Nieuwsbrief 31, maart 2021
Nieuwsbrief Rijn, Vecht en Venen
In deze nieuwsbrief:
1. Eerste kievitsei gevonden bij de familie Schreurs op 5 maart
2. Webinar Polderkennis op Peil op 23 maart
3. Startavond weidevogels op 30 maart
4. Aanmelden project erfzwaluwen 2021
5. Landhekbordjes, wandelen in boerenland
6. Weidevogel-dronepiloten gezocht!
7. Subsidieregeling Water en Bodem HDSR en AGV 2021
8. Nieuwe gids en informatieblad Ontwikkelen kruidenrijk grasland
9. LaMi-projecten uitgelicht
10.Nieuws van LTO NW Utrecht: Hoe kunt u ganzenschade voorkomen
11.Hulp bij indienen aanvraag tegemoetkoming ganzenschade
12.Contact

1. Eerste kievitsei gevonden bij de familie Schreurs op 5 maart
Op 5 maart om kwart voor vier is het
eerste kievitsei van Nederland
gevonden door Otwin Nonnekes,
vrijwilliger bij de Ronde Venen en
weidevogel-dronepiloot bij Rijn,
Vecht en Venen. Lees meer op onze
website en in een verslag in het AD
regio Woerden.

2. 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 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 dinsdag 23 maart om 20
uur gaan we nader in op de
gebiedsaanpak en werkwijze voor
iedereen die ook met deze aanpak

aan de slag wil. Aanmelden en meer
informatie via onze website.

3. Startavond weidevogels op 30 maart
Op 30 maart wordt een
gecombineerde startavond
weidevogels en zwarte stern
georganiseerd. Deze zal online
plaatsvinden. Aanmelden kan via
kantoor@rijnvechtenvenen.nl

4. Aanmelden project erfzwaluwen 2021
Binnenkort gaat het project
erfzwaluwen van start. Wanneer u in
2020 ook hebt meegedaan, krijgt u
automatisch een uitnodiging en een
link naar google-forms om de bezette
nesten door te geven. Heeft u ook
interesse om dit jaar mee te doen?
Meer informatie vindt u op onze
website en in het informatieblad.
Indien gewenst, kunt u kunstnesten
bestellen bij Carolien Kooiman.

5. Landhekbordjes, wandelen in boerenland

Door de coronabeperkingen wordt er
veel gewandeld. Wandelaars zijn zich
er vaak niet van bewust dat ze

weidevogels ernstig kunnen
verstoren tijdens het broedseizoen.
Met mogelijk gevolg dat de nesten
worden verlaten en de eieren niet
worden uitgebroed. RVV heeft
landhekbordjes laten maken die u
kunt bestellen bij
kantoor@rijnvechtenvenen.nl o.v.v.
uw naam en het aantal bordjes.

6. Weidevogel-dronepiloten gezocht!
Vanwege de aanschaf van een
tweede (weidevogel)drone is RVV op
zoek naar twee dronepiloten! We
bieden hiermee een prachtige,
nieuwerwetse kans om weidevogels
te beschermen in ons werkgebied. U
krijgt een opleiding tot dronepiloot,
waarbij we wel de bereidwilligheid
vragen om een (drone)vliegbrevet te
halen en minimaal twee jaar actief te
zijn bij ons collectief. Let op:
Dronevliegen vraagt vroeg opstaan,
maar dan ben je wel buiten op de
mooiste uren van de
(weidevogel)dag.

Geïnteresseerd? Vragen? Neem
contact op met Rene Faber, 0625435700.

7. Subsidieregeling Water en Bodem HDSR en AGV 2021
willen verbeteren of de bodemdaling
remmen. U kunt uw aanvraag bij het
waterschap indienen tot 1 juni 2021.
Voor agrariërs in het gebied van AGV
is er een soortgelijke
subsidieregeling. Hier kunt u uw
aanvraag indienen tot 31 december
2021.

Hoogheemraadschap De Stichtse
Rijnlanden (HDSR) heeft de
subsidieregeling Regionaal
Partnerschap voor Water en Bodem
weer opengezet. Deze regeling is
voor agrariërs die de waterkwaliteit

De regeling is bedoeld om boeren
handvatten te bieden om samen met
hun waterschap te werken aan
duurzaam agrarisch waterbeheer.
Een van de mogelijkheden is
bijvoorbeeld de aanleg van WIS
(waterinfiltratiesysteem). Voor meer
informatie kijkt u op onze website.

8. Nieuwe gids en informatieblad inzaaien kruidenrijk grasland
In januari 2021 is de zesde druk van
de gids 'Ontwikkelen van kruidenrijk
grasland' verschenen, geschreven
door Wim Schippers. De gids draagt
kennis aan over omvorming van
graslanden naar kruidenrijk, vanuit
jarenlange praktijkervaring en
ondersteund door landelijke
onderzoeksresultaten. Meer
informatie vindt u op onze website,
het informatieblad vind u via deze
link.

9. Bedrijfsplannen

Momenteel zijn er twee
mogelijkheden voor het laten
opstellen van een bedrijfsplan. RVV
is bij beide projecten betrokken:
•
•

Duurzame Landbouw met
Natuur
Plattelandscoaches

Met een duurzaam bedrijfsplan kan
RVV met u kijken naar de
mogelijkheden om een verhoogde
biodiversiteit te creëren door een
sterkere verbinding tussen landbouw
en natuur. Extra informatie vindt u
op onze website en op LaMi-DLMN.
De Plattelandscoach kan u helpen om
tot keuzes te komen om uw bedrijf
verder te ontwikkelen, om te
schakelen of te stoppen. Meer
informatie vindt u op onze website
en op LaMi-plattelandscoaches.

10. Nieuws van LTO NW Utrecht: Hoe kunt u ganzenschade
voorkomen
LTO afdeling NW Utrecht vraagt aandacht voor de problematiek rond de omvang
van het aantal ganzen. Jaarlijks worden er al behoorlijk veel eieren van de
grauwe gans geprikt, maar er is nog veel te winnen. Legselreductie heeft een
groot effect op de populatie. Hierbij vragen wij de agrariërs het prikken van
eieren op te pakken. Uw jager kan een verklaring printen waarmee u het veld in
kan gaan. Er zijn jagers die zelf, of samen met bewoners uit de plaatselijke
polders eieren prikken. Het is belangrijk dat het aantal geprikte eieren wordt
doorgegeven aan het provinciaal meldpunt. De contactpersonen zijn:
• Ten oosten van de A2 bij Maarten van Zuylen, 06-12324810
• Ten westen van de A2 bij Andre Mur, 06-10833857

Op basis van ervaring van voorgaande jaren worden de volgende richtlijnen voor
het prikken van eieren geadviseerd:
• Neem zelf initiatief en vorm bij voorkeur in overleg met uw jager een team
van 3 - 4 mensen.
• Deelname is op vrijwillige basis.
• Het juiste tijdstip van eieren prikken is o.a. afhankelijk van de
weersomstandigheden en het tijdstip van broeden van de gans.
• Bij voorkeur 3 keer prikken in het broedseizoen. Als richtlijn worden
onderstaande prikdata voorgesteld:
o begin maart
o half maart
o eind maart – begin april
• Prik alle eieren op één na.
• Markeer alle geprikte eieren met een viltstift, zodat bij een volgende
prikronde duidelijk is welke eieren geprikt zijn.
• Noteer het aantal geprikte eieren per ronde en geef deze door.
De vertegenwoordigers van de terreinbeherende organisaties
(Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Recreatieschap) hebben hun
medewerking toegezegd om via legselreductie de ganzenproblematiek aan te
pakken. We hopen dat met een gezamenlijk aanpak van alle partijen de
ganzenpopulatie vermindert. Verder is het belangrijk dat schade gemeld blijft
worden. Winter- en zomerschade.

11. Hulp bij indienen aanvraag tegemoetkoming ganzenschade
Heeft u ganzenschade? Dan kunt u
een aanvraag tegemoetkoming
faunaschade indienen via BIJ12. Op
deze website staat informatie en een
filmpje waarin u kunt zien hoe u dit
moet doen.

Voor €100 helpt Eric van Wijk
(telefoonnummer: 06-5041 5474)
met het indienen van de aanvraag.

Heeft u hulp nodig bij het invullen en
toetsen van de genomen preventieve
maatregelen?

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

