Nieuwsbrief zomer 2019

Samen sterk
voor ons mooie
platteland ....

Van de voorzitter
Natuurbeheer
Ook dit weidevogelseizoen hebben we weer ervaring opgedaan met het gebruik van een drone. Met enkele aanpassingen
in de software en het koppelen van warmtebeelden aan geografische precisie ziet het gebruik van de drone er veelbelovend uit en is dan ook inzetbaar op meerdere fronten. In de vorige nieuwsbrief van december 2018 gingen we nog uit van
een eigen drone in het weidevogelseizoen 2019. De besluitvorming hierover op het ministerie van Landbouw is echter nog
niet afgerond. We wachten af hoe een en ander zich verder ontwikkelt.

Save the date
VANL-TCW 25 jaar
Op 14 november 2019 viert de vereniging haar
25-jarig bestaan. Een commissie bestaande uit
enkele bestuursleden en een aantal leden/vrijwilligers bereidt het jubileum voor. Het belooft
een bijzondere gebeurtenis te worden. We hopen op een goede opkomst van onze leden en
vrijwilligers. Zet de datum alvast in uw agenda.

Grondaankoop
Afgelopen 9 april 2019 hebben we een extra ledenvergadering gehad. Doel was om instemming te verkrijgen van de leden
op het bestuursvoorstel tot aankoop van een perceel grasland in het Zoelense Veld. Hiermee beoogde het bestuur de
omstandigheden voor ontwikkeling biodiversiteit /kruidenrijk grasland duurzaam te borgen en niet alleen afhankelijk te
hoeven zijn van o.a. nieuwe regelgeving. Helaas werd het bestuursvoorstel afgestemd door de meerderheid van de aanwezige leden. We rekenen onszelf aan dat we een deel van onze (lokale) leden er min of meer mee overvielen. Anderzijds
is het een meer geziene ontwikkeling dat agrarische natuurverenigingen grondbezit nastreven om haar doelstellingen te
realiseren. Wordt ongetwijfeld vervolgd.
Gelukkig zijn er alweer voorzichtige verkennende initiatieven om de omstandigheden voor de weidevogels in het Zoelense
Veld duurzaam te borgen.

Regionale energietransitie
Hiertoe zijn bijeenkomsten geweest waarbij ook de vereniging aanwezig was. Vanuit VANL-TCW dragen we onze
visie in de discussies uit. Concreet vertaald; geen landbouwgrond aanwenden voor zonnevelden en zoek de
ruimte (ook voor windmolens) nabij de bestaande infrastructuur (snelwegen bijvoorbeeld) of voor de landbouw
incourante locaties. Maar blijf weg uit de zogenaamde
open gebieden. Momenteel beraadt het bestuur zich op
mogelijkheden om een bijdrage te leveren door aanwending van niet agrarisch gebruikte percelen voor energiedoeleinden. Wordt vervolgd.

De komende periode zullen we als inwoners van de Regio Rivierenland regelmatig in aanraking komen met ontwikkelingen op het gebied van de energietransitie. Dit is
het gevolg van het door Nederland getekende klimaatakkoord in Parijs. De ambitie is om in 2050 energieneutraal
te zijn met een tussendoelstelling in 2030. De Regio Rivierenland is een van de regio’s die een energiestrategie opstelt. Daarnaast zijn de gemeenten binnen de regio druk
met het inventariseren van meningen met het doel deze
meningen te vertalen in beleidsvorming.
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Samenwerking
Heel voorzichtig en nog verkennend beraadt het bestuur zich op samenwerking met andere agrarische natuurverenigingen. We raken er steeds meer van overtuigd dat we gezamenlijk meer kunnen bereiken. Denk aan natuur inclusieve
landbouw, energietransitie, boerderijeducatie en ga zo maar verder. Net zoals bij de vorige onderwerpen sluit ik af met:
wordt vervolgd.
Gerard MacLeane

Weidevogelnieuws
Ook dit jaar hebben weer meer leden van VANL-TCW plasdraspercelen aangelegd. Met deze maatregel en andere beheermaatregelen zetten wij ons samen in voor het verdere behoud van de weidevogels. Zo zijn er in ons gebied van
VANL-TCW in februari weer 3 nieuwe plasdraspercelen aangelegd. In totaal hebben we nu in het TCW-gebied 8 plasdraspercelen met 17 zonnepompen in bedrijf.
Voor een goed weidevogelgebied is het van belang dat we
eind 2021 ongeveer 0,5 tot 1% van de oppervlakte onder
ANLB als plasdras beheren. De natte percelen zorgen voor
veel voedsel voor de weidevogels. Dat komt doordat wormen en emelten bij een hoge grondwaterstand dichter naar
het maaiveld komen en daardoor beter bereikbaar zijn voor
de weidevogels.
We zijn trots dat we voor sommige weidevogelgebieden nu
al aan deze kwaliteitsnorm voldoen. We hopen in het TCWgebied nog meer te realiseren in 2020 en 2021. Hierdoor
vergroten we de kans dat we het weidevogelbeheer daar
ook in de jaren na 2021 kunnen voortzetten.

Nesten beschermen met mandjes

Toen ik dit mijn vrouw vertelde, wilde ze de nesten wel opzoeken. Dit is nog een hele opgave in je eentje. Ook al omSamen met mijn vrouw liep ik over
dat de kieviten niet blijven zitten. Ik wist zeker dat ik een
de kofferbakmarkt in Culemborg
nest gezien had maar we konden hem niet meer vinden.
en zag ik een rieten mandje ligSander die op de trekker met rotoreg zat had wel een scholgen. Meteen schoot mij in de geeksternest gespot met 3 eieren er in en deze in een mandje
dachte van een filmpje wat ik op
weer terug gezet. Toen hij 14 dagen later weer net voor het
een weidevogelavond had gezien
zaaien een laatste grondbewerking uitvoerde, stuurde hij
waar een aantal vrijwilligers op
akkerbouwland aan nestbescherming deden, door de nes- een foto dat ze uit gekomen waren en er 3 kleine scholekten over te zetten in een rieten mandje met een stokje er- stertjes rond liepen. Deze mandjes zijn nu ook bij Peter van
bij zodat de akkerbouwer bij de grondwerkzaamheden het Noord verkrijgbaar zolang de voorraad strekt.
mandje met nest er in even aan de kant kon zetten en als hij
voorbij was het weer terug te zetten. Gedurende de rondgang over de markt scoorde ik nog een aantal mandjes.
Mijn medewerker moest ook nog op een perceel aan de
gang waar meestal ook wat vogels zitten.
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Hoogstamfruit Rivierenland
Ledenaantal Hoogstamfruit
In het achterliggende jaar 2018 is er 1 lid uitgeschreven en kwam het aantal leden op 26. Er werd in februari 2019 een
nieuw lid ingeschreven hierdoor komt het aantal leden weer op 27. Het totale areaal hoogstamfruitbomen is op dit
moment van 30 ha, waarvan 2,72 ha in omschakeling.

Oogst 2018
In het jaar 2018 is er totaal 34.888 kg fruit geoogst en 300
kg noten. Het fruit is afgezet naar verschillende afnemers
zoals o.a. natura winkels, huis verkoop en versappen van
het fruit.
In het jaar 2017 was de oogst 24.089 kg fruit en 140 kg noten. We hopen in het jaar 2019 op een goede oogst !.

Algemene ledenvergadering 2019 HSF
Over de algemene ledenvergadering van het voorjaar van
2019 valt weinig te melden. De reden hiervan is dat door
allerlei drukke omstandigheden de vergadering niet is
doorgegaan. Oorspronkelijk waren er 2 data in beeld maar
helaas is het niet gelukt om een vergadering te beleggen.
Gebleken is dat onder de leden weinig animo is om een vergadering bij te wonen. Dit is jammer temeer omdat het om
het algemeen belang van de vereniging Hoogstamfruit gaat,
dus voor alle leden belangrijk.
In het najaar van 2019 gaan we een nieuwe poging wagen
om een ALV te organiseren hopelijk is er dan wel animo genoeg bij de leden om deel te nemen aan de vergadering.

Niet goed onderhouden hoogstamboom
Skal-registratie en audit
Dit voorjaar heeft Skal op 24 april 2019 de jaarlijkse audit
uitgevoerd. De administratie werd goedgekeurd en is helemaal op orde. De 2 inspecteurs hebben bladzij voor bladzij
systematisch doorgekeken. Er waren van vorig jaar nog 4
lichte afwijkingen blijven staan, deze werden als hersteld
ingeboekt door Skal. Dit was goed nieuws en betekent dat
we op de goede weg zijn.

Echter de balans van meststoffen was niet in orde dit houdt in dat er een ernstige afwijking is geconstateerd. Al met al
neemt de administratie heel veel tijd in beslag, maar de administratieve basis is nu goed,
dus een uitdaging om door te gaan.De balans van meststoffen heeft te maken met het
gehalte stikstof in de bodem. Er was B-meststof toegepast en in verhouding te weinig Ameststof, hierdoor ontstaat er een onbalans in de N= stikstof huishouding in de bodem.

Conclusie Skal:

Het percentage toegepaste A-meststoffen is meer dan 10% kleiner dan de gestelde norm.
Het percentage A-meststoffen moet voldoen aan minimaal 65% van de toegestane norm.
Op de site van Skal onder formulieren is een rekenmodule te gebruiken waarmee het percentage A-meststoffen kan
worden berekend.
De audit begon 12:45 uur en eindigde 16:00 uur tevens werden deze audit 4 percelen van onze leden bezocht hierbij
werden geen afwijkingen geconstateerd. We willen met elkaar werken aan een goede meststoffen balans waardoor de
ernstige afwijking kan worden hersteld.

Jan van den Berge

Secretaris Hoogstamfruit
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Algemene beschouwing over hoogstamfruitboomgaarden
Aanplant en vernieuwing
De laatste jaren zijn er in het buitengebied van de gemeente West Betuwe regelmatig jonge hoogstamfruitbomen aangeplant. Dit is onder andere gedaan op initiatief van particulieren maar ook de gemeente gaat hierin mee. Dat is een
goede ontwikkeling. Dit betekent dat de oorspronkelijke afwisseling van jonge en oude bomen in een boomgaard en
wegbermen wordt gerealiseerd. De tegenwoordige hoogstamboomgaarden bestaan nu vaak uit een beperkt aantal
bomen en deze hoogstambomen zijn ook nog eens van ongeveer dezelfde leeftijd.

Decoratieve natuurlijke indrukken
Jonge en oude hoogstamfruitbomen hebben veel te bieden. Volwassen hoogstamfruitbomen zijn beeldbepalend
en vormen als boomgaard een transparant boslandschap.
De opgaande bomen geven een indruk van een zekere
kleinschaligheid. Deze indruk wordt versterkt als de boomgaard omringd wordt door een heg. Ieder seizoen toont
een boomgaard een ander boombeeld. De winter biedt een
takkensilhouet, het voorjaar toont de overdaad aan bloesem, de zomer brengt de schaduw van het bladerdek en de
herfst de veelkleurigheid van het fruit. Daarmee vormen
fruitbomen een mooi decor om al wandelend of fietsend
het landschap van dichtbij te beleven.

Goed onderhouden boomgaard

Genetische verscheidenheid
Hoogstambomen zijn een weerspiegeling van het vroegere agrarische gebruik in de Betuwe. De fruitteelt was vele
eeuwen een exclusief onderdeel van de zelfvoorziening op
landgoederen en kloosters en boerderijen en pas aan vanaf
het midden van de negentiende eeuw groeide dit langzaam
uit tot een productieteelt voor de groeiende stedelijke bevolking. Iedere hoogstamfruitboom is in feite het levend bewaren van de genetische variatie aan fruitrassen die in de
afgelopen eeuwen is ontstaan. Per fruitsoort (appel, peer,
pruim, kers) zijn er vele honderden fruitrassen ontstaan in
Europa. Deels is die variatie ontstaan via zaailingen vanuit
toevallige kruisingen, maar later ook via gerichte kruisingen
van rassen met aantrekkelijke eigenschappen. In Nederland
zijn honderden rassen geteeld die afkomstig waren uit midden en West-Europese landen. Ook in Nederland zijn meerdere fruitrassen ontwikkeld. Het meest bekend is het appelras Schone van Boskoop dat vandaag de dag in diverse
andere landen wordt gebruikt. In Nederland staat dit ras
ook wel bekend onder de naam Goudrenet. Een deel van
deze vroeger geteelde rassen is nu nog beschikbaar voor
aanplant.

Variatie in gebruik
Ieder fruitras heeft qua groei, gebruik, opbrengst, vruchtsmaak, vitaliteit en bewaartijd zijn eigen kenmerken. Vroeger werd de keuze voor de aanplant van een bepaald fruitras sterk geleid door deze eigenschappen. Heden ten dage
speelt de productie van fruit geen primaire, maar toch wel
belangrijke rol bij hoogstamfruitbomen. Het is leuk om fruit
van je eigen bomen te eten of te verwerken. Het is voedsel van je eigen bomen. Tegelijk ervaar je dat bij het ouder (en groter) worden van de bomen de hoeveelheid fruit
sterk kan toenemen. Een volwassen boom kan wel tot 100
kg per jaar geven. Wat kun je met dit fruit doen? Je kunt
het fruit uitdelen of verkopen maar dan nog is er zo veel
dat je het eigenlijk zou moeten kunnen bewaren. Een goede
manier daarvoor is het persen van het fruit tot sap. Na verhitting (pasteurisatie) is het sap daarna goed houdbaar. Op
deze manier kun je ook later nog volop van je eigen fruit
genieten. Je kunt van het sap ook laten vergisten en zo cider
maken. Andere verwerkingsmethoden zijn stroop koken en
fruit drogen. Het verwerken tot appelmoes, jam en gelei
zijn ook goede bewaartechnieken. Hoogstamfruit heeft dus
een economische waarde, maar je zult daarvoor zelf het bewaren en verwerken ter hand moeten nemen.

Bron: www.IJsselboomgaarden.nl
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Beheer van een hoogstamfruitboomgaard

Biodiversiteit in de hoogstamboomgaard

Belangrijke uitgangspunt bij het beheer van de bomen en
boomgaard is het gegeven dat hoogstamfruitbomen altijd
geënte bomen zijn. De stam en de takken en daarmee de
vruchten dragen de genetische eigenschappen van het
fruitras, maar stam is geënt op een onderstam (het geheel
aan wortels onder de grond). Deze onderstam is van een
ras dat zeer goede eigenschappen heeft om zich te hechten in de bodem en zo een krachtig wortelstelsel kan bieden om voedingsstoffen uit de bodem naar de boomdelen
boven de grond te brengen.
Deze, door de mens geforceerde, combinatie van rassen,
komt de fruitopbrengst ten goede maar vereist ook snoei
van de takken van de boom. In de eerste jaren is er snoei
nodig om de boom uit te laten groeien met een kroon
(gesteltakken en eventueel een harttak). Deze vorm biedt
ruimte voor om tot veel en grote vruchten te komen door
een goede toetreding van licht en lucht. Regelmatige snoei
van de oudere boom is nodig om in de kroon de licht- en
luchttoetreding en vochtafvoer te vergroten en om aangetaste, beschadigde en uitgescheurde of afgedragen takken
te verwijderen.
Ook de onderbegroeiing van gras en kruiden vraagt om
minstens een keer per jaar maaien of beweiden om goed
bij de bomen te kunnen komen voor het beheer en het
oogsten. Het maaien en de afvoer van het maaisel is ook
een middel om een variatie aan bloemrijke plantensoorten
te bevorderen.
Praktisch betekent dit dat het beheer van een boomgaard
zal variëren, afhankelijk van de doelen die de eigenaar
nastreeft met de hoogstamfruitbomen, het gras en de
boomgaard als geheel. In de praktijk zien we bij boomgaardeigenaren een grote variatie in het toepassen van beheermaatregelen en ook nog in verschillende combinaties.

Wie de tijd neemt om eens rustig door een hoogstamboomgaard te lopen of op een bankje te gaan zitten, zal ontdekken dat het daar een drukte van belang kan zijn. Vogels
en insecten, muizen en andere zoogdieren, je kunt ze zelf
zien en horen of de sporen van hun aanwezigheid aantreffen. Maar ook paddenstoelen, mossen en een variatie aan
plantensoorten kunnen in een hoogstamboomgaard gevonden worden. Blijkbaar bieden hoogstamfruitbomen, en
de boomgaard als geheel, een variatie aan groei- en leefomstandigheden waarvan allerlei dier- en plantensoorten
kunnen profiteren. De kans op variatie aan soorten wordt
vergroot als de bomen en de boomgaard verbonden zijn via

bermen, houtwal, heg of greppel met andere landschapselementen. Het kleinschalige netwerk vormt zo een structuur waarlangs soorten zich naar en van de boomgaard
kunnen begeven. Tegelijk vormt het met elkaar een groter
gebied waar soorten zich kunnen voeden (met elkaar), kunnen voortplanten en kunnen rusten en schuilen. Je kunt
de drukte en variatie in de boomgaard vergroten door een
extensieve manier waarop de bomen, de onderbegroeiing
en de struiken en heggen rond de boomgaard worden beheerd.

Jan van den Berge

Secretaris Hoogstamfruit

Natuurinclusieve landbouw
Landbouw-, natuur-en milieuorganisaties slaan de handen ineen om samen te werken aan een vitaal Gelders platteland,
biodiversiteitsherstel en kringlooplandbouw. Het Actieplan, dat de organisaties hiervoor hebben opgesteld, is 11 maart
j.l. aangeboden aan de politieke partijen van Gelderland. Het Collectief Rivierenland gaat meedoen aan het actieplan.
Het Actieplan Natuurinclusieve landbouw Gelderland biedt toekomstperspectief voor de landbouw en zet in op kringlooplandbouw met een toename van natuur- en landschapswaarden op het platteland. De initiatiefnemers willen alle Gelderse
landbouwbedrijven met grond verleiden om in 2027 natuurinclusief te werken. Om deze ambitie te realiseren wordt gewerkt aan nieuwe verdienmodellen, bewustwording, onderwijs, kennis en innovatie.

Platform
“In Gelderland lopen al diverse projecten met (delen van) natuurinclusieve landbouw zoals het Actieplan akker- en weidevogels en Vruchtbare Kringloop en er is een aantal projecten in ontwikkeling”, zegt Petra Souwerbren, directeur Gelderse Natuur en Milieufederatie . “Met dit Actieplan gaan we bottom-up initiatieven nog meer stimuleren en faciliteren.
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We bieden een platform, waarmee we deze initiatieven met elkaar verbinden en op elkaar laten aansluiten. Ook worden
kennis en ervaringen hierin met elkaar gedeeld. Witte gaten, zowel in onderwerpen als geografisch, vullen we op. De
effecten van deze projecten op de biodiversiteit gaan we monitoren. Zo tillen we samen natuurinclusieve landbouw naar
een hoger plan.”

Elkaar versterken
Ook Dick Looman, voorzitter VALA is content met het Actieplan: “Als agrarische collectieven dragen wij zorg voor agrarisch natuur-en landschapsbeheer, vanuit deze rol kijken en sturen we al veel op biodiversiteit. Met het Actieplan leggen
we, onder andere door samenwerking met de Vruchtbare Kringloop, slimme verbindingen tussen een goede duurzame
bedrijfsvoering en een hogere mate van biodiversiteit. In het Actieplan werken we met diverse partijen samen, omdat we
gezamenlijke doelen hebben met betrekking tot ons landschap en milieu. Deze doelen kunnen we beter en sneller realiseren door samen de schouders eronder te zetten. Ondanks of dankzij de verschillen in achterban kunnen en willen we
elkaar versterken.”
Het Collectief Rivierenland gaat ook een bijdrage leveren aan het actieplan. Voor het realiseren van doelen van dit plan
is het belangrijk bottum up te werken. Hierbij is de rol van de verschillende ANV’s van essentieel belang. Zij weten wat er
leeft in de verschillende gebieden en kunnen input leveren aan verschillende projecten die bijdragen aan de realisatie van
meer biodiversiteit. Het Collectief gaat hier de komende tijd mee aan de slag door in gesprek te gaan met de ANV’s voor
afstemming en financiering.

Inkomstenbron
Carla Evers, bestuurder bij de Land- en Tuinbouworganisatie
Noord regio Oost, benadrukt dat de uitvoering in samenwerking met boeren opgepakt wordt. “Wij vinden het essentieel dat
boeren beloond worden voor hun inspanningen voor het verbeteren van de biodiversiteit en het landschap”, aldus Evers. “Natuurinclusieve maatregelen en kringlooplandbouw moeten geen
kostenpost zijn, maar een inkomstenbron voor onze boeren. Het
mooie van dit Actieplan is dat we de boeren vragen ‘hoe kunnen
we jullie helpen om natuurinclusieve landbouw toe te passen in
jullie bedrijfsvoering, welke hulpmiddelen hebben jullie nodig?’.
We pakken het met de boeren op en hebben oog voor de verscheidenheid binnen de agrarische sector.”

Samenwerkingsverband
Initiatiefnemers van het plan zijn de Gelderse Natuur en Milieufederatie (GNMF), LTO Noord regio Oost, Collectief Rivierenland, Collectief Veluwe en Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek (VALA). Zij hebben het plan samen met Natuurmonumenten, Geldersch Landschap & Kastelen, Stichting Landschapsbeheer Gelderland, Gelders Particulier Grondbezit
en IVN Gelderland vormgegeven.
Het actieplan is te downloaden vanaf onze website www.vanl-tcw.nl

Samen sterk
voor ons
mooie platteland
Kijk ook op onze website www.vanl-tcw.
nl
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Tijdens de Algemene Ledenvergadering dit najaar stelt het bestuur voor om Erik van Herk te benoemen als
nieuw bestuurslid. Hieronder stelt Erik zich aan u voor.
Ik ben Erik van Herk en kom uit Geldermalsen. Ik ben 53 jaar geleden geboren in Barendrecht, maar woon inmiddels alweer meer dan 25 jaar in de Betuwe.
Nadat ik de Hogere Agrarische School had afgerond, heb ik lange tijd gewerkt bij Dienst Landelijk Gebied. Daar heb ik me,
zowel in West als in Zuid-Nederland, bezig gehouden met diverse landinrichtings- en gebiedsontwikkelingsprojecten. In
deze projecten was het voor mij steeds de kunst om de vele functies van het landelijk gebied (o.a. landbouw, natuur, waterberging, recreatie en landschap) met elkaar samen te brengen en te verbinden.
Sinds 4 jaar werk ik bij de provincie Noord-Brabant als programmamanager Natuur. Een belangrijke opgave van het programma Natuur is om ervoor te zorgen dat het weer beter gaat met de biodiversiteit in Brabant. Daarnaast zijn we bezig
om op verschillende manieren een brug te slaan tussen de landbouw en de natuur.
In mijn vrije tijd houd ik me ondermeer bezig met (honing)bijen. Allereerst als imker van mijn eigen bijenvolken. Maar ook
als bestuurslid van Imkervereniging West-Betuwe en lid van het team van Bij Bewust Betuwe.
De VANL-TCW zet zich in voor een economisch duurzame land- en tuinbouw. En tegelijkertijd voor het behoud en de verbetering van de natuurwaarden en het landschap van de
Tieler- en Culemborgerwaarden. En combinatie die actueler is dan ooit. Lees alleen al de
plannen voor de kringlooplandbouw en het klimaatakkoord.
Als vereniging kunnen we in de komende tijd een belangrijke rol gaan spelen in de verdere
ontwikkeling van de kringloop- en natuurinclusieve landbouw, het agrarisch natuur- en
landschapsbeheer en het verkleinen van de afstand tussen boer en burger. Hiervoor wil ik
me graag inzetten! En dat allemaal om onze omgeving nog mooier, natuurlijker en klimaatbestendiger te maken gecombineerd met een goed inkomen voor onze boeren.

ANLB, Landbouw kleurt Nederland groen
BoerenNatuur werkt aan een landbouw die landschap en
natuur versterkt. Met bloeiende akkerranden die gonzen
van het leven, kruidenrijke weiden waar de roep van de
kievit klinkt. Met boeren die daar trots op zijn. Zo dragen
we bij aan meer biodiversiteit, goede waterkwaliteit,
een gezonde bodem en een afwisselend landschap.
Met een gezamenlijke en gebiedsgerichte aanpak kleuren
boeren Nederland groen!
Sinds 1 januari 2016 zijn er in Nederland veertig agrarische collectieven actief. Hun leden, ruim 9000 boeren en andere
grondeigenaren, voeren samen in Nederland het agrarisch natuur- en landschapsbeheer uit. Deze
collectieve aanpak vanuit de boeren zelf is uniek in de wereld, en het werkt!
De veertig collectieven hebben zich verenigd in BoerenNatuur. Door samenwerking hebben ze meer impact en meer
kennis. Boerennatuur vormt het logische aanspreekpunt voor overheden en andere partijen. In Nederland liggen volop
vergroeningskansen, bijvoorbeeld via duurzame marktconcepten of verbetering van de bodemkwaliteit. Boeren kunnen
dat niet alleen. Daarom zoeken we een intensieve samenwerking met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de provincies, de waterschappen, de zuivelketen, andere terreinbeherende organisaties en marktpartijen.
Lees het hele artikel op onze website.

Ook meedoen met
agrarisch natuurbeheer?
Zowel agrariërs als particulieren kunnen afhankelijk van
locatie en pakket meedoen met het ANLB subsidiestelsel.
Voor een overzicht zie onze website.
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WORD LID!

Populatietelling patrijs
In februari van dit jaar hebben we een cursus gevolgd hoe en wat te doen bij het inventariseren van Patrijzen. Op deze
avond kon men zich ook inschrijven in welk gebied men wilde gaan tellen. Voor ons was het bekend terrein daar we
hier ook aan weidevogelbescherming doen. Het toegewezen gebied reikt dan ook van Waardenburg tot Hellouw. Daar
we al vele jaren agrariërs kennen is er ook, naast tellen en
observeren, een manier om navraag te doen bij de agrariërs
naar aanwezigheid van Patrijzen op hun erf.
In het gebied hebben we tussen 15 februari en 31 maart een
telling gedaan en wel 2 uur voor zonsondergang. Een tweede
telling is in de avonduren uitgevoerd met gebruik maken van
het geluid van de Patrijs. Hierdoor konden we reagerende patrijzen (mannetjes) in kaart brengen.
In de nazomer volgt weer een telling tussen 1 en 30 september om te kijken of de paartjes ook jonge hebben voortgebracht. De groep blijft tot in de winter bij elkaar en in het
volgende voorjaar zwermen ze uit om een eigen territorium
te zoeken.
Van 1 december tot 1 februari volgt nog een wintertelling om
families nog waar te nemen. Dan kan daarna de balans opgemaakt worden. Indien we dit meerdere jaren op rij doen krijgen we steeds meer inzicht van aanwezige Patrijzen paartjes
in ons gebied. Valt deze gunstig uit dan zijn er mogelijkheden om het gebied nog beter in te richten voor het behoud van
de Patrijs.
Tot slot nog de resultaten: 6 locaties waar paartjes zich bevinden en waargenomen zijn. Met dank ook aan o.a. agrariërs
die meldingen aan ons hebben doorgegeven.
Tjalda Wiersma
Gerrit Zeldenrust

Steenuilen nieuws
Het weidevogelseizoen zit er op en kunnen we ons nu helemaal gaan richten op de steenuilen. Heel benieuwd zijn we,
gezien de resultaten van vorig jaar, hoe het dit jaar zal vergaan. Van verschillende kanten zijn er al weer berichten binnen gekomen van aanwezige uiltjes dus weet men ons te vinden. En dat is een
goede ontwikkeling. Toch moeten er nog veel meer locaties zijn volgens ons waar
we niets van weten. Dus hoog tijd om ons hiervan op de hoogte te brengen via
de mail (zie hieronder)
Daar het gebied van de VANL vrij groot is willen we in de komende jaren steeds 1
gebied per keer meer en meer in kaart brengen. Via persoonlijke benadering bij
de burger maar in eerste instantie gaan we ons wat meer richten op agrarische
bedrijven. Maar ook willen we een oproep doen aan de andere weidevogel coördinatoren. Zij hebben in hun gebied veel contacten met agrariërs waar ze nesten van
weidevogels beschermen. Voor ons kunnen ze informatie vergaren door aan hen
te vragen of ze steenuilen op het erf hebben. Met hulp van de coördinatoren kunnen we weer een stuk goed in kaart brengen en dat geeft ons weer ruimte om ons
elders in te zetten. Dit jaar hebben we ook weer een aantal nieuwe kasten mogen
bestellen en de eerste vijf zijn al binnen en in de loop van dit jaar komen er nog vijf
bij. Dus kunnen we weer nieuwe locaties van kasten voorzien mits de steenuilen
geen eigen onderkomen hebben. Over opbrengsten kunnen we nog weinig zeggen,
maar hierover meer in de volgende nieuwsbrief.
Tjalda Wiersma tjaldawiersma@online.nl
Gerrit Zeldenrust ga_zeldenrust@hotmail.com
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Vanuit Collectief Rivierenland(CR)
Uitbetalingen over 2018 en hoe nu verder
Afgelopen jaar zijn we onaangenaam verrast door de grote korting door RVO aan het collectief opgelegd. Het Collectief
heeft destijds de keuze gemaakt, de maximale vergoeding zonder inhoudingen voor het gevoerde beheer aan de deelnemers uit te keren. Hoewel we een over een beperkte reserve beschikken als vangnet voor onvoorziene posten, was deze
niet toereikend dit op te vangen, zodat een generieke korting voor alle deelnemers moest worden toegepast.
Door de complexiteit van de afwijkingen en de oorzaken
hiervan was het onmogelijk en onredelijk deze naar bij de
individuele deelnemer neer te leggen.
Door iedereen is de afgelopen tijd hard gewerkt om de fouten op te sporen en deze zijn nu grotendeels gecorrigeerd.
Blijft echter de opgave van verkeerde gewascodes bij de gecombineerde opgave ( Meitelling) bij RVO
Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik van
de juiste gewascodes bij de gecombineerde opgave, eventuele kortingen worden vanaf heden doorberekend naar de
deelnemer.
Bij twijfel vraag de veldcoördinator.

De schouw
Ook hier zijn nog te veel te fouten en foutjes geconstateerd , er zullen in
de toekomst ook meer uren aan worden besteed, om te voorkomen dat
ook hier weer onnodige kortingen uit voort vloeien.
We vragen ook van deelnemers de nodige inzet, om het beheer conform
de voorwaarden en tijdig uit te voeren.
Belangrijk onderdeel hiervan is het tijdig melden van gepleegd onderhoud en beheer vooral van de landschapselementen.
Met de NVWA zal overleg worden gepleegd over de namens RVO door
hun uitgevoerde controlebezoeken, welke los staan van onze eigen
schouw.

Regiocoördinator
Onze regiocoördinator Yvette Ruessen heeft de keuze gemaakt haar werkzaamheden voor ons Collectief lopende het jaar
te gaan afbouwen. Ze heeft zich met tomeloze inzet en intensieve betrokkenheid voor ons Collectief ingezet, waarvoor we
haar zeer erkentelijk zijn.
Het Collectief heeft een sollicitatie procedure gestart, wat heeft geresulteerd , dat Harm Peter de Vries is aangesteld als
nieuwe regiocoördinator. De Vries is afkomstig uit de rentmeesterij en goed ingevoerd in de agrarische sector.

Ecoloog
Ook onze ecoloog Bart Willers heeft kenbaar gemaakt eind van dit jaar met zijn werkzaamheden voor het Collectief te willen stoppen.
Ook hiervoor zal binnenkort aan de invulling van deze functie vorm worden gegeven.
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Bestuur CR
Secretaresse Corine Weiman is veldcoördinator van de ANV Lingestreek geworden. Haar taak wordt nu waargenomen
door ons bestuurslid Jo Penders van ANV de Capreton.
Het komende jaar zal de nadruk worden gelegd op kwaliteit verbetering , en optimalisering van het agrarisch natuurbeheer.
We zullen ons gaan richten op verbetering van de biodiversiteit in het algemeen en al wat in het kader van het nieuwe
GLB op ons afkomt.

Willem Sloot
Bestuurslid CR

Wat verdween en wat verscheen ......
Waarnemingen van een Plattelander met open oog en oor, doch met de mond vol tanden voor het verdwijnen en verschijnen. Maar daarom nu maar weer eens van start, en zo maar wat filosoferend over de veranderingen en verschuivingen die zich gedurende 50 jaar hebben voltrokken.

Wat verdween, of achteruit gegaan.
We beperken we ons tot voorheen algemeen, op en rond de boerderij
voorkomende soorten, zoals
huismus, ringmus ,patrijs, geelgors, veldleeuwerik, grutto, steenuil,
bosuil, kerkuil, boerenzwaluw, huiszwaluw, roodstaartje, kneu, koekkoek, europese tortelduif of zomertortel, wielewaal, dodaars, wild konijn , wezel en hermelijn,
meikevers en verschillende vlindersoorten.
Van de waterbewoners, paling, kwabaal, kokerjuffers, bruine kikker,
grote salamander.

Veldleeuwerik

Wat verscheen,of zijn toegenomen

Turkse tortel, ooievaar, nijlgans, brandgans, grauwe gans, canada gans, indische strepengans, knobbelzwaan, roek, vlaamse gaai, havik, buizerd, sperwer, aalscholver, ijsvogel, smient, meerkoet, groenling, putter, holenduif, bisamrat, beverrat,
steenmarter, vos en reewild.

Kortom er zijn net zoveel soorten bijgekomen c.q toegenomen als er
verdwenen of afgenomen zijn.
Misschien kunnen we spreken van een natuurlijke compensatie, of
zijn het toch veranderingen van het biotoop / klimaat ?

Samen sterk voor ons mooie platteland
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Stoeiend met wat wetenswaardigheden meer over de huismus
Nu 50 jaar later is het een beschermde vogel geworden en
denkt men er over om hem op de rode lijst te zetten.
Als oorzaak wordt dan genoemd de goed sluitende dakpannen, die de mus zijn nestgelegenheid zou belemmeren, door het verdwijnen van veel kleine boerderijen en
mesthopen zou er minder voedselaanbod zijn.
Dit lijkt me een te simpele bij elkaar gezochte verklaring,
voor een voldongen feit.
Een opportunist als de mus weet zich snel aan te passen,
ze nestelen in coniferen of zomaar in een hoek van een
paar balken in een boerenschuur, paarden zijn er momenteel net zoveel als in de jaren 50 alleen nu in handen van
particulieren.
En rond de grote rundveestallen is plenty voer aanwezig.
Ook zijn grootste vijand de kat en sperwer verder weten
ook ekster, en torenvalk een mussenboutje wel te waarderen, maar dit is al eeuwenlang onveranderd.
Veel mensen voeren in de winter de vogels wel of niet nodig, maar gewoon omdat we het leuk vinden dus ook in de
winter voedselaanbod zat, daarom moet er nog wat anders zijn waardoor de mussenpopulatie gestaag afneemt,
maar misschien heeft iemand er een goede verklaring
voor.

De huismussen vormden tot begin jaren 60 zelfs een plaag
in het buitengebied, als het graan rijpte deden grote troepen mussen die zich meestal in de hagen of struiken en
knotwilgen langs de akkers ophielden regelmatig een massale aanval.
Men zette wel stokken in de tarwe met een zoute haring
eraan, de stank die zo ontstond zou de mussen moeten afschrikken.
In de voorzomer waren de kersen doelwit en de rest van
het jaar werd meegegeten met de kippen in het kippenhok
dat bij menig burger en zeker bij iedere boerderij stond.
In de winter verzamelden ze zich bij de boerderijen en vonden hier genoeg van hun gading.
Op de mesthoop en tussen de gemorste voederresten van
het andere vee.
Vroeger beschikte elke plattelander over een moestuin,
waaruit de mussen eerst het zaad oppikten en vervolgens
de jonge sla en spinazie planten kaal vraten, en ook nog
een deel van het kippenvoer en passant tot zich namen.
Daarom was menig plattelander niet gesteld op al die mussennesten onder zijn dak en gooide regelmatig het zaakje
onder zijn dakpannen vandaan. Wat dan opviel was dat de
mus een breed scala van eivormen en ei tekening had.
De spikkeling en ook de kleuring, verschilde heel sterk per
nest, behalve bij de koekoek kom je dit bij weinig vogels
tegen.
Met 3 tot 4 broedsels van 4 tot 6 eieren per jaar kon een
paartje mussen voor 20 nakomelingen zorgen.
Hiervan sneuvelt het eerste jaar ongeveer 70% die gene die
het eerste jaar doorkomt, kan gemiddeld 3 jaar oud worden en een enkeling wordt zelfs 6-7 jaar oud
De mus was destijds een onbeschermde diersoort en kon
worden gevangen of gedood, in vangkooien, of met klemmen, en ook de meeste boerderij katten wisten er wel raad
mee.
De grote troepen werden vaak beschoten met een schot
fijne hagel in de volksmond mussenstof heette..
Kortom de mus werd algemeen als een plaag beschouwd
en gelijk gesteld met muizen en ratten.
Ondanks deze vervolgingen was de mus toen overal volop
aanwezig.

Batavier
Dit artikel is ingebracht door
Willem Sloot

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
Penningmeester@vanl-tcw.nl
Ook uw nieuws op onze website? Neem dan contact op met Arie
Dirksen, penningmeester@vanl-tcw.nl
Deze nieuwsbrief is een uitgave van VANL-TCW en verschijnt 2x
per jaar.
Redactie en vormgeving:
Arie Dirksen

Lid worden?

Via onze website kunt u zich aanmelden als lid van de
VANL-TCW.
Ga daarvoor naar de link “ledenadministratie”.
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Eindredactie:
Bestuur VANL-TCW

