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Sinds de vorige Nieuwsbrief van mei dit jaar zijn er verschillende ontwikkelingen
in het Binnenveld geweest.
Voor weidevogels komen er in ons gebied meer mogelijkheden. Een daarvan is
het kunnen afsluiten van beheerpakketten voor de kievit. Ook is de provincie
Utrecht positief over extra mogelijkheden voor weidevogelbeheer bij de
Achterbergse Hooilanden (meer hierover leest u in deze nieuwsbrief).
De film “Weidevogels in het Binnenveld” (geproduceerd door Roelof de Jong)
wordt nu her en der vertoond en goed ontvangen. Die is prachtig om te zien en
ondersteunt onze inzet voor weidevogels.
Streekproducten vormen sinds 2011 ook een kern van onze inspanning als
ANV. In de afgelopen maanden heeft een evaluatie van het streekproductenbeleid
plaatsgevonden. Verderop in de nieuwsbrief de eerste uitkomsten.
De kavelruil in Achterberg e.o. houdt ons ook bezig. De ruil gaat nu een besluitvormende fase in. De taxatieronde is in september afgesloten en de uitkomsten
daarvan worden nu verwerkt en zullen worden besproken met de individuele
deelnemers. Verder zit de natuurontwikkeling in de Binnenveldse Hooilanden
aan Gelderse kant in een fase van voorlopig naar definitief ontwerp. Bij beide
zaken zijn we betrokken met: communicatie naar onze leden, met inrichting zoals
een bufferzone en met advies.
Collectieven spelen doorlopend een cruciale rol want die maken financiën
beschikbaar voor agrarisch natuurbeheer. Bart van Laar is bestuurslid
van Collectief Utrecht Oost en zelf ben ik bestuurslid van Collectief Veluwe. Otto
Vloedgraven is voor beide collectieven onze ANV-coördinator, voor het regelen
van de contracten. Veel werk, weinig in het nieuws, maar daar gaat het wel om.
De samenstelling van ons ANV-bestuur is op dit moment onderhevig aan
wijzigingen als gevolg van nieuwe opvattingen en uitdagingen. Daarover later
meer.

Voorzitter Jan Bouwhuis.

Secretariaat:
A.M.G. Schmidtstraat 21
6708 TE Wageningen
 info@anvhetbinnenveld.nl
 www.anvhetbinnenveld.nl
Bank:
NL09 RABO 03770.45.101
KvK Arnhem: 51824469

Agenda
30 oktober:
Informatieavond over
schetsontwerp Binnenveldse
Hooilanden.
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3 november:
Biodiversiteitsdag provincie
Gelderland. Aanmelden via
deze link.
11 november:
'Varken op de Leer', Slachtvisite
op boerderij de Hooilanden.
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Informatieavond Binnenveldse Hooilanden
Op maandagavond 30 oktober zal een informatiebijeenkomst worden
georganiseerd door Coöperatie Binnenveldse Hooilanden en Stichting Mooi
Binnenveld over de ontwikkeling van het natuurgebied de Binnenveldse
Hooilanden. Tijdens deze bijeenkomst zal door de projectleiding van het
Waterschap een toelichting worden gegeven op het Voorlopig Ontwerp van
het natuurgebied. Nadruk zal liggen op de inrichting van het gebied en de
technische maatregelen die zullen worden genomen om het gebied te kunnen
beheren.

Het bestuur:
Jan Bouwhuis (voorzitter)
Esther Schoenmaker (secretaris)
Henk Moesker (penningmeester)
Bart van Laar
Carola van Ruiswijk
Lodewijk Pool
coördinator: Otto Vloedgraven
adviseur: Henk van Paassen

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

Coöperatie Binnenveldse Hooilanden en Stichting Mooi Binnenveld nodigen
graag direct betrokkenen bij de ontwikkeling van het natuurgebied uit om
deze avond deel te nemen. Er zal tijdens de avond voldoende ruimte zijn
voor discussie en vragen over de inrichting van het gebied en de gevolgen
voor de directe omgeving. Bijdragen met ideeën en aanvullingen op de
inrichting en het beheer zijn meer dan welkom. Wilt u aanwezig zijn kunt u
zich opgeven via: info@cooperatiebinnenveldsehooilanden.nl. U ontvangt
dan ook informatie over de locatie
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Resultaten vrijwillig weidevogelbeheer Binnenveld 2017
Ook in 2017 zijn weer vele vrijwilligers samen met boeren en loonwerkers
actief geweest voor het weidevogelbeheer in het Binnenveld. Met in totaal circa
575 nesten en een uitkomstpercentage van circa 75% kunnen wij spreken van
een goed weidevogeljaar. Vooral ook omdat wij ook dit jaar weer meer kuikens
vliegvlug hebben zien worden. De resultaten van het Kievitkuikenonderzoek
2017 komen eind november 2017 naar buiten. Voor Oost en West volgt later dit
jaar of begin volgend jaar nog een uitgebreider jaarverslag. Een uitgebreid
fotoverslag is te vinden op onze vernieuwde website www.inhetbinnenveld.nl
Hieronder staat op de kaart de verspreiding van nesten over het Binnenveld.
Voor de Achterbergse Hooilanden, de Bennekomse Meent en dito Hooilanden
zijn geen gegevens bekend

Totaal aantal gevonden
nesten in het Binnenveld in
2014 t/m 2017.
Soort
Kievit
Grutto
Tureluur
Scholekster
Wulp
Patrijs
Gele
kwik

In Binnenveld-Oost een prima jaar wat betreft het percentage uitgekomen
nesten: met 76% van de nesten uit de een-na-hoogste score tot nu toe! Predatie
was incidenteel bij de Kooiweg oorzaak van het verlies van tenminste vier
Grutto- en zeker 10-15 Kievitsnesten. In 2017 is wederom slechts 1 last-minute
contract afgesloten (uitgesteld maaien op een perceel met nesten van grutto,
tureluur en kievit). Het ging om hetzelfde perceel in de Veenkampen als vorig
jaar. Net als in 2016 zijn ook in 2017 alle nesten in het Binnenveld weer met
GPS en smartphones op X- en Y- coordinaten vastgelegd.
In Binnenveld-West, Achterberg en een stukje Veenendaal, zijn in 2017 134
nesten gevonden, vooral Kieviten op maisland (120 nesten). De Grutto zit bijna
alleen in de Achterbergse Hooilanden, die laat worden gemaaid.
Opvallend was de trek dichter naar de kern van Achterberg en tegen de
Laarsenberg aan.
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Bijzonder: een kievit die blauwe
eieren heeft gelegd op een
perceel aan de Veenweg in
Rhenen. Volgende dag waren het
er drie en allemaal zijn ze
uiteindelijk uitgekomen.l
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Er waren in Binnenveld-West 2 bijzonderheden te melden: de eerste een
kievitsnest met blauwe eieren (leken wel grote spreeuweneieren). De tweede
was een nest met 7 kievitseieren. Melkveehouder E.J. van Laar van de
Maatsteeg belde op met zijn verhaal: “Wat ik nou toch heb gezien, is er soms
woningnood in Achterberg bij de Kieviten?”. Ook voor de weidevogelaars was
dit nieuw. Het bleek dat er toch twee dames voor het zelfde nest hadden
gekozen. Later bleek dat er 3 pullen waren uitgekomen. Van de 4 eieren was
nog wel eentje aangepikt maar helaas waren ze allemaal al koud. De
vrijwilligers denken dat moeder(s) vogel met de drie jongen is gaan lopen, het
zijn tenslotte nestvlieders en de rest heeft achtergelaten.

Weidevogelbeheer op Unifarm Wageningen
Vrijwilligers van de Weidevogelgroep Oost zijn al jaren actief op de terreinen
van de Universiteit Wageningen. Daarbij gaat het vooral om Kieviten, maar er
broeden ook Patrijs en Gele Kwikstaart. Dat was reden voor de
weidevogelgroep Oost om samen met de ANV in gesprek te gaan met
medewerkers van Unifarm op wiens proefvelden die vogels broeden. Er zijn
afspraken gemaakt over hoe het beste de nesten beschermd kunnen worden. Dat
het nog niet altijd goed gaat blijkt uit de publiciteit die in mei ontstond door het
uitmaaien van een grasrand waar een patrijs in broedde. Gelukkig gaat het wel
goed voor een merendeel van de nesten en dat leidde dit jaar tot hoge
nestdichtheden van de Patrijs (14, blauw) en Gele Kwikstaart (30, geel).
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Een kievitsnest met 7 eieren op
maisland in Achterberg.
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Evaluatie streekproducten Binnenveld
In 2011 is een notitie geschreven met suggesties voor de ontwikkeling van
streekproducten door de ANV. Roel van Dijk heeft daarna als coördinator
streekproducten samen met een aantal bedrijven uit het Binnenveld hieraan
de afgelopen jaren vorm gegeven door de ontwikkeling van gezamenlijke
arrangementen (Trappen en happen, vogelexcursie, boerderijentocht), het
uitbrengen van een informatief boekje ‘Proef de Rijkdom van het
Binnenveld’, een kraam op markten, streekkasten in supermarkten en mede
organisatie van streekmarkten op bedrijven in het Binnenveld. In juni is op
een bijeenkomst met betrokken producenten van streekproducten de
uitvoering van de afgelopen jaren geëvalueerd en zijn er aanvullend nog
bilaterale gesprekken gevoerd.
De ondernemers juichen de promotie van streekproducten door de ANV toe,
evenals een actieve ondersteuning bij de organisatie van de streekmarkten op
het eigen bedrijf. Men zit echter niet te wachten op een gezamenlijk label of
keurmerk van streekproducten uit het Binnenveld.

Open boerderijendagen en
streekmarkten in het
Binnenveld worden goed
bezocht en zorgen voor meer
contact en begrip tussen boer
en burger.

In het najaar zijn er 2 markten, waar u kunt genieten van de streekproducten
uit het Binnenveld en naaste omgeving. Op 11 november organiseert
Boerderij de Hooilanden een slachtvisite: ‘Varken op de Leer’, op 7
december is in de avond een boerenwinterfair bij Melk- en vleesboerderij het
Binnenveld.
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Hoogstambrigade in Wageningen
In Wageningen wordt in de komende wintermaanden een cursus snoeien
hoogstamfruit georganiseerd voor vrijwilligers en eigenaren van
hoogstamboomgaarden. In de gemeente zijn nog een paar oude
hoogstamboomgaarden aanwezig en zijn er diverse nieuwe aangeplant. De
hoogstamboomgaarden zijn niet alleen belangrijk voor het behouden van oude
fruitrassen, maar zij biedt ook veel ruimte voor dieren en planten.
Voor eigenaren en voor vrijwilligers die eigenaren willen helpen, wordt een
vierdaagse cursus aangeboden, waarbij ze leren o.a. over snoeien en aanplant
van jonge bomen, het herstellen van oude hoogstamboomgaarden. Deze
cursus is alleen bedoeld voor deelnemers die daarna ook als
eigenaar/vrijwilliger aan de slag te gaan. Opgave kan bij de coördinator Otto
Vloedgraven, tel. 06-28870603 of via info@anvhetbinnenveld.nl

Cursus snoeien hoogstamfruit voor vrijwilligers

In de Nude komen op een aantal
plekken nog kamsalamanders
voor. Nieuwe aanleg van poelen
kan helpen deze zeldzame
amfibieënsoort beter te laten
overleven.

Aanleg natuur- en landschapselementen in Wageningen
In het kader van nieuwe groenprojecten in het buitengebied van de gemeente
Wageningen, start de ANV het Binnenveld een project Groene dooradering
van het landschap. Bedoeling is om weer meer landschapselementen te krijgen
in het buitengebied van Wageningen en zo het landschap van vroeger een
beetje te herstellen. Het gaat vooral om de Nude en de Born. Daar stonden
vroeger veel meidoornhagen, knotboomrijen, boomrijen en houtsingels.
Aanleg van deze elementen zorgt voor een mooier landschap en is belangrijk
voor allerlei planten, vogels en dieren.
Heeft u als boer of burger in het buitengebied interesse dan kunt u contact
opnemen met de coördinator Otto Vloedgraven, tel. 06-28870603 of via
info@anvhetbinnenveld.nl. Hij brengt dan bij u een vrijblijvend adviesbezoek.
Daarbij wordt niet alleen gekeken naar het landschap en de natuur, maar ook
naar zaken als praktisch beheer van het element zelf, maar ook van de grond
ernaast.
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Nieuwe mogelijkheden weidevogelbeheer Binnenveld
De pleitnota weidevogels Binnenveld voor extra mogelijkheden voor
weidevogelbeheer in het Binnenveld lijkt effect te hebben. Deze nota is 2017
door de weidevogelbeschermers van de WBW en WBO gemaakt, samen met
de ANV. De nota gaat over de inrichting en het beheer van een zone met
natuurinclusieve landbouw met duurzaam weidevogelbeheer rond het nieuw in
te richten natuurgebied van Staatsbosbeheer. De nota is ontstaan naar
aanleiding van vele gesprekken in van weidevogelbeschermers in het
Binnenveld met boeren en bestuurders. De nota is opgestuurd en besproken
met gemeentes en provincies en lijkt nu tot resultaat te leiden. Klik hier voor
de pleitnota.
De optie om meer te kunnen doen voor de weidevogels, door het Binnenveld
als weidevogelkerngebied aan te wijzen binnen het systeem van ANLB, lijkt
vooralsnog niet door te kunnen gaan. Het gebied voldoet op dit moment niet
aan de provinciale/landelijke criteria, zoals een minimale omvang, voldoende
openheid en een minimale aanwezigheid van 10 broedparen grutto's per 100
hectare. Zelfs als de Utrechtse samen worden geteld met de Gelderse
aantallen weidevogels, wordt niet voldaan aan de criteria. In het systeem van
ANLB is het Binnenveld in de Natuurbeheerplannen 2018 daarom niet
begrensd als leefgebied "Open grasland' voor weidevogelbeheer, maar als
leefgebied 'Droge dooradering' (deelgebied akkerranden). Met in ieder geval
dus wel extra mogelijkheden voor kievit op maïsland.
Vanaf 2018 kunnen beheerpakketten worden afgesloten voor de kievit in de
vorm van uitgestelde bewerking van maisland en aanleg van
braakstroken/akkerranden. Dat geldt zowel voor Binnenveld-West als Oost.
Daarnaast worden de ontgrensde delen van het ruilverkavelingsgebied
Achterbergse Hooilanden na effectuering vanaf 2019 opengesteld voor
soortenrijk agrarisch graslandbeheer. Hiermee stemt de provincie Utrecht in
met de opvattingen van de ANV over een bufferzone, zoals beschreven in de
pleitnota. Er ontstaan de komende jaren bovendien extra kansen voor
weidevogels in het Binnenveld, omdat er tot en met 2021 door het Rijk extra
POP-geld wordt ingezet voor weidevogel- en boerenlandvogelbeheer in
Nederland. Het is hierbij de bedoeling agrarische collectieven samen met
provincies plannen en beheerstrategieën ontwikkelen waar en hoe dit extra
geld kan worden ingezet. Gedeputeerde Maasdam van Utrecht heeft de ANV
per brief laten weten, haar collega in Gelderland en haar ambtenaren te vragen
of zij samen met de agrarische collectieven Utrecht-Oost en Veluwe de
mogelijkheden kunnen onderzoeken voor extra weidevogelbeheer in het
Binnenveld. Voor meer informatie over deze brief kijk op onze website onder
weidevogelbeheer.
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Steenuilenproject
in Wageningen

Landschapsbeheer Gelderland
voert in de gemeente
Wageningen samen met de ANV
een project uit om meer erven
in het buitengebied
steenuilvriendelijk te maken en
om nieuwe vrijwilligers te
werven om steenuilen te
inventariseren en om
nestkasten te plaatsen.
U kunt zich als bewoner van het
buitengebied of als vrijwilliger
aanmelden bij de coördinator
Otto Vloedgraven via
info@ANVhetbinnenveld.nl
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