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NIEUWSBRIEF 

december 2022 NR. 48 

VERENIGING AGRARISCH NATUUR EN  LANDSCHAPBEHEER RIJN & GOUWE WIERICKE

 
NIEUW CONTRACT & NIEUWE BEHEERBIJLAGE 

Uw coördinator neemt deze weken contact met u 

op om de voortgang van uw contract te 

bespreken. Uw nieuwe (inclusief eventuele 

wijzigingen) contract & beheerbijlage ontvangt u 

per e-mail. Deze documenten kunt u digitaal 

ondertekenen. Bij de vorige nieuwsbrief zat een 

overzicht met de pakketten die u bij Rijn & Gouwe 

Wiericke kunt afsluiten. Dit vindt u ook op 

www.rijnengouwewiericke.nl. 

 

Daarnaast moeten we als RGW rekening houden 

met de volgende zaken:  

 Vanuit het GLB heeft de GLMC 4 (bufferstrook) 

mogelijk impact  op het ANLB.  Meer informatie 

hierover via deze link: Alles over bufferstroken 

(rvo.nl)  

 Eventuele andere gevolgen vanuit het nieuwe 

GLB voor het ANLB zijn nog steeds niet 100% 

duidelijk. 

RGW moet zich conformeren aan de 

provinciale natuurbeheerplannen (NBP) van 

Provincie Utrecht en Provincie Zuid-Holland. 

Een voorwaarde daarin is in Zuid Holland dat 

geen drijfmest en kunstmest  mag worden 

toegepast  voor de rustperiode. Dit om een te 

zwaar gewas te voorkomen, wat niet geschikt 

is voor pullen.  

 Een nieuwe voorwaarde In Zuid Holland is o.a. 

de beperking m.b.t. gewas- 

beschermingsmiddelen. Herbiciden mogen 

alleen pleksgewijs worden gebruikt. Voor 

bouwland geldt een uitzondering.  

 

Artikel 3.11a Toepassing chemische gewasbe-

chermingsmiddelen 

bron: wijziging SNL besluit dec.22 GS 

1.In aanvulling op artikel 3.11 wordt vanaf 2023 

aan de subsidieontvanger de verplichting 

opgelegd om: 

a. geen insecticiden, fungiciden en nematiciden 

toe te passen op percelen waarvoor middels deze 

regeling subsidie wordt verstrekt. 

b. Bij toepassing van herbiciden dit uitsluitend 

pleksgewijs toe te passen. 

c. Als uitzondering op het eerste lid is het 

vollevelds gebruik van herbiciden toegestaan op 

percelen waar het gesubsidieerde beheer 

nestbescherming op bouwland betreft.  

 

 

Informatie over de pakketten in het werkgebied 

van Rijn & Gouwe Wiericke vindt u op 

www.rijnengouwewiericke.nl. 

 

Enkele vragen die de veldcoördinatoren 

ontvingen n.a.v. de pakketten ANLB 1-1-23:  

  

Vraag Antwoord 

Mag je baggeren op kruidenrijk 

grasland? 

Nee. 

Wat doe je met slootvuil op 

kruidenrijk grasland? 

Binnen 2 à 3 

dagen 

verwijderen. 

In welke periode moet je 

ecologisch baggerspuiten? 

Tussen 1 

augustus en 1 

november. 

Mag je in provincie Zuid Holland 

bemesten voor een rustperiode?   

nee, (excl. 

ruige mest) wel 

erna. 

 

RAADPLEGEN PERCELEN 

Om de intekening van uw beheer correct uit te 

kunnen voeren moet u het collectief machtigen 

om uw percelen te kunnen raadplegen. Bij enkele 

leden is dit nog niet geregeld. De machtiging 

moet ook opnieuw afgegeven worden wanneer 

uw KvK-nummer verandert.   De gegevens die u 

nodig heeft om het collectief te machtigen zijn: 

KvK 62444468 en Meije 3 in Bodegraven. De 

handleiding vindt u op 

www.rijnengouwewiericke.nl of bij RVO.  

 

INFORMATIEAVOND OVER HET GLB/ANLB 

Op 22 november heeft RGW een informatieavond 

gehouden over het GLB/ANLB. Fijn dat er zoveel 

leden aanwezig waren. De toelichting op het GLB 

werd gegeven door Sarah van BoerenNatuur. 

Deze presentatie staat nu op de site van RGW. 

Ook de rekentool van Boerennatuur waarmee u 

berekeningen kunt uitvoeren m.b.t. de 

ecoregeling (brons/zilver/goud) en het ANLB staat 

op deze site. Beide documenten vindt u onder de 

knop ‘Actueel’. Naast deze rekentool van 

Boerennatuur kunt u natuurlijk ook de simulatietool 

van RVO invullen, daarin worden uw gegevens 

automatisch geladen inclusief de gewascodes.  
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Ook Provincie Utrecht organiseert  een avond over 

het nieuwe GLB op 19 januari 2023. De locatie is 

Hajé Nieuwegein, direct aan de A27, 

Waterliniedok 1, 3433 NV Nieuwegein. De inloop 

start om 19.30u en de bijeenkomst begint om 

20.00u. Aanmelden via 

https://www.toekomstglb.nl/actueel/nieuws/2022/

11/08/uitnodiging-voor-webinars-en-

informatiebijeenkomsten-nieuwe-glb. Via deze link 

kan worden doorgeklikt op een 

uitnodigingsformulier, daar kan gekozen worden 

voor de bijeenkomst in Utrecht. 

 

MELDEN ONDERHOUD SNOEIEN  
Let u erop om onderhoud zo snel mogelijk te 

melden om voor uitbetaling in aanmerking te 

komen! Actueel zijn meldingen m.b.t. snoeien. Dat 

kan vanaf januari 2023 en wordt in 2024  

uitbetaald. Op de site www.rijnengouwewiericke.nl 

staat het meldingsformulier. Meldingen kunt u ook 

zelf digitaal doorgeven via mijn.boerennatuur.nl. 

De inlogcode daarvoor kunt u (opnieuw) 

aanvragen bij uw coördinator of via 

info@rijnengouwewiericke.nl. 

 

WERKWIJZE INLOGGEN MIJNBOERENNATUUR: 

1. Log in op www.mijnboerennatuur.nl. 

2. Klik het jaar aan waarin onderhoud is 

gepleegd. 

3. Scrol naar beheereenheid en klik erop. 

4. In venster ziet u de knop ‘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. 

 

RAPPORTAGES  

Op de website  van ons collectief  (onder knop 

Natuur en Landschap) staan diverse rapportages 

m.b.t. weidevogels en tips om tot een nog beter 

beheer te komen. Ook de rapportages van Arjan 

van Duijvenboden vindt u daar.  

 

JAARVERGADERING 

De datum voor de jaarvergadering is 18 april 2023. 

Tijdens deze vergadering zal afscheid genomen 

worden van Fien, Linda en Peter.  

 

CURSUS AGRARISCH NATUURBEHEER 

Heeft u behoefte aan meer kennis op het gebied 

van agrarisch natuurbeheer of wilt u uw kennis 

weer eens opfrissen. Laat het weten. Bij voldoende 

belangstelling wordt een cursus georganiseerd. 

Heeft u belangstelling, geef u op via 

info@rijnengouwewiericke.nl. Geef dan ook aan 

welke onderwerpen u wilt bespreken.   

 

 

 

 

 

CONTACTPERSONEN.  

ANV Weide en Waterpracht: Jan van Rossem 

janvanrossem@live.nl  06-42829999  

 

ANV De Wetering: Joost Verduijn 
joost_verduijn@live.nl 06-81220149   

 

ANV De Parmey: Frank Spruit  

frank-spruit@hotmail.com  06-23786686  

 

ANV de lange Ruige Weide: Anton de Wit 

anton@melkveehouderijdewit.nl  06-29343406  

 

Beste leden, 

 

We hebben een bijzonder jaar achter de rug en 

we hebben een bijzonder jaar in het vooruitzicht. 

Als bestuur zijn we dankbaar voor de afgelopen 

jaren met u als deelnemer en we zijn dankbaar 

voor deze jaren waarin het collectief Rijn & Gouwe 

Wiericke zich verder heeft kunnen ontwikkelen. 

Dank  voor uw vertrouwen in ons.  

  

Het team van Rijn & Gouwe Wiericke wenst u fijne 

dagen toe en het allerbeste voor 2023. 

 
 

Fien, Joost, Jan, Linda, Anton, Frank, Arjan, Harold, 

Corine, Peter, Kees, Jan-Willem & Mieke 

 

 
 

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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