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 Nieuwsbrief 17, September 2019 

Nieuwsbrief Rijn, Vecht en Venen 
 

In deze nieuwsbrief: 

1. Nieuwe regeling uitbetaling beheer kleine 

landschapselementen. 

2. Beheer inzien via ‘MijnBoerennatuur’ 

3. Contracten inzien 

4. Meldingen uitgevoerd beheer 

5. Subsidieregeling water en bodem 

6. Slootsurvival en demo’s ecologische 

slootschonen en baggerspuiten 

7. ALV 31 oktober  

8. Uitslag fotowedstrijd  

9. Contact 
 
 

1. Nieuwe regeling uitbetaling beheer kleine landschapselementen 

 
Afgelopen voorjaar is door een correctie-actie 

van RVO van heel veel hakhoutbosjes de 

oppervlakte gewijzigd. Dat heeft ook 

gevolgen voor de uitbetaling. De uitbetaling 

was tot nu toe gebaseerd op een gemiddeld 

bedrag berekend op basis van een aantal 

jaren ‘jaarlijks beheer’ en één keer groot 

beheer (snoei- of knotbeurt). Er wordt pas 

uitbetaald nàdat groot onderhoud heeft 

plaats gevonden. In geval de oppervlakte 

tussentijds is gewijzigd, is dat een 

ingewikkelde rekensom. Bovendien is de 

wijze van uitbetaling en de opbouw van het 

bedrag niet duidelijk voor u als deelnemer. 

Het bestuur van RVV heeft daarom besloten 

de wijze van uitbetaling van het beheer van 

landschapselementen te vereenvoudigen.  
 

 

 

 

 

 

Tamarah Karsemeijer voert beheer uit van hakhoutbosje  

Grutto’s vliegen laag over plas-dras   
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Samengevat komt de wijziging neer op: 

1. Voor alle landschapselementen die in beheer zijn in 2018 wordt beheer uitbetaald 

volgens de oude methode met de oorspronkelijke oppervlaktes.  

2. Vanaf 2019 worden de nieuwe  oppervlaktes toegepast en gaan we over op een 

betaling per jaar. Dit houdt in dat als u groot onderhoud heeft uitgevoerd (en 

gemeld) u een hoger bedrag krijgt uitgekeerd, namelijk het bedrag voor groot 

onderhoud. Heeft u geen groot onderhoud uitgevoerd, dan krijgt u een lager 

bedrag uitgekeerd, namelijk het bedrag voor jaarlijks beheer. 

3. Er wordt vaker gecontroleerd én er zal advies worden gegeven over het uitvoeren 

en de frequentie van (groot) onderhoud door de jaren heen. Elk jaar groot 

onderhoud uitvoeren (en melden) is geen optie. 

2. Beheer inzien via MijnBoerennatuur 
Iedere deelnemer aan ANLB kan op www.mijnboerennatuur.nl  op ieder moment zijn 

eigen percelen met bijbehorende beheermaatregelen inzien. De deelnemers hebben 

daarvoor een inlogcode en wachtwoord ontvangen van BoerenNatuur. Dat is handig om 

te weten, maar ook als uw zuivelonderneming of bank er om vraagt. U kunt op een 

kaartje zien welk beheer u op welke percelen heeft afgesloten. Ook kunt u per perceel de 

nadere details inzien. De handleiding hiervoor vindt op het ledendeel van onze website: 

https://www.rijnvechtenvenen.nl/leden/ 

 

3.  Contracten inzien  
Via onze website is het mogelijk om (ook) uw beheercontract in te zien of te downloaden. 

Dit doet u als volgt: 

1. Ga naar de website www.rijnvechtenvenen.nl   

2. Ga naar de ledensectie 

3. Log in met uw emailadres en wachtwoord 

4. Ga dan naar persoonlijke documenten. 

5. Hier vindt u uw contract en eventuele wijzigingscontracten.  

Heeft u nog geen inlogcode? Klik dan op ”wachtwoord vergeten”. Wanneer uw emailadres 

is gewijzigd, of u logt in met een nader emailadres dan bij ons bekend is, dan lukt het 

inloggen niet. Neem in dat geval contact op met: kantoor@rijnvechtenvenen.nl. 

4. Meldingen uitgevoerd beheer 
Voor het melden van uitgevoerd beheer gaat u ook naar onze website: 

www.rijnvechtenvenen.nl. U logt in en gaat naar ‘direct een melding doen’. Hier vult u in 

om welk beheer het gaat en volgt vervolgens het menu met vragen. Als u alles heeft 

ingevuld klikt u op ‘ok verstuur de melding’. De melding komt dan via onze mailbox 

binnen en wordt door Marian Kruijning verwerkt. We hanteren een controle methode van 

1 op de 5 meldingen per gebiedsregisseur. (per beheer type)  

 

Het volgende beheer kan (binnenkort) weer gemeld 

worden:  

• Ecologisch slootschonen (en 

krabbenscheevegetaties) (1 september tot 15 

november)  

• Rietzoom en klein rietperceel (1 oktober en 1 maart) 

• Natuurvriendelijke oevers (15 september tot 1 nov.) 

• Rasters bij natuurvriendelijke oever 

• Landschapselementen (vanaf 1 oktober tot en met 

15 maart, alleen groot onderhoud: snoeien, knotten, 

afzetten). 

 

De volledige pakketvoorwaarden kunt u vinden via ons pakkettenboekje. 

 

Ecologisch slootschonen   

http://www.mijnboerennatuur.nl/
https://www.rijnvechtenvenen.nl/leden/
https://www.rijnvechtenvenen.nl/leden/
http://www.rijnvechtenvenen.nl/
mailto:kantoor@rijnvechtenvenen.nl
https://www.rijnvechtenvenen.nl/assets/uploads/files/tst/PakkettenboekjeRVV%20webversie%20febr%202018.pdf
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5. Subsidieregeling voor bodem en water 
 In ons werkgebied zijn twee waterschappen actief, namelijk HDSR en AGV. Voor boeren 

die onder AGV vallen zijn er nog subsidiemogelijkheden voor maatregelen om de 

kwaliteit van het water te verhogen. Voorwaarde is dat minimaal twee agrariërs 

samen gebiedsgericht concrete, fysieke maatregelen nemen om de kwaliteit van 

het oppervlaktewater te verbeteren. Twee populaire maatregelen zijn: veegmachines 

en drinkbakken. Door drinkbakken in het weiland te installeren inclusief zonnepaneel is 

er minder oeververtrapping en met veegmachines wordt erfafspoeling verminderd.  

 

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.  

 

Op de website van het AGV  kunt u meer 

informatie vinden. 

 

Een soortgelijke regeling geldt ook in 

HDSR-gebied, maar die gaat pas in 2020 

weer ‘open’. U kunt wel alvast met de 

watermakelaar uw ideeën bespreken en 

een eventuele aanvraag voorbereiden. 

 

 

6. Slootsurvival en demo’s ecologisch slootschonen en 

baggerspuiten 
 

Op woensdag 18 september zal er een 

excursie plaatsvinden over agrarisch 

waterbeheer bij Mts van Zutphen, Portengen 

70 in Kockengen. RAVON gaat uitleg geven 

over waterdieren en er is de mogelijkheid 

om zelf met waadpak aan de sloot te 

verkennen op waterdieren (slootsurvival). 

Het doel is om deelnemers te prikkelen om 

betrokken te raken (en te blijven) bij 

agrarisch waterbeheer. Daarnaast wordt 

nagestreefd om de relatie tussen 

waterdieren – en planten te leggen in 

combinatie met het beheer van de sloten. 

Het gaat om de pakketten ‘ecologisch 

slootschonen’ en ‘baggeren met de 

baggerpomp’ Naar aanleiding van de demo’s 

kunnen deelnemers een weloverwogen 

keuze maken welke machine ze in willen zetten voor hun agrarisch waterbeheer.  

Zie ook de uitnodiging die is verstuurd aan deelnemers van de pakketten ecologisch 

slootschonen, baggeren met de baggerpomp en deelnemers van Sken je sloot. Via 

onderstaande link kunt u zich opgeven voor deze dag. 

https://forms.gle/j45Na34eMJx5KMMo7  

Veldmedewerkers  krijgen uitleg over  drinkwatervoorziening 

voor koeien  

https://www.agv.nl/aanvragen/subsidies/subsidie-voor-bodem-en-water/
https://forms.gle/j45Na34eMJx5KMMo7
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7. ALV 31 oktober  
Op donderdag avond 31 oktober van 20.00 tot 22.00 zal de Algemene ledenvergadering 

worden gehouden. Er zullen uitkomsten van het uitgevoerde beheer worden besproken. 

Het programma wordt later nader ingevuld. Houd deze datum alvast vrij. Let op: De 

vergadering zal plaatsvinden in ‘de Schulenburch’ Overstek 2 te Kamerik. 

 

8. Leden barbecue en uitslag fotowedstrijd 
Rond de 90 leden zijn op de langste dag 

verwelkomd op de biologische boerderij ‘De 

Beekhoeve’ van familie van der Laan te Kamerik. 

Tijdens de gezellige bijeenkomst nam ecoloog 

Gerard ter Heerdt van Waternet afwisselend een 

groep deelnemers mee naar de botanisch 

waardevolle weideranden van familie van der 

Laan.  

Hij straalde toen hij de grote inheemse 

diversiteit aan planten zag. Dit is nu precies wat 

‘biodiversiteit’ inhoudt, vertelde hij. Als je zonder 

inzaaien een variatie aan planten kunt krijgen 

die daar van nature voorkomen, is dat heel 

waardevol. Gerard gaf ook uitleg over de relatie 

tussen de oeverplanten en hoe deze met elkaar 

zorgen dat de bodem open en vruchtbaar blijft.  

 

 

Ook was er voor de leden BBQ een foto wedstrijd 

uitgezet voor de mooiste botanisch waardevolle 

weiderand. De prijswinnaars zijn zorgvuldig 

uitgekozen onder alle inzendingen. Een 

belangrijk criterium was de ecologische waarde 

van de sloot en oever als geheel.   

De prijswinnaars waren:  

1: Maatschap LJ en GJ de Kruijf 

2: Maatschap Voorend-Vollering 

3: Anton Nap   

De aanwezige prijswinnaars kregen hun 

welverdiende prijs uitgereikt.  

 

 

 

8. Contact 
email: kantoor@rijnvechtenvenen.nl  

Kijk voor contactpersonen en telefoonnummers op www.rijnvechtenvenen.nl. 

De winnende foto van Maatschap LJ en GJ de Kruijf 

Marian reikt prijs uit aan Maatschap Voorend-Vollering 

mailto:kantoor@rijnvechtenvenen.nl

