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 Nieuwsbrief 18, oktober 2019 

Nieuwsbrief Rijn, Vecht en Venen 
 

In deze nieuwsbrief: 

1. Algemene Ledenvergadering op 31 oktober 

2. Beheerseizoen landschapselementen is begonnen 

3. Melden ecologisch slootschonen en beheer NVO’s 

4. 2019 goed weidevogelseizoen 

5. Vakdag erfafspoeling op 13 november 

6. Bodem en water subsidieregeling 

7. KLE-pilot Stichtse Vecht is verlengd 

 

1. Algemene Ledenvergadering op 31 oktober 
Op donderdag avond 31 oktober vanaf 20.00 uur vindt onze algemene ledenvergadering 

plaats. Dit keer in de Schulenburch, Overstek 2 te Kamerik. Om 19.45 uur gaat de zaal 

open en staat de koffie klaar. Voor de pauze is het formele deel, met o.a. bespreken van 

de jaarrekening 2018, jaarverslag 2018, goedkeuring begroting 2020. Daarna volgen de 

resultaten van het ANLb-beheer van 2019. Op de jaarvergadering wordt het jaarverslag 

van 2018 uitgereikt.  

Na de pauze hebben we Alex Datema, de voorzitter 

van BoerenNatuur als gast om te spreken over de 

toekomst van de landbouw. Vooral in relatie met 

ANLb, GLB en Natuurinclusieve Landbouw. 

Op 9 oktober heeft Alex een blog geschreven op de 

nieuwssite van BoerenNatuur over de 

stikstofproblematiek. 

 

 

2. Beheerseizoen landschapselementen is begonnen 
Het is weer tijd voor het uitvoeren van beheerwerkzaamheden aan de 

landschapselementen. Voor snoeien, knotten en afzetten heeft u de 

tijd tot 15 maart.  

Denk er bij het beheer vooral aan, dat u gefaseerd werkt, dus liever 

knotbomen om en om knotten, of vijf wel en vijf niet, in plaats van 

alles. Ook een hakhoutbosje of singel liever de helft afzetten en 

volgend jaar de andere helft. Zo krijgen de dieren die in de bomen en 

bosjes leven een kans om daar te overleven. U wordt verzocht 

uitgevoerd beheer binnen 14 dagen te melden via de website. 

In het pakkettenboekje vind u een overzicht van de 

beheervoorschriften. 

Alex Datema   

Knotgroep in actie 

https://www.boerennatuur.nl/actueel/blog-alex-datema-stikstof-en-nu/
https://www.rijnvechtenvenen.nl/leden/meldingen
https://www.rijnvechtenvenen.nl/assets/uploads/files/tst/PakkettenboekjeRVV%20webversie%20febr%202018.pdf
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3. Melden ecologisch slootschonen en beheer NVO’s  
De periodes voor ecologisch slootschonen en beheer van natuurvriendelijke oevers lopen 

op 1 november af. U dient het uitgevoerd beheer binnen 7 dagen te melden via de 

website. Heeft u een raster geplaatst bij de NVO, dan moet u dat ook melden.  

 

4. 2019 goed weidevogelseizoen  
Dankzij de inzet van 140 veehouders en de vele vrijwilligers in het werkgebied van Rijn, 

Vecht en Venen is 2019 een goed weidevogelseizoen geworden. Het aantal grutto’s is in 

tegenstelling tot in vele ander gebieden op peil gebleven. Er werden in april 550 

gruttopaartjes geteld. 70 % van hen had eind mei nog kuikens, een teken dat er 

voldoende aanwas zal zijn voor de toekomst.  

Het gaat dus goed, maar dat dit gaat niet vanzelf. De veehouders 

investeren veel tijd en energie in het beheer. Zo wordt er 

jaarlijks verdeeld over 70 locaties, 20 hectare aan percelen plas-

dras (nat en drassig) gehouden en wordt er op ruim 650 hectare 

later gemaaid of beweid op een manier die goed uitpakt voor de 

weidevogels. Dit voorjaar werd daar bovenop op nog 100 hectare 

extra laat gemaaid voor de weidevogels. 

René Faber zal u tijdens de Algemene Ledenvergadering op 31 

oktober meer vertellen over alle weidevogelresultaten. 

 

 

 

 

5. Vakdag erfafspoeling op 13 november 
U bent van harte uitgenodigd op de vakdag 

erfafspoeling en -inrichting op 13 november. 

Deze vindt plaats bij Wim Brouwer op Reijerscop 

22 in De Meern. Het programma duurt van 13.00 

uur tot 16.00 uur. Meer informatie vindt u in de 

agenda van Rijn, Vecht en Venen. U hoeft zich 

niet aan te melden. 

Deze vakdag wordt georganiseerd in het kader 

van Polderkennis op Peil.  

 

 

 

6. Bodem en water subsidieregeling 
Als u besluit iets te gaan doen aan uw eigen erf, 

willen wij u eraan herinneren dat u daar mogelijk 

subsidie voor kunt ontvangen. De subsidie-

regeling voor bodem en water in het gebied van 

het waterschap AGV is nog open. Dezelfde 

regeling van HDSR gaat in februari weer open. De 

belangrijkste voorwaarde is dat minimaal twee 

agrariërs samen gebiedsgericht concrete, fysieke 

maatregelen nemen om de kwaliteit van het 

oppervlaktewater te verbeteren. Meer informatie 

staat op de website van AGV, of u kunt ook onze 

watermakelaar Jan Oudshoorn benaderen (06-

18897232). 

 

 

Voorbeeld erfinrichting, bron: Pixabay  

Kievitsnest met eieren naast plas dras  

Jan Oudshoorn bij gesubsidieerde waterbak 

https://www.rijnvechtenvenen.nl/leden/meldingen
https://www.rijnvechtenvenen.nl/agenda/18/vakdag-erfafspoeling-en-inrichting
https://www.agv.nl/aanvragen/subsidies/subsidie-voor-bodem-en-water/
mailto:janenlanneke@gmail.com?subject=Bodem%20en%20Water%20regeling%20AGV%20gebied
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7. KLE pilot Stichtse Vecht is verlengd  
De pilot herstel en aanleg kleine landschapselementen is een tweede fase ingegaan. Na 

de resultaten behaald in 2018 en 2019 in Stichtse Vecht heeft de provincie Utrecht de 

pilot uitgebreid naar meer gemeentes 

in het werkgebied van collectief Oost en 

ook verlengd in Stichtse Vecht voor een 

periode van twee jaar. De provincie 

voert nog gesprekken met de gemeente 

Woerden.  

Bent u grondeigenaar in de gemeente 

Stichtse Vecht of Woerden en heeft u 

ideeën voor het aanleggen van een 

natuurvriendelijke oever, ringsloot, 

aanplanten/herstellen van een 

geriefbosje of een knotbomenrij waar 

gaten in zijn gevallen? Meldt u zich aan 

bij uw veldcoördinator of bij Wenche 

Asyee.  

 

 

8.  Contact  
Algemeen emailadres: kantoor@rijnvechtenvenen.nl 

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

José van Miltenburg bij herstelde houtwal in Breukelen 

mailto:wenche@asyee.nl?subject=Pilot%20KLE%202019-2021
mailto:wenche@asyee.nl?subject=Pilot%20KLE%202019-2021
mailto:kantoor@rijnvechtenvenen.nl
file:///C:/Users/J.%20van%20Miltenburg/AppData/Local/Temp/www.rijnvechtenvenen.nl

