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VERENIGING AGRARISCH NATUUR EN LANDSCHAPBEHEER RIJN & GOUWE WIERICKE
AANPASSING TARIEVEN WEIDEVOGELPAKKETTEN PER 01-01-2018.
Het bestuur van de vereniging Rijn en Gouwe
Wiericke heeft besloten om de vergoedingen
voor de weidevogelpakketten in ieder geval voor
het jaar 2018 met 20% te verhogen en
daarbovenop voor de pakketten 1, 8, 15 en 22
juni (late maaidatum) nog eens 100,- extra (mail
10-3-2018). Deze verhogingen zijn extra
stimulansen om late maaidatum af te sluiten. Voor
2018 zijn
financiële middelen hiervoor
beschikbaar. Daarna zal dit per jaar bekeken
moeten worden. De intentie is om deze verhoging
de komende jaren te continueren.
WATERKARAVAAN
BEZOEKT
PROJECTEN
BEWUST
GOUWE
WIERICKE
EN
KRINGLOOPBOEREN MIDDEN DELFLAND

Op
donderdag
5
april
reisde
de
Waterkaravaan-bus af naar Zuid-Holland voor
een uitwisseling tussen het DAW-project
Bewust Boeren Gouwe Wiericke en het project
kringloopboeren in Midden Delfland. In beide
projecten
werken
melkveehouders
binnen
studiegroepen aan het optimaliseren van de
bedrijfseconomie en het minimaliseren van

verliezen van nutriënten. De bijeenkomst stond
in het teken van het uitwisselen van kennis en
ervaringen. Een gevarieerd gezelschap van
boeren, adviseurs, onderwijs en waterschappen
was aanwezig. ‘Een van de conclusies is dat
generieke maatregelen lang niet altijd voldoen,
maar dat we steeds meer toe moeten werken
naar maatwerk’, zegt begeleider en adviseur
Frank
Verhoeven
van
Boerenverstand.
De eerste tussenstop was op het melkveebedrijf
van Arnold van Adrichem, een kringloopboer van
het eerste uur. ‘Deze melkveehouder is jaren
geleden al een weg ingeslagen die ik nu ook op ga.
Ik kon goed zien wat er mogelijk was op het erf
en welke resultaten te behalen zijn. Een van de
dingen die ik heb meegenomen is het zoveel
mogelijk telen van je eigen ruwvoer en het goed
benutten van het eiwit. Bij het oogsten droogt
van Adrichem eerst het gras en maakt hier
vervolgens ronde balen van. Door het gras droger
te maken wordt het eiwit bestendiger en benut
de koe dit beter’, zegt deelnemer
en
melkveehouder Wim Habben Jansen uit Alphen
a/d Rijn.
Burgermeester Van der Kamp van BodegravenReeuwijk kwam tijdens het bezoek onverwachts
binnenlopen in de stal van gastheer Arnold van
Adrichem. Als oud-wethouder van gemeente
Midden Delfland en huidige burgemeester van
Bodegraven Reeuwijk is hij in beide gebieden een
bekend gezicht. Hij heeft als wethouder aan de
wieg gestaan van het project kringloopboeren in
Midden Delfland.
Watermonsters
Vervolgens reed de bus door naar het bedrijf van
Corné van Leeuwen. ‘Ik vond het interessant dat

ze op dit bedrijf op meerdere plekken rondom de
boerderij
watermonsters
namen.
Deze
meetgegevens geven een goed beeld van de uiten afspoeling. Je hebt inzicht in het probleem
nodig om te kunnen zien wat het effect is van
maatregelen’, zegt deelnemer en melkveehouder
Sjaak de Roos uit Waarder.
‘Dat is ook waar we naartoe moeten’, zegt Frank
Verhoeven. ‘We willen eerst met metingen een
helder beeld krijgen waar het probleem met
betrekking tot de waterkwaliteit precies zit. Je
moet plaats specifieker gaan kijken en hier de
maatregelen aan verbinden. Als Waterschappen
en adviserende partijen is het zaak om ons
huiswerk goed te doen en niet steeds terug te
vallen op algemene maatregelen voor boeren. We
willen met de boeren in de gebieden deze
gezamenlijke zoektocht ingaan en van elkaar
leren’, zegt begeleider Frank Verhoeven.
‘Het was een leerzame dag’, besluit Wim Habben
Jansen. ‘De Waterkaravaan-bus is ook een mooi
vervoersmiddel en een goede oplossing om met
grotere groepen op excursie te gaan. Je kunt zo
ook tijdens de reis
met
elkaar
in
gesprek gaan en van
gedachten wisselen.’
GEZOCHT: AGRARIËRS IN HET WERKGEBIED
VAN HDSR DIE DE WATERKWALITEIT
WILLEN VERBETEREN OF BODEMDALING
REMMEN
Subsidieregeling regionaal partnerschap voor
water en bodem
Bent u agrariër en ziet u kansen om de
waterkwaliteit te verbeteren of de bodemdaling
te remmen? Dan is er nu een subsidieregeling
voor u. Samen met de agrarische sector willen de
waterschappen HDSR en AGV de waterkwaliteit
verbeteren en de bodemdaling afremmen.
Daarvoor kunt u vanaf 3 mei inschrijven op deze
stimuleringsregeling.
Verbeteren waterkwaliteit
U kunt subsidie krijgen voor activiteiten die een
positief effect hebben op de waterkwaliteit en

de bodem. De aanvraag wordt gedaan door
tenminste
twee
agrariërs
die
samen
gebiedsgericht concrete, fysieke maatregelen
nemen om de oppervlaktewaterkwaliteit te
verbeteren.
Vertragen bodemdaling
In HDSR-gebied komen activiteiten die het
tempo van de veenbodemdaling vertragen, in
aanmerking. Het gaat dan bij voorkeur om
onderbemalingsgebieden en natte delen van
polders. Hierbij kan de aanvraag van één agrariër
zijn,
maar
mag
het
ook
in
een
samenwerkingsverband.
Regeling in een notendop
In
aanmerking
komen
éénmalige
en
bovenwettelijke maatregelen geselecteerd uit de
zogenaamde BOOT-lijst (Besluit Overleg Open
Teelten). U bepaalt zelf welke maatregelen u
uitvoert. De kern van uw subsidieaanvraag is een
agrarische waterplan. Hierin neemt u de
maatregelen op. Voorwaarde is wel dat er geen
andere waarden geschaad worden. U houdt dan
rekening
met
bijvoorbeeld
weidevogelkerngebieden en cultuurhistorische en
landschappelijke waarden.
Rol Collectief RGW
Collectief Rijn en Gouwe Wiericke kan u bij de
aanvraag ondersteunen. Hiervoor is Harold
Vlooswijk als watermakelaar aangesteld. Hij kan u
helpen om tot de beste ideeën te komen. De
watermakelaar denkt mee met uw initiatief en
helpt u bij het opstellen van het agrarisch
waterplan. Benader Harold Vlooswijk om uw
ideeën door te spreken.
Subsidie maatregelen
De maatregelen die voor subsidie in aanmerking
komen, zijn geselecteerd uit de BOOT-lijst. Er
wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen
maatregelen die de opbrengst verhogen of hier
geen invloed op hebben. Dit heeft invloed op de
hoogte van de subsidie.
Waterkwaliteitsmaatregelen
Niet opbrengstverhogend (75% subsidiabel)
· Investeringen in beslissingsondersteunende
systemen (BOS) op basis van bodemonderzoek,
aangevuld met beschikbare meetresultaten;

· Inrichting zuiveringssystemen
drainagewater/uitstroom greppels (bijvoorbeeld
met ijzerzand);
· Maatregelen om erfafspoeling te voorkomen op
basis van een bedrijfsscan;
· Plaatsen drinkbakken én afrastering om
vertrapping slootkanten en uitspoeling van
nutriënten te voorkomen;
· Aanleg natuurvriendelijke oevers en/of
waterbergingsoever, natte bufferstroken,
helofytenfilters;
· Aanleg droge bufferstroken (breder dan
wettelijk voorgeschreven mest- en spuitvrije
zone);
Opbrengstverhogend (40% subsidiabel)
· Investeringen in precisiebemesting;
· Investeringen voor spuitapparatuur of
spuittechnieken die verder gaan dan wettelijk
verplicht;
· Investeringen in vaste rijpaden op het perceel,
aanschaf GPS/materieel;
· Uitvoeren bodemscan, aanschaf
bodemvochtmeter en andere investeringen voor
‘verbeterde goede landbouwpraktijk’.
Maatregelen om bodemdaling tegen te gaan
Niet opbrengstverhogend (75% subsidiabel)
·Bodemdalingremmende maatregelen in specifieke
veenweidegebieden (in onderbemalingsgebieden
of laagste delen van de polder);
·Aanleg/inrichting “veenweidesloot van de
toekomst”: aanpassingen gericht op
gewassenteelt bij nattere omstandigheden.
Hoogte subsidie
De subsidie bedraagt maximaal € 5.000,- per
maatregel, met een maximum van € 10.000,- per
deelnemende agrariër, bij stapeling van meerdere
waterkwaliteitsmaatregelen.
Voor
bodemdalingremmende
maatregelen
in
veenweidengebieden is er maximaal € 30.000 per
deelnemende agrariër beschikbaar. Bij een
combinatie
van
maatregelen
die
zowel
bodemdaling remmen als de waterkwaliteit
verbeteren, geldt maximaal € 40.000,- per
agrariër.

Subsidievoorwaarden
- Behandeling is op volgorde van binnenkomst en
zolang er budget beschikbaar is.
- Subsidiepercentage: afhankelijk van het type
maatregelen, variërend van 40% tot 75% voor
maatregelen die niet opbrengstverhogend werken
en maximaal 40% voor maatregelen die wel
opbrengstverhogend werken.
- BTW over de gemaakte kosten is niet
subsidiabel.
Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de regeling,
voorwaarden, procedure, een aanvraagformulier
en formats op: www.hdsr.nl/agrariërs. Of neem
contact op met watermakelaar Harold Vlooswijk
06-26520325
De overkoepelende organisatie voor alle
collectieven in Nederland ‘Boerennatuur’ heeft
een nieuwe website. (www.boerennatuur.nl)
BRIEF VAN HHR OVER CONTROLE LEGGER
(voor leden uit het gebied van Hhrs van Rijnland).

Graag willen wij u vragen voor 7 mei 2018 de
concept
legger
oppervlaktewateren
te
controleren. Het betreft hierbij nog niet de
formele inspraak die rond de zomer gepland
staat, maar een eerste controleronde door onze
relaties.
Achtergronden
Onze huidige legger is inmiddels vier jaar oud en
door alle veranderingen in ons gebied, is het tijd
voor een actualisatie. In 2017 zijn we bij een
aantal partners (gemeenten, natuur- en land en
tuinbouworganisaties) langs geweest om de
actualisatie van de legger toe te lichten en te
vragen wat hun ideeën en wensen zijn ten aanzien
van de legger. De afgelopen maanden hebben we
alle informatie in de legger verwerkt. In totaal
gaat het om meer dan 3.500 wijzigingen
variërend van het toevoegen van nieuwe
watergangen die zijn gegraven tot het aanpassen
van de waterdiepte aan lokale omstandigheden.
Een legger is een register waarvan alle wateren in
het Rijnlandse beheergebied het volgende is

weergegeven:
 de ligging en de vereiste afmetingen.
 wie verantwoordelijk is voor het onderhoud en
wat dit onderhoud inhoudt.
Controle concept legger oppervlaktewateren
De concept legger oppervlaktewateren waarin alle
wijzigingen zijn opgenomen is nu gereed. Graag
willen we u en uw achterban in de gelegenheid
stellen om deze concept legger nauwkeurig te
controleren. Het gaat daarbij om het volgende:
klopt de ligging van de watergangen en duikers,
staan er watergangen ten onrechte op, is de
weergegeven waterdiepte haalbaar?
U kunt de concept legger oppervlaktewateren
raadplegen door op de volgende link te klikken
www.rijnland.net/regels/legger/actualisatielegger-oppervlaktewateren
U komt dan op de Rijnlandse legger website. Daar
kunt u vervolgens doorklikken naar de digitale
concept legger 2018. Waar wijzigingen zijn
doorgevoerd is dit met de kleur rood aangegeven.

Reacties
Uw reacties kunt u tot 7 mei 2018 doorgeven via
het contactformulier dat op de leggersite staat
weergegeven:
www.rijnland.net/regels/legger/leggeroppervlaktewateren
Ook kunt u mijn mailadres gebruiken of contact
opnemen met ons Klantcontactteam via (071) 306
3535.
In
uw
reactie
graag
het
legger/identificatienummer aangeven.
Tenslotte
In mei en juni 2018 verwerken we alle reacties,
zodat we rond de zomer de ontwerp-legger door
het bestuur kunnen laten vaststellen. Daarna
volgt de formele inspraakprocedure, waarna de
definitieve legger eind dit jaar door het bestuur
kan worden vastgesteld.
Met vriendelijke groet,
Marinus Bogaard (071) 306 3317
Hoogheemraadschap van Rijnland
CONTACTPERSONEN.

Let
op!
Aan
het
intekenen
van
de
beschermingszones (5 meter breed langs
primaire wateren en 2 meter breed langs overige
wateren) wordt nog hard gewerkt. Deze zijn dan
ook nog niet zichtbaar.

ANV Weide en Waterpracht: f.verbij@planet.nl
Fien Verbij 0172-589463/06-27586051

Proefkaart – toelaatbare begroeiing
Veel wateren zijn breder dan voor de water aanen waterafvoer strikt noodzakelijk. In een aantal
gevallen mag er dan ook vegetatie langs de
oeverlijn blijven staan (zie artikel 4 in de
uitgangspuntennota). Nieuw in deze legger is dat
op kaart met kleuren is aangegeven hoeveel
vegetatie mag blijven staan (kaartlaag watergang
vlak 2018 aanklikken). Het maken van deze kaart
is best complex. De kaart die nu is toegevoegd is
een eerste proef. Graag horen wij van u wat u van
deze kaart vindt, het gaat daarbij onder andere
om het volgende: geeft de kaart voldoende
inzicht waar vegetatie mag blijven staan en
kloppen de gegevens?

ANV De Parmey: frank-spruit@hotmail.com
Frank Spruit 06-23786686

ANV De Wetering: mooijman123@hotmail.com
Linda van Niekerk 06-28193647

ANV de lange Ruige Weide: anton@rijnengouwewiericke.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.
Het agrarisch natuurbeheer wordt
mede gefinancierd uit het Programma
voor Plattelandsontwikkeling 2014-2020
voor Nederland (POP3). Het POP wordt
deels gefinancierd uit het Europees
Landbouwfonds
voor
Plattelandsontwikkeling (ELFPO).
mv 30-04-2018

