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VERENIGING AGRARISCH NATUUR EN  LANDSCHAPBEHEER RIJN & GOUWE WIERICKE

 

WEIDEVOGELBEHEER 2016-2021 

Door extern bureau DNatuur (Arjan van 

Duijvenboden) is de weidevogelrapportage 

gemaakt over  afgelopen 6 jaar. Elke polder is in 

die 6 jaar 2x gemonitord. Met die monitoring 

wordt gekeken hoeveel broedparen er in het 

begin van het weidevogelseizoen aanwezig zijn en 

hoeveel broedparen met kuikens er na ca. 2 

maanden zijn. Hieruit valt af te leiden of het 

beheer succesvol is of wellicht aanpassing nodig 

heeft. U kunt in deze rapportage zien hoe uw 

polder ‘het doet’. De rapportage van DNatuur is 

bijgevoegd en staat tevens op de site 

www.rijnengouwewiericke.nl.  

 

SUBSIDIE VAN PROVINCIE ZUID HOLLAND 

Dankzij een 

subsidieaanvraag van maart 

2021, die voortvloeit uit 

het actieplan 

Boerenlandvogels, heeft 

collectief RGW 

plasdraspompen, camera’s, nestbeschermkappen 

en antipredatieraster aan kunnen schaffen. Plas 

dras pompen hebben een aantrekkende werking 

op weidevogels en de vraag naar deze pompen 

neemt in het werkgebied van RGW toe. Met de 

camera’s gaat onderzocht worden welke 

predatoren in beeld komen. De nestkappen 

beschermen de nesten bij het uitstrooien van 

ruige mest en bij het gebruik van de sleepslang. 

Komende 3 jaar zal het gebruik van 

antipredatieraster & camera’s gevolgd worden.  
  

MIJN BOERENNATUUR 

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

beheer inzien. Inlogcodes kunt u opnieuw 

opvragen bij info@rijnengouwewiericke.nl 

 

 

 

SNOEIEN  

Heeft u een bosje of boomgaard onder contract, 

dan kunt u weer melden wanneer onderhoud is 

gepleegd. Deze melding geldt voor het jaar 2022. 

U kunt tot 15 maart melden voor 

snoeiwerkzaamheden voor het jaar 2022. Zonder 

melding ontvangt u geen vergoeding. 
 

€ 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 2021 gebruik gemaakt van een 

drone om nesten of broedparen in beeld te 

brengen, dan kunt u dit voor 31-12-2021  

melden: info@rijnengouwewiericke.nl of 0172-

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

ingeschakeld. 
 

VERLENGDE BEHEEROVEREENKOMST 

U heeft of u krijgt een mail van uw coordinator 

waarin een nieuwe beheerovereenkomst is 

bijgevoegd (hierin staan al uw gecontracteerde 

percelen staan). In deze nieuwe beheer-

overeenkomst is de oorspronkelijke einddatum 

verlengd van 31-12-2021 naar 31-12-22. Dit 

heeft alles te maken met de start van het 

Gemeenschappelijke Landbouw Beleid (GLB). Uw 

coordinator zal u vragen of u deze verlenging wilt 

accorderen door de mail positief te 

beantwoorden.   
 

FIEN 

Fien, één van onze veldcoördinatoren heeft 

aangegeven haar werkzaamheden voor het 

collectief RGW in de loop van 2022 te 

beëindigen. Kent u iemand die geschikt is voor dit 

werk, dan ontvangt het bestuur die tip graag.  

 

 

http://www.rijnengouwewiericke.nl/
http://www.mijnboerennatuur.nl/
mailto:info@rijnengouwewiericke.nl


2 

 

WIJZIGINGEN DOORGEVEN 

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

bankrekening, verkoop land, wijzigen van gewas 

(gras <> mais) 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/rijnengouwewieri

cke.nl/wp-

content/uploads/2016/04/Handleiding-

Machtiging.pdf  

MOZAIEKTOESLAG 

De mozaïektoeslag is onlangs uitbetaald. Het 

contracteren van verschillende pakketten is 

gunstig voor de weidevogels (maar brengt ook 

wat extra werk met zich mee). Door bepaalde 

combinaties van minimaal 2 pakketten te 

contracteren komt u in aanmerking voor deze 

toeslag. U ontvangt  over die hectares een 

toeslag van € 250,00 per ha. Het totale bedrag 

aan mozaïektoeslag ziet het bestuur gelukkig elk 

jaar groeien. Informeer bij uw coördinator of dit 

ook binnen uw handbereik ligt.  

 

2022  

In het jaar 2022 staan er voor het collectief Rijn 

& Gouwe Wiericke in ieder geval al twee extra 

werkzaamheden op stapel. De eerste is de 

aanpassing van het ANLB aan de nieuwe kaart 

BGT (basiskaart grootschalige topografie). U 

krijgt van RVO een uitnodiging om  

perceelsgrenzen te controleren a.d.h.v. die 

nieuwe kaart. Na uw goedkeuring krijgt het 

collectief een seintje dat de grenzen van het 

ANLB aangepast kunnen worden. De tweede klus 

is het opnieuw contracteren van ANLB. Het 

ANLB gaat gelijk lopen met het GLB. De 

ingangsdatum van het nieuwe GLB is 01-01-2023.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Harold, Peter, Cees, Jan-Willem, 
Corine, Linda, Mieke, Fien,  

Frank, Anton & Arjan 
 

Wensen u fijne dagen 
 en het beste voor  2022. 

 

 

mv 23-12-2021                      

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@melkveehouderijdewit.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 Europees Landbouwfonds voor 

Plattelands- ontwikkeling (ELFRO).  
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