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1. De Bloeiende Boerensloot en (S)ken je sloot   

In AGV-gebied wordt al sinds 2017 

het project Sken je sloot uitgevoerd. 

Deelnemers monitoren zelf hun 

sloten en verzamelen zo informatie. 

Ze kijken onder andere naar breedte, 

diepte, dikte baggerlaag en 

aanwezige beplanting. Dit gebeurt 

met behulp van een handige hark en 

een app om de gegevens in te vullen.  

Om een beeld te krijgen van de 

ontwikkelingen met betrekking tot de 

waterkwaliteit, start waterschap 

HDSR een gelijksoortig project met 

de naam ‘de Bloeiende Boerensloot’. 

De online startbijeenkomst is op 25 

mei vanaf 19.45 uur.  

Deelnemers monitoren tweemaal per 

jaar hun sloten. Beide 

waterschappen geven hiervoor een 

vergoeding.  

Meer informatie over Bloeiende 

Boerensloot (HDSR) of (S)ken je 

sloot (AGV-gebied) op onze website 

en bij Carolien Kooiman.  

 

  

https://www.rijnvechtenvenen.nl/projecten/12-bloeiende-boerensloot
https://www.rijnvechtenvenen.nl/projecten/12-bloeiende-boerensloot
https://www.rijnvechtenvenen.nl/projecten/03-sken-je-sloot
https://www.rijnvechtenvenen.nl/projecten/03-sken-je-sloot
mailto:carolien@rijnvechtenvenen.nl?subject=Bloeiende%20Boerensloot%20en%20(S)ken%20je%20sloot


 
 

2. Banner plas-dras  

Dit voorjaar is in het weiland bij Veehouderij Blonk weer een banner met 

informatie over plas-drasbeheer geplaatst. De banner is bedoeld om recreanten 

te informeren over het weidevogelbeheer in het werkgebied van Rijn, Vecht en 

Venen. We hopen op deze manier uit te dragen dat we als collectief en 

veehouders hard werken om de weidevogelpopulatie op peil te houden. De 

banner staat aan de Hollandse Kade tussen Kockengen en Kamerik.  

 

3. De Landschapswijzer  

 
Het Platform Kleine 
Landschapselementen heeft met 
steun van de provincie Utrecht 'de 

Landschapswijzer' uitgegeven. Dit 
boekje is een handig hulpmiddel voor 

iedereen die goed geïnformeerd 
landschapselementen wil aanleggen 
in agrarisch gebied. Het biedt een 

overzicht van bomen en struiken die 

voorkomen in de provincie Utrecht en 
informatie over de beste groeiplaats, 
en of delen van bomen en struiken 

eetbaar zijn. 
 

Verschillende functies 
Bomen en struiken kunnen de tuin of 
het erf verfraaien of als 

landschapselement aangelegd 
worden. Voorbeelden van 

landschapselementen zijn 
knotbomen, hakhoutbosjes en 

houtsingels. Ze zijn belangrijk voor 
de biodiversiteit, kunnen zorgen voor 
een betere bodemstructuur en geven 

verkoeling in de zomer. 
De Landschapswijzer wordt de 

komende tijd via de 
gebiedsregisseurs uitgedeeld aan 
deelnemers die landschapselementen 

in beheer hebben. Via deze link kunt 
u de digitale versie inkijken.  

  

https://www.rijnvechtenvenen.nl/assets/uploads/files/nieuws/2021-04-20%20de-interactieve-landschapswijzer.pdf


 
 

4. Afsluiting Polderkennis op Peil 

Van 2017 tot en met 2020 heeft 

Collectief Rijn, Vecht en Venen, 

samen met partners, tien 

poldernetwerken op polderniveau 

begeleid met als thema 

waterkwaliteit en andere 

watergerelateerde zaken. Het project 

was succesvol, met name door de 

poldergerichte aanpak. De afsluiting 

heeft in maart plaatsgevonden via 

een webinar. Dat kunt u via deze link 

terugkijken en ook de eind-

rapportage lezen.  

 

 

5. Duurzame bedrijfsplannen 

 

Samen met LTO-Noord en diverse 

landbouw- en natuurorganisaties is 

RVV betrokken bij het project 

‘Duurzame landbouw met natuur’. 

Een deelproject hierin is het opstellen 

van bedrijfsplannen, waarbij kennis 

over duurzame 

landbouwmaatregelen omgezet 

wordt in praktische handvatten die 

op bedrijfsniveau kunnen worden 

uitgevoerd. Het duurzame 

bedrijfsplan wordt opgesteld door 

RVV in samenwerking met de 

betreffende boer. Adviezen kunnen 

gaan over kruidenrijk grasland tot 

het maken van Bokashi. Meer 

informatie is te vinden op onze 

website, aanmelden kan via deze link 

of via een e-mail naar Jose van 

Miltenburg. 

 

6. ANLb na 2021 

De huidige ANLb-periode van zes jaar loopt dit jaar af. Komend jaar, 2022, wordt 

een zogenoemd tussenjaar, voordat de nieuwe periode van zes jaar weer van 

start gaat in 2023. Dat heeft te maken met uitstel van het nieuwe GLB 

(Gemeenschappelijk Landbouw Beleid). Dit jaar kunnen de huidige contracten 

voor tussenjaar 2022 verlengd worden als het beheer goed verloopt. We zijn als 

collectief positief over hoe het agrarisch natuurbeheer wordt uitgevoerd en willen 

de beheercontracten met u daarom graag verlengen. Ruim voor het eind van dit 

jaar vragen wij uw akkoord hiervoor. 

Heeft u tussentijds vragen over dit onderwerp, dan horen wij dat uiteraard graag 

via een e-mail naar ons kantoor.  

https://www.rijnvechtenvenen.nl/projecten/05-polderkennis-op-peil
https://lami.nl/thema/duurzame-landbouw-met-natuur/
https://www.rijnvechtenvenen.nl/projecten/11-duurzame-landbouw-met-natuur
https://lami.nl/thema/duurzame-landbouw-met-natuur/duurzame-bedrijfsplannen
mailto:jose@rijnvechtenvenen.nl?subject=Duurzame%20bedrijfsplannen
mailto:jose@rijnvechtenvenen.nl?subject=Duurzame%20bedrijfsplannen
mailto:kantoor@rijnvechtenvenen.nl?subject=ANLb%20na%202021


 
 

7. Gruttonest met zes eieren  

Het weidevogelseizoen is in volle 

gang. De meeste kieviten hebben 

inmiddels jong kroost en de 

tureluurs, scholeksters en grutto’s 

zijn volop aan het broeden. 

Afgelopen week hebben we zelfs een 

gruttonest met zes eieren gevonden. 

Normaal gesproken hebben grutto’s 

een nest met vier eieren. Deze grutto 

kan dus een supervrouw zijn, of er is 

sprake van ‘eierdump’ van een 

andere grutto. We hopen natuurlijk 

dat deze grutto in staat is om de zes 

eieren succesvol uit te broeden.  

 

 

8.Nieuws van de Weidevogelman 

 

De beschikbaarheid van voedsel is erg belangrijk voor weidevogels en hun 

kroost. Er zijn diverse proeven met drukdrainage gaande in Spengen en de 

Krimpenerwaard. Het peil kan dan gecontroleerd omhooggaan, waardoor de 

vogels gemakkelijk bij hun voedsel kunnen komen. Lees er meer over in de blog 

van de Weidevogelman en op onze website.  

Tips van april: 

• Houd de (greppel)plas-dras goed in de gaten: de verdampingssnelheid 

neemt toe. Controleer de plas-dras tenminste één keer per week. 

• Speel eens met de hoogte van het water in de plas-dras. Er ontstaan dan 

slikkige randjes, die boordevol lekkers zitten voor de kuikens. 

 

9. Contact 

e-mail: kantoor@rijnvechtenvenen.nl 

Kijk voor contactpersonen en telefoonnummers op www.rijnvechtenvenen.nl 

 

https://weidewinst.nl/columns/drukdrainage-prachtkans-voor-weidevogelbeheer/
https://www.rijnvechtenvenen.nl/nieuws/2021-04-10/nieuws-van-de-weidevogelman#april21
mailto:email:%20kantoor@rijnvechtenvenen.nl
https://www.rijnvechtenvenen.nl/contact

