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1. ALV op 28 oktober
Op 28 oktober organiseren we weer
een algemene ledenvergadering,
zoals we voor de corona-epidemie
gewend waren. Vanaf 19.45 uur bent
u welkom voor koffie of thee in de
Willisstee in Wilnis. Naast het
officiële gedeelte met bestuurszaken
zullen we in vogelvlucht onze ANLben projectresultaten met u delen. We
laten ook zien wat er met onze

drones mogelijk is. Daarover volgt
meer in de uitnodiging die u
ontvangt via de mail.

2. Slimmenwetering
van 2.500 meter natuurvriendelijke
oevers aan de Slimmenwetering in
Zegveld.

In HDSR-gebied wordt op dit
moment hard gewerkt aan de aanleg

Dit project is gestart om
oeverafkalving te voorkomen en
begroeiing van planten langs de
oever te stimuleren. Op de foto is
een gedeelte van de oever al klaar,
waarbij het hout onder water is
geduwd met een kraan. Een ander
gedeelte is in de beginfase, waarbij
de houten beschoeiing zich nog
boven water bevindt.

3. Geslaagde barbecue
De jaarlijkse ledenbarbecue was een
groot succes. Er waren 110
aanmeldingen van leden en
medewerkers. Het was duidelijk dat
iedereen weer zin in een uitje had.
Na de uitleg van Marian Kruijning
over de voetgangers/fietsersbrug bij
Nigtevecht, zijn we te voet
verdergelopen naar het fort van
Nigtevecht. Hier mochten we ook een
kijkje binnen nemen. De echte
avonturiers zijn vervolgens via het
natuurgebied bij de fietsbrug

teruggelopen naar de barbecuelocatie bij bestuurslid Joost Lüken in
Abcoude. Er is ook een klein
sleuteltje gevonden na afloop. Mocht
u dit sleuteltje kwijt zijn, neem dan
even contact met ons op.

4. Leerzame demo en kennisuitwisseling ecologisch slootschonen
en om te laten zien welke dieren er
in de sloot leven. Soorten als de
kleine modderkruiper, bittervoorn en
marmergrondel werden gevonden.

Op 16 september vond er een demo
en kennisuitwisseling plaats over
ecologisch slootschonen, speciaal
voor loonwerkers en medewerkers
van de waterschappen in ons
werkgebied. Een medewerker van
RAVON was aanwezig om het belang
van ecologisch schonen toe te lichten

Een interessante discussie en
uitwisseling volgden. Over welke
manier van slootschonen nu de beste
is voor het slootleven, én welke het
meest praktisch is, rekening houdend
met effecten van beweiding op de
slootkanten. Ook was er veel
discussie over het al dan niet
deponeren van slootvuil in de kant.
Onderling vonden ook de nodige
gesprekken plaats, zodat het een erg
leerzame dag is geworden met
perspectief voor de toekomst. De
discussie is een aanzet naar
herformulering van de ANLbpakketten voor de toekomst.

5. Beheereenheden opzoeken bij mijnboerennatuur.nl
Wilt u uw huidige contracten inzien of heeft u die nodig voor uw melkfabriek? U
kunt deze documenten vinden op mijnboerennatuur.nl. Op deze persoonlijke
pagina vindt u verder:
•
•
•
•

Waar u welk beheer heeft afgesloten en nummers van beheereenheden die
u nodig heeft voor het doen van een melding;
de beheervoorschriften voor het beheer dat u heeft afgesloten;
de betaalspecificaties van uw jaarlijkse beheervergoeding;
de beheermeldingen die u heeft doorgegeven.

Wanneer u nog geen toegang heeft
tot mijnboerennatuur.nl kunt u
contact opnemen met
kantoor@rijnvechtenvenen.nl voor
een inlogcode en wachtwoord. Een
handleiding kunt u downloaden via
deze link. Deze is ook te vinden op
de ledenpagina van RVV.

6. Resultaten weidevogelseizoen
Om maar meteen met de deur in
huis te vallen: 2021 was een heel
goed weidevogeljaar! Dat was
dubbelfijn, omdat 2020 een heel
droog en zwaar jaar was voor de
weidevogels en het beheer.
Dit jaar waren er veel kuikens in
onze weilanden. Van de
gruttopaartjes had in ons totale
werkgebied eind mei 85% nog
kuikens. Dat was ook zeker het geval
bij de tureluurs. Goed nieuws, want
bij meer dan 65% paartjes met
kuikens neemt het aantal paartjes
voor de toekomst toe. In onze eigen
tellingen zien we eveneens het aantal
scholeksters toenemen. Ook het
aantal slobeenden blijft groeien, in
lijn met de verdere toename van
(greppel)-plasdrassen.
De inspanningen in het
weidevogelbeheer van de afgelopen
jaren werpen dus hun vruchten af.
De officiële telling van de provincie

Utrecht van dit voorjaar toont een
groei van 7% sinds 2019.

Begin september werd RVV
geïnterviewd door het AD en werd
toegelicht dat de agrariërs in het
RVV-werkgebied hard werken om het
weidevogelbeheer zo goed mogelijk
af te stemmen op de weidevogels en
de eigen bedrijfsvoering. Klik hier om
het hele artikel te lezen.
Op de ALV op 28 oktober hoort u
meer over de
weidevogelontwikkelingen in ons
gebied.

7. Subsidieregeling AGV

De subsidieregeling voor waterkwaliteit en bodem in AGV-gebied is nog steeds
geopend. Bent u agrariër en ziet u kansen om de waterkwaliteit te verbeteren?
Dan is deze subsidieregeling voor u. U kunt subsidie krijgen voor activiteiten die
een positief effect hebben op de waterkwaliteit. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een
waterbak voor de koeien of een veegmachine voor het erf. De aanvraag wordt
gedaan door ten minste twee agrariërs, die samen gebiedsgericht concrete,
fysieke maatregelen nemen om de oppervlaktewaterkwaliteit te verbeteren. Jan
Oudshoorn is namens RVV als watermakelaar aangesteld. Hij kan u helpen om
tot de beste ideeën te komen. Hij denkt mee met uw initiatief en helpt u bij het
opstellen van het agrarisch waterplan. Interesse? Neem contact op met Jan
Oudshoorn: 06-18897232 of jan@rijnvechtenvenen.nl
8. Contact
e-mail: kantoor@rijnvechtenvenen.nl
Kijk voor contactpersonen en telefoonnummers op www.rijnvechtenvenen.nl.
Volg ons ook op facebook voor nieuwsfeiten.

