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Aanmelding subsidies ANLB in Rhenen en Veenendaal
De ANV het Binnenveld organiseerde afgelopen donderdagavond 7 juli een
informatieavond in het Dorpshuis te Achterberg over de subsidieregeling voor
Agrarisch Natuur- en LandschapBeheer.
Met ingang van 1 januari 2016 is er een nieuwe manier waarop het Agrarisch
Natuur- en LandschapBeheer (ANLB) in Nederland wordt geregeld. De regeling
wordt nu uitgevoerd door collectieven, waarin per collectief een aantal agrarische
natuurverenigingen samenwerken. De ANV het Binnenveld is actief in de
gemeente Rhenen en Veenendaal voor het Collectief Utrecht Oost.

Secretariaat:
Slagsteeg 10
6721 NR Bennekom
 info@anvhetbinnenveld.nl
 www.anvhetbinnenveld.nl
Bank: NL09 RABO
03770.45.101
KvK Arnhem: 51824469

Agenda
tot 1 augustus
aanmelding subsidies ANLB
Collectief Utrecht-Oost

17 september oogstdag
vleesboerderij Het Binnenveld

Boeren en natuur gaan goed samen, ook in het Binnenveld. Dat gebeurt door
beheer uit te voeren voor de instandhouding van bijv. poelen, knotbomen en
houtwallen of door aanleg van kruidenrijke graanakkers en akkerranden. Zo
kunnen boeren en andere grondgebruikers bijdragen aan natuur en landschap in
het agrarische gebied. Daar ontvangen ze een marktconforme vergoeding voor
van het agrarisch collectief waarbij ze zich aansluiten.
De subsidieregeling is bedoeld voor zowel boeren als burgers in het buitengebied
van Rhenen, Veenendaal en Elst. Op 7 juli in Achterberg hebben zich enkele
nieuwe belangstellenden gemeld. Was u verhinderd die avond, neem dan contact
op via info@anvhetbinnenveld.nl of bel de coördinator Otto Vloedgraven, tel. 0628870603. De inschrijving sluit op 1 augustus.
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Samenwerking voor natuur in het Binnenveld krijgt vorm
Op 24 juni hebben de agrarische natuurvereniging Het Binnenveld (in samenwerking
met de LTO), Vereniging Mooi Wageningen en Staatsbosbeheer de inrichtingsschets
voor de Binnenveldse Hooilanden aan gedeputeerde Van Dijk van de provincie
Gelderland overhandigd. De inrichtingsschets is het resultaat van een proces van
anderhalf jaar waarin de 3 partijen hebben gewerkt aan de toekomstige inrichting van
bijna 200 hectare nieuwe natuur.
Waar de agrarische natuurvereniging Het Binnenveld en Vereniging Mooi Wageningen
zich in eerste instantie als concurrenten voor dezelfde grond aandienden, is een situatie
gegroeid van goede samenwerking. Op initiatief van de provincie hebben beide partijen
samen met Staatsbosbeheer gezocht naar de optimale inrichting voor nieuwe natuur.
Het resultaat is een inrichtingsschets waarin duidelijk wordt dat er zicht is op heel
bijzondere natuur, èn tegelijk op een goede samenwerking tussen de drie organisaties
met draagvlak in de omgeving.

Het bestuur:
Jan Bouwhuis (voorzitter)
Vacant (secretaris)
Henk Moesker (penningmeester)
Bart van Laar
Roel van Dijk
Carola van Ruiswijk
Lodewijk Pool
coördinator:
adviseur:

Otto Vloedgraven

Henk van Paassen

Lid worden?
Wilt u lid worden van de
agrarische natuurvereniging?
Klik hier voor het downloaden
van het aanmeldformulier

De nieuw te vormen natuur ligt vooral tussen de Veensteeg en de Grift. De ligging
tussen 2 stuwwallen zorgt voor een uitzonderlijke hydrologie met schoon kwelwater en
dat maakt de ontwikkeling van bijzondere natuur mogelijk, met name blauwgrasland en
trilveen.
De ANV en de LTO vinden het belangrijk om zoveel mogelijk natuur te laten beheren
door boeren uit het Binnenveld. Het is de intentie om met een aantal agrariërs een
coöperatie te vormen om circa 35 hectare natuurgebied aan te kopen en te beheren.
Voor meer informatie over de natuurinrichting klik hier
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Uilen in het Binnenveld
Het Binnenveld is een goed gebied voor steenuilen en kerkuilen. Verschillende van die
uilen broeden in nestkasten die in de afgelopen 20 jaar zijn opgehangen. Vrijwilligers
proberen elk jaar informatie te verzamelen over of er wordt gebroed in de kasten en zo ja
hoeveel jongen er zijn. Regelmatig moeten de nestkasten ook worden schoongemaakt,
want de uilen maken er met hun gezin wel een zootje van met prooiresten en poep.

Tip:

4 uilskuikens in een kerkuilenkast op een erf aan de Maatsteeg

In de afgelopen jaren zijn vrijwilligers vooral actief geweest in het gebied rond
Achterberg, ten zuiden van Veenendaal en in Elst. Dit jaar zijn een aantal vrijwilligers
ook begonnen met inventariseren van nestkasten in Bennekom.
Bij het nalopen van de nestkasten dit jaar bleek dat steenuilen niet alleen in de nestkasten
broeden, maar ook nog regelmatig een nestplek zoeken in oude schuren, bijv.
varkensschuren. Daar kruipen ze graag tussen de golfplaten en isolatieplaten.

Nieuwe projecten buitengebied Wageningen
In de afgelopen jaren hebben er diverse activiteiten op het gebied van natuur en
landschap plaatsgevonden in het buitengebied van de gemeente Wageningen. Het
gaat om vergoedingen voor weidevogelbeheer, het aanleggen en herstellen van
landschapselementen zoals poelen, knotboomrijen en houtsingels. Ook zijn er
diverse erfbeplantingen aangelegd of opgeknapt. Veel van die projecten zijn
uitgevoerd door de agrarische natuurvereniging. Financiering gebeurde via geld
van de regio FoodValley, de gemeente Wageningen en vaak een eigen bijdrage
van eigenaren. Basis voor de projecten was het LandschapsOntwikkelingsPlan
(LOP) voor het Binnenveld.

Gaat u een oude schuur
slopen waar regelmatig een
steenuil broedt, zorg dan
voor een nestkast in de buurt
voor het broed-seizoen
begint, dus voor maart.

Oproep
Wilt u een nestkast plaatsen
en/of meer informatie over
uilen, neem dan contact op
met:
Otto Vloedgraven,
coördinator ANV het
Binnenveld. tel 06-28870603
Roelof de Jong, coördinator
Weidevogelbeschermingsgroep Binnenveld-West,
tel 06-13269280
Henk van Paassen,
coördinator Weidevogelwerkgroep Binnenveld-Oost,
tel. 06-13685805

De gemeente Wageningen heeft besloten om het LOP Binnenveld ook de
komende jaren te gebruiken als beleidsdocument voor projecten natuur en
landschap. Samen met diverse organisaties wordt momenteel een nieuw
programma samengesteld met uitvoeringsprojecten.
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De volgende lijst met projecten is gemaakt:












Akkerranden, ecologisch bermbeheer, slootranden
Ambassadeur aanstellen, bijvoorbeeld de Steenuil
Duurzame landbouw, lokale ketens
Financiering Binnenveldse Hooilanden
Gezamenlijke voorziening korfbalterrein op Wageningse Eng
Landschappelijke versterking, erfbeplanting
Natuur en educatie (bewustzijn)
Noordelijke Ecologische verbindingszone
Ommetjes langs randen van Wageningen
Tegengaan Sluipverkeer in het Binnenveld
Weidevogelproject Binnenveld

Per project gaat één organisatie de voortrekkersrol spelen bij het opstellen van een
projectvoorstel. De ANV gaat een aantal projecten trekken, al dan niet in samenwerking
met andere organisaties, zoals Mooi Wageningen, Stichting Wageningse Eng, KNNV
Wageningen en Landschapsbeheer Gelderland.

2 km akkerranden in Wageningen aangelegd

Dit voorjaar zijn ca. 2 km akkerranden aangelegd op de Wageningse Eng en in het
Binnenveld. De betreffende grondgebruikers ontvangen hiervoor een subsidie in het
kader van de nieuwe subsidieregeling Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer.
De akkerranden in het Binnenveld zijn een ondersteuning van de Ecologische
Verbindingszone die ten noorden van Wageningen loopt. Op de Wageningse Eng liggen
de akkerranden langs verschillende graanakkers. Dat maakt de Wageningse Eng een
stuk aantrekkelijker voor de vele wandelaars, fietsers en andere gebruikers van de Eng.
Maar de randen zijn natuurlijk vooral belangrijk voor insecten, vogels en kleine
zoogdieren.
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Kievitonderzoek
2016 is het jaar van de
Kievit. Omdat de
Kievitstand helaas
achteruit gaat, is er dit
jaar een onderzoek gestart
naar met name de
overleving van
Kievitkuikens. Dat is o.a.
gebeurd in Bennekom, bij
de Werftweg. In de
volgende nieuwsbrief
kunnen wij u resultaten
meedelen.

Graanoogst op de Wageningse Eng
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ANV ontvangt een gift van 410 euro
In elke benn, het blad over Bennekom, wordt een kunstenaar de kans geboden
om zich te presenteren met een "veilingschilderij". In de benn van april 2016
heeft Martine Goudappel, van studio Goudappel aan de Veendersteeg te
Bennekom, haar schilderij gepresenteerd. Middels de Benn-veiling kon er op
geboden worden. Het is al die tijd te bewonderen geweest in de etalage van Roos
Mode aan de Brinkstraat in Bennekom.

Jonge, bijna vliegvlugge steenuil,
tijdens controle van een nestkast
aan de Weteringsteeg in
Achterberg.

Martine Goudappel met het geveilde schilderij bij de Grift (foto Benndorpsglossy)

De Benn-veiling heeft € 410,-- opgebracht. Martine had als goede doel voor de
opbrengst de ANV Het Binnenveld aangewezen, omdat de ANV een verbinding
wil vormen tussen boeren en burgers. De ANV doet aan beheer van natuur en
landschap, aan boerderijeducatie en bevorderen van streekprodukten en
toerisme. De mascotte van de ANV is zelfs de steenuil, en de ANV hangt ook
bijvoorbeeld in het Binnenveld kasten op voor steenuilen.
Het is een doel wat goed bij het schilderij en bij Martine past. Een mooi bedrag
dat de ANV gaat besteden aan één van de punten die Martine noemt.
Namens alle leden van de ANV Het Binnenveld, hartelijk dank!!

Binnenveld in het kort
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De Kavelruilcommissie Binnenveld-West heeft op 31 mei een
informatieavond gehouden en gaat nu de ruilvoorstellen uitwerken.
De werkgroep Boerderij-educatie van de ANV is bezig om concrete
projecten op papier te zetten.
Het bestuur van de ANV werkt op dit moment zonder secretaris, de taken
zijn tijdelijk herverdeeld over andere bestuursleden en de coördinator.
Er komt een nieuwe versie van de streekproducten-brochure uit.
Het bestuur wenst u een goede en ontspannende zomer toe!
Agrarische Natuur Vereniging HET BINNENVELD

Foto's nieuwsbrief:
Otto Vloedgraven,
Henk van Paassen
en Arie Jan van Buuren.

Deze nieuwsbrief wordt
verstuurd aan de bij ons
bekende e-mail adressen.
Wilt u zich hiervoor aanof afmelden, stuur dan
even een mailtje
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