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1.Nieuwe website

Vanaf heden heeft Rijn, Vecht en Venen een nieuwe website.
www.rijnvechtenvenen.nl.
Daarop vindt u nieuws, algemene informatie over het collectief, over projecten en
specifieke informatie over beheervoorschriften, vergoedingen enz. Ook ons nieuwe
jaarverslag van 2016 is te vinden op de site.
Iedere deelnemer krijgt een eigen account. In die account kunt u uw contracten
inzien. Ook dient u voortaan via die account uw meldingen te doen.
Om uw account aan te maken gaat u naar de knop Leden. Vul daar uw emailadres in
en klik op “wachtwoord vergeten”. Dan krijgt u een wachtwoord toegestuurd en kunt
u voortaan inloggen en meldingen doen.

2.Ecologisch Slootschonen
Vanaf 1 september tot 1 november kunnen de sloten weer ecologisch worden geschoond.
We vragen uw aandacht voor de volgende belangrijke behheervoorwaarden:
a) Schonen in mozaïekvorm. Dus niet alles tegelijkertijd slootschonen, wel minimaal
30% per jaar. Jaarlijks om en om schonen mag ook. Heeft u dus in 2016 niet
geschoond, dan dient u dit jaar wel te schonen!
b) Planten worden zoveel mogelijk afgemaaid, plantenwortels zo weinig mogelijk
beschadigd en er komt geen bagger uit sloot mee op de kant .
c) Maaisel en slootvuil zover mogelijk uit slootkant op de rand van het perceel
deponeren, buiten de bemestingsvrije zone, en z.s.m. verwerken door het maaisel
en slootvuil af te voeren of door op naastgelegen percelen te verspreiden of te
versnipperen.
d) Geschoonde sloten moeten worden gemeld. Het melden gaat sinds kort via de
website: www.rijnvechtenvenen.nl.
U meldt via uw account op de website van RVV (zie ook 1, hierboven). U geeft de
slootnummers door uit uw beheeroverkomst. U krijgt van ons een kaart toegestuurd
waarop deze nummers duidelijk staan vermeld. Geef ook duidelijk aan of u een of
beide klanten van de sloot heeft geschoond. Stuur ter verduidelijking een kaartje mee
waarop u aangeeft welke slootkanten u heeft gedaan.
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Wij willen de meldingen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 dagen na uitvoering
ontvangen! Als wij de melding te laat ontvangen, kan dat betekenen dat RVO ons
hiervoor een boete oplegt! We betalen dan ook alleen tijdig ontvangen meldingen van
uitgevoerd beheer uit.

Voor verdere informatie over het beheer,
verwijzen we ook naar het pakkettenboekje van RVV (pagina 15 en 16)!

3.Natuurvriendelijke oevers

In het gebied van AGV en HDSR zijn de afgelopen jaren diverse natuurvriendelijke
oevers aangelegd. De begroeiing bestaat uit waterplanten en/of plantensoorten van
natte ruigten en natte graslanden. Natuurvriendelijke oevers zijn van groot belang
voor de biodiversiteit door hun functie als belangrijk onderdeel van het leefgebied van
soorten als bittervoorn, grote modderkruiper en rugstreeppad.
We vragen uw aandacht voor de volgende belangrijke beheervoorwaarden:
a. Het maaien en schonen van de watervegetatie gebeurt in de periode van 15
september tot 1 november.
b. De plasberm en oever moeten eens per 2 á 3 jaar worden geschoond, in
mozaïekvorm, d.w.z. ieder jaar een ander deel; dus jaarlijks 33 - 50%.
c. De vegetatie in de sloot moet jaarlijks worden gemaaid, evenals het droge talud.
Het droge talud op z’n vroegst na 15 juli.
d. Snoei- en maaiafval wordt direct verwijderd of op minimaal 1 m uit de insteek
gedeponeerd.
e. Bij een aanliggende botanisch waardevolle weiderand (pakket 13c) dient het
maaisel minimaal 2 meter uit de insteek te worden geplaatst.
f. Gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen is slechts toegestaan voor
pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring, Jacobskruiskruid en
brandnetel en op max 10% van de beheereenheid. Onkruidbestrijding kan ook
plaatsvinden door het te maaien voor de bloei en het maaisel af te voeren.
g. De beheereenheid mag niet worden beweid en/of bemest.
h. Bij beweiding op het naastliggende perceel moet de beheereenheid worden
afgerasterd.
i. Beheer van Natuurvriendelijke oevers moeten worden gemeld. Het melden gaat
sinds kort via de website: www.rijnvechtenvenen.nl.
Voor verdere informatie over het beheer, verwijzen we ook naar het pakkettenboekje
van RVV (pagina’s 12 en 13).
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U meldt via uw account op de website van RVV (zie ook 1., hierboven)
Wij willen de meldingen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 dagen na uitvoering
ontvangen! Als wij de melding te laat ontvangen, kan dat betekenen dat RVO ons
hiervoor een boete oplegt! We betalen dan ook alleen tijdig ontvangen meldingen van
uitgevoerd beheer uit.

4.Baggeren met baggerspuit

Er kan nog worden gebaggerd met baggerspuit (pakket 12a) tot 1 oktober a.s. In juni
heeft u een meldingsformulier voor het baggerspuiten toegestuurd gekregen. U meldt
dus nog op de oude manier*!
Bij het formulier zit ook een overzicht van de beheervoorwaarden.
We lichten er hier een aantal belangrijke uit:
a. Baggerspuiten in mozaïekvorm tussen 15 juni en 1 oktober. Dus niet alles
tegelijkertijd baggeren, wel minimaal 20% per jaar. Heeft u dus in 2016 niet
gebaggerd, dan dient u dit jaar wel te baggeren en dit te melden!
b. Spuit bagger op aangrenzend perceel, buiten de mestvrije zone. Dus geen bagger
in de rand!
c. Zuigkop baggerpomp zoveel mogelijk door dezelfde vore trekken. Geen vleugels bij
baggerpomp gebruiken.

Voor verdere informatie over het beheer, verwijzen we naar het pakkettenboekje
(pagina 14 en 15)!
Hoe melden? Dit gaat dit jaar nog via de ‘oude manier’. Dus: Meldingen naar Carolien
Kooiman, Tel. 06-14022228, Email: kantoor@rijnvechtenvenen.nl.
Meldingen het liefst per e-mail (gescande, ingevulde meldingsformulier met
bijbehorend kaartje). Toezending per Whatsapp is ook mogelijk: stuur een foto van
het ingevulde meldingsformulier en bijbehorend kaartje.
Wij willen de meldingen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 dagen na uitvoering
ontvangen! Als wij de melding te laat ontvangen, kan dat betekenen dat RVO ons
hiervoor een boete oplegt! We betalen dan ook alleen tijdig ontvangen meldingen van
uitgevoerd beheer uit.

5.Project Polderkennis op Peil

De afgelopen maanden zijn wij druk geweest met het werven van deelnemers aan dit
project. Op basis van de aanmeldingen tot dusver, vormen we studiegroepen in de
polders rond Kamerik, Zegveld, Woerden, bij Baambrugge, de Waardassackerpolder
en de Hoeker- en Garsterpolder. Met elkaar gaan we per polder eventuele problemen
in het watersysteem oplossen. Daarnaast werken we aan de waterkwaliteit en de
verbetering van de benutting van nutriënten in vee, voer, mest en bodem.
Mensen buiten de genoemde polders kunnen meedoen met een van de andere
groepen. Naast studiegroepbijeenkomsten zijn er ook themabijeenkomsten en
vakdagen. Daar worden alle geïnteresseerde veehouders in de regio voor uitgenodigd.
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Bent u geïnteresseerd: aanmelden kan nog bij René Faber
kantoor@rijnvechtenvenen.nl.
Binnenkort worden per polder de data doorgegeven van de eerste bijeenkomsten.
Hiervoor worden de mensen aangeschreven die zich hebben aangemeld voor het
project. Andere veehouders uit de betreffende gebieden ontvangen ook een
uitnodiging. Dus kunt dus altijd vrijblijvend de eerste bijeenkomst bijwonen en dan
alsnog besluiten om mee te doen.

6.Controles NVWA

We hebben als collectief dit jaar erg veel controles van NVWA. Wij hebben begrepen
dat dit als erg belastend wordt ervaren.
Wij zitten dit jaar in de steekproef van NVWA, dus hopelijk zal het volgend jaar
minder zijn. RVO wil hiermee aan Brussel laten zien dat ons systeem van collectief
beheer betrouwbaar is. Dat tonen ze aan door forse aantallen controles uit te voeren.
Andere landen geloven namelijk nog niet zo in ons systeem. We hopen dat u hiervoor
begrip kunt opbrengen.
Mocht NVWA een afwijking constateren in het beheer, dan wordt dat in eerste
instantie aan het collectief gerapporteerd. Het collectief kan gekort of beboet worden,
afhankelijk van de ernst van de afwijking. Het collectief kan die kortingen of boetes
(ook afhankelijk van de ernst van de afwijking) doorberekenen aan u als deelnemer.
Over het algemeen echter wordt het beheer goed uitgevoerd.

7.Algemene Ledenvergadering

We willen u vast attenderen op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering. Deze
zal zijn op 30 oktober 2017. Op de agenda staat o.a. evaluatie beheer 2017. Noteert u
de datum alvast in uw agenda.

8. Plant van de maand: Watermunt

Ons werkgebied kent vele bloemrijke slootkanten. Wat is
het verhaal van de planten die erin staan? Momenteel staat
volop (bloeiend) in onze slootkanten en her en der in
(vochtig) hooiland: Watermunt.
De plant is uit duizenden te herkennen door de pepermuntachtige geur; de blauwpaarse bloemen en; de vaak wat
paars aanlopende bladeren. De plant bloeit van juli tot
oktober. De zaden leven langer dan 5 jaar.
Watermunt is belangrijk voor insecten. De plant wordt
‘bevlogen’ door honingbijen, hommels en (gewone)
slobkousbijen.
Deze munt ook heel geschikt voor in hartige gerechten. In
sausen, pesto en kruidenboter. Vers blad en bloem kan ook
in worden verwerkt in salade en uiteraard voor verse
muntthee. Gedroogde watermunt is ook goed te gebruiken.
Watermunt kan de spijsvertering een handje helpen en wordt ook wel gebruikt als
krampwerend middel bij maag en darmstoornissen. Over het algemeen heeft
muntthee een opwekkende werking en wordt niet geadviseerd voor het slapen gaan.
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