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1. Bijeenkomst zwarte stern 

Het nieuwe seizoen voor de zwarte 

sterns staat voor de deur en de 

eerste sterns zijn waarschijnlijk 

alweer teruggezien. Daarom komen 

op 25 april de veehouders met een 

zwarte stern-locatie, en de trouwe 

vrijwilligers die hen helpen, samen 

om elkaar weer te zien, bij te praten 

en te genieten van het programma 

van deze avond. Tijdens de 

bijeenkomst worden de resultaten 

van de afgelopen jaren besproken en 

worden er unieke beelden getoond 

van een zwarte stern-kolonie in ons 

werkgebied. Deze werd afgelopen 

jaar met camera’s gevolgd. Het 

leverde prachtige beelden en mooie 

inzichten op. Leen Heemskerk zal 

hier verder op ingaan.  

 

De bijeenkomst wordt gehouden op 

maandag 25 april 2022 bij het 

Veenweiden Innovatiecentrum, Oude 

Meije 18 te Zegveld. Aanvang 20.00 

uur (zaal open vanaf 19.45).  

De avond is in principe alleen voor de 

veehouders met een zwarte stern-

locatie en hun trouwe, hardwerkende 

vrijwilligers. Zij zijn reeds 

uitgenodigd. Heeft u geen 

uitnodiging ontvangen, maar wilt u 

er toch graag bij zijn: neem dan 

even contact op met ons via 

kantoor@rijnvechtenvenen.nl 

 

 

 

 

mailto:kantoor@rijnvechtenvenen.nl


 
 

 

2. Het nieuwe ANLb 

Op 1 januari 2023 gaat het nieuwe 

stelsel voor Agrarisch Natuur- en 

Landschapsbeheer (ANLb) van start. 

Dit betekent dat de huidige 

contracten per 31 december 2022 

aflopen en we afspraken gaan maken 

voor de nieuwe periode. Deze start 

op 1 januari 2023 en loopt tot en 

met 31 december 2028. 

Naast het ANLB krijgen agrariërs te 

maken met de GLB-toeslagen in de 

vorm van conditionaliteiten en de 

ecoregeling. Dit alles heeft ook 

invloed op de mogelijkheden tot 

deelname aan het ANLb. We hebben 

geprobeerd om deze ingewikkelde 

materie op een rij te zetten op onze 

website.  

Daar bundelen we alle informatie 

over het ANLb vanaf 2023. Zodra er 

nieuwe ontwikkelingen zijn, zetten 

we die op onze website. 

 

3. Subsidie drinkbakken en 

andere investeringen 

Een drinkbak houdt het vee uit de 

slootkant en dat zorgt er mede voor 

dat de oevers minder worden 

vertrapt. Daardoor blijven de oevers 

stabieler en dat scheelt u kosten in 

slootonderhoud. Beide 

waterschappen (AGV en HDSR) 

hebben een subsidieregeling Bodem 

en Water waarmee de aanschaf van 

o.a. drinkbakken en erfveegmachines 

wordt gesubsidieerd. Ook andere 

waterkwaliteitsmaatregelen worden 

gestimuleerd.  

HDSR heeft daarnaast nog de 

stimulering van bodemdaling-

remmende maatregelen. 

Voor meer informatie kunt u contact 

opnemen met Jan Oudshoorn, de 

watermakelaar in ons gebied. Hij 

werkt nauw samen met de 

waterschappen en kan samen met u 

tot de beste ideeën komen.  

Ook vindt u informatie op onze 

website en op de websites van HDSR 

en AGV. 

 

 

 

 

 

 

https://www.rijnvechtenvenen.nl/
https://www.hdsr.nl/
https://www.agv.nl/aanvragen/subsidies/subsidie-voor-bodem-en-water/


 
 

 

4. Eerste ronde tellingen 

weidevogels in aantocht 

Het weidevogelseizoen is alweer in 

volle gang. Vanaf 18 april worden de 

eerste weidevogeltellingen 

uitgevoerd door bureau 

Natuurbeleven.  

Met de telgegevens kunnen we heel 

gericht beheerafspraken met de 

deelnemers maken, zodat we nesten 

en kuikens een goede 

overlevingskans bieden.  

Deelnemers aan weidevogelbeheer 

krijgen hier ook nog apart een 

bericht over.  

 

 

5. Tellingen boeren- en 

huiszwaluwen van start 

De eerste boerenzwaluw is alweer 

gesignaleerd en binnenkort starten 

ook de tellingen voor het 

erfzwaluwenproject weer. 

Sovon Vogelonderzoek Nederland 

laat weten dat zij erg blij zijn met de 

gegevens uit ons gebied. Zij krijgen 

zo een goed beeld van hoe het gaat 

met de huiszwaluwen en 

boerenzwaluwen in ons land. 

Deelnemers kunnen binnenkort een 

e-mail verwachten waarmee de 

eerste telling van de 

boerenzwaluwen doorgegeven kan 

worden. Daarnaast is het belangrijk 

dat de modderpoel met klei en/of 

leem weer geactiveerd wordt en 

gedurende het seizoen vochtig 

gehouden wordt. 

Wilt u meer informatie of wilt u zich 

opgeven voor het erfzwaluwen 

project, neem dan contact op met 

Carolien Kooiman. 

 

 

 

 

 

 

https://www.rijnvechtenvenen.nl/contact


 
 

 

 

6. Jubileumbijeenkomst Sken 

je sloot  

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 

(AGV) heeft in 2017 het project 

‘Sken je sloot’ in het leven geroepen 

om het agrarisch waterbeheer te 

monitoren en om deelnemers meer 

te betrekken bij hun eigen sloten. 

Vorig jaar bestond het project vijf 

jaar en dit willen we graag met u 

vieren. Bent u benieuwd wat vijf jaar 

monitoren heeft opgeleverd en hoe u 

een sloot kunt beoordelen?  

Tijdens deze bijeenkomst vertellen 

we u graag hoe interessant het is om 

uw eigen sloot te leren kennen. 

De bijeenkomst wordt gehouden op 

20 april 2022 bij Joost Samsom, 

Gagelweg 1 te Wilnis en de aanvang 

is om 13.30 uur.                        

(Zaal open om 13.00) 

Bent u woonachtig in AGV-gebied 

maar nog geen deelnemer, dan bent 

u ook welkom. Graag aanmelden via 

Carolien Kooiman.  

Bent u woonachtig in HDSR-gebied, 

dan bent u ook van harte welkom. 

Een soortgelijk project is daar vorig 

jaar gestart onder de naam 

Bloeiende boerensloot.  

 

 

7. Startbijeenkomst Bloeiende 

boerensloot  

Afgelopen jaar zijn ongeveer dertig 

agrariërs vanuit vier verschillende 

collectieven in HDSR-gebied gestart 

met het project Bloeiende 

boerensloot. Het waterschap is hier 

erg blij mee en zou graag willen dat 

er meer agrariërs gaan monitoren. U 

inventariseert welke water- en 

oeverplanten er groeien en noteert 

verder nog enkele kenmerken over 

de sloot, zoals dikte baggerlaag en 

de breedte van de sloot. U ontvangt 

een vergoeding voor het monitoren 

en jaarlijks koppelen we de 

resultaten terug aan de deelnemende 

agrariërs. 

 

Voor deelnemers en potentiële 

deelnemers organiseren we op 25 

mei 2022 een startbijeenkomst. 

Aanvang is 13.30 uur in het 

Parochiehuis, Mijzijde 131, Kamerik. 

Graag aanmelden via Carolien 

Kooiman. 

 

 
 

https://www.rijnvechtenvenen.nl/contact
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8. 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 

 

9. 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
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

