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WIJZIGING PAKKETTEN/ GRONDGEBRUIK

PROJECT HOOGSTAMFRUITBOMEN

Wilt u een wijziging in uw beheer bespreken met uw
coördinator, doe dit voor half maart. Zo kunnen, mits
u aan de voorwaarden voldoet, de gewenste pakketten
ook worden afgesloten.
In de applicatie waarin het agrarisch natuurbeheer
wordt ingetekend, verschijnen regelmatig foutcodes.
Een oorzaak hiervan is het overgaan van percelen naar
een andere grondgebruiker of het wijzigen van gewas
b.v. van gras naar mais. Uw gebiedsoördinator
ontvangt graag melding van dergelijke wijzigingen.

In de gemeente Alphen a.d. Rijn.
Organisaties voor landschapsontwikkeling en beheer
hebben samen met gemeente Alphen aan den Rijn een
project
opgezet
om
karakteristieke
en
cultuurhistorische hoogstamboomgaarden in stand te
houden en nieuwe boomgaarden in te richten.
Daarom wordt de aanschaf van hoogstam fruitbomen
gestimuleerd. Ook worden cursussen onderhoud
hoogstamfruitboomgaarden georganiseerd.

MELDINGEN.
Let u erop om meldingen z.s.m. door te geven om voor
uitbetaling in aanmerking te komen! Actueel zijn
meldingen ecologisch baggeren/slootschonen en het
strooien van ruige mest (ruige mest tot 1 september
uitrijden en binnen 14 kalenderdagen melden bij uw
coördinator. Het meldingsformulier staat op de site
www.rijnengouwewiericke.nl)

De aanschaf van een echte hoogstam fruitboom kost,
inclusief
materiaal
voor
ondersteuning
en
bescherming, per boom rond 110 euro. Voor een eigen
bijdrage van 22 euro per boom kunnen nieuwe bomen
worden aangeschaft of vervangen in de gemeente
Alphen aan den Rijn. Inbegrepen is een cursus ‘snoei
en onderhoud’. Het project heeft een looptijd van drie
jaar en het doel is om 1.000 bomen te planten. Het
totaalbudget bedraagt daarmee ruim 100.000 euro.
Een tweede fase van benodigde financiële middelen is
nu beschikbaar voor het gebiedsdeel Alphen aan den
Rijn.

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

Voor wie in aanmerking wil komen start de inschrijving
vanaf heden. Vanwege de aanplant in het najaar sluit
de eerste ronde per 15 september 2021.
Naast het faciliteren van de aankoop en verzorging
van de bomen zullen de samenwerkende organisaties
ook wandel- en fietsroutes uitzetten langs de
boomgaarden zodat iedereen deze pareltjes kan
bewonderen. Dat is vooral een aanrader in de bloesemen oogsttijd.

ANV De Parmey: frank-spruit@hotmail.com
Frank Spruit 06-23786686
ANV de lange Ruige Weide: anton@melkveehouderijdewit.nl
Anton de Wit 0182-393426/06-29343406

Heeft u interesse in een nieuwe hoogstamboomgaard
of nieuwe aanplant in een bestaande boomgaard?
Neem
dan
contact
op
met
info@rijnengouwewiericke.nl. Nieuwe boomgaarden
genieten een lichte voorkeur.

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 Europees Landbouwfonds voor
Plattelands- ontwikkeling (ELFRO).
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