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VERENIGING AGRARISCH NATUUR EN  LANDSCHAPBEHEER RIJN & GOUWE WIERICKE 

 

ONDERHOUD BOOMGAARDEN, BOSJES  

Heeft u een boomgaard of een bosje 

gecontracteerd maar heeft u dit element 

gedurende de laatste 5 jaar niet onderhouden 

(dat staat wel in de voorwaarden) dan is komend 

seizoen voor u de laatste mogelijkheid om 

onderhoud te plegen en dit onderhoud te melden  

bij uw coördinator. Na deze  melding komt u  in 

aanmerking voor vergoeding.  
 

ALGEMENE LEDENVERGADERING OVER 2019 

Dit jaar heeft het bestuur tot 2x toe moeten 

besluiten om de algemene ledenvergadering af 

te gelasten vanwege Corona. Uiteindelijk heeft 

het bestuur ervoor gekozen om de 

ledenvergadering over het jaar 2019 samen te 

gaan voegen met de ledenvergadering van 2020. 

Met dit besluit wijkt het bestuur af van de 

statuten. De financiële controlecommissie heeft 

plaatsgevonden en ook alle documenten voor de 

ledenvergadering over het jaar 2019 zijn 

gereed. Deze documenten worden nu als bijlage 

bij deze nieuwsbrief meegestuurd. Vragen over 

het jaarverslag kunt u mailen naar 

info@rijnengouwewiericke.nl  
 

COLUMNS WEIDEVOGELMAN 

Met enige regelmaat verschijnt in diverse 

bladen een column van de weidevogelman. Leuk 

om te lezen. De columns vindt u op: 

https://weidewinst.nl/columns/ 
 

 

MIJN BOERENNATUUR 

Op www.mijnboerennatuur.nl kunt u 24/7 inzien 

welk beheer u heeft gecontracteerd. 

Inlogcodes kunt u opnieuw opvragen bij 

info@rijnengouwewiericke.nl 

 

ACTIE HOOGSTAMFRUITBOOMGAARD  

Afgelopen najaar is in samenwerking met 2 

andere collectieven en 2 landschapsfondsen een 

project opgestart om hoogstamboomgaarden in 

te richten of te revitaliseren. Dit project loopt  

in een deel van het werkgebied van Rijn & Gouwe 

Wiericke. De reden hiervoor is dat financiële 

middelen voor een bepaald gebied beschikbaar 

zijn. In dit gebied zijn 319 bomen  aangevraagd, 

terwijl er momenteel 200 beschikbaar zijn. De 

zoektocht naar nieuwe financiële middelen 

wordt opgestart Het streven is om gedurende 3 

jaar 1000 hoogstambomen  te poten.  

 

€ 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 in 2020 gebruik gemaakt van 

een drone om nesten of broedparen in beeld te 

brengen, dan kunt u dit voor 31-12-2020  

melden: info@rijnengouwewiericke.nl of 0172-

685459 o.v.v. het bedrijf dat u hiervoor heeft 

ingeschakeld. 

  

MELDEN PAKKETTEN. 

Om bepaalde pakketten uit te laten betalen, 

moet u de gedane werkzaamheden melden. 

Zonder die melding vindt geen uitbetaling 

plaats. Op de site www.rijnengouwewiericke.nl 

staan de eisen en voorwaarden  en zonodig ook 

de periodes waarin u onderhoud pleegt.  

 

MOZAIEKTOESLAG 

Eerdaags ontvangen deelnemers de 

mozaiektoeslag  van € 250,00 per ha. Informeer 

bij uw coördinator of u hiervoor in aanmerking 

komt.  
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BASISREGISTRATIE GROOTSCHALIGE 

TOPOGRAFIE (BGT) 

Gebruikt u landbouwgrond? Dan krijgt u t.z.t. 

een uitnodiging voor de BGT-check. Daarmee 

controleert u de topografische grenzen van de 

percelen die u in gebruik heeft. 

www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-

ondernemen/grond/basisregistratie-

grootschalige-topografie 

De Basisregistratie Grootschalige Topografie 

(BGT) is een digitale kaart van Nederland 

waarop gebouwen, wegen, waterlopen, terreinen 

en spoorlijnen eenduidig zijn vastgelegd. De 

kaart is op 20 centimeter nauwkeurig en bevat 

veel details, zoals je die in de werkelijkheid ook 

ziet. Denk aan bomen, wegen en gebouwen. 

Kortom: de inrichting van de fysieke omgeving. 

www.geobasisregistraties.nl/basisregistraties/g

rootschalige-topografie/de-bgt-gebruiken 

RVO.nl verwacht dat met de invoering van de 

BGT vrijwel alle agrarische referentiepercelen 

licht zullen verschuiven ten opzichte van de 

huidige referentiepercelen. Voor het ANLb 

heeft dit als gevolg dat de ANLb-

regelingspercelen voor een (klein) deel buiten 

het referentieperceel kunnen komen te liggen. 

Dit heeft invloed op de netto oppervlakte van 

het collectief, omdat de oppervlakte van het 

regelingsperceel waar geen referentieperceel 

onder ligt niet mee wordt genomen. Een 

collectief zal de ANLb beheereenheden aan 

moeten passen op het nieuwe referentieperceel 

om de oppervlakte weer ‘terug’ te krijgen. 

Wanneer er sprake is van een significante 

wijziging in oppervlakte voor een deelnemer zal 

ook het contract gewijzigd moeten worden. 

 

De BGT zal binnen afzienbare tijd de AAN-laag 

(Agrarisch Areaal Nederland) gaan vervangen.  

 

 
 

 

U ontvangt bij deze nieuwsbrief de digitale 

brochure “boerenlandvogelbalans 2020”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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