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VERENIGING AGRARISCH NATUUR EN  LANDSCHAPBEHEER RIJN & GOUWE WIERICKE

 

 

ECO-REGELING OF ANLB: WAAR KIEST U VOOR? 

Vanaf 2023 gaat het nieuwe Gemeenschappelijk 

Landbouwbeleid (GLB) in. De betalingsrechten 

komen te vervallen en maken plaats voor een 

hectarepremie. De bestaande vergroeningseisen 

zijn dan niet langer optioneel, maar een 

voorwaarde om aan het nieuwe GLB deel te 

kunnen nemen. Daarbovenop is er de ecoregeling, 

die raakvlakken heeft met het Agrarisch Natuur- en 

Landschapsbeheer (ANLb). Hoe maakt u hierin de 

juiste keuze?  

 
Om een extra bedrag bovenop je hectarepremie 

te ontvangen, kunt u ervoor kiezen om deel te 

nemen aan de ecoregeling. Deelname is vrijwillig 

en de hoogte van het bedrag is afhankelijk van het 

niveau dat je behaalt; brons, zilver of goud. 

 

De overheid stelt hiervoor een vast bedrag per 

hectare beschikbaar. De verwachting is dat bij 

niveau brons € 60 per ha wordt toegekend, bij zilver 

€100 en bij goud €200. Mocht de deelname aan de 

ecoregeling hoog zijn, dan kunnen deze bedragen 

lager uitvallen. Elk jaar beslist  u zelf of u deelneemt 

aan een bepaalde ecoregeling. 

 

Dit is anders bij het ANLb; de vergoeding die u  

voor een bepaald pakket ontvangt, staat vast. Ten 

opzichte van de ecoregeling komt hier vaak ook 

nog beheer bij kijken, terwijl bij de ecoregeling de 

aanwezigheid al voldoende is. 

 

Een voorbeeld hiervan is een bosje. In de 

ecoregeling is de opgave van een bosje al 

voldoende om punten te halen op de regeling 

‘houtig element’, terwijl je binnen het ANLb het 

bosje ook moet snoeien. Heb je je aangemeld voor 

 

 

 

een ANLb-pakket, dan loopt dit beheer  in principe 

6 jaar door.  De ANLb-pakketten zijn opnieuw 

vastgesteld voor de nieuwe contractperiode. RGW 

adviseert u te kijken wat u komende jaren met uw 

percelen wilt doen. Let goed op de activiteiten die 

meetellen voor de ecoregeling óf voor het ANLb. U 

kunt deze beide vergoedingen niet stapelen.  

 

GLB kan van invloed zijn op het ANLB. Dat is 

maatwerk per bedrijf. Op 22 november organiseert 

RGW daarom een informatieavond in Reeuwijk over 

de ANLB pakketten en waar dit raakt aan het GLB. 

De uitnodiging volgt.    

 

Via de simulatietool van RVO kunt u een beeld 

krijgen van hetgeen de vrijwillige ecoregeling voor 

u kan betekenen.  Uw beheer kunt u opvragen via 

mijn boerennatuur.nl. De inlogcode daarvoor kunt 

u aanvragen via info@rijnengouwewiericke.nl of bij 

uw coördinator. 

 

Nederland is voor het GLB verdeeld in regio’s. Het 

werkgebied van RGW valt onder regio  Westelijk 

Holland (regio 2)   

 
 

Er is nog onduidelijkheid op enkele punten. Qua 

tarieven moet u nog rekening houden met 

mogelijke aanpassingen. De coördinatoren zullen 

contact met u opnemen over uw beheer. Voor 

vragen kunt u contact opnemen met uw 

coordinator, Mieke Vergeer (0610523960) of één 

van de andere bestuursleden.  
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Wilt u beheer aanpassen dan kunt u dat overleggen 

met uw coordinator. Graag z.s.m. omdat RGW met 

deze gegevens aanvragen bij de Provincie Zuid 

Holland en Utrecht  in moet dienen om ANLB 

komende jaren mogelijk te maken. Heeft u vragen 

hierover neem contact op met uw coordinator of 

Mieke Vergeer 0610523960 of met het bestuur. 

Begin 2023 bestaat voor RGW de mogelijkheid om 

beheer nogmaals aan te passen. Die aanpassing 

betreft dan alleen vermindering van beheer.  

 

VRIJWILLIGERS 

De vrijwilligers bij het collectief Rijn en Gouwe 

Wiericke vormen de groep Vrijwilligers 

boerenlandvogels RGW (facebookpagina). Via die 

vrijwilligersgroep worden excursies en 

informatieavonden georganiseerd en zijn 

vrijwilligers voor bepaalde activiteiten verzekerd. 

Misschien heeft u een vrijwilliger die nog niet is 

aangesloten bij deze groep. Wilt u deze vrijwilliger 

melden bij Corine Kroft: corine_kroft@hotmail.com 

0611125495. 

 

NIEUWE COORDINATOR 

Voor het werkgebied van 

ANV De Wetering is de 

opvolger van coordinator  

Linda bekend.  Joost Verduijn 

stelt zich voor: 

Ik zal me even voorstellen. 

Mijn naam is Joost Verduijn, 

22 jaar oud en woonachtig in 

Aarlanderveen. Ik studeer 

momenteel Landscape and 

environment management 

in Delft en zit in mijn laatste jaar. Omdat Linda van 

Niekerk stopt met haar werkzaamheden als 

gebieds coördinator van de Wetering zal ik deze 

taak van haar overnemen. Ik kijk hier erg naar uit en 

zie dit als een mooie uitdaging. 

 

MELDEN ONDERHOUD SNOEIEN ECOLOGISCH 

SLOOTSCHONEN EN BAGGEREN. 
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 snoeien. Het meldingsformulier staat op de site 

www.rijnengouwewiericke.nl) 

Meldingen kunt u ook zelf doorgeven via 

mijn.boerennatuur.nl. De inlogcode daarvoor kunt 

u opnieuw aanvragen bij uw coördinator of via 

info@rijnengouwewiericke.nl. 

 

-Log in op mijn.mijnboerennatuur.nl 

-klik het juist jaar aan (2022) 

-scrol naar betreffende beheereenheid en klik erop. 

-in venster ziet u de button ‘melden’. Bovenin dit 

venster ziet u de beheereenheden die gestapeld 

zijn. b.v. ecologisch slootschonen en baggeren. Let 

er dus op om de juiste beheereenheid aan te 

klikken.  

 

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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