
   
 

 Nieuwsbrief 22, Extra Editie 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Nieuwsbrief Extra editie Rijn, Vecht en Venen 
 

In deze nieuwsbrief: 

1.  Voorwoord van het bestuur 

2.  Algemene richtlijn contacten met derden  

3.  Werkwijze controle ANLb  

4.  Werkwijze omgaan met vrijwilligers 

5.  Afstel diverse bijeenkomsten  

6.  Erfzwaluwen 2020  

7.  (S)Ken je Sloot 2020  

8.  Subsidie aanvragen via de Watermakelaar 

9.  Contact 

 

1. Voorwoord van het bestuur 

Beste mensen, 

Via deze nieuwsbrief willen we u informeren over de gevolgen van de corona-

uitbraak voor het ANLb en de werkzaamheden van ons als RVV. Veel van ons 

werk kan gelukkig op afstand; via telefoon, en digitaal via e-mail en Whatsapp. 

Als bestuur zullen we de lopende zaken ook zoveel mogelijk telefonisch en via e-

mail afhandelen.  

Heeft u vragen? Bel, e-mail of app naar de in deze nieuwsbrief vermelde 

personen. 

Het bestuur wenst u heel veel sterkte in deze moeilijke, onzekere tijd. Hopelijk 

tot snel in goede gezondheid. 

Henk Jan Soede, 06-1513 1200 

  



 
 

2. Algemene richtlijn contacten met derden 

RVV hanteert de richtlijnen van het 

RIVM en de Rijksoverheid. Dat 

betekent op dit moment: 

• Wij organiseren geen 

bijeenkomsten tot tenminste 1 

juni. 

• Onze mensen blijven thuis als 

zij of hun huisgenoten 

verkouden of ziek zijn. 

• Wij houden in onze 

werkzaamheden afstand tot 

anderen met minimaal 1,5 m 

en vermijden onnodige 

contacten.  

• Overleggen met maximaal 4 

mensen zijn mogelijk, mits de 

onderlinge afstand van 1,5 m 

is te waarborgen. 

Wat dit in de praktijk voor u 

betekent, leest u verderop. 

 

3. Werkwijze controle ANLb  

Momenteel zijn we volop bezig met 

het weidevogelseizoen en controles 

op de gemelde snoeiwerkzaamheden. 

De medewerkers van RVV werken 

volgens de richtlijnen van de 

overheid. De stal- en nestkaarten 

worden in de brievenbus gestopt en 

er is contact via telefoon, e-mail of 

per Whatsapp.  

Veldbezoeken kunnen blijven 

plaatsvinden, worden netjes van 

tevoren aangekondigd en er is dan 

geen fysiek contact. Bij spaarzame, 

fysieke contactmomenten – je komt 

elkaar wel eens tegen in de polder – 

wordt een ruime onderlinge afstand 

aangehouden van minimaal 1,5 m. 

Zoals het er nu voorstaat, zullen de 

weidevogeltellingen doorgaan. De 

gebruikelijke kaartjes met de 

telgegevens worden vervolgens per 

e-mail uitgewisseld. Mocht er last-

minute beheer (uitgesteld maaien, 

kuikenvelden) nodig zijn, dan wordt 

ook dit telefonisch, per e-mail of 

Whatsapp afgestemd.  

Wat betreft controles door RVV-

medewerkers is door het bestuur 

besloten het aantal controles te 

verminderen. Dit omdat de NVWA 

meer controleert dan verwacht. De 

controles gaan wel door, worden 

netjes van tevoren aangekondigd en 

er zal geen fysiek contact zijn. 

De weidevogeldrone zal voorlopig 

helaas niet worden ingezet. Er zijn 

twee mensen nodig voor het veilig 

bedienen van de drone. Zij moeten 

te dicht bij elkaar werken, waarbij de 

veilige, onderlinge afstand niet te 

garanderen is. 



 
 

4. Werkwijze omgaan met vrijwilligers  

Van vrijwilligers wordt natuurlijk ook verwacht dat ze de landelijke regels volgen. 

De organisatie die hen vertegenwoordigt, Landschappen NL, heeft voor hen de 

richtlijnen m.b.t. het vrijwilligerswerk op een rij gezet. Nesten kunnen gewoon 

gezocht worden, mits vrijwilligers ook de 1,5 m regel in acht nemen. U kunt de 

richtlijnen vinden via deze link.  

RVV verwacht dat de vrijwilligers die onze veehouders ondersteunen zich aan 

deze richtlijnen houden. 

 

 

5. Diverse bijeenkomsten geannuleerd 

De weidevogelstartavond en 

startavond van de zwarte stern 

moeten we helaas afgelasten. De 

uitreiking van de prijs voor het 

eerste kievitsei wordt uitgesteld tot 

de jaarvergadering in oktober. De 

verkiezing van de beste winterfoto en 

het uitdelen van de vlinder- en 

besdragende struiken worden ook 

uitgesteld tot dan. Verder gaan de 

studiegroep-bijeenkomsten van 

Polderkennis op Peil en de GLB-pilot 

niet door. 

In de GLB-pilot zijn Whatsapp-

groepen gemaakt, zodat we toch met 

elkaar kunnen communiceren en 

elkaar scherp houden. We gaan er 

wel van uit dat u gemaakte 

afspraken over beheer en 

maatregelen blijft uitvoeren. 

Onze medewerkers zijn bereikbaar 

op de gebruikelijke manier via hun 

telefoonnummers en e-mailadressen. 

Op de contactpagina en onderaan 

deze nieuwsbrief kunt u lezen wie 

waarvoor verantwoordelijk is.   

Deelnemers die meedoen aan On The 

Way to Planetproof worden 

binnenkort geïnformeerd over de rol 

van de collectieven in dit traject.  

 

  

http://www.boerenlandvogelsnederland.nl/actueel/vrijwilligerswerk-en-het-coronavirus/
https://www.rijnvechtenvenen.nl/contact


 
 

6. Erfzwaluwen 2020 

Het project Erfzwaluwen gaat 

binnenkort van start. Via een e-mail 

krijgt u een link waarmee u zich kunt 

opgeven voor project Erfzwaluwen 

2020.  

Wij vragen u de bezette nesten van 

de 1e en 2e telling van boeren- en 

huiszwaluw zelf door te geven. Velen 

van u deden dit al. De verdere 

informatievoorziening zal zoveel 

mogelijk via de telefoon en/of e-mail 

verlopen. Als u zich aanmeldt voor 

het project, krijgt u via google-forms 

een link waarin u het aantal bezette 

nesten kunt invullen. Mocht u toch 

willen dat een gebiedsregisseur komt 

tellen, neem dan contact op met 

Carolien Kooiman. 

Dit jaar kunt u een vergoeding 

krijgen als u een ‘modderpoeltje’ 

aanlegt voor de zwaluwen. In de e-

mail wordt uitgelegd waar een 

modderpoeltje aan moet voldoen en 

hoe u zich kunt opgeven hiervoor. 

 

 

7. (S)ken-je-Sloot 2020 

Het project (S)ken je sloot in het 

werkgebied van AGV zal deze zomer 

voor de 4e keer worden uitgevoerd. 

We verwachten dat de startworkshop 

niet door zal gaan. De startworkshop 

is normaal gesproken de aftrap voor 

het nieuwe seizoen, en voornamelijk 

nieuwe deelnemers krijgen dan de 

inhoud van het project te horen en 

hoe het veldwerk uitgevoerd moet 

worden. 

We gaan zoveel mogelijk inzetten op 

digitale begeleiding. Allereerst 

hebben we korte instructiefilmpjes, 

waarin de werking van de app 

uitgelegd wordt en hoe de metingen 

in het veld uitgevoerd moeten 

worden. Deze informatie zal via de 

website van RVV beschikbaar komen 

en ook via e-mail worden verstuurd. 

 

 

  

mailto:carolien_kooiman@hotmail.com?subject=Erfzwaluwen


 
 

8. Subsidieaanvragen via de Watermakelaar 

De subsidieregeling Bodem en water 

gaat op 2 april bij HDSR, zoals 

gepland, open. De mogelijkheid van 

een gecombineerde aanvraag blijft 

bestaan. U kunt Jan Oudshoorn 

benaderen om u te helpen bij het 

indienen van een aanvraag. Contact 

kan zowel via e-mail als per telefoon. 

Een digitale handtekening kan via e-

mail later toegevoegd worden. 

De boeren in het gebied van AGV 

kunnen voor een soortgelijke 

subsidieregeling een afspraak maken 

met Jan Oudshoorn (06-1889 7232). 

Hij zal u telefonisch door de 

formulieren heen loodsen. 

 

 

9. Contact 

email: kantoor@rijnvechtenvenen.nl  

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

op onderstaande lijst. 

Project Coördinatoren 

 

René Faber Veldcoördinator, beheer ANLb 
06-25435700 

Carolien Kooiman Boerenzwaluw, (S)ken je Sloot 
06-14022228 

José van 

Miltenburg 

Algemeen beleid, betalingen ANLb, Particulier Natuurbeheer, 
GLB-pilot, Polderkennis op Peil, Onderwaterdrainage, 

Slimmenwetering, On the Way to Planetproof 
06-47452979 

Marian Kruijning Algemeen, ledenadministratie, meldingen 
06-27352399 

Jan Oudshoorn Subsidieregeling Bodem en water AGV en HDSR, Particulier 

Natuurbeheer, Onderwaterdrainage, Slimmenwetering,  
06-18897232 

Wenche Asyee Kleine landschapselementen, Onderwaterdrainage 
06-12923257 

mailto:janenlanneke@gmail.com?subject=subsidie%20water
mailto:email:%20kantoor@rijnvechtenvenen.nl
https://www.rijnvechtenvenen.nl/contact


 
 

Veldmedewerkers, controles en last-minute beheer 

 

Jan Oudshoorn Werkgebied: Zegveld, Zegvelderbroek en Rietveld  

06-18897232 

Erna Volkers Werkgebied: Teijlingen Zuid, Mijzijde Zuid, ’s Gravensloot, 

Veldzijde, Eerste, Tweede en Derde Bedijking 
06-49700956 

Marijke Kroon Werkgebied: Groot en Klein Oud Aa, Kortrijk en Ockhuizen, 
Portengen Zuid, Teijlingen Noord en Mijzijde Noord 

06-25184009 

Kees Sietsma Werkgebied: Gerverscop, Spengen, Teckop, Haanwijk, 

Breeveld, Geestdorp 
06-22449909 

Ewout Oudijk Werkgebied: Groot Wilnis Vinkeveen Noord en Zuid, Oukoop 

06-19294156 

Carolien Kooiman Werkgebied: Groot Mijdrecht Noord en Zuid  

06-14022228 

Janneke van der 

Horst 

Werkgebied: Holendrecht Waardassacker 

06-12217157 


