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€ 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 in beeld te brengen, dan kunt u dit
tot 31-12-2020
melden bij M. Vergeer:
info@rijnengouwewiericke.nl of 0172-685459
o.v.v. het bedrijf dat u hiervoor heeft
ingeschakeld.

RVO TOEVOEGEN BEHEER ANLB BIJ MIJN
PERCELEN
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. Voor sloten en slootkanten is dit
een nauwkeurig werkje. Door goed in te zoomen
worden de blauwe diensten zichtbaar, waarna u
ze
kunt
toevoegen.
zie:
https://mijn.rvo.nl/documents/20448/81657/H
andleiding+overnemen+ANLb+perceel/6364b2a0
-561f-4c3d-b8d8-a0da335eca39

MELDEN PAKKETTEN
Om voor bepaalde pakketten uitbetaald te
krijgen moet u de gedane werkzaamheden
melden. Dat geldt b.v. voor het zoeken van
nesten, baggeren en ecologisch slootschonen. Op
de
site
van
het
collectief
www.rijnengouwewiericke.nl staan de eisen en
voorwaarden en zonodig ook de periodes waarin
u onderhoud pleegt. Zonder die meldingen vindt
geen uitbetaling plaats.

DOE
MEE
MET
HET
GROOTSTE
TUINONDERZOEK VAN NEDERLAND!
Tuinen beslaan een groot deel van Nederland.
Maar wat er allemaal in leeft aan verschillende
soorten vogels, vlinders, zoogdieren, amfibieën
en insecten weten we nauwelijks! Met jouw hulp
proberen we dat goed in beeld te krijgen. Als je
denkt dat in tuinen alleen algemene planten en
dieren voorkomen, dan heb je het mis. Maar ook
van de gewone soorten weten we niet goed waar
ze voorkomen. Daarom is het hard nodig om de
natuur in tuinen beter in beeld te krijgen. Ook
jouw tuin zit vol leven, geef het door!
https://www.tuintelling.nl/hoe-werkt-het.

BUFFERZONES
Bij bepaalde pakketten staat beschreven dat er
geen bagger en mest in de kant mag liggen. Bij
ecologisch slootschonen geldt dat ook voor
slootvuil.
Wilt
u
erop
toezien
dat
werkzaamheden ook zo worden uitgevoerd?
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
1

MONITORING 2020
Ook dit jaar zal Arjan van Duijvenboden
(DNatuur) in een aantal gebieden de
weidevogels monitoren. Dat gebeurt eind april
en eind mei in de op bijgaande kaart rood
omlijnde gebieden: de mozaiekscan. Arjan of
collega Marleen van der Lee zullen dan de
weilanden waar weidevogelbeheer plaatsvindt
betreden. Als een polder geteld is, gaat er een
kaartje met de waarnemingen naar de
gebiedsoördinator. Dit kaartje kan een goede
hulp zijn bij het last-minute beheer.
Naast de mozaïek scan zullen in de
Zuideinderpolder ten oosten van Alphen aan den
Rijn 3 extra telronden worden uitgevoerd voor
het project Winst en weidevogels van het Louis
Bolk
instituut.
Deze
telronden
zullen
tweewekelijks worden uitgevoerd

HDSR-REGELING WATER & BODEM
Subsidie voor agrariërs die waterkwaliteit
verbeteren of bodemdaling
remmen
Hoogheemraadschap
De
Stichtse Rijnlanden stelt de
subsidieregeling
‘Regionaal
partnerschap voor water en
bodem’ weer open per 2 april
2020. Agrariërs die de
waterkwaliteit verbeteren of de bodemdaling
remmen, kunnen vanaf die datum een aanvraag
indienen bij het waterschap. De regeling is
bedoeld om boeren handvatten te bieden, om
samen met het waterschap te werken aan
duurzaam agrarisch waterbeheer. De afgelopen
twee jaar konden boeren ook al een beroep doen
op de regeling.

door Arjan van Duijvenboden en Rienk Geene.
Hier wordt dus van begin april tot half mei
geteld.
In verband met het Coronavirus stellen we voor
dat de tellers zo min mogelijk de erven
betreden. Ze zullen dus vaak zonder zich te
melden het land in gaan. Arjan heeft u al veel
vaker in het land gezien, ook zijn groene
landrover is velen wel bekend. Rienk geene rijdt
in een rode Opel Zafira, kenteken 2SBS68.
Uiteraard kunt u de tellers altijd aanspreken,
maar laten we de voorschriften van het RIVM
volgen. Als deze veranderen, zullen we de
telmethoden aanpassen of zelfs schrappen.

De regeling gaat op 2 april 2020 weer open.
Houd u er rekening mee dat: u een aanvraag
doet als een samenwerkingsverband van
minimaal twee agrariërs, als het gaat om
waterkwaliteits-maatregelen.
De
beoordelingsvolgorde wordt bepaald door de
volgorde van binnenkomst. Op de dag van
overtekening wordt deze volgorde bepaald door
middel
van
een
loting.
https://www.hdsr.nl/info_op_maat/agrariers/ni
euws-0/subsidieregeling
WIJZIGINGEN M.B.T. EIGENDOM
Indien een gecontracteerd perceel wijzigt van
eigenaar/gebruiker
dan
verneemt
uw
coördinator dit graag van u. Dit voorkomt
vervelende situaties waar b.v. gecontroleerd
wordt en de huidige eigenaar/gebruiker blijkt
onbekend te zijn met beheer of beheer wordt
niet meer conform contract onderhouden wat
gevolgen kan hebben voor de vorige beheerder.

Deze locaties worden in 2020 bezocht.
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HET BOERDERIJENFONDS
OPEN VOOR AANVRAGEN
Vanaf
heden
kunnen
eigenaren
van
agrarisch
erfgoed
een
aanvraag
indienen
bij
het
Boerderijenfonds.
Op
www.boerderijenfonds.nl kunt u lezen waar u aan
moet voldoen om een aanvraag in te kunnen
dienen.

beoordelingscriteria te vinden die de commissie
hanteert. De procedure voor het indienen van
een aanvraag is beschreven en er wordt
uitgelegd hoe de afhandeling en (eventuele)
toekenning van een bijdrage plaatsvinden.
Praktische zaken als inzenddata voor de drie
aanvraagrondes en de data voor de spreekuren
zijn te vinden op www.boerderijenfonds.nl. De
eerste ronde sluit op 1 mei 2020. De volgende
inzendtermijnen sluiten op 1 september 2020
respectievelijk op 15 januari 2021

Het Boerderijenfonds is een stimuleringsfonds
voor herbestemming, in combinatie met
verduurzaming en restauratie, van agrarisch
erfgoed. Het fonds kan eigenaren ondersteunen
met een financiële bijdrage en advies.
Daarnaast
richt
het
fonds
zich
op
kennisontwikkeling en -verspreiding. Doel is om
verdere bewustwording te kweken met
betrekking tot hergebruik van agrarisch
erfgoed.

AGENDA:
 16 april ledenvergadering in Reeuwijk (?)
 1 juni: excursie vrijwilligers
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

Het Boerderijenfonds is een initiatief van
Agrarisch Erfgoed Nederland die hiervoor een
samenwerking is aangegaan met het Nationaal
Restauratiefonds. Het Restauratiefonds betaalt
de subsidies uit en kan met financiële kennis
over
het
proces
van
herbestemmen,
verduurzamen
en
restaureren
eigenaren
ondersteunen. Het Ministerie van Onderwijs,
Cultuur
en
Wetenschap
maakte
het
Boerderijenfonds mogelijk met een bijdrage van
5 miljoen euro voor de periode 2020-2023. Met
dit bedrag kunnen zo’n 25 tot 30 projecten
worden ondersteund. Alle informatie op
www.boerderijenfonds.nl. Op de website is alle
informatie over de werking van het fonds te
vinden. Zo wordt beschreven wie er een
aanvraag kan indienen en is te lezen waaraan een
aanvraag moet voldoen om in behandeling te
worden genomen. Raadpleeg daarvoor de
Algemene Richtlijnen. De aanvragen worden
beoordeeld
door
een
onafhankelijke
beoordelingscommissie. De commissie bestaat
uit ervaren specialisten die gezamenlijk de
noodzakelijke kennis inbrengen om ingediende
projecten op alle aspecten te kunnen
beoordelen. Op de website zijn de

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 Plattelands-ontwikkeling (ELFRO).
mv 23-03-2020
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