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 Nieuwsbrief 15, september 2018 

Nieuwsbrief Rijn, Vecht en Venen 
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1. Nieuwe medewerkers 
Naast het ANLB voert RVV ook steeds meer projecten uit. Reden om het team van de 

werkorganisatie uit te breiden. 

Vanaf half augustus versterken Marian Kruijning en Wenche Asyee het team van RVV.  

Marian Kruijning 

Graag stel ik me aan u voor. Ik ben sinds juli administratief medewerker 

van RVV. In deze functie ondersteun ik coördinatoren José van 

Miltenburg en René Faber bij administratieve zaken. Ook verwerk ik 

meldingen van uitgevoerd beheer. Daarnaast ben ik telefonische 

vraagbaak voor algemene vragen van de leden. 

De functie bij RVV combineer ik met mijn werk als vertaler Engels en 

Frans. De ruimte daarvoor ontstond toen de laatste van onze drie 

spruiten ons huis in het mooie dorpje Nigtevecht dit jaar verliet. Het leek 

me interessant om ook iets anders te doen dan alleen vertalen. Sinds 

2008 heb ik mijn eigen vertaalpraktijk, en aangezien ik gespecialiseerd ben in de landbouw, 

werk ik veel voor klanten in de agrarische sector. Mijn vader was melkveehouder, maar is 

gestopt toen ik nog heel jong was. Later ben ik lid geworden van de Christelijke 

Plattelandsjongeren in Weesp, waarvoor ik bestuurswerk op afdelings- en provinciaal niveau 

heb gedaan. Ik heb er mijn man, accountant in de agrosector, en veel goede vrienden aan 

overgehouden. Ik ken de agrarische wereld dus goed en vind het fijn en boeiend om nu ook op 

deze manier in de sector werkzaam te zijn en bij te dragen aan het beheer van natuur en 

landschap. 

Ik heb veel zin in deze nieuwe taak en hoop snel kennis met u te maken. 

Wenche Asyee 

Ook ik stel me graag aan u voor. Ik ben in augustus begonnen als 

projectondersteuner en begeleider bij Rijn, Vecht en Venen. Het doel is om 

taken van José van Miltenburg over te nemen. Ik ben 52 jaar en woon 

sinds 1992 in Breukelen en geniet dagelijks van onze mooie omgeving. Als 

vrijwilliger bij de Knotgroep Breukelen en natuurbad Zwembad de Meent 
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ben ik zeer regelmatig buiten. Door de Knotgroep ben ik in aanraking gekomen met het 

collectief.  

Na 29 jaar werkzaam te zijn geweest in de olie- en gasindustrie als geoloog en 

projectbegeleider zie ik dit als een mooie uitdaging om mijn vaardigheden te combineren met 

werken in en voor de natuur. Ik hoop u bij een van de komende projecten te mogen 

ontmoeten en nader kennis te maken. 

2. Onderwaterdrainage 
U heeft het ongetwijfeld in de pers gelezen: Rijn, Vecht en Venen gaat samen met collectief 

Rijn, Gouwe & Wiericke en HDSR een grootscheeps project beginnen om de bodemdaling af te 

remmen, door 2.500 hectare onderwaterdrainage aan te leggen.  

Wij werken momenteel aan een aanvraag voor subsidie van zo'n 19 miljoen euro. Dat omvat 

ook onderzoek naar broeikasgassen en maatregelen als natte teelten. Het gaat om geld dat via 

het ministerie van LNV beschikbaar komt voor 

maatregelen voor CO2-reductie (klimaatdoelen). 

We hopen dat we dit najaar al aan de slag 

kunnen. 

De bodemdaling willen we aanpakken op 

polderniveau. Het streven is naar minimaal 65 

procent deelname per peilvak. Het is van belang 

dat in de deelnemende polders voldoende 

draagvlak is. De ondernemers krijgen een 

belangrijke stem in de inrichting. Er wordt een 

eigen bijdrage van 25 procent aan de fysieke 

investering gevraagd.  

Heeft u interesse, of heeft u vragen? Meld u dan 

aan op kantoor@rijnvechtenvenen.nl. 
               (Foto: HDSR)    
           

3. Landschapselementen Stichtse Vecht 
Bewoners en bezoekers van ons werkgebied genieten graag van een aantrekkelijk 

buitengebied. De eigenheid van het landschap wordt grotendeels bepaald door de 

aanwezigheid van kleine landschapselementen: knotwilgen, houtkades, hakhoutbosjes, lanen 

en singels, maar ook natuurvriendelijke oevers en rietzomen. 

 

Landschapselementen zijn ook belangrijk voor de biodiversiteit: ze verbinden natuurgebieden 

en vormen belangrijke leefgebieden voor zowel planten als dieren. Kleine bosjes en houtwallen 

vormen ideale leefomstandigheden voor zangvogels en geven luwte aan libellen en vlinders en 

in natuurvriendelijke oevers wemelt het van opgroeiende visjes en vinden vogels voedsel en 

schuilplekken. 

De Provincie Utrecht en wil samen met RVV en andere partijen graag kenmerkende 

landschapselementen behouden, herstellen en opnieuw aanleggen, zodat het landschap haar 

eigen identiteit behoudt. Daarvoor heeft de Provincie € 50.000 beschikbaar gesteld voor een 

pilot in de gemeente Stichtse Vecht.  

Bent u grondeigenaar of agrariër die landschapselementen wil behouden, herstellen of 

aanleggen in de gemeente Stichtse Vecht of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met 

Wenche Asyee: wenche@asyee.nl tel: 06-12923257. 

Na aanleg kunt u het beheer tegen een vergoeding uitvoeren onder een ANLB-contract met 

RVV.  

 

4. Veenweidevakdag mestaanwending anno 2019 
Vanaf 2019 is het verboden om nog mest aan te wenden met de sleepvoet. In het kader van 

ons project Polderkennis op Peil organiseren wij samen met PPP-Agroadvies een zogenaamde 

Veenweidevakdag waar de beschikbare (nieuwe) bemestingsmethoden voor 2019 zullen 

worden getoond en besproken. De bijeenkomst is op 4 oktober. Houd uw mailbox in de gaten 

voor nadere details. 

 

          

mailto:kantoor@rijnvechtenvenen.nl
mailto:wenche@asyee.nl
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5. Subsidieregeling Bodem en Water 
Het klimaat verandert en daarom staan we voor grote uitdagingen om te zorgen voor 

voldoende, schoon water en een gezonde bodem. U kunt als agrariër een steentje bijdragen 

met een duurzame bedrijfsvoering. Daarom is er een subsidieregeling opgesteld voor 

maatregelen die een positief effect hebben op de waterkwaliteit en bodem. Waterschappen 

AGV en HDSR hebben samen met de collectieven en LTO een regeling opgesteld voor de 

periode van 2018-2021. De subsidieregeling biedt u handvatten om samen te werken aan 

duurzaam agrarisch waterbeheer. 

 

Wanneer komt u voor subsidie in aanmerking? 

U kunt subsidie krijgen voor maatregelen in het landelijk gebied die een positief effect hebben 

op de waterkwaliteit en de bodem. Voorwaarde is dat minimaal twee agrariërs samen 

gebiedsgericht concrete, fysieke maatregelen nemen om de kwaliteit van het oppervlaktewater 

te verbeteren. Gebiedsgericht wil zeggen in een waterhuishoudkundige eenheid, zoals een 

polder of een sloot.  

U kunt advies krijgen van onze watermakelaar: Jan Oudshoorn (06-18897232). De 

watermakelaar denkt mee met uw initiatief en helpt u bij het opstellen van het agrarisch 

waterplan.  

De subsidieregeling van HDSR is al gesloten, maar u kunt alvast voorbereidende gesprekken 

voeren voor een nieuwe openstelling in 2019. De regeling van AGV is nog open.  

 

6. Ecologisch slootschonen 
Vanaf 1 september tot 1 november kunnen de sloten weer ecologisch worden geschoond.  

We vragen uw aandacht voor de beheervoorwaarden:  

 

a) Schonen in mozaïekvorm. Dus niet alles tegelijkertijd slootschonen, wel minimaal 30% per 

jaar. Jaarlijks om en om schonen mag ook. Heeft u dus in 2017 niet geschoond, dan dient u 

dit jaar wel te schonen! Af en toe een stukje laten staan mag ook! 

b) Planten worden zoveel mogelijk afgemaaid, plantenwortels zo weinig mogelijk beschadigd 

en er komt geen bagger uit sloot mee op de kant . 

c) Maaisel en slootvuil zover mogelijk uit slootkant op de rand van het perceel deponeren, 

buiten de bemestingsvrije zone, en z.s.m. verwerken door het maaisel en slootvuil af te 

voeren of door op naastgelegen percelen te verspreiden of te versnipperen. 

d) Geschoonde sloten moeten worden gemeld via de website: www.rijnvechtenvenen.nl. Geef 

ook aan of u een of beide zijden van de sloot hebt geschoond.  

U geeft de slootnummers door uit uw beheeroverkomst. U krijgt van ons binnenkort een kaart 

toegestuurd waarop deze nummers duidelijk staan vermeld. Stuur ter verduidelijking een 

kaartje mee waarop u aangeeft welke slootkanten u heeft gedaan. 

Wij willen de meldingen uiterlijk binnen 7 dagen na uitvoering ontvangen!  

7. Botanische randen 
Bij recente controles door NVWA is gebleken dat er soms beheer is afgesloten op randen waar 

bagger is gedeponeerd door het waterschap. Een van de beheervoorschriften is echter dat er 

geen bagger en maaisel in de rand mag liggen. Als u ontvangstplicht heeft van het 

waterschap, dient u dit maaisel dan ook zo snel mogelijk af te voeren. Is dat niet mogelijk, dan 

kunt u niet voldoen aan de beheervoorschriften en kunt u overwegen het beheer op die randen 

stop te zetten.  

Op dit moment worden ook veel percelen nieuw ingezaaid. Houdt daarbij rekening met de 

aanwezigheid van een botanische rand: die mag niet gescheurd en opnieuw worden ingezaaid.  

8. Financiële regelingen 
Met de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen 

(Vamil) kunt u als ondernemer investeren in ‘biodiversiteitsversterkende apparatuur of werken 

in het landelijk gebied’ of in milieuvriendelijke technieken. Dit kunnen ook 

landschapselementen zijn zoals houtwallen, hagen en bomen. Concreet betekent dit dat u voor 

http://www.rijnvechtenvenen.nl/
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ten hoogste 36% bij de MIA en 75% bij de Vamil (maximum € 1.000.000) van het 

investeringsbedrag fiscaal kunt aftrekken. Meer informatie vindt u op de website van de RVO. 

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2017/12/Milieulijst%202018.pdf  

9. AVG 
In het kader van de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft RVV 
privacy beleid ontwikkeld.  

Collectief Rijn, Vecht en Venen verzamelt persoonsgegevens van leden via hun contract met 

het collectief. Wij vinden het van belang dat er zorgvuldig met uw persoonsgegevens wordt 

omgegaan en we houden ons aan de privacywetgeving. In deze verklaring leest u hoe wij 

omgaan met uw persoonsgegevens, wat dit precies inhoudt, waarom we dit doen en wat uw 

rechten zijn. 

Uw persoonsgegevens verzamelen 

Wij verzamelen uw persoonsgegevens als u deelnemer bent in het Agrarisch Natuur- en 

Landschapsbeheer bij dit collectief, als u deelneemt aan een project buiten ANLB, of als u lid 

bent. Deze gegevens zijn altijd afgestemd op het aangegeven doel, dat wil zeggen dat wij niet 
meer gegevens verzamelen dan die wij nodig hebben om dit doel te realiseren. 

Uw persoonsgegevens worden door ons gebruikt om 

a) te kunnen voldoen aan de subsidieverplichting vallende onder het ANLB; 

b) te kunnen sturen en ondersteunen op het agrarisch natuurbeheer; 

c) uitbetalingen onder het ANLb te kunnen verrichten; 

e) u te informeren over deelname aan en voortgang van projecten waar u bij bent 

aangesloten; 

d) onze nieuwsbrief te kunnen toesturen. 

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk of langer dan de wet 

voorschrijft. 

Derden 

We verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden als zij die nodig hebben om de 

afgesproken diensten te kunnen verrichten.  

U kunt verder ons beleid nalezen op de website: 

https://www.rijnvechtenvenen.nl/assets/uploads/files/tst/Privacyverklaring%20RVV.pdf 

 

10. Plant van de maand: Koekoeksbloem 
De koekoeksbloem is een anjerachtige. Hij komt voor op percelen die nat, 

venig en minder voedselrijk zijn. Daarom zien we hem vooral (nog) langs 

sloot- en waterkanten. In de bladoksels vind je vaak het zogenaamde 

koekoeksspog, slijm met luchtblaasjes afkomstig van de larve van een 

schuimcicade. Vroeger werd wel gedacht dat dit spuug van de Koekoek 

was, vandaar de Nederlandse naam van deze plantensoort. De plant geldt 

als belangrijkste nectarplant voor de zilveren maan (vlinder). 

 

11. Contact 
email: kantoor@rijnvechtenvenen.nl 

Telefoon:   

 René Faber: veldcoördinator, beheer en contracten: 06- 25435700 

 Carolien Kooiman: boerenerfzwaluw, sken je sloot, PR: 06-14022228 

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

06-47452979 

 Marian Kruijning: algemene vragen, meldingen: 06-27352399 

 Wenche Asyee, projectondersteuning: 06-12923257 

 

12. Agenda 
4 oktober VeenweideVakdag over bemestingsmethoden 2019. 

1 november Algemene Ledenvergadering: noteer alvast in uw agenda 

 

https://nieuwsbrief.bratpack.nl/backend/forward.php?id=251.12179.1411249&url=https%3A%2F%2Fwww.rvo.nl%2Fsubsidies-regelingen%2Fmia-en-vamil
https://www.rijnvechtenvenen.nl/assets/uploads/files/tst/Privacyverklaring%20RVV.pdf
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nectar_(plant)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zilveren_maan
mailto:kantoor@rijnvechtenvenen.nl

