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1. Stand van zaken uitbetaling beheer 2016

Onlangs heeft RVO ons de resterende 30% uitbetaald van het uitgevoerde beheer in
het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) van 2016. U ontvangt naar
verwachting deze week de uitbetaling van het tweede gedeelte van het door u
uitgevoerde beheer.

2. Duurzaam Waterbeheer weer van start: baggeren met baggerspuit

Het Duurzaam Waterbeheer vormt een belangrijk onderdeel van het stelsel Agrarisch
Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). Baggeren met baggerspruit, ecologisch
slootschonen en bemestingsvrije bufferstroken dragen in hoge mate bij aan de
kwaliteit van het water en de flora en fauna op en rond de sloten.
Vanaf 15 juni kan er weer worden gebaggerd met baggerspuit (pakket 12a). De
deelnemers aan dit pakket hebben inmiddels het meldingsformulier voor het
baggerspuiten toegestuurd gekregen. Bij het formulier zit ook een overzicht van de
beheervoorwaarden.
We lichten er hier een aantal belangrijke uit:
a) Baggerspuiten in mozaïekvorm tussen 15 juni en 1 oktober. Dus niet alles
tegelijkertijd baggeren, wel minimaal 20% per jaar.
b) Spuit bagger op aangrenzend perceel, buiten de mestvrije zone. Dus geen
bagger in de rand!
c) Zuigkop baggerpomp zoveel mogelijk door dezelfde vore trekken. Geen vleugels
bij baggerpomp gebruiken.
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Voor verdere informatie over het beheer, verwijzen we ook naar het (voor 2017)
aangepaste pakkettenboekje van RVV, volg deze link!

3. Wat, wanneer en hoe melden?

Voor een flink aantal beheerpakketten geldt dat u als deelnemer een melding moet
doen wanneer u het beheer heeft uitgevoerd. RVV wil de melding zo snel mogelijk,
maar uiterlijk binnen 7 dagen na uitvoering ontvangen! Als wij de melding te laat
ontvangen, kan dat betekenen dat RVO ons niet gaat uitbetalen voor het uitgevoerde
beheer! We betalen dan ook alleen tijdig ontvangen meldingen van uitgevoerd beheer
uit. Het gaat de komende tijd om de volgende pakketten:
Beheerpakket

Meldtermijn;
Bij wie?
Binnen 7 dagen
achteraf;
Bij Carolien
Kooiman*

Hoe?

10 Natuurvriendelijke oever

Binnen 7 dagen
achteraf;
Bij Carolien
Kooiman*

Hierover ontvangen de
betreffende deelnemers apart
bericht.

11 Beheer Rietzoom en klein
rietperceel

Binnen 7 dagen
achteraf;
Bij Carolien
Kooiman*

Hierover ontvangen de
betreffende deelnemers apart
bericht

Binnen 7 dagen
achteraf;
Bij Carolien
Kooiman*

Ingevuld formulier* met
bijbehorend kaartje waarop de
betreffende sloten duidelijk zijn
aangegeven.

Voor 15 juni
melden;
Bij uw
Gebiedsregisseur

Mondeling of telefonisch
Wanneer het niet om alle
randen gaat: kaartje doorgeven
en duidelijk aangeven welke
randen wel en welke niet blijven
staan!
Mondeling of telefonisch

7a Ruige mest#
[In één keer opbrengen, vanaf de dag volgend op de einddatum van de rustperiode
van het betreffende agrarische beheerpakket tot 1 september, Per beheerjaar
mag slechts één melding gedaan worden.]

12a Baggeren met baggerspuit
(uitvoeringsdatum: 15 juni-1 oktober)
12b Ecologisch Slootschonen
(uitvoeringsdatum: 1 september-1
november!)

12c Ecologisch Slootschonen
krabbenscheervegetaties

Melden met bijbehorend
formulier* (u toegestuurd in
februari j.l.) en kaartje.

(uitvoeringsdatum: 1 september-1
november!)

13c Laten staan Botanisch
waardevolle weiderand bij maaien 1e
snede (tot min. 15 juni)

30a Raster bij Nestgelegenheid
Zwarte Stern

Binnen 7 dagen
achteraf;
Bij uw
Gebiedsregisseur
*Meldingen naar Carolien Kooiman, Oukoop 20, 3626 AW Nieuwer ter Aa
Tel. 06-14022228, Email: kantoor@rijnvechtenvenen.nl.
Meldingen het liefst per e-mail (gescande, ingevulde meldingsformulier met bijbehorend
kaartje). Toezending per Whatsapp is ook mogelijk: Stuur een foto van het ingevulde
meldingsformulier en bijbehorend kaartje.
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4. Project ‘Polderkennis op Peil’ van start.

Met het project Polderkennis op peil gaan we met zogenaamde Poldernetwerken de
opgaven van water- en bodemkwaliteit en wateroverlast aanpakken. Waterkwaliteit en
watersysteemopgaven zijn vaak sterk regionaal bepaald. Daarom benaderen we deze
problemen ook regionaal (per polder). We betrekken zoveel mogelijk boeren per
polder en ook de andere gebiedspartijen, zoals waterschap erbij. In het programma is
veel ruimte voor Kringlooplandbouw. De werkwijze is om met kennisbijeenkomsten
zoveel mogelijk kennis uit te wisselen. Geef u nu op voor deelname aan het project,
bij René Faber via kantoor@rijnvechtenvenen.nl). U heeft onlangs van ons een
speciale uitnodigingse-mail toegestuurd gekregen.

5. Raster plaatsen bij beweiding op perceel met Zwarte Stern-pakket
Als u voor 1 juli het perceel waarlangs
de zwarte stern kolonie ligt, gaat
beweiden, dient u een raster langs de
rand te plaatsen. Dit om begrazing van
de rand te voorkomen. De zwarte stern
foerageert namelijk op insecten die in
de rand voorkomen en de kuikens
kruipen in de slootrand voor dekking bij
gevaar. Voor het plaatsen van het raster
ontvangt u een vergoeding van
€130,00. U moet het plaatsen van het
raster wel melden bij uw
gebiedsregisseur.

6. Botanisch waardevolle weideranden tot 15 juni laten staan?

Graag maken wij u er nogmaals op attent dat in weidevogelkerngebieden een
botanisch waardevolle weiderand (pakket 13c) als voedsel- en vluchtgelegenheid dient
voor weidevogels en hun kuikens. Deze randen moeten bij maaien blijven staan tot
minimaal 15 juni. U ontvangt dan € 1200 per ha, i.p.v. € 1100. Beweiden van de rand
is wel toegestaan. Wilt u de rand toch eerder (mee)maaien, dan dient u een verzoek
hiertoe in te dienen bij de gebiedsregisseur. Deze komt kijken of overlegt of de rand
kan worden vrijgegeven.
Randen die buiten de weidevogelkerngebieden liggen, mogen ook tot 15 juni niet
worden gemaaid, tegen de hogere vergoeding. In dat geval dient u ons dit te melden
als last-minutebeheer.

7.Plant van de maand: Melkeppe

Ons werkgebied kent vele bloemrijke slootkanten. Wat is
het verhaal van de planten die erin staan? Deze maand:
Melkeppe.
Melkeppe groeit in slootkanten en op moerassige gronden.
De plant bloeit m.n. in juli en augustus. Het woord ‘Melk’
slaat op het melkachtige sap wat vrij komt bij
breken/kneuzen van de stengel. ‘Eppe’ komt van Apis
(Latijn) en betekent "bij". Dit omdat de plant vaak door
bijen wordt bezocht. De Friese naam voor de plant is
Melkeppe
Wâlwoartel, vrij vertaald: wal –of slootkantwortel. In
vroegere tijden werd de wortel van de Melkeppe huishoudelijk gebruikt. De wortel
heeft een scherpe reuk en smaak en werd een ‘tegengiftige kracht’ toegedicht. Verhit
in brandewijn zou de plant heilzaam zijn voor een zwakke maag. De plant werd door
Laplanders bij -gebrek aan tabak- gekauwd.
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