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 Nieuwsbrief 14, juni 2018 

Nieuwsbrief Rijn, Vecht en Venen 
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1. ANLB (Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer) 
De betalingen van het beheer in 2017 zijn in maart-april uitbetaald. We hebben in totaal 

€ 971.068 aan beheervergoedingen uitbetaald. In de komende ALV zullen we dat nader 

toelichten. 

Het beheer ANLB in 2018 is in volle gang. De eerste indruk is dat het op 

veel plaatsen tot nog toe redelijk goed gaat met de weidevogels. Op en rond 

de percelen met (greppel)plas-dras en hoogwatersloten houden zich vaak 

veel vogels (met hun kuikens) op. Aan de hand van de eerste 

weidevogeltelronde van eind april zijn veel kuikenvelden afgesloten. De 

afgelopen dagen is in de polders door tellers gekeken hoeveel 

weidevogelgezinnen er zijn en waar ze zitten. Het warme weer van de 

afgelopen tijd heeft de grasgroei enorm versneld, waardoor de vogels in de 

percelen met rustperiode nu met hun kuikens naar eerder gemaaide en/ of 

beweide percelen zijn getrokken. In overleg met de gebiedsregisseurs zal de 

komende weken wederom maatwerk voor onze weidevogels en hun 

gezinnen worden geleverd.       

          

          
            Net uitkomende kievit  
           (foto: DG van der Horst) 
Vanaf 15 juni is het weer mogelijk om te baggeren met de baggerspuit  

(pakket 12a). De mensen die dit pakket hebben afgesloten met RVV, ontvangen voordien een 

kaartje met de betreffende sloten. De gebaggerde sloten kunnen vervolgens via de website 

van RVV worden gemeld. Zie punt 8. 

Voor de goede orde: Ecologisch slootschonen (pakket 12b) is mogelijk tussen 1 september en 

1 november 2018. 
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2. Agenda 
De komende bijeenkomsten kunnen interessant zijn voor u: 

 13 juni, instructie monitoring sloten, Torenrestaurant de Grote Sniep, Wilnis (zie punt 5). 

 18 juni, Inspiratiedag Natuurinclusief Platteland, De Boerinn in Kamerik.  

De dag staat in het teken van het leren van elkaars ervaringen, het uitwisselen van 

praktische tips en advies om zelf en met anderen aan de slag te gaan. 

Zie de link: Uitnodiging Inspiratiedag natuurinclusief platteland. 

 27 juni: een barbecue voor alle leden bij Jaco & Ellen Fokker, Oukoop 37a, Nieuwer Ter Aa 
 

3. Leden barbecue  
Dit jaren willen we alle leden (en hun bedrijfsgenoten in maatschap, VOF of BV) uitnodigen 

voor een gezellige avond in de vorm van een barbecue op een mooie locatie gecombineerd 

met een themabijeenkomst over sloot(kant)planten. Breng dus vooral ook uw huisgenoten 

mee die het leuk vinden om planten te herkennen. Ook leden zonder beheer zijn welkom! 

Datum: woensdag 27 juni, vanaf 20 uur. Locatie: Jaco en Ellen Fokker, Oukoop 37a, Nieuwer 

ter Aa. In verband met inkoop is opgeven verplicht: dat kan bij carolien_kooiman@hotmail.com. 
 

4. Boerenerfzwaluwen 
Dit jaar starten wij met een nieuw project Boerenerfzwaluwen. Het gaat om de Boerenzwaluw 

en de Huiszwaluw. Voor leden van de ANV De Utrechtse Venen een bekend project, omdat 

tussen 2011 en 2015 de boerenzwaluw actief werd gevolgd. We willen dit project graag nieuw 

leven in blazen. Nu dus niet alleen voor de boerenzwaluw, maar ook voor de huiszwaluw. Wilt 

u (opnieuw) deelnemen aan dit project en heeft u zich nog niet opgegeven: het kan nog: 

meldt u aan bij kantoor@rijnvechtenvenen.nl. 

Het project houdt in dat u of de gebiedsregisseur telt hoeveel bewoonde nesten er zijn op uw 

erf. We willen u stimuleren om onze boerenerfzwaluwen een goede plek te (blijven) bieden op 

uw bedrijf en we kunnen zwaluw bevorderende maatregelen treffen zoals kunstnesten. 

Geef u alsnog op! 

 
Boerenzwaluw, lange gevorkte staart          Huiszwaluw, korte staart 

 

5. Sken je sloot 
Beschrijf zelf de bedekking van waterplanten in uw sloot, dan weet u hoe 

uw sloten erbij staan. Dit kan binnen het project ‘(s)Ken je sloot’, dat na 

een succesvolle start in 2017, deze zomer wordt vervolgd in het AGV-

gebied.   

Waarom meedoen met (s)Ken je sloot?  

Met dit project willen we met Waterschap AGV het waterbewustzijn van 

agrariërs vergroten. Ook wil Waternet inzicht in de effecten van het beheer 

en watermaatregelen op de waterkwaliteit en vegetatie in de sloot. Hoe 

meer boeren er meedoen, hoe beter we zicht krijgen op de effecten van 

sloot- en slootkantbeheer op de begroeiing met waterplanten. Het is 

bovendien interessant om te weten hoe uw eigen sloten erbij staan. Heeft 

u interesse?  U kunt zich nog opgeven bij carolien_kooiman@hotmail.com. 

De instructiebijeenkomst is op 13 juni om 20 uur, Paviljoen Toren De Grote 

Sniep, Veenkade 1 Wilnis. 

 
 

https://www.boerennatuur.nl/wp-content/uploads/2018/04/Uitnodiging-Inspiratiedag-natuurinclusief-platteland.pdf
mailto:carolien_kooiman@hotmail.com
mailto:kantoor@rijnvechtenvenen.nl
mailto:carolien_kooiman@hotmail.com
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6. Subsidieregeling Bodem en Water 
AGV-gebied 

8 juni gaat de subsidieregeling voor waterkwaliteit en bodem open in AGV-gebied.  

Bent u agrariër en ziet u kansen om de waterkwaliteit te verbeteren? Dan is deze 

subsidieregeling voor u. U kunt subsidie krijgen voor activiteiten die een positief effect hebben 

op de waterkwaliteit. De aanvraag wordt gedaan door tenminste twee agrariërs die samen 

gebiedsgericht concrete, fysieke maatregelen nemen om de oppervlaktewaterkwaliteit te 

verbeteren. 

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. 
 

Hoogte subsidie 

De subsidie bedraagt maximaal € 5.000,- per maatregel, met een maximum van € 10.000,- 

per deelnemende agrariër, bij stapeling van meerdere waterkwaliteitsmaatregelen.  
 

Rol Collectief RVV 

Collectief Rijn, Vecht en Venen kan u bij de aanvraag ondersteunen. Hiervoor is Jan Oudshoorn 

als watermakelaar aangesteld. Hij kan u helpen om tot de beste ideeën te komen. Hij denkt 

mee met uw initiatief en helpt u bij het opstellen van het agrarisch waterplan.  

Interesse? Neem contact op met Jan Oudshoorn: 06-18897232 of janenlanneke@gmail.com. 
 

HDSR-gebied 

Dezelfde regeling was in mei in HDSR-gebied opengesteld, verruimd met maatregelen tegen 

bodemdaling. Deze regeling was al snel overtekend: er waren meer aanvragen dan budget. 

HDSR geeft aan dat er (waarschijnlijk) in 2019 weer een nieuwe openstelling komt. U kunt zich 

daar nu al op voorbereiden door alvast (met Jan Oudshoorn) na te denken over mogelijke 

maatregelen en al een waterplan op te stellen.  
 

7. Vacatures 
Brengt u onderstaande vacatures zoveel mogelijk onder de aandacht van huisgenoten, familie 

en kennissen. 
 

Dronepiloten gezocht 

Het zoeken en beschermen van weidevogelnesten door boeren en vrijwilligers wordt steeds 

vaker uitgebreid en ondersteund door de drone. RVV is voornemens in 2019 ten minste twee 

drones aan te schaffen. Bij iedere drone zoeken we drie dronepiloten die met de drone willen 

vliegen.  

Naast het opsporen van weidevogelnesten (en jongen) willen we de 

ook drone inzetten om predatoren als de vos te volgen, uitgesteld 

maaibeheer vanuit de lucht te controleren en voor andere 

toepassingen die we nu nog niet voorzien. De kern van het werk 

ligt in het weidevogelseizoen. De drone signaleert 

warmteverschillen, daarom wordt gevlogen voor zonsopkomst of na 

zonsondergang. 

Bij de aanschaf van de drone, zit een opleiding van drie dagen, 

theorie en praktijk.  
 

Gezocht: 6 drone-piloten  die bereid zijn de opleiding te volgen, en 

bereid zijn in het weidevogelseizoen ’s ochtends vroeg en ’s avonds laat percelen af te speuren 

op aanwezige weidevogels. Meestal moet een percelen twee keer worden gescand. Dat gebeurt 

vlak voor het maaien. We verwachten dat u na de opleiding tenminste twee jaar inzetbaar bent 

als piloot voor de vereniging. 

Meldt u vòòr 14 juni aan bij: info@josevanmiltenburg.nl. Ook voor nadere informatie kunt u bij 

haar terecht: 06-47452979. Uit de aanmeldingen zal een selectie plaatsvinden. 

mailto:janenlanneke@gmail.com
mailto:info@josevanmiltenburg.nl
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Administratieve medewerker gezocht 

We zijn op zoek naar een administratief medewerker. Liefst iemand die vanuit huis kan werken 

als zzp-er. Je logt iedere dag in in onze mailbox en handelt mails af, verwerkt meldingen van 

uitgevoerd beheer, stelt nieuwe contracten of wijzigingsformulieren  op en verwerkt deze in 

ons systeem. Je werkt als ondersteunende kracht van veldcoördinator (René) en coördinator 

(José). Verder ben je (telefonische) vraagbaak voor algemene vragen van onze leden. Ook 

maak je de notulen van de bestuursvergaderingen en de ALV.  

Je gaat (op termijn) ook de financiële administratie overnemen van Jan van Schie. Je wordt lid 

van het projectteam (René, Carolien en José) en we vergaderen ca. 1 keer per maand. Je bent 

zelfstandig en initiatiefrijk en kent een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Je kan goed 

organiseren en plannen, en kan hoofd- en bijzaken goed scheiden. Je kan goed met de 

computer omgaan en Word, Excel en Powerpoint kennen geen geheimen voor je. Je hebt ook 

interesse in de financiële administratie en bent bereid het boekhoudprogramma te leren.  

Je mondelinge en schriftelijke vaardigheden zijn goed. Je hebt affiniteit met het ANLB en met 

de agrarische sector. Je bent gem. 10 à 12 uur per week beschikbaar.  

 

Heb je interesse? Stuur vòòr 14 juni je motivatie en CV naar info@josevanmiltenburg.nl. Uit de 

binnengekomen aanmeldingen zal een selectie plaatsvinden. 
 

8. Meldingen via de website 
Meldingen van uitgevoerd beheer gaan via de website www.rijnvechtenvenen.nl. 

Klik op de knop “direct naar meldingen”.  

Log in met uw emailadres en uw wachtwoord. Klik op “verstuur”. 

Heeft u nog geen wachtwoord of weet u dat niet meer: klik dan op “wachtwoord vergeten”. 

Klik dan op “Nieuwe melding doen”, dan wijst alles voor zich. 

Heeft u nog geen wachtwoord of weet u dat niet meer: klik dan op “wachtwoord vergeten”. 

U krijgt dan een (nieuw) wachtwoord van ons. Dat kunt u altijd wijzigen in een voor u 

makkelijk wachtwoord.  

Krijgt u een melding dat u een onjuist emailadres of wachtwoord hebt, dan kan het zijn dat wij 

uw account nog niet hebben aangemaakt. Dat geldt vooral voor nieuwe deelnemers na aug 

2017. Geef dan even een seintje, dan maken we uw account aan.  
 

9. Beheercontracten inzien 
Als u inlogt op onze website op het ledendeel (met uw emailadres en wachtwoord, zoals 

hierboven beschreven), dan ziet u naast wat verenigingsdocumenten ook uw persoonlijke 

documenten. Dat zijn uw contracten en wijzigingsformulieren. Deze heeft u mogelijk nodig 

voor uw zuivelfabriek. Wij doen onze uiterste best om de documenten regelmatig te 

actualiseren. Mocht het overzicht met uw documenten desondanks niet compleet zijn, geef ons 

daarvan bericht dan vullen wij het aan. 
 

10.  AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming. 
Het is u ongetwijfeld niet ontgaan: per 25 mei 2018 is de nieuwe wet bescherming 

persoonsgegeven ingegaan. De nieuwe Algemene Verordening (AVG) bevat Europese 

regelgeving over privacy en de bescherming van persoonsgegevens.  

De AVG verplicht ons om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om 

de bescherming van uw persoonsgegevens te kunnen waarborgen. Wij komen hier later op 

terug. 
 

11. Contact 
Rijn, Vecht en Venen 

email: kantoor@rijnvechtenvenen.nl 

Telefoon:  René Faber: veldcoördinator: 06- 25435700;  

  Carolien Kooiman: boerenzwaluw, sken je sloot, PR, GIS: 06-14022228;  

  José van Miltenburg: algemene zaken, landschap, particulier natuurbeheer,  

  projecten: 06-47452979 

Like ons ook op facebook

 

mailto:info@josevanmiltenburg.nl
http://www.rijnvechtenvenen.nl/
mailto:kantoor@rijnvechtenvenen.nl

