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1. Het succes van ANLb 

Op 31 maart is een evaluatie van het 

huidige ANLb-beleid overhandigd aan 

demissionair minister Schouten. Zij 

ontving het rapport van Wageningen 

Environmental Research. De WUR is 

van mening dat de huidige aanpak 

werkt, dat er uitbreiding van het 

budget nodig is en dat er minder 

strikte administratieve regels moeten 

komen om flexibel in te kunnen 

spelen bij verschillende ecologische 

noodzaken. Het persbericht en 

rapport vindt u op onze website. 

 

 

 

https://www.rijnvechtenvenen.nl/nieuws/2021-05-22/collectieve-aanpak-agrarisch-natuur-en-landschapsbeheer-een-succes


 
 

2. Meer grutto’s in het noordelijke Groene Hart 

Sinds 2016 werken collectieven RVV 

en Noord-Holland Zuid nauw samen 

op ongeveer 7.000 hectare 

weidevogelgebied. We tellen de 

weidevogels en er worden 

maatregelen getroffen om het de 

broedende paren en hun opgroeiende 

pullen zo aangenaam mogelijk te 

maken. Een langzame, maar zeker 

stijgende lijn is te zien in het bruto 

territoriaal succes (BTS)* van de 

grutto. Meer weidevogelnieuws op 

onze facebook pagina.  

 

Het weidevogelseizoen is nog niet 

voorbij! Er lopen nog volop kuikens 

rond, vooral van de tureluur, grutto 

en scholekster. De komende weken 

zijn we nog volop bezig met het 

beheren en beschermen van deze 

vogels. 

 

*Het BTS is het aantal 

gruttogezinnen (ouders en kuikens) 

dat eind mei met kuikens loopt, 

gedeeld door het aantal paren dat 

eind april wordt geteld. 

 

3. ANLb-overbruggingsjaar 2022 en gevolgen voor contracten 

 

 

Het ANLb-contract eindigt op 31-12-

21. Het Gemeenschappelijk 

Landbouw Beleid (GLB), en daarmee 

ook het ANLb, wordt echter met een 

jaar verlengd. Het jaar 2022 wordt 

dan een overgangsjaar, voordat de 

contracten per 1-1-2023 opnieuw 

voor zes jaar worden afgesloten. 

ANLb-deelnemers ontvangen t.z.t. 

een mail met meer informatie.                                                                                                                                                                                                                                                                  

Heeft u tussentijds nog vragen dan 

horen wij het graag via een e-mail 

naar kantoor@rijnvechtenvenen.nl 

 

  

https://www.facebook.com/Collectief-Rijn-Vecht-en-Venen-739154546095675/
mailto:kantoor@rijnvechtenvenen.nl


 
 

4. Startavond (S)ken je sloot op 22 juni  

Sinds 2017 kunnen agrariërs in het 

werkgebied van Waterschap AGV 

(Amstel, Gooi en Vecht) meedoen 

aan het onderzoek (S)ken je sloot. 

Dit jaar vieren we een 5-jarig 

jubileum, met een prijsvraag en een 

presentatie over het nut en de 

noodzaak van waterplanten in sloten.  

 

De deelnemers uit AGV-gebied 

hebben de uitnodiging voor de 

digitale startavond op 22 juni 2021 

inmiddels ontvangen. We hopen op 

een grote digitale opkomst. 

De metingen leveren belangrijke 

gegevens over de waterkwaliteit van 

sloten. Dat is nuttige informatie voor 

het waterschap, maar ook voor u. 

Zeker wanneer u slootwater gebruikt 

als drinkwater voor vee of het 

beregenen van gewassen. Aan 

deelname is bovendien een 

vergoeding gekoppeld: naast een 

startvergoeding van € 90,- ontvangt 

u per gescande sloot € 17,50 met 

een maximum van acht sloten per 

bedrijf. Aanmelden kan nog: via 

Carolien Kooiman. 

 

5. Start project Bloeiende Boerensloot 

Een soortgelijk project als (S)ken je 

Sloot is het project Bloeiende 

Boerensloot in HDSR-gebied. Dat is 

inmiddels van start gegaan. Na een 

succesvolle startavond zijn de 

deelnemers begonnen met het 

monitoren van hun eigen sloten. 

Tijdens het monitoren kijkt u onder 

andere naar slootdiepte, baggerlaag, 

begroeiing en aanwezigheid van 

kreeften. Voor dit project kunt u zich 

ook nog aanmelden.  

 

U monitort twee sloten eind 

mei/begin juni en twee sloten eind 

augustus/begin september. Hiervoor 

krijgt u een vergoeding van € 17,50 

per sloot en een startbedrag van      

€ 90,- (maximaal vier sloten worden 

vergoed). Wilt u meedoen? Meldt u 

zich dan zo snel mogelijk aan bij 

Carolien Kooiman 

 

Joop Vernooij in actie 

  

mailto:carolien@rijnvechtenvenen.nl?subject=(S)ken%20je%20sloot
mailto:carlien@rijnvechtenvenen.nl?subject=Bloeiende%20boerensloot


 
 

6. Minder strenge aanpak schouw in AGV-gebied  

Strakke slootkantjes in de winter zijn 

hopelijk binnenkort verleden tijd. 

Oevers blijven steviger en 

overwinterende slootdiertjes hebben 

er baat bij als er in het najaar enige 

onderwater- en oeverplanten blijven 

staan na het sloten. De Keur van 

AGV schrijft voor dat 10% van de 

vegetatie sowieso mag blijven staan. 

Afhankelijk van de breedte van de 

sloot en aanwezigheid van 

doelsoorten mag dit zelfs meer zijn. 

Nieuw beleid geeft u meer vrijheid 

om te bepalen wanneer, hoe vaak en 

hoe intensief u zou willen schonen. 

Bezoek voor meer informatie onze 

website.  

 

Aanmelden voor dit nieuwe 

programma kan door een mail met 

uw contactgegevens te sturen aan: 

schouw@waternet.nl. 

 

Bron: Waternet/AGV 

 

7. Project Boerenzwaluw in volle gang 

 

Boerenzwaluwjongen 

 

De boeren- en huiszwaluwen zijn 

inmiddels druk aan het nestelen. Van 

de boerenzwaluw zijn er inmiddels al 

uitgekomen jongen, en er zijn zelfs al 

jongen uitgevlogen van het eerste 

legsel. Heeft u de eerste telling van 

de boerenzwaluw nog niet 

doorgegeven, dan kunt u dit alsnog 

doen via deze link. 

Inmiddels wordt het ook tijd voor de 

eerste telling van de huiszwaluwen. 

Deze kunt u doorgeven via dezelfde 

link als hierboven. Bij de soort vult u 

dan huiszwaluw in.  

Let op: Om de juiste datum in te 

vullen, is het van belang om eerst de 

dag, daarna de maand en als laatste 

het jaartal in te vullen. Dit komt 

omdat Google Forms de Amerikaanse 

notering gebruikt. 

  

https://www.rijnvechtenvenen.nl/nieuws/2021-06-08/waternet-/-agv-aanmelden-voor-nieuwe-methode-slootschonen
mailto:schouw@waternet.nl
https://forms.gle/mCLBQuPMicd88Ezt5


 
 

8. GLB-pilot: Vergroening van waterrijke veenweidegebieden 

afgerond 

Deze twee jaar durende GLB-pilot 

had als doel om voor de aankomende 

GLB-periode mogelijkheden te 

onderzoeken voor ‘maatwerk in 

vergroening’. De pilot is in mei 2021 

afgerond en heeft geresulteerd in 

werkbare vergroeningsmenu’s met 

een puntensysteem voor bodem-, 

water- en klimaatmaatregelen. De 88 

deelnemende veehouders uit drie 

collectieven konden kiezen uit een 

lijst van 24 maatregelen. Een 

puntenscore werd toegekend aan het 

aantal en de prestatie van de 

uitvoering van de maatregel, 

resulterend in een medaillesysteem. 

Meer informatie op onze website.  

 

 

 

9. Terugkijken bijeenkomst Koeien en Kruiden van 31 mei 

 

Op maandag 31 mei vond de online 

eindbijeenkomst van het project 

Koeien en Kruiden plaats.  

Kruidenrijk grasland staat volop in de 

belangstelling. Melkveehouders 

ontdekken steeds meer de positieve 

kanten van grasland met een grote 

diversiteit aan kruiden, 

vlinderbloemigen en grassen.  

In het project Koeien en Kruiden 

hebben diverse organisaties de 

afgelopen vier jaar onderzoek 

gedaan naar de meerwaarde van 

extensief beheerd kruidenrijk 

grasland op melkveehouderij 

bedrijven. 

Een samenvatting van de 

bijeenkomst en de link om het 

webinar terug te kijken vindt u op 

onze website. 

 

10. Contact 

email: kantoor@rijnvechtenvenen.nl 

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

https://www.rijnvechtenvenen.nl/projecten/07-vergroening-veenweidegebieden
https://www.rijnvechtenvenen.nl/nieuws/2021-06-10/vanhall-larenstein-koeien-en-kruiden-eindpresentatie
mailto:kantoor@rijnvechtenvenen.nl
https://www.rijnvechtenvenen.nl/contact

