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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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Project Natuurinclusief Betuws Boeren
Eerste ervaringen uit project
Vierentwintig agrarische ondernemers in de
Betuwe en Land van Maas & Waal zijn begin
2020 gestart met de toepassing van
natuurinclusieve landbouw. De deelnemers
komen uit de fruiteelt, boomteelt, akkerbouw
en melkveehouderij en doen samen ervaring
op het toepassen van maatregelen en
wisselen deze kennis sectorbreed uit.
De deelnemers willen met de aanleg van
akkerranden, bloemstroken en/of kruidenrijk
grasland meer biodiversiteit realiseren op
hun bedrijven voor het aantrekken van
nuttige insecten, bijen en daarnaast een
mooier landschap te creëren.

Lees meer

Zaaizaad voor
akkerrandpakketten
De pakketten 15 (Wintervoedselakker), 18
(Kruidenrijke akker) en 19 (Kruidenrijke
akkerrand en Patrijzenrand) worden in het
werkgebied van Collectief Rivierenland
vooral toegepast in de leefgebieden ‘droge’
en in mindere mate ook de ‘natte’
dooradering.

Lees meer

Het nieuwe GLB ......
Het nieuwe GLB, ecoregelingen en een
puntensysteem?
Het nieuwe GLB (vanaf 2023) gaat
toekomstbestendige landbouw sterker
belonen. Eén van de ideeën is om dat te
doen via ecoregelingen en een
puntensysteem. Agrariërs die op hun bedrijf
ruimte maken voor houtopstanden of
ecologische slootranden bijvoorbeeld,
kunnen daarvoor een vergoeding krijgen.

Lees meer en kijk een filmpje

Nieuwe impulsen voor weidevogelbeheer
Met alle betrokken partijen heeft in
september de evaluatie rondom de
resultaten van de weidevogelbescherming
en -beheer plaatsgevonden. Hierbij is
gekeken naar de uitkomstresultaten van
legsels en de resultaten van de BTS (Bruto
Territoriaal Succes)-telling van de grutto in
de 11 weidevogelgebieden binnen Collectief
Rivierenland.
Lees meer

Lees meer

Samen kansen zoeken voor de patrijs in rivierenland
Afgelopen periode hebben we samen met
de vrijwillige patrijzentellers, de
veldcoördinatoren, de regiocoördinator en
Stichting Landschap Gelderland de
resultaten van de patrijzentellingen van dit
voorjaar op een rij gezet. In de getelde
gebieden was de patrijzenstand redelijk
stabiel gebleven met een positieve
uitschieter naar boven. Daarnaast zijn de
focusgebieden voor de patrijs in kaart
gebracht.

Evaluatie 2019 patrijzen

Lees meer

Lees ook:
Nederlander bezorgd over verlies agrarisch landschap >>>
Graslandbeheer >>>
EU-landbouwministers over GLB >>>
Titel ?? >>>
Titel ?? >>>
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