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1. Jaarverslag 2019 

Het jaarverslag van 2019 is klaar! U hebt de digitale 

versie inmiddels per mail ontvangen. Op de ALV in 

oktober is de printversie beschikbaar. De digitale 

versie kunt u ook inzien via deze link. 

In het jaarverslag staan in het kort de resultaten 

beschreven van het ANLb en de projecten die we 

uitvoeren. Deze resultaten zijn aangevuld met foto’s 

uit het veld, die we ontvangen van deelnemers, of 

zelf maken tijdens werkzaamheden.   

 

2. (S)ken je sloot  

Voor het project (S)ken je sloot is een presentatiemap gemaakt met o.a. een 

handleiding over het project en een samenvatting van de resultaten van 2017-

2019. Ook is er een waterplanten-zoekkaart toegevoegd om de planten in en om 

de sloot op naam te brengen. Dit is niet verplicht, maar wel leuk om te doen en 

geeft tevens waardevolle informatie. Beplanting in en rondom de sloot vertelt 

namelijk veel over hoe het met de waterkwaliteit gesteld is. Uiteindelijk hebben 

de koeien ook profijt van schoon drinkwater.    

De mappen worden uitgedeeld aan agrariërs in het werkgebied van het 

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV).                                                     

Het doel van het project is om een beeld te krijgen van de slootwaterkwaliteit in 

het algemeen en hoe deze sloten en slootkanten kunnen bijdragen aan de 

biodiversiteit.  

https://www.rijnvechtenvenen.nl/regionieuws/2020-07-01/rvv-jaarverslag-2019


 
 

Deelnemers van het project vinden het leuk om zelf aan de slag te gaan met het 

monitoren, en leren daardoor veel over hun eigen sloten, zoals welk type planten 

er voorkomen en dat deze planten de basis vormen voor een goed 

onderwaterleven. 

Het monitoren vindt plaats in de maanden de maanden juli en augustus. Er 

wordt dan o.a. gekeken naar beplanting in de sloten, waterdiepte en helderheid 

van het water met behulp van een app en een handige hark.  

 

U kunt zich opgeven via Carolien Kooiman. E-mail: 

carolien_kooiman@hotmail.com of via tel. 06-14022228. Bij opgave ontvangt u 

de handige hark om het veldwerk mee uit te voeren. 

 

Presentatiemap voor (S)ken je sloot. 

3. Melden uitgevoerd beheer  

Het pakket baggeren met de baggerpomp is 

nu in volle uitvoering. Vanaf 15 juni tot 1 

oktober kunt u uitgevoerd beheer melden via 

onze website www.rijnvechtenvenen.nl  

In september start het (ecologisch) schonen 

van sloten en natuurvriendelijke oevers:  

 Ecologisch slootschonen (en 

krabbenscheevegetaties) (1 september 

tot 1 november) 

 Natuurvriendelijke oevers (15 

september tot 1 november)       Ecologisch slootschonen  

U krijgt t.z.t. als deelnemer weer een slotenkaart toegestuurd waarmee u het 

beheer na uitvoering aan ons kunt melden. 

Als u een raster bij een natuurvriendelijke oever plaatst of dit al hebt gedaan: 

meld ons dit ook! 

De volledige pakketvoorwaarden kunt u vinden via ons pakkettenboekje 

 

mailto:carolien_kooiman@hotmail.com
http://www.rijnvechtenvenen.nl/
https://www.rijnvechtenvenen.nl/assets/uploads/files/tst/PakkettenboekjeRVV%20webversie%20febr%202018.pdf


 
 

4. Weidevogelresultaten  

Het was – net als voor de veehouders – een pittig voorjaar voor onze 

weidevogels.  Door de lange, aanhoudende droogte was het moeilijk(er) voedsel 

vinden voor de volwassen vogels. De kuikens moesten het ook nog eens met 

minder ‘hergroei’ doen later in mei. Daarbovenop zorgde de droogte ervoor dat 

er ook minder voedsel (o.a. muizen) was voor de predatoren. Die waren sowieso 

meer aanwezig (zeker de hermelijn en wezel) en een stuk actiever door de 

muizenpiek van vorig jaar. De weidevogels en hun eieren en kuikens kwamen 

daardoor nog nadrukkelijker op hun menu. Een pittig jaar dus, waarin de 

omstandigheden het heel moeilijk maakten om de weidevogels optimaal te 

‘beheren’. 

Desondanks zijn we tevreden met het feit dat uit de tellingen blijkt dat we dit 

jaar zeker een vergelijkbaar aantal weidevogels in ons werkgebied hadden als 

vorig jaar. De vogels weten ons gebied goed te vinden! Daarbij zien we dat het 

aantal broedende eenden toeneemt, vooral slobeend en zomertaling. Dat is echt 

een effect van het toenemend aantal greppelplas-drassen. Dit jaar telden we in 

totaal het volgende aantal weidevogels: 

 

 

 

    Tureluur op zoek naar voedsel  

 

 

 

 

 

 

Soort 

(broed)paren eind 

april 2020 

Kievit 413 

Grutto 543 

Tureluur 272 

Scholekster 241 

Slobeend 92 

Krakeend 136 

Kuifeend 47 

Zomertaling 10 

Veldleeuwerik 23 

Graspieper 10 

Gele 

kwikstaart 2 



 
 

Uit de telling van eind mei bleek dat rond de 50% van het aantal in april getelde 

paartjes grutto’s en tureluurs met kuikens rondliep. Dat is niet genoeg, maar in 

zo’n voorjaar als dit geeft het desalniettemin vertrouwen te zien dat we met z’n 

allen er alles aan gedaan hebben om het toch zo goed mogelijk voor de vogels te 

regelen. Zo zijn we er trots op dat: 

i. Op minstens 60 ha aan 

percelen met legselbeheer 

(nestbescherming) een 

kuikenveld afgesloten is van 

minimaal twee weken. Hier zijn 

nesten en kuikens beschermd; 

 

ii. op 30 ha het uitgesteld maaien 

verder uitgesteld is i.v.m. 

aanwezige 

weidevogelgezinnen; 

iii.       14 ANLb greppelplas-drassen 

twee of meer weken zijn 

verlengd. Dit voor de 

aanwezige 

weidevogelgezinnen, maar ook 

omdat hier in mei ook 

(nieuwe) nesten werden 

(her)gelegd;  

iv.       20 greppels vernat zijn vanaf half april bij in totaal 10 ANLb-

deelnemers die geen greppelplas-dras overeenkomst hebben; 

v.        twee volveldse ANLb-plas-drassen na 15 juni twee weken verlengd zijn 

i.v.m. aanwezigheid van (bijna vliegvlugge) kuikens. 

Grote inspanningen waar we volgend jaar weer op verder bouwen! 

5. Contact 

e-mail: kantoor@rijnvechtenvenen.nl 

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

 

   

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

