Vereniging Agrarisch Natuurbeheer en Landschap
Tieler- en Culemborgerwaarden (VANL-TCW).

Bekijk de webversie

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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Dronepiloten spotten ...
Voor dag en dauw staan dronepiloten Peter
van Noord en Rosina Verweij aan de rand
van een kruidenrijk grasland in het
Ommerense Veld. Vandaag gaan ze voor
één van de laatste keren van dit jaar met de
drone op pad. Ze gaan de aanwezige
weidevogels in het lange gras proberen in
beeld te brengen, zodat de grondeigenaren
de juiste maatregelen kunnen treffen om
deze vogels met hun kuikens te
beschermen.

Lees meer >>>

Hoogstamfruit
Nu genieten we nog van de vakantie maar
het wordt straks weer tijd om uw
administratie Hoogstamfruit van 2020 bij te
werken. Er dienen hiervoor een aantal
documenten te worden ingevuld, dit is een
jaarlijks terugkerende exercitie. Dit is
noodzakelijk om het certificaat van SKAL up
to date te houden. Hierin hebben de leden
een gemeenschappelijk belang, als er 1
schakeltje ontbreekt wordt het certificaat niet
verlengd.

Lees meer >>>

Afzet biologisch fruit met Skal certificaat
Afzet biologisch fruit met de afdeling HSF
van de VANL-TCW
Op zoek naar de perfecte plek om mensen
weer in contact te brengen met de natuur
kwam ik via een tip van een lid van onze
vereniging De Hoorneboeg tegen. Hierin zag
ik mogelijkheden om in contact te treden met
De Hoorneboeg.

Lees meer >>>

Voorzitter VANL-TCW
De VANL-TCW zoekt een nieuwe voorzitter.
Bent u op zoek naar:
Een nieuwe uitdaging dicht bij huis?
Zinvolle tijdbesteding die bijdraagt aan natuur- en landschapsbeheer in ons TCW-gebied?
En zit u vol met goede ideeën?
Dan is deze functie iets voor u!
Meer weten:
Neem contact op met Gerard MacLeane, per mail voorzitter@vanl-tcw.nl telefoon 06-18300333
of met Arie Dirksen, per mail penningmeester@vanl-tcw.nl telefoon 06-10672315.

Nieuwe GLB
De invoering van het nieuwe
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)
is vrijwel zeker twee jaar doorgeschoven. De
Europese Raad en het Europarlement
hebben afgesproken het huidige GLB door
te zetten tot eind 2022.

Lees meer >>>

Plasdraspercelen
Plasdraspercelen
In de gebieden van VANL-TCW realiseren
we samen met de boer een nieuw plasdras
perceel. Het weiland wordt vochtig, met
natte plekken en de bodem wordt 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.
Op dit moment hebben we 8 plasdraspercelen. Komende winter 2020/2021 worden er weer 3
percelen ingericht.

Naar foto's >>>

Lees meer >>>

Deelnemers Natuurinclusief Betuws Boeren aan de slag
Dit voorjaar is het project Natuurinclusief Betuws Boeren van
start gegaan. Het is het vervolg op het project van vorig jaar
waar gestart is met het planten van hagen en inzaai van
kruiden randen voor het bevorderen van de biodiversiteit. In
dit project ligt de aandacht op het vergroten van de
biodiversiteit en het benutten ervan in de bedrijfsvoering.
Daarmee willen we de bestuiving bevorderen en insecten aantrekken voor een natuurlijke
plaagbestrijding. Verder draagt het bij aan een mooier landschap. Het project is gestart met 24
deelnemers, waarvan 10 uit het gebied van TCW, 12 uit Lingewaard en 2 uit het Land van
Maas & Waal. Deelnemers zijn akkerbouwers, melkveehouders, fruittelers en boomtelers. Het
project loopt tot eind 2022.
Bij de start hebben de deelnemers per sector keuzes gemaakt met welke maatregelen ze dit
jaar ervaring willen opdoen.

Lees meer >>>

Lees ook:
Patrijzen in Culemborg >>>
Subsidie waterbesparende maatregelen >>>
Perenboomgaard is paradepaardje van Leeuwis Fruit >>>

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.

