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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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Gratis bloemrandenzaad
Actie gratis bloemenmengsel groot succes! In het kader van het Actieplan Natuurinclusieve
Landbouw werden vrijdag en zaterdag gratis zakjes bloemenmengsel uitgedeeld door de
Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Tieler- en Culemborger Waarden (VANLTWC) Dit actieplan wordt gefinancierd door de provincie en het Collectief Rivierenland (CR).
Vanwege de enorme belangstelling in de West Betuwe werd het beschikbare budget van de
provincie Gelderland en het CR ruim overschreden. Om niemand teleur te stellen heeft het
bestuur van de VANL-TWC het initiatief genomen om de kosten van de aanmeldingen boven
het budget voor haar rekening te nemen en zo ook haar steentje bij te dragen.
De actie van het gratis beschikbaar stellen van zakjes bloemenmengsel heeft als doel het
realiseren van tientallen kilometers bloemrijke akkerranden in de West Betuwe De akkerranden
leveren voedsel en dekking aan verschillende vogelsoorten en insecten. Daarnaast geven deze
randen een fleurig beeld en zijn ze een visitekaartje voor onze regio en de agrarische sector.

Foto: Adrie van Kuilenburg

Vacature Hoogstamfruit
De voorzitter van de vereniging Hoogstamfruit is afgelopen jaar afgetreden om reden dat het
voorzitterschap van de vereniging niet meer te combineren was met werk en drukke
privéomstandigheden. We hebben respect betoont voor deze terugtreding
Daarom zijn we op zoek naar iemand die deze vacature wil invullen. U kunt als u interesse heeft
contact opnemen met het bestuur van VANL-TCW of met de secretaris van de Afdeling
Hoogstamfruit Rivierenland.
Contact gegevens kunt u vinden op de website van VANL-TCW.

Hoogstamfruit
Leden hoogstamfruit hebben ook de mogelijkheid
fruit te verkopen met de SKAl-licentie. Skal
Biocontrole zorgt ervoor dat biologische producten
ook daadwerkelijk aan de biologische
wetgeving voldoen. Skal is een onafhankelijke
organisatie voor het toezicht op de biologische
productie in Nederland. Momenteel staan 4000
bedrijven en overige fabrikanten onder toezicht van
Skal. Biologische producten zijn te herkennen aan
het biologische keurmerk.

Speling van de natuur
Beheer van boerenlandvogels is een belangrijk
taak van de VANL-TCW. Vrijwilligers gaan op zoek
naar nesten in de weilanden.
Gerrit Zeldenrust maakte een foto van een nest
met een bijzonder klein ei.

Zoelense Veld

Kaartje: Ligging Zoelense Veld (wit transparant)

Het Zoelense veld ligt in het komgebied van
Waal en Rijn ten noorden van het plaatsje
Zoelen. In het westen grenst het gebied aan
het Rijswijkse veld en in het oosten aan het
Maurikse veld. Alle drie genoemde gebieden
zijn gerenommeerde weidevogelgebieden
met een door de provincie gestimuleerd
weidevogelbeheer, uitgevoerd door de
Vereniging Agrarisch Natuurbeheer Tieleren Culemborger Waarden (VANL-TCW), de
boeren (eigenaren) en vrijwilligers (tellers).

Lees meer >>>

Steenuilen
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.

Lees meer >>>

CR kennisaanbod 2021
Collectief Rivierenland heeft ook voor 2021
een uitgebreid aanbod samengesteld aan
cursussen, workshops en excursies op het
gebied van agrarisch natuur- en
landschapsbeheer en natuurinclusieve
landbouw. Deze zijn met name gericht op
onze deelnemers aan de regeling Agrarisch
Natuur- en Landschapsbeheer, maar ook
niet-leden zijn van harte welkom.

Naar cursussen/workshops >>>

Onze weidevogels
'Onze Weidevogels' is een initiatief van JEEN
communicatie en Agrio uitgeverij. Doel is om
boeren via dit online platform en printmagazines te
inspireren en informeren over
weidevogelbescherming. Boeren zijn cruciaal als
gastheer voor weidevogels en weidevogels op hun
beurt voor het imago voor onze sector.

Download magazine >>>

Lees ook:
Naar de filmpagina van de VANL-TCW >>>
Oppervlakte water >>>
Platvorm Natuurinclusieve landbouw Gelderland >>>
Onze (vanl-tcw) 12 plasdraspercelen doen weer hun werk >>>

Lees ook:

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.

