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EERSTE KIEVIT EI 2022
Het eerste Kievitsei is 17 maart gevonden in de
Middelburgsepolder. Hiermee is het weidevogel
seizoen 2022 officieel
begonnen. Vorig jaar is
het eerste ei op 16
maart gevonden. Veel
weidevogelplezier in de
polder.

UITNODIGING
LEDENVERGADERING COLLECTIEF
RIJN & GOUWE WIERICKE OVER
HET JAAR 2021
Datum:
Aanvang:
Locatie:

20 april 2022
20.00 uur
Zalencentrum De Brug,
Dunantlaan 1, 2811 CA
Reeuwijk, 0182-392882

BGT CHECK IN MIJN PERCELEN (BRON RVO)
Heeft u een brief ontvangen waarin staat dat u
de nieuwe grenzen ziet in Mijn percelen? Dan
kunt u uw intekening aanpassen. Heeft u nog geen
bericht ontvangen, maar ziet u wel nieuwe
grenzen? Wacht dan nog even met uw grenzen
aanpassen. U ontvangt zo snel mogelijk een brief.
(BGT = basiskaart grootschalige topogragie) De
BGT-check
doet
u
één
keer.

Agenda
Opening
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ingekomen stukken en mededelingen
Jaarverslag 2021.
Notulen jaarvergadering 20-04-21.
Vaststellen jaarrekening 2021 en begroting
2022.
Financiële controlecommissie over 2021.
Afgesloten beheer 2021.
Samenstelling bestuur/coördinatoren.
Rondvraag.
Sluiting.

Waarom
uw
intekening
aanpassen?
De nieuwe topografische grenzen die u ziet in
Mijn percelen zijn andere grenzen dan die u zelf
intekent. Uw intekening verandert niet
automatisch mee met een nieuwe topografische
grens. Daarom kloppen uw ingetekende grenzen
waarschijnlijk niet meer als u de nieuwe
topografische grenzen in Mijn percelen ziet. Dit
moet
u
zelf
wijzigen.

Het tweede deel van de avond wordt verzorgd
door Arjan van Duijvenboden. Arjan is de
ecologisch adviseur van Rijn & Gouwe Wiericke.
Arjan heeft afgelopen jaar zijn rapportage
opgemaakt gebaseerd op de afgelopen 6 jaar.

Het is belangrijk dat uw intekening klopt. U
gebruikt de grenzen namelijk om subsidies of
uitbetaling van betalingsrechten aan te vragen in
de Gecombineerde opgave. Pas daarom uw
intekening aan als de BGT-grenzen in Mijn
percelen staan. Dit kost meer tijd dan u gewend
bent. Heeft u ANLb-percelen? Bespreek dan de
intekening van uw percelen met uw collectief.
Ook dat kost meer tijd. Dus zorg ervoor dat u op
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tijd begint. Teken altijd de werkelijke situatie in.
Ook als uw situatie nog kan veranderen. U kunt
op elk moment uw intekening aanpassen. U past
uw intekening aan in Mijn percelen op mijn.rvo.nl.
Zie
voor
meer
informatie
https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarischondernemen/grond/basisregistratiegrootschalige-topografie/intekeningaanpassen#

portaal kunt u (in het werkgebied van het
waterschap van Rijnland) subsidie aanvragen voor
investeringen en/of advies op allerlei fronten. De
eigen bijdrage via dit loket is hoger dan die 10%.
NIEUWE CONTRACTEN
In 2023 start het nieuwe gemeenschappelijke
landbouwbeleid (GLB). U ontvangt van uw
collectief dan ook
een nieuw contract.
Daarover wordt u in
de loop van het jaar
geïnformeerd door
uw coordinator. Wilt u uw beheer wijzigen
overleg s.v.p. tijdig met uw coordinator.

TER INZAGE NATUURBEHEERPLAN 2023 PZH
Het Ontwerp Natuurbeheerplan 2023 ligt van 25
februari 2022 tot en met 8 april 2022 ter inzage.
Gedurende
deze
periode
kunnen
belanghebbenden een zienswijze indienen.
Gedeputeerde Staten zullen vervolgens, na
behandeling van de zienswijzen, het definitieve
Natuurbeheerplan 2023 vaststellen.
https://www.zuidholland.nl/onderwerpen/natuurlandschap/natuurrijkzuid/natuurbescherming/terinzageleggingnatuurbeheerplan-zuid-holland/

DOET U MEE? WAT GROEIT IN UW SLOOT?
Natuurlijke, mooie en levendige sloten dragen bij
aan de kwaliteit en leefbaarheid van het
platteland.
Met
ecologisch
beheer,
diervriendelijk
onderhoud
en
natuurlijke
inrichting van de oever en de sloot wordt de
biodiversiteit langs en in de watergang vergroot.
Steeds vaker wordt ook samenwerking gezocht
met gebiedspartijen, zoals het agrarisch
collectief, waterschap, provincie en grotere
natuurterreinorganisaties.
De agrarische collectieven werken samen met
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden aan
het project de bloeiende boerensloot. Dit doen
we bijvoorbeeld door kennis te delen rondom
sloten schonen en baggeren.

LAATSTE 2 VEEGMACHINES EN LAATSTE 2
OVERKAPPINGEN.
In het werkgebied van twee collectieven (Rijn &
Gouwe Wiericke en De Groene Klaver) en het
werkgebied van het waterschap van Rijnland in
Zuid Holland loopt het project Investeringen
Bewust Boeren Rijnland. Via dit project worden
investeringen ten gunste van de waterkwaliteit
en de biodiversiteit gesubsidieerd. U betaalt
slechts een eigen bijdrage van 10%.
Er is in dit project nog ruimte om de laatste 2
veegmachines en de laatste 2 overkappingen te
subsidiëren. Voor een veegmachine ontvangt u
maximaal € 2695,00 (waarover u 10% eigen
bijdrage betaalt). Voor een overkapping ontvangt
u maximaal € 7960,00 (waarover u 10% eigen
bijdrage betaalt). Bovenstaande geldt alleen
binnen de grenzen van genoemde werkgebieden.
Wilt u een veegbezem en/of overkapping reageer
dan snel en voor 14 april 2022. Uw reactie kunt u
sturen naar info@rijnengouwewiericke.nl

Kansen voor de waterkwaliteit
Als we samen de sloten, vijvers en watergangen
ecologisch beheren, ontstaan er kansen voor het
verbeteren van de waterkwaliteit. We zijn dan
ook benieuwd wat er zoal in de boerensloten
bloeit, groeit en leeft. Daarom hebben we de
vragenlijst ‘de bloeiende boerensloot’ ontwikkeld.
Zo krijgen we samen inzicht in ons beheergebied
en onderzoeken we gelijk de effecten van het
aangepaste beheer. Samen met vrijwilligers en
Aquon, een instantie die voor het waterschap
monitort, doen wij aanvullende monitoring en
analyse van de resultaten.

Naast dit mooie project is sinds 2021 het
landbouwportaal Rijnland opgestart. Ook via dit

Het waterschap is op zoek naar agrariërs die met
ons de komende jaren mee willen monitoren. In
2

2021 zijn ongeveer 30 agrariërs gestart en
hebben 10 ecologen vrijwillig meegedaan. Eén a
twee keer per jaar loopt u langs twee of meer
mooie sloten of een natuurvriendelijk oever. U
inventariseert dan welke water- en oeverplanten
er groeien. Ook kijken we naar de waterdieren.
Jaarlijks koppelen we de resultaten terug aan de
deelnemende agrariërs. Dat kan aanleiding zijn
om het agrarisch natuurbeheer van de sloten aan
te passen. U ontvangt een vergoeding voor zowel
het monitoren als het ecologisch beheren van de
sloot.

nestbeschermers.
Gevonden
nesten
zijn
geregistreerd (bijv. op stalkaart of via geoinformatie). Voor specifieke soorten kan
nestgelegenheid worden geplaatst.
MELDEN LAST MINUTE KUIKENLAND
Via het meldingsformulier (zie website) kunt u
bij uw coördinator aangeven waar kuikenland
nodig is. Het formulier staat op de site www.
rijnengouwewiericke.nl.
MELDEN PAKKETTEN.
Om voor bepaalde pakketten uitbetaald te
krijgen moet u de gedane werkzaamheden
melden. Op de site www.rijnengouwewiericke.nl
staan de eisen en voorwaarden precies en zonodig
ook de periodes waarin u onderhoud pleegt.
Zonder die melding vindt geen uitbetaling plaats.
Ook de meldingsformulieren staan op deze site.
Die formulieren kunt u zelf invullen en naar uw
coördinator mailen. Als meldingen te laat
binnenkomen kan dit een sanctie voor het
collectief veroorzaken.

Startbijeenkomst
Wilt u meedoen? Meld u aan voor de startbijeenkomst op dinsdag 24 mei, 20.00 uur,
Diemerbroek, 44a Papekop.
Contactgegevens Watermakelaar:
Collectief Rijn & Gouwe Wiericke:
Harold Vlooswijk, tel 06 2652 0325
e-mail: harold.vlooswijk@hotmail.com
VRIJWILLIGERS BOERENLANDVOGELS.
Tip: De vrijwilligersgroep boerenlandvogels in
het werkgebied van Rijn & Gouwe Wiericke
hebben een eigen facebook pagina, waar
nieuwtjes en tips worden gedeeld.

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

€ 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 gebruik gemaakt van een drone
om nesten of broedparen in beeld te brengen,
dan kunt u dit voor 31-12-2022 melden bij M.
Vergeer: info@rijnengouwewiericke.nl of 0172685459 o.v.v. het bedrijf dat u hiervoor heeft
ingeschakeld.

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.

VOORWAARDEN LEGSELBEHEER
Er wordt aantoonbaar gezocht naar nesten.
Gevonden nesten en/of kuikens worden
beschermd
en
gevrijwaard
van
alle
landbouwkundige bewerkingen, tenminste via
enclaves van minimaal 50 m2 (alleen op
grasland/straal 3,5 m), dan wel via een LAST
MINUTE rustperiode van datum x tot datum y,
waarbij
de
vrijwaring
tenminste
14
kalenderdagen duurt, of via het plaatsen van

Het
agrarisch
natuurbeheer
wordt
mede
gefinancierd uit het Europees Landbouwfonds voor
Plattelands- ontwikkeling (ELFRO).
MV05-04-22
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