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1. In memoriam Flip ter Heide

Geheel onverwachts is op 4 januari
jl. Flip ter Heide overleden. Als
vrijwilliger heeft hij voor RVV heel
veel betekend. Als
weidevogelvrijwilliger en coördinator, maar zeker ook sinds
twee jaar als dronepiloot. We zullen
hem en zijn kennis en enthousiasme
erg missen en wensen zijn naasten
heel veel sterkte toe.

Flip (links op de foto) neemt de oorkonde in
ontvangst, als vinder van het eerste kievietsei van
Nederland in 2017.

2. Save the date: webinar Polderkennis op Peil op 23 maart
Van 2017 tot en met 2020 hebben Collectief Rijn, Vecht en Venen en ANV
Lopikerwaard, samen met partners van PPP-Agro Advies, LTO Noord en de
waterschappen HDSR en AGV, op polderniveau tien studiegroepen begeleid met
het thema waterkwaliteit en andere watergerelateerde zaken. Tijdens het
webinar op 23 maart gaan we nader in op de gebiedsaanpak en werkwijze voor
iedereen die ook met deze aanpak aan de slag wil. Houd deze datum alvast vrij.
Meer informatie vindt u op onze website.

3. Cursus hoogstamfruitboom snoeien is afgelast
Door de COVID-19 maatregelen
kunnen we de cursus hoogstamfruitboom snoeien helaas niet door
laten gaan. Volgend snoeiseizoen
hopen we de cursus wel te
organiseren. Intussen willen we u
wijzen op de website van
leerjegroen. Hier vindt u onder
andere informatieve filmpjes over
hoogstamboomgaarden. U moet zich
eenmalig (gratis) aanmelden. Verder
is er ook veel nuttige informatie in de
vorm van informatiebladen te vinden

over landschapsbeheer op onze
website.

4. Start aanleg natuurvriendelijke oevers in Zegveld
Twaalf boerenbedrijven die gelegen
zijn aan de Slimmenwetering in
Zegveld gaan aan de slag om 2.500
m aan natuurvriendelijke vooroevers
aan te leggen. Collectief Rijn, Vecht
en Venen heeft hiervoor subsidie
aangevraagd bij POP3. De helft wordt
gefinancierd door de EU uit het
Europese Fonds voor
Plattelandsontwikkeling en de andere
helft door de Provincie Utrecht. Lees
meer op onze website.
Foto Natuurvriendelijke oever

5. Webinars Duurzame landbouw met natuur terugkijken
Het trajectplan Duurzame landbouw
met natuur heeft sinds begin
september vier webinars
georganiseerd rond de thema’s
bodem, kruidenrijk grasland,
voedselbossen en veenweide. Deze
online bijeenkomsten zijn terug te

kijken via onze website en via de
website van LaMi.

6. Openstelling subsidieregeling water en bodem 2021
Hoogheemraadschap De Stichtse
Rijnlanden (HDSR) heeft de
subsidieregeling Regionaal
partnerschap voor water en bodem
weer opengesteld. Deze regeling is
voor agrariërs die de waterkwaliteit
willen verbeteren of de bodemdaling
remmen. U kunt uw aanvraag bij het
waterschap indienen tot 1 juni 2021.
Voor agrariërs in het gebied van
Waternet (AGV) is er ook een
subsidieregeling. Hier kunt u uw
aanvraag indienen tot 30 juni 2021.

De regelingen zijn bedoeld om
boeren handvatten te bieden om
samen met hun waterschap te
werken aan duurzaam agrarisch
waterbeheer. Voor meer informatie
kunt u contact opnemen met Jan
Oudshoorn, de watermakelaar in ons
gebied. Hij werkt nauw samen met
de waterschappen en de
subsidieaanvrager om zo tot de beste
ideeën te komen. Voor meer
informatie kijkt u op onze website.

7. Ruige mest, uitrijden vanaf 1 februari
Vanaf 1 februari mag u in het kader
van het ANLb weer 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.

Wanneer u voor de ruige mesttoeslag
in aanmerking komt, ontvangt u
binnenkort een e-mail met verdere
aanwijzingen.

8. Weidevogelseizoen weer van start
Het weidevogelvoorjaar nadert met
rasse schreden. We zijn de afgelopen
maanden al volop bezig geweest om
de weidevogels de komende
maanden weer een goede broed- en
opgroeiplek te bieden in onze
weilanden. Zo zal er op nog meer
plekken later gemaaid worden, en
wordt er straks bovendien vaker
voorbeweid voor weidevogels of juist
extensief beweid (met max. 1,5 of 3
GVE per ha.) Er komen, bovenop de
ruim 50 locaties die we al hadden,
nog zo’n 25 greppelplas-drassen bij.
Ook zal in het noorden van ons
werkgebied ongeveer zes kilometer
vossenwerend raster geplaatst
worden*.

Greppelplas-dras

Oproep voor veehouders met een (greppel)plas-dras:
•
•
•
•

zorg ervoor dat de plas-dras op de ingangsdatum drassig genoeg staat;
laad tijdig de accu’s van het pompsysteem op;
dop de greppels af en;
indien mogelijk, nodig en voor zover nog niet gedaan: greppel de greppel
nog even.

Als u een (greppel)plas-dras heeft, ontvangt u binnenkort nog een aparte e-mail
over het bovengenoemde.
* De waterpompen op zonne-energie voor de plasdrassen en de vossenwerende rasters zijn mogelijk
gemaakt door steun uit het ELFPO: “Europees
Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.
Europa investeert in zijn platteland”.

9. Wandelen in boerenland
Door de coronabeperkingen wordt er veel meer gewandeld, ook (ongevraagd) in
boerenland. Nu het weidevogelseizoen eraan komt, willen we zoveel mogelijk
voorkomen dat mensen door weidevogelgrasland gaan lopen en zo de vogels
verstoren. RVV laat daarom bordjes maken met de tekst: ‘gesloten tijdens het
weidevogelseizoen’. Die bordjes kunt u bevestigen aan landhekken die langs de
openbare weg of een wandelroute staan. Heeft u interesse in een of meer van
deze bordjes, geeft u dit dan door aan kantoor@rijnvechtenvenen.nl onder
vermelding van uw naam en het aantal bordjes dat u wilt ontvangen.

10. Informatieblad erfzwaluw
RVV is in 2018 gestart met het project Erfzwaluwen. Dit zijn boeren- en
huiszwaluwen die zich nestelen in of aan agrarische bedrijfsgebouwen. Meer
informatie en resultaten vindt u op onze website. Wanneer u in 2020 heeft
meegedaan aan het project ontvangt u binnenkort een e-mail. Wilt u zich ook
opgeven? Stuur dan een e-mail naar Carolien Kooiman. Meer informatie over de
boeren- en huiszwaluw vindt u in onze nieuwe informatiefolder: link.

Boerenzwaluw

Huiszwaluw

11. Cursus Inleiding beheer natuurgrasland
Graag wil RVV u wijzen op de cursus
Inleiding beheer natuurgrasland die
wordt georganiseerd door de AERES
hogeschool. De cursus bestaat uit
drie hele dagen en is bedoeld voor
ondernemers die kennis willen
maken met natuurlijk
graslandbeheer, en voor loonwerkers
en anderen die beheer op
natuurgrasland uitvoeren in opdracht
van een grondeigenaar. De cursus
wordt georganiseerd in diverse
regio’s. Meer informatie en
aanmelden kan via deze link.

Foto natuurgrasland op Twitter

12. Contact
e-mail: kantoor@rijnvechtenvenen.nl
Kijk voor contactpersonen en telefoonnummers op www.rijnvechtenvenen.nl.

