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1. Het eerste kievitsei is gevonden
Op donderdag 10 maart, aan het
begin van de middag, werd het
eerste kievitsei van 2022 in ons
werkgebied gevonden in polder
Wilnis-Veldzijde door (ANLbdeelnemer) Gijsbert Tijsseling. Hij
vond een nestje met twee eieren.
Daarmee was hij niet de eerste van
Nederland, maar wel van de
provincie Utrecht.

2. Melden onderhoud landschapselementen
Het beheerseizoen van landschapselementen loopt van 1 oktober tot
15 maart. In deze periode kunt u
knotten, snoeien en afzetten. Het is
van belang om uw beheerwerkzaamheden te melden voor het
verkrijgen van de subsidie.

uitgevoerd beheer binnen 7 dagen te
melden via de website.

Vanuit het ANLb adviseren wij om
het werk gefaseerd uit te voeren.
Dus liever de helft of 1/3e van een
hakhoutbosje afzetten en knotbomen
om en om knotten, dan alles in één
keer. Hierdoor blijft u de dieren een
goede schuilplaats bieden.
In weidevogelgebied liever een bosje
in één keer afzetten i.v.m.
predatoren die graag in hoge bomen
zitten. U wordt verzocht om

3. Advies Natuur op het erf
zijn en elkaar kunnen versterken.
Daarnaast erkent de maatschappij
ook het belang van mooie erven. Dat
uit zich o.a. in de
duurzaamheidsprogramma’s van de
zuivelsector die mede een groen erf
belonen.

Boerenerven kunnen heel waardevol
zijn voor vogels, insecten en andere
flora en fauna. Bovendien draagt een
mooi erf bij aan een aantrekkelijk
landschap, is het een mooi
visitekaartje en kan een groen erf
voor verkoeling zorgen in de zomer.
Rijn, Vecht en Venen vindt dat het
erf en de agrarische gronden
onlosmakelijk met elkaar verbonden

Rijn, Vecht en Venen wil daarom een
groen erf stimuleren. U kunt terecht
bij uw gebiedsregisseur voor een
erfplan. Samen met hen bekijkt u
wat de mogelijkheden zijn om
(eenvoudige) maatregelen te treffen
voor nestkastjes, struiken of een
bloemenrand.
De kosten voor een plan bedragen
€ 150. De benodigde materialen
bekostigt u zelf. Meld u aan bij uw
gebiedsregisseur of via
kantoor@rijnvechtenvenen.nl.

4. ANLb 2023
Op 1 januari 2023 gaat een nieuwe
periode Agrarisch Natuur- en
Landschapsbeheer (ANLb) van start.
Dit betekent dat de huidige
contracten per 31 december 2022
aflopen en we afspraken gaan maken
voor de periode 2023 -2028.
In augustus 2022 moeten wij onze
aanvraag voor 2023 al indienen bij
provincie Utrecht. Het is noodzakelijk
dat wij voor die tijd weten hoeveel
hectare agrarisch natuurbeheer wij
kunnen afsluiten bij onze
deelnemers. Dat lijkt nog ver weg
maar het is zò augustus. Achter de
schermen zijn wij al druk bezig met
de voorbereidingen.

nieuwe pakketten en vergoedingen.
Er zijn echter nog steeds veel
onzekerheden over de ecoregeling,
conditionaliteit en het 7e
Actieprogramma Nitraat. Die kunnen
allemaal effect hebben op het ANLb.
We proberen u regelmatig op de
hoogte te houden. Houd ook onze
website in de gaten.

In april-mei willen we
voorlichtingsbijeenkomsten
organiseren waarin we informatie
geven over het nieuwe stelsel, de

5. Startavond weidevogels op 25 maart
Locatie: De Willisstee (Pieter
Joostenlaan 24, Wilnis).
Aanvang: 20 uur (inloop vanaf 19.45
uur).

Op vrijdag 25 maart vindt weer de
jaarlijkse weidevogelavond van RVV
plaats.

Op deze avond wordt zoals
gewoonlijk aandacht besteed aan het
eerste kievitsei! Verder is Anne
Jansma uitgenodigd voor een lezing.
De heer Jansma is verbonden aan
Hogeschool Van Hall Larenstein en
doet onderzoek naar beweiding voor
weidevogels, koeien en kruidenrijk
grasland.
Wij hopen u daar te ontmoeten!

6. Metaaldetectoren in het weiland
U ziet ze ongetwijfeld wel eens door
de weilanden schuifelen, liefhebbers
van buitenlucht en klinkende
munten: mensen met
metaaldetectoren.

metaaldetectoren toe te staan op de
weidevogelpercelen.

Helaas gaat dit niet samen met
weidevogelbeheer. Er wordt lange
tijd door de weilanden gelopen,
terwijl de weidevogel op zijn of haar
eieren moet zitten, de kuikens
moeten eten of warm gehouden
moeten worden. We willen u daarom
met klem vragen geen gezoek met

7. Vissers nabij watervogels
Ook de aanwezigheid van vissers die
door percelen lopen of zich
verplaatsen in de slootkant kan sterk
verstorend werken op weidevogels.
Broedende weidevogels durven niet
terug naar hun nest en/of kuikens
durven niet te gaan of kunnen niet
door hun ouders warm gehouden
worden.
Houd daarom vissers uit de percelen waar uw weidevogels zitten!

8. Wandelen in boerenland
Er wordt de afgelopen jaren veel meer gewandeld, ook (ongevraagd) in
boerenland. Nu het weidevogelseizoen eraan komt, willen we zoveel mogelijk
voorkomen dat mensen door weidevogelgrasland gaan lopen en zo de vogels
verstoren. RVV heeft daarom bordjes gemaakt met de tekst: ‘rustgebied voor
weidevogels’. Die bordjes kunt u bevestigen aan landhekken die langs de
openbare weg of een wandelroute staan. Heeft u interesse in een of meer van
deze bordjes, geef dit dan door aan kantoor@rijnvechtenvenen.nl onder
vermelding van uw naam en het aantal bordjes dat u wilt ontvangen.

9. NVO’s in Slimmenwetering Zegveld
De aanleg van 2500 m
natuurvriendelijke vooroevers in de
Slimmenwetering in Zegveld is
afgerond. De oevers zijn aangelegd
langs percelen die door wind en
waterstroming veel last hebben van
afkalving. Door de aanleg van de
NVO’s ontstaat er een
toekomstbestendige en levendige
wetering. Naast het voorkomen van
oeverafslag zorgen ze ook voor een
betere waterkwaliteit, omdat er geen
grond meer in het water terecht
komt. Bovendien zorgt de extra
begroeiing voor een goed leefgebied
voor insecten, kleine zoogdieren,
salamanders, kikkers en bijzondere

vogels zoals de purperreiger. Het
hele persbericht over dit onderwerp
is te lezen op onze website.

10. Verlenging en uitbreiding project KLE

De provincie Utrecht stelt
honderdduizend euro beschikbaar
voor vergroening van het landschap

in de gemeentes Stichtse Vecht en
De Ronde Venen. De subsidie is
specifiek bestemd voor aanleg en
herstel van zogenoemde kleine
landschapselementen (KLE), zoals
knotbomenrijen, kleine bosjes en
natuurvriendelijke oevers. RVV
coördineert het project in
samenwerking met de landschapscoördinatoren van de gemeentes de
Ronde Venen en Stichtse Vecht. Meer
informatie is te vinden op onze
website.

11. Is regeneratieve landbouw iets voor jou?
Regeneratieve landbouw is een vorm van landbouw waarbij in samenwerking
met de natuur wordt geproduceerd en tegelijk wordt gewerkt aan het herstel van
de bodemgezondheid en biodiversiteit op het bedrijf. Wilt u weten of het mogelijk
is om op uw bedrijf rendabel en regeneratief agrarisch te ondernemen? Op
Regeneratieve Boerderij Schevichoven is hiervoor een uniek programma
ontwikkeld: ‘kennisdeling regeneratieve landbouw’ voor agrarisch ondernemers
(boeren en grondeigenaren) uit de provincie Utrecht.

Het doel van het programma is om
een goed beeld te krijgen van de
mogelijkheden en verdienmodel(len)
van regeneratieve landbouw op het
bedrijf. Samen met specialisten op
het gebied van regeneratieve
landbouw in Nederland ga je
praktijkgericht aan de slag. Eerst in
de vorm van bijeenkomsten en
excursies in groepsverband en later 1
op 1 wanneer je besluit om van start
te gaan op je bedrijf.

vinden op de website van
Schevichoven.

Dit programma wordt door de
provincie Utrecht en de EU
ondersteund. Meer informatie is te

12. 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

13. Contact
e-mail: kantoor@rijnvechtenvenen.nl
Kijk voor contactpersonen en telefoonnummers op www.rijnvechtenvenen.nl.

