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Nieuwsbrief Rijn, Vecht en Venen 

 
In deze nieuwsbrief: 

1. Weidevogels in het nieuws 

2. Startavond Sken je sloot op 7 juli 
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4. De Bloeiende boerensloot gaat van start 

5. Save the date: toelichting nieuwe ANLb-pakketten op 

22 september a.s. 

6. Project Biodiversiteit op het erf 

7. Informatiebijeenkomst nieuw GLB-beleid op 7 juli 

8. Financiële kansen voor natuur op het erf - enquête 

9. Webinar ‘Telen voor de bouw’ op 7 juli 

10.Voor uw en onze informatie 

11.Contact 

 

1. Weidevogels in het nieuws 

Veel van onze deelnemers zetten 

zich in voor de weidevogels. Dit is in 

de media niet onopgemerkt 

gebleven. Zo verschenen er in juni 

artikelen in het AD regio Woerden, 

Trouw en Het Kontakt (Woerdense 

Courant). René Faber gaf een 

interview voor weekblad Boerderij, 

via deze link kunt u dit artikel 

downloaden. 

De telresultaten van voorjaar 2022 

(zie hiernaast) wijzen op verdere 

groei in ons werkgebied! Het Bruto-

territoriaal Succes (aantal paren dat 

eind mei met kuikens rondloopt 

gedeeld door het aantal 

broedpaartjes eind april) van de 

grutto over al onze polders genomen 

komt dit jaar uit op 70%. 

 

Dat is meer dan voldoende om de 

gruttopopulatie op peil te houden.  

 

https://www.rijnvechtenvenen.nl/regionieuws/2022-06-01/interview-in-de-boerderij-met-rene-faber


 
 

 

Hiervoor wordt door veehouders dan 

ook veel gedaan (of juist gelaten)! 

Naast het weidevogelbeheer (bijna 

3.000 hectare) dat aan het begin van 

het jaar is afgesloten - met meer dan 

25% ‘zwaar beheer’- is nog extra 

op:   

- 85 hectare van de percelen met 

legselbeheer, last minute beheer 

afgesloten, waarvan op:  

>60 hectare het maaien van de 1e 

snede werd uitgesteld en op  

>25 hectare het schoonmaaien van 

eerder beweide percelen werd 

uitgesteld. Deze laatste percelen 

liggen vaak tegen percelen met 1, 8 

of 15 juni rustperiode aan.  

- 60 hectare van de percelen met 1, 

8 of 15 juni beheer de rustperiode 

nog verder uitgesteld. 

Daarbovenop werden nog vijf 

volveldse plas-drassen en 30 

greppelplas-drassen in duur verlengd 

vanwege de aanwezigheid van 

kuikens. 

Tijdens de droogte in mei hebben vijf 

veehouders meerdere greppels nat 

gezet. Dit kwam nog bovenop de al 

bestaande plas-drassen. 

 

 

 

  



 
 

2. Startavond Sken je sloot op 7 juli 

Project Sken je sloot gaat ook dit 

jaar weer van start in AGV-gebied. 

Op 7 juli wordt er een 

startbijeenkomst georganiseerd voor 

zowel bestaande als nieuwe 

deelnemers. Het wordt een 

praktische avond in het veld waarbij 

we de monitoring van de sloot gaan 

bespreken. De bijeenkomst vindt 

plaats bij Paul Hoogerbrugge, 

Oukoop 37a in Nieuwer Ter Aa. 

Starttijd is 20.00 uur. Voor opgave 

voor de avond of meer informatie 

kunt u contact opnemen met 

Carolien Kooiman  

In april werd de succesvolle 5-jarige 

jubileumbijeenkomst van Sken je 

sloot gehouden bij Joost Samsom. 

Het was een leerzame dag met 

workshops over waterdieren en hoe 

je je sloot kunt beoordelen d.m.v. 

beplanting die er groeit. Ook werd de 

Gouden Plomp uitgereikt aan Lisa 

van Dijk voor de leukste ingezonden 

foto.  

 

 

3. Bijeenkomst Erfzwaluwen op 8 juli  

Op vrijdag 8 juli wordt er een 

excursie georganiseerd over boeren-

en huiszwaluwen. Een spreker van 

SOVON zal ingaan op de leefwijze 

van de zwaluwen en hoe je 

praktische maatregelen kunt nemen 

om het de zwaluwen naar de zin te 

maken op het boerenerf. De 

modderpoel is hier een goed 

voorbeeld van. Zwaluwen bij de 

familie Rietveld maken er dankbaar 

gebruik van.  

De excursie vindt plaats bij Familie 

Rietveld, Kortrijk 26, Breukelen op 

vrijdag 8 juli, van 14.00 uur tot 

16.00 uur. Opgeven graag bij 

Carolien Kooiman.  

De tweede telling voor de 

boerenzwaluw gaat ook van start. 

Via deze link kunt u het aantal 

bezette nesten doorgeven. Lukt het 

niet met deze link, dan kunt u uw 

telling ook doorgeven aan Carolien 

Kooiman.  

 
foto: Bernard Bedeker 

  

mailto:carolien@rijnvechtenvenen.nl?subject=Startavond%20Sken%20je%20sloot
mailto:carolien@rijnvechtenvenen.nl?subject=Erfzwaluwen%20excursie
https://forms.gle/uofHEJ8GBfkdVMxV7
mailto:carolien@rijnvechtenvenen.nl?subject=Erfzwaluwen%20telling
mailto:carolien@rijnvechtenvenen.nl?subject=Erfzwaluwen%20telling


 
 

4. De Bloeiende Boerensloot gaat van start  

 

Een soortgelijk project als Sken je 

Sloot is de Bloeiende Boerensloot in 

HDSR-gebied. Dit project is vorig 

jaar voor het eerst georganiseerd. 

Dit seizoen zijn er inmiddels drie 

startbijeenkomsten geweest bij drie 

verschillende collectieven. 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 

in de periode juni/juli. Hiervoor krijgt 

u een vergoeding van € 17,50 per 

sloot en een startbedrag van € 90,- 

(maximaal twee sloten worden 

vergoed). Wilt u meedoen? Meld u 

zich dan zo snel mogelijk aan bij 

Carolien Kooiman  

 

5. Save the date: toelichting nieuwe ANLb-pakketten op 22 

september 

Op 22 september a.s. willen we het nieuwe ANLb vanaf 2023 toelichten. We gaan 

in op (veranderingen in) leefgebieden, pakketeisen en de nieuwe vergoedingen. 

Ook zullen we de relatie met het GLB (de GLMC’s) en de eco-regeling toelichten. 

Houd deze datum alvast vrij. De bijeenkomst is in de Willistee om 20 uur. 

 

6. Project Biodiversiteit op het erf 

De collectieven zijn vooral gericht op 

ANLb: natuur- en landschapsbeheer 

op agrarische gronden. RVV vindt 

echter dat agrarische gronden 

onlosmakelijk met het boerenerf zijn 

verbonden en dat ze elkaar kunnen 

versterken. We zijn daarom een 

project gestart om u te adviseren 

over verbetering van de biodiversiteit 

op uw erf. Op verzoek komen we 

langs om te inventariseren wat er al 

aanwezig is en geven we tips om de 

biodiversiteit te verbeteren. Een 

(uitgewerkt) advies kost € 150. Meer 

informatie vindt u op onze website. 

 

 

mailto:carolien@rijnvechtenvenen.nl?subject=Bloeiende%20boerensloot
https://www.rijnvechtenvenen.nl/projecten/14-biodiversiteit-op-het-erf


 
 

7. Informatiebijeenkomst nieuw GLB-beleid op 7 juli  

Vanaf 2023 komen er nieuwe 

subsidiemogelijkheden beschikbaar 

vanuit het nieuwe 

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 

(GLB). Dit beleid biedt kansen en 

mogelijkheden voor boeren om bij te 

dragen aan de verduurzaming van  

landbouw, natuur en milieu. 

Innovatie, samenwerken (ook 

gebiedsgericht) en kennisdeling 

gericht op het verduurzamen van de 

landbouw krijgen meer aandacht. 

RVO organiseert hiervoor 

informatiebijeenkomsten. U bent van 

harte welkom op de informatieavond 

op donderdag 7 juli van 19:30 tot 

22:00 uur. Meer informatie is te 

vinden op onze website. 

 

 

8. Financiële kansen voor natuur op het erf - enquête 

Als agrariër heb je vaak meer natuur 

op je bedrijf dan je denkt. Maar 

wordt dat ook betaald? Vanuit het 

project Duurzame Landbouw met 

Natuur, initiatief van de Utrechtse 

landbouw- en natuurorganisaties, 

wordt onderzocht hoe je natuur op je 

bedrijf goed en duurzaam kunt 

financieren. Drie studenten van HAS 

Den Bosch gaan aan de slag met de 

volgende vragen: Over welke 

natuurwaarden gaat het? Hoe kan 

het boerenbedrijf hieraan bijdragen? 

Waar zie je als boer zelf 

mogelijkheden voor financiering en 

waar liggen de kansen? Help mee 

met het beantwoorden van deze 

vragen, door een enquête in te vullen 

De resultaten worden uiteindelijk 

verwerkt in een kansenkaart, waarop 

de Utrechtse agrarische ondernemer 

kan zien hoe je natuurwaarden op je 

bedrijf duurzaam kunt financieren. 

Meer informatie vindt u op onze 

website. 

 

 

  

https://www.rijnvechtenvenen.nl/nieuws/2022-06-21/informatiebijeenkomsten-over-nieuw-glb
https://ee.kobotoolbox.org/x/s8LaPdMu
https://ee.kobotoolbox.org/x/s8LaPdMu
https://www.rijnvechtenvenen.nl/nieuws/2022-05-22/waar-liggen-financiele-kansen-voor-natuur-op-je-bedrijf


 
 

9. Webinar ‘Telen voor de bouw’ op 7 juli 

Op donderdag 7 juli vanaf 19:30 uur 

wordt een webinar/masterclass 

georganiseerd over telen voor de 

bouw door het trajectplan Duurzame 

Landbouw met Natuur (DLmN). Deze 

vindt plaats via Zoom. Er wordt 

dieper ingegaan op het telen van 

gewassen die verwerkt kunnen 

worden in bouwmaterialen, zoals 

miscanthus of vlas, waarbij specifiek 

gekeken wordt naar de 

(teelt)mogelijkheden in de provincie 

Utrecht. Door te telen voor de bouw 

ontstaan er nieuwe mogelijkheden 

voor het verdienmodel en leveren we 

een positieve bijdrage op het gebied 

van grondstoffen, biodiversiteit en 

milieu. Aanmelden kan via deze link. 

Meer informatie is te vinden op onze 

website. 

 

 

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. 

https://www.ltonoord.nl/belangenbehartiging/toekomstgericht-ondernemenschap/duurzame-landbouw-met-natuur/actueel/7-juli-webinar-telen-voor-de-bouw
https://www.rijnvechtenvenen.nl/nieuws/2022-06-17/webinar-telen-voor-de-bouw
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

