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1. Van de voorzitter
2021 ligt alweer bijna achter ons.
Een raar jaar met opnieuw veel
coronaperikelen. Velen maken zich
zorgen om hun eigen gezondheid of
die van hun naasten. Ook zijn er
zorgen over de ontwikkelingen in de
landbouw. Het nieuwe
coalitieakkoord geeft aan dat er echt
wat gaat veranderen. De invulling
staat nog open en we worden daarbij
uitgenodigd om mee te denken.
Laten we die handschoen oppakken.
Er is altijd wat te piekeren, maar
kerst is naast een tijd van
terugblikken ook een tijd van hoop
en vooruitkijken.
Terugblik
De afgelopen jaren hebben we met
jullie gewerkt aan een succesvol
ANLb. De resultaten zijn in ons

gebied echt zichtbaar. De
weidevogelstand laat in veel
gebieden een vooruitgang zien. De
slootkanten bloeien in het voorjaar,
en in het najaar zien we het resultaat
van ecologisch slootschonen: meer
planten in de slootkant. Ook de
landschapselementen hebben de
afgelopen jaren aandacht gekregen
door onderhoud, maar ook door
nieuwe aanplant. We hebben met
deze mooie resultaten ook de pers
opgezocht en mooie jaarverslagen
gepresenteerd. De organisatie is
uitgebreid en we voeren steeds meer
projecten uit. We hopen naar ieders
tevredenheid.
Vooruit!
Het jaar 2022 wordt het jaar van de
ombouw naar het nieuwe GLB. Het

ANLb blijft op een zelfde manier van
kracht. Met aangepaste
vergoedingen en mogelijk ook hier
en daar wat aangepaste en nieuwe
beheerpakketten. Nieuw in het GLB
zijn de ecoregelingen: op basis van
de door de veehouder gekozen
maatregelen kan deze een
vergoeding krijgen. We gaan u
komend jaar over het ANLb en de
ecoregelingen verder informeren.
Daarnaast gaat er meer op ons
afkomen als het gaat om stikstof en
bodemdaling via, zo lijkt wel het
toverwoord, ‘gebiedsprocessen’. Ook
in deze processen gaat collectief RVV
een rol spelen.
Zo werken we samen aan de
toekomst en een meer natuur-

inclusieve landbouw. Ik wil jullie
bedanken voor de inzet en de goede
sfeer waarin we samenwerken. En
wens je Fijne Feestdagen en alle
goeds voor 2022!

Namens het bestuur van Rijn Vecht
en Venen, Henk Jan Soede.

2. Vragenlijst weidevogelonderzoek
onderzoek heeft zij een vragenlijst
opgesteld, waarbij beheerders
keuzes maken tussen twee
hypothetische contracten. Met de
gegevens kan deze student de
voorkeuren voor een resultaatgericht
contract analyseren.

Een student uit Wageningen zoekt
uw hulp. Deze student aan de
Wageningen Universiteit doet
onderzoek naar resultaatgericht
weidevogelbeheer. Voor dit

Graag zouden we onze deelnemers
met weidevogelbeheer willen
verzoeken om deze vragenlijst in te
vullen. Klik hier voor de vragenlijst
op onze website. Hoe meer
respondenten, hoe hoger de
betrouwbaarheid van de resultaten
zal zijn. Namens deze student alvast
erg bedankt!

3. Melden beheer landschapselementen
Op 1 oktober is het knot- en
snoeiseizoen van start gegaan. De
beheerwerkzaamheden aan de
landschapselementen mogen worden
uitgevoerd tot 15 maart. Wat
belangrijk is bij de uitvoering van
beheer, is dat u gefaseerd werkt.
Dus liever knotbomen om en om
knotten, of vijf wel en vijf niet, in
plaats van alles. Ook een
hakhoutbosje of singel liever in
stappen van drie jaar geheel
afzetten, wat betekent een derde per
jaar afzetten*. Graag ontvangen wij
de meldingen van uitgevoerd beheer
binnen 7 dagen na uitvoering via de
website van RVV.

* In weidevogelgebieden graag even overleggen
met de gebiedsregisseur. Daar kan het belangrijk
zijn een hakhoutbosje of singel helemaal af te
zetten i.v.m. de openheid in de polder die
weidevogels nodig hebben.

4. Resultaten project erfzwaluwen
Het project erfzwaluwen is dit jaar
voor de vierde keer uitgevoerd in het
werkgebied van RVV. 60 deelnemers
hebben hun 1e en 2e telling van de
boerenzwaluw doorgegeven en 35
deelnemers hebben hun 1e en 2e
telling van de huiszwaluw
doorgegeven, waarvan 22
deelnemers met daadwerkelijk
bezette nesten van de huiszwaluw op
hun erf. Hieronder ziet u de
resultaten van dit jaar:

Boerenzwaluwjongen

Vogelsoort
Boerenzwaluw
Huiszwaluw

1e telling (nesten)
374
152

2e telling (nesten)
373
170

5. Subsidieregeling AGV
De subsidieregeling voor
waterkwaliteit en bodem in AGVgebied is nog steeds geopend. Bent u
agrariër en ziet u kansen om de
waterkwaliteit te verbeteren? Dan is
deze subsidieregeling voor u. U kunt
subsidie krijgen voor activiteiten die

een positief effect hebben op de
waterkwaliteit. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan een waterbak voor
de koeien of een veegmachine voor
het erf. De aanvraag wordt gedaan
door ten minste twee agrariërs, die
samen gebiedsgericht concrete,

fysieke maatregelen nemen om de
oppervlaktewaterkwaliteit te
verbeteren. Jan Oudshoorn is
namens RVV als watermakelaar
aangesteld. Hij kan u helpen om tot
de beste ideeën te komen. Hij denkt
mee met uw initiatief en helpt u bij
het opstellen van het agrarisch
waterplan. Interesse? Neem contact
op met Jan Oudshoorn

6. Snoeicursus hoogstamfruitbomen
We hopen dit seizoen een
snoeicursus te kunnen organiseren.
Er zijn nog enkele plekken
beschikbaar.
De theorieavond staat gepland voor
donderdagavond 27 januari 2022
(vanaf 19:30 uur). Op 29 januari
wordt de theorie in de praktijk
getoetst (van 9:30 tot 15:00 uur).
De locaties worden later
bekendgemaakt. Heeft u interesse,
neem dan contact op met Wenche
Asyee.

7. (Amerikaanse) rivierkreeft
Ze zitten al jaren in onze polders,
maar het afgelopen jaar wordt hun
aanwezigheid te nadrukkelijk. We
zien op meer en meer plekken
slootkanten inzakken, en sloten die
tot voor kort rijkelijk begroeid waren,
veranderen in lege, troebele sloten.
Dit is slecht voor de slootkanten, de
waterkwaliteit en het leven hierin,
maar ook voor onze (hoge) motivatie
bij het duurzaam slootbeheer.

Daarom heeft RVV dit probleem al
meerdere keren aangekaart en
besproken met de waterschappen en
de provincie Utrecht. Probleem
hierbij is dat de aanpak van de
rivierkreeft bij het ministerie van LNV
ligt. Bij LNV schijnt ‘de rivierkreeft’
ook op de actielijst te staan, maar
wij willen dat er daadwerkelijk en
snel wat gaat gebeuren! Daarom

gaat er een brief van de Utrechtse
collectieven naar LNV om hen te
manen met maatregelen en
mogelijkheden te komen om dit
probleem ook in het veld echt aan te
pakken. We willen niet langer op
onderzoek en de uitkomsten ervan
wachten, maar alvast in actie kunnen
komen!

8. Groenfinanciering
Bij aanvang van het ANLb in 2016
was het mogelijk voor deelnemers
om voor de looptijd van het ANLb
korting op hun financiering (een
groenfinanciering) bij de Rabobank
te krijgen. Daarvoor was een
‘groenverklaring’ van RVO nodig.
Deze groenverklaring heeft een
einddatum van 31 december 2021.
De groenverklaringen worden niet
verlengd. De Rabobank geeft aan dat
de huidige groenfinanciering per 1

januari 2022 wordt omgezet in een
reguliere financiering. Lees hier meer
over op onze website.

9. Documenten verlenging ANLb in 2022
Het versturen van documenten voor
de verlenging van het ANLb in 2022
is in volle gang en verloopt
voorspoedig, mede door de digitale
ondertekening. Veel deelnemers
hebben de documenten reeds
ontvangen (en vaak al getekend
geretourneerd). Andere krijgen deze
nog. Wel werden we geïnformeerd
dat de mails hierover bij sommige

deelnemers in de map
‘spam/ongewenste mail’ werden
aangetroffen. Het kan dus zijn dat dit
ook bij u het geval is/zal zijn. Graag
een extra check dus.
Mocht u vragen hebben over het
proces, dan kunt u deze stellen aan
Marian Kruijning.

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.

