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NIEUWSBRIEF  

september 2020 NR. 33  

VERENIGING AGRARISCH NATUUR EN  LANDSCHAPBEHEER RIJN & GOUWE WIERICKE 

 

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. Let ook op de meldingen voor 

onderhoud aan landschappelijke elementen. De 

meldingsformulieren staan op de site. Die 

formulieren kunt u zelf invullen en naar uw 

coördinator mailen of brengen 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 

WIJZIGINGEN 

-Wijzigingen in gewas (b.v. van gras naar mais) 

ontvangen de gebiedsoördinatoren graag van u, 

zodat zij dit kunnen verwerken in het  

 systeem.  

-Is uw 1 juni land verlengd naar bv. 15 juniland 

en wilt u dit volgend jaar weer op 1 juni hebben, 

neem dan contact op met uw  coördinator zodat 

dit kan worden gewijzigd. (Alle last minute 

beheer eindigt per 31-12-2020 en start in 2021 

weer op als legselbeheer).  

 

 

 

 

FRUITBOMEN 

Onlangs is vanuit de Groene Motor 

(vrijwilligersorganisatie) een actie 

georganiseerd om gratis perenbomen te 

verdelen. De vraag naar perenbomen overtrof 

het aanbod. Nu is het zo dat ook uw collectief 

een project heeft voorbereid waar u fruitbomen 

kunt bestellen. De eigen bijdrage   is  € 20,00 

per boom en daarvoor ontvangt u een boom, 

palen, boombanden, zak grond en zonodig een 

bescherming. Omdat de financiering van die 

fruitbomen gebonden is aan een gebied kunnen 

vooralsnog alleen leden uit de gemeente Alphen 

a.d. Rijn meedoen.  Er lopen nog aanvragen voor 

financieringen in andere gebieden, maar daar is 

nog geen duidelijkheid over. Heeft u interesse 

en bent u woonachtig in Alphen ad Rijn dan kunt 

u contact opnemen met Linda van Niekerk. 
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ONDERZOEKSPILOT BOOMGAARDEN  

Naturalis Biodiversity Center en het 

Landschapsfonds Holland Rijnland doen een 

oproep aan alle eigenaren en beheerders van 

(hoogstam)boomgaarden om hun boomgaard aan 

te melden. Dit najaar start een onderzoekspilot 

naar de rol van (hoogstam)boomgaarden op het 

gebied van biodiversiteit. Door uw boomgaard te 

registreren helpt u data te verzamelen over de 

insectenstand in Zuid-Holland. Wie aan het 

onderzoek meedoet maakt kans op gratis 

tuingereedschap en een workshop snoeien. Kijk 

voor meer informatie op lfhr.nl/boomgaard-

aanmelden 

 

INVESTERINGSSUBSIDIE OP PERSSAPPUT 

Het project Investeringen Bewust Boeren 

Rijnland biedt kansen voor een 

investeringssubsidie van maximaal € 2750,- 

excl. btw op een perssapput op uw agrarische 

erf. Deze kans vraagt snelle actie, aangezien de 

put voor 31-12-2020 gerealiseerd moet zijn. 

Wanneer u interesse heeft horen wij dat graag 

uiterlijk 18 september. 

  

Voorwaarden 

Om in aanmerking te komen voor deze subsidie 

dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen; 

• Uw erf is gelegen in het werkgebied van 

Hoogheemraadschap van Rijnland en de 

Provincie Zuid Holland; 

• De perssapput dient uiterlijk 31 

december 2020 gereed te zijn; 

• De perssapput dient als opvang voor de 

kuilopslag (en dus niet voor de mestopslag); 

• Het moment waarop er voor het laatst 

groot onderhoud/renovatie heeft 

plaatsgevonden aan uw erf is vóór 2013 

geweest. De reden hiervan is dat de maatregel 

bovenwettelijk moet zijn om voor subsidie in 

aanmerking te komen. Voor 2013 was het nog 

niet verplicht om een perssapput mee te nemen 

tijdens renovatie werkzaamheden. Vanaf 2013 is 

dit wel het geval, waardoor men dan aanneemt 

dat de perssapput tijdens die werkzaamheden 

meegenomen is. Vanaf dat moment was de 

perssapput dus niet meer bovenwettelijk.  

• U bent verplicht om de perssapput 

minimaal 5 jaar in gebruik te houden en goed te 

onderhouden. 
 

Wanneer u voldoet aan deze voorwaarden kunt u 

in aanmerking komen voor subsidiering van een 

perssapput. Alleen materiaalkosten worden 

gesubsidieerd. De kosten van onderhoud en 

eventuele verzekeringen zijn voor eigen 

rekening. Eigen arbeid wordt ook niet vergoed.  

In het geval van over-inschrijving zal de 

projectgroep in overleg gaan om te beslissen 

hoe daarmee om te gaan. 

Meld u vóór 18 september  aan wanneer u 

interesse heeft voor deze subsidie. Dit kunt u 

doen door een e-mail te sturen naar 

info@rijnengouwewiericke.nl onder vermelding 

van ‘Investeringen Bewust Boeren Rijnland, 

perssapput’. (zie bijlage bij deze nieuwsbrief) 

 

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 Plattelands-

ontwikkeling 2014-2020 voor Nederland (POP3). 

Het POP wordt deels gefinancierd uit het 

Europees Landbouwfonds voor Plattelands-

ontwikkeling (ELFRO). 
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