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Vanuit het bestuur
Op 1 januari 2016 gaat een vernieuwd stelsel voor agrarisch natuurbeheer in werking. De kern van dit stelsel is een collectieve aanpak en agrarisch natuurbeheer inzetten op de meest kansrijke plekken. Dit moet leiden tot een efficiënter en
effectiever agrarisch natuurbeheer.

Verantwoordelijkheden collectief

Individuele subsidieaanvragen door agrariërs zijn straks niet meer mogelijk. De provincie verstrekt straks alleen subsidie aan een
agrarisch collectief op basis van een breed gedragen gebiedsaanvraag. Het collectief is verantwoordelijk voor de inrichting van
een administratieve organisatie, draagt zorg voor een correcte uitvoering van de gebiedsaanvraag, maakt afspraken met alle deelnemers, controleert, sanctioneert zo nodig en regelt de betalingen. Collectieven zullen gevormd worden uit bestaande of nieuw op
te richten agrarsiche natuurverenigingen (ANV’s). Deze collectieve benadering betekent een nieuw en uitgebreid takenpakket voor
ANV’s en toekomstige collectieven. Het betekend ook dat agrarische ondernemers die (nog) niet zijn aangesloten bij een ANV, of
zoals bij ons bij de Vereniging Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer Tieler- en Culemborgerwaarden een goede reden hebben
om aansluiting te zoeken.
De contractduur wordt mede bepaald door de gewenste
ecologische effectiviteit.
e. Het collectief vraagt aan, contracteert door, betaalt en
handhaaft (controle en sanctionering). De overheid voert
hooguit een steekproefsgewijze dubbelcontrole uit.
f. Anders dan nu wordt er geen gebruik gemaakt van het
aanmelden van percelen voor de regeling. Pas na afloop van
het seizoen wordt gemeld waar het beheer heeft gelegen.
Daarmee neemt de flexibiliteit van het beheer aanmerkelijk
toe.
g. De rollen van rijk en provincies in het nieuwe stelsel zijn
nog niet helemaal uitgekristalliseerd. Zoals het er nu voor
staat, ontwerpt het rijk het stelsel en voegt het daaraan een
aantal (internationale) natuurdoelen toe. Het zwaartepunt in
de doelbepaling en uitvoering ligt echter bij de provincies.

Nieuwe GLB en nieuwe agrarisch natuurbeheer komen
samen in 2016 Een rol van gebiedscollectieven als eindbegunstigde maakt het mogelijk dat het subsidiestelsel voor
agrarisch natuurbeheer op een andere leest wordt geschoeid.
Als collectieven contractpartner worden van de overheid (de
‘voordeur’), kan de fijnregeling
van maatregelen plaatsvinden in de uitvoeringslaag tussen
collectief en grondgebruikers (aan de ‘achterdeur’). Zo’n
aanpak maakt een sterke vereenvoudiging van het subsidiestelsel mogelijk met lagere uitvoeringskosten, een betere
detailaansturing van
het beheer en een betere afstemming op ecologische doelstellingen en landbouwbedrijfsvoering. Deze mooie woorden
moet echter in de praktijk hun uitwerking nog krijgen.
De ideeën behelzen in een notendop:

a. Er komt één overheidsloket, waarachter zich verschillende

financierende overheden verzamelen.
b. Het gebied dient een integrale gebiedsofferte in bij dit
loket. De breedte van die offerte wordt mede bepaald door
het aantal financiers dat diensten wil afnemen. Ter illustratie:
als ook de waterschappen meedoen (zij hebben onlangs aangegeven € 40 mln. per jaar te willen financieren in het POP-3
ten behoeve van groenblauwe diensten), is het logisch dat de
offerte ook waterdiensten bevat. Zoals eerder gemeld maken
de EU-voorstellen het mogelijk om het palet aan diensten
aanmerkelijk uit te breiden.
c. Er komt een contract van 6 jaar tussen overheid en collectief (de ‘voordeur’). Die overeenkomst zal het karakter
hebben van een prestatieovereenkomst en bevat niet
alle maatwerk per gebied (de ‘achterdeur’).
d. Er komen afspraken van 1 tot 6 jaar tussen collectief en
grondgebruikers op basis van een mix van maatregelen. Hier,
aan de ‘achterdeur’, vindt de lokale fijnregeling plaats.

De verenigingen in Gelderland onder de Waal (De Ploegdriever, Rijk van Maas en Waal en Capreton)en boven de Waal
(Vereniging Streekbeheer Rijnstromen, Lingestreek en VANL
Tieler- en Culemborger Waarden) hebben zich tot doel gesteld om samen een collectief te vormen. Deze zes verenigingen zijn in overleg om hier handen en voeten aan te geven.
Een forse klus die behoorlijk wat inzet vraagt. Een klus die uit
moet monden in een goede voorziening voor het agrarisch
natuurbeheer wat door u en uw collega’s wordt uitgevoerd.
Samen met de groei van de praktische werkzaamheden
heeft de vereniging veel voor de kiezen. Maar met de veelal
enthousiaste leden die het agrarisch natuurbeheer een warm
hart toedragen als ondersteuning is de inzet in de vereniging
de moeite waard.

Jos van Maanen.
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Voorzitter

Bloemrijke akkerranden

Geïntegreerde plaagbeheersing begint bij waarnemingen. Is
chemische gewasbescherming wel nodig, of doet de akkernatuur
het al zelf?

Akkerranden

Volwassen zweefvliegen hebben nectar en stuifmeel nodig, hun
eitjes worden bij bladluizen gelegd, en de larven eten bladluizen. Er
zijn tot 10 generaties per jaar en elk vrouwtje legt enkele honderden
eitjes

We hebben dit jaar al weer ons derde en daarmee laatste seizoen
gehad van onze lopende randenregeling.
De ongeveer dertig deelnemers kunnen terug kijken terug op een
paar jaren van bewust oog leren krijgen voor de insecten die vanuit
de randen veel plaaginsecten opruimen. Daarnaast hebben de
deelnemers zelf ook kunnen genieten van de uitbundig bloeiende
randen. De bloemen hebben ook vanuit de niet agrarische bevolking veel positieve reacties uitgelokt.
We hopen als VANL-TCW dat de regeling een vervolg krijgt. Dit is
al enigszins het geval aangezien dit jaar het nieuwe praktijknetwerk
BijenBestuiving is gestart. Ook hier is sprake van bloemenranden.
Nu met als voornaamste doel om de teruggang van de bijenstand
een halt toe te roepen. We hopen deze regeling komend jaar uit te
breiden. We zoeken naar mogelijkheden om samen met het waterschap op dit gebied ook stappen te zetten.
Verder zijn we druk bezig met diverse zaken, zoals landschapsonderhoud en weidevogelbeheer. Enerzijds komt er steeds meer
op ons pad aan contacten met andere spelers in het veld van ons
agrarisch landschap in zijn volle breedte.
Anderzijds merken we ook dat de bezuinigingen van diverse instanties ook onze deur niet voorbij gaan. Toch ziet het er naar uit dat de
werkploegleden van onze vereniging in de nabije toekomst steeds
meer klussen te doen zullen krijgen.
Er is ook deze winter weer de mogelijkheid voor particulieren om
het zaadmengsel zoals langs de akkers staat bij ons te bestellen.
Ik weet nog niet wat het gaat kosten. Ik schat richting € 25.- per
kilo. Op zich best veel geld. Maar als je bedenkt dat je met een ons
40 vierkante meter in kunt zaaien valt het wel weer mee. Wie wil
bestellen kan met mij contact opnemen. pvannoord@hotmail.nl of
mob. 06-55834532

Ook volwassen gaasvliegen hebben nectar en stuifmeel nodig,
nadat hun larven in het gewas bladluizen eten.

Bij-vriendelijke bufferstroken langs water
In de Betuwe zijn dit jaar bufferstroken van Waterschap
Rivierenland ingezaaid met bloeiende kruiden voor bijen. Dit
bloemenmengsel heeft een andere samenstelling dan de
Bloeiend Bedrijf akkerranden en levert nectar en stuifmeel
voor honingbijen, wilde bijen en hommels.

Peter van Noord
Akkerranden en gewasbescherming in de praktijk:
Bloeiend Bedrijf
Bloeiend Bedrijf is in 2011 opgericht om als samenwerkingsverband
ervaring op te doen en kennis uit te wisselen over akkerranden en
natuurlijke plaagonderdrukking.
Het samenwerkingsverband wordt vier jaar gefinancierd door het
ministerie van Economische Zaken en het Europese Landbouwfonds, en is een initiatief van agrarisch ondernemer Teunis
Jacob Slob, Veelzijdig Boerenland en het Louis Bolk Instituut.

Foto: fam. van Koevorden uit Buren

Bovendien zorgen de randen voor lagere emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater.
Akkerbouwers, imkers en waterschap zijn enthousiast over
deze nieuwe stroken, die normaal alleen met gras begroeid
zijn.
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Merijn Bos
Louis Bolk Instituut

Projekt wordt Stichting
Boerderij-educatie Rivierenland

Boerderij-educatie Rivierenland wordt ondersteund door
Greenport de Betuwse Bloem, met de meestal beter bekende
pacten als het Fruitpact, Glastuinbouwpact Bommelerwaard,
Laanboompact, Glastuinbouwpact Arnhem-Nijmegen en Paddestoelenpact, ondersteunt Boerderij-educatie Rivierenland.
De greenport doet dit doordat het Boerderij-educatie opgenomen heeft in de verzameling van projecten die onder de
Betuwse Bloem vlag binnen het regiocontract van programma
Welvarend van Regio Rivierenland worden uitgevoerd. Het
voordeel van de nauwe samenwerking is de kruisbestuiving
tussen pacten en educatiedoelstelling. Ook hebben we elkaar
versterkt bij het vinden van geschikte bedrijven en het laten
aansluiten van elkaars aanbod in het kader van de Human
Capital Agenda gericht op het Voortgezet- en Groen Onderwijs. Náást de Betuwse Bloem wordt Boerderij-educatie
Rivierenland ondersteund door diverse partners zoals
strategisch partner Fruitmasters, Rabobank West Betuwe en
Rabobank Bommelerwaard, LTO Noord, Provincie Gelderland, Steunpunt Smaaklessen Wageningen UR, de lokale
Natuur- & Milieu educatiecentra (NMe) en diverse gemeenten
in Rivierenland zoals Buren, Geldermalsen en Tiel.

Na een werving onder productiebedrijven in de land- &
tuinbouw in Rivierenland zijn inmiddels 40 bedrijven geselecteerd, die per voorjaar 2014 als deelnemer van Boerderijeducatie Rivierenland les zullen gaan geven aan schoolklassen op hun bedrijf. De bedrijven zijn afkomstig uit alle land- &
tuinbouwsectoren in het gebied, en liggen verspreid door het
gehele gebied.
Het betreft reguliere en biologische bedrijven in de melkveehouderij, vleesveehouderij, varkenshouderij, pluimveehouderij, geitenhouderij, schapenhouderij, akkerbouw, fruitteelt,
champignonteelt, vollegrondtuinbouw, kassen en laanbomenteelt. De bedrijven produceren o.a. de volgende producten:
melk, kaas, ijs, rundvlees, varkensvlees, eieren, geitenmelk,
schapenvlees, gras, mais, uiten, aardappels, tarwe, suikerbieten, pompoenen, kool, sla, prei, wortelen, appels, peren,
pruimen, kersen, bessen, bramen, frambozen, walnoten, honing, aardbeien, paprika’s, snijbloemen, potplanten, bloemen-

Boerderij-educatie Rivierenland heeft sinds begin juli een
logo en huisstijl. Om de promotie verder te completeren zijn
we actief geworden op Twitter en Facebook en hebben we
september gebruikt om bij diverse evenementen te flyeren,
zoals het Fruitcorso in Tiel, de AH Open Dagen, de Appelplukdag en het Betuwse Buffet.
Alle bedrijven ontvangen onze flyers om het initiatief bij de
scholen in hun omgeving onder de aandacht te gaan brengen,
immers ondanks dat we pas in het voorjaar 2014 starten zijn
we nu al bezig onze naamsbekendheid bij onze doelgroepen scholen, ouders en kinderen te vergroten. We krijgen
gelukkig al regelmatig hele enthousiaste reacties vanuit het
onderwijs!

Na de werving bleek dat er veel land- & tuinbouwbedrijven uit
de Bommelerwaard zich hadden aangemeld. Een reden voor
VANL de Capreton om alsnog aan te sluiten bij Boerderijeducatie Rivierenland. De Capreton functioneert inmiddels
als mede-initiatiefnemer, náást de startende initiatiefnemers
VANL-TCW en ANV Lingestreek.
Kort na aansluiting van De Capreton is het project gestart
met oprichting van de Stichting Boerderij-educatie Rivierenland. Als voorzitter is huidig wethouder Onderwijs, Welzijn en
Milieu in Zaltbommel Ton van Balken aangezocht en bereid
gevonden. Ton van Balken was lange tijd schooldirecteur in
Beesd en daarna stafdirecteur van een scholenstichting en
heeft dus een ruime bestuurlijke ervaring en veel affiniteit en
een groot netwerk in het onderwijs. Ook heeft hij een ‘groen
en agrarisch hart’. Hij was oprichter van de natuurwacht Bommelerwaard en medeoprichter van de agrarische natuurvereniging De Capreton in de Bommelerwaard.
Ton van Balken zal samen met Janny van den Bogert vanuit
de Capreton, Gert Goedhart vanuit de VANL-TCW en Nico
Knol vanuit ANV Lingestreek voorlopig de kern van het
stichtingsbestuur gaan vormen. Dit bestuur wordt daarna uitgebreid met andere belangengroepen in ons initiatief... zoals
de land- & tuinbouwbedrijven, het onderwijs, strategische
partners etc.

Via Facebook kunnen ouders, scholen en kinderen een gratis
les winnen een schoolklas in hun omgeving via de LIKE &
WIN button: https://www.facebook.com/BoerderijeducatieRivierenland
Vragen aan ons initiatief? Mailt of belt u dan naar Projectleider Jolijn Zwart-van Kessel via boerderijeducatierivierenland@gmail.com of 06-33671586.

Jolijn Zwart van Kessel
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Projectleider ‘Boerderij-educatie Rivierenland’
Belevend leren op land- & tuinbouwbedrijven in Rivierenland

Weidevogels
Weidevogels en ander nieuws 2013
Jullie zullen je wel afvragen; hoe is het met de resultaten van dit jaar? Wel nu, dit jaar zouden we de resultaten van 2013 via de
computer gaan invoeren. Vorig jaar hebben we hiervoor een korte cursus gehad, die goed bezocht werd. Toch lopen we tegen
problemen aan en wil het niet echt vlotten. Jammer want hierdoor kunnen we jullie nog geen eindresultaat toesturen. We zijn als
werkgroep druk bezig om alles glad te strijken en hebben hiervoor hulp van buitenaf aangetrokken. Het kan ook zijn dat we iedere
sleutelfiguur nogmaals gaan benaderen voor zijn / haar resultaten. We hopen dat dit voor het einde van het jaar allemaal nog lukt.
Dus nog even geduld want ook wij, de coördinatoren, zijn net zo benieuwd naar de resultaten.
Zoals jullie weten hebben we een aantal beheersgebieden die door de Provincie zijn toegekend aan de VANL. Naast deze beheersgebieden is er nu ook de mogelijkheid om in andere, rijke vogelgebieden, een beheerspakket af te sluiten. Mochten jullie als
sleutelfiguur of vrijwilliger zo’n gebied weten mail dit dan door naar ons en gaan we kijken hoe dit verder in te vullen is. Let wel het
moeten percelen zijn die buiten de beheersgebieden vallen.
En dan onze jaarlijkse startavond. Die gaan we houden op donderdag 27 februari 2014 in Dorphuis De Poort in Herwijnen. Zet dit
al vast in je agenda want we hebben weer interessante onderwerpen op deze avond.
Tot slot doe we nog een oproep. De VANL heeft een enthousiast steenuilenwerkgroepje maar die kan nog wel een aantal mensen
gebruiken. Lijkt je dit wat laat het een van de coördinatoren weten.
Ook bij de vrijwilligers die aan weidevogelbescherming doen loopt het wat terug. Probeer mensen in je omgeving (buren, vrienden,
kennissen) mee te krijgen om zo de weidevogels in ons gebied nog beter te kunnen beschermen.
Fijne feestdagen en een goede jaarwisseling.
Piet de Jongh
Dolf Blom
Gerrit Zeldenrust

Steenuilen
Nieuws van de steenuilenwerkgroep.
					
Al een aantal jaren is binnen de VANL Tieler- en Culemborgerwaarden een steenuilenwerkgroep bezig. Dit met up
en downs maar de afgelopen twee jaar is men druk bezig
geweest om alles te inventariseren, controleren en eventueel
oude kasten te vervangen voor nieuwe . Afgelopen november is de werkgroep weer bij elkaar geweest in een nieuwe
samenstelling. In het bestuur is n.l een portefeuille verdeling
geweest en heeft Ton van Zante de plaats ingenomen van
Jan den Hartog. Verder zitten in deze groep Arnold Ragetlie
en Gerrit Zeldenrust. Afscheid hebben we moeten nemen van
Jaap Gaasbeek (gezondheidsredenen) en Wik van Steijn.
Bij het overleg van november zat ook een coördinator van
Stone (steenuilenwerkgroep Nederland), n.l. Frans Jacobs,
om ons verder te begeleiden. Ook hebben we ons laten
registreren bij SOVON zodat we de resultaten kunnen gaan
invoeren in hun bestand. We hopen hiermee een verdere
doorstart te maken om de controles nog beter te kunnen uitvoeren en zo een bijdrage te leveren aan het inventariseren
van de steenuilen in ons werkgebied.
Bij SLG hebben we een verzoek gedaan voor extra nestkasten, op dit moment hangen er in ons gebied 28, voor verdere
uitbreiding. SLG gaat met de gemeente Geldermalsen en
Lingewaal in gesprek om hier voor ons een project van te
maken waarbij Geldermalsen en Lingewaal de kosten voor
hun rekening nemen.
Zo kunt u lezen dat de werkgroep druk bezig is met het verder
uitbreiden van hun taken. Hoe dit allemaal verder gaat zult
u van ons in een volgende nieuwsbrief te horen krijgen. We
hopen dat er dan al meer te vertellen is over de onderwerpen
zoals ze hierboven zijn beschreven
Arnold Ragetlie
Ton van Zante
Gerrit Zeldenrust

Vanuit VANL-TCW
Het actuele nieuws en achtergrondinformatie wordt ook
geplaatst op onze website:
www.vanl-tcw.nl .
Twee per jaar ontvangt u deze nieuwsbrief. In de toekomst
willen wij u meer informatie geven per mail over het laatste
nieuws. Daarom vraag ik u mij een mail te sturen. Dan kan
ik de ledenlijst kompleet maken. Stuur even een mailtje met
daarin uw naam, adres, woonplaats en telefoonnummer
naar famdirksen@hetnet.nl .
Ook uw nieuws op onze website? Neem dan contact op
met Arie Dirksen, 0345-572939 of famdirksen@hetnet.nl .
Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van VANL-TCW en verschijnt 2x per jaar.
Redactie en vormgeving:
Arie Dirksen
Eindredactie:
Bestuur VANL-TCW
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Veel gegevens zijn te vinden op website: www.vanl-tvw.nl

