Nieuwsbrief zomer 2015

Nieuws vanuit onze organisatie
Graag wil ik de revue laten passeren waar we als VANL-TCW de afgelopen maanden mee bezig zijn geweest.
Dit voorjaar hebben we weer een heel aantal kilo’s van ons in de streek inmiddels welbekende akkerrandenmengsel afgeleverd. Voor een aantal akkerbouwers vormt het een onderdeel van de vergroeningsverplichting. Ook zijn
diverse particulieren en ook gemeenten tot zelfs een ziekenhuis toe die er hun terrein mee aankleden en daarmee
ook behalve de uitstraling naar de omgeving bijdragen aan de biodiversiteit en de bijenstand.
Ook spelen wij een rol in het begeleiden namens
Staatsbosbeheer van het kleinschalige (agrarische)
beheer door pachters. Wij zijn daar ook aanspreekpunt voor de omgeving ingeval van veeuitbraak,
afvaldumping ed. Verder denken wij mee met Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat in de aanloop naar de
herinrichtingswerkzaamheden die wellicht in 2016 van
start gaan. Deze werkzaamheden zijn bedoeld om de
veiligheid van het achterliggende gebied bij hoogwater
te vergroten. Op zich een doel waar een ieder achter
zal staan, maar wat voor een aantal grondgebruikers
pijnlijke, maar onvermijdelijke gevolgen heeft voor hun
bedrijfsvoering.
Staatsbosbeheer wil de pijn zo eerlijk mogelijk verdelen en wij hopen als VANL-TCW vanuit onze boerenachtergrond te helpen de vertaalslag naar de praktijk zo
goed mogelijk te laten verlopen.

Een ander project wat we inmiddels hebben opgeleverd is de aanleg van een knuppelpad in Rhenoy. Dit
is gerealiseerd in opdracht van de gemeente Geldermalsen door onze werkploeg in samenwerking met St.
Landschapsbeheer Gelderland. Onze bijdrage bestond
voornamelijk uit het aanleggen van een vlonderpad
door een stuk griend en het plaatsen van een 12 meter
lange loopbrug over een water. Ook bijbehorende
overstapjes en een klaphekje hebben we geplaatst. De
officiële opening heeft inmiddels plaatsgevonden.
Ook het nieuwe GLB brengt veel werk met zich mee.
Wij zijn als VANL-TCW als onderdeel van het collectief
Rivierenland mee verantwoordelijk voor het invullen
van een effectief agrarisch natuurbeheer in ons gebied.
Verschillende van U heb ik dan ook bij mij thuis ontvangen om mogelijkheden door te spreken en beheer in
te voeren. Deze invoer heeft tot nu toe geresulteerd in
intentieverklaringen en krijgt dit jaar nog een vervolg
in definitieve vereenkomsten die in 2016 van kracht
worden.

Samen met de hoogstamboomgaardvereniging, de
gemeente Geldermalsen en Slg. zoeken we naar mogelijkheden om te komen tot het tot waarde brengen van
hun eindproduct, (veelal biologisch) fruit.
Meer en meer gaan wij als VANL-TCW ook samenwerken met verschillende gemeenten. Om enkele voorbeelden te noemen:
• Een windsingelproject waarbij wij samen aan
beginnen met de gemeente Geldermalsen en Slg.
• Het verkennen van de mogelijkheden van
landschapsinrichting in de ecologische verbindingszone
bij het ecoduct in Beesd richting De Regulieren. Dit
samen met de gemeente Culemborg
• Het op elkaar afstemmen en zo mogelijk elkaar
versterken van activiteiten in het openbaar groen met
de gemeente Lingewaal. Zo gaan wij kijken of we een
rol kunnen spelen bij het onderhoud aan fruitbomen in
openbare ruimte.

Verder loopt het beheer van enkele terreinen in het kader van natuurcompensatie A-2 ook dit jaar weer door.
Wij hebben meegedaan aan de zwerfvuilophaaldag en
daarmee een traject langs de uiterwaarden in Heesselt
voor onze rekening genomen.
In de uiterwaarden van Heesselt hebben wij een taak
op ons genomen in het onderhoud van wandelpaden
en landschapselementen.
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Peter van Noord

Weidevogels
Weidevogelseizoen 2015. In februari nog even een “toetje” van 2014 gehad in de vorm van een BBQ bij Han van
Oort te Tuil. Gelegenheid om weer even contacten te leggen en vooruit te blikken op het nieuwe seizoen. Maar het
seizoen begon met veel te lage temperaturen en de weidevogels die terug kwamen zaten echt te wachten op betere tijden. Na een wat stroeve start begon het in april redelijk / goed te lopen ondanks dat het toch nog wat aan de
koude kant was. Door het droge en frisse weer begon de grasgroei ook veel later op gang te komen waardoor de
vroege broeders (kievit) hun eieren al medio april uit zagen komen. Voordeel was ook dat de maaidatum wat werd
uitgesteld maar dat was voor de tureluur en de grutto weer ongunstig omdat ze dit jaar ook wat later begonnen met
eieren leggen.
E.e.a. zal deze zomer te lezen zijn in het blad Vogels+
van Vogelbescherming Nederland. En daarbij ook een
dvd met een korte impressie van de werking van de
nestbeschermer. Een leuk resultaat en een stukje PR
voor de vereniging en de weidevogelwerkgroep.
Dit voorjaar deed vrijwilliger Douwe van der Werf een
opmerkelijke ontdekking. Op het bouwland onder Opijnen vond hij een nest met 5 kievitseieren. Een bijzondere vondst omdat dit niet vaak voor komt.
Na deze positieve punten is er ook minder goed nieuws
te melden. Dolf Blom, coördinator van Geldermalsen
en Culemborg, heeft aangegeven te stoppen. Te druk
met werk en hierdoor te weinig tijd meer voor het coördineren van de weidevogelwerkgroep in zijn gebied.
Heel jammer want we zullen je inbreng in ons overleg
missen. Vanaf deze plaats Dolf veel dank en we zullen op onze evaluatieavond met de coördinatoren op
gepaste wijze afscheid van je nemen. Bij deze dan ook
een oproep aan de vrijwilligers om te overwegen de
vrijgevallen coördinatie plaats op te vullen. Lijkt je dit
wat neem dan contact met me op.
Rest me nog iedereen die dit jaar heeft meegedaan te
bedanken voor hun inzet. Een fijne zomer toegewenst.

Toch heb ik het idee dat we terug mogen blikken op
een gunstig jaar. Vooral als ik kijk naar onze gebieden
in Neerijnen heeft onze groep het prima gedaan. Maar
ook uit andere hoeken komen gunstige berichten.
Dit jaar hebben we op verschillende plaatsen de
nestbeschermer voor de mestslang kunnen inzetten.
Dit maakte Vogelbescherming Nederland nieuwsgierig
en heeft men een interview gehad met mij over het
gebruik van deze nestbeschermer. Ook zijn er video opnamen gemaakt waarin de werkwijze op een duidelijke
manier word aangetoond.
Deze opnamen vonden plaats op het akkerbouwbedrijf
van Han van Oort te Tuil. In samenwerking met vrijwilligers en het loonbedrijf van Bongers werden alle nesten
op het tarweperceel succesvol gespaard.

Gerrit Zeldenrust

Aankoop populierenbossen
Stichting Landschapsbeheer Rivierenland (SLR) werd
enkele jaren geleden door de Vanl-TCW opgericht.
SLR beheert inmiddels een tweetal natuurpercelen in
Beesd. Het uitvoerende beheer wordt door de VanlTCW tegen vergoeding uitgevoerd.

Peter van Noord blikt vooruit .....
• Bij degene die de intentieverklaring hebben gete-

kend willen wij graag terugkomen voor de vastlegging
van het voorgenomen agrarisch natuurbeheer in het
kader van het GLB.

Recent werd door het bestuur van SLR besloten tot
aankoop over te gaan van twee populierenbossen (samen ong. 4 ha.) van het Waterschap. Die percelen zijn
gelegen naast een perceel dat door SLR wordt beheerd.
Volgens haar statuten behoeft SLR toestemming van
de Vanl-TCW voor een dergelijke aankoop. Tijdens een
extra ledenvergadering op 16 juni jl. hebben de leden
zich akkoord verklaard met de aankoop en tevens tot
het aangaan van een overbruggingskrediet voor SLR.
Alle leden hebben daar de stukken voor gekregen.

•

Ook in de toekomst hopen wij bloemenmengsel
te mogen blijven leveren. U kunt het hele jaar door
bestellen. Levering in het voorjaar.

•

Onze laserlamp tot u beschikking staat tegen een
gereduceerd tarief om overlast van ganzen etc. tegen
te gaan.

•

Wij willen u helpen bij het realiseren van erfbeplanting en/of windsingels, zowel in het maken van plannen als ook in de uitvoering.

•

Een groot aantal bovengenoemde activiteiten die
nog doorlopen voortzetten en/of er mee aan de slag
gaan.
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SLR is van plan een wandelpad aan te leggen dat aan
een bestaande fietsroute wordt aangetakt. Tevens
word bezien of het plaatsen van een vogelkijkhut voor
educatieve doeleinden tot de mogelijkheden behoort.
Zoiets is natuurlijk alleen maar mogelijk als subsidies of
sponsorgelden worden verkregen.
Cor van Heuckelum

Steenuilen

Opening eerste Klompenpad in
Geldermalsen: Rhenoijschepad

Steenuilennieuws; op 12 maart 2015 vond er een
avond plaats in het gemeentehuis te Geldermalsen
waar we een nieuwe werkgroep steenuilen wilden
gaan oprichten. E.e.a. onder leiding van SLG, die
hiervoor door ons was benaderd. Naast SLG waren ook
Theo Boudewijn van de Natuur en Vogelwacht Culemborg en ondergetekende aanwezig. Nadat we gedrieën
ons verhaal hadden gepresenteerd kon men zich opgeven om aan deze werkgroep deel te nemen. T.z.t. zal er
een korte cursus volgen voor deze nieuwe vrijwilligers
en zullen ze onder leiding van Theo Boudewijn kasten
gaan plaatsen. In januari/februari 2016 gaan de vrijwilligers met geluid aan de slag (roep van de steenuil) om
te inventariseren waar steenuilen zich bevinden.
Zaterdag 18 april was er een overleg tussen de verschillende vrijwilligers van steenuilenwerkgroepen in de
Betuwe in Buren. Het doel van deze bijeenkomst was in
de eerste plaats om nader kennis met elkaar te maken
en alles wat beter op elkaar af te stemmen. Hierna
werd er onder leiding van Frans Jacobs (Stichting
Stone) een gebiedsindeling gemaakt.
Blijft staan dat we, ondanks deze afspraken, nog steeds
vrijwilligers voor onze groep zoeken. Het gaat hier
vooral om het controleren, inventariseren en schoonmaken van de kasten die in het bezit van de VANL zijn.
Heb je na het weidevogelseizoen nog wat tijd over kom
en sluit je dan bij ons aan. Het gebied is n.l. te groot
voor de werkgroep die er nu is. (2 personen)
Je kunt je opgeven bij mij.

Op zondag 3 mei vond de feestelijke opening plaats
van het eerste Klompenpad in de gemeente Geldermalsen: het Rhenoijschepad. Het is een rondwandeling van
14 kilometer door het afwisselende buitengebied van
Rhenoy en Acquoy. Wandelen door het stroomgebied
van de Linge met grienden, relicten van de Hollandse
Waterlinie en historische gebouwen. De opening vond
plaats bij de Betuwe Poort, Kornelis van Wijnenstraat 1
in Rhenoy. 1

Wethouder Ronald van Meygaarden zal samen met
Anton Verstegen uit Rhenoy het startpaneel onthullen.
Daarna maakt het gezelschap een korte wandeling.
Het Rhenoijschepad voert de wandelaar door het
mooie buitengebied van Rhenoy en Acquoy. Langs
oude kades en dijken met zicht op de Linge.
Onder begeleiding van Stichting Landschapsbeheer
Gelderland en in samenwerking met Werkgroep Dorpsplan Rhenoy, vrijwilligers, Vereniging Agrarisch- Natuuren Landschapsbeheer Tieler- en Culemborgerwaarden,
particuliere grondeigenaren en gemeente Geldermalsen is deze route tot stand gekomen.
Rhenoijschepad is het 66ste Klompenpad. Dit Klompenpad is mede mogelijk gemaakt door de Provincie
Gelderland, de gemeente Geldermalsen en de Nationale Postcode Loterij.

Gerrit Zeldenrust
ga_zeldenrust@hotmail.com
Tel.0418-592005

Windsingelproject
Verfraaiing boerderijen
De Vanl-TCW heeft recent via Landschapsbeheer Gelderland opdracht verkregen om na te gaan of er bij agrariërs in
de gemeente Geldermalsen interesse bestaat om onder gunstige voorwaarden (max. eigen bijdrage 10 %) deel te
nemen aan het aanleggen/renoveren van een windsingel bij hun bedrijf.
Zowel het maken van een plan alsook de uitvoering wordt voor de agrariër gedaan. Voorwaarde is wel dat het bedrijf
is gelegen in het gebied van het Nationaal Landschap Rivierengebied of dat van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.
Deze landschappen bestrijken een groot deel van de gemeente Geldermalsen.
Onze Coördinator Peter van Noord zal in de maanden
juli en augustus omstreeks 50 agrariërs benaderen en
aanbieden om in een keukentafelgesprek de mogelijkheden te bezien en de voorwaarden te bespreken om
deel te kunnen nemen.
In september staat er vervolgens een voorlichtingsavond gepland om onder meer de stand van zaken te
bespreken.
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Nieuwsgierig geworden en alvast meer weten? Neem
dan contact op met Peter van Noord

Hoogstamfruit

Waaljutters

Eind mei was er een inloopavond over hoogstamboomgaarden georganiseerd door de gemeente Geldermalsen met als spreker wethouder van Meygaarden . Het
doel van de ze avond was zoveel mogelijk mensen bij
elkaar te brengen, die zich bezig houden met hoogstamfruit.
De wethouder vertelde over de waarde voor de eigenheid van de streek en de positieve opstelling van de
gemeente voor deze parels in het landschap.
Mevrouw Gerris beleidsambtenaar natuur etc. ging
nog wat nader op het te voeren hoogstamvriendelijke
beleid in .

Verenigingen/organisaties langs de Waal hebben wat
bij kunnen verdienen voor de verenigingskas door
waaljutter te worden.
Als waaljutter zijn ook een werkploeg van de VANLTCW een stuk strand bij de Waal gaan schoonmaken.
Wij hebben 2,5 km waalstrand in de Heesseltsche
Uiterwaarde schoongemaakt.
Op 14 maart is de offciële aftrap van het project en
verenigingen kunnen zich melden bij de gemeente.
Vele verenigingen langs de Waal zijn dit jaar aan de
slag geweest voor een schone en beleefbare Waal.
Voor het project worden verenigingen geworven, die
delen van de oevers langs de Waal schoonmaken. De
verenigingen krijgen daarvoor een vergoeding.
Het waaljutters-project is onderdeel van ‘Schone en
beleefbare Waal’ en wordt uitgevoerd in de gemeenten Lingewaal, Lingewaard, Maasdriel, Neder-Betuwe,
Neerijnen, Overbetuwe, Tiel, West Maas en Waal en
Zaltbommel.

Mevrouw de Beer Poortugaal uit Zoelen bij hoogstam
bezitters beter bekend als de firma MOBIPERS, waar
men zijn fruit tot sap kan laten verwerken, gaf een
presentatie over de huidige bedrijfsvoering.
Vanaf heden wordt alle fruit op afspraak met een vaste
installatie in Zoelen aan de Retsezijstraat verwerkt.
De mobiele pers van voorheen zal in de nabije toekomst buiten gebruik worden gesteld. De minimum
hoeveelheid fruit om tot sap van eigen fruit te worden
verwerkt is 75 kg. Kleinere hoeveelheden zijn wel mogelijk, deze worden dan bij elkaar gevoegd.
Ook is er nu de mogelijkheid bij hun (gepelde) walnoten tot notenolie worden verwerkt.
Vervolgens sprak Dhr. V. Dijk van Mariënwaard over
de wijze waarop hier in de boomgaarden en het fruit
werd gewerkt met gehandicapten .
Mevrouw Manintveld wil cider gaan maken, en hier
voor kan fruit worden aangeboden.
Verder wordt er gewerkt aan een collectieve SKAL
certificering , maar hieraan zitten nog wel wat haken
en ogen.
Bij de VANL-TCW kan volgend jaar weer subsidie voor
hoogstamboomgaarden worden aangevraagd, dit jaar
is reeds vol ingetekend.
Met een drankje konden aanwezigen nog wat napraten en elkaar ontmoeten,al met al een goed initiatief
van de Gemeente.
Willem Sloot

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 .
Ook uw nieuws op onze website? Neem dan contact
op met Arie Dirksen, 0345-572939 of famdirksen@
hetnet.nl .
Deze nieuwsbrief is een uitgave van VANL-TCW en
verschijnt 2x per jaar.
Redactie en vormgeving:
Arie Dirksen
Eindredactie:
Bestuur VANL-TCW
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