Van de voorzitter
De Energietransitie
Op allerlei niveaus wordt er gesproken over de Energietransitie. Deze inspanning is het gevolg van het Klimaatakkoord uit
2016 en heeft tot doel om in 2050 energieneutraal te zijn.
Een grote uitdaging voor de regio om in de ruimtelijke vertaling van het potentieel aan duurzame energie de juiste keuzes te maken. Juist omdat er ook zoveel belangen spelen in de beperkte ruimte die ons ter beschikking staat. De eerste
gevolgen kunnen we dagelijks aanschouwen als we in de regio rond rijden. Op diverse locaties zijn er reeds windmolens
gebouwd en wordt er nog gebouwd rond verkeersplein Deil. Werd voorheen onze horizon bepaald door de kerktorens, nu
zijn de windturbines ons oriëntatiepunt geworden. Ook wordt naarstig gezocht naar acceptabele locaties voor zonneparken. Landelijk gezien waren er in 2017 slechts 20 zonneparken en eind 2019 al 120 parken.
De vereniging volgt de ontwikkelingen nauwgezet en maakt zich sterk voor het behoud van onze kostbare landbouwgronden en de kwetsbare (weidevogel) gebieden. Dit doen we tijdens de bijeenkomsten in de verschillende gemeenten en
vragen bij deze onze leden om alert te blijven en ons geluid te laten horen.

Heesseltse Uiterwaarden
De uitvoeringswerkzaamheden zijn afgelopen oktober opgeleverd en overgedragen
aan Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer.
Was de vereniging gedurende de uitvoering al betrokken bij het beheer en onderhoud van het projectgedeelte, dit heeft
zich voortgezet na de oplevering van het
werk. Eén van de doelstellingen uit het beheerplan is de jaarrond begrazing.
Inmiddels lopen er ca. 40 Hereford en
ca. 10 Aberdeen Angus runderen rond
en ook 32 Konikspaarden. De vereniging
voert namens SBB en Rijkswaterstaat het
beheer tot eind 2020. Gedurende 2020 zal
er een tender worden uitgeschreven voor
de periode 2021 t/m 2026.
TiP: De Uiterwaard is een prachtig wandelgebied. U kunt tussen de runderen en
paarden genieten van een prachtige omgeving en genieten
van de rust en de dynamiek van de Waal.

ALV november 2019
Op 28 november j.l hebben de leden een aantal vermeldenswaardige besluiten genomen:
• Als nieuw bestuurslid is Erik van Herk benoemd. Erik heeft zich in de nieuwsbrief van Juli 2019 al voorgesteld.
• Het bestuur van de Stichting Landschapsbeheer Rivierenland heeft aan het bestuur van Vanl-Tcw gevraagd in te
stemmen met het besluit de Stichting te ontbinden. De algemenen ledenvergadering van Vanl-Tcw heeft dit voorstel
goedgekeurd en daarmee is de weg vrij om het besluit ten uitvoer te brengen. Dat betekent o.a. dat het vastgoed wordt
overgedragen, nl 2 bospercelen
in eigendom en 2 percelen met
een erfpacht overeenkomst. Deze
percelen zijn gelegen aan de Busterweg te Beesd.
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Koers Collectief Rivierenland (CR)

vervolg van pagina 2

De agrarische collectieven (leden van BoerenNatuur) willen dat er ruimte is voor alle agrariërs in Nederland om meer
natuurinclusief te boeren en dat zij hier tevens een goede boterham mee kunnen verdienen. Dat is de nieuwe kerngedachte van de veertig agrarische collectieven.
Collectief Rivierenland (“ons” collectief) is één van die 40 collectieven en tot op heden verantwoordelijk voor de uitvoering van het ANLb.
Er komen nieuwe ontwikkelingen op CR af welke aansluiten bij de genoemde kerngedachte waarover het bestuur
van CR het besluit heeft genomen om deze nieuwe taken
op te pakken. Waar hebben we het dan over?
• Projecten voortkomend uit het ANLb zoals inrichtings
plannen plas-dras percelen, actieplan weidevogels,
Predatie beheerplan en actieplan Natuurinclusieve
Landbouw.
• Door BoerenNatuur ingezette ontwikkelingen zoals de “Duurzame Zuivelketen”.
• Het nieuw GLB gaat meer aansluiten bij de systematiek van het ANLb. Op dit moment voeren de agrarische
collectieven het agrarisch natuurbeheer uit in door de provincie aangewezen gebieden. In deze gebieden is voor
bepaalde doelstellingen, zoals weidevogelbeheer, een subsidie mogelijk. Hierbuiten nog niet. Buiten deze gebieden
doen veel boeren wel degelijk aan landschapsbeheer en weidevogelbeheer en daar dient ook een beloning tegenover
te staan.
• Projecten uit de markt en (semi)overheden. Denk hierbij aan Rijkswaterstaat voor het beheer van de Uiterwaarden,
Natuurinclusieve Landbouw vanuit de Provincie .
• Projecten vanuit de fruitteeltsector en de (laan)bomenteelt welke gelieerd zijn aan natuurinclusief produceren.
De nieuwe taken zullen naar verwachting geleidelijk worden geïmplementeerd en zal het nodige organisatietalent vragen
van het bestuur van CR. Collectie Rivierenland zal bij de uitvoering van bovenstaande ontwikkelingen gebruik maken van
de 6 agrarische natuur verenigingen binnen het collectief. Wilt u meer weten over het collectief?
Kijk dan op: http://collectiefrivierenland.nl
Wij, het bestuur van Vanl-Tcw, zijn geïnformeerd over deze ontwikkelingen en gaan
hier mee aan de slag. Vele vragen dienen zich aan op organisatorisch vlak en ook
de individuele invulling zal de aandacht vragen. De vraag is of we als 6 afzonderlijke anv’s op dezelfde voet moeten doorgaan of dat we krachten moeten bundelen.
Welke taken zijn dan nog exclusief voor de anv’s en hoe organiseer je de bestuurlijke
en uitvoering aspecten? Wordt ongetwijfeld vervolgd en we houden de lezers op de
hoogte !!
Gerard MacLeane
Voorzitter VANL-TCW

Werkboek “Bijen in de boomgaard”
Op 24 oktober jl. presenteerde De Fruitmotor het
werkboek voor de fruitteler “Bijen in de Boomgaard”.
Het werkboek staat boordevol met instructies, tips
en plaatjes hoe u biodiversiteit en een goed bestoven
gewas kunt stimuleren en hoe leuk en hoe makkelijk
dat is! Als de boomgaard zorgt voor de wilde bij, dan
zorgt de wilde bij voor de boomgaard, en dus voor een
goede bestuiving.
Het werkboek is te downloaden vanaf de website van
De Fruitmotor (www.fruitmotor.nl).
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Weidevogelnieuws
Het afgelopen weidvogeljaar was een jaar met voor de vogels niet altijd optimale omstandigheden in het broedseizoen
en kort daarna. De droogte in het voorjaar speelde ook dit jaar de vogels weer parten.
Daarnaast was het vanwege de scheuren die nog in de grond zaten van het voorgaande jaar moeilijk om onze plasdraspercelen goed in conditie te houden. Het water zakte soms sneller weg dan de dat het kon worden aangevoerd. Dat was wel
jammer omdat de plasdras percelen in een weidevogelgebied van grote waarde zijn.
Ondanks genoemde negatieve factoren waren in zijn algemeenheid de broedresultaten zeker niet slecht. Mede dank zij
onze vrijwilligers die de nesten hebben gezocht en beschermd en druk in
de weer zijn geweest met nestbeschermers.
Ook hebben zij de resultaten met hun tellingen in kaart gebracht. Dank
voor al die inspanningen. Zeker ook dank voor al die boeren die de gemarkeerde nesten ook daadwerkelijk hebben gespaard bij hun werkzaamheden.
We hopen in 2020 welgemoed verder te gaan met onze inspanningen.
Wellicht ondersteund met een eigen drone, zodat we die gerichter kunnen inzetten.
Peter van Noord

Een laat broedende grutto met de nodige consequenties voor het maaien
Op 23 mei zijn we in het Zoelense Veld te veld gegaan voor de telling van de grutto gezinnen. In de percelen met uitgestelde maaidata troffen we er 7 aan. Maar verbazingwekkend was dat we in een perceel met uitgestelde maaidatum tot
15 juni nog een gruttolegsel vonden met 4 eieren (zie foto). De andere gruttopaartjes hadden allemaal kuikens gezien de
reactie van de ouders, maar dit legsel moest nog helemaal uitkomen. Dit hebben we gemeld bij Peter van Noord en gezegd dat we wekelijks zouden controleren hoe de ontwikkelingen rond het legsel zijn. En wat bleek: er trokken
nadat het was uitgebroed meer gruttogezinnen naar toe. Ook naar het naastliggende perceel van dezelfde gebruiker waarvoor een contract voor uitstel
van het maaien tot 1 juli gold. Daarop hebben we Peter gevraagd de gebruiker
te verzoeken om de maaidatum voor dit perceel ook te verschuiven tot na 15
juni. Boer Schones was daartoe gelukkig wel bereid. Vervolgens hebben we
wekelijks gecontroleerd waar de gezinnen verbleven. En wat bleek: op 13 juni
telden we in de betreffende percelen nog meer alarmerende grutto’s; maar
liefst 5 of 6 paartjes. Er waren dus nog meer gezinnen naar toe getrokken.
Daarop heeft Peter op ons verzoek nog uitstel van het maaien gevraagd tot
na 1 juli en boer Schones stemde daar weer mee in. Uiteindelijk waren alle
grutto’s 28 juni vertrokken en kon de gebruiker worden gemeld dat hij zou kunnen gaan maaien zonder het risico dat er jonge grutto’s sneuvelen.
Conclusie uit dit verhaaltje: er is alle reden is om de ontwikkelingen rond een
dergelijk laat broedgeval goed te volgen
en tijdig de gebruiker
van de percelen te
vragen om het maaien uit te stellen. Hulde aan de gebruiker die
zo bereidwillig was er aan mee te werken dat de jonge grutto’s
zich veilig konden ontwikkelen tot vliegvlugge vogels.
Goof den Hartogh
Coördinator vrijwilligersgroep Zoelense Veld
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ANLB
Nu de landbouw als het ware onder een vergrootglas ligt en er van alle kanten druk vanuit politiek en maatschappij wordt
gevoeld is het mooi dat via het ANLB er mogelijkheden zijn om natuurbeheer in te passen in de bedrijfsvoering.
Wij hebben dan ook in ons werkgebied al zo’n 150 deelnemers kunnen ons verheugen op een toenemend aantal belangstellenden. Het blijft jammer dat alleen beheer kan worden afgesloten op door de provincie in het natuurbeheerplan
vastgestelde plaatsen.
Daarnaast is het beschikbare budget soms reden dat we nee moeten verkopen.
Anderzijds hebben we dit jaar weer enige tientallen hectares toe kunnen voegen aan nieuw beheer en ook aan beheer
waar voorheen SNL-overeenkomsten op waren afgesloten.
Heeft u ook belangstelling en hebt u percelen in een van de leefgebieden en in ons werkgebied, dan kunt u met mij contact
opnemen om verder geïnformeerd te worden. U kunt dit doen in april 2020. Dan is bekend wat de mogelijkheden zijn.
Op dit moment heeft de landelijke koepel van collectieven, BoerenNatuur overleg met de Zuivel(NZO) om te
zien of er een samenwerking met de collectieven mogelijk is. De zuivel zal dan de pakketten met hun voorwaarden maken.
De collectieven kunnen deze op perceelsniveau intekenen en de contracten opstellen.
Mocht dit overleg tot een positief resultaat leiden dan
bent u in ons werkgebied bij VANL-TCW aan het juiste
adres. U wordt hier over ongetwijfeld door uw zuivelondernemeing over op de hoogte gehouden.
Peter van Noord
coördinator

Ecologisch beheer in de Betuwe
Bij Bewust Betuwe heeft afgelopen jaar de cursus Ecologisch
beheer georganiseerd. Deze cursus was speciaal voor medewerkers van Waterschap Rivierenland, AVRI en gemeenten West Betuwe, Tiel, Neder-Betuwe, Buren en Culemborg.
Stichting Landschapsbeheer Gelderland heeft de cursus verzorgd, met presentaties van medewerkers van de Vlinderstichting, Kennisimpuls Bestuivers, gemeente Zoetermeer,
provincie Zuid-Holland en het bedrijf Biodivers. Ook cursisten hebben inhoud van cursusonderdelen verzorgd.
Uit alle ervaringen is een aantal tips gedestilleerd. Deze zijn
gebundeld in het infoblad Tips voor ecologisch beheer. De
tips kunt u ook heel goed gebruiken als u zelf uw omgeving
bijvriendelijker wil maken.
Het infoblad is te downloaden vanaf de website van Bij Bewust Betuwe (www.bijbewustbetuwe.nl).
Erik van Herk

Kijk ook op onze website www.vanl-tcw.nl
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25 - jarig jubileum

Op 14 november 2019 hebben we gevierd dat we als VANL-TCW 25 jaar bestaan. Precies 25 jaar eerder, op 14 november
1994, is de oprichtingsacte van de Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Tielerwaard-West getekend. In
2004 is het werkgebied uitgebreid en is de naam gewijzigd in Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Tieler- en
Culemborgerwaarden.
De vereniging was bij de oprichting één van de eerste agrarische natuurverenigingen in Nederland. Nu we 25 jaar verder
zijn, bestaat onze vereniging uit zo’n 300 leden waarvan ca. 75% agrariër is en 25% niet-agrariër. We hebben inmiddels
zo’n 75 vrijwilligers die vooral actief betrokken zijn bij het weidevogelbeheer in de regio.
Het 25 jarig bestaan hebben we gevierd met een symposium over het onderwerp “Kansen voor agrarisch natuurbeheer:
nu en in de toekomst”. Zo’n 200 leden en andere genodigden kwamen op 14 november naar De Hooge Schuur op Heerlijkheid Mariënwaerdt. De avond begon met een hartelijk welkom door de huidige voorzitter, Gerard Macleane en een
terugblik op 25 jaar VANL-TCW met de 1e voorzitter van de vereniging, Teunis de Jongh.
Aansluitend heeft Frans van Verschuer ons door het programma geleid. Dat bestond uit inleidingen van Govert van Bezooijen (wethouder van de gemeente West Betuwe), Peter Drenth (gedeputeerde van de provincie Gelderland) en Jaco
Geurts (Tweede Kamerlid) waarna we met elkaar in gesprek zijn gegaan.

Het is duidelijk dat we in roerige tijden zitten. Vooral de stikstofproblematiek heeft veel impact op de landbouw. In zowel
de inleidingen als in de gespreksronde ging het dan ook over veel meer dan agrarisch natuurbeheer alleen. Zo ging het
over mest, stikstof en storten van vervuilde grond na zandwinning, maar ook over de schoonheid van de Betuwe en de
kansen die er zijn voor de fruitteelt en de veehouderij in ons gebied.
Alle sprekers gaven aan dat ze veel kansen zien voor agrarisch natuurbeheer in De Betuwe. Zeker gezien het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) dat vanaf 2022 ingaat. De voorwaarden waaraan boeren moeten voldoen om
financiële ondersteuning vanuit het GLB te ontvangen, worden vanaf 2022 veel meer door de lidstaten bepaald. De bedoeling is dat boeren in hun bedrijfsvoering meer rekening gaan houden met biodiversiteit, klimaat en de bescherming van
water, bodem en lucht. Daar krijgen boeren dan prestatiegerichte vergoedingen voor.
De sprekers stonden in hun inleiding ook stil bij het 25-jarig jubileum van onze vereniging. De provincie Gelderland en de
gemeente West Betuwe hielden het niet bij mooie woorden alleen, maar gaven ons ook een cadeau: een geldbedrag van €
10.000,- waarmee we in 2020 één of meerder projecten
kunnen uitvoeren. Daarvoor zijn we de provincie en de
gemeente uiteraard zeer erkentelijk!
De avond is afgesloten met een uitgebreide borrel. Daarbij was het ook mogelijk om de stands van VANL-TCW, de
weidevogelbeschermers en van het team van boerderijeducatie te bezoeken.
Het was mooi om te zien dat goed gebruik werd gemaakt
van de borrel. En dat er gezellig werd bijgepraat, teruggeblikt op de avond en vooruit gekeken naar nog vele
jaren agrarisch natuurbeheer in de Tieler- en Culemborgerwaarden.
Erik van Herk
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Biodivers boeren
Biodivers boeren – de meerwaarde van natuur voor het boerenbedrijf
Natuurinclusieve landbouw is een vorm van duurzame landbouw die steeds
meer aandacht krijgt. Ook zijn er al goede voorbeelden van te geven in de
praktijk. Er is echter nog veel onbekend en daarom is er een boek geschreven
‘Biodivers boeren – de meerwaarde van natuur voor het boerenbedrijf’. Het
1e exemplaar van het boek werd op 27 november jl. uitgereikt aan minister
Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Dat gebeurde tijdens
een drukbezocht congres over natuurinclusieve landbouw.
Volgens één van de opstellers van het boek, Jan Willem Erisman, directeur van
het Louis Bolk Instituut, is het voor veel mensen nog niet duidelijk wat natuurinclusieve landbouw inhoudt. ‘Met dit boek willen we aan die onduidelijkheid
een einde maken. Maar we willen vooral ook inspireren; laten zien wat je als
boer - van intensief tot biologisch – allemaal kunt doen.’
Het boek is te koop bij de (digitale) boekhandel en kost € 29,95.
Erik van Herk

Hoogstamfruit Rivierenland
Snoeien van fruitbomen
Snoeien is een vak apart en dat leert men niet uit een boek: men moet het gewoon doen.
Het is veel leerrijker iemand met ervaring uit te nodigen om enkele uurtjes te helpen, dan urenlang in boeken te snuffelen. Hier
een aantal handige, algemene tips om het snoeien toch enigszins te verduidelijken. Als de vruchten van laagstamfruitbomen na een
vijftiental jaar klein en schurftig worden, is dit een duidelijke aanwijzing dat de bomen best vervangen worden.
Als dit probleem zich voordoet bij de vruchten van hoogstambomen, is de tijd rijp om de eerstkomende winter de bomen eens
grondig te snoeien. Gouden stelregel hierbij is dat er voldoende
zon en licht in de kruin moet vallen, zodat er in het voorjaar sterke bloembotten kunnen gevormd worden. Er
bestaat immers een levensgroot verschil tussen goed
gesnoeide en niet of slecht gesnoeide fruitbomen met
betrekking tot de vruchtkwaliteit en de ziektegevoeligheid. Een erkend snoeier uit de streek stelt het als
volgt: Bij de meeste fruitbomen ontstaan de vruchten
uit bloemknoppen, ook botten genoemd. De vruchten
staan vooral op korte twijgjes, de zogenaamde kortloten, en minder op de langloten. Veel kortloten op de
boom betekent veel en klein fruit, tenzij we uitdunnen in de lente. Langloten zijn onvruchtbare twijgen
en een groot aantal ervan is natuurlijk niet wenselijk.
Kortloten worden gevormd bij zwakke groei en langloten bij sterke groei. De snoei loopt nauw samen met
de levensloop van een fruitboom: Een fruitboom moet de eerste
jaren, tijdens zijn jeugdfase, sterk groeien om snel een voldoende
grote kruin en stam te vormen. De boom maakt dan automatisch
weinig bloemknoppen. Later, tijdens de productiefase, mag hij
niet te sterk meer groeien, zodat hij nieuw vruchthout en voldoende bladeren zou vormen. Er zijn immers voldoende bladeren
nodig om de vruchten te voeden en de sapstroom door de boom
te trekken. De zwakkere groei bekomen we door zo weinig mogelijk te snoeien, want snoei prikkelt de groei. Voornamelijk de
langloten mogen niet ingekort worden.

Groeien er toch te veel langloten op de boom, snoei de meeste
en hou alleen deze met de goede richting over. Heeft men te veel
kortloten op de boom, snoei er een flink pak weg.

Kortom, een snelgroeiende boom maakt weinig bloemknoppen: een rijk bloeiende en vrucht dragende boom
groeit bijna niet meer.
Uiteindelijk volgt de ouderdomsfase van de boom. Ondanks de
snoei zal de boom nog weinig groeien. De boom produceert
gestaag minder vruchten en begint af te takelen: zware takken
breken af en de boom begint te rotten.
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Ook de stand van de takken is voor de vruchtproductie van belang:
verticale takken groeien veel en bloeien weinig; bij horizontale
takken is het net omgekeerd. Men kan dit euvel in juni verhelpen
door éenjarige steile takken horizontaal uit te buigen, zodat ze het
volgend jaar bloeien. Het beste ogenblik voor de snoei is afhankelijk van de soort. Algemeen kan men stellen dat appelaars en
perelaars in de winterperiode gesnoeid worden, maar niet tijdens
vorstperioden. Oudere appel- en perenbomen kunnen gesnoeid
worden vanaf december tot maart. Zwakke groeiers snoeit men
het eerst, omdat vroeg snoeien de groei bevordert; sterke groeiers snoeit men in maart, omdat laat snoeien de groei afremt. Om
een betere vruchtzetting
te bekomen, is een zomersnoei ook aangewezen (vanaf half juni voor
peren en vanaf half juli
voor appels). Dit brengt
voldoende lucht en licht
in de kruin en rond de
vrucht.

• de vruchttakken: staan links en rechts op de verschillende
gesteltakken; ze groeien ook onder een hoek van 30° en zoveel
mogelijk weg van de gesteltakken, omdat ze anders met deze
laatste concurreren; de bovenste groeien te sterk en de onderste
te zwak, zodat het beter is om zowel de bovenste als de onderste
te verwvijderen; bij de korte snoei (dit houdt in dat men een
korte vruchttak bekomt) bedraagt de afstand tussen elke vruchttak ca. 20 cm; bij de lange snoei (dit houdt in dat men een lange
vruchttak bekomt) ca. 50 cm.
• de verlengenis: een stevige éénjarige twijg, die op het uiteinde
van een gesteltak, de stam en/of de harttak staat; in de onmiddellijke omgeving
ervan bevindt zich
meestal een sterke
twijg) die een ‘concurrent’ genoemd wordt.
Een fruitboom wordt
doorgaans gesnoeid,
opdat het licht alle delen van de boom zou
bestralen. Ook zal de
kwaliteit en kwantiteit
van de vruchten positief beïnvloed worden.
Zon laat de vruchten
rijpen; zon en wind
drogen snel de natte
bladeren. Tevens zal
de boom gezond blijven, omdat schimmelsporen minder kans
krijgen om te ontkiemen. Een goede snoei verlengt tenslotte de
levensduur van de boom.

Steenvruchten zoals kersen-, perziken- en pruimenbomen worden veel
minder gesnoeid. Het
beste tijdstip om deze te
snoeien is na de bloei of
na de pluk in de late zomer.
Als men plots tot het besef komt dat die oude, verwaarloosde
fruitboom in de tuin eens deftig moet gesnoeid worden, dan
loopt men het risico dat de boom zichzelf kapot gaat groeien door
al die groeiprikkels die men hem geeft. Het is dus aangewezen om
een meerjarenplan op te stellen voor het snoeien van verwaarloosde bomen.
Veelal is het zelfs wenselijker om een aantal zware takken in hun
geheel te verwijderen, dan vele kleine takjes weg te snoeien. Het
is zelfs aan te raden dit te spreiden over zomer én winter om de
sterke zomergroei wat te temperen. Dat komt de vorming van
bloemknoppen het volgende jaar zeker ten goede.

Algemene richtlijnen bij de snoei van fruitbomen
Fruitbomen snoeien betekent dat de vormsnoei, of de onderhoudssnoei of de totale verjeugdiging wordt aangepakt.

De vormsnoei

Inzicht in de onderdelen van een fruitboom bevordert de kennis van het begrip snoei :
• de stam: de lengte bij een halfstam bedraagt ca. 125 cm;
bij een hoogstam ca. 200 cm.
• de harttak: een dominerende en stevige tak die liefst vanuit
de stam zo verticaal mogelijk groeit.
• de gesteltakken: staan schuin op de harttak, liefst onder een
hoek van 30°; het aantal varieert volgens de kruin; een ideale
toestand bestaat erin dat men door snoei drie etages en een
piramidevorm bekomt.

Kijk ook op onze website www.vanl-tcw.nl
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Na de vormsnoei
Met de vormsnoei, tijdens de jeugdfase van de boom, wordt het
geraamte van de kruin gevormd. We streven ernaar om zo goed
mogelijk de piramidevorm te benaderen. Bijgevolg worden hier in
hoofdzaak de eindtwijgen of verlengenissen van de harttak en de
gesteltakken gesnoeid. Stevige, rechte takken worden bekomen
door van de verlengenissen ongeveer 1/3 weg te snoeien, juist
boven een goed zichtbaar oog. Voor schuinstaande gesteltakken
staat dit oog naar onder gericht. De harttak moet hoger gesnoeid
worden dan de gesteltak, om de vorming van een tweede harttak te vermijden. Verlengenissen van de gesteltakken worden
langer gesnoeid dan de onderstaande vruchttakken om te veel
vertakkingen te voorkomen. Juist onder de verlengenis worden
de langloten weggenomen, omdat deze anders concurrenten vormen voor de verlengenis.
De gesteltakken proberen we de juiste richting te geven. Het wegnemen van de langloten gebeurt:
• ofwel ruw = ‘sleunen’ (bij een jarenlang verwaarloosde boom);
• ofwel fijn = vruchttaksnoei (bij een regelmatig gesnoeide boom).
De vruchttakken worden gevormd door goed gerichte langloten
ongesnoeid te laten (de lange snoei) of in te snoeien tot ongeveer 10 a 20 cm (de korte snoei). Vruchttakken worden eveneens
gevormd door het ongesnoeid laten van de langste kortloten, de
‘brindillen’ of twijgjes van 20 tot 30 cm lengte, en dit zowel voor
korte als voor lange snoei. Op deze vruchttakken ontstaan dan het
volgend jaar opnieuw lang- en kortloten.

Na de begeleidingssnoei
Zodra zijtwijgen zich op de gesteltakken ontwikkelen, start de onderhoudssnoei en deze wordt zo lang mogelijk aangehouden. Dit gebeurt voornamelijk tijdens de productiefase van de fruitboom. Pas als er te veel kortloten zijn, worden deze uitgedund. De langloten
daarentegen worden weggesnoeid, tenzij ze aan het uiteinde van de vruchttak staan. Bovendien moeten de langloten ook nog in de
goede richting staan; wanneer zij immers te verticaal groeien, zullen zij nauwelijks of geen vruchten produceren. Groeit de langloot
in de gewenste, horizontale richting, dan noemt men hem de ‘sappentrekker’ of verlengenis van de vruchttak. Elk jaar wordt de sappentrekker op het eerste zichtbaar oog naar onder gesnoeid (korte snoei) waardoor de vruchttak praktisch niet meer langer wordt. De
korte snoei wordt enkel toegepast op perelaar, stekelbes, aalbes en rode bes. Bij lange snoei wordt de sappentrekker nog 1 tot 2 jaar
ongesnoeid gelaten om de groeikracht te milderen en daardoor de vorming van kortloten te stimuleren. Er worden dan wel vruchttakken verkregen van 1 tot 2 m lengte. Zodra de betrachte lengte bereikt is en het aantal langloten op de vruchttakken niet meer vermeerdert, wordt de sappentrekker zoals bij de korte snoei op één oog gesnoeid. Een versleten vruchttak (na ca. vijf jaar bij appels) verjongen
we door terug te snoeien op een jonge twijg; deze wordt dan een paar jaar ongemoeid gelaten. Dit wordt aangewend om de boom
opnieuw productief te maken. Dit wordt bereikt door de dikke takken tot op 1/3 van hun lengte af te zagen. Probeer de piramidevorm
zo goed mogelijk te bewaren en laat zoveel mogelijk jonge takken ongemoeid. Het beste
tijdstip hiervoor is vroeg in de winter. Hou er wel rekening mee dat de tak enkele jaren
onvruchtbaar zal zijn. Bij steenfruit (pruim, kers, perzik) kan dit evenwel niet: deze soorten overleven een dergelijke, drastische ingreep niet. Wanneer de productiviteit achterwege blijft, zit er niets anders op, dan het aanplanten van nieuwe exemplaren.
Na begeleidings snoei >

Het is van groot belang om te snoeien om:
< Voor begeleidings

licht en lucht in de kroon te laten (vruchtzetting) voldoende afstand te
hebben tussen de gesteltakken.
Geen groeistoornissen te veroorzaken voor wat de vruchtzetting betreft.
Sterk snoeien en te veel snoeien doet de vruchtzetting achteruitgaan
de takken in de juiste richting te plaatsen;
snoei geeft groei!
een evenwichtige vorm te geven aan de boom.

Wens je een open kruin zonder harttak.
dan volstaan 3 of 4 takken (harttak niet inbegrepen). Dit is mogelijk bij o.a. appel, pruim en kers.
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Wat verdween en wat verscheen deel 2
De patrijs
Evenals de mus uit het vorig nieuwsblad ook plattelandsvogel aan menselijke activiteiten gebonden. Het leefgebied kleinschalige gevarieerde landbouw percelen met veel verschillende gewassen. Als belangrijkste rode klaver en lucerne als dekking en voedselbron
omdat deze altijd onder haver als dekvrucht worden gezaaid.
Na de oogst werden deze stoppels niet meer bewerkt, zodat dit de voedselbron voor de winter bleef. Met de komst van de tractor
verdwenen deze gewassen als paardenvoer. Zomergranen dienden als nestgelegenheid, erwten, bieten en aardappelen als belangrijkste voedselbron voor de kuikens, door hun bladluizen en bodeminsecten , en later in het seizoen waren het de zaden van de akkerkruiden waar ze van leefden. Vooral de zaden van perzikkruid, zwaluwtong, muur en varkensgras vormden een belangrijk voedsel.
Ook extensief beweid grasland was van belang, in de vroege ochtend of na
regen konden ze hier snel weer hun veren drogen.
De Patrijs heeft zich eeuwenlang tot eind jaren 50 op het platteland, uitstekend gehandhaafd. Ondanks de vele liefhebbers van dit fijne wildbraad, als
buizerd, havik, kraai, ekster, bunzing, hermelijn, wezel en niet te vergeten
de vele boerderij katten.
Voor de broodjagers die er tot vlak na de oorlog nog waren, was de patrijs
de grootste inkomstenbron. De poeliers in de steden waren gretige afnemers. Om maar een indruk te geven hoeveel er toen waren. Mijn vader
vroeg in 1947 aan Bartus van Tinus (Verbeek) de broodjager, Bartus hoeveul petrijs hedde gij geschote dit joar” ? Zeuven honderd
twee en vertig “ ( 742) was het antwoord.
Dan waren er nog de Heer jagers die, voor de zondagpot een bosje patrijzen schoten. En last but not least de stropers, meestal boerenknechts die als aanvulling op hun karig loon in de nacht hele kluchten onder een net trokken voor eigen pot en handel.
Als dit nog niet genoeg was, stond in de winter bij menige boerderij een met kaf gevulde vangkooi opgesteld. Dit was ook toen illegaal, maar het gebeurde wel.
In het voorjaar kon je in de schemering overal de haantjes horen kraaien die
zo hun territorium afbakenden. Het territorium van een patrijs is zo groot als
hij vanuit zijn positie kan overzien, dus een ruige kant van 50 cm hoog of een
scheerhaag is reeds een grens.
M.a.w. in kleinschalige gecoupeerde terreinen zijn er veel territoria per oppervlakte eenheid, in grootschalige terreinen weinig, minder broedparen = minder
patrijzen. Was er eenmaal een territorium veroverd dan kon aan de voortplanting worden gedacht.
Ook hier liet men er geen gras overgroeien, er werden in mei / juni 10 tot 17
koffiebruine eitjes gelegd in en nest dat vaak tussen distels, brandnetels of hoge
graspol was te vinden . De eitjes werden beurtelings door hen en haan uitgebroed, wanneer het hennetje broedde zat het haantje altijd vlak in de buurt en
hield de wacht.
Zijn de kuikens eenmaal uitgekomen dan gaat het hele spul meteen op pad, de eerste dagen bestaat het voedsel van deze kuikens
uit bladluizen. Na 3 dagen kunnen de kleintjes vliegen, het haantje neemt volledig deel aan de opvoeding en neemt ook ’s nachts
de helft van de kuikens onder de veren om ze warm te houden. Zelfs als het hennetje sneuvelt brengt het haantje de kuikens alleen
groot, dit lukt bijna bij geen enkele diersoort. Het familie verband blijft tot het voorjaar gehandhaafd, wel gebeurd het dat 2 of 3
kleine kluchten, in de winter 1 grote klucht gaan vormen, tot soms meer dan 20 stuks.
Deze kluchten overnachten in de winter op het veld dicht opeen gedrongen, stropers gingen dan in de avondschemering de patrijzen
verhoren zoals dat heette, d.w.z luisteren waar zo’n klucht zich neer zette, om dan bij wat winderig weer, er een net over te trekken,
en zo was de gehele klucht gevangen .
Toen in de jaren 50 de chemie in de landbouw zijn intrede deed, met toch zeer acuut giftige middelen als DNOC tegen onkruid in
graan en DDT en Paration en Aldrin tegen insecten kon de stand zich toch handhaven. Hieruit bleek dat de soort over voldoende
veerkracht beschikte tegen een negatieve invloed.
In de jaren 60 ging de stand achteruit parallel met de intensivering van de landbouw, de spuit verving de boer met schoffel en hak.
De schaalvergroting, precisie zaai , chemische onkruidbestrijding, leverde een geheel gesloten en (on)kruidvrij gewas op.
Strorijke stalmest werd vervangen door drijfmest welks aanwending fataal is voor al wat jong is.
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Afname van diversiteit van gewassen vroeger rode klaver, lucerne, wikken, erwten, stoppelknollen tarwe, gerst, rogge, haver, koolzaad, aardappels en voederbieten met hun akkeronkruiden. Het grasland wordt intensief beweid en gemaaid, hierdoor verdwenen
veel grassoorten en kruiden die insecten en zaad opleverden.
De grindwegen en zandpaden waar de hoenders een stofbad konden nemen en kleine steentjes oppikken voor de spijsvertering
werden geasfalteerd. Bij de ruilverkavelingen verdwenen de vele kleine percelen met een ruige afscheiding alsmede de meidoornhagen. Wat verscheen was de grootschalige teelt van mais, tarwe en in mindere mate bieten en aardappels,
Waar (on)kruiden in de kiem worden gesmoord, en grote graslandpercelen welke intensief worden gemaaid.
Dit alles gestimuleerd door de markt en gesubsidieerd door de overheid middels onderwijs en voorlichting.
Hoewel er nauwelijks meer op gejaagd werd, en stroperij minimaal was, bleek dit de genade klap.
Een kleine populatie is zeer kwetsbaar voor, als een populatie door het minimum is gezakt gaat ze verloren.
Gelijk aan de patrijzen populatie, verdween ook de geelgors en de veldleeuwerik als algemeen voorkomende akkervogels. Ik mis ze
nog steeds die eerste vogels die vroeg in het voorjaar vanuit de top van een struik, en respectievelijk uit heldere hemel hun lied
lieten horen.
Maar na dit negatieve verhaal , een positieve wending. In de 80er jaren is door SBNL (particuliere Natuurvereniging) samen met akkerbouwers en jagers met financiële steun van het toenmalige Jachtfonds in Groningen, Drente ,Brabant, Limburg en Zeeland een
project: “Herstel leefgebieden patrijs opgezet”.
Dit had tot gevolg dat in deze gebieden na 5 jaar de stand stabiliseerde en in een aantal gevallen toegenomen was.
Helaas stopte de overheid met ondersteuning, en helaas stierf dit succesvolle project een langzame dood. Maar er gloort weer licht
aan de horizon. Gelderland heeft met het nieuwe boerenlandvogel project weer een mogelijkheid geschapen tot herstel, als de provincie maar een lange adem heeft. Want aan het enthousiasme van de deelnemers zal het niet liggen. Dan kunnen wij en de boerenlandvogels voorzichtig weer de goede kant op.
Willem Sloot

Steenuilen
Zoals gebruikelijk houden we u in iedere nieuwsbrief op de hoogte van het reilen en zeilen van de steenuilenwerkgroep.
Ook doen we in iedere nieuwsbrief een oproep om melding te maken van nieuwe locaties. Nu we een aantal jaren bezig zijn om de steenuilen te inventariseren in het VANL gebied komen er
steeds meer rode stippen die de aanwezigheid van uilen weergeeft. Toch
zijn er nog veel witte plekken, help ons daarom mee en geef nieuwe locaties door aan onderstaande mailadressen.
Tot slot de huidige stand van zaken aangaande broedparen met jongen:
14 x steenuil, 2 x ransuil, 2 x kerkuil en 3 x bosuil.
Verder hebben we op een aantal locaties waargenomen 4x steenuil, 1x
ransuil en 1x kerkuil zonder broedgeval maar in de hoop dat dit volgend
jaar wel het geval zal zijn.
Tjalda Wiersma tjaldawiersma@online.nl
Gerrit Zeldenrust ga_zeldenrust@hotmail.com

Enkele getallen vanuit ANLB 2016 - 2021
in het gebied van de VANL-TCW:
Kruidenrijkgrasland
Randenbeheer
Legselbeheer
Ruige mest pakket
Botanisch hooi/weiland

228 ha
35 ha
138 ha
171 ha
68 ha

en nog veel meer .........
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Vanuit Collectief Rivierenland(CR)
Dit keer een kort verhaal. Het gebouw staat nu in de steigers, dus gaan we ons nu meer richten op de uitvoering.
Met name de kwaliteit van het beheer behoeft verbetering.
Hoewel de schouw dit jaar minder redenen tot klachten opleverde, levert dit toch een basis voor een andere aanpak.
De schouw zal worden aangescherpt, met name de deelnemers wiens objecten reden tot opmerkingen gaven worden
volgend jaar weer in de schouw opgenomen. Het positieve bericht is dat er wel is waar weinig grove tekortkomingen zijn
geconstateerd, maar dit waren o.i. nog te veel.
Het tijdig melden van onderhoud activiteiten blijft een ook punt van aandacht. Vraag uw veldcoördinator.
Verder bereiden we ons voor op nieuwe ontwikkelingen die op de sector afkomen.
Denk aan het nieuwe GLB met als toekomstbeeld “Natuurinclusieve Landbouw”, een landbouw waar natuur, landschap,
bodem en water een structureel onderdeel zijn van de bedrijfsvoering van elke boer. Als reikwijdte ALLE BOEREN.
Wij zullen er in de toekomst zijn voor alle Agrariërs en andere eigenaren van gronden, die stappen willen zetten, samen
met ons op het gebied van natuur en landschapsbeheer.
In de periode 2020-2027 zal het ANLB onze belangrijkste prioriteit blijven. De basis van dit alles dient vertrouwen te zijn.
Vertrouwen komt echter te voet en gaat te paard. Dat moeten we wel beseffen , het gezegde vertrouwen is goed, controle is beter dient in de toekomst niet meer het uitgangspunt te zijn, van zowel deelnemer als ook overheid. Vertrouwen moet de basis zijn en controle een van kwaliteits keurmerk. We willen niet achter iedere deelnemer een controleur,
wanneer dit het uitgangspunt is, dan is ieder project gedoemd een vroege dood te sterven. Hier gaan we met zijn allen
aan werken, door middel van intensievere begeleiding door de veldcoördinatoren en steekproeven.
Met deelnemers die stelselmatig te kort komingen hebben, kan de overeenkomst worden beëindigd. Verder staan we
open om projecten van SBB, RWS, Waterschap, Gemeenten en Provincie alsmede marktpartijen buiten de aangewezen
gebieden, bij de agrarische sector onder te brengen. Dit kunnen we enkel doen als er voldoende VERTROUWEN is dat de
gevraagde kwaliteit zal worden geleverd. Indien dit echt gestalte krijgt zal dit ook van het Collectief een professionele
personele aanpassing vragen.
Het collectief wenst U allen een goed en gezond 2020 toe.
Willem Sloot

Lid worden?

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

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 .

Peter van Noord in actie op de Heesseltsche Uiterwaarden

Ook uw nieuws op onze website? Neem dan contact op met Arie
Dirksen, penningmeester@vanl-tcw.nl

Ook meedoen met
agrarisch natuurbeheer?

Deze nieuwsbrief is een uitgave van VANL-TCW en verschijnt 2x
per jaar.

Zowel agrariërs als particulieren kunnen afhankelijk van
locatie en pakket meedoen met het ANLB subsidiestelsel.
Voor een overzicht zie onze website.

Redactie en vormgeving:
Arie Dirksen

WORD LID!
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Bestuur VANL-TCW

