Samen sterk
voor ons mooie
platteland ....
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Oprichting Hoogstamfruit Rivierenland
VANL-TCW richt de afdeling Hoogstamfruit Rivierenland op en is daarmee ook gecertificeerd voor SKAL.

Lees
veel meer
op pagina 3

Weidevogelnieuws
Het seizoen is voorbij en ik heb onlangs
de laatste gegevens kunnen invoeren
in de landelijke database. In totaal
kwamen we dit jaar uit op bijna 400
nesten waarvan de meeste(2/3 deel)
bestond uit legsels van de kievit. Hierna volgen de scholekster, grutto en tureluur. Als “bijvangst”was er dit jaar de
gele kwikstaart, graspieper, slobeend
en een aantal kleine plevieren. Veel
werk weer gedaan door vrijwilligers
en agrariërs wat het mooie resultaat
aangeeft zoals hierboven al genoemd.
Verder hebben we dit jaar met een
aantal vrijwilligers twee tellingen uitgevoerd in de beheersgebieden van
de VANL. Teleurstellend waren de resultaten in het Leuvense veld waar we
zien dat de vogelstand terug loopt.

Het tegenovergestelde was het Rijswijkse veld met veel grutto’s. Daar dit
het eerste jaar was van de telling kunnen we hier nog weinig over zeggen.
Deze kan na meerdere jaren tellen pas
een goed beeld geven van de weidevogelstand. We hopen dan ook dat het
volgend jaar tot (nog) betere resultaten
zal leiden in beide beheersgebieden.
Waar we dit jaar ook veel mee te maken hebben gehad was de predatie,
en met name die in het Leuvense veld
bij Herwijnen. Op sommige plaatsen
meer dan 50% verlies van nesten met
eieren. Nadat deze meldingen van de
vrijwilligers bij ons binnen kwam hebben we actie ondernomen. Bij ons
laatste overleg van de werkgroep waren ook mensen van de WBE aanwezig.

Met hen hebben we ons probleem
besproken. Omdat er veel nesten
leeg waren is het vermoede dat het
hier zal gaan om de vos. Maar ook
de kraaien zijn hier volgens de vrijwilligers debet aan. In januari wil de
WBE met een lichtbak op pad gaan.
Daarnaast zullen we hen van kaartjes voorzien met daarop de plaatsen
waar de meeste predatie heeft plaats
gevonden. Over het bejagen van de
kraaien gaan we nog afspraken maken.
Tot slot nog een nieuwtje: de startdag van 2017 is vastgesteld op dinsdag 14 februari 2017 in het dorpshuis
te Herwijnen. Noteer deze avond al
vast in de agenda. We zijn heel druk
bezig om er weer een interessante
avond van te maken. Mis het niet.
Piet de Jongh en Gerrit Zeldenrust

Biologische akkerbouw op Mariënwaerdt

Op Mariënwaerdt hebben we een gemengd bedrijf van
melkvee, zoogkoeien(Lakenvelders) fruitteelt(hoogstam)
en akkerbouw. Voor 1999 waren de takken allemaal
gangbaar, toen werd besloten te onderzoeken of het
haalbaar was om de melkveehouderij om te schakelen
naar biologisch(zonder kunstmest en bestrijdingsmiddelen). Dit zou moeten kunnen en de akkerbouw moest
80ha omschakelen naar bio om voedergewassen te telen
zoals snijmais graan en gras/klaver voor het melkvee.
In die tijd werd ook de landgoedwinkel op gestart en deze
verkocht hoofdzakelijk biologische producten. Er was toen
nog 120 ha gangbare akkerbouw en de veldspuit reed regelmatig over het veld, dit voelde niet zo goed. Er werd toen
een omschakelplan gemaakt om de rest ook om te schakelen, dit werd in 5 jaar gerealiseerd. Na de laatste bespuiting
in de suikerbieten werden de percelen aangemeld bij SKAL.
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Vervolg op pagnia 2

Akkerranden op
Mariënwaerdt

Vervolg van pagina 1
Er werden naast de gewassen die ter dienste stonden voor het melkveebedrijf aardappels, granen, conservenerwten, stamslabonen en graszaad geteeld. In
2008 hebben we de WK-mennen gehad op het landgoed, hiervoor werd het akkerbouw areaal flink ingekrompen, percelen werden gediepploegd
en die
percelen fungeren nog steeds als evenementen- en parkeerterrein, hierop grazen de Lakenvelders in de zomer.
Voor komend jaar bestaat het bouwplan uit pompoenen,graszaad, snijmais, wintertarwe, wintergerst, winterveldbonen,
zomerveldbonen/zomertarwe(mengteelt) en gras/klaver.
De grasklaver is een rustgewas, die de grond weer een beetje
op orde brengt en die de onkruiddruk van met name de distels en melkdistels weer een aantal jaren beheersbaar houdt.

Een heel aantal jaren hebben we akkerranden op
Mariënwaerdt. De eerste 6 jaar via de SAN, later PSAN(Provinciaal Subsidie Agrarisch Natuurbeheer),
deze waren toen 12m breed, toen 3 jaar via de regeling ‘’Boeiend Bedrijf’’, deze waren 6 meter breed ,
daarna de zo geheten ‘’waterschapsranden’’, deze
mochten alleen langs watervoerende sloten liggen
en 4m breed . Sinds vorig jaar moeten de akkerranden aan gevraagd worden door de ANV, als de percelen in de ingetekende natte en droge dooradering
liggen. De breedtes variëren van 6 tot 18 meter. De
laatste randen moeten ieder jaar opnieuw gezaaid
worden en mogen pas op 1 febr. bewerkt worden, dit
is vrij laat als je weer een mooi zaaibed wil krijgen in
het voorjaar op de zware rivierklei. De bloemen randen worden erg gewaardeerd door de mensen die het
landgoed bezoeken er worden dan ook veel foto’s van
gemaakt. Voor de akkerbouw, in ons geval biologisch,
heeft het ook een meerwaarde omdat er al roofvijanden in kunnen ontwikkelen zoals soldaatjes, gaasvliegen, zweefvliegen, loopkevers, sluipwespen, lieveheersbeestjes die een deel van de luizen, ritnaalden en
trips kunnen bestrijden. Nadeel is wel dat de onkruiden in de randen erg in opmars zijn, ik zaai ze wel op
rijtjes zodat er nog een keer geschoffeld kan worden.

Om het onkruid de baas te kunnen maken we in het
voorjaar vaak een vals zaaibed(bij mais, pompoen en
zomergranen) , het land word dan al een keer klaar gelegd zodat er al onkruiden kiemen, deze worden dan nog
een keer met een bewerking afgesneden. Na het zaaien
wordt er al een keer geëgd voor opkomst en dan na opkomst zo vaak mogelijk eggen, hiervoor hebben we een
brede eg(12m). Wanneer nodig kunnen we dan gaan
schoffelen, dit doen we in de fronthef zodat er achter de
trekker nog een eg meeloopt waardoor de worteltjes
beter los komen van de grond en zo sneller uitdrogen.
Voor de bemesting gebruiken we de eigen rundveedrijfmest het meeste rond de boerderij en op het graszaad
in het vroege voorjaar. Verder wordt er nog wat drijfmest aangevoerd, de overige meststoffen worden aangevoerd in de vorm van biologische champost, 65% van de
mest die gebruikt wordt moet biologische A-meststof zijn.
Het grootste deel van het machine werk doen we in eigen
beheer, de loonwerker verzorgt wel de bemesting, komt
met de hakselaar en maakt stro, hooi en kuilpakken(wikkel).

Arnoud Kipping

Opbrengsten zijn wel soms tot 50% minder dan gangbaar met name voor tarwe, daar staat tegenover dat
er geen bestrijdingsmiddel- en kunstmestkosten zijn.

Arnoud Kipping
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Oprichting afdeling Hoogstamfruit Rivierenland
De afdeling Hoogstamfruit Rivierenland is 14 oktober 2016 opgericht als onderafdeling van VANL- TCW en bij
de notaris vastgelegd. Het bestuur wordt gevormd door Dorette Koster (voorzitter) en J. van den Berge (secretaris). Omdat de afdeling valt onder verantwoording van VANL-TCW is hier de penningmeester rol neergelegd.
Het correspondentie en bezoek adres de Afdeling Hoogstamfruit Rivierenland is: Pr. Bernhardlaan 5-12, 4191
AN Geldermalsen. Het K.v.K. nummer is 67095046 en BTW nummer is 8568.28.452.
Overdracht SKAL

Doelstellingen

De overdracht van de SKAL certificering heeft 15 november plaatsgevonden. Het gehele dossier van ANV
Lingestreek is overgedragen aan
VANL-TCW, Afdeling Hoogstamfruit
Rivierenland. Tot die datum zijn de
financiële verplichtingen door ANV
Lingestreek voldaan.

Met name de oude fruitrassen in stand
te houden, het verdwijnen van hoogstamboomgaarden tegen te gaan en
nieuwe aanplant te stimuleren. Adviseren aan particulieren, bedrijven en gemeente over allerlei onderwerpen die
te maken hebben met hoogstamfruit.

Administratie

De Afdeling Hoogstamfruit Rivierenland wil met grote zorgvuldigheid te werk gaan overeenkomstig de regels die door
SKAL zijn opgesteld. Zodat het bestuur de belangen van de leden op efficiënte wijze kan behartigen. Hiervoor is een administratieve bijdrage van de leden zeer belangrijk. De aangeleverde gegevens moeten op een centrale plaats worden
geadministreerd, op een voor SKAL Bio-controle inzichtelijke wijze.
De secretaris van de AHR= Afdeling Hoogstamfruit Rivierenland heeft dit vanaf 16 november 2016 op zich genomen. Vanaf
die datum worden de documenten betreffende; oogst, kistkaarten, nota’s, eigenverklaringen e.d. aangepast en de naam
Afdeling Hoogstamfruit Rivierenland / VANL-TCW wordt vermeld. De naam ANV Lingestreek komt te vervallen.
Dit betekent o.a.:
- opstellen van een eigen verklaring en correcte kistkaarten
- doorgeven van perceelgegevens met originele kadastrale kaart
- registratie van rassen en aantal bomen en kilo’s geoogst fruit per pluk
- seizoengegevens bemesting en eventuele beweiding van het perceel
- eventuele omschakeling en paralelleteelt op bedrijf of in de omgeving

SKAL inspectie

De vereniging “Afdeling Hoogstamfruit Rivierenland” wordt gezien als een bedrijf
waarbij de verschillende particuliere boomgaarden als percelen zijn opgenomen. De
inspecteur van SKAL komt inspecteren bij
de centrale administratie (secretaris), deze
is ook contactpersoon.
Op 16 november heeft er een herinspectie
van SKAL plaatsgevonden bij Lingestreek.
Ten behoeve daarvan zijn er gegevens verstrekt van over de oogst en de percelen.

Financiën

De insteek is om de jaarlijkse financiële
bijdragen van de leden zo min mogelijk te
laten stijgen. Maar soms is het voor een
duurzame instandhouding van de vereniging nodig om de bijdragen te verhogen.
Mocht dit nodig zijn dan worden de leden
vooraf
geïnformeerd

Inlichtingen

Voor informatie en/of vragen kunt u contact opnemen met secretaris Afdeling Hoogstamfruit Rivierenland
Jan van den Berge. Bereikbaar via telefoonnummer 0345-569521 / 06-14207545 en/of via email: janvandenberge51@gmail.com
Ook kan contact opgenomen worden met voorzitter Dorette Koster: email Dorette.Koster@upcmail.nl
Jan van den Berge
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Kijk ook op onze website www.vanl-tcw.nl

Plukdagen

Steenuilen

In september en oktober van dit jaar zijn succesvolle appel- en peren plukdagen georganiseerd in een aantal mooie karakteristieke biologische hoogstamboomgaarden in ons gebied.

Afgelopen zomer hebben Tjalda en ik alle locaties bezocht
waar nestkasten van de steenuilen geplaatst waren. En dat
zijn er 39 in ons hele werkgebied van de VANL. Gezien de resultaten van vorig jaar is er zeker progressie waar te nemen.
Op 12 locaties zijn uilen waargenomen. Hiervan waren er 7
waar de uilen jongen hebben grootgebracht. Bij de andere
5 locaties waren wel paartjes aanwezig maar kwamen ze
(nog) niet tot broeden. Een duidelijk verbetering dus met vorig jaar.
In een flink aantal kasten kwamen we verder nesten en jongen
tegen van o.a. spreeuw, kauw of
duif. Bij 1 kast troffen we wilde
bijen aan die van de kast een
deugd hadden gemaakt door
hier hun raten in op te bouwen.
Voor het komend jaar willen we met onze weidevogelvrijwilligers proberen om nog meer inzicht te krijgen in
de nestgelegenheid van de steenuil. Via hen willen we
bij de agrariërs waar ze lopen horen of er steenuilen
op het bedrijf een plek gevonden hebben. Op deze manier komen we weer aan nieuwe locaties is onze hoop.
Wat dit voorjaar jammer genoeg niet echt uit de verf kwam
was het opzoeken van steenuilen d.m.v. geluid. In 2017
hopen we hier wel een goede start mee te kunnen maken zodat we ook hier nieuwe locaties kunnen vaststellen.

De plukdagen zijn
ontstaan uit een initiatief van Stichting
Landschapsbeheer
in samenwerking
met
VANL-TCW,
Heerlijkheid Marienwaerdt en de
gemeente
Geldermalsen.
Uit
een
enquete van de gemeente Geldermalsen bleek dat particuliere eigenaren het plukken en verwerken
van het fruit namelijk als een probleem ervaren.
Tijdens de plukdagen stelden eigenaren van een hoogstamboomgaard de boomgaard ter beschikking en
vrijwilligers konden fruit plukken voor de fruitteler en eigen gebruik in ruil voor koffie en appeltaart!
Ruim 8000 kilogram fruit is geplukt door de vele vrijwilligers!
Dit plukken werd mede mogelijk gemaakt doordat Peter van
Noord de ladders, plukschorten en stokken verplaatste van de
ene boomgaard naar de andere. Heerlijkheid Marienwaerdt
heeft de appels en peren inmiddels verwerkt tot heerlijk sap.
Recentelijk zijn de plukdagen geëvalueerd. We kijken terug
op een aantal goed
georganiseerde
plukdagen, met tevreden hoogstamboomgaard eigenaren, waaraan zeker
in 2017 een vervolg
wordt
gegeven!

Tjalda Wiersma
Gerrit Zeldenrust

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 .

Dorette Koster

Ook uw nieuws op onze website? Neem dan contact op met Arie
Dirksen, 06-10672315 of famdirksen@hetnet.nl .

Website

Begin 2017 wordt onze website vernieuwd. Mist u op de
huidige website bepaalde informatie? Geef dit even aan.
Stuur een mailtje naar Arie Dirksen en we proberen uw
opmerkingen/aanvullingen te verwerken in de nieuwe
site.

Deze nieuwsbrief is een uitgave van VANL-TCW en verschijnt 2x
per jaar.
Redactie en vormgeving:
Arie Dirksen
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Bestuur VANL-TCW

