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VERENIGING AGRARISCH NATUUR EN  LANDSCHAPBEHEER RIJN & GOUWE WIERICKE 

 
ENQUETE OVER FINANCIERINGSBEHOEFTE 

NATUURINCLUSIEVE LANDBOUW 

Klik hier voor de link naar enquête over 

financieringsbehoefte natuurinclusieve landbouw 

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) 

onderzoekt op verzoek van het ministerie van LNV 

samen met Nationaal Groenfonds de 

financieringsbehoefte van agrarische bedrijven die 

starten of overschakelen naar natuurinclusieve 

landbouw, met de vraag welke kansen en 

belemmeringen zij voor natuurinclusieve landbouw op 

hun bedrijf zien. 

De enquête was eerst alleen onder LTO leden 

verspreid. Hier kwam nogal wat kritiek op en daarom 

heeft PBL de enquête nu voor alle agrariërs 

opengesteld. Het NAJK verspreidt de link ook onder 

haar leden, zodat we ook inzicht krijgen in hoe de 

boeren van de toekomst aankijken tegen 

natuurinclusieve landbouw. Enquêtes kunnen tot 31-

12-2018 ingevuld worden. bron RVO/BN 

 

TOEVOEGEN BEHEER ANLB BIJ MIJN RVO 

De oppervlaktes waarop u beheer heeft 

gecontracteerd horen ook bekend te zijn bij RVO 

(mijn percelen). ANLB percelen en sloten dient u in 

de applicatie mijn percelen bij RVO toe te voegen. 

De handleiding hiervoor vindt u op: 

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

iding+overnemen+ANLb+perceel/6364b2a0-561f-

4c3d-b8d8-a0da335eca39 

 

CONTROLES NVWA 

De NVWA heeft ook dit jaar weer volop 

gecontroleerd in ons collectief. Gelukkig zijn de 

resultaten van die controles over het algemeen 

positief. Een aandachtspunt waar beheer enkele 

keren niet goed ging is het voorkomen van slootvuil 

en bagger in de botanische weiderand (bufferzone). 

Eisen en beheervoorschriften van de pakketten vindt 

u op: www.rijnengouwewiericke.nl 

 

PRIVACYWET 

De technologie maakt grote sprongen. Op allerlei 

manieren wordt gemerkt en ongemerkt veel data 

over personen verzameld. De wetgeving hiervoor, de 

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), stamt 

uit 2001 en bood onvoldoende bescherming voor uw 

persoonsgegevens. Vanaf 25 mei 2018 is de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

de nieuwe privacywet voor de hele Europese Unie. De 

bescherming van persoonsgegevens is zo binnen de 

hele EU hetzelfde. Ook het collectief RGW heeft 

met deze wet te maken. Zonder de toestemming van 

de leden mogen geen gegevens gedeeld worden. Als 

bestuur en medewerkers gaan wij nauwkeurig met uw 

gegevens om. Indien u geen prijs stelt op het 

ontvangen van de nieuwsbrief (De inhoud van de 

nieuwsbrief bevat nieuwswaarde  en informatie  i.r.t. 

het Collectief) dan kunt u zich  afmelden via 

info@rijnengouwewiericke. 

De privacyverklaring van de vereniging staat op de 

website www.rijnengouwewiericke.nl 
 

ONDERHOUD AAN BOSJES 

Let u erop dat bij het onderhoud van bosjes, hakhout 

een tussenkap en of periodieke afzet plaats moet 

vinden. Bij hakhoutbeheer (pakket 20) moet er 1x 

per 6 jaar een tussenkap plaatsvinden. Bij 

hakhoutbosje/bosje (pakket 27 & 29) moet periodiek 

beheer plaatsvinden. Zie www.rijnengouwewiericke.nl.  
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MIJN BOERENNATUUR 

Binnenkort kunt u inloggen op Mijnboerennatuur.nl. 

Dit  is bedoeld om de digitale communicatie tussen 

collectief en deelnemer tot stand te brengen en om 

het eigen beheer in te zien. Ook kunt u meldingen 

inzien en belangrijke documenten bekijken en 

downloaden. Op termijn is het wenselijk dat ANLb-

deelnemers ook hun meldingen van uitgevoerd 

jaarlijks beheer kunnen doorgeven. In februari 

wordt de email met inloggegevens verstuurd naar de 

deelnemers.  
 

VRAGEN OVER ANLB?  

Elk gebied heeft zijn eigen coördinator. De 

contactgegevens staan onderaan deze nieuwsbrief of 

u neemt contact op met het algemene adres van het 

collectief: info@rijnengouwewiericke.nl.  

 

INTERESSE? 

Heeft u interesse in een functie bij het collectief, 

bestuur, vrijwilliger, administratief etc.?  

Mail naar: info@rijnengouwewiericke.nl 
 

KLIMAATSLIM BOEREN OP VEEN 
Na het mooie project in Driebruggen m.b.t. 

onderwaterdrainage komen in Zuid Holland meer 

polders in beeld om onderwaterdrainage aan te gaan 

leggen. Dit project heet Klimaatslim Boeren op Veen 

en is een initiatief van 2 collectieven en het 

waterschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR).  
 

HDSR doet samen met Anton Oskam 

(onderwaterdrainage in Driebruggen), mee aan de 

uitzending van Ondernemend Nederland waarin ze 

ingaan op een klimaatbestendig Nederland.   

De draineermachine is op dit moment bij Anton aan 

het werk. Annette van Schie (HDSR) vertelt 

daarnaast het verhaal vanuit het waterschap.  

 

De uitzending is op de volgende dagen: 

-Dinsdag 11 december, ca 10:30, RTL Z. 

-Zaterdag 15 december, ca 13:00, RTL 7. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA 

9 maart:   startavond vrijwilligers 

16 februari:  landelijke dag vrijwilligers 

16 april : Ledenvergadering Vereniging RGW. 
 

CONTACTPERSONEN.  

ANV Weide en Waterpracht: f.verbij@planet.nl  

Fien Verbij 0172-589463/06-27586051  

 

ANV De Wetering: mooijman123@hotmail.com  

Linda van Niekerk 06-28193647  

 

ANV De Parmey: frank-spruit@hotmail.com 

Frank Spruit 06-23786686  

 

ANV de lange Ruige Weide: anton@rijnengouwewiericke.nl 

Anton de Wit 0182-393426/06-29343406  

 
VANLB Rijn & Gouwe Wiericke 

Meije 3,  2411 PG Bodegraven, 0172-685459,  

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

 

  

 
 

 

 

 Fien, Linda, Anton, Frank, Arjan, Peter, 

Harold, Kees, Jan-Willem, Yvonne & Mieke 
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