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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De VANL-TCW in coronatijd
Via een nieuwsbrief hebt u al enige tijd niets meer van onze organisatie gehoord. Tijd om van
ons te laten horen. Natuurlijk volgt u ons via Facebook en Twitter.
De landelijke coronaregels versoepelen weer een beetje. Maar ook tijdens de landelijke lockdown gingen de werkzaamheden voor een deel gewoon door. Wel rekening houdend met de
richtlijnen van het RIVM. Zo zijn de leden/vrijwilligers bijeenkomsten niet meer gehouden. Het
bestuur vergadert online. Enz.

Werkzaamheden
Terwijl een groot gedeelte van Nederland op
slot zit i.v.m. de Coronavirus, gaan de
werkzaamheden bij de VANL-TCW bijna
gewoon door. Tijdens de hoogwaterstand in
de Waal moesten de koeien en paarden op
de hoogwatervluchtplaats gewoon gevoerd
worden. Snoeien van de fruitbomen bij
Geofort kunnen we natuurlijk ook niet laten
zoals het is. Dus snoeien. Akkerranden
moeten ook ingezaaid worden. Randenzaad
bestellen en in de tweede week van april is
Peter van Noord begonnen met dit zaad bij
de boeren/grondeigenaren te brengen.
Tijkdens de droge periode kwam er weinig
op. Na enkele regenbuien moet het op dit
moment goed opkomen.

Hoogwater in de Waal
Het hoge water in onze rivieren heeft meer
gevolgen. Toen het water op de
uiterwaarden weer weg was, konden de
koeien en paarden weer de ruimte krijgen.
Maar het zakkende water laat ook voor een
hoop troep achter op de uiterwaarden. Dit
moet weg. Het Waterschap heeft het
materiaal langs de dijken weggehaald en de
VANL-TCW moet de uiterwaarden bij
Heesselt opruimen. En wat ligt er een
rommel, vooral plastic. Dit mag het vee niet
binnenkrijgen, dus weghalen/oprapen.

Een aantal Herefordkoeien hebben kalfjes en de konikpaarden zijn al nodige veulentjes
geboren. Het is zeer de moeite waard om eens een wandeling/struintocht te maken op de
Heesseltsche Uiterwaarden. Neemt u een hond mee, denk erom: "honden aan de lijn".

Patrijzenproject
Eind april zijn de patrijzenranden ingezaaid. Wij zijn onze leden dankbaar dat ook zij de
patrijzen beschermen door randen in te zaaien.

Bloemenblok
De foto's wijzen naar bloemenblokken in
Culemborg en Gellicum. Een bloemenblok
heeft straks veel voedsel, insecten voor
patrijzenkuikens en zaden patrijzen
volwassen zijn. Ook geeft het een veilige
broedplek en dekking tegen roofdieren.
Andere vogels en insecten profiteren
hebben ook veel profijt van deze
bloemblokken/patrijzenranden.

Weidevogelbeheer
Ook dit voorjaar worden de weidevogelnesten weer gezocht
en beschermd. Veel vrijwilligers zijn weer actief geweest
ondanks de moeilijke omstandigheden.
Petje af voor al die mensen die doorgaans gezellig als groep
op pad gingen en nu alleen of in elk geval met in achtneming
van de regelgeving toch hun verantwoording namen.
Het voorjaar dat voorafgegaan werd door een extreem natte
winter, was vanaf maart juist erg droog. We hebben
geconstateerd dat deze droogte de broedresultaten niet ten
goede kwam. Aan de andere kant is het wel mooi om te zien van hoeveel toegevoegde waarde
de plasdraspercelen zijn. Er zijn dan ook plannen om van deze vorm van beheer in 2021 meer
te realiseren.
Voor enkele overzichten die we kregen van verschillende van onze vrijwilligers, klik op de link:

Overzicht weidevogeltellingen (PDF-bestand)

Wist u dat
wij in het TCW-gebied in beheer hebben:
138 ha met legselbeheer
115 ha grasland met rustperiode voor weidevogels
en nog veel meer ......

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.

