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1. Update ANLb 2023
Hoewel het jaar 2022 net is
begonnen, zijn we achter de
schermen al druk met
voorbereidingen voor 2023. Dan gaat
er een nieuwe periode van zes jaar in
met nieuwe beheercontracten.
We zijn intern bezig met een
evaluatie en bekijken welke
beheerpakketten we willen herzien,
schrappen of nieuw ontwikkelen. Ook
gaan we rekenen aan gepaste
vergoedingen. Dat alles binnen de
landelijke (en Europese) kaders.
We hopen dat de meeste contracten
kunnen worden verlengd. Er komt
ook een nieuw leefgebied met

maatregelen voor Klimaat. Wat die
inhouden is nu nog niet bekend. We
houden u zoveel mogelijk op de
hoogte. Naar verwachting kunnen we
in april voorlichtingsbijeenkomsten
houden om u te informeren.

2. Uitbetalingen ANLb 2021
In februari hopen wij het uitgevoerde
beheer van 2021 aan u uit te
betalen. U ontvangt een automatisch
aangemaakte mail met een
betaaloverzicht en het bedrag wordt
diezelfde week aan u overgemaakt.
Op onze website is te vinden welk
beheer wordt uitbetaald.

3. Melden onderhoud landschapselementen
de helft of 1/3e van een
hakhoutbosje afzetten en knotbomen
om en om knotten dan alles in één
keer. Hierdoor blijft u de dieren een
goede schuilplaats bieden.

Het beheerseizoen van landschapselementen loopt van 1 oktober tot 15
maart. In deze periode kunt u
knotten, snoeien en afzetten. Vanuit
het ANLb adviseren wij om het werk
gefaseerd uit te voeren. Dus liever

In weidevogelgebied liever een bosje
in één keer afzetten i.v.m.
predatoren die graag in hoge bomen
zitten. U wordt verzocht om
uitgevoerd beheer binnen 7 dagen te
melden via de website. In het
pakkettenboekje vind u een overzicht
van de beheervoorschriften.

4. 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.) Ook komen er 12

(greppel)plas-drassen bij en 3
hoogwaterslootcomplexen.

5. Wandelen in boerenland
Er wordt de afgelopen jaren 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 heeft daarom bordjes
gemaakt met de tekst: ‘rustgebied
voor weidevogels’. 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.

6. Snoeicursus hoogstamfruitbomen op 27 en 29 januari

Op donderdagavond 27 en zaterdag
29 januari organiseerde RVV een
snoeicursus hoogstamfruitbomen.

De 14 deelnemers kregen veel
informatie tijdens de twee uur
durende theorie-avond. Op zaterdag
konden ze flink aan de slag op de
biologische boerderij van de familie
Boele in Loenersloot. Het weer zat
gelukkig mee en meer dan de helft
van de fruitbomen is onder handen
genomen. Gezien het succes wordt
de cursus volgend seizoen misschien
nog een keer aangeboden. We
houden u op de hoogte.

7. Informatiebijeenkomst kruidenrijk grasland op 9 februari
Op woensdagavond 9 februari vanaf
20:00 uur organiseren NMU, LaMi en
LTO Noord een online informatiebijeenkomst over kruidenrijk
grasland in de provincie Utrecht.
Kruidenrijk grasland is onder andere
goed voor de bodem, maakt grasland
beter bestand tegen droogte,
bevordert biodiversiteit en is goed
voor de diergezondheid. De
bijeenkomst is een onderdeel van het
project ‘Duurzame landbouw met
natuur Utrecht’. Meer informatie is te

vinden op onze website, aanmelden
kan via deze link.

8. Oostbroeklezing: de grutto, koning der weidevogels, 22 februari
In deze lezing van Astrid Kant komt
de grutto in al zijn facetten aan bod:
de trek, het broedgedrag, de kuikens
en natuurlijk de bescherming. De
lezing vindt online plaats op dinsdag
22 februari tussen 19:30 en 21:00
uur. De Oostbroeklezingen zijn een
gezamenlijk initiatief van IVN
Utrecht, Landschap Erfgoed Utrecht,
Natuur en Milieufederatie Utrecht,
Staatsbosbeheer, Utrechts
Landschap en Groei en Bloei Utrecht.
Meer informatie is te vinden op onze

website, aanmelden kan via deze
link.

9. MDPI Land artikel: zienswijze van boeren over coöperatief
management van het veenweidegebied

In de open access Applied Research
in Chemistry and Health serie

verscheen in de categorie Land een
artikel over de standpunten van 15
Nederlandse agrariërs over hoe
beleid en plannen kunnen worden
verbeterd, zodat de veenweide
gebieden ook in tijden van
klimaatverandering nog gebruikt
kunnen worden. Het artikel, in het
Engels, is te lezen via deze link.

10. Bijeenkomsten Waternet
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
(AGV) vindt het belangrijk om met
de agrarische sector in het
beheergebied in gesprek te zijn.
Zodat u weet waar het waterschap
mee bezig is en zij van u horen wat
voor u belangrijk is op het gebied
van voldoende, schoon en gezond
water. Om het gesprek zo
laagdrempelig mogelijk te houden,
organiseren zij een aantal
boerenbijeenkomsten voor álle
boeren in het beheergebied van AGV.

Zij hebben een uitnodiging hiervoor
ontvangen. Tijdens deze bijeenkomst
worden actuele thema’s besproken
die voor zowel u als agrariër als voor
het waterschap van belang zijn.

Dit zijn onderwerpen als
waterkwaliteit, bodemdaling,
mogelijkheden tot samenwerking en
veranderingen in schouwbeleid en
wet- en regelgeving. We nodigen u
uit om één van deze bijeenkomsten
bij te wonen.

Aanmelden kan via dit formulier:
https://forms.office.com/r/4EMAr7Xd
Ry
Of u stuurt een mail naar
agrarisch@waternet.nl

11. Voor uw en onze informatie
•
•

•

Wijzigingen in bedrijfsgegevens: Geef deze s.v.p. per mail door aan
kantoor@rijnvechtenvenen.nl
Melden: Op een aantal pakketten rust een meldplicht. Melden van
uitgevoerd beheer doet u BINNEN zeven dagen via de website van RVV
met de blauwe button ‘Direct naar melden’. Bij vragen kunt u contact
opnemen via een e-mail naar: kantoor@rijnvechtenvenen.nl of bellen met:
0627352399
Digitaal zicht op uw beheer: Via mijnboerennatuur.nl hebt u een
actueel overzicht van uw beheer. Hier vindt u ook de nummers van uw
beheereenheden die u nodig hebt om te melden, verwerkte meldingen en
documenten m.b.t. uw beheer. Aanmelden voor deze app kan via
kantoor@rijnvechtenvenen.nl

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

