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VERENIGING AGRARISCH NATUUR EN LANDSCHAPBEHEER RIJN & GOUWE WIERICKE
Beste beheerder,
Eerdaags is er een nieuwe applicatie beschikbaar voor u:
www.mijnboerennatuur.nl. Beheerders van Rijn en Gouwe
Wiericke kunnen inloggen en zelf bekijken waar en welk
beheer is afgesloten.
Wat kunt u met www.mijnboerennatuur.nl?
Via een eigen inlognaam kunt u met behulp van een
interactieve kaart zien waar uw Agrarisch Natuur en
Landschapsbeheer (ANLb) ligt. U kunt per ANLb-perceel
zien welk beheer erop ligt, hoe lang dit beheer loopt en
wat de pakketvoorwaarden zijn. Daarnaast kunt u
belangrijke documenten bekijken en inzien welke meldingen
van uitgevoerd beheer zijn gedaan door ons aan RVO.nl
(bijvoorbeeld het uitrijden van ruige mest). Ook kunt u
bekijken onder welke gegevens u bij ons geregistreerd
staat en contact met ons opnemen.
Hoe kunt u inloggen?
Om de eerste keer in te kunnen loggen, ontvangt u
binnenkort een aparte e-mail met een inlognaam en een
link. Als u op de link klikt, krijgt u een nieuw scherm
waarbij u gelijk een eigen wachtwoord kunt aanmaken.
Daarna kunt u de website benaderen via het adres
www.mijnboerennatuur.nl.
Belangrijk:
 De e-mail met uw inloggegevens wordt verstuurd vanuit
noreply@mijnboerennatuur.nl. Mocht u geen e-mail
hebben ontvangen in uw inbox kijk dan even in de
spamfolder: het kan zijn dat de e-mail daar terecht is
gekomen.
 Heeft u ANLb-percelen bij meerdere collectieven?
Dan krijgt u één inlog waar vandaan u al deze ANLbpercelen kunt inzien. Linksboven kunt u switchen van
collectief.
Handleiding
Bijgevoegd bij deze mail vindt u een korte handleiding waar
u eens rustig kunt nalezen hoe www.mijnboerennatuur.nl
werkt. Met vragen kunt u contact met ons opnemen via
info@rijnengouwewiericke.nl of 0172-685459.
We wensen u plezier met www.mijnboerennatuur.nl!
De handleiding voor mijnboerennatuur.nl staat tevens op
de site www.rijnengouwewiericke.nl

VERGOEDINGEN.
Binnenkort worden de vergoedingen voor de gevonden nesten
uitbetaald. Aan de hand van uw controleformulieren kunt u nagaan
of deze uitbetaling correct is. (leden van het werkgebied van de
Lange Ruige Weide krijgen hun vergoeding mogelijk in tweeën
betaald). In december zijn de vergoedingen voor mozaiekbeheer
uitbetaald. Deze toeslag ontvangt u wanneer 10% van uw
gecontracteerde areaal bestaat uit een bepaalde selectie en
oppervlakte van pakketten. Deze selectie vindt u op
www.rijnengouwewiericke.nl in het overzicht van pakketten.
Neem z.s.m. contact op met uw coördinator indien u overweegt om
een zwaarder pakket af te sluiten. Pakketten met een rustperiode
vanaf 1 april kunnen tot 15 maart nog ingevoerd worden.

www.tuinvogeltelling.nl

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.

