Samen sterk
voor ons mooie
platteland ....

Nieuwsbrief winter 2017

Vanuit het bestuur
Van de voorzitter,
Sinds de algemene ledenvergadering van 26 september j.l. maak ik onderdeel uit van het bestuur. Deze nieuwsbrief is een goed
moment om me aan u voor te stellen. Mijn naam is Gerard MacLeane en ik ben geboren in Herwijnen op 10 november 1950.
Sinds kort woon ik in Neerijnen. Na mijn opleiding aan de Bosbouw-en Cultuurtechnische school en later de HTS ben ik in 1975 in
dienst getreden bij de Landinrichtingsdienst en heb gewerkt in diverse ruilverkavelingen, later Landinrichtingsprojecten, in achtereenvolgens Noord-Holland, Gelderland en Zuid-Holland. In 1998 ben ik in dienst getreden bij het Waterschap van de Linge, later
opgegaan in Waterschap Rivierenland, waar ik tot mijn pensioen gewerkt heb.
Ik vind het hartverwarmend dat de Vereniging Agrarisch Natuur-en Landschapsbeheer veel enthousiaste vrijwilligers heeft die zich
vol overgave inzetten voor het mooie en veelzijdige Rivierenland. Dat motiveert om vol energie de schouders eronder te zetten met
het doel de Vereniging meer bekendheid te geven binnen ons beheersgebied en bij de
relevante bestuurlijke organen. Immers het is van essentieel belang te laten zien waar we
mee bezig zijn. De onderhande zijnde projecten zijn divers en hebben allen hun eigen uitstraling naar de omgeving en dat vraagt maatwerk in de communicatie. Immers een lokaal
landschapsproject heeft een andere dynamiek als de weidevogelbescherming en het uitvoeren van weidevogel tellingen waarbij de getallen worden gebruikt voor nieuw beleid.
De komende jaren zullen we ons als vereniging moeten profileren en laten zien waar we
mee bezig zijn. Daarnaast zullen we inzetten op nieuwe landschaps-en natuurprojecten.
Er zijn al verschillende nieuwe projecten waar we aan tafel zitten bij het ontwerp en hopen op die manier een structurele rol te krijgen bij het beheer en onderhoud. We denken
dan o.a. aan een waterbergingsproject in Beesd.
Een zeer belangrijk onderdeel van ons werk is o.a het weidevogelbeheer. Hierin hebben
we gezamenlijk, grondeigenaren/gebruikers en vrijwilligers de uitdaging om samen de “
rest van de wereld” te laten zien dat zowel de agrarische sector als de vereniging met de vrijwilligers hun “ stinkende” best doen om
de nesten te beschermen en daarmee de weidevogelstand te verbeteren. Dit is niet allen goed voor de weidevogels maar ook kan
hier de agrarische sector op die manier de beeldvorming positief beïnvloeden.
Ik wens u een goed 2018 toe en hoop dat u ze in het voorjaar “ ziet vliegen”.
Gerard MacLeane

Gerrit bedankt.

Gerrit Zeldenrust is jaren de pijler
geweest van onze weidevogelvrijwilligers. Vorige maand heeft
Gerrit het bestuur verlaten en is
ook geen coördinator weidevogels meer. Na al die jaren gaat hij
van zijn pensioen genieten. Zijn
creativiteit en gedrevenheid zullen wij in het bestuur missen.
Gerrit blijft wel als vrijwilliger vogels tellen in het Tuilse veld.

Ook meedoen met
agrarisch natuurbeheer?
Zowel agrariërs als particulieren kunnen afhankelijk van
locatie en pakket meedoen met het ANLB subsidiestelsel.
Voor een overzicht zie onze website.

WORD LID!
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Hoogstamfruit Rivierenland
Met deze nieuwsbrief wordt u geïnformeerd over de voortgang en ontwikkelingen van de Afdeling Hoogstamfruit Rivierenland. Na de laatste nieuwsbrief van mei 2017 zijn er door het bestuur en leden verschillende onderwerpen opgepakt.

Administratie leden

We zijn in januari 2017 gestart met
22 leden. Het ledenaantal op dit
moment is 25. Dit is als volgt tot
stand gekomen: van de 22 leden
heeft 1 lid bedankt. Er zijn 4 nieuwe
leden ingeschreven, dit brengt het
totaal op 22-1 = 21+ 4= 25 leden.
De ambitie van onze vereniging is het verkrijgen van meer leden. In overleg met de Gemeente Geldermalsen is een uitnodigingsbrief opgesteld om eigenaren van biologisch hoogstamfruit uit te nodigen om lid te worden van onze vereniging
(voor SKAL). Eigenaren die hoogstamfruit hebben en geen SKAL registratie willen kunnen lid worden van VANL-TCW. De
intentie is om zo de uitnodigingsbrief te versturen per post. Ook gaat er dan een persbericht uit voor deze ledenwervingsactie.

SKAL

De contacten met SKAL zijn goed verlopen. De audit zou plaatsvinden op 1 november 2017 maar is door SKAL uitgesteld
tot 18 december. De administratie van de vereniging Hoogstamfruit is op orde en de verwachting is dat de audit goed zal
verlopen. Het areaal wat de Afdeling Hoogstamfruit Rivierenland in beheer heeft (van de leden) is 25.4 ha. waarvan 4.4.
ha in omschakeling. De administratie is dit jaar goed verlopen, maar om scherp te blijven is dit een blijvend punt van aandacht voor alle leden.

Oogst 2017

Het plukken van het fruit is door de leden zelf georganiseerd (zoals was afgesproken op de ALV). Vanwege de vorstperiode in het voorjaar is de opbrengst voor het jaar 2017 aanmerkelijk lager uitgevallen dan in het jaar 2016. Dit jaar is er
18.008 kg fruit geoogst (waarvan 150 kg noten). Vorig jaar was dit 24.089 kg (waarvan 140 kg noten). De leden hebben
bij verschillende afnemers het fruit afgezet zoals bij; Mariënwaardt, Schulp, De Lindegaard en een Natuurwinkel te Baarn
(noten). Ook is er fruit versapt bij Mobipers te Zoelen, fruit uitgedeeld aan wijkbewoners en is er fruit voor eigengebruik
geplukt.

Website VANL-TCW

In de nieuwsbrief van mei 2017 is hier al aandacht aangegeven. Met deze nieuwsbrief nogmaals aandacht voor deze
mooie website www.vanl-tcw.nl . Allerlei nuttige informatie kan hier worden ingezien, maar ook de formulieren die nodig
zijn voor de administratie kunnen hier gedownload worden.

Vervangen van Hoogstamfruitbomen

Als er bomen vervangen moeten worden is het belangrijk dat er nieuwe bomen worden aangeschaft bij een biologische kweker van Hoogstamfruitbomen. Een overzicht van biologische boomkwekers is te
vinden op de website www.vanl-tcw.nl . Dit is een actuele overzichtslijst die regelmatig
wordt aangevuld. Opdrachtbonnen (aankoop) en facturen

Afdeling Hoogstamfruit Rivierenland
December 2017
Jan van den Berge
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Weidevogelnieuws
Vrijwillige weidevogelbescherming in het Rijswijkse en Zoelense Veld
In het meest oostelijke deel van het werkgebied van de VANL, tussen Buren, Zoelen en het Amsterdam Rijnkanaal liggen, relatief laaggelegen, polders waar overwegend grasland voorkomt. Er staan weinig boerderijen en vanouds komen
er veel weidevogels voor. Evenals in andere landbouwgebieden zijn de aantallen de laatste decennia sterk afgenomen.
Maar in enkele delen komen ze nog in behoorlijke aantallen voor, met name grutto’s. Daarnaast broeden er nog kleinere aantallen tureluurs, scholeksters en natuurlijk ook kieviten.
Dat er in het Rijswijkse Veld nog relatief veel grutto’s broeden is mede te danken aan het feit dat een aantal percelen
pas na 15 juni wordt gemaaid. Hiervoor zijn een aantal jaren
gelden contracten afgesloten in het kader van het agrarisch
natuurbeheer (SNL regeling) en dat heeft goed gewerkt.
In het Zoelense Veld liggen ook enkele percelen, met een
totale oppervlakte van ongeveer 20 ha, die laat gemaaid
worden. Dat gebeurt zonder beheersvergoeding. Laat
maaien past in de bedrijfsvoering en het land is vaak te
nat om vroeg te bewerken. Daardoor hebben zich op deze
percelen een aantal grutto’s en tureluurs kunnen handhaven. Verder broeden er nog veel gele kwikstaarten en
graspiepers en zie je er in het voorjaar veel watersnippen.
In het Rijswijkse en Zoelense Veld heeft geen bescherming
van weidevogels plaats gevonden zoals in het meer westelijke deel van het werkgebied. Daar hebben vele vrijwilligers
al jaren lang prachtig werk gedaan voor de instandhouding
van onze weidevogels. In dit verband mag de naam van Gerrit Zeldenrust natuurlijk niet onvermeld
blijven als initiator en
vanwege zijn enthousiaste inzet en kennis.
In het kader van de
nieuwe regeling van
het agrarisch natuurbeheer is het Rijswijkse Veld in het Natuurbeheerplan 2016 van
de provincie opnieuw
aangemerkt als weidevogelgebied. En vanaf dat jaar worden de grutto broedparen ook geteld door een bestaande vrijwiligersgroep
die bij de kuikensignalering maar liefst 38 paartjes telde.

Wellicht mede aan de hand van hun rapportage heeft de
provincie in het Natuurbeheerplan 2018 het Zoelense Veld
aangemerkt als gebied met natte en droge dooradering.
Daar kunnen eigenaren/grondgebruikers beheercontracten
afsluiten die bescherming bieden voor weidevogels. Dat
hebben een aantal van hen op grote schaal gedaan: voor
maar liefst 60% van de oppervlakte zijn contracten opgesteld die in meer of meerdere mate gunstig zijn voor het
broedsucces. Dit biedt meer zekerheid voor het voortbestaan van deze prachtige vogels in deze gebieden.
De beide vrijwilligersgroepen hebben aangegeven zich ook
in het vervolg graag te willen inzetten voor actieve bescherming. Ze hebben daarover al een eerste overleg gehad met
Peter van Noord die heel actief is geweest in het werven
van boeren en het afsluiten van contracten.
De groepen gaan er voor! Uiteraard in overleg en goede samenwerking met de grondgebruikers die een essentiële rol
hebben bij de bescherming.
Goof den Hartogh
Coördinator vrijwilligersgroep Zoelense Veld.

In 2016 is een nieuwe groep vrijwilligers in het Zoelense Veld
begonnen met beschermingswerk. Dat bestond vooral uit
inventarisaties en contacten met de grondgebruikers over
welke vogels er op hun land broedden alsmede overleg over
het maaien. De groep concentreerde zich op de grutto’s en
telde rond 10 broedpaartjes met daarnaast nog 4 paartjes
tureluurs, die waarschijnlijk met succes hun jongen hebben grootgebracht. Dit jaar werden gelijke aantallen geteld.
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Vanuit Collectief Rivierenland(CR)
Er komt nu schot in de vele taken die op de weg van het collectief zijn beland. Op hoofdlijnen zijn de structuren nu duidelijker geworden, en krijgt de organisatie meer gestalte. Het Kwaliteits Handboek (KHB) is inmiddels gereed gekomen
en aldus vastgesteld. Hierin staat omschreven, wat de taken van het collectief zijn, en hoe we die gaan uitvoeren.
Het vormt tevens het uitgangspunt voor de externe audit, waaraan het collectief om de 2 jaar wordt onderworpen om
het certificaat te kunnen behouden. Deze audit heeft laatst plaats gevonden en heeft 1 opmerking opgeleverd, deze is
gewijzigd en dus blijft het certificaat behouden.

Water

Er kan een start worden gemaakt met de uitwerking van het
project Agrarisch water. Gesubsidieerd door het Waterschap
Rivierenland en de provincie Gelderland . Hierbij komen o.a aan
de orde Randenbeheer, en Ecologisch sloot schonen.

Weidevogels

Aanschaf Drone en Plas/Dras pompen. Ten behoeve van de monitoring weidevogelbeheer zal i.s.m. Stichting Landschapsbeheer
Gelderland een drone voorzien van een warmtebeeldcamera
worden aangeschaft. Deze zullen dan in samenwerking met de
ANV,s met weidevogelbeheer worden ingezet bij de tellingen en
de monitoring.
Dit zal een grote tijd besparing opleveren , waarbij bovendien de
kwaliteit sterk zal verbeteren( er wordt praktisch niets gemist).
Hiertoe zal een aantal mensen een opleiding als “piloot” worden
geboden.
Door het collectief zijn een aantal plas/draspompen aangeschaft
en deze worden in bruikleen gegeven aan de ANV,s. gekoppeld
hieraan is een budget voor onderhoud etc. beschikbaar. De reeds
in gebruik zijnde pompen zijn een groot succes gebleken en de
“bewerkte” percelen fungeren als een magneet op foeragerende
weidevogels.

Boerenlandvogels

De provincie stelt 9 miljoen subsidie beschikbaar hiervoor voor,
men is druk bezig met het schrijven van dit project, dat 1 maart
2018 gereed moet zijn. Hoe het verder uitpakt leest U in de volgende Nieuwsbrief.

De Schouw

Jaarlijks worden bij de deelnemers aan een schouw onderworpen.
Deze wordt uitgevoerd door de veldcoördinator van de betreffende ANV samen met de veldcoördinator van een andere ANV.
Deelnemers krijgen hiervan 2 weken van te voren bericht. Dit jaar
zij 118 eenheden geschouwd dat is 7 % van het totaal. Bij geconstateerde tekortkomingen worden deze alsmede de maatregelen tot herstel met de deelnemer besproken. Naast deze interne
schouw geeft ook RVO aan de NVWA opdracht veldcontroles uit te
voeren. De schouwresultaten worden gemaild aan de regiocoördinator, in het najaar wordt door het bestuur gekeken of herstel
mogelijk is, of dat het sanctieprotocol in werking treed.

Tot slot

De ecoloog is gestart met de inventarisatie van de kruidensoorten
in de (grasland) beheerspercelen. Naar aanleidiⁿg hiervan kunnen
of zullen de pakketten eventueel worden aangepast aan de huidige situatie. Als dit bij U het geval is ,of was dan wordt U hierover
geïnformeerd.
Willem Sloot

Lid worden?

Via onze website kunt u zich aanmelden als lid van de
VANL-TCW.
Ga daarvoor naar de link “ledenadministratie”.
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Melden Beheermaatregelen

Jaarlijks worden alle deelnemers gevraagd de genomen beheermaatregelen te melden.
U ontvangt hierover standaard een e-mail.
Dit betekent echter niet dat U altijd jaarlijks moet melden, het
uitvoeren en de frequentie van deze beheer c.q. onderhoud
maatregelen hangt af van het pakket dat U heeft.
Bij sommige pakketten is er maar 1 of 2 maal tijdens de contractperiode onderhoud en het melden hiervan voldoende.
U kunt dit alles vinden in de in de voorwaarden van Uw contract.

Het ANLB en de Inkomstenbelasting.

Als het ANLB subsidie betreft die niet op landbouwgrond ligt en
waar het dus gaat om een onkostenvergoeding voor uitgevoerd
beheer, dan telt de ANLB subsidie niet mee en valt dus buiten de
inkomstenbelasting.
Als het ANLB subsidie betreft op landbouwgrond en de ANLB subsidie een vergoeding is voor
gederfde inkomsten, b.v. akkerrandenbeheer, legselbeheer etc. .
Dan gaat om een vergoeding voor inkomstenderving, en telt de
subsidie wel mee voor de inkomstenbelasting.
Wilt U meer informatie hierover everbij@boerennatuur.nl of
085-4017831.

RVO

Het intekenen van en de verwerking door de overeenkomsten
RVO verloopt nog niet vlekkeloos en behoeft nog de nodige aandacht.
Hieraan is door het collectief veel tijd besteed, en zal ook komende tijd nog de nodige inspanning kosten.

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

