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1. Onderhoud landschapselementen melden
Het beheerseizoen van landschapselementen loopt van 1 oktober tot 15
maart. In deze periode kunt u
knotten, snoeien en afzetten. Vanuit
het ANLb adviseren wij om het werk
gefaseerd uit te voeren. Dus liever
de helft van een hakhoutbosje
afzetten en knotbomen om en om
knotten dan alles in één keer.
Hierdoor blijft u de dieren een goede
schuilplaats bieden. Bosjes nabij
weidevogelbeheer worden in principe
wel volledig afgezet. U wordt
verzocht om uitgevoerd beheer
binnen 7 dagen te melden via de
website. In het pakkettenboekje vind
u een overzicht van de
beheervoorschriften.
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2. Ruige mest, uitrijden vanaf 1 februari
Vanaf 1 februari mag u in het kader
van het ANLb de ruige mest uitrijden.

Dit kan tot het begin van de
rustperiode van het ANLb pakket dat
u heeft afgesloten met het collectief.
Of vanaf de dag na afloop van de
rustperiode tot uiterlijk 1 september.
De mest wordt in één keer
uitgereden, met een volume tussen
de 10 en 20 ton per hectare. U wordt
verzocht binnen 7 dagen na het
opbrengen melding te doen via de
website van het Collectief.
Als u voor de ruige mest toeslag in
aanmerking komt ontvangt u
binnenkort een e-mail van ons met
verdere aanwijzingen.

3. Winterfotowedstrijd, inzenden kan tot 1 maart
RVV biedt onder andere pakketten
voor het beheer van landschapselementen op agrarische grond. 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 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 emailen naar ons kantoor.

4. Cursussen kringloopwijzer in 2020
In de maanden februari, maart en
april 2020 vinden er vanuit LTO in
drie regio's cursussen plaats rondom
de KringloopWijzer. De cursusdata in
regio Utrecht zijn 6 februari, 19
maart en 16 april. Meer informatie
kunt u vinden op de website.

Pagina | 2

5. Laatste nieuws van de Weidevogelman

In zijn maandelijkse blog bericht de
weidevogelman in januari over een
optimaal bemestingsplan voor
weidevogels. Zijn belangrijkste tips
zijn:
Door naast of rondom maaipercelen
meerdere percelen te beweiden in de
periode van eind maart tot begin mei
maak je een mozaïek van
graspercelen met verschillende
graslengtes. De periode van de
tweede week mei tot half juni is
cruciaal voor het opgroeien van
gruttokuikens.

Het wordt des te leuker, als je er in
het voorjaar één of meer vrijwilligers
bij hebt die de nesten helpen vinden
en beschermen en de bewegingen
van de vogels en hun kuikens in de
gaten te houden.
Het hele bericht is te lezen op onze
website via deze link. Hier staan ook
de eerdere berichten. U kunt u zich
direct aanmelden voor de blog via de
website van weidewinst.
Voor meer informatie kunt u
natuurlijk ook contact met ons
opnemen.

6. BoerenNatuurdag op 6 maart 2020

Het thema van de landelijke
BoerenNatuurdag 2020 is ‘Samen
sterk!’ De bijeenkomst wordt
gehouden in Nijkerk. Het is een dag
om inspiratie op te doen, te leren,
kennis te delen en nieuwe inzichten
te krijgen over alles wat er speelt bij
de collectieven.
Toegangskaarten voor leden kosten
€25. Meer informatie via deze link.

7. Contact
email: kantoor@rijnvechtenvenen.nl
Kijk voor contactpersonen en telefoonnummers op www.rijnvechtenvenen.nl.
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