
 

 

 

 

 

NIEUWSBRIEF NR. 3 

VERENIGING AGRARISCH NATUUR EN  LANDSCHAPBEHEER RIJN & GOUWE WIERICKE 
 

 

WEIDESEIZOEN 2016 

Het weideseizoen loopt voor de meeste weidevogels op 

z’n end en wat heeft het ons tot nu toe. gebracht? De 

mensen in het veld hebben de indruk dat er voldoende 

weidevogels zaten , maar dat lang niet alle nesten 

gemeld zijn. Oorzaak hiervoor kunnen de 

regenperiodes zijn waardoor maaiwerkzaamheden 

uitgesteld moesten worden. Het is vanaf dit jaar nieuw 

dat u voor elk nest van een grutto of tureluur een 

hectare kuikenveld moet realiseren. Wellicht was dit 

ook een drempel. Het is verstandig om uw nesten te 

melden en met uw coördinator te overleggen hoe u aan 

de gewenste hoeveelheid kuikenland komt.  Er zijn nl.  

goede mogelijkheden om na beweiding/maaien die 

stukken voor kuikenland in aanmerking te laten komen. 

Het provinciale natuurbeheerplan geeft aan dat er 

maximaal 80% legselbeheer gecontracteerd mag 

worden, m.a.w. 20% zwaarder beheer (b.v. last 

minutebeheer). Het bepalen waar nesten zitten lukt  

meestal wel, de vervolgvraag is hoe kuikens volwassen 

kunnen worden. Het creëren van kuikenveld 

(bescherming) is daar een prima middel voor. Nog 

beter is het om kruidenrijke stroken/percelen te 

creëren. 

 

GROENE LENING VOOR UW BEDRIJF 

Rabo Groen Bank heeft collectieven voorzien van een 

groenverklaring. De Rabo Groenfinanciering is een 

groene lening en financiert hiermee een duurzaam 

project of innovatie tegen een gunstigere rente dan 

bij andere bedrijfsfinancieringen van de Rabobank. 

Het rentetarief is lager omdat beleggers en spaarders 

in de Rabo Groen Bank genoegen nemen met een lagere 

rente. Daarvoor ontvangen zij belastingvoordeel.  

 

 

1. Een groenverklaring, wat nu?  

De afgelopen periode is voor uw collectief de 

groenverklaring aangevraagd en ontvangen. De 

groenverklaring is voor alle leden van het collectief te 

gebruiken en geeft u toegang tot de mogelijkheid van  

 

 

 

groenfinanciering. Graag informeren wij u over het 

vervolgtraject bij de Rabobank. (Als u bankiert bij een 
andere bank verzoeken wij u contact op te nemen met 
uw bank om navraag te doen over de werkwijze binnen 
uw bank)  
 

2. Interesse in een groenfinanciering?  

- Stap 1: 

 Vraag bij uw collectief het formulier 

“Groenverklaring” op. (info@rijnengouwewiericke.nl)  

Dit is een formulier waarop uw specifieke gegevens 

staan vermeld (o.a. NAW-gegevens en min. aantal 

hectares). Uw Rabobank heeft deze informatie nodig 

om bij stap 2 uw financieringsvraag te kunnen 

beoordelen.  

- Stap 2: 

 Informeer bij uw Rabobank over de mogelijkheden 

van (groen)financiering. Dit kan zijn een nieuwe 

financiering of een herfinanciering van een bestaande 

lening. Geef hierbij aan dat de groenverklaring (nodig 

voor een groenfinanciering) al aanwezig is bij de Rabo 

Groen Bank.  

- Stap 3: 

 Rabobank start het reguliere financieringstraject op.  

- Stap 4: 

 Na akkoord voor financiering ontvangt u vanuit 

Rabobank/Rabo Groen Bank een offerte voor een 

groenfinanciering.  

 

NVWA 

Eind mei heeft de NVWA controle uitgevoerd bij  

deelnemers.  Per agrarisch bedrijf zijn willekeurig 2 

percelen gecontroleerd op legselbeheer. De stalkaart 

is bekeken, het perceel is bekeken en of er geweid 

werd (nestbeschermers!).  Bij 1 deelnemer is ook  

gekeken of het perceel (grasland met rustperiode 1 

juni) er nog stond. De controleurs van de NVWA waren 

in zijn algemeenheid tevreden.  
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ALGEMENE LEDENVERGADERING 

De vereniging is op 12 januari 2015 opgericht. 

Aangezien in 2015 uitsluitende voorbereidende 

werkzaamheden ten behoeve van de uitvoering van het 

ANLB 2016 zijn verricht en in financiële zin in 2015 

nagenoeg geen activiteiten zijn verricht, stelt het 

bestuur voor om in het najaar 2016 een algemene 

vergadering te houden. Deze vergadering zal voor een 

zeer belangrijk deel bestaan uit de uitwisseling van 

ervaringen van het eerste jaar ANLB 2016. Het 

bestuur zal ook kort stilstaan bij de financiële situatie 

over 2015. De financiële situatie zal in 2015 zeer 

beperkt van omvang zijn Indien u hier bezwaar tegen 

heeft verneemt het bestuur dat graag binnen 2 dagen 

na het verschijnen van deze nieuwsbrief.  

 

BAGGEREN EN ECOLOGISCH SLOOTSCHONEN  

Deelnemers die het pakket duurzaam slootbeheer 

hebben gecontracteerd ontvangen eerdaags het 

meldingsformulier voor ecologisch slootschonen.  Het 

meldingsformulier voor de baggerspuit hebben deze 

deelnemers rond 23 mei ontvangen.  

 

MELDEN PAKKETTEN 

Om voor bepaalde pakketten uitbetaald te krijgen 

moet u de gedane werkzaamheden melden. Dat geldt 

voor het zoeken van nesten, onderhoud aan 

landschappelijk elementen, baggeren en ecologisch  

slootschonen. Op de site www.rijnengouwewiericke.nl 

staan de eisen en voorwaarden precies en zonodig ook 

de periodes waarin u onderhoud pleegt. Zonder die 

melding vindt geen uitbetaling plaats.  

 

TIPS: 

-Bij het bewerken/beweiden van gronden dient u de 

nesten te beschermen. Let er b.v. op dat u bij het 

spuiten van maisland de nesten daarvoor beschermd.  

-Heeft u een wallenfrees nodig om het slootvuil over 

het land te verspreiden? Bij fam. Vergeer (0172- 

685459) kunt u (tegen een geringe vergoeding) een 

wallenfrees huren. 

-Heeft u opmerkingen, ideeën over beheer, dan 

verneemt het bestuur dat graag van u.   

-Het maaiseizoen zorgt telkens voor veel 

bedrijvigheid op weilanden. Met enkele kleine 

wijzigingen in de maaitechniek kun je echter een groot 

verschil maken! Op deze manier red je levens van 

jonge hazen en vogels en voorkom je besmetting van 

verontreinigd gras veroorzaakt door kadavers. zie de 

afbeelding. 

 
 

 

 

 

 

Het bestuur van de vereniging bestaat per 30 mei 

2016 uit: 

Yvonne Oostdam (VZ), Peter Giezeman (fin.) Mieke 

Vergeer (secr.) Gert v.d. Hoeven, Harold Vlooswijk, 

Linda van Niekerk en Jan-Willem van Niekerk. 

 

 
09-06-2016 Mieke Vergeer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VANLB Rijn & Gouwe Wiericke 

correspondentieadres: Meije 3,  2411 PG Bodegraven, 

0172-685459, info@rijnengouwewiericke.nl, 

www.rijnengouwewiericke.nl. 
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