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1. Ruige mest uitrijden tot 1 september
Heeft u een weidevogelpakket
(uitgesteld maaien, kruidenrijk
grasland, voorbeweiden met
rustperiode en/of extensief
beweiden), dan kunt u hier een
toeslag ruige mest (pakket 7) op
aanvragen. U mag de ruige mest
uitrijden tot 1 september, minimaal
tien ton en maximaal twintig ton per
hectare. U wordt verzocht het
uitgevoerde beheer te melden binnen
zeven dagen. Let op: Per beheerjaar
mag slechts één melding gedaan
worden! Meer informatie vindt u in
het pakkettenboekje.

2. Ecologisch slootschonen vanaf 1 september

Heeft u een overeenkomst voor
ecologisch slootschonen (pakket
12b)? Vanaf 1 september tot 1

november wordt u verzocht 30 tot
100% van de beheereenheid te
schonen. Schoon alleen wanneer dit
echt nodig is en de regels van de
Keur het niet-schonen toestaan!
Slootplanten die kunnen blijven
staan, zijn van grote waarde voor
wat groeit en bloeit in en rond de
sloot! Maaisel en slootvuil legt u op
het perceel buiten de
bemestingsvrije zone. Meer
informatie en de folder vindt u op
onze website.

3. Krabbenscheer uitgezet in GLB-Pilot Groen Blauwe Diensten
In polder Teijlingen zijn de afgelopen
weken in totaal 1080
krabbenscheerplanten uitgezet. Bij
twaalf veehouders werden in een of
meer sloten vijf rekken met twaalf
planten in de sloot geplaatst. Inzet
van de pilot is dat de
krabbenscheerplanten zich de
komende jaren uitbreiden in de
betreffende sloten. Daarmee wordt
de biodiversiteit in polder Teijlingen
verder vergroot. Deze actie maakt
deel uit van de GLB-pilot, waarmee
wordt onderzocht of er een netwerk

van groenblauwe diensten kan
worden gerealiseerd als onderdeel
van de (toekomstige) ecoregeling.

4. Cursus hoogstamfruitbomen snoeien
In de eerste week van januari biedt
RVV haar deelnemers een cursus
hoogstam fruitbomen snoeien aan.
Het gaat om een theorieavond en
een praktijkdag. Tijdens de cursus
leert u over de geschiedenis van de
hoogstam fruitboomgaarden en hoe
u het beste onderhoud pleegt aan uw
bomen. Met de geleerde vuistregels
zorgt u dat uw boomgaard vitaal
blijft en een winst voor de natuur. De
cursus wordt gegeven door een
expert en zal alleen bij voldoende
animo doorgaan. Als u interesse
heeft kunt u zich aanmelden bij
Wenche Asyee.

5. Verslag excursie natuurboeren
Op 9 juli is een aantal natuurboeren
op excursie geweest bij
Natuurmonumenten in de
Bovenlanden van Wilnis. Doel was
om te zien hoe nat schraalland zich
in tien jaar tijd kan ontwikkelen. Ook
was er gelegenheid om van diverse
plantensoorten zaad te oogsten. Dit
kan op eigen nat schraalland
uitgestrooid worden om de
soortenrijkdom te verhogen.

Martijn van Schie van
Natuurmonumenten gaf een inleiding
over de inrichting en een rondleiding
door het nat schraalland. Ook in de
toekomst is het mogelijk om het
perceel te bekijken en zaad te
winnen om op eigen terreinen in te
zaaien. Kortom, een leerzame avond.

6. Verslag bijeenkomst (S)ken je sloot
Voor het project (S)ken je sloot zijn
informatiemappen uitgedeeld, wat
heeft geleid tot extra deelnemers. In
juli is in kleine kring een
startworkshop gehouden om nieuwe
deelnemers op weg te helpen met
het monitoren van hun sloten. De
workshop werd gehouden bij Wim
van Vliet en Frederik de Wit in
Nieuwer ter Aa. In een gemoedelijke
sfeer legde Carolien Kooiman uit hoe
de app van het project werkt en zijn
er met behulp van de plantenzoekkaart veel planten op naam
gebracht. Deelnemers hebben nog
tot eind augustus om hun sloten te
monitoren. De binnengekomen
gegevens worden daarna

geanalyseerd. Bericht over de
resultaten volgt later dit jaar.

Wim van Vliet meet met de handige hark de
diepte en de dikte van de baggerlaag in zijn
sloot.

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

