
  
  

Gebiedscoöperatie Rijn, Vecht en Venen 

Nieuwsbrief 4, maart 2016 

Inleiding 
Hierbij ontvangt u de vierde nieuwsbrief van de gebiedscoöperatie Rijn, Vecht en Venen (kortweg 
RVV of collectief). In deze nieuwsbrief zal vooral veel aandacht zijn voor het weidevogelbeheer, 
aangezien het voorjaar voor de deur staat en hier nu de meeste aandacht voor is in de uitvoering 
van het beheer. Dit betekent echter niet dat we het landschaps- , botanisch- en waterbeheer uit 
het oog verliezen. Hiervoor zal in komende nieuwsbrieven zeker meer aandacht zijn…. 

Stand van zaken contracten 
Op dit moment zijn ruim 200 beheercontracten ondertekend teruggestuurd. Dat betekent dat het 
collectief nu ook meer dan 200 leden heeft. Met de ondertekende contracten gaan we het beheer 
uitvoeren van: 2265 ha weidevogelbeheer, met verschillende pakketten, 73 locaties zwarte stern, 
7 5 ha (=375 km) botanische slootkant, vele kilometers baggerspuiten en natuurvriendelijk 
slootschonen, nog eens 480 km bemestingsvrije bufferzone en ca. 100 hakhoutbosjes. 
Wilt u iets wijzigen in het contract, of verandert het perceel van eigenaar of gebruiker, dan kunt u 
dat direct aan ons doorgeven. Dan verwerken wij de wijzigingen in ons systeem. 
Wilt u ook nakijken of de percelen in de perceelsregistratie bij RVO.nl de juiste oppervlakte en 
vorm hebben. Gedempte sloten en veranderingen in de perceelgrenzen kunnen anders leiden tot 
verwarring over de juiste perceels- en daarmee beheeroppervlakte. 
Wilt u iets wijziging in het afgesproken beheer neem dan contact op met de veldcoördinator, René 
Faber. Hij zal dan met u kijken wat er mogelijk is en zo ja, met u een wijziging overeenkomen. 

Nieuwe veldcoördinator 
Laat ik me even voorstellen. Ik ben René Faber, geboren en getogen 
in Friesland en al ruim 20 jaar woonachtig in Amsterdam. In Friesland 
heb ik mijn liefde opgedaan voor ‘de polder’, met haar vee, sloten en 
wat hier groeit, bloeit, zwemt en vliegt. Ik werk al vele jaren in het 
(agrarisch) natuurbeheer. Altijd samen met agrariërs, agrarische 
natuurverenigingen, terreinbeheerders, vrijwilligers, overheden; 
kortom met alle partijen die je in het veld tegen kunt komen. De 
afgelopen vijf jaar heb ik bij Vogelbescherming Nederland gewerkt 
aan boerenlandvogels, met nadruk op weidevogelbeheer. Dit ging 
om zowel SNL, als het zoeken naar andere manieren waarop 
natuurbeheer duurzaam, dus met een extra inkomen voor de 
beheerder, kan worden uitgevoerd. Ik kom al jaren graag in de 
polders van Rijn, Vecht en Venen. Ik zie agrarisch natuurbeheer als de uitgelezen mogelijkheid om 
de bijzondere natuur van het boerenland in stand te houden, maar ook om dit te delen met de 

Pagina 1 Collectief RVV – postadres: ’s Gravensloot 29., 3471 BN Kamerik, tel: 0647452979 – email: info@josevanmiltenburg.nl 



  
  

bewoners van het gebied zelf en zij die in de naburige, stedelijke gebieden wonen. Met de 
agrarische ondernemers in het gebied hieraan werken vind ik leuk en een voorrecht. Een 
aantal van u heb ik al ontmoet, de komende tijd ga ik verder het werkgebied in. 

Melden vondst 1e kievitsei van de Utrechtse Venen 

Gezien de weersontwikkelingen en het feit dat diverse kievitmannen al stevig door de lucht 
e buitelen, kan het niet meer heel lang op zich laten wachten: Het 1 kievitsei van ANV de 

Utrechtse Venen. Alle leden van de ANV kunnen meedingen voor de eer, of zij nu wel of 
geen weidevogelbeheer hebben afgesloten bij RVV. Hoe gaat het melden van de vondst in 

e z’n werk? Meld het 1 kievitsei telefonisch bij de veldcoördinator, René Faber (06- 
2 5435700). Deze komt na melding kijken of het een ‘vers’ ei is. Na goedkeuring is duidelijk 
wie de gelukkige vinder(s) zijn en de gebruikelijke (wissel)beker en taart in ontvangst mogen 
nemen. De uitreiking zal plaatsvinden op de ledenavond van de ANV de Utrechtse Venen. 

Informatieavond weidevogelbeheer 21 maart a.s. 
De jaarlijkse weidevogelavond wordt dit jaar gehouden op 21 maart. De avond vindt plaats 
in Zegveld. Voor de pauze gaan we in op het weidevogelbeheer in het nieuwe ANLb, met 
speciale aandacht voor last-minute beheer en de legselbeloning. Na de pauze neemt Jos 
Hooijmeijer van de Rijksuniversiteit Groningen ons mee op de reizen van gezenderde 
grutto’s. Een boeiende lezing over moderne technieken en het leven door het jaar heen van 
onze nationale vogel, de grutto. 

Zonnepompen voor plas-dras en hoogwatersloot 
In het kader van een inrichtingssubsidie die door de 
provincie Utrecht is verstrekt, zijn pompen op zonne- 
energie aangeschaft door RVV. De pompen worden 
gebruikt bij diverse plas-draspercelen en bij sloten die 
op hoog peil worden gebracht in het voorjaar. De 
pompen zijn door de deelnemers opgesteld, werken 
milieuvriendelijk en zorgen ervoor dat het de vogels dit 
voorjaar niet aan natte plekken ontbreekt waar ze 
zowel kunnen eten, poetsen (zich wassen) als slapen. 

Plas-dras op peil? 
Heeft u een ANLb pakket plas-dras? Wij willen u er nogmaals op wijzen dat een belangrijke 
voorwaarde van een plas-drasperceel is, dat deze tijdens de afgesproken inundatieperiode 
(van 15 februari tot soms 15 juni) 100% drassig moet zijn en voor minimaal 60% tussen de 5 
en 20 cm onder water staat. In droge tijden kan dat nog wel eens lastig zijn, maar u bent er 
in alle gevallen voor verantwoordelijk dat aan de beheervoorschriften wordt voldaan. Of er 
nu wel of niet sprake is van een droog voorjaar met veel verdamping is daarbij niet relevant. 
In dat geval moet u zelf ervoor zorgen dat de plas-dras nat genoeg is. De NVWA controleert 
streng op het voldoen aan de beheervoorschriften. 

Ruige mest melden? 
Enige tijd geleden hebben de deelnemers die een pakket hebben afgesloten waarbij ruige 
mest kan worden uitgereden, het meldingsformulier hiervoor ontvangen. In de begeleidende 
brief staan –net als in het pakkettenboekje- de voorwaarden en de werkwijze beschreven. 
Ook staat hierin hoe en waar u het uitrijden moet melden. Heeft u nog niets ontvangen, 
neem dan even contact met ons op, of kijk hier 
http://www.deutrechtsevenen.nl/beheer/ruige-mest/ 
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Waar kan ik de beheervoorwaarden ook al weer vinden? 
De juiste beheervoorwaarden staan in het pakkettenboekje dat is 
uitgedeeld op de evaluatieavond van ANV De Utrechtse Venen en op de 
Algemene Ledenvergadering van RVV van 28 januari j.l. Het is ook te 
vinden op 

http://www.deutrechtsevenen.nl/Online/wpcontent/uploads/2015/10/PakkettenboekjeRVV- 
webversie.pdf 

Weidevogeltellingen voorjaar 2016 
De provincie Utrecht gaat dit voorjaar alle weidevogelkerngebieden tellen. SOVON 
Vogelonder-zoek Nederland zal de tellingen gaan uitvoeren. Dit betekent dat zij bij veel van 
de deelnemers langs zullen komen. Met de provincie Utrecht en SOVON is afgesproken dat 
zij zich bij u melden wanneer zij daadwerkelijk de percelen willen betreden. Er zullen vier 
tellingen plaatsvinden, tussen half maart en half juni. We vragen u de tellers toestemming te 
verlenen uw percelen te betreden. Daarnaast zal RVV ook zelf nog een aantal andere 
gebieden gaan tellen. We houden u hiervan op de hoogte. 

Hoe zit het met al die verschillende botanische randen? 
In het nieuwe stelsel kunnen sommige pakketten voor meerdere doelen gebruikt worden. Zo 
komt het dat ons pakket 13c drie gedaantes kan hebben. De beheereisen zijn gelijk , die zijn 
landelijk vastgesteld. Aanvullende beheervoorschriften hebben we zelf aangepast 
afhankelijk van voor welk doel de rand wordt ingezet. 

1 . In weidevogel(kern) gebieden is het een bemestingsvrije kruidenrijke rand als 
voedsel- en vluchtgelegenheid voor weidevogels en hun kuikens. Deze randen 
moeten bij maaien blijven staan tot minimaal 15 juni. 

2 

3 

. In gebieden met een botanische doelstelling is het bemestingsvrije rand die moet 
zorgen voor bloemrijke slootkanten. 

. In de overige gebieden is de hoofddoelstelling waterkwaliteit. Hier is de 
bemestingsvrije (buffer)rand bedoeld om uitspoeling van meststoffen naar het 
oppervlaktewater tegen te gaan. 

De verwarring wordt veroorzaakt doordat in alle drie de gevallen de rand “Botanisch 
waardevolle weiderand” heet. Wij hadden dat graag anders gezien, maar dat kunnen we niet 
aanpassen. De vergoeding staat standaard op € 1100 per ha. Als u de rand echter tot 15 juni 
niet maait, (=verplicht in weidevogelgebieden) dan ontvangt u € 1200 per ha. Het laten staan 
van die rand moet worden gemeld als last-minutebeheer in het seizoen. 

Berichten uit het veld 
Ziet u iets leuks in het veld, maakt u wat bijzonders mee in het veld; deel het met ons en 
geef het door. Dat kan met of zonder foto, door de veldcoördinator te bellen of een e-mail te 
sturen naar kantoor@rijnvechtenvenen.nl. Heeft u het op uw eigen facebookpagina 
geplaatst, dan kan het ook aan ons facebook worden gelinkt. 
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Gebiedsregisseurs 
Ook dit jaar zijn de gebiedsregisseurs weer actief in ons werkgebied. U krijgt veelal weer te 
maken met de vertrouwde gezichten in uw eigen gebied. De gebiedsregisseurs zijn niet 
alleen actief in weidevogelbeheer, waar ze met u contact houden over de (gevonden en 
beschermde) nesten, last-minute beheer en de controle van uitgevoerd weidevogelbeheer. 
Ze kunnen ook betrokken zijn bij (de controle van) het beheer in het kader van natte 
dooradering (soortenrijke graslandranden), droge dooradering (landschapselementen) en 
duurzaam waterbeheer (baggerspuiten, ecologisch slootschonen e.d.). 

De contactgegevens van de gebiedsregisseurs zijn: 
Voor Polders Zegveld, Zegvelderbroek, Rietveld, Achttienhoven en Grechtkade (ZH): 
Jan Oudshoorn: 06-18897232, j.oudshoorn@kpnmail.nl. 

Voor Polders Teijlingen Zuid, Mijzijde Zuid, ’s Gravensloot, Wilnis Veldzijde, Tweede en 
Derde Bedijking: 
Erna Volkers:  06-49700956, ernavolkers@gmail.com. 

Voor Polders Groot en Klein Oud Aa, Kortrijk en Ockhuizen, Portengen Zuid, Teijlingen Noord 
en Mijzijde Noord: 
Marijke Kroon: 06-25184009, marijke.kroon@planet.nl. 

Voor Polders Breeveld, Kockengen, Gerverscop, Spengen en Haanwijk/ Geestdorp: 
Cees Sietsma: 06-22449909, c.sietsma@kpnplanet.nl. 

Voor Polder Teckop: 
wordt nog nader bekend gemaakt. 

Voor Polder Waardassacker-Holendrecht, Groot Mijdrecht Noord, Groot Mijdrecht Zuid en 
Eerste bedijking: 
Annelies de Hoop: 06-47763502, anneliesdehoop@hotmail.com. 

Voor Polder Oukoop, Groot Wilnis Vinkeveen Noord en Zuid: 
Ewout Oudijk: ewoutoudijk@hotmail.com. 

Voor de polders in de Vechtvallei: 
wordt nog nader bekend gemaakt. 

Veldcoördinator: René Faber, Admiraal de Ruijterweg 52-1, 1056 GL Amsterdam. 06- 
2 5435700. kantoor@rijnvechtenvenen.nl 

Indien u –bijvoorbeeld voor een melding- de gebiedsregisseur niet kunt bereiken, 
bijvoorbeeld vanwege vakantie van de desbetreffende persoon, dan kunt u contact 
opnemen met René Faber. 

Jelle Sietsma heeft aangegeven te stoppen met zijn werkzaamheden als gebiedsregisseur. 
We bedanken Jelle hartelijk voor zijn inzet en zien hem vast nog in ons werkgebied. 
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Controle, Sanctie- en Herstel van beheer 
De controles van beheervoorwaarden van alle afgesloten beheerpakketten worden met 
ingang van 2016 steekproefsgewijs uitgevoerd door het Collectief Rijn, Vecht en Venen. 
Daarnaast blijft ook de NVWA (voorheen de AID) controleren. U kunt hier vinden hoe RVV 
controleert: http://www.deutrechtsevenen.nl/Online/wp-content/uploads/2015/10/RVV- 
Controleprotocol.pdf 
& hier wat de werkwijze is bij constatering van evt. onrechtmatigheden: 
http://www.deutrechtsevenen.nl/Online/wp-content/uploads/2015/10/RVV-Herstel-en- 
sanctiebeleid.pdf 
De controles zullen worden uitgevoerd door de gebiedsregisseurs en/ of de veldcoördinator. 

Aanmelden gewaspercelen 
Een belangrijk aandachtspunt voor de mensen die hebben ingetekend voor baggerspuiten, 
natuurvriendelijk slootschonen en hakhoutbosjes. Dit beheer ligt buiten een gewasperceel. 
Het kan daardoor niet door RVO worden gecontroleerd. De oplossing is dat u als 
ondernemer zelf voor deze locaties een gewasperceel aanmaakt. 
Log daarvoor in bij mijn.RVO.nl. Ga dan bovenin naar “Mijn Dossier”. Halverwege de pagina 
klikt u onder het kopje “dieren en percelen” op “mijn percelen”. In het nieuwe scherm klikt u 
op tabblad “Wijzigen”. U ziet welke percelen RVV al heeft aangemaakt voor de betreffende 
sloten en hakhoutbosjes. U dient de percelen te bevestigen en als gewas “sloot” dan wel 
“ hakhoutbosje” in te vullen. 
U kunt in tabblad “Help” een Youtube-filmpje bekijken hoe u de gewaspercelen kunt 
wijzigen of een handleiding downloaden. Komt u er zelf niet uit, dan kunt u RVO bellen. Zij 
kunnen u helpen. 
Deze handeling dient u zelf uit te voeren en is een voorwaarde voor ons om het 
beheercontract te kunnen afsluiten en te kunnen uitbetalen. Doe dit voor 15 mei! 

Doorgeven reeds uitgevoerd beheer Landschapselementen 
Wanneer u tussen 1 januari en 15 maart beheer van landschapselementen heeft uitgevoerd, 
meldt dit dan aan ons! Het gaat om werkzaamheden die geheel afgerond zijn, dus waar aan 
alle beheervoorwaarden is voldaan. We kunnen dit dan registreren in ons systeem en ook 
met de betaling aan de slag gaan. U kunt de melding doen voor bosjes en hakhoutbosjes. 
Heeft u ook knotbomen, singels of bomenrijen al gesnoeid of geknot, terwijl het contract 
ingaat op 2017, meldt dat toch ons, misschien kunnen we toch een vergoeding regelen. 
Voor hoogstamboomgaarden geldt dat helaas (nog) niet. 

Vragen? 
Met vragen kunt u terecht bij René Faber, 06-25435700, 
e-mail: kantoor@rijnvechtenvenen.nl ; 
of bij José van Miltenburg, tel: 06-47452979, 
e-mail: info@josevanmiltenburg.nl 
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