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Nieuwsbrief Rijn, Vecht en Venen 
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8. LaMi webinar op 6 januari 2021: ‘Blijven boeren in veenweidegebied?’ 
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1. Van het bestuur 

Beste leden / agrariërs, 

We sluiten het bijzondere jaar 2020 

af. Een jaar dat we niet snel zullen 

vergeten. Een jaar met nogal wat 

beperkingen en daardoor helaas 

minder persoonlijk contact. We 

hopen dat we u via de nieuwsbrief en 

de website voldoende hebben 

kunnen informeren over onze 

activiteiten. 

Volgend jaar verwachten we u weer 

te ontmoeten om samen verder te 

werken aan een mooi agrarisch 

landschap met voldoende 

toekomstperspectief voor uw bedrijf. 

We zien steeds meer op ons afkomen 

rondom duurzaamheid, klimaat en 

biodiversiteit, waardoor het 

verdienmodel verder onder druk 

komt te staan. Komend jaar gaan we 

ons sterk inzetten om dit 

verdienmodel te verbeteren. Zonder 

een goed inkomen is het onmogelijk 

om aan alle maatschappelijke 

wensen te voldoen. De veel gehoorde 

slogan “Je kan niet groen doen als je 

rood staat” is een waarheid als een 

koe. 

We wensen u allen veel geluk, 

gezondheid en vooral plezier op uw 

bedrijf en in uw gezin.  

 

Henk Jan Soede, voorzitter RVV 

https://www.rijnvechtenvenen.nl/nieuwsbrieven
https://www.rijnvechtenvenen.nl/
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2. (S)ken je sloot, nieuwsbrief december 2020 

De nieuwe informatiemap van het 

voor dit jaar afgeronde project ‘Sken 

je sloot’ bevatte inlegvellen met 

onder andere een handleiding en een 

beschrijving van de agrarische 

waterbeheerpakketten. Binnen het 

project werd vooral gekeken naar het 

percentage onderwaterplanten, 

uitstekende beplanting, flab, 

drijfbladplanten en kroos in de 

sloten. Het liefst zien we sloten met 

verschillende planten en weinig kroos 

en flab, omdat deze twee het andere 

leven in de sloot verstikken. 

De resultaten zijn per polder 

geanalyseerd. Dit kunt u lezen in de 

nieuwsbrief van (S)ken je sloot 

december. Daarnaast is er een 

viewer gemaakt waarin de resultaten 

van 2017 - 2020 gepresenteerd 

worden.  

 

Wim van Vliet en Alie Altena monitoren hun sloten 

in Nieuwer Ter Aa  

 

3. Status WIS de Tol en Oud-Kamerik 

Na een voortvarend begin met de 

aanleg van waterinfiltratiesystemen 

(WIS) in de polders van Kortrijk en 

Portengen in juli, moesten de 

werkzaamheden door de droogte 

worden stilgelegd. Van de 230 ha 

was toen bijna 20% gerealiseerd.  

 

 

Eindbuisbescherming polder Kortrijk 

Bijzonder aan dit project is de ruim 

11 kilometer biodrains van 

afbreekbaar aardappelzetmeel die 

zijn aangelegd op ruim 7 ha (status 

oktober 2020).  

De op maat gemaakte 

eindbuisbescherming (ten behoeve 

van het sleepslangen) van drie meter 

lang in het veen staan zeer stevig, 

zie foto. Lees verder op onze 

website.  

In Oud-Kamerik is intussen een start 

gemaakt met een gebiedsproces 

rond het tegengaan van 

bodemdaling. Er is een 

informatieavond gehouden. Er zijn 

nog veel (praktische) vragen over 

WIS en andere maatregelen. Daar 

gaan we de komende tijd een 

antwoord op proberen te vinden.  

 

https://www.rijnvechtenvenen.nl/assets/uploads/files/nieuwsbrieven/Nieuwsbrief%20Sken%20je%20sloot%20december%202020.pdf
https://www.rijnvechtenvenen.nl/assets/uploads/files/nieuwsbrieven/Nieuwsbrief%20Sken%20je%20sloot%20december%202020.pdf
https://tauw.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=d2139b30c18245d295d9112209d5432a
https://www.rijnvechtenvenen.nl/regionieuws/2020-12-01/voortgang-aanleg-wis-in-de-tol
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4. Vrijwilligers knotten bij de boer 

Het knot- en snoeiseizoen is in volle 

gang. Met inachtneming van de 

richtlijnen van het RIVM gingen de 

vrijwilligers van Knotgroep Breukelen 

op 5 december aan de slag. Op het 

Honderdschelaantje (Nieuwer ter Aa) 

waren de knotbomen onder de 

hoogspanningsmasten het eerst aan 

de beurt. Bij warm weer buigen de 

kabels erg door, en het is niet de 

bedoeling dat de wilgen geraakt 

worden. De verschillende 

vrijwilligersgroepen die in ons 

werkgebied actief zijn, kunnen u 

vaak voor een kleine bijdrage helpen 

met knot- en snoeiwerkzaamheden. 

Voor meer informatie kunt u contact 

opnemen met uw gebiedsregisseur. 
 

Vrijwilliger aan het werk bij Honderdschelaantje 

5. Informatievideo ecologisch slootschonen 

 

Op het YouTube kanaal van 

BoerenNatuur verschijnen regelmatig 

informatieve video’s. Deze maand 

brengen we graag een video onder 

de aandacht van de collectieven 

Utrecht Oost en Veluwe. In deze 

video wordt uitgelegd hoe zij omgaan 

met ecologisch slootschonen. Deze 

werkwijze kan ook bij ons heel 

bruikbaar zijn, vooral bij smallere 

sloten. Binnenkort is op onze website 

een video te zien die is opgenomen 

in ons werkgebied. Meer hierover in 

de volgende nieuwsbrief. 

 

6. De landbouw kan groener, video over het nieuwe GLB 

Hoe maken we de landbouw klaar 

voor de toekomst? Kunnen we naar 

een meer natuurinclusieve landbouw 

waar boer én samenleving achter 

staan? De Europese Commissie zet 

met de voorstellen voor het nieuwe 

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 

(GLB) na 2022 in op het 

ondersteunen van boeren bij deze 

beweging. Twintig agrarische 

collectieven en LTO Nederland 

hebben in zeven pilots uitgezocht 

hoe dit beleid er in de praktijk uit zou 

kunnen zien. De belangrijkste lessen 

zijn te zien in deze film.  

 

https://www.rijnvechtenvenen.nl/contact
https://www.youtube.com/channel/UC52_2FWaazkcjP9Yw7Md92Q
https://www.youtube.com/watch?v=r9kJOKwOjAA
https://www.boerennatuur.nl/actueel/de-landbouw-kan-groener/
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7. Hoe maak ik mijn erf bijvriendelijk? 

In november en december zijn er zes 

webinars georganiseerd over (wilde) 

bijen in de provincie Utrecht. Voor 

een deel zijn de webinars 

opgenomen en gepubliceerd via dit 

kanaal. Een korte samenvatting met 

tips voor agrariërs is te vinden op 

onze website.  

 

 

8. LaMi webinar op 6 januari 2021:  ‘Blijven boeren in 

veenweidegebied?’ 

 

Het trajectplan Duurzame Landbouw 

met Natuur organiseert in 

samenwerking met HDSR een 

webinar op 6 januari. Hierin worden 

onderwerpen besproken zoals hoe 

om te gaan met bodemdaling, 

uitstoot van broeikasgassen en 

andere uitdagingen. Hoe kunnen we 

blijven boeren in het 

veenweidegebied? Aanmelden voor 

het gratis webinar kan via deze link. 

Meer informatie op onze website. 

 

9. Contact 

email: kantoor@rijnvechtenvenen.nl 

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

https://www.youtube.com/channel/UCmU1K30whGTpacUq5bA9Xnw
https://www.rijnvechtenvenen.nl/nieuws/2020-12-18/boer-en-bij
https://lami.nl/nieuws/webinar-6-januari-blijven-boeren-in-het-veenweidegebied
https://www.rijnvechtenvenen.nl/nieuws/2020-12-19/webinar-blijven-boeren-in-het-veenweide-gebied
mailto:email:%20kantoor@rijnvechtenvenen.nl
https://www.rijnvechtenvenen.nl/contact

