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Nieuwsbrief Rijn, Vecht en Venen 

 
In deze nieuwsbrief: 

1. Weidevogels in tijden van droogte 

2. 1 en 15 juni land, percelen met een rustperiode 

3. Telresultaten 

4. Banner Plas-dras 

5. Eerste telling boerenzwaluwen 

6. Sken je sloot 

7. WIS De Tol 

8. Melden Duurzaam slootbeheer: Baggeren met de baggerpomp 

9. Ecologisch slootschonen en Schouw in AGV-gebied 

10.Mijn boerennatuur.nl 

11.Contact 

 

1. Weidevogels in tijden van droogte 

Het is een uitzonderlijk droog 

voorjaar, en dit heeft ook gevolgen 

voor de weidevogels. We zijn met het 

beheer zo goed mogelijk daarop 

ingesprongen. Op veel plekken in 

onze weidevogelgebieden zijn plas-

drassen verlengd en extra (greppel) 

plas-drassen aangelegd. Dit om te 

zorgen dat weidevogels met hun 

kuikens nog zoveel mogelijk voedsel 

kunnen vinden. Er is een artikel in 

het AD verschenen waarin Dick van 

der Horst en Pieter Versteegh 

uitleggen hoe zij dit aanpakken en 

waarom. 

 

Greppel Plas-dras bij Gert-Jan Smit in 

Vinkeveen 

 

  

https://bit.ly/2ZCZmz3
https://bit.ly/2ZCZmz3


 
 

2. 1 en 15 juni land, percelen met een rustperiode 

Het is nog steeds (erg) droog. De 

weidevogels broeden dit jaar meer 

verspreid in de tijd. Dit betekent dat 

er zowel nesten liggen als gezinnen 

met kuikens rondlopen. In de 

percelen met een rustperiode -maar 

ook daarbuiten!- zijn dus grutto’s en 

tureluurs (met kuikens) aanwezig. 

(Maai)beheer met als doel deze 

kuikens, die de volwassen 

broedvogels voor de toekomst zijn, 

te beschermen, vraagt maatwerk! Dit 

maatwerk bestaat vooral uit last-

minute beheer. In de nieuwsbrief die 

we onlangs naar onze deelnemers 

met weidevogelbeheer stuurden, is 

te lezen hoe dit maatwerk in z’n werk 

gaat. Voor meer informatie, benader 

uw gebiedsregisseur of onze 

veldcoördinator. 

 

Links is 1 juni land, rechts is perceel wat 

een week eerder is gemaaid, mozaïek 

effect

 

3. Telresultaten  

 

Grutto gefotografeerd door mevr. Nap 

RVV laat elk jaar de weidevogels in 

haar werkgebied tellen. In april 

telden we een vergelijkbaar aantal 

(broed)paren als vorig jaar: 413 

paartjes kievit, 531 paartjes grutto, 

272 paartjes tureluur en 209 

paartjes scholeksters. Een deel van 

de vogels startte op tijd met 

broeden, de andere paartjes stelden 

dit vanwege de droogte uit. Een deel 

van de ‘uitstellers’ ging alsnog op 

eieren, waardoor er momenteel 

zowel broedende vogels als 

weidevogelgezinnen in onze polders 

zijn. De aanhoudende droogte zorgt 

ervoor dat de weidevogels het 

moeilijk hebben, doordat ze lastig 

wormen en emelten kunnen vinden 

in de harde toplaag. Aan de hand van 

de recente tellingen, die vooral 

gericht zijn op de 

weidevogelgezinnen, werken we hard 

aan het vliegvlug krijgen van het 

jonge grut. 

 

  

https://www.rijnvechtenvenen.nl/assets/uploads/files/nieuwsbrieven/Nieuwsbrief%20Weidevogels%20Mei%202020%20deel%202.pdf


 
 

4. Banner Plas-dras  

Onlangs hebben we een banner ontworpen om recreanten te informeren over het 

weidevogelbeheer in het werkgebied van Rijn, Vecht en Venen. Op de banner 

wordt het plas-drasbeheer toegelicht. We hopen op deze manier uit te dragen 

dat we in ons werkgebied veel inspanningen verrichten om de 

weidevogelpopulatie op peil te houden. De banner wordt bij Veehouderij Blonk 

geplaatst, zichtbaar aan de Hollandse Kade tussen Kockengen en Kamerik. 

 

Banner klaar om geplaatst te worden 

 

5. Eerste telling Boerenzwaluwen 

De boerenzwaluwen scheren alweer 

vanaf eind maart over het boerenerf, 

druk in de weer om hun nesten te 

bouwen of te herstellen. Inmiddels 

zijn de meeste boerenzwaluwen 

begonnen met hun eerste legsel. Dit 

betekent ook dat het tijd is voor de 

eerste telling van de 

boerenzwaluwen. Het aantal bezette 

nesten kunt u doorgeven via deze 

link: 

https://forms.gle/Z2ee4XUKSQYSRPf

i8.  

Onlangs is er ook een artikel 

verschenen in het AD Groene Hart 

over het belang van modderpoelen 

op het erf voor de zwaluwen. Wilt u 

ook een modderpoel aanleggen op 

uw erf? Of wilt u dat een 

gebiedsregisseur de bezette nesten 

komt tellen? Neem contact op met 

Carolien Kooiman (06-14022228). 

 

Pas uitgekomen boerenzwaluwjongen bij 

familie Onderwater in Zegveld 

 

  

https://forms.gle/Z2ee4XUKSQYSRPfi8
https://forms.gle/Z2ee4XUKSQYSRPfi8
https://bit.ly/2THc6AN
mailto:carolien_kooiman@hotmail.com


 
 

6. Sken je sloot 

Dit jaar gaat voor de vierde keer het 

project ‘Sken je sloot’ van start in 

het werkgebied van Waterschap  

 

Peter Kooiman bekijkt de ondergedoken 

beplanting tijdens het monitoren 

Amstel, Gooi en Vecht (AGV). In dit 

project monitoren boeren zelf hun 

sloten met behulp van een handige 

hark en een app op de telefoon om 

de gegevens te noteren. Doel is om 

te onderzoeken of agrarisch 

waterbeheer een postitief effect heeft 

op de waterkwaliteit en om boeren 

meer te betrekken bij het beheer van 

hun sloten. Heeft u geen agrarisch 

waterbeheer, maar bent u wel 

benieuwd naar hoe uw sloten ervoor 

staan, dan kunt u ook deelnemen. 

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer 

informatie? Neem contact op met 

Carolien Kooiman (06-14022228). 

 

7. WIS De Tol 

Op 18 mei is de aanleg van het 

waterinfiltratiesysteem (WIS), 

voorheen onderwaterdrainage 

(OWD), van start gegaan in polder 

Kortrijk. De machine van Heerschap 

Drainage is voorspoedig aan de slag 

gegaan. Er zijn in twee weken tijd al 

ruim tien kampen voorzien van 

drains die voor vernatting kunnen 

zorgen in droge tijden. Of indien 

gewenst extra afvoer in tijden van 

veel regenval. Gezien de 

aanhoudende droogte en het lange 

gras wordt het werk vanaf 1 juni 

stilgelegd. In totaal zal er 230 ha 

grasland worden voorzien van WIS in 

de polders van Kortrijk en Portengen. 

Het project wordt uiterlijk in de 

zomer van 2022 afgerond. Voor meer 

informatie kunt u contact opnemen 

met Wenche Asyee of Jan 

Oudshoorn. 

 

Draineer machine van Heerschap en eerste put in de Tol 

  

mailto:carolien_kooiman@hotmail.com
mailto:wenche@asyee.nl
mailto:janenlanneke@gmail.com
mailto:janenlanneke@gmail.com


 
 

8. Melden duurzaam slootbeheer: Baggeren met de baggerpomp 

 Baggerpomp in actie 

Vanaf 15 juni kan er weer worden 

gebaggerd met de baggerpomp 

(pakket 12a). Deelnemers met dit 

pakket krijgen binnenkort via de mail 

een kaartje met de sloten, het BE-

nummer en de lengte van de sloot. 

Deze informatie kunt u gebruiken bij 

het melden van uitgevoerd beheer. 

Bij het kaartje ook een overzicht van 

de beheervoorwaarden. We lichten er 

hier een aantal belangrijke uit: 

• Baggerspuiten tussen 15 juni 
en 1 oktober. Zorg dat alles 

niet tegelijkertijd gebaggerd 
wordt, wel minimaal 20% per 

jaar. 
• Spuit bagger op een 

aangrenzend perceel, buiten 

de mestvrije zone. Dus geen 
bagger in de rand! 

• Zuigkop baggerpomp zoveel 
mogelijk door dezelfde vore 
trekken 

 

 

9. Ecologisch slootschonen en Schouw in AGV-gebied 

Waternet/AGV wil de komende jaren 

met extra aandacht voor 

verschillende maatregelen de 

(ecologische) waterkwaliteit in de 

sloten verbeteren. Een van de 

maatregelen heeft betrekking op het 

onderhoud van sloten en de schouw. 

Een belangrijke nieuwe stap is dat 

het waterschap de verplichting tot 

jaarlijks onderhoud in relatie tot de 

jaarlijkse najaarsschouw wil 

veranderen. Het wordt mogelijk dat 

sloten die niet belangrijk zijn voor de 

aan- en afvoer niet meer elk jaar 

voor de najaarsschouw hoeven 

worden onderhouden. U kunt 

doordoor deze sloten wel 1 keer per 

3 jaar gefaseerd onderhouden of om 

en om slootschonen, om ecologische 

verbetering op gang te brengen. De 

jaarlijks schouw op deze sloten blijft 

dan achterwege. Als u sloten heeft 

die volgens u minder kunnen worden 

geschoond, kunt u met Waternet een 

afspraak maken om te bespreken 

wat de mogelijkheden zijn. U kunt 

zich aanmelden op 

mailto:schouw@waternet.nl. 

 

Ecologisch slootschonen

 

  

mailto:schouw@waternet.nl


 
 

10. Mijn BoerenNatuur 

Steeds meer deelnemers weten de 

weg te vinden naar 

mijnboerennatuur.nl.  

Hier kunt u als deelnemer aan het 

ANLb via een persoonlijke inlog op 

een interactieve kaart zien waar uw 

beheer ligt. Per perceel kunt u zien 

welk beheer er op ligt, hoe lang het 

loopt en wat de pakketvoorwaarden 

zijn. Daarnaast kunt u uw contracten 

bekijken en inzien welke meldingen 

van uitgevoerd beheer voor u zijn 

gedaan. De applicatie wordt beheerd 

door BoerenNatuur, de gezamenlijke 

vertegenwoordiging van de veertig 

Nederlandse agrarische collectieven. 

Wilt u ook gebruik maken van 

mijnboerennatuur.nl, handig 

bijvoorbeeld bij het opgeven van uw 

beheer aan uw zuivelbedrijf en bij 

het zoeken van nummers van 

beheereenheden bij het melden, 

stuurt u dan een mail naar 

mailto:kantoor@rijnvechtenvenen. U 

ontvangt dan uw inloggegevens. 

 

 
NB: Door u getekende documenten 

vindt u in het ledendeel op de 

website van RVV 

 

11. Contact 

email: kantoor@rijnvechtenvenen.nl 

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

https://www.boerennatuur.nl/
https://www.boerennatuur.nl/
mailto:kantoor@rijnvechtenvenen
mailto:email:%20kantoor@rijnvechtenvenen.nl
https://www.rijnvechtenvenen.nl/contact

