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VERENIGING AGRARISCH NATUUR EN  LANDSCHAPBEHEER RIJN & GOUWE WIERICKE 

 

WISSELING BESTUUR. 

Op de ledenvergadering in april is afscheid genomen 

van voorzitter Yvonne Oostdam. In Harold Vlooswijk 

hebben we een goede opvolger gevonden. Daarnaast 

is Corine Kroft voorgedragen als nieuw bestuurslid. 

Er zijn geen tegenkandidaten ingediend. Corine heeft 

aangegeven deze functie op zich te willen nemen.  

 

CORINE STELT ZICH VOOR. 

Ik ben Corine Kroft en woon 

samen met Geert en onze zoon in 

Alphen aan den Rijn. Samen met 

mijn ouders hebben wij een 

melkveebedrijf met 70 koeien. 

Daarnaast werk ik bij Duynie 

Group als manager duurzaamheid. 

Ik geniet van de Hollandse polders tijdens een 

rondje hardlopen of een fietstocht. Ik hoop binnen 

het bestuur van RGW bij te dragen aan agrarisch 

natuur- en landschapsbeheer in balans met een 

toekomstbestendig boerenbedrijf. Groet Corine 

 

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 

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 

 

Veel voorkomende codes gewaspercelen i.c.m. 

agrarisch natuurbeheer zijn: 265, 266, 2628, 2639 

en 2638. Zie voor de complete lijst:  

https://www.rvo.nl/file/tabel-combinatie-

gewascode-en-pakketcode-anlb-2019xlsx 

 

Het ontbreken van de juiste gewascode zorgt voor 

foutcodes. Via www.mijnboerennatuur.nl kunt u zelf 

inzien waar foutcodes zich bevinden en welke 

foutcodes u kunt oplossen. Op het tabblad percelen 

in www.mijnboerennatuur.nl ziet u de kolom ‘KI’ 

daaronder staan de foutcodes. De inlogcode van 

www.mijnboerennatuur.nl kunt u opvragen via 

info@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.  

 

VERHOGING MOZAIEKTOESLAG 

Het bestuur van Rijn & Gouwe wiericke  heeft 

besloten om de vergoeding voor mozaiektoeslag m.i.v. 

1-1-2019 te verhogen naar € 250,- per ha. 

Mozaiektoeslag ontvangt u wanneer u bepaalde 

combinaties van pakketten afsluit. Informeer bij uw 

coördinator of u beheer aan kunt passen.  

Heeft u bijvoorbeeld 1 ha. voorweiden, 2 hectare 

late maaidatum en 1 hectare last minutebeheer, dan 

krijgt u door deze  extra werkzaamheden € 1000,-. 

Informeer bij uw coördinator.  

 

VRIJWILLIGER NODIG? 

Heeft u behoefte aan een vrijwilliger voor het 

zoeken naar nesten dan kunt u een verzoek doen bij 

de vrijwilligersgroep ‘Boerenlandvogels Rijn & Gouwe 

Wiericke’(vrijwilligers@rijnengouwewiericke.nl). Een 

andere optie is het inhuren van een drone die de 

nesten in beeld brengt.  

 

€ 100,- BIJDRAGE VOOR GEBRUIK DRONE 

Het bestuur van RGW heeft besloten om het gebruik 

van een drone te stimuleren door eenmaal per 

jaar/per bedrijf € 100,- bij te dragen. Heeft u 

gebruik gemaakt van een drone om nesten of 

broedparen in beeld te brengen, dan kunt u dit voor 

31-12-2019  melden bij M. Vergeer: 

info@rijnengouwewiericke.nl of 0172-685459 o.v.v. 

het bedrijf dat u hiervoor heeft ingeschakeld.  

 

 

MELDEN ECOLOGISCH SLOOTSCHONEN EN 

BAGGEREN MET DE BAGGERSPUIT. 
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Tijdig melden ecologisch slootschonen en 

baggerspuiten. Werkzaamheden m.b.t. baggeren kunt 

u het hele jaar door uitvoeren. Werkzaamheden 

m.b.t. ecologisch slootschonen kunt u tot 1 november 

uitvoeren. Meldingen kunt u doorgeven via het 

meldingsformulier op de site, voorzien van een 

kaartje met daarop de sloten/kanten waar 

werkzaamheden zijn uitgevoerd. Meldingen kunnen 

door uw coördinator tot 14 dagen na uitvoering 

verwerkt worden.  

 

WIJZIGINGEN M.B.T. EIGENDOM 

Indien een gecontracteerd perceel wijzigt van 

eigenaar dan verneemt uw coördinator dit graag van 

u. Dit voorkomt  vervelende situaties waar b.v. 

gecontroleerd wordt en de huidige eigenaar blijkt 

onbekend te zijn met beheer of beheer wordt niet 

meer conform contact onderhouden wat gevolgen kan 

hebben voor de vorige beheerder.  
 

HET PLATTELAND VERNIEUWT, DE STAD LONKT 

 

LEADER Polders met Waarden is een Europees 

subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling in 

de regio’s Alblasserwaard, Gouwe-Wiericke en 

Krimpenerwaard. Innovatieve projecten die passen 

binnen het thema duurzaamheid of het thema relatie 

stad en land kunnen in aanmerking komen voor 

subsidie. Van 2016 tot 2020 wordt er 6 miljoen euro 

geïnvesteerd in een duurzame economische 

ontwikkeling van het platteland. Die investering 

wordt gezamenlijk gedaan door EU, provincie, 

gemeenten, ondernemers en maatschappelijke 

organisaties. 

  

Vanaf 1 juli 2019 tot en met 30 november 2020 

kunnen subsidieaanvragen doorlopend worden 

ingediend. Wel gelden er bepaalde indieningsdata. 

Dit houdt in dat als een aanvraag op of voor een 

bepaalde datum wordt ingediend, de aanvraag in de 

eerstvolgende vergadering van de Plaatselijke Groep 

beoordeeld wordt. 

 

De uiterste indieningsdata zijn: 

Maandag 4 november 2019 

Maandag 3 februari 2020 

Maandag 6 april 2020 

Maandag 1 juni 2020 

Maandag 3 augustus 2020 

Maandag 5 oktober 2020 

Maandag 30 november 2020 

 

Wettelijke basis voor de doorlopende openstelling is 

het Openstellingsbesluit dat op 11 juli 2019 is 

gepubliceerd door de Provincie Zuid-Holland. Een 

aanvraag voor subsidie begint altijd met het invullen 

van het startformulier. 

 

De Plaatselijke Groep heeft de LEADER bijdrage per 

project vastgesteld op minimaal 25.000 euro en 

maximaal 200.000 euro. Hiermee wil de Plaatselijke 

Groep bijdragen aan juist die initiatieven die een 

grote maatschappelijke of economische impuls geven 

aan het landelijke gebied. 

 

Wil je op de hoogte blijven van nieuws over LEADER 

Polders met Waarden? Schrijf je in voor onze 

nieuwsbrief LEADER Polders met Waarden. 

(www.poldersmetwaarden). 

 

TOEKOMSTBESTENDIGE POLDER LANGE Weide 

Tegelijk met deze nieuwsbrief ontvangt u de 

nieuwsbrief over het pilotproject waar o.a. 

onderwaterdrainage (infiltratie) is aangelegd en 

geexperimenteerd wordt met nieuw peilbeheer.  
   
 

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@rijngouwewiericke.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. 

 

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 (ELFRO). 

mv 27-09-019 
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