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Werkplan RVV 2020 
 
De visie van RVV is als volgt:  

De landbouw in het westelijk Veenweidegebied is volop in beweging en richt zich 

steeds meer op beleidsdoelen ten aanzien van natuur, landschap, bodem, water 

en klimaat. Ook komt zij steeds meer tegemoet aan de wensen uit de keten, de 

markt en de maatschappij. Een duurzame landbouw is een Kringloopgerichte, 

Natuur inclusieve landbouw. 

 

De missie van RVV die daaruit voortvloeit: 

RVV wil het karakteristieke landschap van onze regio en de daarin aanwezige flora 

en fauna voor de toekomst behouden en waarborgen dat toekomstige generaties 

nog boer kunnen zijn. 

 

In 2019 was een jaar waarin het ANLB steeds verder is geoptimaliseerd en er meer 

aandacht kwam voor projecten die in het verlengde liggen van onze missie.  

 

We gaan op weg naar een toekomst met meer Natuur Inclusieve Landbouw. Met de 

andere collectieven is op landelijke schaal nagedacht over een visie op de toekomst van 

de collectieven. Daarin zijn de collectieven de gids op weg naar Natuur inclusieve 

Landbouw. Wij willen dat boeren meer aandacht gaan hebben voor bodem, natuur, 

water, klimaat en landschap. Dat moet een verdienmodel worden waarbij de afnemers 

van agrarische producten de boeren belonen voor hun productiewijze en de boeren 

minder afhankelijk worden van subsidies. Ook de zuivelindustrie en Rabobank spelen in 

op deze ontwikkelingen door maatschappelijk verantwoorde productiewijzen te belonen. 

 

Daarnaast speelt de komst van het nieuwe GLB (naar verwachting 2022), ook daarin 

komt meer aandacht voor vergroening. De collectieven krijgen waarschijnlijk de rol 

toebedeeld in het coördineren van de GLB-maatregelen.  

 

We hebben in 2019 gemerkt dat de rol van polderprocessen en gebiedsgerichte aanpak 

een goed middel is om regionale en lokale doelen te realiseren. Deze aanpak zal meer 

een rol gaan spelen in het nieuwe GLB en in de realisatie van maatschappelijke doelen.  

 

Gezien deze ontwikkelingen zal RVV zich moeten voorbereiden op de toekomst. 

 

Het werkplan 2020 van RVV is opgebouwd rondom vier thema’s: 

1. Kennis 

2. Verbreding en verdieping  

3. Polderprocessen 
4.  Communicatie 

1. Kennis 
Zowel de kennis van de medewerkers als de kennis van de deelnemers zal worden 

uitgebouwd richting Natuur inclusief, Kringlooplandbouw en daarnaast ook meer 

praktische ecologische kennis. 

Dat gaat RVV als volgt doen: 

o Medewerkers en bestuursleden: volgen van cursussen, uitwisselen van kennis met 

andere collectieven, bijwonen workshops op de landelijke BoerenNatuurdag. 

o Voor deelnemers: meerdere kennisbijeenkomsten organiseren over ecologie naar 

voorbeeld van eerste bijeenkomst ‘ANLB in ’t veld ‘ van 3 december 2019.  
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o Voor deelnemers en medewerkers: Themabijeenkomsten in het kader van 

projecten als Polderkennis op Peil en GLB-pilot over Kringlooplandbouw, 
vergroening GLB en Natuur inclusieve Landbouw. 

2. Verbreding en verdieping  

Enerzijds zullen de leden in het huidige ANLB worden begeleid om hun beheer te verder 

te optimaliseren en eventueel uit te breiden met nieuw beheer.  

Anderzijds zal RVV proberen nieuwe deelnemers te bereiken. Dat gaat RVV als volgt 

doen: 

o RVV blijft bestaande ANLB-leden begeleiden en de voorlichting over  

beheermaatregelen verbeteren. Zo worden er factsheets gemaakt over beheer 

van landschapselementen, het opbouwen van vlotjes voor de zwarte stern enz.  

o Er worden voorlichtingsbijeenkomsten gehouden over bemesting in het voorjaar 

op percelen met uitgesteld maaibeheer. Er zullen voorlichtingsactiviteiten 

plaatsvinden over kruidenrijk grasland. 

o RVV zal participeren in het project Duurzame Zuivelketen, waarbij niet- ANLB-

deelnemers worden geadviseerd over natuurmaatregelen op hun bedrijf.  

o Via het project Duurzame Landbouw met Natuur zullen bedrijfsplannen worden 
opgesteld.  

3. Polderprocessen  

In de aanpak van bodemdaling, waterkwaliteit, realiseren van groenblauwe 

dooradering, en het optimaliseren van een samenhangend beheer is een 

gebiedsgerichte aanpak een voorwaarde. Samen kom je verder.  

In de aanpak van bodemdaling met onderwaterdrainage (veenweide-infiltratie-

systeem) is in 2019 al een begin gemaakt. In 2020 wil RVV gebiedsprocessen verder 

faciliteren. Dat gaat RVV als volgt doen: 

 

o RVV wil nieuwe initiatieven en ideeën verder uitbouwen en ondersteunen.  

o RVV adviseert in gebiedsprocessen die door overheden worden georganiseerd, bv 

kavelruil, peilbesluit.  

o Waar mogelijk vinden van subsidie of financiering van te nemen maatregelen of 

het aankaarten van problemen bij provincie, waterschap of gemeente.  

o In het kader van ANLB houden van huiskamerbijeenkomsten om op 
polderniveau het beheer verder te optimaliseren.  

4. Communicatie 

In alle bovengenoemde thema’s speelt communicatie een belangrijke rol: 

communicatie tussen de leden, tussen leden en medewerkers, tussen leden en 

bestuur. Om meer waardering te krijgen is het van belang dat de buitenwereld weet 

waar we mee bezig zijn. In 2020 ligt de nadruk op: 

o Informeren van leden over op handen zijnde GLB en nieuwe ANLB-periode. 

o Regelmatig organiseren van ledenbijeenkomsten (zie punten hiervoor). 

o Persberichten versturen naar lokale kranten over behaalde resultaten en 

inspanningen die verricht zijn. 

o Versturen van nieuwsbrieven en jaarverslag naar contactpersonen van 
samenwerkingspartners en overheden.  


