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NIEUWSBRIEF  

Februari 2022 NR. 43 

VERENIGING AGRARISCH NATUUR EN  LANDSCHAPBEHEER RIJN & GOUWE WIERICKE

 

SNOEIEN  

Heeft u een bosje of boomgaard onder contract, 

dan kunt u weer melden wanneer onderhoud is 

gepleegd. U kunt tot 15 maart melden voor 

snoeiwerkzaamheden voor het jaar 2022. Zonder 

melding ontvangt u geen vergoeding. 
 

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.  

Let op: Voor pakketten geldt een minimale 

oppervlakte van 1 ha  (behalve plas dras). Door de 

nieuwe leidende kaartlaag BGT (basisregistratie 

grootschalige topografie) kan een perceel iets 

groter, maar ook kleiner worden. De minimale 

oppervlakte van 1 ha. kan dan in het gedrang 

komen. Dit kunt u zelf nakijken door in te loggen 

op mijnboerennatuur.nl Uw inlogcode kunt u 

opvragen via info@rijnengouwewiericke.nl 

 

 

 
 

 

 

 

NIEUW LANDBOUWPORTAAL RIJNLAND 

(voor leden in het werkgebied van HHR) 

Samen aan de slag voor goede bodem en 

waterkwaliteit! Vanuit hoogheemraadschap van 

Rijnland werken we samen met u aan 

waterbewust ondernemen. Ons doel: het 

verbeteren van de bodemstructuur en 

waterkwaliteit.  
 

-Vier thema’s: Het Landbouwportaal biedt u 

ondersteuning op vier thema’s: erfafspoeling, 

duurzaam bodembeheer, gewasbeschermings-

middelen, beheer en inrichting van percelen en 

oevers. 

-Bedrijfsbezoek door coach: U kunt gratis een 

coach op uw bedrijf laten komen voor advies op 

maat over effectieve maatregelen die bijdragen 

aan een betere bodem en waterkwaliteit.  

-Subsidie aanvragen: Met het advies van de 

coach kunt u bij Rijnland subsidie aanvragen voor 

het nemen van maatregelen om de bodem en 

waterkwaliteit op en rond uw bedrijf te 

verbeteren. 

Hoe werkt het?: Op het Landbouwportaal kunt u 

zich binnen vier thema's oriënteren. U kunt 

onderzoeken waar voor uw bedrijf verbeteringen 

mogelijk zijn om emissies te verminderen en 

bodem en waterkwaliteit te verbeteren. Binnen 

een thema krijgt u informatie over de inhoud, de 

maatregelen en subsidies. 

 

De vier thema's zijn: 

1) Erfafspoeling mineralen en nutriënten  

2) Duurzaam bodembeheer  

3) Gewasbeschermingsmiddelen  

4) Perceel- en oeverinrichting & beheer 
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Per thema doorloopt u enkele stappen om tot een 

eventuele subsidieaanvraag te komen. Zie voor 

meer informatie: www.landbouwportaalrijnland.nl 

 

WORKSHOP SNOEIEN 

HOOGSTAMFRUITBOMEN 09-02-2022 

Boomgaarden met hoogstamfruit zijn vaak oude 

boomgaarden met historische waarde. Maar hoe 

snoei je deze bomen om ze gezond en in productie 

te houden? Tijdens deze ééndaagse workshop 

leert expert Frans Janssen je de fijne kneepjes. 

In de ochtend duik je in de theorie van het 

snoeien. Tijdens het middagdeel ga je zelf aan de 

slag. Je ontvangt een handout met naslag 

informatie. Om iedere cursist evenveel aandacht 

te kunnen geven, is de groep niet groter dan 15 

deelnemers. Deze cursusdag vindt plaats bij 

kinderboerderij Zegersloot in Alphen aan den 

Rijn. 

 

https://www.zelfdoeninzh.nl/agenda-

cursussen/2022/februari/92-workshop-

snoeien-hoogstamfruitbomen/ 

 

VERLENGDE BEHEEROVEREENKOMST 

U heeft van uw veldcoördinator Fien, Anton, 

Linda of Frank het verzoek gekregen om op de 

verlengde beheerovereenkomst te reageren. Uw 

beheer is nl. automatisch verlengd van 31-12-21 

naar 31-12-22 i.v.m. het GLB. Fijn als u al 

gereageerd/geaccordeerd heeft. Maar heeft u 

dit nog niet gedaan, wilt u dit z.s.m. doen. Voor 

vragen hierover kunt u contact opnemen met uw 

coordinator of met M. Vergeer 06-10523960.  

 

Naast het verlengen van deze bijlage 

beheerovereenkomsten staan er dit jaar nog 

twee grote veranderingen op stapel. De eerste is 

de invoering van de BGT (basisregistratie 

grootschalige topografie). U wordt hierover 

geïnformeerd door RVO. De BGT is een 

nauwkeurige kaartlaag, die andere kaartlagen 

vervangt. Dit kan gevolgen hebben voor uw 

oppervlakte aan beheer. De tweede grote 

verandering is het nieuwe GLB 

(gemeenschappelijk landbouw beleid) Ook het 

GLB kan invloed hebben op uw beheer. Eind dit 

jaar zullen nieuwe contracten met u afgesloten 

worden.  

 

 

 

VACATURE 

Bij deze nieuwsbrief is een bijlage gevoegd, nl.  

de vacature voor veld coördinator. Fien stopt dit 

jaar met haar werkzaamheden voor Rijn en 

Gouwe Wiericke.  

 

BLOG ALEX DATEMA 

(Alex Datema is  voorzitter van Boerennatuur 

Nederland, de overkoepelende organisatie voor 

alle collectieven ANLB in Nederland). 

www.boerennatuur.nl 

 

Mijn Collectieven 

 

Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Dat is mijn gevoel 

bij het aantreden van deze nieuwe regering. 

Grote, maar nog vage plannen met enorme 

budgetten. Veel geld uitgeven aan grote doelen is 

niet zo moeilijk, maar is dat ook heel effectief? 

 

Met het groeien van het gehele landbouwbudget 

groeit ook het budget voor het ANLb. Voor de 

huidige doelen is dat nu € 80 miljoen per jaar en 

in de nieuwe GLB periode van 2023 t/m 2027 

wordt dat jaarlijks € 120 miljoen. Daarbovenop 

komt extra budget voor het nieuwe thema 

klimaat en het uitgebreide thema water; nieuwe 

kansen dus. Om nog maar te zwijgen over de 

miljarden die de komende 10 jaar beschikbaar 

komen voor de transitie van de landbouw. 

Waarbij op onderwerpen als stikstof en klimaat 

wordt ingezet op een gebiedsgerichte aanpak. 

Dat gebeurd ook bij de in de uitwerking van het 

7de actieprogramma nitraat. De vraag die mij 

vaak gesteld wordt hierover: kunnen jouw 

collectieven hier niet een grote rol in vervullen? 

En: Moeten jouw collectieven hier niet een grote 

rol in vervullen? 

 

Onze collectieven 

 

Laat ik om te beginnen vaststellen dat het niet 

“mijn” collectieven zijn. Alle veertig collectieven 

http://www.landbouwportaalrijnland.nl/
https://www.zelfdoeninzh.nl/agenda-cursussen/2022/februari/92-workshop-snoeien-hoogstamfruitbomen/
https://www.zelfdoeninzh.nl/agenda-cursussen/2022/februari/92-workshop-snoeien-hoogstamfruitbomen/
https://www.zelfdoeninzh.nl/agenda-cursussen/2022/februari/92-workshop-snoeien-hoogstamfruitbomen/
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zijn zelfstandige verenigingen met leden, een 

bestuur, veel vrijwilligers en medewerkers. Maar 

we hebben wel een gezamenlijk doel; het 

uitvoeren van het ANLb en het streven naar een 

natuurinclusieve landbouw. Om die doelen te 

bereiken en de werkzaamheden van de 

collectieven te ondersteunen is 

koepelorganisatie BoerenNatuur opgericht. Ik 

denk dat het succes van de collectieven voor een 

groot deel zit in dat het zelfstandige, regionaal 

georganiseerde, verenigingen zijn. Collectieven 

hebben een grote gebiedskennis, niet alleen over 

natuur en landschap, maar juist ook betreft de 

boeren en de sociale context. Oftewel, we 

begrijpen elkaar met weinig woorden. 

 

En juist in deze tijd van grote veranderingen in 

landbouwbeleid, met grote onzekerheden is het 

essentieel dat je elkaars taal spreekt en als 

vereniging dicht bij je leden blijft staan. 

Tegelijkertijd moet je ook helder en eerlijk zijn 

wat dit kan beteken voor de boerenbedrijven, 

door alles wat er op ons afkomt. Die 

onzekerheden onder ogen zien en samen 

verantwoordelijkheid nemen voor de te maken 

keuzes, daar draait het om bij onze collectieven. 

We zijn natuurlijk niet de enigen die zo werken. 

Zo ontstaan er op veel plekken lokale energie 

coöperaties vanuit dezelfde motivatie. Zien dat 

het anders moet, kan en dan ook doen. Dat soort 

initiatieven heb je nodig in de huidige tijd van 

grote veranderingen.  

 

Wordt de kracht van onze collectieven al goed 

benut? Nee, dat niet. De collectieven hebben 

geen rol gekregen bij de eco-regelingen in het 

nieuwe GLB. Ik vind dat echt een gemiste kans 

van de overheid. Want het is natuurlijk goed dat 

door de eco-regelingen steeds meer boeren 

actief maatregelen gaan nemen op hun bedrijf 

ten behoeve van natuur, klimaat, water etc.. Maar 

we weten allemaal dat het effect van die 

afzonderlijke maatregelen zoveel groter kan zijn 

als je samen met je buren nadenkt over de 

afstemming onderling. Precies dat wat de 

collectieven doen met het ANLb. Een zelfde rol 

van initiatiefnemer, motivator en ondersteuner 

kunnen collectieven ook hebben in de 

veenweidegebieden of in de landbouwgebieden 

rondom natura 2000. En zeker bij de algemene 

inzet op natuurinclusieve landbouw kunnen 

collectieven boerenbedrijven adviseren en 

ondersteunen bij hun ontwikkeling. Dat ik niet de 

enige ben die deze rol ziet blijkt wel uit de vele 

vragen die zowel ik als de collectieven regelmatig 

krijgen. 

 

Ik ben er oprecht van overtuigd dat de 

collectieven een grote rol kunnen en moeten gaan 

spelen in de aankomende grote veranderingen in 

de landbouw. Dat is mogelijk als we zorgen dat we 

onszelf blijven. Dat betekent dicht bij de boer 

blijven staan, zorgen voor voldoende kennis over 

de gevraagde veranderingen, professioneel en 

toegankelijk zijn, maar vooral laten zien dat we 

het samen willen doen. Samen met onze boeren 

en samen met onze omgeving. Alleen dan kunnen 

we onze rol als intermediair tussen overheid en 

veld optimaal benutten. Dit alles vraagt veel van 

onze collectieven en BoerenNatuur. We willen die 

rollen en verantwoordelijkheden, maar daarvoor 

hebben we wel hulp nodig. Daarom is mijn 

antwoord aan al die mensen die mij vragen 

“moeten jouw collectieven hier niet een rol in 

spelen”:  Jazeker, maar hoe ga jij ons dan helpen 

om dat mogelijk te maken? 

 
mv 01-02-2022                      

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).  

file:///C:/Users/Krocor01/Downloads/fien@rijnengouwewiericke.nl
mailto:mooijman123@hotmail.com
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