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1. Terugblik ALV 28 oktober 

Met 60 aanwezigen was de ALV in de 

Willisstee een succesvolle 

bijeenkomst te noemen. Behalve de 

bespreking van het jaarverslag, de 

jaarrekening en de begroting, werd 

afscheid genomen van bestuursleden 

Gijs van Dam en Jan van Schie. Een 

mogelijk nieuw bestuurslid werd 

voorgesteld: Koen Spruit. Hij gaat 

een poosje meelopen voordat hij 

wordt voorgedragen. Peter 

Ruitenburg en Joost Lüken zijn 

herkozen. De ANLb-resultaten van de 

afgelopen zes jaar werden door René 

Faber besproken en geïllustreerd met 

dronebeelden. U kunt het filmpje 

terugkijken via deze link.  

Zoals ieder jaar, werd op de ALV 

aandacht besteed aan de vondst van 

het eerste kievitsei bij de familie 

Schreurs uit Vinkeveen door Otwin 

Nonnekes. Zij werden in het zonnetje 

gezet met bloemen en de traditionele 

plaquette.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=ciNnRg_erKI


 
 

Na de bijeenkomst konden de 

aanwezigen twee besdragende 

planten meenemen. De in totaal 200 

vuur- en sleedoorns zijn inmiddels 

allemaal uitgedeeld en zullen op de 

erven bijdragen aan vergroting van 

de biodiversiteit. 

 

Dronevliegers van RVV

2. Resultaten boerenzwaluw 2021 

De eerste en tweede legsels van boeren- en huiszwaluwen zijn net zoals 

voorgaande jaren geteld door veehouders, en bij sommige bedrijven door 

gebiedsregisseurs. Wat dit jaar opviel was dat het broedseizoen later op gang 

kwam dan voorgaande jaren. Dit kan te maken hebben met het koude, 

regenachtige voorjaar. Als gevolg hiervan zijn er midden september nog 

boerenzwaluwjongen uitgevlogen.  

Van de boerenzwaluw wordt sinds 2011 bij een vijftal deelnemers (lijnen 1 t/m 

5) het aantal bezette nesten bijgehouden. Uit de grafiek blijkt dat het aantal 

nesten per jaar verschilt. Bij een dip kan er sprake zijn van verstoring door 

katten, mussen en/of roofvogels. 

 

De modderpoelen voor de zwaluwen 

beginnen hun vruchten af te werpen; 

het aantal bezette nesten bij deze 

deelnemers is flink gestegen. Heeft u 

interesse in de aanleg van een 

modderpoel? Voor informatie kunt u 

contact opnemen met Carolien 

Kooiman.  

Boerenzwaluwjongen, foto: Bernard Bedeker
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3. Snoei- en knotseizoen van start  

 

Het snoei- en knotseizoen is vanaf 15 

oktober 2021 tot en met 15 maart 

2022.  

U wordt verzocht beheerwerk-

zaamheden aan uw landschaps-

element(en) binnen zeven dagen te 

melden via onze website. Informatie 

over hoe werkzaamheden uitgevoerd 

moeten worden, vindt u op onze 

website in informatiebladen 

(onderaan de pagina) en in het 

pakkettenboekje. 

 

4. Snoeicursus hoogstam fruitbomen

Heeft u een hoogstamboomgaard en 

wilt u leren hoe u deze zelf kunt 

snoeien?  

We hopen dit seizoen een 

snoeicursus te kunnen organiseren. 

De theorieavond staat gepland voor 

donderdagavond 27 januari 2022 en 

op 29 januari wordt de theorie in de 

praktijk getoetst. De locatie wordt 

later bekendgemaakt. U kunt zich 

aanmelden via een e-mail naar 

Wenche Asyee. 

 

5. Resultaten zwarte stern 2021 

Met 272 broedparen (plus 12%) en 218 vliegvlugge kuikens was 2021 een mooi 

jaar voor onze zwarte stern. In de Bovenlanden (29), Kockengen (90), Kamerik 

(60) en Rietveld (38) hadden we niet eerder zoveel broedparen. Dat we geen 

record haalden met meer dan 300 broedparen kwam door polder Donkereind, 

waar het aantal broedparen helaas terugviel van 36 naar twee. Werden in 

Donkereind locaties verlaten waar al vanaf 2014 onafgebroken werd gebroed, in 

Zegveld en Rietveld werden locaties weer in gebruik genomen waar in 2007 

respectievelijk 2017 voor het laatst was gebroed. 

https://www.rijnvechtenvenen.nl/anlb2016-2021
https://www.rijnvechtenvenen.nl/assets/uploads/files/flyers/PakkettenboekjeRVV%20webversie%20juni%202020.pdf
mailto:wenche@rijnvechtenvenen.nl?subject=aanmelden%20hoogstamfruitboomsnoeicursus%2027%20en%2029%20januari%202022


 
 

Dit geeft wel aan hoe beweeglijk de zwarte stern is in de keuze van z’n 

broedplaats en dat we niet te snel moeten opgeven als ze een paar jaar 

wegblijven.  

 

 

 

6. Verlenging en uitbreiding project Aanleg en herstel kleine 

landschapselementen 

Op 3 november is de samen-

werkingsovereenkomst getekend 

voor de verlenging van het project 

Aanleg en herstel kleine 

landschapselementen.  

Aan het project, geïnitieerd door de 

provincie Utrecht, doen 19 

gemeentes mee. In ons werkgebied 

zijn dit Stichtse Vecht en de Ronde 

Venen. Een budget van €100.000 

kan gebruikt worden voor de aanleg 

van bijvoorbeeld (hakhout)bosjes en 

natuurvriendelijke oevers op 

agrarische grond. Heeft u interesse 

in aanleg of herstel van een dergelijk 

landschapselement? Voor meer 

informatie kunt u contact opnemen 

met Wenche Asyee. 

 

 

  

Aantal broedparen Zwarte Stern

polder 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Demmerik 36 31 35 25 31 24 26

Donkereind 2 36 19 39 61 46 58

Bovenlanden - Gagel 29 26 20 8 12 13 6

Kockengen 90 70 71 62 75 80 63

Kamerik 60 56 52 41 42 22 54

Rietveld 38 12 15 17 18 38 30

Zegveld 17 10 7 13 46 1 46

totaal 272 241 219 205 285 224 283

Legseloverleving 75% 80% 81% 77% 71% 79% 77%

Vliegvlug per 

broedpaar 0,80 0,89 1,05 0,87 0,78 1,05 0,60

mailto:wenche@rijnvechtenvenen.nl?subject=informatie%20KLE


 
 

7. Hernieuwde openstelling subsidieregeling Bodem en Water 

De subsidieregeling voor 

waterkwaliteit en bodem in AGV-

gebied is verlengd tot eind 2022. 

Buiten subsidie voor aanschaf van 

bijvoorbeeld een waterbak voor de 

koeien of een veegmachine voor het 

erf, is de regeling uitgebreid met 

twee extra maatregelen: 

bodembesparende banden en 

bovenwettelijke (>7 maanden) 

uitbreiding mestopslag. Voor meer 

informatie en het opstellen van een 

agrarisch waterplan kunt u contact 

opnemen met Jan Oudshoorn. 

 

8. Duurzame bedrijfsplannen 

Bent u 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 José van Miltenburg, meer informatie op onze 

website. 

 

9. Nieuw GLB stelsel vanaf 2023 

Zoals wij u eerder informeerden, wordt het huidige ANLb, dat tot 2022 zou lopen, 

met een jaar verlengd. Vanaf 2023 gaat dan het nieuwe ANLb in, waarvan we nu 

verwachten dat er niet heel veel zal veranderen in de pakketten en het beheer. 

Er komt wel een verbreding met klimaat- en watermaatregelen.  

In het nieuwe GLB-stelsel zijn er (deels nieuwe) basisvoorwaarden 

(conditionaliteit) om te kunnen meedoen aan de ecoregelingen én aan ANLb. Er 

komt een nationaal keuzemenu van mogelijke activiteiten, en de beloning vindt 

plaats in de vorm van een puntensysteem. Er wordt nog gesproken over een 

mogelijk gebiedsgerichte invulling van de voorwaarden. Wanneer wij meer 

duidelijkheid hebben over de precieze invulling, informeren we u via de 

nieuwsbrief en onze website. 

  

mailto:jan@rijnvechtenvenen.nl?subject=AGV%20-%20subsidie%20bodem%20en%20water
mailto:jose@rijnvechtenvenen.nl


 
 

10. Voor uw en onze informatie 

• Wijzigingen in bedrijfsgegevens: Geef deze s.v.p. per mail door aan 

kantoor@rijnvechtenvenen.nl 

• Melden: Op een aantal pakketten rust een meldplicht. Melden van 

uitgevoerd beheer doet u binnen zeven dagen via de website van RVV met 

de blauwe button ‘Direct naar melden’. Bij vragen kunt u contact opnemen 

via een e-mail naar kantoor@rijnvechtenvenen.nl of bellen met 

0627352399 

• Digitaal zicht op uw beheer: Via mijnboerennatuur.nl hebt u een 

actueel overzicht van uw beheer. Hier vindt u ook de nummers van uw 

beheereenheden die u nodig hebt om te melden, verwerkte meldingen en 

documenten m.b.t. uw beheer. Aanmelden voor deze app kan via 

kantoor@rijnvechtenvenen.nl 

11. Contact 

e-mail: kantoor@rijnvechtenvenen.nl 

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

 

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

