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1. Algemeen 

Het coronavirus heeft grote gevolgen 

voor ons allen. Desalniettemin 

proberen wij ons werk gewoon voort 

te zetten. Soms meer telefonisch, 

digitaal of op afstand. 

Zo gaan de controles op uitgevoerde 

beheeractiviteiten door de 

gebiedsregisseurs gewoon door. De 

1,5 meter afstandsregel wordt door 

onze medewerkers uiteraard goed 

gehanteerd. 

In de tweede helft van april worden 

de eerste weidevogeltellingen 

uitgevoerd. De kaartjes met 

telresultaten worden aan u gemaild 

en een eventuele toelichting 

ontvangt u telefonisch. 

Enkelen van u zullen door ons nog 

benaderd worden om bij de 

gecombineerde opgave het beheer of 

de gewascode goed te registreren bij 

‘mijn rvo’. Dit gaat om sloten met 

pakket baggerspuiten en/of 

ecologisch slootschonen ofwel om 

landschapselementen. 

Wij wensen u fijne Pasen. 

 

  



 
 

 

2. Melden doe je zo! 

Zoals bekend geldt er voor sommige pakketten een meldplicht. Om het melden 

efficiënt en zonder misverstanden te laten verlopen, verzoeken wij u dat 

uitsluitend via de website te doen: www.rijnvechtenvenen.nl. Klik op de blauwe 

knop ‘direct naar meldingen’. Vervolgens logt u in met uw e-mailadres. Klik zo 

nodig op ‘wachtwoord vergeten’ en u krijgt een nieuw wachtwoord toegestuurd. 

Kies vervolgens het pakket waarvoor u meldt en zorg dat u de nummers van de 

beheereenheden waar het om gaat bij de hand hebt. Deze vindt u in de 

beheerbijlage bij uw contract. Lukt het niet of hebt u vragen, neem dan contact 

op met Marian Kruijning (06-27352399). 

 

3. Sleepslangbeschermer voor weidevogelnesten 

Bij bemesten met sleepslangen is het 

lastig om nesten van weidevogels te 

ontzien. De oplossing is een 

sleepslangbeschermer. Deze schotel 

met vier pootjes wordt over het nest 

geplaatst. Zodra de sleepslang in de 

buurt komt, glijdt de slang over het 

nest heen. Deze methode is dit 

voorjaar bij tientallen nesten 

toegepast en zeer succesvol 

gebleken. Wilt u ook gebruik maken 

van dergelijke sleepslang-

beschermers? Ze zijn in bruikleen te 

verkrijgen bij RVV. Benader hiervoor 

uw gebiedsregisseur.   

 

4. Bijen- en vlindervriendelijke bloemen 

 

Bron: Pezibear via Pixabay 

 

In eerdere nieuwsbrieven hebben we 

u bericht over het uitdelen zakjes 

met zaad voor bijen- en 

vlindervriendelijke bloemen op de 

weidevogelstartavond van april. Nu 

deze bijeenkomst niet doorgaat, 

worden de zakjes meegegeven aan 

uw gebiedsregisseur. Op het moment 

dat deze bij u langs komt, krijgt u 

één of twee zakjes. Op de 

jaarvergadering in oktober delen we 

ook nog zakjes uit, samen met de 

eveneens beloofde vogel- en 

vlindervriendelijke struiken.  

  

http://www.rijnvechtenvenen.nl/


 
 

 

5. Aanleg houtsingel in Stichtse Vecht 

In het kader van het project ‘Aanleg 

en herstel van kleine 

landschapselementen’ is er een 

houtsingel aangelegd in het gebied 

tussen de Veenkade en de Vecht in 

Maarssen. Het beoogde doel is om 

landschappelijke elementen, zoals 

onder andere geriefhoutbosjes, 

houtsingels, bomenrijen en 

natuurvriendelijke oevers, te 

herstellen of aan te leggen. Het 

verbeteren van de groene- en blauwe 

dooradering komt ten goede aan de 

biodiversiteit. De kosten voor aanleg 

en herstel zijn volledig uit de pilot 

voor kleine landschapselementen van 

de provincie Utrecht betaald. Als u 

ook wilt bijdragen aan de aanleg of 

het herstel van een landschaps-

element op uw agrarische grond kunt 

u contact opnemen met Wenche 

Asyee. Meer informatie over dit 

project is te vinden op onze website. 

 

 

6. Eerste kievits- en grutto-eieren gevonden 

 
Foto: Dick Homan 

Het eerste kievitsei is op 14 maart 

gevonden door Dick Homan op een 

perceel van de familie Schreurs in 

Vinkeveen. De bijbehorende beker 

kon helaas nog niet worden 

uitgereikt vanwege de coronacrisis. 

Op 27 maart is het eerste gruttonest 

in de provincie Utrecht aangetroffen 

op een perceel van Nico Oudshoorn 

in Vinkeveen. Het nest bevatte vier 

eieren. 

 

7. Zwarte stern 

Deelnemers aan het pakket Zwarte 

Stern ontvangen binnenkort een 

speciale nieuwsbrief voor het nieuwe 

voorjaar. Hierin aandacht voor het 

uitleggen van de vlotjes en het 

bijhouden van nesten en kuikens.  

  

mailto:wenche@asyee.nl
mailto:wenche@asyee.nl
https://www.rijnvechtenvenen.nl/regionieuws/2020-03-31/aanleg-nieuw-landschapselement-via-kle-pilot


 
 

 

8. Deelnemers gezocht voor project erfzwaluwen 

 

Het project erfzwaluwen gaat 

binnenkort van start. Deelnemers 

kunnen hun bezette nesten van de 

boeren- en huiszwaluw tellen en aan 

ons doorgeven, om zo de populaties 

in ons gebied in beeld te brengen. 

Boeren- en huiszwaluwen zijn erg 

nuttig vanwege de grote 

hoeveelheden insecten die ze eten. 

Dit jaar wordt het project uitgebreid 

met een vergoeding als deelnemers 

een modderpoel voor de zwaluwen 

aanleggen op hun erf. Via deze link 

kunt u zich opgeven voor het 

erfzwaluwen project en aangeven of 

u een modderpoeltje wilt aanleggen. 

De richtlijnen voor de modderpoel 

komen op de website te staan, onder 

het project ‘Erfzwaluwen’  

Heeft u vorig jaar meegedaan, dan 

ontvangt u binnenkort een e-mail 

met daarin dezelfde link, waarin u uw 

deelname kunt bevestigen en ook 

kunt aangeven of u een modderpoel 

wilt aanleggen op uw erf. Heeft u 

verder vragen, neem dan contact op 

met Carolien Kooiman. 

 

9. Volg ons op facebook 

Wist u dat wij ook regelmatig 

berichtjes, filmpjes en foto’s op onze 

facebook pagina plaatsen?  

 

10. Contact 

e-mail: kantoor@rijnvechtenvenen.nl 

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

https://forms.gle/9dUGGQEgzF5LNmH9A
mailto:carolien_kooiman@hotmail.com?subject=Erfzwaluwen%202020
https://www.facebook.com/Collectief-Rijn-Vecht-en-Venen-739154546095675/
mailto:email:%20kantoor@rijnvechtenvenen.nl
https://www.rijnvechtenvenen.nl/contact

