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Vergroeningseis niet via ANLb-pakket
Veel akkerbouwers en tuinders zijn verplicht om 5% ecologisch aandachtsgebied op te geven voor de
vergroening. Van belang is dat u hiervoor niet de percelen kan
inzetten waarvoor u een contract met ons heeft afgesloten.
Dit wordt gezien als stapeling van subsidie. Indien u een
perceel met een ANLb-beheerpakket toch aanmeldt voor de
vergroening, riskeert u geen uitbetaling van onze subsidie.

Werkschuurbijeenkomsten:
Om met de akkerpakketten (vogelakker, wintervoedselakker en akkerranden) zo’n goed mogelijk
resultaat te verkrijgen organiseren we twee werkschuurbijeenkomsten. Deze bijeenkomsten zijn
bedoeld om de praktische uitvoering van de akkerpakketten te bespreken (vooraf bewerken, inzaaien
etc.).
De bedoeling is om in een groep van circa 10 -12 personen ervaringen uit te wisselen. Wilt u hierbij
aanwezig zijn? Dit kan op:
•

Op 4 april om 20.00 uur bij Siem Munster, Wierweg 7, 1774 NH, Slootdorp.

•

Op 5 april om 20.00 uur bij John Huiberts, Ruigeweg 39, 1752 HB, Sint Maartensvlotbrug.

Vooraf opgeven bij emul@anvhollandsnoorden.nl en aangeven bij welke bijeenkomst u aanwezig wilt
zijn.

Gewascodes voor akkerpakketten
Zoals aangegeven tijdens de bijeenkomst over Akkernatuur op 15 maart jl. zouden wij u nog
informeren over welke gewascodes u kunt toepassen bij het betreffende beheerpakket. De herziende
gewascodetabel is inmiddels door RVO.nl gepubliceerd.
Als er sprake is van een perceel waarop een mengsel van verschillende gewassen staat (dus door
elkaar heen gezaaid) dan is de gewascode van toepassing van het gewas dat overwegend aanwezig is.
In veel gevallen komt dit uit op de volgende codes in de tabel op de volgende bladzijde:
Let op! U moet zelf bij de keuze van de gewascodes bekijken of dit past bij uw beheerpakket, op uw
bedrijf en hoe het zit met eventuele andere regelingen. Ook dient de perceelsrand met beheerpakket,
bijvoorbeeld een
akkerrand, als apart
perceel geregistreerd te
staan bij Mijn RVO. U kunt
u hiervoor de handleiding
gebruiken, die ook in deze
nieuwsflits staat.
Code 1925 overige
akkerbouwgewassen
komt te vervallen. Deze
wordt vervangen door
1927. De totale tabel kunt
u vinden op: https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/agrarisch-natuur-en-landschapsbeheer
, zie combinatie gewascode en beheerpakket.

Pakketcode Beheerpakket
ANLB
15 Wintervoedselakker
15a

15a

Wintervoedselakker,
15 mei - 15 maart
Wintervoedselakker,
15 mei - 15 maart

Wintervoedselakker,
15b
1 oktober- 15 maart
16 Vogelakker
16

Vogelakker

16
Vogelakker
19 Kruidenrijke akkerranden
Eenjarige randen:
19
Kruidenrijke
akkerranden
Meerjarige randen:
19
Kruidenrijke
akkerranden:

Toegestane
gewascode

Omschrijving
gewascode

234 Tarwe, zomer

Opmerking

indien de zomertarwe
overwegend aanwezig is op het
perceel

wanneer het een graan betreft
2652 Overige granen waar geen gewascode van is
indien de wintertarwe
overwegend aanwezig is op het
233 Tarwe, winter perceel

258 Luzerne

indien luzerne overwegend
aanwezig is op het perceel

799 Klaver, rode

indien rode klaver overwegend
aanwezig is op het perceel

234 Tarwe, zomer

zomertarwe zit voor 45% in het
mengsel

234 Tarwe, zomer

zomertarwe zit voor 40% in het
mengsel

Subsidie natuurvriendelijke oevers
Vanaf juni wordt een nieuwe subsidie opengesteld. De mogelijkheid bestaat om de aanleg van een
natuurvriendelijke oever (gedeeltelijk) te laten vergoeden. Graag willen wij weten wie voor de aanleg
van een natuurvriendelijke oever interesse heeft. Wij gaan dan kijken wat de mogelijkheden,
randvoorwaarden e.d. zijn. U kunt zich aanmelden voor 15 april via de email:
mwagenaar@anvhollandsnoorden.nl.
Graag een inschatting van de lengte en locatie (kaartje) toevoegen.

Handleiding overnemen perceelsranden en percelen voor Gecombineerde Opgave 2018

De perceelsranden met een beheerpakket moeten als apart perceel
opgenomen worden in Mijn RVO. Uw geregistreerde percelen en
perceelsranden worden namelijk vergeleken met “onze” percelen, zoals ze bij
ons in het ScanGis systeem zijn ingetekend. Hier mogen geen afwijkingen bij
zijn, want anders krijgen we foutmeldingen. Om dit te voorkomen kunt u bij
Mijn Percelen gebruik maken van de knop “Overnemen percelen” en dan
kiezen voor het ANLb perceel.
U kunt de handleiding lezen op de website bij het menu “Contact” en
natuurlijk op de RVO-site.
Zou u begin april uw perceelregistratie in orde willen brengen? Dat scheelt ons
veel administratief werk!

Huiskamerbijeenkomst en nu?
In de eerste maanden van het jaar zijn de deelnemers van het weidevogelbeheer om tafel geweest in
kleine groepen. We hebben ze huiskamerbijeenkomsten genoemd vanwege de kleine schaal. Er
werden veel voorstellen gedaan om het beheer voor de weidevogels te verbeteren. Dit wordt
momenteel in een plan gegoten en voor zover mogelijk dit jaar en anders in 2019 tot uitvoering te
brengen. Begin 2019 hopen we meer duidelijkheid te hebben of er extra financiering is voor extra
maatregelen en beheer.

Vreemde vogel?

Heeft u een vogel op uw erf of land gezien maar u weet niet wat
het is? Dan is dit een handige site om erachter te komen welke
vogel het is: http://www.welkevogelisdit.nl/
Ook de zang en/ of roep zijn hier te beluisteren!
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