Nieuwsbrief 21
Van de voorzitter
Voor de bestuurssamenstelling is een voorstel naar de leden gestuurd om over
te besluiten in de komende Algemene Leden Vergadering. Roel van Dijk is
teruggetreden als bestuurslid en coördinator streekproducten. Hij gaf vanaf het
begin van de ANV vorm aan onze inzet voor streek-producten. Wij stellen voor
Vincent Mosch te benoemen in deze vacature. Hij is bekend met de ANV en
streekproducten en zal ook aanwezig zijn op de ALV.
Verder hebben we besloten om het coördinatorschap voor agrarisch
natuurbeheer te splitsen voor het Gelderse en Utrechtse deel van het
Binnenveld om zodoende meer gerichte aandacht te kunnen geven aan
deelnemers in beide gebieden. Otto Vloedgraven concentreert zich voortaan in
het Gelderse terwijl in het Utrechtse een nieuwe coördinator zal aantreden onder
auspiciën van regiocoördinator Hans Veurink van Collectief Utrecht Oost.
Ontwikkelingen in het Binnenveld zijn er verschillende. Ik noem de kavelruil in
het Utrechtse die voorspoedig loopt en lijkt te gaan lukken. Prachtig. In de
Binnenveldse Hooilanden in het Gelderse gaat de natuurinrichting naar een
Definitief Ontwerp toe. En onze Pleitnota met het idee van een bufferzone hebben
we besproken met weidevogelaars, boeren en medewerkers van provincie en
collectieven. Boeren willen geen land naar natuur of vernatten maar wel
meewerken aan plannen voor meer en beter weidevogelbeheer in het Binnenveld.
De provincies zoeken dekking voor een goed plan. Dat gaan we de komende
weken proberen te maken met boeren en betrokken partijen.
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Voorzitter Jan Bouwhuis.
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Agenda
7 maart:
Startavond Weidevogelbeheer
Binnenveld-Oost.
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Algemene ledenvergadering 13 maart
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Snoeicursus hoogstamfruit gestart in Wageningen
Boomfeestdag met 2 basisscholen in Bennekom
Nieuwe mogelijkheden weidevogelbeheer Binnenveld

pagina 2
pagina 3
pagina 4
pagina 5
pagina 5
pagina 6

13 maart:
Algemene Ledenvergadering
ANV het Binnenveld
14 maart:
Boomfeestdag in Bennekom
16 juni:
Open dag boerderijen in het
Binnenveld met fietstocht.
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Algemene ledenvergadering 13 maart
Locatie: de hoeve van Boerderij de Hooilanden, Slagsteeg 20 in
Bennekom. Aanvang 20.00 uur.
Op de agenda:
1.
2.
3.
4.
5.

Opening en vaststellen agenda
Notulen + mededelingen
Financieel jaarverslag 2017
Verslag kascommissie, vaststellen nieuwe kascommissie
Bestuursverkiezingen.

Het afgelopen jaar is Roel van Dijk afgetreden als bestuurslid. Roel was
coördinator streekproducten. Het bestuur stelt voor om Vincent Mosch te
benoemen als bestuurslid en coördinator streekproducten. Vincent is
eigenaar van het Streekproductenplatform Eetvallei, een webwinkel met o.a.
de ANV streekproducten en woont in Bennekom. [statuten] -Deze
voordrachten kunnen door tenminste vijf leden worden aangevuld met één of
meer andere kandidaten. Deze opgave moet ten minste vijf dagen voor de
dag der vergadering in handen zijn van de secretaris, die van de aanvulling
der voordracht onverwijld kennis geeft aan alle leden.
6.
Verslag en vooruitblik werkgroepen:
Streekproducten (Vincent Mosch), weidevogels (Henk van Paassen
(Binnenveld Oost) en Roelof de Jong (Binnenveld West)), landschap (Otto
Vloedgraven), collectief Utrecht (Bart van Laar), ontwikkelingen in het
Binnenveld (Jan Bouwhuis), boerderij educatie (Carola van Ruiswijk),
Binnenveldse Hooilanden (Lodewijk Pool) en het project Natuurinclusieve
landbouw met burgerparticipatie (Esther Schoenmaker).

Het bestuur:
Jan Bouwhuis (voorzitter)
Esther Schoenmaker (secretaris)
Henk Moesker (penningmeester)
Bart van Laar
Carola van Ruiswijk
Lodewijk Pool
Vincent Mosch
coördinator: Otto Vloedgraven
adviseurs: Henk van Paassen en
Roelof de Jong

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

7.
Rondvraag
8.
Ontwikkeling camperplaatsen bij agrarische bedrijven in het
Binnenveld. Presentatie door Heereluurt Heeres.
Pauze
9.
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Vertoning film Weidevogels in het Binnenveld door Roelof de Jong
en afsluiting met een hapje en een drankje.
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Project Burgerparticipatie in Agrarisch Natuurbeheer
ANV het Binnenveld en de Coöperatie Binnenvelds Goed starten eind maart
een project, genaamd ‘Burgerparticipatie in Agrarisch Natuurbeheer’, mogelijk
gemaakt door een POP3 subsidie van Provincie Gelderland. In dit project gaan
we op zoek naar mogelijkheden om burgers en niet-agrarische bedrijven mee te
laten investeren in grond, waardoor er voor boeren financiële ruimte ontstaat
om meer te doen voor natuur en landschap.
Van boeren wordt veel gevraagd: goed voedsel leveren voor een aanvaardbare
prijs, milieubelasting voorkomen en voor (agrarische) natuur en landschap
zorgen. Grondgebondenheid wordt belangrijker, waardoor de druk op die grond
toeneemt. Iedere vierkante meter is nodig om met de kleine marges voldoende
te kunnen verdienen om het bedrijf voort te zetten.
Natuurinclusieve landbouw staat op dit moment hoog op de agenda van natuuren landbouworganisaties, maar hoe kun je daar een impuls aan geven, vooral
als er geen of te weinig subsidiemogelijkheden zijn?

Wilt u in het voorjaar als
vrijwilliger samen met boeren
helpen om weidevogel-nesten te
beschermen, meld u zich dan aan
via info@ANVhetBinnenveld.nl.

Bloemrijke akkerranden worden erg gewaardeerd door burgers

Er zijn verschillende juridische, financiële en organisatorische modellen
mogelijk waarmee burgers en bedrijven agrariërs kunnen helpen een omslag te
maken naar natuurinclusieve landbouw. Een voorbeeld: een boer maakt
afspraken met een groep burgers en bedrijven over aangepast beheer van een
afgebakend stuk grond. Voor het eventuele meerwerk en de lagere opbrengsten
wordt een vergoeding afgesproken. Tevens kunnen aanvullende afspraken
worden gemaakt om de meerwaarde voor de investeerders om mee te doen te
vergroten.
pagina 3

Agrarische Natuur Vereniging HET BINNENVELD

Nieuwsbrief 21, maart 2018

In het project worden minimaal 2 haalbare modellen uitgewerkt op juridische,
organisatorische, bedrijfseconomische en rendabiliteitaspecten. Uiteindelijk
gaat het natuurlijk om de uitvoering en de boeren, burgers en bedrijven die dit
willen doen. Er wordt samen met minimaal één boer een beheerplan uitgewerkt.
Daarvoor wordt een groep investeerders gezocht en het geheel wordt
geïmplementeerd in één van de uitgewerkte modellen. Heeft u interesse als
agrarisch ondernemer? Laat het ons weten. Om burgers en bedrijven te gaan
bereiken wordt een intensief communicatietraject ingezet, gericht op de
omliggende dorpen en steden zoals Wageningen, Bennekom en Ede.
Wilt u meer weten over dit project of bent u als agrarisch ondernemer
geïnteresseerd om deel te nemen? Neem dan contact op met Esther
Schoenmaker: info@anvhetbinnenveld.nl of 06-111 365 62.

Andere organisatie streekmarkten in het Binnenveld
Al verschillende jaren organiseren landbouwbedrijven in het Binnenveld
streekmarkten samen met de ANV het Binnenveld. Tot nu toe deden de boeren
dat kosteloos terwijl er wel heel veel tijd in gaat zitten. Het bestuur heeft
daarom besloten om de organisatoren van ANV streekmarkten financieel te
ondersteunen met 200 euro per keer voor productie van posters en flyers. Dit
kan deels uit budget van streekproducten, deels uit de ANV pot. Voor de
markten geldt dan de voorwaarde dat alle streekproducenten in het Binnenveld
een uitnodiging krijgen om een kraam in te richten. Ook moet duidelijk zijn dat
de ANV mede-initiatiefnemer is. Dat kan door het ophangen van de ANV vlag
op het evenement en door vermelding in de PR als mede-initiatiefnemer. De
open boerderijendag valt niet onder deze afspraak.

pagina 4

Agrarische Natuur Vereniging HET BINNENVELD

Een knotwilgenrij levert nog
meer op voor de natuur
(insecten en vogels) als er een
combinatie is met een ruige
slootkant.
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Cursus snoeien hoogstamfruit van start
In december 2017 is in Wageningen de cursus snoeien hoogstamfruit van start
gegaan voor vrijwilligers en eigenaren van hoogstamboomgaarden. In totaal
hebben zich 15 mensen aangemeld. Ondertussen zijn er al 3 praktijkdagen
gehouden in de oude hoogstamboomgaard bij de Wolfswaard. De bedoeling is
dat de deelnemers als vrijwilliger mee kunnen gaan werken in de boomgaard
van de Wolfswaard of dat zij, bewapend met de praktische kennis van de
cursus aan de gang kunnen gaan met hun eigen hoogstambomen.

Praktijkdag snoeien hoogstamfruit in de boomgaard van de Wolfswaard

2 basisscholen actief op Boomfeestdag in Bennekom
De organisatie van de Boomfeestdag in Bennekom vindt plaats als een van de
projecten van het initiatief Levend Landschap Bennekom. Dit initiatief wordt
begeleid door de Stichting Landschapsbeheer Gelderland en mede mogelijk
gemaakt door de provincie Gelderland en de gemeente Ede.
Andere Levend Landschap projecten zijn Zwerfafval Brigade Kraats en
Nergena, Aanleg wandelpaden, Bloemrijk Bennekom gericht op beplanten van
boomspiegels in de bebouwde kom en (tijdelijke) beplanting van
braakliggende terreinen. De coördinator van de ANV is mede-organisator van
de Boomfeestdag in Bennekom.
Dit jaar gaan kinderen van groep 7 van de Kraatsschool en de Wingerd op 2
locaties bomen aanplanten. Het is de bedoeling dat het een jaarlijks
terugkerend evenement wordt, om zo kinderen meer kennis voor bomen en
andere beplanting in hun directe leefomgeving bij te brengen. Wellicht gaan
ze zich dan in de toekomst ook daadwerkelijk inzetten voor behoud en
bescherming van bomen en natuur.
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In de Nude komen op een aantal
plekken nog kamsalamanders
voor. Nieuwe aanleg van poelen
kan helpen deze zeldzame
amfibieënsoort beter te laten
overleven.

In het Binnenveld is het mogelijk om
voor het onderhoud van landschapelementen vergoedingen te krijgen.
Aanmeldingen voor 2019 graag
doorgeven voor mei dit jaar. Meer
informatie bij de coördinator Otto
Vloedgraven, tel. 06-28870603.
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Meer mogelijkheden weidevogelbeheer Binnenveld
De ANV het Binnenveld en de 2 weidevogelwerkgroepen willen graag een zo
goed mogelijk weidevogelbeheer in het Binnenveld. Dat streven is uitgewerkt
in het afgelopen jaar uitgewerkt in een pleitnota en een beheervisie. Op 6
februari was er een overleg met de Provincies Gelderland en Utrecht, met aan
de provincies de vraag of die de plannen wil ondersteunen en bereid zijn
om extra weidevogelpakketten beschikbaar te stellen.
De ANV lichtte in dat gesprek toe dat er bij boeren wel belangstelling is voor
weidevogelbeheer, maar dat zij geen extra natuur willen en dat er is ook
weinig belangstelling is om relatief natte percelen te behouden vanwege de
weidevogels. Verder vragen de boeren aandacht voor predatiebeheer.
Hiervoor verwijzen de Provincies naar het provinciale faunabeleid voor
schadebestrijding. Daarbij wordt in succesvolle weidevogelkerngebieden
wordt jacht op predatoren soms als sluitstuk ingezet. In dat geval is eerst aan
een reeks van andere randvoorwaarden en resultaten te worden voldaan.
De provincies Utrecht en Gelderland gaven in het gesprek aan dat het in 2019
eenvoudiger wordt om pakketten en maatregelen voor weidevogels uit te
voeren. Daarbij staan de twee collectieven voor agrarisch natuurbeheer
(Collectief Utrecht Oost en Collectief Veluwe) centraal voor de aanvraag van
ANLB en voor het borgen van de gewenste kwaliteit. Ook legden de
provincies uit waarom het gebied niet in aanmerking komt als weidevogelkerngebied. Dit is onder meer omdat er in het agrarisch gebied te weinig
broedparen aanwezig zijn. Een kerngebied heeft minimaal 15 broedparen
weidevogels (Grutto, Tureluur etc) per 100ha; exclusief natuurgebieden en
exclusief Kievit.
Afgesproken is dat de ANV en de weidevogelwerkgroepen samen met lokale
boeren en de collectieven een voorstel uitwerken voor weidevogelbeheer in
het Binnenveld. De provincies zegden toe dat zij bij een goed plan financiële
dekking zullen zoeken. Bij de planvorming denken de collectieven mee en
borgen de kwaliteit van de aanvraag. Als het lukt om tot een goed voorstel te
komen kunnen de collectieven dit indienen bij de provincies als onderdeel van
de Gebiedsaanvraag voor 2019. Provincies beoordelen de Gebiedsaanvraag en
kunnen op basis hiervan de ANLB-afspraken vastleggen met de collectieven
voor 2019 en verder.
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Steenuilenproject
in Wageningen

In de gemeente Wageningen is
in december een enthousiaste
groep vrijwilligers gestart met
een steenuilenwerkgroep.
Ondertussen hebben ze op de
Wageningse Eng al 18 kasten
gecontroleerd en zo nodig
vervangen. Minstens 9
broedparen zijn geconstateerd.
Ook is het de bedoeling om
meer erven in het buitengebied
steenuilvriendelijk te maken.
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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