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5. ANLb-overbruggingsjaar 2022 

6. Projecten (S)ken je sloot en Bloeiende Boerensloot in volle gang 

7. Gedeputeerde provincie bezoekt Kleine landschapselementen 
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9.  Theatervoorstelling Mansholt in Haarzuilens 
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1. Leden BBQ 15 september 

De jaarlijkse ledenbarbecue zal 

plaatsvinden op woensdag 15 

september bij bestuurslid Joost 

Lüken in Abcoude. Helaas nog wel 

onder voorbehoud van de 

ontwikkelingen rond Corona. De 

uitnodiging met programma en 

informatie over hoe u zich kunt 

aanmelden volgt later deze maand. 
 

  



 
 

2. Ecologisch slootschonen vanaf 1 september 

Heeft u een overeenkomst voor het 

ecologisch slootschonen (pakket 

12b)? Vanaf 1 september tot 1 

november kunt u de sloten schonen. 

Schoon alleen wanneer dit echt nodig 

is en de regels van de Keur het niet-

schonen toestaan! Slootplanten die 

kunnen blijven staan, zijn van grote 

waarde voor wat groeit en bloeit in 

en rond de sloot! Maaisel en slootvuil 

legt u op het perceel buiten de 

bemestingsvrije zone of voert u later 

af. Meer informatie en de folder vindt 

u op onze website. U krijgt van ons 

binnenkort een kaartje met de 

betreffende sloten toegestuurd. 

 

3. Beheereenheden opzoeken bij MijnBoerenNatuur.nl  

Werkt u al met mijnboerennatuur.nl? Op deze persoonlijke pagina vindt u: 

• uw persoonlijke gegevens zoals die bij ons bekend zijn, bijvoorbeeld uw 

IBAN nummer en mailadres;  

• waar u welk beheer heeft afgesloten en het nummer van de 

beheereenheid wat u nodig heeft voor het doen van een melding; 

• de beheervoorschriften voor het beheer dat u heeft afgesloten; 

• de betaalspecificaties van uw jaarlijkse beheervergoeding; 

• de beheermeldingen die u heeft doorgegeven. 

 

Als u nog geen toegang heeft tot 

mijnboerennatuur.nl kunt u contact 

opnemen met 

kantoor@rijnvechtenvenen.nl voor 

een inlogcode en wachtwoord. Een 

handleiding kunt u downloaden via 

deze link en is ook te vinden op de 

ledenpagina van RVV.  

 

  

https://www.rijnvechtenvenen.nl/agenda/15/ecologisch-slootschonen
https://www.mijnboerennatuur.nl/
https://www.mijnboerennatuur.nl/
mailto:kantoor@rijnvechtenvenen
https://www.rijnvechtenvenen.nl/assets/uploads/files/flyers/Handleiding%20ANLb-deelnemers%20bij%20mijnboerennatuur.nl%2022februari2019.pdf
https://www.rijnvechtenvenen.nl/leden/


 
 

4. Duurzaam bedrijfsplan  

 

Bent u op uw bedrijf op zoek naar 

mogelijkheden om uw bedrijf verder 

te verduurzamen, meer aan 

biodiversiteit te doen of de kringloop 

verder te verbeteren? Breng uw 

kansen en wensen in beeld door 

middel van een Duurzaam 

Bedrijfsplan. RVV kan -mede dankzij 

financiering vanuit de Provincie 

Utrecht- voor uw bedrijf een 

duurzaam bedrijfsplan opstellen. 

Omdat ieder bedrijf anders is, is het 

een advies op maat. We geven 

praktische handvatten waarmee u 

een volgende stap op weg naar 

verduurzaming kunt zetten. U kunt 

zich aanmelden bij Jose van 

Miltenburg, meer informatie op onze 

website. 

 

 

5. ANLb-overbruggingsjaar 2022  

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 

een overgangsjaar, voordat de 

contracten per 1-1-2023 opnieuw 

worden afgesloten. ANLb-deelnemers 

hebben een e-mail ontvangen met 

meer informatie en de vraag of u uw 

huidige contract met een jaar wilt 

verlengen.  

Als u beheer niet wilt verlengen of 

vragen heeft, dan horen wij het 

graag via een e-mail naar ons 

kantoor@rijnvechtenvenen.nl. 

 

  

mailto:jose@rijnvechtenvenen.nl
mailto:jose@rijnvechtenvenen.nl
https://www.rijnvechtenvenen.nl/projecten/11-duurzame-landbouw-met-natuur
mailto:kantoor@rijnvechtenvenen


 
 

6. Projecten (S)ken je sloot en Bloeiende Boerensloot in volle gang 

 
Lisa van Dijk haalt alles uit de kast om haar 

sloten te monitoren 

RVV werkt samen met drie andere 

collectieven en het waterschap AGV 

al vanaf 2017 aan het project (S)ken 

je sloot. In ons werkgebied zijn er 34 

boeren die actief deelnemen aan dit 

project. Er wordt gekeken naar onder 

andere waterdiepte, baggerdikte en 

planten in en op de oever van de 

sloten. Deze in informatie geeft een 

beeld van de waterkwaliteit in de 

sloot. Een sloot krijgt een classificatie 

“Natuurlijk” of “Levendig” als er een 

combinatie van ondergedoken, 

drijfbladplanten en uitstekende 

planten in de sloot aanwezig zijn. 

Een mooie sloot verkrijgen wordt 

bemoeilijkt door de exoot ‘de 

Amerikaanse rivierkreeft’. Lees hier 

meer over in het interview met een 

van onze deelnemers Peter Korver en 

projectleider Carolien Kooiman wat 

op 25 juli in het AD is verschenen. 

Voor (S)ken je sloot hebben 

deelnemers nog tot eind augustus de 

tijd om hun sloten te monitoren. 

Een soortgelijk project is dit jaar 

gestart in HDSR-gebied: Bloeiende 

Boerensloot waar 15 boeren aan 

deelnemen. Vanaf half augustus tot 

half september begint de tweede 

monitoringsronde. Informatie 

hierover is in een aparte mail naar de 

deelnemers verzonden.  

 

7. Gedeputeerde provincie bezoekt kleine landschapselementen 

Het project aanleg en herstel kleine 

landschapselementen wordt 

gesubsidieerd door de provincie 

Utrecht. In het werkgebied van RVV 

doet de gemeente Stichtse Vecht 

mee aan dit initiatief. De 

gedeputeerde van de provincie, 

Hanke Bruins Slot, is op 20 juli op 

informeel werkbezoek geweest in 

onze regio om te zien waar de 

subsidiegelden aan worden 

uitgegeven. Via een bericht op 

LinkedIn heeft ze een korte 

samenvatting gegeven van het 

bezoek waaruit duidelijk werd dat ze 

de gelden goed besteed vindt. 

 

  

https://www.ad.nl/utrecht/boeren-houden-waterkwaliteit-in-de-gaten-mijn-opa-drinkt-uit-de-sloot~a74a1b57/
https://www.rijnvechtenvenen.nl/projecten/04-landschapsherstel-sv
https://www.rijnvechtenvenen.nl/projecten/04-landschapsherstel-sv
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6823619731677818880/


 
 

8. ALV op 28 oktober 

 

Op 28 oktober hopen we weer een 

algemene ledenvergadering te 

kunnen organiseren zoals we voor 

corona gewend waren. Naast het 

officiële gedeelte met bestuurszaken 

zullen we ook een spreker uitnodigen 

met een interessant onderwerp. 

Locatie en programma wordt in een 

volgende nieuwsbrief en op de 

website bekend gemaakt. 

 

 

9. Theater voorstelling Mansholt in Haarzuilens  

Van 8 tot en met 12 september zal 

de theatervoorstelling Reprise 

Mansholt, Veranderen vergt moed, 

plaatsvinden op het erf van Boer 

Peter in Haarzuilens.  

Het gaat over de beslissingen die 

eurocommissaris Sicco Mansholt 

moet nemen in 1972. Mansholt staat 

aan de vooravond van zijn pensioen, 

maar dan komt de Club van Rome 

met het alarmerende rapport 

Grenzen aan de groei, over de 

gevolgen van het beleid van 

schaalvergroting. Hij wordt een van 

de eerste pleitbezorgers van een 

kringloop-economie, tot afgrijzen van 

velen. 

De trailer, meer informatie en 

kaarten voor de voorstelling vindt u 

via deze link. 

 

 

 

10. Contact 

email: kantoor@rijnvechtenvenen.nl 

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

Volg ons ook op facebook voor nieuwsfeiten.  

 

https://www.rijnvechtenvenen.nl/
https://toneelgroepjanvos.nl/voorstellingen/reprise-mansholt/
mailto:email:%20kantoor@rijnvechtenvenen.nl
https://www.rijnvechtenvenen.nl/contact
https://www.facebook.com/Collectief-Rijn-Vecht-en-Venen-739154546095675/

