Samen sterk
voor ons mooie
platteland ........
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Certificaten aan 40 agrarische
collectieven uitgereikt
Op donderdagmiddag 15 oktober ontvingen alle veertig collectieven hun certificaat collectief Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer. Dit gebeurde na afloop van het landelijke collectievenberaad,
het bestuurlijk overleg van alle agrarische collectieven. Het certificaat is een belangrijk ijkpunt op weg naar het vernieuwde Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 2016 (ANLb2016). Het is een
voorwaarde om in aanmerking te komen voor de subsidie voor
agrarisch natuur- en landschapsbeheer.
Het certificaat is ook het bewijs dat elk
collectief een professionele werkwijze
heeft opgezet en vastgelegd in een eigen
kwaliteitshandboek. Het ‘rijbewijs’
is binnen, nu kunnen de collectieven
plaatsnemen achter het stuur en kilometers gaan maken. De collectieven
laten in het kwaliteitshandboek zien
hoe hun organisatie te werk gaat bij de
uitvoering van het Agrarisch Natuur- en
Landschapsbeheer 2016 (ANLb2016). Het
afsluiten van de beheercontracten met de
deelnemers van het collectief, de aanpak
van controles in het veld (schouw) en de
wijze waarop het collectief met eventuele
geschillen omgaat zijn voorbeelden van
zaken die in het kwaliteitshandboek zijn
beschreven.
ken De afgelopen maanden heeft de
Stichting Certificering Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL) zich, in
opdracht van de provincies, gebogen over
de ingediende kwaliteitshandboeken.

Positief oordeel kwaliteitshandboe Het
eindresultaat is er een om trots op te zijn:
een positief oordeel voor alle collectieven. Dat leidde vandaag tot een feestelijke uitreiking van de certificaten aan alle
agrarische collectieven. Jan Pieter Lokker,
bestuursvoorzitter van de Stichting Certificering SNL en Gelderse gedeputeerde Jan
Jacob van Dijk (portefeuillehouder natuur
van de provincies) deelden de certificaten
gezamenlijk uit. Van Dijk: “We gaan iets
nieuws doen met het agrarisch natuurbeheer en dat wordt een groot succes.
Certificering is een belangrijke stap op
weg hiernaar toe. Ik ben er trots op dat de
veertig collectieven dit voor elkaar hebben gekregen.” Geen papieren werkelijkheid: samen blijven leren en verbeteren
De kwaliteitshandboeken van de collectieven zijn niet alleen mooie woorden op
papier. Doel is het professioneel uitvoeren
van het ANLb16. Of dat ook gebeurt,
wordt getoetst via audits.

De Stichting Certificering SNL voert deze
uit bij de collectieven. Jan Pieter Lokker:
“We zien de audits als een gezamenlijk
proces. We geven elkaar tijd en ruimte om
zaken voor elkaar te krijgen. We bekijken
als partners naar wat nodig is en zoeken
samen naar het hoogst haalbare.” Van
Dijk: “ Bij de audits wordt gekeken naar
hoe het er bij de collectieven voor staat
en hoe het nog beter kan. Samen gaan we
de klus klaren. Dat doen we in een goede
onderlinge verstandhouding, op weg naar
een goed resultaat. Zodat discussies over
het nut en voortbestaan van het agrarisch
natuurbeheer verleden tijd zijn.” Het is
goed denkbaar dat collectieven volgend
jaar tijdens de uitvoering al ontdekken
dat de gekozen aanpak voor sommige
onderdelen van het kwaliteitshandboek
niet goed aansluit bij de praktijk. In dat
geval kunnen ze de aangepaste werkwijze
aangeven bij de Stichting Certificering, die
op haar beurt toetst of de nieuwe aanpak
ook voldoet.

Twee bestuursleden verlaten het bestuur

Opleidingsdagen voor de coördinatoren/veldmedewerkers binnen de Collectieven. Dit zijn de
coördinatoren van de ANV’s.

Twee bestuursleden hebben het bestuur van onze organisatie verlaten. Binnen het bestuur hebben we van Jan
den Hartog en Ton van Zante al afscheid genomen. Jan is
al lid van het bestuur bijna vanaf het eerste uur. Zij hebben aangegeven dat wij altijd een beroep op hun kunnen
doen. Vooral omdat zij een goede gebiedskennis hebben
en dat zij ook bestuursleden zijn of geweest zijn van LTO
Noord.
Langs deze weg willen wij de afgetreden bestuursleden
nogmaals bedanken voor hun inzet.
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Bloemrijke akkerranden
Akkerranden in 2015

Na de officiële afsluiting van het project Bloeiend Bedrijf heeft een aantal individuele boeren op eigen initiatief akkerranden aangelegd. Ook agrarische natuurverenigingen (ANV’s) hebben niet stil gezeten: ook zij hebben gebruik gemaakt van
de ervaringen uit Bloeiend Bedrijf. Zo is het hun ook in 2015 gelukt om akkerranden voor natuurlijke plaagbeheersing
aan te leggen. Jammer genoeg besteedden slechts enkele projecten aandacht aan het verminderen van het insecticidengebruik en de effecten van op natuurlijke plaagbeheersing.
De betrokken ANV’s waren vaak te druk met het maken van gebiedsplannen, de certificering van het collectief en bijkomende zaken, waardoor er nauwelijks monitoring en effectmetingen hebben plaatsgevonden. Hopelijk verandert dit
de komende jaren. In deze nieuwsbrief presenteren we een overzicht van Bloeiend Bedrijf-vervolgprojecten en andere
initiatieven met akkerranden. Ook vindt u verwijzingen naar nieuwe publicaties over akkerrandenbeheer en effecten op
bijen op het platteland.

Akkerranden en vergroening

In totaal hebben in Nederland zo’n 250 ex-Bloeiend Bedrijf
deelnemers dit jaar weer akkerranden ingezaaid. Vanuit
Bloeiend Bedrijf is het gelukt om een kleine hoeveelheid zaaizaad hiervoor te leveren. Een groot deel heeft
de akkerranden op eigen initiatief aangelegd, waarbij de
akkerrand onderdeel uitmaakt van de vergroeningsmaatregelen (Pijler 1). Een ander deel heeft de akkerranden in
het kader van een project of regeling aangelegd waarbij
aanvullende financiering is gevonden. De ANV’s en nieuw
gevormde
collectieven werkten daarbij vaak samen met Waterschappen.

Bloeiende randen in de boomgaard
FAB-randen in de akkerbouw voor het
stimuleren van nuttige insecten voor
de plaagbeheersing is ondertussen
een bekend fenomeen. Voor de fruitteelt worden ze echter nog niet op
grote schaal toegepast. Toch experimenteert een aantal Milieukeur-fruittelers hiermee. Djûke van der Maat
in Bunnik: “In de boomgaard is vaak
minder plek om randen te zaaien.
Gedurende het seizoen moeten we
tussen de bomen door kunnen rijden
en bloeiende randen staan dan in de
weg. Maar elk jaar moeten er wel
een paar rijen oude bomen gerooid
worden.

En deze rijen met nieuwe boompjes
zijn wel geschikt om bloemen in te
zaaien.
Dat is op een aantal bedrijven uitgeprobeerd.” Aan de hand van insectenbemonsteringen is de opeenvolging
van nuttige insecten in de boomgaarden in beeld gebracht. Als eerste zien
we de jagende spinnen (april), dan komen de kevers, lieveheersbeestjes en
soldaatjes (mei). Sluipwespen, zweefvliegen, gaasvliegen en oorwormen
zien we vanaf juni de boomgaarden
bestieren. Deze blijven gedurende de
zomer actief.

Vergroening meerwaarde in bouwplan

De Europese vergroeningseisen pakken voor iedere
teler op iedere grondsoort
anders uit.

Een akkerbouwer op lichte
zandgrond heeft veel minder moeite om te vergroenen dan een collega op
zware klei. Akkerbouwers
moeten proberen de maatregelen goed inpassen in de
bedrijfsvoering.

Lees het hele artikel op
www.vanl-tcw.nl
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Nieuw bestuurslid
Inmiddels hebben we ook weer een nieuw bestuurslid kunnen vinden die zich graag wil
inzetten voor de VANL-TCW.
Arnoud Kipping. Hij werkt op Landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt te
Beesd. Tijdens de volgende ledenvergadering
zullen we Arnoud
introduceren.

Steenuilen
In de afgelopen drie maanden hebben we alle locaties van nestkasten bezocht, gecontroleerd en schoongemaakt voor
het nieuwe seizoen. Als resultaat van deze controle bij 30 locaties kwamen we tot de volgend slotsom. Op acht plaatsen waren uilen aanwezig doordat we braakballen aantroffen. Van de acht locaties waren er 4 nesten met jongen. Op
een van deze plaatsen zijn de jongen geringd en wel bij de Fam. Treur in Herwijnen. In de andere kasten kwamen we
veel nestmateriaal tegen van o.a. kauw, spreeuw of kool- pimpelmees die deze plaatsen ook graag bezoeken. Maar ook
een nestkast met honingraten en wilden bijen. Een aantal kasten waren leeg en waarschijnlijk zijn dit minder aantrekkelijke broedplaatsen voor de steenuil. Maar wat niet is kan nog komen. Op twee plaatsen moeten de kasten vervangen
worden en het is dan ook goed te weten dat het bestuur van de VANL toestemming heeft gegeven om 10 kasten aan te
schaffen zodat we deze weer in ons gebied kunnen uitzetten. Verder willen we in het voorjaar met geluidsapparatuur
bepaalde gebieden in kaart brengen waar steenuilen zich bevinden. Om alles goed in kaart te krijgen zullen we e.e.a.
moeten uitsmeren over meerdere jaren. Maar dan hebben we wel een goed beeld van de steenuil in ons gebied. Een
hele klus maar we bekijken dit van jaar tot jaar en hier kunnen we nog wel wat hulp bij gebruiken dus schroom niet.
Tjalde Wiersma
Gerrit Zeldenrust

Ons weidevogeltjesland
In de vorige nieuwsbrief wist ik te
melden dat we over de resultaten redelijk tevreden waren. In
bepaalde gebieden was dat ook
zo, maar van verschillende kanten kwamen er ook meldingen
dat de vogelstand achteruit gaat.
Ja, ook wij hebben te maken met
de landelijke trend dat de weidevogelstand terugloopt. Laten we
daarom goed uitkijken naar die
gebieden met weidevogels waar
we echt nodig zijn. Punt van aandacht voor het komende jaar.
En in dat nieuwe seizoen bestaan we 20 jaar. Vieren doen
we het niet, maar we willen wel
een grote campagne starten om
nieuwe vrijwilligers te krijgen.
Kranten, lokale radio, flyers, kabel
tv o.a. zullen benaderd worden.
Maar ook jullie kunnen meehelpen om dit “jubileum” tot een
succes te maken. Zoek in je buurt
naar nieuwe mensen en laat hen
meegenieten van wat wij in het
veld tegenkomen.

Dit komende jaar is ook het jaar van
de kievit en als het goed lukt hebben
we op onze startavond (di 16 februari
2016) hierover een spreker. Vogelbescherming en SOVON hebben de handen ineengeslagen en starten in het
voorjaar met een project dat aansluit
bij het jaar van de kievit. Ook hier zal
op de startavond e.e.a. aan jullie dan
worden meegedeeld.
Als de nieuwsbrief uitkomt hebben
we ook een overleg gehad met de
groep van Geldermalsen, Culemborg
en Buren. Na het wegvallen van Dolf
Blom als coördinator willen we met
de groep rond de tafel gaan zitten om
een verdere doorstart te bespreken.
De werkgroep heeft hier het volste
vertrouwen in dat dit goed zal komen.
Voor zover het nieuws vanuit de weidevogel werkgroep.
Een fijne kerst en een goede start in
2016 toegewenst.

Uitwerpselen van een vos na een
menu van weidevogelkuikens

Piet de Jongh
Goof den Hartogh
Gerrit Zeldenrust

Hoogstam fruit boomgaarden

We zijn momenteel bezig om voor de leden een collectieve SKAL licentie te krijgen. Het is de bedoeling dat de Skal
licentie van Lingestreek wordt overgeschreven naar TCW. We verwachten dat dit per 1 januari 2016 kan ingaan. Als deze
overschrijving is afgerond, kunnen de leden van Lingestreek die ten westen van het A’dam-Rijnkanaal wonen zich laten
uitschrijven bij Lingestreek en zich als lid aanmelden bij TCW. De leden van Lingestreek ten oosten van het kanaal blijven
lid van Lingestreek en gaan een opslag aan TCW voor de Skal licentie betalen. Met de Gemeente Lingewaal zijn we in
gesprek om het onderhoud (snoeien) van een aantal fruitbomen voor hun te gaan uitvoeren. Verder zal in de komende
tijd aandacht worden besteed aan de afzet van het fruit en de verwerking tot stroop en sap.
Willem Sloot
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Ganzen
Ganzenrustgebieden, Faunaschade en procedure aanvraag tegemoetkoming voor faunaschade.

De provincies bepalen nu het beleid met betrekking tot alle flora en faunazaken. Als uitvoeringselementen is in
Gelderland de Faunabeheereenheid ( FBE) opgericht. Deze geeft handen en voeten aan het provinciaal beleid in deze.
Hierin hebben zitting vertegenwoordigers van; de Landbouw LTO 3, de Federatie Particulier Grondbezit 3, de Jagersvereniging 3, de Terreinbeherende organisaties o.a. Gelders Landschap 3, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
en de Dienst Vastgoed Defensie 2 . Totaal dus 14 personen. Er wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen jacht,
en beheer en schadebestrijding. De jacht soorten zijn; hazen, fazanten, wilde eenden, wilde konijnen en houtduiven.

Voor alle andere diersoorten is een vrijstelling, ontheffing of aanwijzing van de landelijke of provinciale overheid nodig.
Zwarte kraaien en kauwen staan op de landelijke vrijstelling lijst hiervoor is geen provinciale ontheffing nodig.
Voor alle andere diersoorten is een provinciale ontheffing of aanwijzing nodig. De FBE verstrekt ontheffingen en vergunningen
voor beheer en schadebestrijding van de diersoorten die niet op de landelijke vrijstellingslijst staan, aan de Wildbeheereenheden
( WBE’s). In deze WBE’s zijn de jagers in het gebied verenigd. Deze WBE’s beschikken op voorhand over de door de provincie
afgegeven vrijstellingen, ontheffingen en aanwijzingen. De jachthouder kan bij de WBE de gewenste vergunning verkrijgen of down
loaden . Voor beheer en schadebestrijding van andere schade veroorzakende diersoorten kan bij de provincie een ontheffing worden
aangevraagd, dit kan iedere grondgebruiker individueel doen.
Maar het is gemakkelijker om dit via uw Jachthouder te doen, hij is op de hoogte van de mogelijkheden.
Voor gebruik van een vrijstelling, ontheffing, of aanwijzing met het geweer moet de jachthouder een schriftelijke toestemming van
de grondgebruiker kunnen tonen voor de betreffende gronden. Aan elke ontheffing zijn voorwaarden verbonden, zoals b.v. zetten
van voldoende afweermiddelen, om de schade te voorkomen c.q. beperken.

Tegemoetkoming schade door zomerganzen in 2015

Voor tegemoetkoming van schade door grauwe en kolganzen
aangericht in de periode tussen 1 april en 1 november 2015
was door de gezamelijke provincies een plafond gesteld van €
2 miljoen. De getaxeerde schade zou dan naar rato worden uitbetaald. Blijkbaar was de juridische grond onder dit voornemen
onvoldoende en heeft men dit besluit herzien.
Bij de schade toewijzing geldt een aftrek van € 250,= voor eigen
risico. Deze € 250,= is niet aan de orde als deze al is toegepast
bij de tegemoetkoming voor de schade toegebracht tussen 1
november 2014 en 1 april 2015.

GANZENRUSTGEBIEDEN

Om winterrust voor overwinterende ganzen te creëren zijn door
de provincie Rustgebieden aan gewezen. In ons gebied zijn dit
voornamelijk buitendijkse gebieden langs de Waal. Met als doel
dat de ganzen hier zoveel mogelijk blijven, om elders schade te
beperken. In deze Rustgebieden mogen ganzen tussen 1 november 2015 en 1 april niet worden verontrust.
De schade aan gewassen in de rustgebieden zal de provincie
door de taxateurs van het Faunafonds automatisch laten taxeren. Hier is geen eigen risico, en er zijn ook geen behandeling
kosten aan verbonden. Bovenop deze getaxeerde schade komt
nog een toeslag van € 50,= voor iedere beschadigde ha.

Mogelijk zullen de ANV’s in de toekomst worden betrokken bij
de coördinatie m.b.t. de Rustgebieden voor ganzen.
Bij de provincie wordt hier nog over nagedacht.
Willem Sloot

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 .

SCHADE BUITEN DE RUSTGEBIEDEN

Buiten deze rustgebieden mogen de ganzen worden verjaagd, en of kan verjaging met ondersteunend afschot worden
toegepast, middels bovengenoemde ontheffingen. Bij nieuw
ingezaaid grasland en op graanpercelen , moeten er voldoende
afweermiddelen staan, voor tot afschot kan worden overgegaan
zie de ontheffing voorwaarden. Naast afweermiddelen moet
minimaal 3 maal per week adequaat van de ontheffing gebruik
worden gemaakt, De jachthouder is verplicht al zijn activiteiten te rapporteren aan de FBE via het FRS systeem. Als aan
deze voorwaarden is voldaan, en er treed alsnog schade op,
dan komt u in aanmerking voor een tegemoetkoming van het
Fauna fonds. Deze schade dient men binnen 7 dagen digitaal te
melden bij het Faunafonds; www. Faunafonds .nl Er geldt een
eigen risico van € 250.= per bedrijf per jaar, tevens moet er €
300,= “behandelingkosten” worden betaald alvorens uw aanvraag in behandeling wordt genomen. M.a.w de schade moet
groter dan € 600,= zijn .

Ook uw nieuws op onze website? Neem dan contact op met
Arie Dirksen, 06-10672315 of famdirksen@hetnet.nl .
Deze nieuwsbrief is een uitgave van VANL-TCW en verschijnt
2x per jaar.
Redactie en vormgeving:
Arie Dirksen
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