De Vereniging Agrarisch Natuurbeheer en
Landschap Tieler- en Culemborgerwaarden
(VANL-TCW) is een vereniging van agrarische
ondernemers en burgers die zich inzet voor een
economisch duurzame land en tuinbouw. Zij
streeft daarbij niet alleen naar behoud, maar
ook naar verbetering van natuurwaarden van
het landschap in de Tieler- en
Culemborgerwaarden.
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Plasdraspompen
In ons gebied van de VANL-TCW realiseren we samen
met de boeren plasdras-perceel. Het weiland
wordt weer vochtig, met natte plekken en de bodem
wordt weer zacht. De VANL-TCW stelt daarvoor een
plasdraspomp/zonnepomp ter beschikking. Met behulp
van de plasdraspomp zetten we het waterpeil tijdelijk
omhoog op het perceel. Een plasdraspomp is een
waterpomp die draait op zonne-energie, met behulp
van zonnepanelen en een accu.
Op dit moment hebben we in het TCW-gebied 7 plasdraspercelen waar 17 pompen
op zonnepanelen staan te draaien.

Waarom een hoogwaterpeil?
Een hoog waterpeil is om verschillende redenen gunstig voor weidevogels:
Bij een hoger waterpeil blijven bodemdieren (regenwormen) meer aan het
oppervlak en zijn dus beter bereikbaar.
Een zachte (natte) bodem is beter doordringbaar voor de vogelsnavels.
Een hoog waterpeil zorgt voor een koude(re) grond, en remt zo de grasgroei. Dit
geeft andere grassoorten, kruiden en bloemen meer de ruimte en daarmee een
meer open structuur van het grasland.
Door de tragere grasgroei en de natte grond kun je later maaien en bemesten.

Startavond weidevogels 2020
De eerste weidevogels zijn weer in de polders van de
Tieler- en Culemborgerwaarden verschenen. 10 maart
aanstaande trapt de Weidevogelwerkgroep van de
VANL-TCW
het seizoen weer af met de jaarlijks terugkerende
startavond.
Het beloofd weer een gezellig avond waarop de
resultaten van afgelopen jaar en de plannen voor komend jaar worden
gepresenteerd.
Alle vrijwilligers, boeren en ook andere belangstellenden zijn van harte welkom. De
avond begint om 20.00 uur in "Dorpshuis De Poort" aan de Zworrelstraat 79 4171
AH Herwijnen. De zaal is open vanaf 19.30 uur.

Heesseltsche Uiterwaarden
Sinds 1 januari 2014 heeft de VANL-TCW het beheer
gekregen over de Heesseltsche Uiterwaarden. Een
beheer wat door Staatsbosbeheer, in
overeenstemming met diverse andere partijen (SBB en
Rijkswaterstaat) is vastgesteld. Dit beheer is geregeld
in het beheersplan, een omvangrijk document wat
aangeeft op welke plaats, welke beheerstaken nodig
zijn. De VANL-TCW is hiervan de uitvoerende instantie,
die deze beheertaken zal moeten uitvoeren. Dit
betekend dat de VANL zelf geen invloed heeft op de beheersdoelen, maar als
uitvoerende organisatie de werkzaamheden uit het beheerplan op zal pakken.
De pachters in de uiterwaarden, die hun percelen pachten van Staatsbosbeheer zijn
staan in contact met onze coördinator. Met hen zijn op basis van de beheersdoelen
op kun percelen afspraken gemaakt over het gebruik van die percelen.
Er lopen op sinds november 2019 ook Herefordkoeien en konikpaarden. Bij de
paarden zijn de eerste veulentjes in januari/februari 2020 geboren. Als straks het
water van de Waal op de uiterwaarden weg is, is het de moeite waard er eens te
gaan wandelen/struien en als eens goed te bekijken. Het is een heel mooi gebied
geworden.
Kij op onze website www.vanl-tcw.nl voor meer informatie en foto's.

Patrijzenproject
Nog niet zo lang geleden was de Patrijs nog een
algemeen voorkomende akkervogel, maar nu is dit
prachtige dier steeds minder waar te nemen. Afname
van het voedselaanbod, vooral insecten voor de
Patrijzenkuikens, vernietiging van schuil- en
nestelgelegenheden waardoor vaker verstoring en
predatie, enz; het zijn allemaal redenen die bijdragen
aan de achteruitgang van de Patrijzenstand. Maar we
kunnen patrijzen helpen.
In ons TCW-gebied willen we starten met het project "De patrijs". Door bijvoorbeeld
het inzaaien van kruidenrijke akkerranden/overhoekjes bieden we patrijzen
broedgelegenheid, voedsel en dekking. Bovendien ziet het er met de bloemen en
kruiden mooi uit voor de wandelaar en fietser.
Om nu te weten waar de patrijzen zitten hebben we in januari u een nieuwsbrief
gestuurd met de vraag: "Waar zitten de patrijzen?" Velen hebben hier op
gereageerd. Bedankt. Maar het kan nog steeds. Wilt u tot eind maart aangeven
waar en op welke percelen patrijzen zitten.

Klik hier om aan te geven waar patrijzen zitten en
hoeveel......

Steenuilenproject
De Steenuil is de kleinste onder onze uilen. Hij is
herkenbaar aan de geringe grootte (22 cm) en de
plompe gestalte. De heldere citroengele ogen met de
donkere pupil en de afgeplatte kop geven hem een fel
en streng uiterlijk. Het verenkleed is van boven bruin
met op de kop enige witte vlekken. De onderzijde is
lichtgekleurd met donkere vlekken. De staart is bruin
en heeft een aantal witte dwarsbanden. De
vleugelspanwijdte bedraagt 55-60 cm. Het gewicht van het mannetje is gemiddeld
180 gram en van het wijfje 200 gram.
De laatste maanden hebben Gerrit Zeldenrust en Tjalda Wiersma weer de nodige
steenuilenkasten geplaatst. In de loop van het jaar meer informatie en kijk ook op
onze website.
Ga naar onze website www.vanl-tcw.nl voor meer informatie.

Facebook VANL-TCW

Twitter VANL-TCW

Website VANL-TCW

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u penningmeester@vanl-tcw.nl toe aan uw adresboek.

