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1. Fotowedstrijd landschapselementen
De deadline voor de fotowedstrijd
landschapselementen nadert. Tot 15
maart kunt u uw inzending nog
mailen naar
kantoor@rijnvechtenvenen.nl met
daarbij uw uitleg waarom u dit
element heeft uitgekozen. De
prijswinnaars worden op de
Weidevogelavond in april bekend
gemaakt.

2. Melden beheer landschapselementen
Heeft u beheer uitgevoerd van landschapselementen dan kunt u dit nog t/m 14
maart uitvoeren. Melden via onze website binnen zeven dagen na uitvoering.

3. Adreswijzigingen doorgeven
Soms zijn wij niet op de hoogte van wijzigingen in bedrijfsnamen en (email)adressen, bijvoorbeeld bij de start van een maatschap. We verzoeken u
deze wijzigingen door te geven aan kantoor@rijnvechtenvenen.

4. Samenvatting voorjaars bemestingsadviezen
Donderdag 13 februari organiseerden
we een drukbezochte
weidevogelavond met als thema
‘voorjaarsbemesting en voorweiden
voor weidevogels’. De agrarische
kant van het weidevogelbeheer stond
hierbij centraal. Gastspreker Nyncke
Hoekstra (Louis Bolk Instituut)
belichtte de mogelijkheden van
voorweiden, en Sjon de Leeuw (PPPAgro Advies) behandelde het belang
van de juiste manier van
(voorjaars)bemesten voor
weidevogels.

doorwaadbaarheid als dekking voor
de weidevogels en hun kuikens. Sjon
de Leeuw betoogde dat er zeker
ruimte is voor voer van junibeheerland. Tot wel 20 procent junibeheer is goed inpasbaar in het
areaal/voeraanbod, zeker als er
jongvee is. Het uitgebreide verslag is
te lezen op onze website.

Nyncke Hoekstra benadrukte dat
voorweiden zorgt voor structuur in
de vegetatie op het perceel, zoals

5. Startavond weidevogels en zwarte stern 1e helft april 2020
Eerste helft april wordt een
gecombineerde startavond
weidevogels en zwarte stern
georganiseerd. Op deze avond vindt
ook de prijsuitreiking plaats voor het
1e kievitsei, met de gebruikelijke
wisselbeker en taart. Binnenkort
volgt een uitnodiging met datum en
locatie.

6. Uitbetalingen beheer 2019
Wij hopen het beheer van 2019 uit te
betalen in maart. We zijn druk bezig
om alle betalingen goed in het
systeem te zetten en te controleren.

Wat betreft de uitbetaling van
beheervergoeding van
landschapselementen maken we een
knip in 2019. In 2019 zijn veel
oppervlaktes van hakhoutbosjes
veranderd. We betalen het beheer
t/m maart 2019 uit naar de oude
oppervlakte en hanteren de nieuwe
oppervlakte vanaf 15 oktober 2019.

Ook stappen we over op een nieuw
systeem voor de uitbetaling van
landschapselementen. Tot nu toe
werd pas betaald nadat groot
onderhoud was uitgevoerd. Nu gaan
we, met terugwerkende kracht, een
jaarlijks bedrag vergoeden, ongeacht
of u groot onderhoud heeft
uitgevoerd. De vergoeding van groot
onderhoud is wel in de
jaarvergoeding verdisconteerd. Er
komt wel meer controle op het tijdig
uitvoeren van groot onderhoud. In
de uitbetaling van 2019 vindt u een
toelichting op de vergoeding over
afgelopen jaren.

7. Bijen- en vlindervriendelijk erf
RVV vindt het belangrijk dat ook
erven vriendelijk zijn aangekleed
voor vlinders, bijen en zangvogels.
Daarom delen we op de
weidevogelstartavond die eerste helft
april plaatsvindt vlinderstruiken en
besdragende struiken uit. U kunt één
struik per soort meenemen om op
uw eigen erf aan te planten.
Vlinderstruiken trekken veel vlinders
aan en besdragende struiken zorgen
ervoor dat vogels ook in de
winterperiode nog voedsel kunnen
vinden. De struiken worden na deze
avond nog op drie andere locaties
neergezet, waar u ze dan zelf kunt
ophalen. Deze locaties worden later
nog bekend gemaakt.

Daarnaast delen we die avond zakjes
uit met zaad van bijen- en
vlindervriendelijke bloemen. Dat kunt
u in uw tuin of langs uw erf inzaaien.

8. HDSR subsidieregeling agrarisch waterbeheer open
Hoogheemraadschap De Stichtse
Rijnlanden stelt per 2 april 2020 de
subsidieregeling Regionaal
Partnerschap voor Water en Bodem
weer open. Deze regeling is voor

agrariërs die de waterkwaliteit willen
verbeteren of de bodemdaling
remmen. Vanaf die datum kunt u een
aanvraag indienen bij het
waterschap. De regeling is bedoeld

om boeren handvatten te bieden om
samen met het waterschap te
werken aan duurzaam agrarisch
waterbeheer.

Voor meer informatie kijkt u op onze
website voor de folder

Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Jan Oudshoorn, de
watermakelaar in ons gebied.
Hij werkt nauw samen met het
waterschap en de subsidieaanvrager
om zo tot de beste ideeën te komen.

9. Omgevingsvisie
De provincie Utrecht is momenteel
bezig een omgevingsvisie te
formuleren. Daarvoor spreekt zij met
belanghebbenden en
maatschappelijke organisaties. Het
concept-ontwerp is klaar, in april
komt het definitieve ontwerp ter
inzage.
Kijk voor uw eigen
polder/leefomgeving wat de plannen
zijn via de deze link.

10. Klimaatslim Boeren
In het project Klimaatslim Boeren in
de Tol wordt binnenkort begonnen
met de aanleg van
onderwaterdrainage. RVV heeft
hiervoor samen met tien boeren
subsidie aangevraagd. Er wordt in de
polders Kortrijk en Portengen nabij
Kockengen 230 ha voorzien van
onderwaterdrainage. Wilt u hier een
keer kijken? Neem dan contact op
met José van Miltenburg.

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

