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KENNISVERSPREIDING ERFEMISSIE 

Voldoende schoon oppervlaktewater is van groot 

belang voor melkveehouders. Vanuit het 

Activiteitenbesluit Milieubeheer is erfafspoeling 

verboden. Dit betekent dat melkveehouders geen 

hemelwater vervuild met gewasbeschermingsmiddelen 

of mineralen mogen lozen op het oppervlaktewater. 

Melkveehouders mogen daarnaast geen perssappen uit 

bijproducten of gras- of maiskuilen lozen op het 

oppervlaktewater. Het is een uitdaging om de wet- en 

regelgeving te vertalen naar het eigen erf en om te 

weten welke maatregelen worden goedgekeurd door 

het waterschap. Het project “Versterkte 

kennisverspreiding erfafspoeling” biedt de kans om 

deze uitdaging aan te gaan. Deelnemers krijgen 

(kosteloos) adviseurs op bezoek die samen met u op 

zoek gaan naar maatregelen op het erf om 

erfafspoeling te voorkomen. Die maatregelen zijn in 

veel gevallen relatief simpel. Ook weet u zeker dat u 

na het treffen van maatregelen voldoet aan de wet- 

en regelgeving. Een unieke kans om  te zorgen dat alles 

op het eigen erf op orde is met betrekking tot 

erfafspoeling. 

Filmpje: https://vimeo.com/321970879 

Wilt u deelnemen of meer informatie, stuur dan een 

mailtje naar info@rijnengouwewiericke.nl 

 

BELANGRIJK !!!  AFLOPENDE CONTRACTEN 

• Uw contract is per 1-1-2016 gestart, duurt 6 jaar 

en loopt dus eind 2021 af.  

• Ondertussen wordt er volop nagedacht hoe het 

agrarisch natuurbeheer een vervolg kan krijgen in 

het nieuwe gemeenschappelijke landbouw beleid 

(GLB). Dat gaat wel lukken, maar het nieuwe GLB 

start pas op 1-1-23.  U krijgt dus te maken met 

een overbruggingstermijn. De voorbereidingen 

hiervoor zijn in volle gang. Dit betekent onder 

meer dat 2e helft 2021 een nieuw contract naar u 

wordt gestuurd.   

• Maar……, overweegt u uw contract (deels) te 

stoppen dan heeft u nu de mogelijkheid. Neem 

daarvoor contact opnemen met uw coördinator om 

dit te verwerken. Uw coördinator moet voor half 

juni deze mutatie verwerkt hebben.  

 

OPROEP ONDERHOUD  

Dringende oproep om gepleegd onderhoud van 

landschappelijke elementen voor 15 maart te melden 

bij uw coördinator. Pas na melding van uw 

werkzaamheden krijgt u uitbetaald.  

 

MONITORING. 

Ook in 2021 wordt er weer gemonitord. Dat betekent 

dat u  Arjan van Duijvenboden (Dnatuur) i.o.v. Rijn & 

Gouwe Wiericke en iemand namens SOVON (SOVON 

alleen in Provincie Utrecht) in het veld tegen kan 

komen. Bij monitoring wordt niet gezocht naar nesten, 

maar wordt het aantal broedparen in beeld gebracht. 

Arjan doet dit al enkele jaren voor het collectief 

RGW. De SOVON-monitoring in Utrecht is bepalend 

voor het vervolg van contracten.  

 

MAGAZINE ONZE WEIDEVOGELS 

‘Onze Weidevogels’ is een initiatief van JEEN 

communicatie en Agrio uitgeverij. BoerenNatuur leest 

inhoudelijk mee voor publicatie. Doel is om boeren via 

dit online platform en magazines te inspireren en 

informeren over weidevogelbescherming. Boeren zijn 

cruciaal als gastheer voor weidevogels en weidevogels 

op hun beurt voor het imago voor onze sector. 

https://www.melkvee.nl/onze-weidevogels/magazine/ 

 

WIJZIGINGEN DOORGEVEN 

Wilt u wijzigingen, b.v. KvK-nummer, bankrekening, 

verkoop land, doorgeven aan uw coördinator.  Dit 

voorkomt fouten bij de intekening of uitbetaling. Zie 

ook onderstaande link indien u de vereniging nog niet 

heeft gemachtigd om uitsluitend percelen te 

raadplegen: 

http://rijnengouwewiericke.nl/rijnengouwewiericke.n

l/wp-content/uploads/2016/04/Handleiding-

Machtiging.pdf 

https://vimeo.com/321970879
https://www.melkvee.nl/onze-weidevogels/magazine/
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PLAS DRASSEN 

De eerste plas draspompen draaien vanaf half 

februari. Die plas dras locaties blijven tot minimaal 15 

april. De pompen worden vervolgens elders weer 

ingezet. Om uitspoeling te voorkomen luidt het advies 

om na de einddatum het water uit te laten zakken in 

de bodem.   

 

 

ONDERTEKENING INTENTIEVERKLARING  RGW 

De regionale landbouworganisaties LTO Noord en 

NFO, 4 agrarische collectieven en 

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) 

ondertekenden onlangs de intentieverklaring ‘Schoon 

en voldoende water’. De partijen geven hiermee aan 

samen te willen werken aan een gezonde bodem en 

goede waterkwaliteit- en kwantiteit. Het Deltaplan 

Agrarisch Waterbeheer (DAW) is trekker.  

De intentieverklaring voor waterschap gebied HDSR 

is de eerste overeenkomst tussen LTO, het 

waterschap en de agrarische collectieven in het kader 

van de zogeheten DAW-impuls. Het is de eerste stap 

om eind dit jaar te komen tot een uitvoeringsplan, 

waarvoor dit plan van aanpak, met daarin de 

gebiedsanalyse van de agrarische wateropgave, een 

belangrijke bouwsteen vormt.  

Dit plan van aanpak richt zich specifiek op de 

samenwerking in de agrarische sector en het 

waterschap. Het plan onderscheidt drie gebieden, 

namelijk veen, klei, heuvelrug, met ieder doelen. Door 

de verschillende kenmerken van ieder gebied zijn 

huidige situatie en benodigde maatregelen per gebied 

anders. Het is de bedoeling om lokaal in de drie 

deelgebieden met kleine groepen van 5 à 10 boeren te 

werken. Lokaal werken is belangrijk, omdat ook binnen 

één deelgebied de verschillen groot kunnen zijn.  De 

deelnemende partijen werken het plan van aanpak per 

deelgebied uit in uitvoeringsprogramma’s. Deze 

uitvoeringsprogramma’s geven aandacht aan onder 

andere de diversiteit binnen het deelgebied, wie 

welke rol pakt, de planning, de beschikbare middelen 

voor het proces en eventueel te nemen maatregelen. 

Waar mogelijk wordt aangesloten bij bestaande 

overlegstructuren of processen, zoals de 

waterinfiltratieprocessen in veengebieden. Belangrijk 

is de aandacht voor een duurzaam boerenbedrijf en 

het toekomstbestendig watersysteem.  

  

Door ondertekening van deze intentieverklaring laten 

de partijen zien dat ze zich inzetten voor een 

toekomstbestendige agrarische sector en een goede 

en gezonde waterhuishouding voor boer, natuur en 

maatschappij. Hoogheemraad Bert de Groot: “Samen 

met de agrariërs gaat het waterschap voor nog meer 

leven in de boerensloot.”  
 

CONTACTPERSONEN.  
ANV Weide en Waterpracht: fien@rijnengouwewiericke.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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