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1. Succesvolle thema-avond ANLb in het veld

Op dinsdagavond 3 december was de ledenbijeenkomst ANLb in het veld. Ruim
40 leden waren aanwezig en de avond stond in het teken van praktische tips
over beheer van erfzwaluwen (Carolien Kooiman), landschapselementen (Walter
den Hollander) en de zwarte stern (Leen Heemskerk). Zwaluwen op het
boerenerf hebben veel baat bij een aangelegd modderpoeltje op maximaal 200
meter van de aan te leggen nesten. Goede tips voor het beheer van knotbomen
zijn: niet te dicht op de stam knotten
vanwege rottingsgevaar en niet alle
bomen tegelijk, om de boombewoners
niet hun schuilplaats af te nemen. Het
blijkt dat het broedsucces van de
zwarte stern twee keer zo hoog is met
het gebruik van vlotjes met een randje
en een klein beetje begroeiing erop. Bij
‘natuurlijke nesten’ gaan de legsels
vaker verloren omdat de eieren niet
stevig in een nestje liggen.
Na afloop is er in gemoedelijke sfeer
wat gedronken aan de bar, wat het
geheel tot een succesvolle avond
René Faber opent de bijeenkomst. Carolien Kooiman
maakte en ook voor herhaling vatbaar.
trapt af met verhaal over Erfzwaluwen.
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2. Nieuws van de weidevogelman
In september is De Weidevogelman van start gegaan. De
Weidevogelman is dol op weidevogels. Hij observeert ze al
zijn hele leven en zit hierdoor vol met kennis over deze
fascinerende vogels. Hij deelt deze kennis graag, en is
daarom met een blog begonnen met praktische tips en weetjes om de
weidevogel als onderdeel van de bedrijfsvoering te zien. Op de nieuwsberichten
pagina van het RVV wordt zijn blog met u gedeeld.

3. (S)Ken je sloot resultaten
Dit jaar is het project (S)Ken je sloot voor de derde
keer uitgevoerd. Agrariërs gaan tijdens dit project zelf
gegevens verzamelen over hun sloten met behulp van
een app en een handige hark. Er wordt gekeken naar
slootbreedte, slootdiepte, dikte baggerlaag en
beplanting in de sloten. Als kers op de taart kunnen
ook de plantensoorten doorgegeven worden die in de
sloot/slootkant groeien. Dit is niet verplicht maar wel
leuk. Een volledig verslag met de resultaten van 2019
is te lezen op onze website.
Bent u een agrariër in het AGV-gebied en heeft u
interesse om mee te doen aan (S)Ken je sloot, neem
dan contact op met Carolien Kooiman, 0614022228 of
carolien_kooiman@hotmail.com

4. Erfzwaluwen resultaten

Veehouder Ko Kooiman wijst vol
trots zijn modderpoeltje aan voor de
zwaluwen. Zie ook thema-avond
ANLb in het veld

Het erfzwaluwenproject
is dit jaar voor het 2e
jaar gestart, nadat het
onder de ANV ‘de
Cor den Hertog samen met zijn
Utrechtse Venen’ van
dochter aan het slootmonitoren.
2011 tot 2015 is
uitgevoerd. In de
nieuwe stijl worden ook de huiszwaluwen-tellingen
meegenomen. We willen graag een beeld krijgen
hoeveel boeren- en huiszwaluwen er zijn in het
werkgebied van RVV. Daarnaast willen we graag
deelnemers stimuleren om de zwaluwen blijvend
een goede plek te bieden op hun bedrijf. We doen
dit d.m.v. voorlichting en het verstrekken van
kunstnesten.

Uitkomsten van de tellingen 2019 in RVV gebied:
Vogel

Telling

Aantal bezette nesten

Boerenzwaluw

1
2e
1e
2e

477
412
221
180

Huiszwaluw

e

telling
telling
telling
telling

Een volledig verslag met de resultaten van 2019 is te lezen op onze website.
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5. Interview met René Faber door
provincie Utrecht

Nadat het positieve nieuws over het stabiel
zijn van de Grutto-aantallen in het
weidevogelgebied van Rijn, Vecht en Venen
bekend is geworden, heeft René Faber een
interview gegeven aan provincie Utrecht om
te vertellen over dit succes. René benadrukte
in het interview dat een aantal dingen
belangrijk zijn: Het samenspel van tellingen,
Veldcoördinator René Faber is graag in het
vernatting, goed beheer op de juiste plaats,
veld te vinden.
kennis, en ook zeker de animo en
betrokkenheid van de veehouders. Dit alles
heeft ervoor gezorgd dat de aantallen in ons werkgebied de laatste jaren stabiel
zijn gebleven. Met behulp van subsidie van de provincie hebben we 60
waterpompen op diverse plekken kunnen inzetten. Met deze waterpompen
kunnen (delen van) een weiland of greppels onder water gezet worden en
daardoor is er voldoende voedsel te vinden voor de weidevogels en hun kuikens.
Het hele interview is te zien via deze link.

6. ANLb doe je zo!
ANLb-deelnemers hebben te maken met een aantal websites en al de daarbij
behorende gebruikersnamen en wachtwoorden. Om het overzichtelijk te houden,
heeft RVV een ‘cheat sheet’, mooi Engels voor ‘spiekbrief’, gemaakt waarop u die
gegevens voor de sites van RVO, BoerenNatuur en RVV kunt noteren. We hebben
ook vermeld wat u op welke sites kunt doen en welke informatie u er kunt
vinden. Het formulier kunt u vinden via deze link.

7. Winterfotowedstrijd
RVV biedt onder andere pakketten voor het beheer
van landschapselementen op agrarische grond. Hierbij
kunt u denken aan bomenrijen, bosjes, knotwilgen,
hoogstamboomgaarden etc. Kortom: elementen die
niet alleen mede het landschap bepalen en aanzien
geven, maar ook als schuil- en nestelplaats dienen
voor fauna. Hebt u zo’n pakket afgesloten met RVV?
Dan nodigen we u uit om mee te doen met de Fotowedstrijd
Landschapselementen 2019/2020. Maak een foto van een mooi/bijzonder/uniek
element(en rij) dat u in beheer hebt en vertel daarbij waarom u juist dit element
hebt uitgekozen, hoe en wanneer u het onderhoudt en of u volgens een jaarlijks
onderhoudsplan werkt. De jury, bestaande uit experts van RVV, zal de
inzendingen beoordelen op kwaliteit van het onderhoud en op ecologische en
beeldbepalende waarde. De prijswinnaars worden op de Weidevogelavond in het
voorjaar van 2020 bekendgemaakt. Uw inzending kunt u tot 1 maart 2020 sturen
naar kantoor@rijnvechtenvenen.nl. Hartelijk dank alvast!

8. Contact

email: kantoor@rijnvechtenvenen.nl
Kijk voor contactpersonen en telefoonnummers op www.rijnvechtenvenen.nl.
RVV wenst u gezellige feestdagen en een succesvol 2020!
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