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Blaasjeskruid – foto: fam. De Kruijf  

Nieuwsbrief Rijn, Vecht en Venen 

 
In deze nieuwsbrief: 

1. Toelichting nieuwe ANLb-pakketten op 22 september 

2. ALV op 3 november 

3. Ecologisch slootschonen vanaf 1 september 

4. Geslaagde ledenbarbecue 

5. Vacature: wie komt ons team versterken? 

6. Project Biodiversiteit op het erf 

7. Stimuleringsregeling voor Water- en Bodemmaatregelen 

8. LaMi: Excursie Verdienmodellen op Veen op 26 september 

9. Subsidieregeling innovaties door landbouwers 

10.Programma Biodiversiteit op je Bord 

11.Perspectief in de Landbouw, startbijeenkomst op 23 september 

12.Enquête Provincie Utrecht over perspectief verduurzaming 

13.Voor uw en onze informatie 

14.Contact 

 

1. Toelichting nieuwe ANLb-pakketten op 22 september 

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

bijeenkomst plaats waar 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 Willisstee, Pieter Joostenlaan 24, 3648 XR Wilnis. Meer 

informatie is te vinden op onze website. 

Tijdens deze bijeenkomst zal het gedrukte exemplaar van het jaarverslag 2021 

beschikbaar zijn. De digitale versie vindt u op onze website. 

 

https://www.rijnvechtenvenen.nl/anlb2023-2028
https://www.rijnvechtenvenen.nl/assets/uploads/files/jaarverslagen/Jaarverslag%202021_LR.pdf


 
 

2. ALV op 3 november 

Op 3 november hopen we weer een 

algemene ledenvergadering te 

kunnen organiseren. Naast het 

officiële gedeelte met bestuurszaken 

nodigen we 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. Tijdens de 

jaarvergadering zal het gedrukte 

exemplaar van het jaarverslag 2021 

beschikbaar zijn. De digitale versie 

vindt u op onze website. 

 

 

3. Ecologisch slootschonen vanaf 1 september  

 

Heeft u een overeenkomst voor het 

ecologisch slootschonen (pakket 

12b)? 

Vanaf 1 september tot 1 november 

kunt u de sloten schonen. Schoon 

alleen wanneer dit echt nodig is en 

de regels van de Keur het niet-

schonen toestaan! Slootplanten die 

kunnen blijven staan, zijn van grote 

waarde voor wat groeit en bloeit in 

en rond de sloot! Maaisel en slootvuil 

legt u op het perceel buiten de 

bemestingsvrije zone of voert u later 

af. Meer informatie en de folder vindt 

u op onze website. U heeft inmiddels 

kaartje(s) met de betreffende sloten 

van ons ontvangen. 

 

4. Geslaagde ledenbarbecue  

Op 1 september vond de jaarlijkse 

ledenbarbecue plaats in Kortrijk, 

gemeente Stichtse Vecht, bij de 

familie Rietveld. Met 129 

aanmeldingen was duidelijk dat 

iedereen zin had in een informele 

bijeenkomst. Voorafgaand aan de 

barbecue was er de mogelijkheid om 

uitleg te krijgen over het WIS 

(Waterinfiltratie Systeem) dat in de 

percelen van de fam. Rietveld is 

aangebracht. De projectbegeleiders 

gaven uitleg op de plek waar de 

eindbuizen van het systeem 

gekoppeld zijn aan de sloot. De 

opstelling van aannemer Heerschap 

werd ook druk bezocht. 

 

https://www.rijnvechtenvenen.nl/assets/uploads/files/jaarverslagen/Jaarverslag%202021_LR.pdf
https://www.rijnvechtenvenen.nl/assets/uploads/files/flyers/Ecologisch%20slootschonen,%20zo%20doe%20je%20dat%20versie%202.pdf
https://www.rijnvechtenvenen.nl/agenda/15/ecologisch-slootschonen


 
 

 

 

5. Vacature: wie komt ons team versterken? 

Het team van RVV team zoekt versterking van iemand met hart voor onze 

doelstelling: behoud en versterking van natuur en landschap op een voor boeren 

rendabele manier. In verband met aankomende projecten zoeken we een 

(aankomend) projectleider. Ben jij of ken jij zo iemand? Zie de vacaturetekst op 

onze website.  

 

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. Meer 

informatie vindt u op onze website. 

 

 

7. Subsidieregelingen voor Waterkwaliteit en Bodem 

  

De Stimuleringsregeling voor Water- 

en Bodemmaatregelen in AGV-

Waternet en HDSR-gebied zijn voor 

2022 nog steeds open. Bent u 

agrariër en ziet u kansen om de 

waterkwaliteit te verbeteren? Dan is 

deze subsidieregeling voor u. Meer 

informatie is te lezen op onze 

website. U kunt ook contact 

opnemen met Jan Oudshoorn. 

 

  

https://www.rijnvechtenvenen.nl/regionieuws/2022-09-05/vacature-projectleider-agrarisch-natuurbeheer
https://www.rijnvechtenvenen.nl/projecten/14-biodiversiteit-op-het-erf
https://www.rijnvechtenvenen.nl/projecten/01-water-en-bodem
mailto:jan@rijnvechtenvenen.nl?subject=subsidieregeling%20water%20en%20bodem


 
 

8. LaMi: Excursie Verdienmodellen op Veen 26 september 

 

Op 26 september organiseert LaMi in 

samenwerking met de NMU een 

excursie naar de hoogwaterboerderij 

in Zegveld. Het thema is wat 

natuurinclusief boeren op veen voor 

uw verdienmodel betekent. Er wordt 

gesproken over de mogelijkheden 

voor agrarische activiteiten bij een 

hoger grondwaterpeil en er worden 

praktische handvatten meegegeven. 

Het programma bestaat uit een 

rondleiding op de boerderij, en er 

komen vier sprekers aan het woord. 

Meer informatie over het programma 

en aanmelden kan via onze website.

 

9. Subsidieregeling innovaties door landbouwers 

De provincie stelt 1 miljoen euro 

beschikbaar om landbouwers te 

stimuleren om te investeren in 

moderne installaties, onroerend goed 

of machines waardoor de landbouw 

duurzamer en milieuvriendelijker 

wordt. Denk aan een aangepaste 

machine voor strokenteelt, waarbij 

de teelstroken niet bereden worden, 

of opslagplaatsen voor de verwerking 

van organisch materiaal tot compost. 

Meer informatie en aanmeldlink is te 

vinden op onze website. 

 

 

10. Programma biodiversiteit op je bord 

 

Dutch Cuisine is trekker van het 

programma Biodiversiteit op je Bord. 

Het doel daarvan is om producten 

van boeren die een positieve bijdrage 

leveren aan behoud of herstel van 

biodiversiteit te promoten bij horeca 

en cateraars. Voor dit programma 

zoeken de organisatoren 

voedselproducenten die positief bezig 

zijn met biodiversiteit en hun 

onderscheidende product aan de 

horeca willen leveren. Meer 

informatie is te vinden op onze 

website. 

 

 

https://www.rijnvechtenvenen.nl/regionieuws/2022-08-30/excursie-en-lezingen-verdienmodellen-op-veen-26-september
https://www.rijnvechtenvenen.nl/nieuws/2022-08-30/provincie-utrecht-stelt-1-miljoen-euro-beschikbaar-voor-innovaties-door-landbouwers
https://dutch-cuisine.nl/
https://www.rijnvechtenvenen.nl/nieuws/2022-08-23/gezocht-biodiversiteitvriendelijk-boeren-die-aan-de-horeca-willen-leveren


 
 

11. Perspectief in de landbouw, startbijeenkomst 23 september 

Als jij nou eens mocht bepalen hoe 

de toekomst van de landbouw eruit 

komt te zien, wat zou er dan vanaf 

nu gaan veranderen? 

In deze roerige tijden is het de 

hoogste tijd dat we weer perspectief 

hebben op een landbouw MET 

toekomst. Zolang de politiek ons die 

duidelijkheid niet geeft, moeten we 

misschien zelf maar eens aan de slag 

om weer baas te kunnen worden op 

onze eigen boerderij! 

 

Hoe kan dat? Kom naar de eerste 

bijeenkomst van Perspectief in de 

Landbouw op 23 september; een 

initiatief van drie veenweideboeren 

en Wij.land. Zie verder op onze 

website. 

 

12. Enquête Provincie Utrecht over perspectief verduurzaming 

De provincie Utrecht wil graag weten wat jij als agrariër in Utrecht nodig hebt 

voor een eventuele omschakeling. Of waarom het biologische pad juist niet bij 

jou past. Help je mee? Vul dan de korte enquête in. De provincie Utrecht hoopt 

met de enquête inzicht te krijgen in: 

• Hoeveel Utrechtse boeren denken op dit moment na over omschakeling 

naar biologisch? 

• Waar hebben boeren met interesse behoefte aan? 

Meer informatie vindt u op onze website. 

 

13. 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 

14. Contact 

e-mail: kantoor@rijnvechtenvenen.nl 

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

https://wij.land/veenbeweiders/
https://wij.land/veenbeweiders/
https://www.rijnvechtenvenen.nl/nieuws/2022-09-04/perspectief-in-de-landbouw-startbijeenkomst-23-september
https://nl.surveymonkey.com/r/CDWMKG5
https://www.rijnvechtenvenen.nl/nieuws/2022-09-05/enquete-provincie-utrecht-toekomstperspectief-verduurzaming
mailto:kantoor@rijnvechtenvenen.nl
https://www.rijnvechtenvenen.nl/leden/meldingen
mailto:kantoor@rijnvechtenvenen.nl
https://mijnboerennatuur.nl/
mailto:kantoor@rijnvechtenvenen.nl
mailto:email:%20kantoor@rijnvechtenvenen.nl
https://www.rijnvechtenvenen.nl/contact

