Samen sterk
voor ons mooie
platteland ....

Nieuwsbrief zomer 2017

Hoogstamfruit Rivierenland
De voortgang en ontwikkelingen van de Afdeling Hoogstamfruit Rivierenland. Naar aanleiding van de ledenvergadering
van 30 januari 2017 zijn er door het bestuur verschillende onderwerpen opgepakt. We noemen er een paar:
Verwerken van gegevens ledenvergadering
Naast Mariënwaerdt is er ook contact opgenomen met Schulp (Breukelen), Kavel 55 (Herwijnen), over de bereidheid voor
de afname van fruit. De contacten zijn goed verlopen er zijn ook mogelijkheden om fruit aan voornoemde bedrijven af te
Zetten.
Tevens is er contact geweest met van de Valk (bomenkwekerij Erichem) en boerderij Schuttershof, (Well). Van de Valk is
biologische boomkweker en boerderij Schuttershof is een biologische boerderij met een boerderijwinkel waar biologische
producten worden verkocht.
Administratie leden
De administratie is helemaal op orde gebracht we hebben nu 22 leden. Op dit moment zijn er contacten met een
nieuw lid die ook onder SKAL het fruit wil afzetten. Maar
overeenkomstig de regels van SKAL is er eerst een periode
van 3 jaar nodig voor omschakeling. Er is ook overleg met
de gemeente Geldermalsen 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.

BIJ BEWUST BETUWE

Samenwerken aan het vergroten van de biodiversiteit
Dit jaar is met een symposium over BIODIVERSITEIT bij het
Waterschap Rivierenland de voorlichtingscampagne BIJ BEWUST BETUWE gestart. Wat is de aanleiding hiervoor?
Een blik op de achtergrond van deze campagne.

Begrazen van percelen
Informatie over het grazen van vee op biologische percelen
Op de vraag die we hebben gesteld aan SKAL over grazen/
weiden van vee op biologische percelen is het onderstaand
antwoord gegeven door SKAL.
“ Op biologische percelen mogen gangbare dieren weiden
voor een aaneengesloten periode van maximaal 7 maanden
per jaar. Het gebruik van het perceel door gangbare dieren
moet geregistreerd worden. Er gelden geen aanvullende
voorwaarden voor voer/medicijngebruikt, etc. De mest die
deze dieren produceren op het biologische perceel telt wel
mee bij de mestberekening”.
De hele nieuwsbrief Hoogstamfruit Rivierenland is te lezen
op onze website www.vanl-tcw.nl

Bijen zijn onmisbaar voor ons
In het voorjaar vormt het prachtige bloesemlandschap van
de Betuwe een grote attractie voor toeristen. Voor bijen en
insecten is bloesem primaire levensbehoefte: stuifmeel en
nectar. Bijen bezoeken bloemen voor
hun eigen energievoorziening,
dat
is de nectar, maar
vooral om stuifmeel
voor hun larven te
verzamelen. Min of
meer ‘per ongeluk’
zorgen ze hierbij
voor de bestuiving
van de bloemen.

Jan van den Berge

Ledenvergadering

Dinsdag 26 september 2017 hebben we onze ledenvergadering.
Zet deze datum alvast in de agenda. De definitieve uitnodiging
met agenda volgt.
Het bestuur is op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen
inzetten voor het prachtige rivierenland landschap en bereid zijn
om na een meeloop periode in het bestuur mee te denken.
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Weidevogelnieuws
Dit voorjaar zijn we weer begonnen met onze gebruikelijke startavond op 14 februari in Herwijnen, die door meer dan
50 personen!!! werd bezocht. Een avond weer met een mooi programma. Vooral na de pauze was Peter van de Brandhof
de spreker die ons meenam in de wereld van de drone. Op zeer boeiende wijze bracht hij zijn verhaal en liet ons hele
mooie beelden zien hoe de drone in te zetten om weidevogelnesten op te sporen d.m.v. warmte sensoren. En dan met
name in het hoge gras. Dit jaar zal de drone op verschillende plaatsen in Nederland als proef worden ingezet. Toekomst?
Ja voor graslandpercelen met lang gras is het zeker de moeite waard maar dan zullen er toch heel wat meer moeten
komen dan die ene die SLG wil gaan aanschaffen. Maar gebleken is ook dat de vrijwilligers nog wel zeker een belangrijke
taak hebben bij het beschermen van de nesten.
Op zaterdag 18 maart zijn we met een bus vol (48 pers.) vrijwilligers, agrariërs en bestuursleden naar het eiland Tiengemeten geweest. Dit als tegenprestatie voor al het werk wat de vrijwilligers doen. Wel wat fris en winderig, maar het
bleef droog en kunnen we terugkijken op een zeer geslaagd dag. (zie foto)
Ook dit voorjaar kregen we van de Provincie te horen dat
onze aanvraag, een beheersgebied rond Waardenburg, Tuil
en Hellouw, was gehonoreerd. In dit gebied ,waar redelijk
veel bouwland ligt, wil men gaan inzetten op de kievit en de
patrijs. Coördinator van de VANL, Peter van Noord, heeft bij
voorintekening al veel agrariërs zien komen die belangstelling hadden voor dit project. We houden jullie hiervan op
de hoogte.
Steeds meer en meer maakt het agrarisch bedrijf bij het
bemesten gebruik van de sleepslang. Ook dit jaar waren
weer verschillende vrijwilligers druk in de weer om de
“pannetjes” over de nesten te plaatsen. Deze hebben we
een aantal jaren geleden aangeschaft en voldoen prima.
Ook na het weer verwijderen van deze pannen weten kievit
en scholekster weer prima hun nest terug te vinden. Door
deze vorm van beschermen weten we veel nesten te sparen
die anders verloren zouden zijn gegaan. Dit alles kan echter
alleen als er een goed samenwerking is tussen vrijwilliger,
boer en loonwerker.
Op 2e pinksterdag hebben we weer een stand gehad op de
Campinadag bij de familie Hakkert te Tricht. Hier hebben
we weer jong en oud kennis laten maken met de weidevogels en andere doelstellingen van de vereniging.
Tot slot nog iets over de resultaten. Bij het maken van dit
stukje is het seizoen zo’n beetje ten einde en kunnen we
gaan opmaken hoe het seizoen verlopen is. In Haaften e.o.
begonnen we met een vliegende start. Daarna viel alles
wat stil (koude weersomstandigheden) en tot slot in mei
nog een eindspurt. Voor zover we het hier bekijken ziet het
er redelijk goed uit. Vanuit Herwijnen komen wat mindere berichten. De aantallen lopen terug als we kijken naar
voorgaande jaren. Met de sleutelfiguren en vrijwilligers
die daar werkzaam zijn zullen we moeten kijken hoe we
het tij daar kunnen keren. Nadat alle resultaten binnen zijn
en ingevoerd in de computer zullen we weten hoe het dit
jaar is vergaan in dit stukje van de Betuwe. Bij de volgende
nieuwsbrief dus meer hierover.
Iedereen een fijne zomer toegewenst.

Steenuilen
Bij het maken van dit stukje is er nog weinig te vertellen
over de resultaten van dit jaar. Hier en daar is er al wel
melding gemaakt van jonge steenuilen dus er zit beweging
in.
Maar onze ronde moet nog beginnen dus kunnen we in de
volgende nieuwsbrief de resultaten bekent gaan maken.
Aan ons zal het niet liggen.
Wel hebben we het idee dat er meer locaties zijn van steenuilen dan we vermoeden. Als werkgroep hebben we dan
ook de volgende vraag aan alle leden en lezers van deze
nieuwsbrief. Heb of weet je een locatie waar steenuilen
broeden geef dit dan aan ons door. Zo krijgen we steeds
meer een beeld van de aanwezigheid van steenuilen in ons
werkgebied. Helpt u mee?
Waarnemingen en nestgelegenheden kunt u melden aan;
Tjalda Wiersma
Gerrit Zeldenrust

tjaldawiersma@online.nl
ga_zeldenrust@hotmail.com

We zien jullie reacties met belangstelling tegemoet.

Gerrit Zeldenrust
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Namens de werkgroep,
Tjalda Wiersma
Gerrit Zeldenrust
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Wilde bijen zijn solitaire bijen en doen alles alleen: maken van een nest, voedsel zoeken en eieren leggen. Ze zijn heel
divers in uiterlijk en levenswijze: denk aan grote harige hommels of een kleine maskerbij. De meeste wilde bijen nestelen
in de bodem, andere in rietstengels, gaten in steen, oud dood hout of in kant en klare insectenhotels. Vaak hebben wilde
bijen een speciale relatie met hun biotoop. Voor sommigen is het van belang dat voedsel en nestelgelegenheid binnen
beperkte afstand van elkaar te vinden zijn, want hun actieradius is beperkt. Sommige soorten verzamelen stuifmeel van
elke bloem die ze tegenkomen, andere zijn kieskeurig zoals de wormkruidbij. Het leven van de wilde bij is vaak maar kort,
enkele weken.
Naast wilde bijen zijn zweefvliegen en kevers belangrijke bestuivers voor de land- en tuinbouw.
Probleem: biodiversiteit

Doel BIJ BEWUST BETUWE

Er is een levensgroot probleem: de biodiversiteit in Nederland is nog nooit zo laag geweest. De grootste daling heeft
voor 1990 plaatsgevonden, en blijft nu tamelijk stabiel.
Voor wilde bijen in Nederland betekent dat van de circa 360
soorten er ruim 50% door uitsterven wordt bedreigd. Het
probleem is gebrek aan voedsel en onderdak. Dat komt onder meer door de verstedelijking, grootschalige intensieve
landbouw, versnippering van natuur en ziektes. Met name
het platteland is veel minder aantrekkelijk geworden. Door
de grootschalige intensieve landbouw zijn de percelen veel
groter geworden en daarmee zijn kleine landschapselementen zoals houtwallen en hagen grotendeels verdwenen. Vanuit het standpunt van de bij leveren monocultuur,
overvloedig gebruik van mest en gewasbeschermingsmiddelen groene woestijnen op. Het landschap is strakker ingericht en de wallen, heggen en rommelhoekjes zijn grotendeels verdwenen. Ook het beheer van de openbare groene
ruimte is steeds efficiënter geworden: het is zo netjes dat
de bermen spreekwoordelijk worden gestofzuigd!

Niet iedereen is bekend met het probleem en de gevolgen
van die lage biodiversiteit. We gebruiken daarbij de BIJ als
icoon voor biodiversiteit. Immers als de leefomgeving van
bijen verbetert, is dat ook het geval voor andere insecten
en dieren.
We geven informatie over de problematiek en stimuleren
bewoners en bestuurders tot bij-vriendelijk handelen.
Immers in de Betuwe horen bijen, bloesem en fruit onlosmakelijk bij elkaar: appeltje-bijtje!

Jacqueline van Rooij,
voorzitter BIJ BEWUST BETUWE.

Met de gemeenten Neder-Betuwe, Neerijnen, Culemborg,
Tiel, Buren, Geldermalsen, Lingewaal en Waterschap Rivierenland hebben de imkerverenigingen Eck en Wiel en
West-Betuwe samen met Stichting Landschapsbeheer
Gelderland een intentieverklaring getekend op 31 maart
jongstleden.
De volgende keer schrijf ik over de maatregelen die genomen kunnen worden om de leefomgeving van bijen te
verbeteren.

Lees het hele verhaal met foto’s en tabel op
www.vanl-tcw.nl

BIJ BEWUST BETUWE is een initiatief van de Imkerverenigingen West-Betuwe en Eck en Wiel e.o.. Kijk voor meer info op
www.bijbewustbetuwe.nl of op Facebook BijBewustBetuwe.

Collectief Rivierenland(CR)
Er komt nu schot in de vele taken die op de weg van het collectief.
Op hoofdlijnen zijn de structuren nu duidelijker geworden, en krijgt de organisatie gestalte. Het Kwaliteits Handboek is
gereed gekomen en kan worden vastgesteld. Hierin staat omschreven, wat de taken van het collectief zijn, en hoe we
die gaan uitvoeren. Het is tevens het uitgangspunt voor de audits die regelmatig zullen worden uitgevoerd.
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.
Alsmede het plaatsen van info bordjes in op een aantal plaatsen in elke ANV.
RVO
Het bestuur van het CR heeft afgelopen tijd enkele wijzigin- Het intekenen van en de verwerking door de overeenkomgen ondergaan en is nu als volgt samen gesteld.
sten RVO verloopt nog niet vlekkeloos en behoeft nog de
Voorzitter; Jos v. Maanen
nodige aandacht.
Secretaresse; Corine Weiman (Lingestreek)
Hieraan is door het collectief veel tijd besteed, en zal ook
Penningmeester; Fried Frederix (de Ploegdriever)
komend de tijd nog de nodige inspanning kosten. Er is een
Ict en Kwaliteitbeheer; Jo Penders (de Capreton)
start gemaakt met de schouw van de elementen in de af(Landschap)Beheer; Willem Sloot (TCW)
gesloten beheercontracten , en de uniformiteit hiervan
Martijn Elshof ( VSR) Nieuw bestuurslid zonder portefeuille door de hierbij betrokken veldmedewerkers.
John v. Ingen (Maas en Waal) Nieuw bestuurslid zonder De ecoloog is gestart met de inventarisatie van de kruidenportefeuille
soorten in de (grasland) beheerspercelen. Naar aanleiding
Regio coördinator blijft Yvette Ruesen
hiervan kunnen pakketten eventueel worden aangepast
3 aan de huidige situatie.

Willem Sloot

Actueel
Graag wil ik een aantal zaken waar ik, of wij als werkploeg in het veld mee bezig zijn of zijn geweest in de afgelopen
maanden in deze nieuwsbief met u delen.
In Heesselt zijn we aanwezig in de uiterwaarden. Ook dit jaar weer, net als eerdere jaren vanuit onze opdracht van Staatsbosbeheer. We doen daar onderhoudswerkzaamheden aan paden en opgaande begroeiing. Verder zijn we aanspreekpunt
voor de omgeving en de boeren die daar percelen in gebruik hebben. Vanaf dit voorjaar zijn we ook actief in het gebied
van de herinrichting voor Martens en van Oort. Voor deze aannemer houden we wandelpaden bij en beheren terrein waar
zij (nog) geen werkzaamheden uitvoeren.
Ook zijn we dit voorjaar weer bezig met één van onze
kernactiviteiten, het beschermen van weidevogels in het
broedseizoen. Onze vrijwilligers zijn weer volop bezig geweest om nesten te markeren en daar waar nesten dreigden te worden vernield door de werkzaamheden, dit met
nestbeschermers te voorkomen.
Vrijwilligers zijn daarnaast druk in de weer geweest met
het tellen van broedparen en de resultaten in kaart te
brengen. Deze inspanningen hebben er toe geleid dat de
provincie Gelderland besloten heeft op basis van de gegevens uit de afgelopen jaren een tweetal zgn. kievitgebieden toe te voegen aan de reeds bestaande gebieden waar
boeren een vergoeding kunnen krijgen voor het aanpassen
van beheer gericht op het beschermen van nesten en jonge
kuikens. Dank hier voor aan de vrijwilligers en ook aan de
ongeveer 20 boeren die hier aan mee willen werken.
Verder zijn we actief met het onderhoud van de fruitbomen in het buitengebied van de gemeente Lingewaal. Ook
hebben we voor het gemeentehuis in Asperen een stuk
grond ingezaaid met een kruidenmengsel. We hopen dat
het straks een leuke pluktuin wordt en dat het voor bruidsparen een leuke plaats wordt voor een fotosessie.
Ook hebben we weer aan diverse particulieren en bedrijven kruidenrijk zaad geleverd en vaak ook ingezaaid. Dit
behalve met het doel van het opfleuren van het landschap
ook de biodiversiteit en de bijenstand. Wat dit laatste betreft hebben wij ook contact met het project Bijbewust Betuwe.
Kortom: We zijn als VANL-TCW op diverse plaatsen en met
allerlei gebieden actief bezig met allerlei activiteiten die
voornamelijk een duurzaam karakter hebben. We doen
dit vanuit de visie dat duurzaamheid en een economische
bedrijfsvoering hand in hand moeten kunnen gaan en zo
mogelijk elkaar versterken.
Peter van Noord

Lid worden?

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.
Willem Sloot

Tips en trucs?
Verbeterpunten, vragen of leuke ideeën voor de nieuwsbrief? Wij horen het graag!
Stuur een mailtje naar Arie Dirksen, penningmeester@
vanl-tcw.nl

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

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