Samen sterk
voor ons mooie
platteland ........

Nieuwsbrief zomer 2016

Weidevogels
Dit voorjaar waren we weer heel benieuwd hoe het allemaal zou gaan verlopen. Begin april zaten al heel veel kieviten
te broeden op vier eieren. Dit heeft er waarschijnlijk mee te maken dat we een zachte winter achter de rug hadden.
Hierdoor was er voldoende voedsel zodat de kieviten in prima conditie waren om eieren te leggen. Voordeel was nu ook
dat de meeste legsels voor de eerste snee gras al jongen konden hebben. Jammer dat de koude week in april roet in het
eten gooide want hierdoor zullen ongetwijfeld jongen gesneuveld zijn. Gelukkig werd het na die koude week een stuk
warmer en zagen we toch veel jongen rondlopen die door de ouders goed warm zijn gehouden en verzorgd.
Dit voorjaar hebben een aantal vrijwilligers
een voorlichtingsavond gekregen over hoe
te monitoren in onze beheersgebieden, het
Leuvense en Rijswijkse veld. Door Frank
Majoor van SOVON werden de fijne kneepjes van monitoring behandeld en aangeleerd. Dit voorjaar zal er twee maal een
ronde gemaakt moeten worden om alle
weidevogels in kaart te kunnen brengen.
Hierdoor krijgen we inzicht hoe het met de
weidevogels gesteld is in deze twee gebieden.
Ook dit voorjaar was er een voorlichtingsavond over het gebruik van het GPS systeem. Deze werd druk bezocht door
bijna 30 vrijwilligers en zij kregen tekst en uitleg van Karen Hinkamp van SLG over de werking hiervan.
Op 16 mei stonden met een aantal vrijwilligers op de Campina boerderijdag bij Fam. Hakkert te Tricht. Hier konden we
de VANL en de weidevogel werkgroep promoten bij de bezoekers. Een druk bezochte dag met meer dan 3000 bezoekers.
Wat de resultaten betreft is het nog niet helemaal duidelijk. De gegevens moeten nog aangeleverd worden maar het ziet
er redelijk uit als ik naar ons gebied zie rondom Haaften, Hellouw en Tuil. Uit Herwijnen komen echter minder prettige
berichten vandaan. Men heeft daar n.l. veel last van predatie en dan met name van de kraai. Punt van aandacht zal dit
dan ook worden op het volgende overleg van de werkgroep. Ook nog een min punt was dat er in Herwijnen een agrarier
was die het nodig vond om 11 gemarkeerde nesten van kievit en scholekster te vernielen tijdens het bewerken van het
land. En te weten dat hij dit voorjaar met en handtekening toestemming had gegeven om op zijn land aan weidevogel
bescherming te gaan doen. Predatie en vernieling zorgen ook voor frustratie bij de vrijwilligers die zich af gaan vragen
of het nog wel nut heeft om dit werk te doen. Wij kunnen ons dit, als weidevogelwerkgroep, goed voorstellen en zullen
ook hier proberen om een passende oplossing te bedenken. Maar laat je niet ontmoedigen want jullie werk is van groot
belang en we laten ons niet klein krijgen door dit soort gevallen.
Na deze wat minder mooie berichten wil ik toch onze dank uitspreken aan al die vrijwilligers die zich dit jaar weer voor
de weidevogels hebben ingezet.

Samenwerking
LTO en BoerenNatuur.nl

Weidevogel werkgroep
Gerrit Zeldenrust

De nieuwe organisatie van agrarische collectieven BoerenNatuur.
nl en LTO Nederland gaan samenwerken in de belangenbehartiging.  
Lees meer op www.vanl-tcw.nl
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Aanzet gemaakt voor Gelders Actieplan Akker- en Weidevogels
Agrariërs en natuurbeschermers gaan samen actieplan opstellen
Agrarische en natuurorganisaties gaan zich samen inzetten voor het behoud van akker- en weidevogels in Gelderland. Daarvoor gaan ze de komende maanden een
Gelders Actieplan opstellen. Vanmiddag hebben ze hiertoe
in Arnhem een Gezamenlijke Verklaring ondertekend en
aangeboden aan Gert-Jan de Fijter, programmamanager
Natuur en Landschap bij de provincie Gelderland. Tijdens
de Gelderse Akker- en Weidevogeldag, op 22 april in Arnhem, bespraken veertig experts de oorzaken en mogelijke
oplossingen voor de penibele situatie waarin deze vogels
verkeren. Dit leidde tot een reeks van aanbevelingen, die
in het Geldersche actieplan moeten worden opgenomen.

Plasdraspomp voor onze weidevogels
Op vrijdag 10 juni jl. kreeg de Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Tieler- en Culemborgerwaarden
(VANL-TCW) door Rob Steenhorst, directeur Bedrijven van Rabobank West Betuwe, symbolisch een zogenaamde plasdraspomp overhandigd.
Onze vereniging zet zich actief in voor een
beter leefgebied voor de weidevogels in rivierengebied. . “De Rabobank ondersteunt onze
vereniging met deze bijdrage, omdat dit goed
is voor het imago van de agrarische sector,
de biodiversiteit en de leefbaarheid van onze
omgeving”, aldus Rob Steenhorst.
In de gebieden van VANL-TCW realiseert de
vereniging samen met de boer een nieuw
plasdrasperceel. Het weiland wordt weer
vochtig, met natte plekken en de bodem
wordt weer zacht. Weidevogels, zoals grutto
en tureluur, hebben deze vochtige weilanden
nodig.
In de natte, zachte bodem kunnen de vogels met hun lange snavels goed in de grond naar voedsel zoeken. In het moderne boerenland wordt de grondwaterstand tijdens het broedseizoen van de weidevogels vaak laag gehouden, zodat
het gras vroeg kan groeien en het land goed bewerkbaar is. Door lage grondwaterstanden wordt de bodem echter te
droog en te weinig doordringbaar voor de snavels van de weidevogels. Zij kunnen hier nog maar moeilijk voedsel vinden. De plasdraspomp (op zonne-energie) voorkomt dit. Eén plasdrasperceel heeft invloed op een heel gebied. Meerdere agrarische bedrijven hebben hier profijt van.
Onze tweede pomp staat in Herwijnen.

ANLB 2016 en 2017
Op 1 januari 2016 is Collectief Rivierenland officieel van start gegaan
met de uitvoering van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Met
de daadwerkelijke start van het beheerseizoen is dit een mooi moment
voor alle leden van Collectief Rivierenland! Heeft u vragen naar aanleiding van ANLB 2016 - 2021 en ANLB 2017-2021? Neem dan contact
met ons op. U kunt uw vraag stellen aan de coördinator van VANLTCW. De contactgegevens staan op onze website www.vanl-tcw.nl .
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Steenuilen
Terugkijkend op het afgelopen jaar mogen we stellen dat er steeds meer bekendheid komt voor de steenuil in ons gebied. Vaak is dit in gesprekken met agrariers
en particulieren waar men aangeeft steenuilen op het erf te hebben. Een mooie
ontwikkeling waardoor de steenuil in dit deel van de Betuwe steeds meer en
meer in kaart wordt gebracht. Omdat er steeds minder nestgelegenheid is voor
de steenuil heeft de vereniging tien nestkasten besteld bij Stichting Stone. Deze
zullen op plaatsen komen waar geen natuurlijke nestholtes zijn of ter vervanging
van de oude kasten. Van deze tien zijn er inmiddels al drie geplaatst in Haaften.
De gemeente Neerijnen wil n.l. dit najaar gaan bouwen aan de Bernhardstraat
en heeft dit gebied dan ook laten onderzoeken op aanwezigheid van steenuilen.
Daar het een beschermde vogel is moet men deze, indien hij hier verblijft, dan
vervangende nestgelegenheid aanbieden. Uit het onderzoek kwam naar voren
dat zich daadwerkelijk een paartje steenuilen zich hier hadden gevestigd. Daarom zijn uit voorzorg drie kasten in de omgeving geplaatst waar ze zich kunnen
vestigen mocht hun biotoop verdwijnen.
Verder gaan we deze zomer weer een controle uitvoeren op alle lokaties. In de nieuwsbrief van dit najaar zullen we jullie op de hoogte brengen hoe de stand van zake is bij de steenuilen in ons gebied.
Tjalda Wiersma en Gerrit Zeldenrust

Hoogstamboomgaarden en Skal-licentie
Geldermalsen; in het werkgebied van TCW liggen diverse hoogstamboomgaarden die overwegend hobbymatig worden beheerd. Het zijn veelal fraaie landschapselementen die ook cultuurhistoche waarde hebben. De Provincie Gelderland en de gemeenten in het Rivierengebied geven in hun beleidsplannen aan dat
hoogstamboomgaarden van grote landschappelijke betekenis zijn en ook natuurwaarde hebben en daarom
behouden dienen te worden.
Door de inschrijving van een aanalle leden met een hoogstamtal eigenaren van hoogstamboomboomgaard.
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Nieuw stelsel natuurbeheer van start
Het nieuwe stelsel van agrarisch natuurbeheer via de collectieven is officieel
gestart. Dat vond plaats in februari jl tijdens een bijeenkomst in DriebergenZeist waar alle betrokken partijen IPO, SCAN, BIJ12, RVO.nl en het ministerie
van EZ het officiële startsein gaven.

De kern van het agrarisch natuuren landschapsbeheer
is een collectieve aanpak en het agrarisch natuurbeheer
toepassen op de meest kansrijke plekken om de biodiversiteit in het landelijk gebied en natuurgebieden te vergroten
en versterken. Voor 2016 hebben de twaalf provincies voor
ruim 43,1 miljoen euro aan subsidie beschikt voor het
vernieuwde agrarisch natuuren landschapsbeheer. Veertig
agrarische collectieven (bestaande uit 6.630 deelnemende
agrariërs) gaan in 2016 totaal ruim 63.000 hectare natuur
beheren.

Klompenpaden

Klompenpaden. De mooiste wandelingen over boerenland en landgoederen.
Wandelen door het mooie buitengebied van Tricht
Leidschehoevenpad is een rondwandeling van 9
kilometer door het prachtige buitengebied van Tricht.
Wandelen over oude kades, dijken en kleine paden
op Landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt. De brochure
met een beschrijving van de route en bezienswaardigheden is o.a. te koop bij landgoedwinkel Mariënwaerdt, de Hoenderik en VVV’s in de regio. Kijk ook op
www.klompenpaden.nl.

Aandikken; 'Met de collectieven wordt de bureaucratie
sterk verminderd, en we dikken het agrarisch natuurbeheer in tot de gebieden waarin het werk van de boer echt
zin heeft. Natuurlijk moet het nieuwe systeem zich in de
praktijk nog bewijzen', zegt IPObestuurder Jan Jacob van
Dijk, tevens gedeputeerde in Gelderland. 'We zijn nog
maar net gestart. Er zal de komende periode dan ook veel
aandacht voor monitoring zijn. Ik vind het in elk geval al
een knappe prestatie dat we in zo'n korte tijd een nieuwe
werkwijze hebben neergezet en dat de agrariërs, met hulp
van de SCAN, de vorming van collectieven en het maken
van de beheerplannen voortvarend hebben opgepakt.'
Nieuwe stelsel; De collectieven hebben zich inmiddels
verenigd in een nieuwe organisatie BoerenNatuur.nl. Voorzitter Alex Datema: 'Het nieuwe stelsel legt de sturing van
het agrarisch natuuren landschapsbeheer daar waar die
hoort, in de gebieden zelf. Het is nu aan de professioneel
georganiseerde collectieven om die
verantwoordelijkheid waar te maken en te vertalen in kwalitatief goed beheer in samenwerking met de
andere gebiedspartners.'

" IEDERE BOER
MOET KUNNEN NADENKEN
OVER NATUUR "

Onze werkploeg heeft dit klompenpad aangelegd. Zie
meer hierover op onze website.

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 .
Ook uw nieuws op onze website? Neem dan contact op met
Arie Dirksen, 06-10672315 of famdirksen@hetnet.nl .

Alex Datema, melkveehouder en voorzitter van BoerenNatuur.nl, vindt dat boeren niet kunnen volstaan
met "roepen dat ze zelf bepalen"wat ze met hun
grond doen.

Deze nieuwsbrief is een uitgave van VANL-TCW en verschijnt
2x per jaar.
Redactie en vormgeving:
Arie Dirksen

Lees het hele artikel op onze website.
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