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NIEUWSBRIEF 

januari 2023 NR. 49 

VERENIGING AGRARISCH NATUUR EN  LANDSCHAPBEHEER RIJN & GOUWE WIERICKE

 
METEN WATERKWALITEIT BLOEIENDE SLOOT 

agrariërs/ vrijwilligers gezocht (HDSR-gebied) 

 

Natuurlijke, mooie en levendige sloten dragen bij 

aan de kwaliteit en leefbaarheid van het 

platteland. Ecologisch beheer, onderhoud en 

inrichting van de sloot verhogen de biodiversiteit in 

de sloot en slootkanten. Maar hoe is de 

waterkwaliteit in sloten? Dat onderzoeken we 

graag samen met agrariërs en vrijwilligers, door te 

meten. Daarom nodigen wij u van harte uit om 

mee te doen aan het project de Bloeiende 

boerensloot. Ook houden we een aantal 

startbijeenkomsten. 

 

Doel van het meten 

Het belangrijkste doel van dit project is te bepalen 

wat de waterkwaliteit in boerensloten is. En hoe 

deze sloten en slootkanten bijdragen aan de 

biodiversiteit. Ook kijken we graag samen met u 

hoe we hierop met beheer(pakketten) of andere 

maatregelen invloed kunnen uitoefenen. 

 

Wat gaat u doen? 

Een a twee keer per jaar loopt u langs de sloten, 

de natuurvriendelijk oever of de vooroevers. U 

inventariseert dan welke water- en oeverplanten 

er groeien. 

 

Wat gaat u meten? 

Bij de metingen let u op verschillende zaken, zoals: 

 Bepalen meetgebied 

 Doorzicht 

 Slibdikte 

 Vegetatiebedekking en aantal planten 

 Bloeiende planten. 

 Bespreken van de resultaten 

 

We werken samen met vier agrarische 

natuurverenigingen (collectieven). Binnen het  

 

werkgebied van het waterschap zijn de volgende 

collectieven actief: Rijn Vecht & Venen, Rijn & 

Gouwe Wiericke, ANV Lopikerwaard en Collectief 

Utrecht Oost.  

Jaarlijks gaan we graag met de deelnemende 

agrariërs en vrijwilligers in gesprek over de 

resultaten. Dat kan aanleiding zijn om het  

 

 

 

agrarisch natuurbeheer van de sloten aan te 

passen.  Opgeven via: 

https://www.hdsr.nl/werk/werken-we-

samen/meten-waterkwaliteit/ 

 

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 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. 

 

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. Bij voldoende belangstelling 

zal een cursus georganiseerd worden. Indien u 

hiervoor belangstelling heeft kunt onderwerpen 

hiervoor aandragen en kunt u zich opgeven via 

info@rijnengouwewiericke.nl.  

 

BUFFERSTROKEN IN MIJN PERCELEN 

Vanaf februari 2023 is het de bedoeling dat er een 

referentiekaartlaag beschikbaar is via ‘Mijn 

Percelen’ van alle 

soorten waterlopen en bijbehorende bufferstroken, 

met toepassing van de 4%-afschaling-regel. Sloten 

en andere 

landschapselementen die  in beheer zijn, moeten 

ingetekend worden per bedrijf. De verplichte 

bufferstroken hoeven 

vooralsnog niet ingetekend te worden, tenzij je de 

bufferstrook inzet als niet-productieve grond 

(GLMC8) of voor de 

eco-activiteit ‘bufferstrook met kruiden’. 

Mestplaatsingsruimte? 

Het uitgangspunt is dat de voorwaarden in de 

GLB-regelgeving identiek zijn aan de 

mestwetregelgeving, alhoewel die 
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laatste pas na 2023 ingaat. Om die reden zal voor 

bufferstroken in 2023 nog mestplaatsingsruimte 

toegerekend mogen 

worden. Bij overlap met de huidige teeltvrije zone 

krijg je alleen op het extra deel van de bufferstrook 

mestplaatsingsruimte. Vanaf 2024 geldt er geen 

mestplaatsingsruimte meer op bufferstroken.  

bron: intranet Boerennatuur nieuwsbrief TAB 23-12-

2022 

 

 

AVOND OVER GLB DOOR PZH & RVO 

Op dinsdagavond 17 januari 

organiseert provincie Zuid-

Holland in samenwerking 

met het ministerie van LNV 

en de RVO een informatieavond over het nieuwe 

Europese gemeenschappelijke landbouwbeleid 

(GLB). Deze avond focust op de impact van het 

GLB in het veenweidengebied (melkveehouderij). 

De avond vindt plaats bij Mercatu (Verlengde 

Breevaart 4, Reeuwijk). De inloop is vanaf 19.30, de 

bijeenkomst start om 20.00. Meer informatie en de 

mogelijkheid om u aan te melden vind u via de 

volgende link: 

https://forms.gle/PSMGW3W9Nnx4ucfo6 

 

Wat betekent het nieuwe GLB voor u? 

Aanmelden informatiebijeenkomst GLB 2023 

veenweidengebied - 17 januari 

 

Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) 

verandert vanaf 2023. Via dit formulier kunt u zich 

aanmelden voor een informatieavond. Adviseurs 

van het ministerie van LNV en van RVO informeren 

u op deze avond over het GLB 2023. Er is ruime 

gelegenheid voor vraag en antwoord. 

 

17 januari 

Via dit formulier meldt u zich aan voor de avond 

van 17 januari, deze avond focust zich specifiek op 

de impact van het GLB in het veenweidengebied 

(melkveehouderij). De avond vindt plaats bij 

Mercatu (Verlengde Breevaart 4, Reeuwijk). 

 

Welke onderwerpen kunt u verwachten? 

De bijeenkomst gaat over de nieuwe 

voorwaarden, de zogenaamde conditionaliteiten. 

Onze adviseurs geven u ook uitleg over de nieuwe 

eco-regeling en het agrarisch natuur- en 

landschapsbeheer (ANLb). Daarnaast krijgt u uitleg 

over de eco-activiteiten, de uitbetaling van de 

basispremie en het mestbeleid. 

 

Hoe aanmelden? 

Vul uw gegevens in op dit formulier en klik op 

verzenden. Kunt u er niet bij zijn? Laat dan uw 

gegevens achter om op de hoogte te blijven. De 

inloop begint om 19.30 uur, start bijeenkomst 20.00 

uur. 

 

Lukt uw aanmelding niet of heeft u hier vragen 

over? Mail uw vraag naar landbouw@pzh.nl.  
 

Op zoek naar informatie over het nieuwe 

Gemeenschappelijk landbouwbeleid vanaf 2023? 

Kijk dan hier: Algemene informatie GLB-NSP 

 

 
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  

 

 

 

 

 

 

 

 
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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