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VERENIGING AGRARISCH NATUUR EN  LANDSCHAPBEHEER RIJN & GOUWE WIERICKE

 

NIEUWE CONTRACTEN M.I.V. 2023. 

De contractperiode 2016-2022 loopt ten einde. 

Achter de schermen wordt er hard gewerkt aan het 

vervolg op het agrarisch natuur en 

landschapsbeheer. Wilt u wijzigingen in uw beheer 

doorvoeren dan dient u z.s.m. contact op te nemen 

met uw coordinator, want in september gaat uw 

collectief zowel bij Provincie Zuid-Holland als 

Provincie Utrecht weer een aanvraag doen voor de 

nieuwe contractperiode. Zonder tegenbericht voor 

16 september gaat uw collectief ervan uit dat u uw 

beheer wilt voortzetten.  

 

De meeste vergoedingen gaat iets omhoog, 

enkele iets omlaag. Het definitieve overzicht met de 

nieuwe tarieven en de nieuwe voorwaarden is nog 

niet beschikbaar. Uw collectief maakt een selectie 

van alle beschikbare pakketten. In de bijlagen de 

concept tarieven en concept voorwaarden van 

die selectie.  

 

WAT SPEELT NOG MEER IN ONS GEBIED? 

-De BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie). 

Deze kaart is de basis voor het registreren van 

percelen en alles wat daaraan gerelateerd is. Blijkt 

b.v. uit de BGT dat een perceel toch kleiner is dan is 

overgenomen in het ANLB, dan zal dit gecorrigeerd 

moeten worden. Uw coordinator weet echter niet 

of u akkoord bent gegaan met de aanpassingen 

van uw percelen. Uw coordinator zal in de loop van 

2023 contact met u opnemen. Brieven van RVO 

met het verzoek om de BGT te checken zijn ook in 

het werkgebied van RGW verstuurd. 

  

-Het nieuwe GLB. Vanuit de overheid zullen hier  

informatieavonden over gehouden worden in het 

najaar.  

 

-Stikstof. Een ingewikkeld dossier. In Zuid Holland zijn  

4 gebieden waar een gebiedsgerichte aanpak is 

opgestart. In deze gebieden zijn ook collectieven 

voor agrarisch natuurbeheer vertegenwoordigd. In 

het werkgebied van collectief RGW speelt de 

Gebiedsgerichte aanpak (GGA) Nieuwkoop. 

  

-Controles NVWA.  

Ook dit jaar is er weer volop gecontroleerd door de 

NVWA. De NVWA informeert het collectief wanneer 

zij op pad gaan en informeert het collectief wat 

bevindingen in het veld zijn. Meestal gaat het goed.  

 

 

Dit jaar vielen de verstoringen in de rustperiodes op.  

Kleine of grote verstoringen, dat maakt voor de 

NVWA niet uit. Zo is b.v. in de rustperiode een plas 

dras pomp verplaatst in een perceel waarop nog 

late maaidatum op rustte..….mag niet. Deze 

percelen tellen dan niet meer mee voor het 

percentage zwaar beheer conform het 

Natuurbeheerplan van de provincie.  Ook viel op 

dat er een aantal keer beheer is afgekeurd 

vanwege het niet correcte aantal GVE bij de 

pakketten extensief weiden. De weging van een 

rund etc. staat in: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0669 

 

  
 

De geldende GVE tabel voor het ANLb wordt 

aangevuld met normen voor alpaca’s en veulens, 

resp 0.15 en 0.4 GVE. Lammeren tellen ook voor 0,15 

GVE. Op een perceel van 1,2 ha mogen dus max. 8 

schapen of lammeren. Het afkeuren van beheer 

heeft tot gevolg dat het collectief gekort wordt op 

de subsidie. Graag uw aandacht hiervoor. 

  

-KvK nummer/Wijzigingen. 

Het systeem waarin uw ANLB staat geregistreerd 

wisselt gegevens m.b.t.  percelen uit  met RVO. 

Regelmatig worden signaleringen geconstateerd 

die aangeven dat een perceel in andere handen is 

gekomen. Als dat niet wordt doorgegeven aan uw 

coordinator dan kan de vergoeding ten goede 

komen bij de vorige beheerder. Wijzigingen m.b.t. 

inschrijving KvK of nieuwe beheerder van perceel 

z.s.m. melden bij uw coordinator.  
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ELK COLLECTIEF EEN BRONBOOM! 

De opening van de BoerenNatuurweek begon met 

het planten van de eerste van 40 bronbomen bij de 

collectieven, een boom die ‘een tikkie in de weg 

staat’. De bronbomen is een initiatief van Ron 

Methorst, Lector Omgevingsinclusief Ondernemen 

aan de Hogeschool Aeres. De eerste is nu geplant 

bij collectief Veluwe bij een boer. Bronboom – een 

winterlinde: een boom die een tikkie in de weg 

staat en zo zichtbaar maakt dat natuur op het 

boerenbedrijf een eigen plek heeft, een boom 

waar je niet omheen kan. Alle veertig agrarische 

collectieven planten één bronboom. Een 

bronboom is goed voor vogels, insecten en de 

bodem. Het herinnert je aan de waarde van 

biodiversiteit. Over vijf jaar komt er een boekje over 

al deze bronbomen. 

Elk collectief krijgt een bronboom, gefinancierd 

door een voormalig boer die graag wil bijdragen 

aan biodiversiteit. Bij deze bomen komt ook een 

bord te staan met dit verhaal, bij welke boer de 

boom staat, bij welk collectief en met een QR code 

die verwijst naar de website WWW.BRONBOOM.NL 

waar alle bronbomen op staan in Nederland. Bij 

weidevogelgebieden is het uiteraard belangrijk 

goed te kijken waar een vrijstaande boom in het 

land kan komen zodat het geen roofvogelplek 

wordt. Via deze link vind je een video waarin Ron en 

Brigitta Methorst uitleggen wat een bronboom is, en 

een PDF met een instructie hoe en waar de boom 

geplant moet worden. Wie heeft een mooie plek 

voor deze winterlinde, als bronboom die een tikkie 

in de weg staat.  

Ook een mooie gelegenheid voor een 

persmoment; een mijlpaal vieren en een 

gedeputeerde of een wethouder de boom laten 

planten om te laten zien dat collectieven juist op 

het boerenerf natuur en biodiversiteit een plek 

geven. Planning is dat alle bomen in het najaar 

geplant worden. Een mooie actie om zo als 40 

collectieven samen een statement te maken: boer 

en natuur horen bij elkaar. 

MACHTIGEN AGRARISCH COLLECTIEF 

Voor het correct intekenen van uw agrarisch 

natuurbeheer is het belangrijk om inzicht hebben in 

uw perceelgegevens. Als u uw agrarisch collectief 

daarvoor nog niet hebt gemachtigd via Mijn RVO, is 

het belangrijk om dat alsnog te doen. Voor het 

aanzetten van de machtiging hebt u het KvK-

nummer van uw agrarische collectief nodig dat is 

voor Vereniging Agrarisch Natuur- en 

Landschapsbeheer Rijn & Gouwe Wiericke 62444468. 

Een handleiding voor het aanzetten van de 

machtiging vindt u hier.  Is uw machtiging nog niet in 

orde, dan neemt uw coordinator contact met u op.  
 

 

 

VACATURE 

Bij deze nieuwsbrief is een bijlage gevoegd, nl.  

de vacature voor veld coördinator. Linda stopt 

dit jaar met haar werkzaamheden voor Rijn en 

Gouwe Wiericke.  

 

CONTACTPERSONEN.  
ANV Weide en Waterpracht: Jan van Rossem 

janvanrossem@live.nl  06-42829999  

fien@rijnengouwewiericke.nl 0172-589463/06-27586051 

 

ANV De Wetering: Linda van Niekerk 

mooijman123@hotmail.com 06-28193647  

 

ANV De Parmey: Frank Spruit  

frank-spruit@hotmail.com  06-23786686  

 

ANV de lange Ruige Weide: Anton de Wit 

anton@melkveehouderijdewit.nl  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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