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Nieuwsbrief Rijn, Vecht en Venen 

 
In deze nieuwsbrief: 

1. Leden BBQ op 1 september 

2. Toelichting nieuwe ANLb-pakketten op 22 september 

3. ANLb 2023 - korte vooruitblik 

4. ALV 2022 op 3 november 

5. Informatieve filmpjes op Vimeo.com 

6. Oproep: deelname enquête WUR 

7. Polderkarren in de veenweiden 

8. Pachters gezocht door UPG 

9. Veldonderzoek biologisch afbreekbare landbouwfolies 

10.Voor uw en onze informatie 

11.Contact 

 

1. Leden BBQ op 1 september  

Op donderdag 1 september a.s. vindt 

de jaarlijkse barbecue van Rijn, 

Vecht en Venen plaats in Breukelen. 

Binnenkort ontvangt u een 

uitnodiging met alle informatie en de 

link naar het opgaveformulier. Voor 

nu kunt u alvast de datum noteren! 

 

 



 
 

2. Toelichting nieuwe ANLb-pakketten op 22 september 

Op donderdag 22 september vanaf 20:00 uur (inloop 19:30 uur) vindt een 

bijeenkomst plaats waarbij we het nieuwe ANLb vanaf 2023 toelichten. 

We gaan in op (veranderingen in): 

• leefgebieden 

• beheervoorschriften 

• nieuwe vergoedingen 

• relatie tussen GLB (GLMC's) en Eco-regeling 

De bijeenkomst is in de Willistee, Pieter Joostenlaan 24, 3648 XR Wilnis. 

 

3. ANLb 2023 - korte vooruitblik 

Wij krijgen momenteel veel vragen over de voortzetting van het ANLb in 2023 en 

de relatie met het nieuwe GLB. U moet soms al op korte termijn belangrijke 

beslissingen nemen over uw bedrijfsvoering. Daarom gaan we hier vast kort en 

in grote lijnen in op de meest gestelde vragen (u kunt hier geen rechten aan 

ontlenen, dit is slechts een globale samenvatting). 

1. Verandert er wat aan de begrenzing? De begrenzingen van het huidige ANLb 

blijven in grote lijnen gehandhaafd, dus kunnen de huidige pakketten worden 

voortgezet. Wilt u het zeker weten? Kijk dan op de kaart van het 

Natuurbeheerplan van Utrecht 2023 (selecteer de laag: themakaarten/natuur/ 

natuurbeheerplan). U kunt de diverse leefgebieden aan- en uitzetten. Zie voor 

open grasland het kaartje verderop (kaart 7).  
2. Veranderen de beheerpakketten in het ANLb? In grote lijnen blijven de 

pakketten hetzelfde. Er verandert hooguit iets in de beheervoorschriften, en 

we zoeken naar mogelijkheden voor meer flexibiliteit. We gaan ook enkele 

nieuwe pakketten aanbieden. De vergoedingen worden (iets) hoger. 

3. De Simulatietool voor het GLB is beschikbaar. U kunt hiermee vast gaan 

puzzelen hoe het zit met de basisvergoeding in het GLB en een eventuele 
extra vergoeding vanuit de eco-regeling. Deze simulatietool kan echter een 

vertekend (te positief) beeld geven. Voor veehouderijen op veen/klei met 

meer dan 75% gras is hij het meest accuraat.  

Met alleen blijvend grasland en een bufferstrook voldoet u vrijwel altijd al aan 

de voorwaarden voor de basispremie. Wanneer u dan nog wat bufferstroken 

heeft, scoort u al gauw brons voor de eco-activiteiten. Om op goud te komen 

moet u wat gaan puzzelen om te zien welke activiteiten u het meest 

opleveren. Daarnaast kunt u afwegen onder welke regeling een activiteit méér 

oplevert: onder een ANLb-contract of onder de eco-regeling. We mogen nl. 

niet tweemaal voor dezelfde activiteit belonen. De punten van de activiteiten 

voor ANLb tellen wel mee voor de eco-regeling. 

4. Kruidenrijk grasland. De verleiding is groot om kruidenrijk grasland in te 

zaaien. Dat levert een redelijk aantal punten op in de eco-regeling. Ook bij de 

zuivelfabrieken scoort kruidenrijk grasland hoog. Wij als RVV zullen echter niet 

adviseren een kruidenrijk mengsel in te zaaien op veengrond. Ten eerste gaat 
het zwart maken ten koste van de bodem (CO2-uitstoot, bodemdaling en 

daling organische stofgehalte). Bovendien zitten er al voldoende zaden in de 

bodem. Als de omstandigheden goed zijn komen die vanzelf tot wasdom. Het 

https://webkaart.provincie-utrecht.nl/viewer/app/Webkaart?debug=false&version=
https://www.rvo.nl/onderwerpen/glb/het-nieuwe-glb/eco-regeling


 
 

streven is dat kruidenrijk grasland via natuurlijke processen kruidenrijk is of 

wordt. U dient dan het perceel te verschralen: minder of niet te bemesten of 

alleen met ruige mest.  

Bij gebrek aan soorten in de zaadbank of in de omgeving kan pleksgewijs 
worden ingezaaid of met soortenrijk hooi uit de buurt zaden worden 

aangevoerd. Dit is alleen een optie als de productiviteit gematigd is (rond 5-7 

ton ds/ha). 

NB: de definitie van kruidenrijk grasland in het kader van de eco-regeling is 

naar verwachting als volgt: "Op minimaal 30% van uw grasland staan kruiden 

tussen 1 april en 1 oktober. Uw percelen zijn zichtbaar bedekt en u verdeelt de 

kruiden gelijkmatig over het perceel." 

Kijk voor meer informatie op de website van RVO met extra info:  

https://www.rvo.nl/onderwerpen/het-nieuwe-glb-de-conditionaliteiten 

https://www.rvo.nl/onderwerpen/glb/het-nieuwe-glb/eco-regeling 

 

 
Begrenzing leefgebied Open Grasland (weidevogelbeheer). (bron Ontwerp 

Natuurbeheerplan 2023 provincie Utrecht). 
 
  

https://www.rvo.nl/onderwerpen/het-nieuwe-glb-de-conditionaliteiten
https://www.rvo.nl/onderwerpen/glb/het-nieuwe-glb/eco-regeling


 
 

 

4. ALV 2022 op 3 november 

Op 3 november hopen we weer een 

algemene ledenvergadering te 

kunnen organiseren. Naast het 

officiële gedeelte met bestuurszaken 

nodigen we ook een spreker uit met 

een interessant onderwerp. Houd 

deze datum vast vrij. Locatie en 

programma wordt in een volgende 

nieuwsbrief en op onze website 

bekend gemaakt. 

 

 

5. Informatieve filmpjes op Vimeo.com  

Op platform Vimeo.com heeft RVV 

een eigen locatie ingericht waarop 

diverse filmpjes staan. We zijn van 

plan om hier in de toekomst meer 

filmpjes aan toe te voegen die we 

kunnen delen met onze deelnemers. 

Op dit moment hebben we filmpjes 

over de zwarte stern, niet kerende 

grondbewerking, 

waterinfiltratiesysteem en 

Polderkennis op Peil. Heeft u zelf een 

filmpje dat u met ons wilt delen? 

Neemt u dan contact op met ons 

kantoor. 

 

6. Oproep: deelname enquête WUR  

Onderzoekers van de WUR vragen u 

deel te nemen aan een korte enquête 

over bodemverbeteraars afkomstig 

uit reststromen. Met behulp van uw 

inbreng wordt gewerkt aan een 

duidelijk beeld van de behoeften die 

u als agrarisch ondernemer heeft 

met betrekking tot 

kringlooplandbouw. Uw ervaring en 

voorkeuren zijn van groot belang 

voor onderzoek, beleid en 

communicatie op het gebied van 

bodemverbeteraars. Het duurt 

maximaal 15 minuten om de 

vragenlijst in te vullen, die tussen 1 

augustus en 15 september online 

staat. U vindt de lijst via deze link. 

Meer informatie is te lezen op onze 

website. 

 

 

https://www.rijnvechtenvenen.nl/agenda/12/alv-rvv
https://vimeo.com/user177024065
mailto:kantoor@rijnvechtenvenen.nl
https://forms.gle/WrzD8nzj2DtoX1u1A
https://www.rijnvechtenvenen.nl/nieuws/2022-07-27/oproep-deelname-aan-korte-enquete-bodemverbeteraars-afkomstig-uit-reststromen


 
 

7.  Polderkarren in de veenweiden

In veel veenweidepolders zijn 

melkveehouders aan de slag met 

waterinfiltratie (WIS) om de 

bodemdaling af te remmen. Ook 

worden experimenten gestart met 

klei in veen, greppelinfiltratie en 

moldrains. Op de hoogwaterboerderij 

van KTC Zegveld wordt onderzocht 

wat ‘boeren bij hoog water’ betekent 

voor boer, koe, bodem, biodiversiteit 

en meer. Voor boeren die zelf of 

samen met het agrarisch collectief 

nadenken over 

bodemdalingremmende maatregelen, 

organiseren we excursies. Met elkaar 

langs drie locaties op één dag, met 

als vaste tussenstop de 

hoogwaterboerderij in Zegveld. Deze 

dagen zijn op 9 september en 14 

oktober. Meer informatie vindt u op 

de website van KSBoV. 

 

 

8. Pachters gezocht door UPG  

 

Het Utrechts Particulier Grondbezit 

zoekt deelnemers voor gesprekken 

over het opnemen van 

duurzaamheidsmaatregelen in 

pachtcontracten. De agrarische 

sector krijgt de komende jaren te 

maken met grote uitdagingen. 

Samen met andere groene partners 

werkt het Utrechts Particulier 

Grondbezit (UPG) binnen het traject 

Duurzame Landbouw met Natuur 

(DLmN) aan deze grote uitdagingen. 

Binnen dit traject wordt middels 

projecten gekeken naar de 

verduurzaming van de landbouw, 

waarbij een verdienmodel voor 

agrarische ondernemers een absolute 

voorwaarde is. Om inzichtelijk te 

krijgen welke 

duurzaamheidsmaatregelen 

onderdeel kunnen zijn van 

pachtovereenkomsten – waarbij 

rekening wordt gehouden met het 

verdienmodel – zijn we op zoek naar 

agrarische ondernemers die hun 

ideeën hierover willen delen met het 

UPG en andere partners (zoals RVV). 

Meer informatie vindt u op onze 

website. 

Wilt u uw ideeën delen, dan kunt u 

contact opnemen met Ronald Kramer 

via r.kramer@grondbezit.nl. 

  

https://klimaatslimboerenopveen.nl/polderkarren/
https://www.rijnvechtenvenen.nl/nieuws/2022-07-22/upg-zoekt-pachters-om-in-gesprek-te-gaan
mailto:r.kramer@grondbezit.nl


 
 

9. Veldonderzoek biologisch afbreekbare landbouwfolies 

In een veldonderzoek willen 

Wageningen Universiteit en Plastic 

Soup Foundation graag onderzoeken 

in welke mate biologisch afbreekbare 

landbouwfolies achter kunnen blijven 

in de bodem. Voor dit onderzoek zijn 

ze op zoek naar boeren die biologisch 

afbreekbare landbouwfolies 

gebruiken en interesse hebben om 

deel te nemen. In de zomer/najaar 

van 2022 wil Wageningen 

Universiteit bodemmonsters nemen 

en deze analyseren op micro- en 

macroplastic fragmenten afkomstig 

van biologisch afbreekbare 

landbouwfolies. Voor meer informatie 

kunt u contact opnemen met Marina 

Bool of Sophie Vonk. 

 

 

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:marina@plasticsoupfoundation.org
mailto:marina@plasticsoupfoundation.org
mailto:sophie@plasticsoupfoundation.org
mailto:kantoor@rijnvechtenvenen.nl
https://www.rijnvechtenvenen.nl/leden/meldingen
mailto:kantoor@rijnvechtenvenen.nl
https://mijnboerennatuur.nl/
mailto:kantoor@rijnvechtenvenen
mailto:kantoor@rijnvechtenvenen.nl
https://www.rijnvechtenvenen.nl/contact

