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Tieler- en Culemborger Waarden

Namens het bestuur en leden

Beste streekbewoners
Op 17 april jl. heb ik afscheid genomen als voorzitter
van de VANL-TCW. Negentien jaar heb ik die taak
vervuld en de doelstelling van VANL-TCW steeds als
uitgangspunt proberen te hanteren. De doelstelling
“economisch duurzame Land- en Tuinbouw” met natuur- en landschapsdoelen.
De ontwikkelingen op het gebied van agrarisch natuur
beheer staan niet stil. Dat vergt een nieuwe frisse
aan pak en is het goed om plaats te maken voor een
opvolger.
Tijdens het afscheidsfeest was ik onder de indruk van
de vele mooie woorden en cadeaus. Daaruit bleek dat
er veel draagvlak is voor de visie van agrarisch natuurbeheer en wat we tot nu toe hebben bereikt.
Graag wil ik, mede namens mijn vrouw, iedereen
bedanken voor de steun die we hebben gekregen voor
agrarisch natuurbeheer.
Toch nog een speciaal bedankje voor het dagelijks
bestuur. Het was en mooie tijd. Bedankt!!!
Ons mooie Rivierenlandschap is het waard.
Teunis de Jongh

Van Mislukt naar Gelukt!
Het agrarische natuur- en landschapsbeheer staat in de belangstelling. Zowel positief als negatief. Daar waar onder de agrarische ondernemers en de plattelandsbewoners het agrarische natuurbeheer en de bijbehorende inspanningen een steeds grotere
waardering krijgen, zijn onderzoeksinstanties en de staatssecretaris kritisch. Op zich niets mis mee. Met kritisch zijn, maar wel op
een constructieve manier. De recente uitlatingen van staatssecretaris Dijksma over het anders opzetten van natuursubsidies voor
de landbouw is naar mijn indruk mede gestoeld op het advies wat zij heeft gekregen van de Raad voor de Leefomgeving. Dat RLI
zegt in feite: Agrarisch natuurbeheer is mislukt. Daar sta je dan als Agrarische Natuurverengingen, wat jaar in jaar uit inspanningen
verricht voor weidevogelbescherming, aanplant en beheer van landschapselementen als windsingels, knotwilgen, akkerranden en
vul maar aan.
En, laten we dat wel even vaststellen, vaak het subsidiebedrag niet voor toereikend was. Veel van onze agrarische en burgerleden
zetten zich belangeloos in om de instandhouding van het agrarisch landschap en de biodiversiteit handen en voeten te geven.
Steeds meer ervaart ook onze vereniging de rol die zij in de maatschappij kan vervullen. Ook bij beheer van grote projecten. Het
voorgenomen beheer van bijvoorbeeld uiterwaarden zijn hier een voorbeeld van. Ook het beheer van natuurcompensatie voor
infrastructuur is iets waar de VANL-TCW een rol in gaat spelen. Om dan te stellen dat dit, samen met de inspanningen op het
boerenerf en land, als het ware mislukt is, lijkt mij wat erg kort door de bocht. De staatssecretaris wil graag grote collectieven,
waar dan het subsidiebedrag aan uitgekeerd word. In specifieke gebieden (tussen natuurgebieden) , met vastgestelde doelen en
bijbehorende resultaten. Een mooi streven. Maar de natuur is weerbarstig. Door ontwikkelingen buiten de landbouw lukt het soms
niet om doelstellingen te realiseren. Maar als VANL-TCW zullen we hier wel op moeten voorsorteren. Steeds meer tekent zich een
verschuiving af naar een professionele organisatie, opererend in collectief verband met andere verenigingen of organisaties, om
mogelijk zo ‘boeren’ leden te kunnen helpen voldoen aan overheidseisen als vergroening, om voor en samen met onze ‘burger’
leden het landschap te beheren. Sterker nog, ik ben er van overtuigd dat we veel voor hen kunnen betekenen. Een lidmaatschap
van onze vereniging is haast een must! De VANL-TCW gaat er voor. Op dit moment zijn er volop gesprekken met medeverenigingen, instanties en overheden hoe dit handen en voeten zal moeten krijgen. Molens die langzaam draaien, maar waar we in de
komende tijd zeker meer beeld bij zullen krijgen. Wij houden u op de hoogte van alle ontwikkelingen.
Jos van Maanen.
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Verantwoordelijk voor natuur

LTO: boeren verantwoordelijk voor natuur
De grote economische waarde die natuur en landschap
hebben voor de economie en de belangrijke rol die boeren
kunnen spelen om natuur goed te beheren, ontbreken in
initiatiefnota ‘Mooi Nederland’.
Bedrijven en burgers zouden hier meer bij betrokken kunnen
worden, vindt LTO Nederland. In die zin is de nota volgens
de land- en tuinbouworganisatie onvolledig en eenzijdig.

Gele kwikstaart op één van onze borden in Culemborg

Politiek pleit voor Natuurnetwerk

Toch neemt LTO met belangstelling kennis van de nota, die
ook interessante onderdelen bevat over onder meer natuurbeheer.

De Nederlandse natuur is te versnipperd, vinden PvdA, D66
en GroenLinks. De partijen pleiten voor een ‘Natuurnetwerk
Nederland’ waarin natuurgebieden en landbouwgebieden in
elkaar overgaan.

D66, PvdA en GroenLinks
D66, PvdA en GroenLinks spreken als opstellers van de
initiatiefnota echter alleen over de intrinsieke- en belevingswaarde van natuur. Volgens LTO is het belangrijk om juist de
betekenis die de natuur voor de mens heeft als uitgangspunt
te nemen.

Het natuurnetwerk moet de huidige Ecologische Hoofdstructuur (EHS) vervangen. Verder moet natuurvandalisme strenger bestraft worden en de lijst met vrij bejaagbare diersoorten
afgeschaft.

Bij een dergelijke strategie wordt de verbinding gelegd tussen
natuur, recreatie, landbouwproductie en landschapskwaliteit.
Er is durf voor nodig om de economische waarde van natuur
te benutten, benadrukt LTO Nederland.

Het initiatief voor de voorstellen kwam nadat het kabinet-Rutte I de natuurambities voor Nederland flink bijstelde. Ondertussen zijn veel van die plannen alweer teruggedraaid.

Trage groei gruttokuiken?

Ondernemen
Daar is niet alleen bescherming voor nodig, maar vooral ook een
uitdaging voor bedrijven om te ondernemen met en voor natuur en
landschap, stelt de organisatie.

Die trage groei draagt mogelijk
bij aan de veel lagere overlevingskans van de gruttokuikens, stellen de wetenschappers.

Weidevogels
Het jaar van de patrijs 2013

Kruidenrijk weiland
Van de kuikens die op modern, intensief bewerkt land
opgroeien tussen alleen maar gras, overleven er tweeënhalf
keer minder hun eerste levensjaar dan van de kuikens die op
een kruidenrijk weiland uit het ei komen.

Het jaar 2013 is door de Vogelbescherming uitgeroepen tot
het Jaar van de Patrijs. Het gaat helemaal niet goed met de
Patrijs. Volwassen vogels en zeker ook de kuikens zijn echte
insecteneters. De stimulans van insecten door Bloeiend
Bedrijf is dus van extra grote betekenis voor
hen: het is een belangrijke voedselbron!

Tussen 2007 en 2010 gaven de onderzoekers een groot
aantal gruttokuikens gekleurde ringen, waarmee de dieren op
afstand herkenbaar werden.
Gevangen en gewogen
In de periode daarna werden verschillende kuikens opnieuw
gevangen en gewogen. Daardoor kon de groei worden gemeten en werd gemonitord hoeveel vogels in de daaropvolgende
jaren terugkeerden naar de broedgebieden.
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Weidevogelnieuws 2013

BijenBestuiving

De start van dit voorjaar was toch anders dan velen van
ons zich hadden voorgesteld. Kou, sneeuw en ijs waren er
debet aan dat de terugkerende weidevogels het erg moeilijk
hadden. Kleumende kieviten is toch even iets anders dan buitelende en roepende mannetjes. Maar misschien was het ook
in hun voordeel. Veel agrariërs waren druk in de weer met
sleepslangen, roteren en het slepen van de weilanden. Nadat
het weer beter werd kwam in een keer alles op gang. Na alle
werkzaamheden op het land kwam er een periode van rust
en hierdoor konden de weidevogels aan hun nageslacht gaan
denken. Over een paar maanden zullen we weten hoe het
hen dit jaar is vergaan. Want in dit jaar gaan we alle resultaten voor het eerst invoeren in de computer. Deze manier van
invoeren is accurater en voorkomt telfouten. Het geeft dus
en beter beeld weer dan de papieren versie die we hiervoor
hadden. Met een druk op de knop kan nu gekeken worden
naar de weidevogelstand in de hele Provincie. Vooral voor
bepaalde instanties kan dit belangrijk zijn in het toekennen
van financiële middelen. Laten we het maar proberen al zijn
hier en daar nog niet alle dingen even duidelijk.

Neonicotinoïden en bijensterfte
De Europese Voedselwaren Authoriteit (EFSA) heeft de risico’s voor
bijen van de drie meest gebruikte
neo-nicotinoïde
insecticiden in zaadcoatings onderzocht. De conclusie is dat er inderdaad risico’s zijn voor bijen, maar
dat er nog ontzettend weinig van de
werking bekend is.
Overal in Europa laait nu de discussie op over hoe we met
deze risico’s moeten omgaan. Is de toelating van deze middelen wel correct? Moet het gebruik aan banden gelegd
worden? Kan de praktijk eventuele problemen voorkomen?
Staatssecretaris Dijksma is van mening dat wijzigingen in de
regels alleen werken als dat voor heel Europa aangepakt
wordt.

Bijenhotel
Met een didactisch model kunt u kijken wat er in de gangen
van het huisje gebeurt. In dit nestkastje gaat het zijpaneel
open en zijn de gangen gemaakt van doorzichtig materiaal.
Zo kunt u af en toe binnenkijken.
Zorg er wel voor dat u altijd een ander bijenhuis in de buurt
zet. Glazen of plastic buisjes vormen namelijk niet de ideale
holletjes. De kans bestaat immers dat er schimmel in komt
omdat er niet genoeg verluchting is.

Doordat de natuur zo’n drie weken achterliep kan dit een
positieve uitwerking hebben voor de grutto en de tureluur.
Er zal later gemaaid worden en later kan inhouden dat het
positieve resultaat van vorig jaar zich kan voortzetten. Laten
we hopen dat de nesten op tijd uitkomen en de jongen een
goed heenkomen kunnen zoeken.
De nestbeschermers voor de mestslang zijn dit jaar voor het
eerst gebruikt. Niet op veel plaatsen, omdat veel bewerkingen al waren gedaan, maar toch met succes. Tien exemplaren hebben we uitgeleend aan de Capreton en ook daar
waren ze zeer enthousiast over deze nestbeschermer dat ze
overwegen om zelf ook een aantal aan te schaffen.
Tot slot nog de BMP-w cursus gegeven door SOVON. Acht
vrijwilligers van onze weidevogelwerkgroep doen hier aan
mee om in het veld weidevogels te gaan inventariseren.
Vooral gedrag, zang en herkenning van 25 weidevogelsoorten komen nadrukkelijk aan de orde. Het gaat hier dus niet
om het zoeken en markeren van nesten zoals wij doen, maar
vooral het waarnemen en dit weer vertalen op een plattegrond van het gebied. Gezien het tijdstip dat we zijn gestart is
er gekozen voor twee theorieavonden en twee praktijkochtenden. Voor 2014 staat de rest op het programma .
Rest me, namens de coördinatiegroep, iedereen te bedanken
voor zijn/haar inzet en wensen we jullie een fijne zomer toe.
Piet de Jongh
Dolf Blom
Gerrit Zeldenrust

Boerderij-Educatie in Rivierengebied

Like ons

Like ons: https://www.facebook.com/Boerderijedu-3-

catieRivierenland

BoerdeijEducatie

Het initiatief wordt gesteund door LTO Noord en gemeente
Buren en we werken nauw samen met Greenport de Betuwse
Bloem en strategisch financiële partners in de agrifoodsector.
In maart, april en mei zijn we bezig geweest de financiering
voor het initiatief rond te krijgen en in mei hebben we op
uitnodiging van wethouder G. van der Donk-van Andel van
de Gemeente Buren een tweetal succesvolle ‘ervaringspresentaties’ aan scholen, NMe-organisaties en bestuurders
van gemeenten, provincie Gelderland, Betuwse Bloem, GGD
Rivierenland, Waterschap Rivierenland etc. plaatsgevonden.
Nu volgt de uitwerking van het lesmateriaal, het onder de
aandacht brengen en relaties leggen met de scholen en het
werven van de agrarische bedrijven in de diverse sectoren.
Een aantal bedrijven heeft zich reeds enthousiast bij ons
gemeld.
Meer informatie, meedoen of ons financieel steunen? Belt u
dan met projectleider Jolijn Zwart-van Kessel, 06-33671586.
Volg ons via twitter: @BoerEduRVRNLND en LIKE onze
facebookpagina op: www.facebook.com/BoerderijeducatieRivierenland
Ons initiatief is ook te vinden op de landelijke Boerderijeducatie portal http://www.metdeklasdeboerop.nl/initiatief/
boerderij-educatie-rivierenland .

De VANL-TCW is sinds het najaar van 2012 gestart met de
inrichting van boerderij-educatie in ons gebied. Al snel bleek
dat in het gehele Rivierengebied geen aanbod is en heeft de
VANL-TCW gevraagd of de Capreton en AVN Lingestreek
mee willen doen. AVN Lingestreek was direct enthousiast en
gezamenlijk is een stuurgroep geformeerd van bestuursleden
die samen met de aangestelde projectleider, Jolijn Zwart-van
Kessel, werkzaam als programmamanager, projectleider en
facilitator en zelf boerendochter in een akkerbouw- & fruitteelt
maatschap, het concept verder vorm hebben gegeven.
Inmiddels ligt een voorstel voor dat boerderij-educatie
Rivierenland heet en het werkgebied van de beide natuurverenigingen én op verzoek van de Betuwse Bloem de Bommelerwaard beslaat.

Het doel is kwalitatieve lessen door ‘belevend leren’ te geven
aan groepen 3 t/m 8 van de basisscholen in de gehele regio
en steden aan de randen op land- en tuinbouwbedrijven in de
sectoren (melk)veehouderij, akkerbouw, fruitteelt incl. imkerij,
(glas)tuinbouw, paddenstoelenteelt en laanbomenteelt.
De agrarische bedrijven die meedoen, zo’n 50 zoeken we
er verspreid door het gebied en verspreid door de diverse
sectoren heen, zullen worden begeleid door een training over
hoe ‘les’ te geven aan kinderen, ontvangsten van groepen,
veiligheid op het bedrijf en kunnen gebruik maken van
lesmateriaal dat aansluit bij de lesstof en kerndoelen van het
basisonderwijs.
Doelen van ons boerderij-educatie initiatief zijn de kinderen
te leren over (1) herkomst en productiewijze van voedsel,
(2) voedsel educatie: smaak in relatie met de eigen gezondheid en (3) natuur-, landschaps- en waterbeheer rondom het
agrarisch bedrijf.
Het lesmateriaal wordt modulair samengesteld uit bestaand
lesmateriaal van reeds bestaande boerderij-educatie initiatieven, lesmateriaal van het Landelijk Steunpunt Smaaklessen &
Schoolgruiten van de Wageningen UR en bestaand lesmateriaal uit de diverse agrarische sectoren.

Vanuit VANL-TCW
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, 0345-572939 of famdirksen@hetnet.nl .
Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van VANL-TCW en verschijnt 2x
per jaar.

Jolijn Zwart van Kessel
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AB, DB en coördinatoren
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Arie Dirksen

-4-

Eindredactie:
Dagelijks bestuur VANL-TCW

