Nieuwsbrief december 2014

Gemeenschappelijk Landbouw Beleid
Een nieuw stelsel, nieuwe kansen!
Met ingang van 1 januari 2016 is er een nieuw stelsel voor het agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Kern van het nieuwe stelsel is dat er met collectieven gewerkt wordt en dat de kennis uit het gebied beter benut wordt. Waarom is deze verandering nodig?
Afgelopen jaren is hard gewerkt aan het agrarisch natuur- en landschapsbeheer en zijn er soms ook hele mooie resultaten
behaald. Maar het kan nog beter. Het agrarisch natuurbeheer moet een duidelijkere meerwaarde opleveren voor natuur, landschap én agrarisch ondernemerschap. En dat is nu nog onvoldoende het geval. Ook kan het agrarisch natuurbeheer effectiever en
efficiënter ingezet worden.
De verwachte sleutel tot succes zit in een collectieve aanpak. Hiermee verlagen we de kosten en kunnen we de natuurresultaten
verbeteren. Agrarische collectieven vormen het hart van het nieuwe stelsel. In ons gebied is dit “Collectief Rivierengebied”. Het
collectief bestaat uit VANL-Tieler en Culemborger Waarden(TCW), ANV De Lingestreek, Capreton, Streekbeheer Maas
en Waal, De Ploegdriever en Vereniging Streekbeheer Rijstromen(VSR). De deelnemers agrarisch natuur- en landschapsbeheer zijn straks de leden van het collectief. Als collectief bepalen we zelf wat het meest kansrijk is in ons gebied en bundelen we
dit tot één gebiedsaanvraag naar de provincie.
De Provincie Gelderland is het orgaan wat via de Gelderse
collectieven de beheersvergoedingen en inspanningen financiert. Dit doet zij op basis van het Natuurbeheerplan. In de
aanloop tot het opstellen van het Natuurbeheerplan heeft het
Collectief Rivierenland inbreng geleverd. Immers, hoe ruimer
de begrenzingen in het Natuurbeheer, hoe meer agrarische
natuurbeheer zou kunnen plaatsvinden.
Overigens is het beschikbare budget hiervoor een een beperkende factor.Het Collectief Rivierenland heeft een uiterste
inspanning verricht om een ruime begrenzing te realiseren.
Niet alle wensen zijn hierin ingewilligd helaas. Met name voor
landschapselementen, akkerranden en dergelijke is minder
ruimte in het werkgebied van TCW.
Onze agrarische natuurvereniging is met een bestuurslid
afgevaardigd in het Collectief. Jos van Maanen is toegetreden tot het collectiefbestuur. Hij vervult daar nu de rol van
voorzitter. Het bestuur van het collectief zal bestaan uit afgevaardigde bestuurders van de aangesloten verenigingen. Het
collectief is in oprichting, waarbij er gekozen zal gaan worden
voor een coöperatieve organisatiestructuur. Een ieder die
een vergoeding wil ontvangen voor agrarisch natuurbeheer
zal lid zijn van deze coöperatie. De verenigingen houden een
belangrijke rol bij de bestuurlijke invulling van het collectief,
maar zeker ook voor de uitvoering van de benodigde werkzaamheden, zoals de aanvragen, intekening en het onderhouden van de contacten. Het collectief vervangt dus niet de
agrarische natuurverenigingen.

Informatieavond nieuw stelsel agrarisch natuur- en landschapsbeheer
Het nieuwe stelsel vraagt om een andere werkwijze van de
deelnemers. Alles verloopt straks via het collectief. Zo bepaalt het collectief of uw percelen meegenomen worden in de
subsidieaanvraag, regelt het collectief de betalingen en deels
de controles. Heeft u interesse voor deelname aan agrarisch
natuur- en landschapsbeheer? Heeft u zelfs al een concreet
idee? Kom straks naar de jaarvergadering/informatiebijeenkomst van VANL-TCW.
Uitnodiging komt binnenkort.
Na de informatiebijeenkomst over het nieuwe stelsel Agrarisch Natuurbeheer organiseren we een speciale bijeenkomst
voor agrarische grondgebruikers die een concrete aanvraag
willen doen. Ze kunnen dit tijdens de informatiebijeenkomst
al kenbaar maken, maar dat hoeft niet. Iedereen die een concreet idee heeft en in aanmerking wil komen voor de subsidie
kan zich aanmelden voor de voorintekening.
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Bloemrijke akkerranden
Maatschappelijk Verantwoorde
Akkerranden
In gunstige gevallen kunnen akkerranden
geld opleveren of kosten uitsparen. Om dit
te bereiken moet er wel kennis en ervaring
zijn opgebouwd. Akkerranden leveren ook
meerdere maatschappelijke
diensten.

Terugblik veldseizoen 2014

• Besparing van gewasbeschermingsmiddelen:

voor Bloeiend Bedrijf staat dit centraal. Door nauwkeurige
waarnemingen in het gewas, waarbij naast de plaag ook
natuurlijke bestrijders in beeld komen, worden bespuitingen
uitgesteld of helemaal weggelaten. Zolang het gewas geen
schade oploopt, blijft zowel het milieu gespaard en worden
kosten op insecticiden verminderd.

Het veldseizoen van 2014 is alweer voorbij. Dit jaar kenmerkte zich doorde zachte winter met een vroege start. Vanaf mei
zijn we met de deelnemers in de gewassen gaan kijken om
de populatieopbouw
van nuttige insecten en plaaginsecten te monitoren. We
zoomden
in op de soorten en aantallen die we zagen. Daaruit bleek dat
ondanks dat de eenjarige randen nog niet in bloei stonden,
er meestal al voldoende natuurlijke plaagonderdrukking was.
Aan de hand van deze waarneming hebben we ook de rol
van de omgeving besproken. We zoomden uit van soortniveau naar landschapsniveau.
Bomen en struiken in de vorm van erfbeplanting en houtsingels
zorgen voor beschutting, overwinteringsplekken en vroege
bloei. Ook goed beheerde (niet geklepelde) bermen en
slootkanten vergroten de overleving van insecten en spinnen.
Al deze elementen
bij elkaar opgeteld bepalen de basispopulaties die later in het
seizoen vanuit de akkerrand plagen onderdrukken.
Dit jaar is de samenwerking gezocht met organisaties die
werken aan verduurzaming van de akkerbouwsector. Want
akkerranden dragen bij aan een schoner milieu, meer biodiversiteit en landschapsbeleving, en passen dus goed in een
maatschappelijk verantwoorde onderneming

• Bestuiving: een verbeterde bestuiving door ondersteuning
van met name bijen levert economische meerwaarde voor de
landbouw, waar vooral de fruitteelt haar voordeel mee doet.
• Bufferfunctie: akkerranden kunnen voorkomen dat landbouwactiviteiten leiden tot emissie van agro-chemicaliën,
nutriënten en bodemdeeltjes naar omringend land en water.
In Nederland is schoner oppervlaktewater het belangrijkste
doel van deze functie.
• Natuurbescherming: akkerranden kunnen de biodiversiteit
vergroten en bepaalde kwetsbare soorten helpen beschermen.
• Landschapsbeleving: akkerranden kunnen bijdragen aan de
schoonheid van het landschap voor recreanten, passanten
en bewoners, en daarmee extra inkomsten uit recreatie genereren voor een gebied.

Verantwoord ondernemen
Het gemeenschappelijk landbouwbeleid gaat een nieuwe
fase in. Akkerbouwers krijgen nieuwe toeslagrechten , met
daarin 5% van het bedrijf in te richten als ecologisch aandachtsgebied.
Akkerranden waren de laatste jaren in. Als er nu een eenvoudiger invulling komt om aan de eisen te voldoen zou dat
wel eens het einde van de akkerranden kunnen zijn. Vanggewassen is voor de burger lang niet zo interessant als een
bloemrand langs de akkers.
Eén van de argumenten van verantwoord ondernemen is
openheid en betrokkenheid van en naar de consument en
de belangstelling voor de akkerrand verlegt zich automatisch naar het gewas ernaast, het nut als vangegewas voor
luizen en dergelijke.
Belangrijk is dat de agrarische sector mee wil werken aan
akkerranden. Door bloemen te zaaien, een vogelakkerrand
aan te leggen en andere activiteiten zal de agrarische
sector een positief imago uitstralen.

Foto:
Op de Heesseltsche Uiterwaarden achterstallig onderhoud in de begroeing. Er heeft al een grondige snoei
plaatsgevonden .......
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Boerderij-educatie is inmiddels een halfjaar gestart en er hebben in het eerste voorjaar zo’n 36
lessen plaatsgevonden en in totaal inclusief boekingen voor komend voorjaar staat de teller op dit
moment op 55 geboekte lessen. Sommige bedrijven hebben al best een aantal klassen gehad en
andere nog géén klassen. Máár, alle klassen die zijn geweest, zijn zéér positief en daarna werden er
meestal een vervolgbezoek gepland voor een tweede klas van dezelfde school.
De pilot voor VO scholen is met goed resultaat afgesloten en de school is er zéér tevreden over en
heeft intern geadviseerd dat de leerlingen minimaal 3 lessen volgen bij bedrijven in verschillende
sectoren. Een compliment voor de educatiebedrijven die deze klassen ontvangen hebben! Kortom,
mooie resultaten.
Maar de ambitie van Boerderij-educatie Rivierenland reikt verder. Willen en kúnnen doorgroeien
naar bijna 400 lesbezoeken per jaar. Dat betekent dat de scholen ons aanbod nóg beter moeten
leren kennen.

Daarom worden er thema-avonden georganiseerd. En de eerste is op:

woensdag 14 januari om 20.00 uur
in de vergaderzaal bij Melkveebedrijf Hakkert, Oude Hoevenseweg 3, 4196 RK Tricht
De deelnemende bedrijven krijgen persoonlijk een uitnodiging.
In de eerstkomende thema-avond het stichtingsbestuur met
u kennis en ervaringen uitwisselen over in ieder geval de
volgende zaken:

We gaan ervanuit dat er per educatiebedrijf minimaal één
persoon aanwezig is, méér personen mag uiteraard ook en
verzoeken u de ingevulde evaluatieformulieren van lessen
mee te nemen.

- lesbezoeken
- Promotieactiviteiten
- veiligheid en BHV (BHV zal in het voorjaar van 2015 weer
gezamenlijk tegen een aantrekkelijk tarief worden
aangeboden, informatie volgt in 2015)
- Kwaliteit van de lessen: didactiek en certificering
- boekingssysteem
- oprichting landelijk platform Boerderij-educatie

Het bestuur bereiken soms signalen dat lesaanvragen niet
meteen in het systeem bevestigd worden. Scholen lang laten
wachten op een antwoord zorgt ervoor dat ze niet nog eens
komen, dus het bestuur verzoekt u snel te reageren op een
lesaanvraag, óók als deze niet past. Belt u dan met de school
voor een alternatieve datum!
Met vriendelijke groet,
Jolijn Zwart-van Kessel
Projectleider

Wij zetten ons succesvol in voor het behoud en
versterking van de agrarische natuur in de streek.
Bescherming van (weide)vogels en de aanleg van
bloemrijke akkerranden en windsingels om boerderijen
zijn slechts enkele voorbeelden.
Door uitbreiding van werkzaamheden komen wij graag
in contact met

BESTUURSLEDEN
U heeft affiniteit met natuur- en landschap en voert net
zo gemakkelijk gesprekken aan de keukentafel als op
allerlei ambtelijke niveaus, neem dan met ons contact
op. Het werk is leuk en de sfeer is prima.
Foto:
Op de Heesseltsche Uiterwaarden is 15 km heining
weggehaald en er is alweer een goed begin gemaakt
met het plaatsen van een nieuwe .......

Zie voor meer informatie onze website www.vanl-tcw.nl.
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Reacties aan de voorzitter
Jos van Maanen, tel. 0418-591464 of per mail aan de
secretaris, cvanheuckelum@live.nl.

Weidevogels
Zoals in de vorige nieuwsbrief al aangegeven werd dat het voorjaar een moeizame start doormaakte. Toch werden in april en mei nog goede
resultaten geboekt. Wel heel wisselende resultaten en van vrijwilligers kregen we te horen dat het grootste deel van de gevonden nesten dan
ook op bouwland werd gevonden. Het grasland was veel minder in trek jammer genoeg. Wel kregen we flink wat meldingen van grutto’s binnen
maar werden weinig nesten gevonden. Resultaten hopen we binnenkort op de site van de VANL te presenteren (www.vanl-tcw.nl)
Het invoeren van de resultaten in de computer verliep nog stroef. Toch zijn veel gegevens ingevoerd maar ontbreken nog wat kleine dingen die
we volgend jaar hopen toe te voegen. Toch is het van groot belang dat we dit gaan doen omdat we zo precies die gebieden kunnen aangeven
op de computerkaart waar de (meeste) nesten liggen. Zo verkrijg je een goed beeld van aanwezige weidevogels in ons gebied. Als je dit een
aantal jaren achtereen doet kun je precies zien of de weidevogelstand toe- of afneemt. Deze gegevens die we invoeren worden toegevoegd
aan de landelijke resultaten zo dat je ook een goed beeld krijgt van de weidevogels in Nederland. Jammer dat op onze voorlichtingsavond dit
najaar zo weinig mensen kwamen opdagen. Willen we de weidevogelstand in de Betuwe in kaart brengen en in stand houden dan is dit stukje
administratie van groot belang.
Voor het nieuwe seizoen is weer een startavond gepland en wel op 18 februari 2015. Noteer deze datum in jullie agenda, de uitnodiging volgt te
zijner tijd.
Al 18 jaar zijn we bezig in ons gebied met weidevogelbescherming. Na en flinke groei zakt het nu wat terug en vraag ik jullie om met ons te
zoeken naar nieuwe vrijwilligers. Met meer vrijwilligers kunnen we n.l. nog meer gebieden beschermen. Helpen jullie mee?
Rest ons nog jullie fijne feestdagen toe te wensen en tot 18 februari.
Dolf Blom
Piet de Jongh
Gerrit Zeldenrust

Steenuilen
Het is herfst en de steenuilenkasten zijn klaar voor het nieuwe
seizoen. Op 1 plaats zijn er dit jaar jonge uilen waargenomen en
gezien. In twee andere kasten hebben waarschijnlijk ook steenuilen
gebroed maar is het niet echt vastgesteld op aanwezigheid van
jongen. Een beetje karig maar we hopen volgend jaar op wat meer
broedgevallen.
Van het IJsvogelfonds (Vogelbescherming Nederland) hebben we
geld ontvangen om geluidsapparatuur aan te schaffen. Of we ook
nog in aanmerking komen voor nestkasten hangt af van de samenwerking met STONE en of er daadwerkelijk broedgelegenheid in
ons gebied geschapen moet worden. Daarom eerst maar inventariseren op aanwezigheid van steenuilen.

Colofoon
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 .

Door het wegvallen van Ton v. Zante (verhuizing) en Arnold Ragetlie ( gezondheid) is de werkgroep naarstig op zoek naar nieuwe
vrijwilligers. Bij deze dan ook een oproep om mee te helpen. Heb
je zin om te helpen en de steenuilen in ons gebied te inventariseren
en broedgelegenheden creëren voor de steenuil , die in de Betuwe
thuis hoort, neem dan contact op met mij.
Zoals de zaken er nu voor liggen gaan we misschien met SLG en
de gemeente Geldermalsen een steenuilenproject uitvoeren. Men
is positief gestemd en dan nu wachten tot we dit in uitvoering gaan
brengen.
Tot slot wil ik Ton en Arnold bedanken voor hun inzet in de afgelopen
paar jaar dat we dit allemaal weer nieuw leven hebben ingeblazen.
Hopelijk kunnen we dit verder uitbouwen met nieuwe opvolgers voor
jullie. Mannen bedankt.
Gerrit Zeldenrust

Ook uw nieuws op onze website? Neem dan contact op met
Arie Dirksen, 0345-572939 of famdirksen@hetnet.nl .
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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