Nieuwsbrief 19
Aanmelding subsidies ANLB 2018 nog mogelijk
Tot 27 mei kunnen grondgebruikers in het Binnenveld zich melden voor
beheersubsidies voor natuur- en landschapsonderhoud in het kader van de
subsidieregeling ANLB.
Die regeling ANLB (Agrarisch Natuur- en LandschapsBeheer) is ingegaan per 1
januari 2016. Collectieven van agrarische natuurverenigingen voeren nu die
regeling uit, met als uitgangspunt dat boeren en natuur goed samengaan.
Boeren en andere grondgebruikers onderhouden knotbomen en houtwallen of
leggen kruidenrijke graanakkers en akkerranden aan. Ze ontvangen daarvoor een
marktconforme vergoeding.
Geïnteresseerde agrariërs en andere grondgebruikers kunnen contact opnemen
met de coördinator van de ANV het Binnenveld. Samen kan dan naar de
mogelijkheden van agrarisch natuurbeheer gekeken worden Meer informatie
opvragen en aanmelden kan bij de coördinator Otto Vloedgraven, tel. 0628870603 of via de mail: info@anvhetbinnenveld.nl
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Bloemrijke akkerranden belangrijk
voor bijen en andere insecten en
ook voor allerlei vogels.

Werkbezoek wethouders in het Binnenveld
Agrarische Natuurvereniging (ANV) het Binnenveld organiseerde op 10 mei jl.
een werkbezoek aan het Binnenveld voor wethouders en ambtenaren van Rhenen,
Veenendaal, Ede en Wageningen. Doel van het werkbezoek was om meer
bekendheid te geven aan de activiteiten van onze ANV en de ontwikkelingen van
weidevogelbescherming en financiering daarvan.

Secretariaat:
A.M.G. Schmidtstraat 21
6708 TE Wageningen
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Bank:
NL09 RABO 03770.45.101
KvK Arnhem: 51824469

Agenda
29 mei:
Algemene ledenvergadering
Collectief Veluwe
Voor meer informatie klik hier
15 juni:
Algemene ledenvergadering
Collectief Utrecht-Oost
Hoeve Groot-Zandbrink in

De wethouders van Rhenen, Ede en Veenendaal bij het plaatsen van de nieuwe
steenuilenkast in de boomgaard bij de familie Pool.
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Aanwezig waren Willemien Vreugdenhil van Ede, Han ter Maat van
Wageningen, Jan Kleijn van Rhenen en Engbert Stroobosscher van
Veenendaal met ambtenaren. In de hoeve van Boerderij De Hooilanden van
ANV-bestuurder Lodewijk Pool verzorgde het ANV-bestuur samen met
weidevogelbeschermers een welkom en een (dia-)presentatie. Vervolgens
maakten de aanwezigen een tocht door het Binnenveld en langs de Grift per
huifkar. De middag werd afgesloten met een borrel.
Alle wethouders hebben zich uitgesproken, dat ze het Binnenveld graag
gezamenlijk als 1 gebied willen beschouwen. Dit heeft positieve gevolgen
voor de ambitie van de ANV het Binnenveld om erkenning aan te vragen
voor het Binnenveld als belangrijk gebied voor weidevogels. Verder blijkt
uit uitspraak de bereidheid van de wethouders om inzake het Binnenveld met
elkaar samen te werken. Aandachtspunt hierbij is, dat bij de formulering van
een uitspraak over het Binnenveld altijd goed naar de consequenties moet
worden gekeken op alle beleidsterreinen. Willemien Vreugdenhil noemde in
dit kader de PAS wetgeving.

Nieuwe mogelijkheden voor weidevogelbeheer in Binnenveld

Het bestuur:
Jan Bouwhuis (voorzitter)
Esther Schoenmaker (secretaris)
Henk Moesker (penningmeester)
Bart van Laar
Roel van Dijk
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

Kievitnest aan het uitkomen op maisland

Het Binnenveld is een belangrijk gebied voor de Kievit, zowel aan de
westelijke als de oostelijke kant, terwijl het Binnenveld door zowel de
provincie Utrecht als Gelderland niet is aangemerkt als kerngebied voor
weidevogels. Gelukkig gaan zowel de provincie Gelderland als Utrecht meer
mogelijkheden bieden voor weidevogelbeheer in het Binnenveld.
Grondgebruikers kunnen vanaf 2018 pakketten en contracten afsluiten met
de betreffende collectieven. Voor de Kievit kan daarbij worden gedacht aan
uitgestelde bewerkingen op maisland, aanleg van akkerrand/braakstrook op
maisland en nestbescherming op zowel grasland als bouwland.
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Nieuwe projecten buitengebied Wageningen
In de komende jaren blijft de gemeente Wageningen blijven werken aan natuur en
landschap. In de afgelopen maanden zijn diverse projectvoorstellen ingediend
voor cofinanciering door de provincie Gelderland. De volgende projecten zijn
goedgekeurd door de gemeente Wageningen met in meer of mindere mate aan
cofinanciering door de provincie:
 Akkerranden
 Landschappelijke versterking buitengebied
 Erfbeplanting en steenuilen
 Ommetjes langs de randen van Wageningen
 Oprichting hoogstambrigade

Landschapsbeheer Gelderland
gaat in de gemeente
Wageningen samen met de ANV
een project uitvoeren om meer
erven in het buitengebied
steenuilvriendelijk te maken en
om nieuwe vrijwilligers te
werven om steenuilen te
inventariseren en om
nestkasten te plaatsen.

Cursus snoeien hoogstamfruit voor vrijwilligers

De ANV gaat samen met andere organisaties zoals Mooi Wageningen en
Landschapsbeheer Gelderland werken aan deze projecten. Meer informatie over
de projecten zal in de komende maanden volgen.

Algemene LedenVergadering op 28 maart
Op 28 maart jongsleden waren ca. 30 leden aanwezig in de Hoeve van Boerderij
de Hooilanden. Zij stemden in met de voordracht van Esther Schoenmaker als
nieuwe secretaris. Tevens werden het financieel jaarverslag over 2016 en de
begroting voor 2017 goedgekeurd. Diverse bestuursleden presenteerden de
resultaten van 2016 en blikten vooruit op de activiteiten van de ANV in 2017.
Aan bod kwamen streekproducten, weidevogelbeheer, landschapsbeheer en de
nieuwe subsidieregeling Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer.
Na de pauze was er een boeiende lezing van Jan Broenink, een veehouder uit
Engbertsdijksvenen in Overijssel over natuurinclusief boeren op zijn bedrijf en
over de Stichting Natuurboeren. Voor een uitgebreid verslag van de algemene
ledenvergadering: klik hier.
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Het Binnenveld in het kort
Kavelruil in Binnenveld West
Het proces van de kavelruil in Binnenveld West is in volle gang. Daarbij is ook
het natuurgebied van de Achterbergse Hooilanden betrokken. SBB zet in op een
aanééngesloten gebied (natuurkern) om haar botanische doelen te kunnen
bereiken. Rondom de SBB-natuurkern moet een bufferzone worden ingericht
met aangepast agrarisch natuurbeheer, vooral gericht op weidevogels en
botanisch graslandbeheer. Wij hebben als ANV hebben al een aantal boeren
gevonden die in principe daaraan mee willen doen.
De ANV probeert bij de provincie Utrecht mogelijkheden te creeren voor
agrarisch natuurbeheer in die bufferzone. Belangrijk is dan met name dat boeren
botanisch graslandbeheer via de collectieven kunnen uitoefenen. Er lijken ook
subsidies en maatregelen mogelijk op basis van waterbeheer in het gebied. Met
deze mogelijkheden wordt het volgens de ANV interessanter voor boeren om de
betreffende gronden te gaan gebruiken en tegelijkertijd geeft dat extra kansen
voor weidevogelbeheer.

Foto's nieuwsbrief:
Otto Vloedgraven,
Henk van Paassen

Snel internet in het Binnenveld
Een glasvezelnet in het Binnenveld komt dichterbij. Vorig jaar is de
gebiedscoöperatie O-gen begonnen met een project voor het buitengebied van
Rhenen. Dit gebeurt in samenwerking met het glasvezelbedrijf CIF. Die wil nu
ook Binnenveld Oost erbij betrekken en waarschijnlijk ook Wageningen en
Renkum. Trekker in Binnenveld Oost is de Stichting Leefbaarheid de KraatsNergena.
Die vereniging zoekt nu ambassadeurs in het gebied die de inwoners van
informatie gaan voorzien en over de streep halen om snel internet aan te
schaffen. Een glasvezelnet wordt aangelegd als 50% van de adressen mee wil
doen. Bewoners die zich hier voor willen inzetten kunnen zich aanmelden via
info@dekraats-nergena.nl.
Collectieven Agrarisch Natuurbeheer
De ANV het Binnenveld zit aangesloten bij zowel Utrecht-oost (voor Rhenen,
Veenendaal en Elst) als bij Collectief Veluwe (voor Bennekom, Wageningen en
Renkum).
Het Collectief Veluwe heeft een audit ondergaan en dat ging goed en daarmee is
het collectief officieel gecertificeerd. Ook is de jaarrekening 2016 door het
bestuur vastgesteld en die ziet er goed uit. De overhead-kosten die het Collectief
maakte tbv ANLb bleven in 2016 beperkt tot 17% van de totale omzet in de
ANLb; dat is mooi want de Agrarische Natuurverenigingen hebben altijd gepleit
voor beperking van de administratieve kosten; Collectief Veluwe organiseert een
ALV op 29 mei 2017, 20 uur in Heerde. Zie de website.
Collectief Utrecht-oost is ook officieel gecertificeerd. Dit collectief houdt haar
Algemene ledenvergadering op 15 juni in Leusden op hoeve Groot-Zandbrink.
Beide Collectieven hebben vanwege problemen met RVO betalingsproblemen
gekend en konden niet of ten dele in de afgelopen maanden beheervergoedingen
uitkeren. Het ziet er nu naar uit dat de vergoedingen toch 100% kunnen worden
uitbetaald.
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Deze nieuwsbrief wordt
verstuurd aan de bij ons
bekende e-mail adressen.
Wilt u zich hiervoor aan- of
afmelden, stuur dan even een
mailtje
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