Samen sterk
voor ons mooie
platteland ....

Nieuwsbrief zomer 2018

Van de voorzitter
We zagen ze vliegen

In deze nieuwsbrief:

Het weidevogelseizoen ligt achter ons. We mogen terugkijken op een voorjaar
met veel activiteiten op het weidevogel gebied. De vrijwilligers hebben met groot
enthousiasme de diverse gebieden verkend , nesten gemarkeerd , contacten ge- •
legd met grondgebruikers en de nesten geregistreerd. De resultaten zijn wisse•
Elders in deze nieuwsbrief meer info over
•
het weidevogelseizoen.
We hebben ook nieuwe ervaringen opge- •
daan met het gebruik van een drone. Hieren daar hoor je geluiden dat het beter ware •
dat we als vereniging permanent een dro- •
ne ter beschikking moeten hebben en niet
afhankelijk zijn van de beschikbaarheid •
binnen het collectief. Het bestuur van Vanl- •
Tcw ondersteunt die gedachte en zoekt wegen om een drone in het volgende seizoen •
permanent ter beschikking te hebben.
•
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Naast een korte melding in het Kontakt over het gebruik van een drone waren we wat nadrukkelijker in beeld bij omroep
Gelderland . Prachtige beelden uit het Zoelensche veld waarbij het effect van onze inspanningen zichtbaar was. Dank aan
Harry en Peter.

Bestuur

Als agrarische natuurvereniging zijn we sterk gelieerd aan de grondgebruikers . Tijdens een bijeenkomst met LTO leden in
het voorjaar bleek weer eens dat het goed is dat binnen ons bestuur ook de agrarische sector vertegenwoordigd is. We
zijn dan ook verheugd om bij de ALV in september a.s. een nieuw bestuurslid uit het Zoelensche veld aan u voor te stellen
nl, Joost van de Anker , Zeeg 1 uit Maurik.

Landschapsbeheer

Naast “weidevogels” of beter “boerenlandvogels” is de vereniging actief op diverse andere terreinen . Zo blijven we actief
in het Landschapsbeheer waarbij met name de Heesseltse Uiterwaarden als een groot project vermeld mag worden. Medio 2019 moeten de werkzaamheden zijn afgerond en vind de overdracht plaats aan Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer.
Deze instanties zijn in overleg over de wijze hoe ze straks het beheer en onderhoud gaan regelen, “ hoe gaan ze het beheer
en onderhoud uitbesteden”. De vereniging blijft alert en probeert daar waar mogelijk de meerwaarde van een streekeigen
organisatie in te brengen.
Zo zijn we ook in gesprek met de Gemeente Geldermalsen over
het beheer en onderhoud van de geplande wadi in Beesd. De
uitvoering zal volgens planning na de bouwvak 2018 starten.

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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Ontwikkelingen

In de komende tijd zal er op allerlei niveaus gesproken worden over de toekomst van de landbouw. Die gesprekken zullen
leiden tot een stelsel van maatregelen welke ook van invloed zijn op de vereniging. In welke mate en intensiteit is nog
niet duidelijk. Maar de boodschap is dat we alert moeten blijven en zo nodig snel moeten schakelen om aan te sluiten bij
beleidswijzigingen.
We leven allen in een snel veranderende omgeving. Veranderingen door :
•
Voortsnellende technologie , bv de drone als hulpmiddel naast de vrijwilligers
•
Veranderende politieke omgeving, denk aan de nieuwe Gemeente West Betuwe
•
Veranderende regelgeving, denk aan de wijzigingen in het landbouwbeleid, privacywet etc..
•
Veranderende mensen, denk aan het gegeven dat alles sneller, beter en goedkoper moet
Het bestuur van Vanl-TCW vertrouwt op de kracht van haar leden en vrijwilligers om samen in een veranderende omgeving vorm te geven aan hetgeen ons dierbaar is, nl een duurzame omgeving waar het goed toeven is.
Gerard MacLeane

Steenuilen
In de laatste nieuwsbrief wisten we jullie al te vertellen dat we op de goede weg zijn. Maar er is nog
voldoende over om verder te inventariseren in ons gebied en daar kunnen jullie ons heel goed bij
helpen. In dit stukje hier meer over.
Maar eerst de resultaten van het afgelopen jaar. Op 13 locaties zijn we steenuilen tegen gekomen. Op
7 plaatsen daarvan hebben ze jongen grootgebracht. Al weer een verbetering van de resultaten ten
aanzien van het vorige jaar. De lijst die we nu hebben willen we steeds meer en meer gaan uitbreiden. Daar tegenover staat dat we ook adressen “verwijderen” waar we geen resultaten boeken. Wel
komen deze adressen op een “reserve” lijst en maken we met de mensen een afspraak dat ze zich bij
ons melden indien er wel uilen in de kast zitten. Op deze manier hebben we meer tijd om het gebied
van de VANL tcw verder te inventariseren. Hier hebben we het afgelopen jaar al een begin mee gemaakt. In het gebied Tuil/ Waardenburg hebben we mensen benaderd en dat heeft al tot een paar
locaties geleidt. Hier willen we dan het komende jaar een vervolg aan geven en stap voor stap zullen
we “ons” gebied beter in kaart weten te brengen. Om ons hier goed op voor te bereiden hebben we
10 kasten laten maken om de steenuilen aan extra nestgelegenheid te helpen.
Om dit plan nog beter te kunnen realiseren vragen we jullie, als lid van de vereniging, ons hierbij te helpen. Hebben jullie
steenuilen op je bedrijf, en dat is bij ons niet bekend, geef dit dan door. Mocht je locaties weten waar steenuilen huizen
vertel het ons. Doe dit dan op een van de onderstaande mailadressen.
Helpen jullie mee want hiermee help je niet alleen ons maar ook de steenuil.
Tjalda Wiersma tjaldawiersma@online.nl
Gerrit Zeldenrust ga_zeldenrust@hotmail.com

Met een drone op zoek naar weidevogelkuikens
Voor het beschermen van de weidevogels in de regio trekt VANL-TCW alles uit te kast. Zelfs een drone met warmtebeeldcamera.
Pakweg zeventig vrijwilligers heeft VANL-TCW – voluit Vereniging Agrarisch
Natuurbeheer en Landschap Tieler- en Culemborgerwaarden – in haar gelederen om de weidevogels in de regio te beschermen. Deze weken beleven
zij hun drukste periode vanwege het broedseizoen van de dieren. Plus: het
maaiseizoen van de agrariërs. Peter van Noord uit Hellouw is coördinator en
legt uit: "Onze vrijwilligers gaan nu veel het veld in, gewapend met kijkers. Ze
zijn geoefend in het lokaliseren van de nesten."
Een gruttokuiken, aangetroffen tijdens één van de
controles van VANL-TCW. (Foto: Hille de Bruin )

Lees het hele artikel in Het Kontakt te Leerdam
via onze website

Kijk ook op onze website www.vanl-tcw.nl
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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 December 2017 zijn er door het bestuur en leden verschillende onderwerpen
opgepakt.

Administratie leden

We zijn in januari 2018 gestart met 24 leden. Het ledenaantal is op dit moment 27. Dit is als volgt tot stand gekomen: Er
zijn 3 nieuwe leden ingeschreven, dit brengt het totaal op 24+3 = 27 leden. De ambitie van
onze vereniging is het verkrijgen van meer leden. Eigenaren die hoogstamfruit hebben en
een SKAL registratie willen kunnen lid worden van VANL-TCW. Voorwaarde is wel dat de
eigenaar van het Skal perceel lid wordt en niet de pachter. Regels van Skal schrijven dit voor
omdat de eigenaar rechthebbende is van het perceel en daardoor juridisch aansprakelijk.

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 dienen
voor de administratie bewaard te blijven. Bij de audit van SKAL wordt hiernaar gevraagd.

SKAL

De contacten met SKAL zijn goed verlopen. De laatste audit door SKAL heeft 27 februari plaatsgevonden. De administratie van de vereniging Hoogstamfruit is op orde en de audit is goed verlopen. Er was een “lichte afwijking”. De “lichte
afwijking” is inmiddels hersteld. De afwijking had te maken met de juiste tekst op de etiketten. Bij een juiste etikettering
moet op het etiket vermeld zijn, (dit geldt ook voor kistkaarten):
Afdeling Hoogstamfruit Rivierenland,
Pr. Bernhardlaan 5-12,
4191 AN Geldermalsen,
NL-BIO-01 / Skal nr.023805.

Areaal Hoogstamfruit

Het leden areaal wat de Afdeling Hoogstamfruit Rivierenland in beheer heeft is ca. 28.4 ha. waarvan 4.4. ha in omschakeling. De administratie is afgelopen jaar goed verlopen, maar scherp blijven op alle gegevens is een blijvend punt van
aandacht voor alle leden.

Oogst 2018

Het plukken van het fruit wordt door de leden zelf georganiseerd (zoals was afgesproken op de
ALV). De opbrengsten zullen naar alle waarschijnlijkheid hoger uitvallen dan in het jaar 2017.
Het bestuur heeft overleg met Marienwaerdt over de afzet van het fruit en een richtprijs per
kilo met als onderscheid zelf brengen naar Marienwaerdt of laten ophalen door Marienwaerdt.

Afzet fruit

De leden zijn vrij om ook zelf bij verschillende afnemers het fruit afzetten zoals o.a. bij; Mariënwaardt, Schulp, Kavel 55, De Lindegaard en/of een Natuurwinkel. Ook kan er fruit versapt
bij Mobipers te Zoelen (lid van onze vereniging), en kan fruit worden uitgedeeld aan wijkbewoners of plukken voor eigengebruik. Het is de bedoeling dat alle leden het actuele Skal
certificaat (geldig tot 31-12-2018) per mail krijgen toegestuurd. Opdrachtbonnen (aankoop) en facturen dienen voor de
administratie bewaard te blijven. Bij de audit van SKAL wordt hiernaar gevraagd.

Appeltjesdag

Tijdens de ALV van 6 maart 2018 is het
idee geopperd om een appeltjesdag
te organiseren. De bedoeling is om op
deze wijze bekendheid te geven aan de
“oude fruitrassen”. Het bestuur gaat
hiermee aan de slag, locatie en tijdstip
zijn nu nog niet bekend. U wordt hier te
zijner tijd over geinformeerd.
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Biodiversiteit
Op verschillende platforms en gremia staat de biodiversiteit op de agenda. Dit heeft
o.a. te maken met de maatschappelijke ontwikkelingen ten aanzien van het stimuleren van de Bijen. Dit betekent concreet het inzaaien van een bijenvriendelijk
bloemenmengsel op stroken in de boomgaard. Voor de aanschaf van de bloemenmengsels kan vanuit de Afdeling Hoogstamfruit Rivierenland voorlichting worden
gegeven.

Resumé

Gelet op het bovenstaande is er dit oogstjaar weer veel te doen in het Hoogstamfruit met uw hulp wordt de administratie op orde gehouden en staan we samen sterk voor een mooi platteland.

Jan van den Berge

Duurzame fruitteelt is bewustwording én concrete acties
In de regio Rivierenland (Betuwe, Bommelerwaard, Maas & Waal) is sinds 2007 het Fruitpact actief. Het Fruitpact organiseert de samenwerking tussen overheden, ondernemers
en onderwijs op één van de belangrijke economische speerpunten van de regio; het fruit.
Niet alleen de teelt, maar ook aanpalende bedrijvigheid zoals veilingen, handel, logistiek en toeleveranciers zijn in onze regio actief. Tezamen goed voor een half miljard aan
waarde en ruim 6600 mensen aan het werk. En als kers op de taart ook nog eens mede
bepalend voor een mooi landschap!
Door concrete projecten laten we zien dat samenwerken loont. In de afgelopen jaren zijn
meer dan dertig projecten opgestart en ondersteund. Veelal gericht op innovatie en regelgeving, maar ook om duurzaamheid in de fruitsector te stimuleren. En dat gaat al best goed, maar kan natuurlijk altijd
beter.
Maar we willen meer, en dat moet ook:
1. Vanwege de markt: de klanten eisen in toenemende mate duurzaamheid. Onder de naam ‘on the way to planet proof’
wordt door de Nederlandse supermarkten duurzaamheid komende tijd geintroduceerd. Fruittelers maken zich klaar om
daar aan te voldoen. Met hun gewasbescherming, hun personeelsbeleid, maar ook met bijenhotels en andere acties op
biodiversiteit.
2. Vanwege de intrinsieke motivatie: fruittelers zijn altijd in de natuur bezig, ze kennen de natuur en houden ervan. Het is
ook nog eens hun bestaansrecht dus ze zijn er zuinig op. Ze sturen steeds meer op natuurlijke evenwicht in de boomgaard.
En vanuit het besef dat de kansen voor een ‘medicijn bij ziekte’ (gewasbeschermingsmiddelen) steeds minder worden,
wordt er zwaar ingezet op duurzame rassen, nuttige insecten (bijen, oorwurmen, etc.) en biodiversiteit in de planten (bloemenstroken, akkerranden, gemengde windhagen, etc.).
3. Vanwege de omgeving: de burgers en buitenlui, en in onze regio ook de toeristen, willen een eerlijk en authentiek verhaal over de fruitteelt. Er leven te veel indianenverhalen en beelden van vroeger. Moderne fruitteelt mag gezien worden,
maar we moeten het wel uitleggen.

Bert den Haan,

fruitteler in Kerk Avezaath,
vice-voorzitter Nederlandse Fruittelers Organisatie
NFO,
ambassadeur van de Fruitmotor en ambassadeur
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Frank Engelbart,
Fruitpact www.fruitpact.nl

Vanuit Collectief Rivierenland(CR)
We zijn al weer een half jaar verder we kijken terug naar de activiteiten in de afgelopen periode.

Uitbetaling 2017

RVO heeft dit jaar de uitbetaling op tijd uitgevoerd zodat ook het Collectief aan de deelnemers de vergoedingen tijdig
heeft kunnen uitbetalen.
Zij het dat enkelen i.v.m geconstateerde gebreken in het beheer, vertraging hebben opgelopen, dan wel zijn gekort op hun
vergoeding.

De Schouw van alle ANV’s binnen het collectief Rivierenland.

De Schouw zoals in 2017 door zowel de veldcoördinatoren als de NVWA uitgevoerd geeft reden tot zorg. Bij 26 deelnemers zijn beheercontroles uitgevoerd dat is 8% van het totaal aantal deelnemers. Er zijn bij deze 26 deelnemers 118
beheereenheden bekeken. Bij 17 deelnemers is een afwijking geconstateerd . Van de 118 objecten bleken 25 niet (geheel)
aan de contractuele verplichting te voldoen. Bij 12 objecten kon herstel plaats vinden. Blijft over dat bij 13 objecten het
eindresultaat onvoldoende was.

Resultaten per beheerpakket
				
Beheer van Bomenrijen		
Botanisch waardevol grasl.
Hakhoutbeheer			
Hakhoutbosje			
Half en hoogstam boomg.
Knip of scheerheg		
Kruidenrijke akkerranden
Natuurvriendelijke oever
Struweelhaag			

Aantal
10
40
4
1
6
10
17
7
11

AfwijkingPercentage
2
20%
8
20%
1
25%
1
100%
1
17%
1
10%
6
35%
2
29%
3
27%

Conclusie

Deze hoeveelheid afwijkingen baart ons zorgen.
Een groot aandeel komt door onjuist beheer, we zetten in op een betere voorlichting aan de deelnemers
op een relevant moment in het jaar, wij verwachten dat
dit kan helpen het resultaat te verbeteren.
Lees daarom de voorwaarden van Uw beheerpakket
nog eens goed na !!

Schouw 2018

De Schouw 2018 is momenteel in volle gang, bij TCW zullen 51 beheereenheden door de veldcoördinatoren worden geschouwd alsmede nog een onbekend aantal door de NVWA . We hopen nu op een beter resultaat dan in 2017.
We houden U t.z.t. weer op de hoogte wat het geworden is.

Weidevogelbeheer en het Predatie beheerplan

Naast de aanleg van Plas/dras percelen, de mogelijkheid van last-minute beheer, inzet van een drone, en beperking nestbezoek, alsmede het verhogen van het aandeel kruidenrijk grasland en kuikenland , kan ook beperking van de predatie het
broedsucces verbeteren. Hiervoor is door het Collectief een Predatie beheerplan opgesteld. Hieraan zal in 2018 en 2019 intensief mee aan de slag worden gegaan. Er zal
overleg worden met de FBE Gelderland ,WBE’s en terreinbeheerders om effectieve,
door ieder gedragen maatregelen tot beperking van de nest –en kuikenpredatie te
komen. Daar in ons gebied vos en zwarte kraai de voornaamste predatoren zijn, waar
binnen de huidige wetgeving mogelijkheden liggen, zal hier het meeste energie in
worden gestoken. Dit zal in samenwerking met de Wildbeheereenheden Tielerwaard
West en Groot Buren (jagers) en grondgebruikers gaan gebeuren.

Prioriteiten

Bestrijding zwarte kraai in winter en vroege voorjaar door bejaging , alsmede gebruik
maken van kraaienvangkooien( vergunning noodzakelijk) actie provincie. Dit geld ook
voor de vos, bejaging in winter en voorjaar, met gebruik van kunstlicht/ restlichtversterker en / of warmtebeeldkijker. Het aanleggen van een Kunstbouw op een hiervoor
geschikte plaats kan ook zeer effectief zijn.
Voorts worden in dit predatieplan genoemd verwijderen van ooievaars palen, nest en uitkijkbomen van roofvogels, reigers en kraaien. Deze maatregelen staan soms op
gespannen voet met de huidige wetgeving en zullen ook ef naar verwachting weinig
effect sorteren. Hebt U suggesties of wensen over dit onderwerp neem dan even contact op met Peter van Noord. Want het maken van plannen is 1 het optimaal uitvoeren
ervan is een tweede, en hier draait het tenslotte om.
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Vervolg vanuit CR

De nieuwe gebiedsaanvraag 2019

Momenteel is het Collectief bezig met voorbereiding van de nieuwe gebiedsaanvraag bij de provincie.
Er is meer aangevraagd dan er budget is, zodat weinig ruimte komt voor uitbreiding van de al bestaande beheereenheden .
Als onderbouwing van de aanvraag wordt vooral ingezet op optimalisatie van
de huidige beheerpakketten voor weide - en akkervogel beheer , meer kruidenrijke percelen of stroken en een groter percentage met extensief grondgebruik.
We gaan dus nu echt voor de kwaliteitverbetering.
De tendens van de effecten zal echter na langere tijd pas zichtbaar worden,
maar we houden U op de hoogte.

Willem Sloot

Uw registratie bij de VANL-TCW
Al onze leden ontvangen tweemaal per jaar onze Nieuwsbrief en eenmaal per jaar een nota om de contributie te kunnen betalen,....... . In het kader van de nieuwe Privacy wet (AVG), informeren wij u graag over hoe wij met uw gegevens
omgaan.
Om u te kunnen informeren beschikken wij over uw adresgegevens en in menig geval over uw emailadres. Deze gegevens
worden veilig opgeslagen hetgeen een verantwoordelijkheid is van het bestuur. Onder geen enkel beding worden deze
gegevens doorgegeven aan derden.
Verder vindt u binnenkort onderaan onze website ons privacy statement. Zo weet u precies wat wij met uw gegevens
doen.
Hebt u nog vragen over uw registratie? Mail dan naar secretaris@VANL-TCW.nl
Wij informeren u graag.
Bestuur VANL-TCW

BIJ BEWUST BETUWE

Samenwerken aan het vergroten van de biodiversiteit
Wat kunnen we doen om de leefomgeving van bijen te verbeteren?
Zoals bekend draait het om voedsel en onderdak. De Nationale Bijenstrategie, 22 januari 2018 getekend door de minister
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit namens het kabinet, heeft dan ook als titel: Bed & Breakfast for Bees.
Bloemen dus als bron voor nectar en stuifmeel. Het is ideaal als er het hele vliegseizoen voedsel is in de vorm van bloeiende bomen, struiken en planten. Voor de bijen maar ook voor de mensen. Die prachtige kleuren en geuren hebben immers
een positieve invloed op de mens. In het voorjaar zijn er in de Betuwe volop bloemen van wilgen en fruitbomen, maar in
de periode erna zijn er weinig aantrekkelijke bloemen.
Werkelijk iedereen kan een bijdrage leveren, of je nu in het buitengebied woont, een grote of kleine tuin hebt, een
moestuin of zelfs alleen maar een balkon hebt! Het meeste plezier doe je bijen met inheemse, streekeigen en biologisch
geteelde zaden, planten, bollen, bomen en struiken.
Er is een ruime keuze aan zaaigoed, vaste planten en bollen te koop. Tegenwoordig staat vaak aangegeven dat het geschikte planten voor bijen en vlinders zijn. Dat sluit het beste aan bij de behoefte van de bijen. Er zijn natuurlijk ook prachtige
uitheemse planten die de bijen ook bezoeken. Vraag bij het tuincentrum ook of de planten gifvrij zijn. Het komt helaas
veelvuldig voor dat er bestrijdingsmiddelen op de planten zitten. Dan lok je als het ware de bijen gewoon in de val. Dat
willen we natuurlijk niet.
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Een aantal suggesties: gevelplanten als klimhortensia, klimop, hop en kamperfoelie zijn zeer geliefd. Bollen als krokusjes,
blauwe druifjes, hyacinten, kievitsbloemen, uien, en verwilderde tulpen. Vaste planten als herfstasters, ooievaarsbek,
hemelsleutel, duizendknoop, anemoon, pioenroos, dropplant, koninginnekruid, salie, ijzerhard, leverkruid. Struiken als
fazantbes, vlinderstruik, liguster, wegedoorn, struikhei en brem. Bomen als Spaanse
aak, tamme kastanje appel, peer, wilde lijsterbes, gewone esdoorn, linde. Zelfs in de
winter zijn er bijen actief en zijn er winterbloeiers als Mahonia, Helleborus, vleesbes
en winterakoniet aanwinsten voor de tuin.
Op internet is veel informatie te vinden, zoals bijvoorbeeld op bijenlint.nl en uitgebreide informatie op http://www.drachtplanten.nl
Het inzaaien van bloemrijke randen langs akkers en weilanden met een 1, 2 en of
meerjarige mengsels lijkt een goed idee: meters maken. Goede – vanuit de wilde
bijen bekeken – akkerranden liggen jaren op dezelfde plek, er wordt niet met
bestrijdingsmiddelen gewerkt en er is voldoende nestelgelegenheid in de buurt.
Bijvoorbeeld in de grond (de meeste bijensoorten nestelen in de grond) op een
kale greppel of in dood hout, bijvoorbeeld in een haag of takkenril. Idealiter wordt
er gezaaid met een meerjarig mengsel. Dan wordt de bodem niet meer verstoord.
Je ziet talloze fleurige akkerranden, maar die bloeien vaak maar heel kort. Er
zitten soms zelfs bloemen in die helemaal geen nectar leveren. Ook klaproos en
korenbloem bloeien slechts eenmalig. Na de bloei is ploegen van de bodem nodig
en voor de zomerbloeiers geldt dat er in mei gezaaid moet worden omdat zaden
van veel zomerbloeiers niet winterhard zijn. Dat is veel werk met weinig resultaat.

Historische Tuinderij Warmoes, Lent
(Jacqueline van Rooij)

Nestelgelegenheid: de meeste bijensoorten nestelen in de bodem. Altijd op een zonnig plekje, in het zand of tussen de tegels.
Laat aub het zand bij de gaten liggen, anders moet de bij opnieuw beginnen met het maken van een nest en dat kost veel energie
in haar toch al korte leven. Een aarden wal of greppel, die enigszins kaal is en blijft is ook een
ideale plek. Dat hoeft niet heel hoog of diep te zijn, zelfs een klein greppeltje werkt prima.
Het wemelde hier van diverse soorten wilde bijen!
Bijen- of insectenhotels zijn tegenwoordig volop in de belangstelling. Er is veel te koop, maar
niet alles is geschikt voor insecten. Professionele bijenhotels staan bijvoorbeeld bij https://
bijenhotelkopen.nl/. Zelf maken kan natuurlijk ook. Let wel dat een goed functionerend bijenhotel aan een aantal eisen moet voldoen. Tips voor het maken van een bijenhotel staan
bijvoorbeeld op https://www.bestuivers.nl/bijenhotels of http://www.bijenhotels.nl/.
Bijenhagen in plaats van prikkeldraad of hekwerk of een bijenbosje zijn ook een uitstekende
bron voor wilde bijen, omdat daarin vaak voedsel en onderdak dicht bij elkaar zijn. Een bijenhaag of -bos is een vrij uitgroeiende struweelhaag. Landschapsbeheer Gelderland heeft
bijvoorbeeld een speciaal assortiment wilde rozen en doornloze bijenhagen samengesteld
voor de kleigrond.
Voor de locatie geldt natuurlijk een zonnige plek en veel bloemen in de buurt.
Een experiment op het fruitbedrijf van
Bert Den Haanin Kerk Avezaath: kist
gevuld met zand (Hilde Engels)

Jacqueline van Rooij,

Voorzitter BIJ BEWUST BETUWE.

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.

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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Kemphaan duikt na 70 jaar weer op in Zoelens natuurgebied

Kemphaan op ons plasdrasperceel in het Zoelense
veld.

De kemphaan is een spectaculaire, zeldzame weidevogel en broedt in
schrale, vochtige, bloemrijke graslanden, vrijwel uitsluitend in reservaten. Kemphanen zijn bekend door de fraaie voorjaarstooi van de mannetjes, die op de toernooiveldjes schijngevechten houden om de gunst van
de vrouwtjes. Na de paring draaien de vrouwtjes op voor de zorg om het
broedsel. Kemphanen zijn in ons land vooral nog te zien in de provincie
Friesland en Noord Holland en tijdens de trektijd, maar ook wel in de
winter.
70 jaar lang hebben we de kemphaan niet in het rivierengebied gezien.
Nu is hij in eens hier neergestreken, op een plasdraspoerceel in het Zoelense Veld.
TV-gelderland heeft er een reportage van gemaakt. Ga naar onze website
en bekijk deze reportage. Harry Weijs en Peter van Noord zijn geintervieuwd.

Kruidenrijk grasland goed voor koe, boer en biodiversiteit
De agrarische collectieven Rivierenland, VALA en De Veluwe heeft samen met onderzoekers van Wageningen University
& Research een uitgebreide brochure over kruidenrijk grasland samengesteld. Deze kleurrijke brochure biedt naast kennis over de teelt van kruidenrijk grasland, ook inspiratie.
Kruidenrijk grasland is al jaren geleden verdwenen uit het landschap. Toch zijn kruiden essentieel voor koe, boer en biodiversiteit. Waarom zou ik nu als (melk)veehouder kruidenrijk grasland op mijn bedrijf willen hebben? Wat zijn de voor- en
nadelen en hoe past kruidenrijk grasland binnen mijn bedrijfsvoering? En als ik al besluit een deel van bedrijf met kruidenrijk grasland in te richten, hoe realiseer ik dat dan op mijn bedrijf? Deze brochure geeft antwoorden op deze vragen.
In deze folder is onder andere achtergrondinformatie te vinden over de meerwaarde van het telen en het voeren van
kruidenrijk grasland aan melkvee. Daarnaast zijn er tal van tips over de teelt, ontwikkeling, beheer en behoud van kruidenrijk grasland opgenomen.
Kruidenrijk grasland is niet alleen mooi in het landschap, maar levert ook een belangrijke bijdrage aan het verbeteren van
de biodiversiteit. Daarnaast kent de teelt van kruidenrijk gras ook vele voordelen voor koe en boer.

Colofoon

Download de
brochure via onze
website
www.vanl-tcw.nl

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.

Samen sterk
voor ons mooie
platteland ....

Redactie en vormgeving:
Arie Dirksen
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