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Handleidingen op de website voor o.a. gecombineerde opgave
Op onze website bij de knop Meldingen Voor agrariërs http://www.anvhollandsnoorden.nl/informatie-voorleden#blok0diverse staan diverse handleidingen, die u kunt gebruiken bij het invullen van uw
gecombineerde opgave:
• Gewascodes akkerpakketten
• Machtiging raadplegen percelen bij RVO
• Overnemen percelen RVO
Maar ook voor:
• Uitrijden ruige mest
Voor een goed verloop van uw gecombineerde opgave en de subsidie voor het agrarisch natuurbeheer is het
belangrijk dat de registratie van percelen en perceelsranden en te gebruiken gewascodes met elkaar
overeenstemmen. De handleidingen kunt u hiervoor gebruiken.

Tips weidevogelbeheer
Om werkzaamheden op het land goed te kunnen
combineren met het beschermen van weidevogels kunt u
deze tips gebruiken:
•
•
•

Neem stokken mee in de trekker, zodra u het land op
gaat. De vogels zien de trekker niet als een vijand.
Bij plots opkomende vogels extra voorzichtig zijn en
een stok in de buurt neerzetten.
Heeft u GPS in de trekker, gebruik deze om de coördinaten van het nest vast te leggen en deel deze
coördinaten met vrijwilliger of loonwerker.

Bij maaien

•

Maai uw percelen in twee blokken. Het ene blok zonder nesten: vroeg. De nesten in de overige percelen
hebben dan langer de tijd om ongestoord uit te komen. Dit blok maait u later. Voor de nesten ontvangt u
een vergoeding,
eventueel wordt er
kuikenveld afgesproken
met de veldmedewerker.

•

Begin vanuit het midden
te maaien, zodat jonge
vogels weg kunnen
vluchten naar de randen
of taluds. Laat de taluds
de eerste snee staan. Ook
voor broedende eenden,
insecten en vlinders zijn
deze randen waardevol.
Moet u om het nest heen
maaien, laat dan zeker
minimaal 50 m2 gras staan. Zo’n drie meter rond het nest.
•
Blijft er één of meerdere grutto’s om je heen
vliegen, dan hebben ze jongen. Om de jongen te
sparen is het beste om het gras langer te laten staan.
Hiervoor kunt u met de veldmedewerker bellen
indien dit nog niet bekend is.

•

•
Na het schudden het gras weghalen wat op de
eieren is gekomen, anders stoppen de vogels met
broeden. Foto: Hanneke De Boer

Voor meer tips bij beweiden en bemesten kijkt u op onze website www.anvhollandsnoorden.nl

Mijn Percelen vóór 5 mei in orde maken, ook randen opnemen als perceel!
Om foutmeldingen in ons systeem te voorkomen is het van belang dat u vóór 5 mei uw percelen op uw naam
zet. Ook alle akkerranden dienen een apart perceel te zijn in uw dossier.
Zou u vóór 5 mei dit (met uw adviseur) in orde willen maken?

Vergroeningseis niet via ANLb-pakket
Nogmaals de oproep om een perceel met een ANLb-beheerpakket NIET aan te melden voor de vergroening,
u riskeert geen uitbetaling van onze subsidie.
Het wordt namelijk gezien als stapeling van subsidies!

Te gebruiken gewascodes bij de gecombineerde opgave

Voor de volledigheid nogmaals de lijst met gewascodes, die u kunt gebruiken bij de gecombineerde opgave.
Denk hierbij aan:
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 codes in onderstaande tabel:
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 Toegestane
gewascode
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:

Inzaaien is begonnen!

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

Onze deelnemende agrariërs zijn druk bezig met inzaaien van de akkerpakketten.

Op de foto’s worden de akkerranden van Leendert Koolen van VOF Poldergoed uit Wieringerwerf ingezaaid.
Akkerranden zijn goed voor het beperken van uitvloeien van gewasbescherming naar de sloot, aantrekken
van gewasbestuivers en natuurlijke plaagbestrijders. Daarnaast bieden de randen voedsel en
schuilmogelijkheden voor akkervogels en tenslotte dragen de randen bij aan de landschapsbeleving.

Foto’s: Leendert Koolen
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