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VERENIGING AGRARISCH NATUUR EN LANDSCHAPBEHEER RIJN & GOUWE WIERICKE
RAPPORTAGE WEIDEVOGELBEHEER 2016-2018
Afgelopen 3 jaar heeft Dnatuur (Arjan van Duijvenboden) alle
beheerde percelen gemonitord. Daarbij wordt gekeken naar het
gedrag van de weidevogels en worden geen nesten gezocht. De
rapportage is te vinden op de site van Dnatuur of
op
http://rijnengouwewiericke.nl.server50.firstfind.nl/rijnengouwewi
ericke.nl/rapportage-dnatuur-mozaiekscan-2017-2018/
VERGOEDINGEN
Onlangs zijn de vergoedingen voor de gevonden nesten uitbetaald.
Aan de hand van uw controleformulieren kunt u nagaan of deze
uitbetaling correct is. (leden van het werkgebied van de Lange
Ruige Weide krijgen hun vergoeding mogelijk in tweeën betaald).
ZWAARDER PAKKET/MOZAIEKTOESLAG?
Neem z.s.m. contact op met uw coördinator indien u overweegt om
een zwaarder pakket af te sluiten. Pakketten met een rustperiode
vanaf 1 april kunnen tot 15 maart nog ingevoerd worden.
Heeft u diverse pakketten afgesloten dan komt u wellicht in beeld
voor de mozaiektoeslag van € 160,- per ha. Heeft u b.v. 1 ha.
pakket voorweiden & 2 ha. pakket 8 juniland & 1 ha. kuikenland dan
ontvangt u 4x € 160,-. (minimaal 1 ha. van een pakket, behalve plas
dras). Informeer bij uw coördinator.
PRIVACYWET
Vanaf
25
mei
2018
is
de
Algemene
Verordening
Gegevensbescherming (AVG) de nieuwe privacywet voor de hele
Europese Unie. De bescherming van persoonsgegevens is zo binnen
de hele EU hetzelfde. Ook het collectief RGW heeft met deze
wet te maken. Zonder de toestemming van de leden mogen geen
gegevens gedeeld worden. Als bestuur en medewerkers gaan wij
nauwkeurig met uw gegevens om. Indien u geen prijs stelt op het
ontvangen van de nieuwsbrief (De inhoud van de nieuwsbrief bevat
nieuwswaarde en informatie i.r.t. het Collectief) dan kunt u zich
afmelden via info@rijnengouwewiericke. De privacyverklaring van
de vereniging staat op de website www.rijnengouwewiericke.nl
TOEVOEGEN BEHEER ANLB BIJ MIJN RVO
De oppervlaktes waarop u beheer heeft gecontracteerd horen ook
bekend te zijn bij RVO (mijn percelen). ANLB percelen en sloten
dient u in de applicatie mijn percelen bij RVO toe te voegen. Voor
sloten en slootkanten is dit een nauwkeurig werkje. Door goed in
te zoomen worden de blauwe diensten zichtbaar, waarna u ze kunt
toevoegen.
De
handleiding
hiervoor
vindt
u
op:
https://mijn.rvo.nl/documents/20448/81657/Handleiding+overne
men+ANLb+perceel/6364b2a0-561f-4c3d-b8d8-a0da335eca39
ONDERHOUD AAN BOSJES
Let u erop dat bij het onderhoud van bosjes, hakhout een
tussenkap en of periodieke afzet plaats moet vinden. Bij
hakhoutbeheer (pakket 20) moet er 1x per 6 jaar een tussenkap
plaatsvinden. Bij hakhoutbosje/bosje (pakket 27 & 29) moet
periodiek beheer plaatsvinden. Zie www.rijnengouwewiericke.nl.

MIJN BOERENNATUUR
Begin januari heeft u een inlogcode ontvangen van Boerennatuur. U
kunt daarmee zelf uw beheer inzien. Mist u de code? Vraag een
nieuwe op via info@rijnengouwewiericke.nl
MELDINGEN
Vanaf
half
december 2018
tot 14 maart
2019 kunt u
gepleegd
onderhoud aan
landschappelijke
elementen
melden bij uw coördinator. Zonder melding ontvangt u geen
vergoeding. De meldingsformulieren vindt u op de site
www.rijnengouwewiericke
LEDENVERGADERING
Op 16 april is onze jaarlijkse ledenvergadering. Heeft u suggesties
voor een spreker of voor agendapunten, laat het ons weten.
AGENDA
2 maart
8 maart
16 april

: provinciale dag vrijwilligers en boeren
: startavond vrijwilligers
: ledenvergadering Vereniging RGW

CONTACTPERSONEN.
ANV Weide en Waterpracht: f.verbij@planet.nl
Fien Verbij 0172-589463/06-27586051
ANV De Wetering: mooijman123@hotmail.com
Linda van Niekerk 06-28193647
ANV De Parmey: frank-spruit@hotmail.com
Frank Spruit 06-23786686
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 (ELFRO).
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