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1. Kort verslag algemene ledenvergadering
De Algemene Ledenvergadering van
RVV werd dit jaar in verband met
COVID-19 digitaal gehouden. In
totaal hadden zo’n 35 leden en
medewerkers zich aangemeld voor
deelname. Alleen de bestuurlijke
zaken werden behandeld. De
resultaten van het beheer van 2020
zijn als verslag meegestuurd met de
vergaderstukken en kunnen hopelijk
later nog live worden gepresenteerd.
Bestuurslid Anton Nap was deze
vergadering aftredend. Voorzitter
Henk Jan Soede dankte hem voor
zijn werk voor RVV en roemde zijn
gedrevenheid en liefde voor de
natuur. Anton kreeg, virtueel, een
metalen grutto overhandigd. De

voordracht van Dick Gijsbert van der
Horst, veehouder uit Kamerik, als
zijn vervanger werd door de
vergadering unaniem goedgekeurd.

Winnende foto van Gijsbert Boele

De uitslag van de fotowedstrijd
landschapselementen van afgelopen
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winter werd bekendgemaakt. De
derde prijs is gewonnen door Anton
Nap, de tweede door Evert Hulsman,
en Gijsbert Boele uit Loenersloot
sleepte de eerste prijs in de wacht.
De winnende foto’s vindt u op onze
website, evenals de foto van de
prijsuitreiking die op 14 oktober
plaatsvond.

ontmoeten we elkaar hopelijk live op
thema-avonden.

Ook werd aandacht besteed aan het
eerste kievitsei, gevonden door Dick
Homan bij de familie Schreurs in
Vinkeveen. Klik hier voor het
uitgebreide bericht.
Aan het eind van de vergadering
sprak Henk Jan Soede de hoop uit
dat de volgende ALV weer in de zaal
kan plaatsvinden. In de tussentijd
wordt u als lid op de hoogte
gehouden van de activiteiten van
RVV middels nieuwsbrieven en

Eerste kievitsei 2020

2. Knot- en snoeiseizoen van start
Op 1 oktober is het knot- en
snoeiseizoen van start gegaan. De
beheerwerkzaamheden aan de
landschapselementen mogen worden
uitgevoerd tot 15 maart. Denk er bij
het beheer vooral aan dat u
gefaseerd werkt. Dus liever
knotbomen om en om knotten, of vijf
wel en vijf niet, in plaats van alles.
Ook een hakhoutbosje of singel liever
voor de helft afzetten en volgend
jaar de andere helft. U wordt
verzocht uitgevoerd beheer binnen 7
dagen te melden via de website van
RVV.

Foto Carolien Kooiman
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3. Informatiebladen landschapselementen

Foto René Faber

Omdat het onderhouden van
landschapselementen vaak maatwerk

is, hebben we zes informatiebladen
gemaakt die u kunnen helpen om
landschapselementen uit de diverse
beheerpakketten op de juiste wijze
te onderhouden (L20, L21, L23, L26,
L27 en L29). Er is ook een
informatieblad over een takkenril. De
documenten zijn te vinden op onze
website. Uw gebiedsregisseur zal
deze bladen bij een volgend bezoek
ook op papier bij zich hebben. Heeft
u vragen over het uitvoeren van
beheer? Vraag het uw
gebiedsregisseur!

4. Foto’s van leden
Bij de inzendingen voor de
fotowedstrijd zat ook een tekening,
gemaakt door Jay. Op dit kunstwerk
heeft hij alle landschapselementen
vastgelegd die hij tegenkwam op het
erf van Vecht en Schans te
Nieuwersluis. Wat er allemaal te zien
is, wordt verder uitgelegd door Nieke
Strijland-van Wensveen op onze
website.

5. Opstellen duurzaam bedrijfsplan

In de provincie Utrecht hebben de
collectieven in samenwerking met
diverse landbouw- en
natuurorganisaties het project
‘Duurzame landbouw met natuur’
opgestart. Een deelproject hierin is
het opstellen van bedrijfsplannen,
waarbij kennis over duurzame
landbouwmaatregelen omgezet

wordt in praktische handvatten die
op bedrijfsniveau kunnen worden
uitgevoerd. In een duurzaam
bedrijfsplan wordt samen gekeken
naar persoonlijke doelen,
toekomstperspectieven en
duurzaamheidsthema's op het
bedrijf, zodat het plan past bij de
boer, het erf en de bedrijfsvoering.
Het is een onafhankelijk advies. RVV
kan u hierbij helpen. Meer informatie
over het project is te vinden via deze
link.
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6. Volledig gesubsidieerde plattelandscoach; via LaMi
De Provincie Utrecht heeft tevens
budget beschikbaar gesteld om in
totaal 600 Utrechtse agrarische
ondernemers en erfeigenaren te
laten coachen en begeleiden door
een plattelandscoach.
Deze coaches zijn onafhankelijk,
kennen de boerenpraktijk en hebben
hart voor de toekomst van het
Utrechtse platteland. Ze nemen
graag de tijd om met u in gesprek te
gaan over wat u bezighoudt.

Meer informatie op onze website en
op de site van LaMi.

7. Online bijensymposium 25 november

De provincie Utrecht organiseert op
25 november het Bijensymposium
2020. Met dit evenement wil de
provincie de achteruitgang van de
wilde bij aan de orde stellen, kennis
en ervaringen uitwisselen, en zoeken
naar oplossingsrichtingen om deze

ontwikkeling te keren. Dat is nodig,
want het leefgebied van de wilde bij
gaat achteruit als gevolg van o.a.
intensieve grootschalige landbouw,
verstedelijking, ziekten en het
gebruik van insecticiden. Het
voortbestaan van de wilde bij – en
andere bestuivers – is niet alleen van
groot belang voor de biodiversiteit,
maar ook voor onze landbouwgewassen. Maar liefst 80% van onze
gewassen is voor bestuiving
grotendeels afhankelijk van insecten.
Op 25 november 2020 (10:00 12:15 uur) is het symposium digitaal
te volgen, onder dagvoorzitterschap
van Eddy Zoëy. Aanmelden kan via
deze link, lees meer op onze website.

8. Leren over duurzame landbouw; SABE van LNV
Wilt u leren over duurzamere
landbouw om uw bedrijf te
verduurzamen? Of wilt u andere
agrariërs daarmee helpen? Met de
Subsidiemodule agrarische
bedrijfsadvisering en educatie
(SABE) kunt u een voucher of
projectsubsidie krijgen.

De SABE bestaat uit drie onderdelen:
•
•
•

Krijg advies of volg een cursus
Volg de opleiding voor
bedrijfsadviseurs
Samen leren en kennis delen
in praktijknetwerk

Meer informatie op onze website en
op RVO.
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9. Het nieuwe GLB: ecoregelingen en het puntensysteem
Op dit moment werken het ministerie
van LNV, provincies en
waterschappen samen aan het
Nationaal Strategisch Plan. In dit
plan staan voorstellen voor de inzet
van het Europese landbouwgeld in
Nederland vanaf januari 2023. Een
van de doelen van het nieuwe GLB is
om toekomstbestendig boeren
sterker te belonen. Uitleg hierover

vindt u op onze website of bekijk dit
filmpje.

10. Project energiebesparing melkveehouderij van LTO Noord
Momenteel krijgen binnen de
melkveehouderij stikstof en CO2 het
gros van de aandacht. Andere
vlakken raken daardoor
ondergesneeuwd, terwijl er toch
winsten vallen te behalen voor
melkveehouders. Energiebesparing is
er daar één van. Door aandacht te
besteden aan energiemanagement
kunt u zónder grote investeringen
toch het rendement van uw bedrijf
verbeteren.
LTO Noord wil hier binnen een nieuw
project mee aan de slag. Met een
kleine groep melkveehouders wordt
in samenwerking met een energieexpert gezocht naar maatregelen op

het gebied van energiemanagement.
De maatregelen moeten passend zijn
voor de bedrijven van deze
melkveehouders. Zo kan de groep er
echt mee aan de slag. In twee hierop
volgende bijeenkomsten wordt
onderling vergeleken wat het
resultaat is van de genomen
maatregelen. Een mooie kans om het
rendement van uw bedrijf te
verhogen, en ook om kennis op te
doen die gedeeld kan worden met
andere melkveehouders!

Meer informatie is te vinden via deze
link en op onze website.

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