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.

Nieuwsbrief
Februari 2021

De VANL-TCW zoekt:

veldcoördinator
Wegens de uitbreiding van werkzaamheden van onze vereniging zoeken wij naast de huidige
veldcoördinator een enthousiaste veldcoördinator die mee wil groeien met onze ambities. Als
veldcoördinator ben je onze oren en ogen in de Tieler- en Culemborger Waarden. Je ziet en
hoort de kansen voor samenwerking om de (lokale) biodiversiteit te versterken. Of dit nu met
(een groep) agrariërs is, overheden of een groep enthousiaste vrijwilligers. Jij bent de spin in dit
web. Mensen weten je te vinden en jij weet ideeën en kansen om te zetten in actie.

Wat ga je doen:
Begeleiden van projecten.
Organiseren, monitoren en schouwen van beheer.
Projectwerkzaamheden op het gebied van versterking van natuur en biodiversiteit.
Stimuleren van natuurinclusieve landbouw en gebiedsprocessen.
Onderhouden van contacten met lokale partijen op het vakgebied van landbouw en natuur.
Investeren in biodiversiteit en landschap.
Wat vragen we:
Inhoudelijke kennis van natuur en landschap.
Kennis van en affiniteit met de agrarische sector.
Affiniteit met het werk van onze vereniging.
Dat je gemiddeld 2 dagen per week verdeeld over meedere dagdelen beschikbaar bent.
Allereerst maken we dit kenbaar onder onze leden alvorens dit te delen in de media. Ben je
geïnteresseerd en heb je naast je huidige werk tijd om voor onze organisatie als zzp'er werk te
verrichten, neem dan contact op (vóór 1 maart a.s.) met het bestuur: Arie Dirksen, via
telefoonnummer 06 –10 67 23 15 of per mail penningmeester@vanl-tcw.nl.

Weidevogels
Als we naar de kalender kijken zien we dat het
broedseizoen van de weidevogels alweer aardig
dichtbij is.
Het weer doet nog even meer aan de winter
denken.
Toch zijn we alweer bezig met de voorbereidingen
voor het komende seizoen.
We zijn blij met de uitbreiding van het aantal
plasdraspercelen van 8 naar 13 in ons gebied. De
aantrekkende werking van deze percelen op de
weidevogels heeft zich wel bewezen.
Ook zijn veel agrariërs bereid om rondom deze plasdras percelen het beheer te verzwaren waardoor
de overlevingskans van de kuikens toe zal nemen. Ook is het materiaal wat nodig is voor de
vrijwilligers in bestelling bij SLG.
Verder zijn we blij met de aanmeldingen van vrijwilligers die ons team van dronepiloten willen komen
versterken.
Onze gebruikelijke aftrap voor het seizoen met een gezellige startavond gaat hem even niet worden,
zoals iedereen zal begrijpen. Wel hebben we het plan om tijdens het broedseizoen iets te organiseren
(liefst in het veld)

Natuurinclusief Betuws Boeren
Vierentwintig agrarische ondernemers in de
Betuwe en Land van Maas & Waal zijn begin 2020
gestart met de toepassing van natuurinclusieve
landbouw.
Kijk en luister naar de film:

Naar de film >>>

Hoogwater
Ook de winter van het tweede jaar waarop wij
als TCW de verantwoording hebben over het
beheer van de koeien en paarden in de
uiterwaarden in Heesselt is een enerverende
periode.
Op dit moment vallen een koudegolf en een
periode van hoog water samen.
We kunnen vaststellen dat dit bij ons meer
stress veroorzaakt dan bij de dieren. Zowel de
paarden als ook de Hereford koeien zijn
goed bestand tegen de kou en staan te genieten van de door ons aangeleverde maaltijd, terwijl wij het
toch maar fris vinden in de snijdende wind.
Voorafgaand aan het verblijf van de dieren op de Hoogwatervluchtplaats zijn we tijdens de stijging van
het rivierwater een aantal keren verrast. We wisten al dat toezien meer betekent dan het tellen van de
dieren, maar ook dagelijks aan de hand van prognoses van de waterstanden en kennis van het
gebied, maatregelen nemen om te voorkomen dat de dieren geïsoleerd raken.
Dit zal voor boeren met van oudsher vee in de uiterwaarden klinken als het intrappen van een open
deur. Het verschil zit hem in het feit dat er nu in het winterseizoen vee loopt en dat vanwege de
herinrichting niet alles voorspelbaar is.
Bij het schrijven van dit stukje staan de dieren nog steeds geïsoleerd, maar begint het water weer te
zakken. Het zal even duren voor de dieren weer het gebied in kunnen omdat het gras is besmeurd met
modder. Er is genoeg voer aanwezig. En er is in ons rivierengebied natuurlijk ook genoeg voer om
onze dieren niet te laten verhongeren.
Zoals gezegd veroorzaakte een en ander bij ons wel wat stress. Zeker omdat er twee veulens bij de
paarden lopen waarvan er één op de hoogwatervluchtplaats is geboren.
Verder is het zeker de moeite waard om te vermelden dat het leuk is om samen met Arend Kreun als
eigenaar van de koeien de werkzaamheden te doen. Maar ook de samenwerking met SBB is heel
goed. Daarnaast is het hartverwarmend hoeveel betrokkenheid er is van de buurt. Dit uit zich in het
sturen van foto's, telefoontjes, maar niet in de laatste plaats door de "veerdienst" die ons werd
aangeboden door familie Van den Heuvel, bewoners op het terrein van de Steenfabriek.

Naar de foto's >>>

Hebt u onze website wel eens bezocht?
www.vanl-tcw.nl

Lees ook:
Nieuwe aanvraag ANLB
Bekijk op onze site ook de filmpjes van de VANL-TCW

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.

