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VERENIGING AGRARISCH NATUUR EN LANDSCHAPBEHEER RIJN & GOUWE WIERICKE

CORONA
Het collectief RGW houdt zich aan de
maatregelen van RIVM en Rijksoverheid. Dit
betekent onder meer dat:
-de jaarvergadering 16 april niet doorgaat.
-werkzaamheden binnen de voorschriften van
RIVM en Rijksoverheid worden voortgezet.

RANDVOORWAARDEN GLB.
Wilt u als landbouwer subsidie uit het
Gemeenschappelijk
landbouwbeleid
(GLB)
ontvangen? Dan moet u aan de randvoorwaarden
van het GLB voldoen. De randvoorwaarden zijn
artikelen van bestaande wetten en regelingen op
het gebied van milieu, gezondheid, dierenwelzijn
en goede landbouw- en milieucondities. Het zijn
geen
aanvullende
voorwaarden,
maar
voorwaarden waaraan agrarisch ondernemers
zich al moeten houden. Voldoet u hier niet aan,
dan kan dit gevolgen hebben voor uw subsidie.

De vrijwilligers & coördinatoren hebben
instructies gekregen hoe/wanneer zij hun
activiteiten mogen doen. Ook voor hen geldt dat
zij zich houden aan de maatregelen van het
RIVM en de Rijksoverheid. Zij zullen zoveel
mogelijk contacten vermijden en u telefonisch
benaderen voor overleg, controle en/of
opzoeken van nesten. Indien u stokken of
boekjes/stokken nodig heeft om nesten te
registreren/markeren kunt u contact opnemen
met uw vrijwilliger of uw coördinator. De
vrijwilligers horen een vergunning bij zich te
hebben indien zij tijdens het broedseizoen uw
percelen betreden. Die vergunning hoort door
de grondeigenaar/gebruiker getekend te
worden. Vanuit Landschappen.nl
waartoe de
Groene Motor (overkoepelende organisatie voor
vrijwilligersgroepen) is de volgende richtlijn
opgezet:
https://rijnengouwewiericke.nl/wpcontent/uploads/2020/03/richtlijnCoronavirus-ANLB-vrijwilligers-etc.-GroeneMotor.pdf

MELDEN PAKKETTEN.
Om voor bepaalde pakketten uitbetaald te
krijgen moet u de gedane werkzaamheden
melden. Op de site www.rijnengouwewiericke.nl
staan de eisen en voorwaarden precies en
zonodig ook de periodes waarin u onderhoud
pleegt. Zonder die melding vindt geen
uitbetaling plaats. Ook de meldingsformulieren
staan op deze site. Die formulieren kunt u zelf
invullen en naar uw coördinator mailen. Als
meldingen te laat binnenkomen kan dit een
sanctie voor het collectief veroorzaken.
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/H
andleiding+overnemen+ANLb+perceel/6364b2a0
-561f-4c3d-b8d8-a0da335eca39

VANWEGE DE CORONAMAATREGELEN IS DE
JAARVERGADERING 16 APRIL ’20 AFGELAST.
MIJN BOERENNATUUR
Via mijn BoerenNatuur kunt u inzien welk
beheer u wanneer en waar heeft afgesloten.
Heeft u de inlogcode niet meer, vraag dan een
nieuwe aan via. info@rijnengouwewiericke.nl
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VOORWAARDEN LEGSELBEHEER
Er wordt aantoonbaar gezocht naar nesten.
Gevonden nesten en/of kuikens worden
beschermd
en
gevrijwaard
van
alle
landbouwkundige bewerkingen, tenminste via
enclaves van minimaal 50 m2 (alleen op
grasland/straal 3,5 m), dan wel via een LAST
MINUTE rustperiode van datum x tot datum y,
waarbij
de
vrijwaring
tenminste
14
kalenderdagen duurt, of via het plaatsen van
nestbeschermers.
Gevonden
nesten
zijn
geregistreerd (bijv. op stalkaart of via geoinformatie). Voor specifieke soorten kan
nestgelegenheid worden geplaatst.

LATE MAAIDATUMPAKKETTEN
Soms wordt aan onze coördinatoren gevraagd of
eerder gemaaid kan worden. Lopende het
seizoen zijn die mogelijkheden er niet om
controle door de NVWA mogelijk te maken. Het
verlengen van late maaidatums omdat er nog
kuikens aanwezig zijn is gedurende het seizoen
wel mogelijk.
DAW JAARVERSLAG
Vanuit de vereniging RGW zijn enkele jaren
geleden twee studiegroepen opgestart onder de
vlag van het DAW. Eén groep met de focus op
de bodem en één groep met de focus op water.
In 2019 zijn met het Deltaplan Agrarisch
Waterbeheer (DAW) weer mooie stappen gezet
in het verbeteren van de waterkwaliteit en kwantiteit! Steeds meer boeren werken aan
schoon en voldoende water en een betere
bodem. Lees meer over de resultaten, projecten
en praktijkverhalen in het jaarverslag.

MELDEN LAST MINUTE KUIKENLAND
Via het meldingsformulier (zie website) kunt u
bij uw coördinator aangeven waar kuikenland
nodig is. Het formulier staat op de site www.
rijnengouwewiericke.nl.
CONTACTPERSONEN.

https://agrarischwaterbeheer.nl/jaarverslag2019

ANV Weide en Waterpracht: f.verbij@planet.nl
Fien Verbij 0172-589463/06-27586051

START VAN HET WEIDEVOGELSEIZOEN
DOOR VONDST EERSTE KIEVITSEI
WO 18 MRT 2020, 9:35 WADDINXVEEN
Op 11 maart
is binnen het
collectief
Rijn & Gouwe
Wiericke
het eerste
kievitsei van
dit
jaar
gevonden. Deze vondst luidt de start van het
weidevogelseizoen in.
De vondst is om 14.00
uur gemeld
bij
de Vereniging Agrarisch
Natuur en Landschapsbeheer Rijn & Gouwe
Wiericke. Het ei is gecontroleerd en er is
vastgesteld dat het een vers ei is. De vinder is
Hans Boere, lid van de vrijwilligersgroep
Boerenlandvogels Rijn & Gouwe Wiericke en hij
heeft het eerste ei gevonden op een
graslandperceel in de Voorofsche polder bij
Waddinxveen. Met het vinden van dit kievitsei
is het weidevogelseizoen 2020 begonnen.

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 14-04-2020
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