
 

 

 

 

NIEUWSBRIEF NR. 7 januari 2017 

VERENIGING AGRARISCH NATUUR EN  LANDSCHAPBEHEER RIJN & GOUWE WIERICKE 
 

VRIJWILLIGERS ONMISBAAR BIJ AGRARISCH 

NATUURBEHEER.  

Een belangrijke ontwikkeling in ons gebied is de opzet 

van een nieuw vrijwilligersnetwerk. In het werkgebied 

van het collectief Rijn- en Gouwe Wiericke waren er 

diverse vrijwilligersgroepen actief. Afgelopen jaar 

heeft Arjan van Duijvenboden van bureau D’ Natuur 

zich ingezet om hiervan 1 groot netwerk te maken. 

Doordat dit netwerk gelieerd is aan ons collectief en 

aangestuurd wordt door Arjan van Duijvenboden hopen 

we dat we de samenwerking tussen hen en ons 

collectief te kunnen verbeteren. De vrijwilligersgroep 

heeft een eigen facebookpagina  en een eigen 

mailadres: vrijwilligers@rijnengouwewiericke.nl. 

  

(KUNST)MEST. 
Wellicht kunt u bij de planning voor het uitrijden van 

(kunst)mest rekening houden met de (komende)  

aanwezigheid van weidevogels/nesten. (vaak komen 

weidevogels terug op bepaalde percelen). Hiermee 

voorkomt u dat dit gras te lang wordt en hergroei 

trager op gang komt. 

 

UITBETALING VERGOEDING AGRARISCH 

NATUURBEHEER 2016. 

De vereniging heeft een voorschot ontvangen van RVO 

om 50% van uw vergoeding uit te kunnen betalen. Deze 

betalingen zullen z.s.m. plaatsvinden.  De resterende 

50% zal na verwerking van controles gerelateerd aan 

het uitgevoerde beheer, uitbetaald kunnen worden.  

 

 

OVERNEMEN BEHEEREENHEDEN IN MIJN 

PERCELEN VAN RVO. 

Heeft u dit jaar voor het eerst ingetekend voor, of 

heeft u uw contract uitgebreid met de diensten 

baggeren met de baggerspuit of ecologisch 

slootschonen, dan zijn deze sloten (genaamd 

beheereenheden) nog niet zichtbaar in ‘mijn percelen’ 

van RVO. Deze beheereenheden moet u dan overnemen 

in ‘mijn percelen’.  Dit is nog best een lastig klusje en 

daarom het advies om hier tijdig mee te beginnen. 

Door goed in te zoomen op uw sloten worden de 

beheereenheden zichtbaar. 

https://mijn.rvo.nl/documents/20448/81657/Handlei

ding+overnemen+ANLb+perceel/6364b2a0-561f-4c3d-

b8d8-a0da335eca39 

 

Ook komt de gewascode in een aantal gevallen niet 

overeen met het gebruik. Een hoogstamboomgaard valt 

b.v. onder gewascode 2628 i.p.v. 265 (wel conform 

normen grasland). zie voor de juiste gewascodes in de 

tabel: Tabel combinatie gewascode en pakketcode 

ANLb (Excel) bij RVO. 
 

EXCURSIE BOERENLANDVOGELGROEP RIJN EN 

GOUWE WIERICKE. 

Zaterdag 10 december 2016 vond de eerste excursie 

van boerenlandvogelgroep RGW plaats. Naar de 

Hollandse Biesbosch, met echt Biesboschweer…Door 

de mist en het windstille weer werden de kale bomen 

en het water een erg bijzondere plek om te zijn. Veel 

beversporen, gangen en burchten en ook nog een 

leerzaam vogelmomentje door een door vos geplukte 

eend (goed als je kunt herkennen wie een vogel heeft 

opgegeten). Dat er verder wat minder vogels te zien 

waren… jammer mar dan komen we nog wel eens terug! 

Eén van de doelen was het kennismaken met elkaar en 

dat is goed gelukt.  

 
excursie Biesbosch 
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GEBIEDSOVEREENKOMST VEENWEIDEN GOUWE 

WIERICKE  

De overheden in Gouwe Wiericke gaan intensiever 

samenwerken aan de toekomst van deze regio rond de 

Nieuwkoopse en Reeuwijkse Plassen. De gemeenten 

Gouda, Waddinxveen en Bodegraven-Reeuwijk, de 

hoogheemraadschappen De Stichtse Rijnlanden en 

Rijnland en de provincie Zuid-Holland hebben daarvoor 

de Gebiedsovereenkomst Veenweiden Gouwe Wiericke 

getekend. Gouwe Wiericke is een economisch sterk 

landbouwgebied en een uniek natuur- en 

recreatiegebied. Om dit mooie gebied te behouden en 

te versterken, werken de betrokken overheden samen 

in het Programma Veenweiden Gouwe Wiericke. De 

regie op de uitvoering van de gezamenlijke afspraken 

ligt nu niet meer bij de provincie, maar bij het gebied 

zelf, dichter bij de praktijk. Christiaan van der Kamp, 

burgemeester van Bodegraven-Reeuwijk en voorzitter 

van de Stuurgroep Gouwe Wiericke: “De leden van de 

stuurgroep zitten dankzij deze nieuwe samenwerking 

zelf aan het stuur bij regionale opgaven. Daarbij 

maken zij graag gebruik van de inzet en kennis van 

grondeigenaren en agrariërs, ondernemers, recreanten 

en maatschappelijke partijen als LTO en 3  

 natuurorganisaties. We willen bijvoorbeeld toe naar 

een duurzaam beheer van de natuur in het gebied. 

Daarbij willen we graag natuur en landbouw dichter bij 

elkaar brengen. We werken daarom aan de 

samenwerking tussen alle betrokken partijen.  

In de Gebiedsovereenkomst staan afspraken over 

natuur, landbouw, water en recreatie. De regio zorgt 

voor gebiedseigen natuur en stimuleert de 

melkveehouderij om te blijven innoveren én om een 

steentje bij te dragen aan het behoud van gezonde 

natuur en biodiversiteit.  Wat dat betekent voor de 

melkveehouderij en welke kansen dit biedt leest u op 

www.veenweidengouwewiericke.nl/actueel/gebiedsover

eenkomst-veenweiden-getekend  

  

LEADER. 

Leader Plattelandsondernemers en maatschappelijke 

organisaties met vernieuwde ideeën voor het 

platteland kunnen in 2017 LEADER subsidieaanvraag 

indienen via de website van het RVO. Kijk voor meer 

informatie over de subsidiemogelijkheden en de 

openstellingsdata op de pagina projecten van de 

website. Daar staat de route van projectidee tot 

subsidieaanvraag stap voor stap uitgelegd. 

www.westelijkeveenweiden.nl. Voor vragen kunt u 

contact opnemen met Yvonne Oostdam 0172-616998. 

 

DATUM JAARVERGADERING. 

De datum voor de  ledenvergadering van Rijn en Gouwe 

Wiericke is op 4 april 2017 in De Brug in Reeuwijk. 

VRIJWILLIGERSDAG BOERENLANDVOGELS 

Zaterdag 18-2-2017 is Weidevogeldag bij ‘De 

Tuin van de Smid’ aan het 

Polderpad 8 te Leiden, 

gelegen in park Cronesteyn. 
www.landschaperfgoedzh.nl  

 

MELDINGEN ONDERHOUD/RUIGE MEST. 

Voor het jaar 2017 kunt u voor onderstaande 

pakketten  het onderhoud melden om in aanmerking te 

komen voor uw vergoeding.  

-voor een boomgaard (pakket 26) tot 15 maart. 

-voor een hakhoutbosje (pakket 27)  tot 15 maart. 

-voor een bosje (pakket 29) tot 15 maart. 

-voor hakhoutbeheer (pakket 20) tot 1 maart.  

Meldingsformulieren staan op de site.  

-ruige mest (pakket 7) meldt u v.a. 1-2 en conform de     

voorwaarden.  Zie voor de voorwaarden voor alle 

pakketten www.rijnengouwewiericke.nl Op deze site 

vindt u ook de meldingsformulieren.  

 

CONTROLES NVWA. 

Van de NVWA  ontvangen wij helaas toch regelmatig 

bericht dat bij het slootschonen de kant niet 

gevrijwaard wordt van slootvuil en bagger.  Het 

collectief kan hiervoor een boete krijgen.  

 

CONTACTPERSONEN.  

Voor ANV Weide en Waterpracht:  

Fien Verbij 0172-589463/06-27586051  

mail Fien: f.verbij@planet.nl  

 

Voor ANV de lange Ruige Weide:  

Anton de Wit 0182-393426/06-29343406  

mail Anton: anton@rijnengouwewiericke.nl  

 

Voor ANV De Wetering:  

Linda van Niekerk 06-28193647  

mail Linda: mooijman123@hotmail.com  

 

Voor ANV De Parmey  

Frank Spruit 06-23786686  

mail Frank: frank-spruit@hotmail.com 

 
Het agrarisch natuurbeheer wordt mede 

gefinancierd uit het Programma voor 

Plattelandsontwikkeling 2014-2020 voor 

Nederland (POP3). Het POP wordt deels 

gefinancierd uit het Europees Landbouwfonds 

voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO).  

 

VANLB Rijn & Gouwe Wiericke 

Meije 3,  2411 PG Bodegraven, 0172-685459,  

info@rijnengouwewiericke.nl,  www.rijnengouwewiericke.nl. 
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