NIEUWSBRIEF
april 2021 NR. 38
VERENIGING AGRARISCH NATUUR EN LANDSCHAPBEHEER RIJN & GOUWE WIERICKE
KORTE HANDLEIDING INLOGGEN BIJ ZOOM
1) Klik op de link die u heeft ontvangen na uw opgave.
Bijvoorbeeld: https:// zoom.us/j/1111111111 (waarbij
u ook andere getallen ziet dan alleen 1).
2) Heeft u de software al geïnstalleerd, dan opent
Zoom zich vanzelf. Ga verder naar punt 6. Heeft u de
software nog niet geïnstalleerd ga dan verder bij het
volgende punt.
3) De link wordt geopend in uw internetbrowser. Klik
op de link ‘Download & run Zoom’
4) De download zal starten. Afhankelijk van uw
internetbrowser kan de downloadmelding onderaan of
bovenaan in uw scherm worden gestart.
5) Klik op uitvoeren. Als om toestemming wordt
gevraagd, kunt u deze geven. De software zal zich
daarna installeren.
6) Zodra de installatie klaar is, wordt er gevraagd
naar uw naam. Voer uw volledige naam in (voor +
achternaam) en klik op Join Meeting. De software zal
de videoafspraak opstarten.
7) U krijgt een voorbeeld van uw videobeeld te zien.
8) Klik op de blauwe knop: Join with video. Wilt u
zonder video deelnemen, klik dan op Join without
Video. Tijdens de Meeting kunt u dit altijd nog
wijzigen of aanzetten.
9) Klik vervolgens op de blauwe knop: Join with
Computer Audio. Dan bent u ook met uw microfoon
verbonden
10) Uw Zoom werkt als u deze stappen hebt doorlopen!

UITNODIGING VOOR DE
DIGITALE LEDENVERGADERING
OVER 2019 & 2020.
VERENIGING VOOR AGRARISCH NATUUR EN
LANDSCHAPSBEHEER
RIJN & GOUWE WIERICKE
Het bestuur van de vereniging voor ANLB Rijn &
Gouwe Wiericke nodigt u uit voor de
ledenvergadering, die digitaal plaatsvindt op:
20 APRIL 2021,AANVANG 20.00 UUR.
Nadat u zich heeft opgegeven ontvangt u een
link waarmee u op 20 april inlogt.
Geef u op door een mail te sturen aan
info@rijnengouwewiericke.nl
Het bestuur ontmoet u graag deze avond.
Met vriendelijke groet,
Harold Vlooswijk
Peter Giezeman
Linda Mooijman
Jan Willem van Niekerk
Corine Kroft
Cees Vroege
Mieke Vergeer

HANDIGE FUNCTIES IN ZOOM
-Hand op steken (Raise your hand): Als u iets wilt vragen of
opmerken kun je ook de 'handjes' klikken. De voorzitter
ziet dan dat u iets wilt zeggen.
-Chat: Hier kunt u een opmerking plaatsen.
Met een grote groep heeft het de voorkeur om tijdens de
vergadering de microfoon uit te zetten. Via 'Hand op
steken' kunt u het woord krijgen. Op dat moment moet u de
microfoon weer aanzetten door op het icoontje te klikken.
(Installeer via https://zoom.us/signup
Zoom op uw
computer of laptop)

De vergadering wordt technisch ondersteund door
Sabine van Bienvaservice. Een half uur voor aanvang is
Sabine online, zodat zij u op weg kan helpen indien
inloggen niet lukt (085-0041224).
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erfafspoeling” biedt u de kans om deze uitdaging aan
te gaan. Als deelnemer krijgt u (kosteloos) een
adviseur op bezoek die samen met u op zoek gaat naar
maatregelen op uw erf om erfafspoeling te
voorkomen. Die maatregelen kunnen in veel gevallen
relatief simpel zijn. En u weet zeker dat u na het
treffen van de maatregelen voldoet aan de wet- en
regelgeving. Er wordt vertrouwelijk met uw gegevens
omgegaan, de resultaten van de erfscan blijven uw
eigendom.

GROEN LICHT VOOR LANDBOUWPORTAAL IN
ZUID HOLLAND (WERKGEBIED HHR)
Samen voor waterkwaliteit
Goed voorbeeld doet goed volgen!
Landbouwportaal voor Rijnlandse agrariërs ook in
Zuid-Holland.
Hoogheemraadschap
van
Rijnland
gaat
in
samenwerking met agrariërs maatregelen nemen om
de waterkwaliteit te verbeteren en sloten gezonder
te maken. Voor Noord-Hollandse agrariërs bestaat
hiervoor, het in de praktijk succesvol gebleken,
Landbouwportaal
Noord-Holland.
Via
dit
landbouwportaal vragen agrariërs een coachbezoek
aan om advies te krijgen of en zo ja welke maatregelen
het meest effectief zijn op zijn/haar bedrijf. Nieuwe
inzichten kunnen leiden tot aanpassingen in de
bedrijfsvoering of op het bedrijf. Via het portaal kan
op eenvoudige wijze bij het waterschap financiële
ondersteuning -subsidie – worden aangevraagd voor
het nemen van de maatregelen ter verbetering van de
waterkwaliteit. Goed voorbeeld doet goed volgen!
Vanaf 2022 is het voor agrariërs in het ZuidHollandse deel van Rijnlands gebied ook mogelijk een
coach en indien nodig een daaraan gekoppelde
financiële bijdrage t.z.t. aan te vragen.

Wilt u meer over een erfscan op uw bedrijf weten?
Klik hier voor een filmpje met duidelijke uitleg.
Meld u voor 25 april a.s. aan wanneer u interesse
heeft om een erfscan op uw bedrijf te doen door
het
sturen
van
een
e-mail
aan
ivpaassen@ltonoord.nl
onder
vermelding
van
‘Erfscan 2021’.
WINST
VOOR
DE
AGRARIËR
EN
DE
WATERKWALITEIT
Het project Investeringen Bewust Boeren Rijnland
Fase 2 biedt kansen voor een investeringssubsidie
voor een mobiele solar-drinkbak op uw agrarische erf.
Een drinkbak levert schoon water voor het vee,
voorkomt het vertrappen van de slootkanten en
verbetert daarmee de waterkwaliteit. Wanneer u
interesse heeft, meldt u dan voor vrijdag 23 april.

DOE MEE MET DE ERFSCAN!
Schoon erf, schoon water
Voldoende schoon oppervlaktewater is van groot
belang voor melkveehouders. Bij nat weer kan het
voorkomen dat er onbedoeld afspoeling van nutriënten
naar het oppervlaktewater plaatsvindt. Een erfscan
op uw bedrijf biedt u een unieke kans om inzicht te
krijgen in verbetermogelijkheden op uw eigen erf met
betrekking tot erfafspoeling.
Regelgeving
Vanuit het Activiteitenbesluit Milieubeheer is
erfafspoeling
verboden.
Dit
betekent
dat
melkveehouders geen (vervuild) hemelwater met
mineralen of gewasbeschermingsmiddelen mogen
lozen op het oppervlaktewater. Ook perssappen uit
bijproducten, gras- of maiskuilen mogen niet in het
oppervlaktewater terechtkomen. Het is een uitdaging
om de wet- en regelgeving te vertalen naar het eigen
erf en om te weten welke maatregelen voor u
inpasbaar zijn in uw bedrijfsvoering én de
goedkeuring kunnen wegdragen van het waterschap.
Project
“Versterkte
erfafspoeling”
Het
project
“Versterkte

Project Investeringen Bewust Boeren Rijnland
Het hoofddoel van het project Bewust Boeren
Rijnland is het verminderen van emissies van de
nutriënten
stikstof
en
fosfaat
bij
melkveehouderijbedrijven
en
van
gewasbeschermingsmiddelen bij akkerbouwbedrijven.
Daarnaast is het verbeteren van het ecologisch
functioneren van sloten een belangrijk doel. Het
project is een initiatief van de Stichting
Gebiedscoördinatie Gouwe Wiericke, de coöperatie
De Groene Klaver en LTO Noord. Het project wordt
gefinancierd vanuit de Europese subsidieregeling
POP3,
met
cofinanciering
van
het
Hoogheemraadschap van Rijnland. Het projectgebied

kennisverspreiding
kennisverspreiding
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omvat het beheergebied van het Hoogheemraadschap
van Rijnland binnen de provincie Zuid-Holland. Hoewel
de waterkwaliteit van ons oppervlaktewater de
afgelopen decennia al flink verbeterd is, voldoet het
nog niet aan de normen. In landbouwgebieden zorgen
te hoge concentraties aan meststoffen (stikstof en
fosfaat) nog steeds voor overlast door algengroei,
kroos en watervarens. Daarom is het van groot belang
dat u zich blijft inzetten voor verdere verbetering
van de waterkwaliteit.

Deadline
Meld u vóór 23 april a.s. aan wanneer u interesse
heeft in deze drinkbak. Dit kunt u doen door een email met uw naam en adresgegevens te sturen naar
ivpaassen@ltonoord.nl
onder
vermelding
van
‘Investeringen Bewust Boeren Rijnland Fase 2,
drinkbak’.
Het DAW-project ‘Investeringsaanvraag Bewust
Boeren Rijnland, Fase 2’ wordt financieel mogelijk
gemaakt door het Hoogheemraadschap van Rijnland,
provincie Zuid Holland en ELFPO (Europees
Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa
investeert in zijn platteland)

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 drinkbak dient uiterlijk 31 december 2021 in
gebruik genomen te zijn;
• U financiert de investering voor. Dat wil zeggen
dat u na aanschaf van de drinkbak de factuur van
de leverancier betaalt. Daarna kunt u de kosten
tot het maximum bedrag, excl. BTW, declareren
bij
penvoerder
LTO
Noord;
(Alleen materiaalkosten worden gesubsidieerd.
• De
kosten
voor
onderhoud,
eventuele
verzekeringen en eigen arbeid worden niet
vergoed)
• Om uitvoering van de regeling mogelijk te maken
wordt een eigen bijdrage van 10% van het
subsidiebedrag van u gevraagd;
• U bent bereid de bijbehorende overeenkomsten
voorafgaand aan de aanschaf van de investering te
tekenen, waardoor u zich committeert aan de
voorwaarden van deze subsidie;
• U onderneemt geen stappen ter aanschaf van de
investering
zonder
overleg
met
uw
contactpersoon van het project Investeringen
Bewust Boeren Rijnland Fase 2;
• U staat open voor (ingepland) bezoek van collega’s
en andere geïnteresseerden om de gerealiseerde
investering te bekijken;
• U bent verplicht om de drinkbak 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 drinkbak
tot
maximaal
€
2.895,excl.
btw.
Binnen de regeling is ruimte voor realisatie van een
beperkt aantal investeringen. In het geval van overinschrijving zal de projectgroep in overleg gaan om te
beslissen hoe daarmee om te gaan. Er kunnen geen
rechten ontleend worden aan uw inschrijving naar
aanleiding van dit artikel.

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 Plattelandsontwikkeling 2014-2020 voor Nederland (POP3).
Het POP wordt deels gefinancierd uit het Europees
Landbouwfonds voor Plattelands- ontwikkeling
(ELFRO).
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