Nieuwsbrief 22

juni 2018

Van de voorzitter
De Collectieven Veluwe en Utrecht Oost hielden recent hun jaarlijkse ALV.
Daar vernamen leden dat het systeem van agrarisch natuurbeheer goed draait en
dat de administratieve kosten beperkt blijven (tot onder 20%; was vroeger 45%!).
Dat betekent dat meer dan 80% van de beschikbare vergoeding voor agrarisch
natuurbeheer naar de boeren gaat (vroeger 55%). Als ANV maken we zowel
bestuurlijk als operationeel deel uit van beide Collectieven. Bij controle van
agrarisch natuurbeheeractiviteiten in 2017 door de NVWA en analyse door de
RVO blijken onze Collectieven op plaatsen 8 en 13 te staan van alle 40
gecontroleerde Collectieven; bij de beste eenderde dus.
De kavelruil in het Utrechtse deel van het Binnenveld werd op 16 april feestelijk
afgesloten. Dat gebeurde slechts een paar uur nadat de laatste ruilcontracten
waren ondertekend. Ruim honderd mensen waren erbij aanwezig, in het
dorpshuis Achterberg. Deelnemers aan de kavelruil kregen ieder een kaart met
daarop hun oude en nieuwe percelen. Als ANV, met name ook Roel van Dijk en
Bart van Laar, hebben we gedurende het hele proces waar mogelijk bijgedragen
aan de goede voorgang en zijn heel blij met de uitkomst en met natuur en
landbouw in een goede balans.
Tijdens het proces van de kavelruil hebben we samen met de
weidevogelbeschermers bij de provincie Utrecht gepleit voor ruimere
mogelijkheden voor weidevogelbescherming. Daaropvolgend heeft de Provincie
het Binnenveld ruimer opengesteld voor weidevogelpakketten en zijn in april nog
3 nieuwe contracten afgesloten.

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
16 juni:
Open dag boerderijen in het
Binnenveld met fietstocht.
tot 30 juni:

De nieuwe privacywet ofwel de Algemene Verordening Gegevensbescherming
geldt ook voor ons als ANV. We nemen daarover contact op met de leden om
erover te informeren en expliciet toestemming te vragen voor gebruik van de
opgegeven data: namelijk voor ledenadministratie.

1 januari 2019.

Aanmelden voor nieuwe
contracten voor randenbeheer

Inhoud Nieuwsbrief

pagina 1

contracten ANLB vanaf

tot 30 juni:

Veel leesplezier met deze Nieuwsbrief.
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Aanmelding subsidies ANLB 2018 nog mogelijk
Tot 30 juni kunnen grondgebruikers in het Binnenveld zich melden voor
beheersubsidies voor natuur- en landschapsonderhoud in het kader van de
subsidieregeling ANLB. Het gaat om meerjarige beheersovereenkomsten
waarvoor elk jaar een aanvraagperiode is.
De 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.

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

Geïnteresseerde agrariërs en andere grondgebruikers voor beheercontracten
ANLB, kunnen voor het oostelijke deel van het Binnenveld (Collectief Veluwe)
contact opnemen met Otto Vloedgraven, tel. 06-28870603. Voor het westelijke
deel (Collectief Utrecht Oost) kunt u terecht bij Hans Veurink, tel. 0653701000. Ook kunt u reageren via de mail: info@anvhetbinnenveld.nl.

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

Voor het onderhoud van een poel (maaien en opschonen) kan ook een beheervergoeding worden geregeld.
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Open boerderijendag Binnenveld 16 juni
De agrarische natuurvereniging Het Binnenveld bestaat nu al 7 jaar. De
vereniging zet zich met boeren en burgers in voor een mooi Binnenveld, waar
iedereen van kan genieten en waar boeren een bestaan kunnen vinden. Ook
vindt zij het belangrijk dat burgers en boeren meer contact met elkaar hebben.
Daarom organiseert zij ook in 2018 een open dag. Geïnteresseerden kunnen al
fietsend van het ene naar het andere bedrijf genieten van het mooie
Binnenveld, met de Grift, de weilanden en akkers, de knotwilgen, boomrijen,
koeien en weidevogels.

De volgende bedrijven doen mee:
1.

Zorgboerderij de Hoge Born, Bornsesteeg 87 in Wageningen.
Biologische tuinderij, boerderijwinkel, rondleidingen, terras en streekmarkt.

Boerderij de Hooilanden (bij nr 1).
Biologische melkveehouderij, vleesproducten en kaas.

Grebbeveld schapen (bij nr 1).
Schapenhouderij, wolproducten, lamsvlees.

Weidevogelbeheer Binnenveld-oost (bij nr.1).
Bescherming weidevogels Binnenveld. Vertoning weidevogelfilm Binnenveld.

Eetvallei (bij nr. 1).
Webwinkel voor streekproducten.

2.

Boerderij van Steenbergen, Dijkgraaf 1a in Bennekom.
Biologische en scharrelkippen, kijkje bij overdekte uitloop en uitloopweide, praatje met de
boer, boerderijwinkel.

Wagenings Wijngoed (bij 2).
Biologische wijnen van druiven uit de wijngaard op de Wageningse eng. Proeverij.

3.

Bakkerij ten Veen, Dijkgraaf 24 in Bennekom
Ambachtelijke bakker met producten gemaakt van streekgraan.

4.

Melk- en vleesboerderij het Binnenveld, Zuidelijke Meentsteeg 9 in Rhenen.
Melkveehouderij, vleesvee, boerderijwinkel met vlees en streekproducten. Hele dag

Imkerij de Werkbij (bij 4).
Honingproducten, imkerijbenodigdheden.

Oldtimermuseum, Zuidelijke Meentsteeg 5 in Rhenen.
Bezichtiging museum met oude trekkers en bromfietsen en een brandweerwagen.

6.

bloeiende meidoorns. Dit natuurgebied
heeft nog een aardige populatie van de
zeldzame kwartelkoning. Deze vogel
heeft voorkeur voor grasland met veel
kruiden, extensieve beweiding of laat
maaien.
Kwartelkoningen zijn zeer schuwe

rondleidingen.

5.

De Wageningse uiterwaarden met

vogels. Laat daarom geen honden in de
uiterwaarden loslopen want die kunnen
de vogels ernstig verstoren als die aan
het broeden zijn. Dat is in de periode
mei tot en met juli.

Familie van Roekel, Cuneraweg 42 in Rhenen.
Melkveehouderij en varkens. Kalfjes knuffelen en lammeren en biggetjes aaien. Hele dag
rondleidingen.

Otto Vloedgraven Fruit (bij 6).
Advies en onderhoud hoogstamfruit en verkoop vruchtensappen.
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Subsidie voor randenbeheer langs watergangen
Waterschap Vallei en Veluwe heeft de verplichting om in het verband met
de Kaderrichtlijn Water te zorgen voor zo schoon mogelijk oppervlaktewater. Om de waterkwaliteit te verbeteren stelt zij subsidie beschikbaar om
randenbeheer uit te voeren langs watervoerende sloten om zo uitspoeling van
meststoffen te verminderen.

Randenbeheer
De randen mogen niet bemest en niet bespoten worden en maaisel uit de
sloot mag niet in de rand blijven liggen. Het maaisel moet worden afgevoerd
of over het perceel verspreid (bijvoorbeeld met een wallenfrees). Randen op
grasland mogen gewoon beweid en gemaaid worden, u kunt ze dus tegelijk
met de rest van het perceel bewerken of beweiden. Randen op bouwland
worden ingezaaid met een gras/kruidenmengsel. Op maïspercelen waar veel
kieviten broeden, zijn de randen nuttig voor de kuikens die er voedsel en
dekking kunnen vinden.
Zowel op grasland als op bouwland blijft de oppervlakte van de randen
meetellen voor de mestplaatsingsruimte.

Vergoedingen
De randen op grasland zijn minimaal 2 meter breed en op bouwland 3 meter
breed. In overleg kan soms een andere breedte of indeling worden gekozen.
Bij de vergoeding gaat het om de oppervlakte van de rand en bedraagt op
grasland € 1205,00/ha. Op bouwland hangt de vergoeding af van de
grondsoort. Op zandgrond is het € 2011,= per hectare en op kleigrond €
2529,= per hectare. Verder wordt bij alle randen nog een vergoeding van 10
cent per meter gegeven voor het ‘ecologisch slootschonen’ (het maaisel blijft
immers niet in de slootkant liggen).

Uitgebloeide akkerrand: niet meer
mooi om te zien, maar nog wel heel
waardevol als schuilgelegenheid en
voedselbron voor vogels (bijv. de
patrijs) en kleine zoogdieren.

De overeenkomsten voor randenbeheer sluit de grondgebruiker af met een
van de collectieven: Collectief Utrecht Oost of Collectief Veluwe.

Interesse of meer informatie?
Stuur dan een email naar: info@anvhetbinnenveld.nl of bel de coördinator:
Otto Vloedgraven, 06-28870603
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Aanleg glasvezel in het Binnenveld
Eind april is de vraagbundeling gestart voor de aanleg van glasvezel voor snel
internet in het Binnenveld (Gelderse Vallei Zuid). Bewoners in het
buitengebied van Rhenen, Wageningen, Ede en Bennekom hebben hierover
informatie thuis ontvangen en er zijn bewonersbijeenkomsten georganiseerd.
De aanleg van glasvezel is van groot belang voor ondermeer de leefbaarheid en
de economie. Enkele voordelen zijn:
 voor iedereen: verhogen veiligheid. Snel melden van onveilige situaties.
Maar 1 verbinding nodig voor telefoon, televisie en internet. Verhoging
waarde woning. Films en series kijken on demand.
 voor (agrarische) ondernemers: doorgeven en downloaden van gegevens
van dieren, bewaken gezondheid van dieren en planten, gebruik van
software "uit de cloud". Advisering en contact op afstand door accountants,
leveranciers, storingsdiensten en andere dienstverleners.
 voor werkenden: thuis werken en studeren om zo het drukke verkeer te
mijden.
 voor ouderen en chronisch zieken: zorg op afstand en bewaken gezondheid
door verzenden en ontvangen gegevens. Uw huisarts kan u op afstand in de
gaten houden. Langer thuis wonen is mogelijk in vertrouwde omgeving. En
bespaart flink geld. Mantelzorgers krijgen toegang tot uw informatie zodat
er hulp kan worden geboden wanneer dat nodig is.
 voor scholieren en studenten: volgen van vakken, lessen en cursussen thuis.
Beperking van reistijden en reiskosten.
De bewoners van het buitengebied in Gelderse Vallei Zuid kunnen zich
aanmelden voor een glasvezelabonnement. Als op 13 juli 2018 meer dan 50%
van de bewoners heeft gekozen voor aansluiting gaat de aanleg van start. Wordt
dat percentage niet bereikt, dan gaat de aanleg van glasvezel niet door.
De belangrijkste punten bij deelname zijn:
1. Geen aanlegkosten, maar keuze tussen een glasvezel-abonnement van 15
euro per maand (per jaar opzegbaar) of in 1 keer kopen voor 1900 euro.
2. Keuze uit 6 providers voor pakketten voor TV, telefoon en internet. Die
pakketten zijn een paar euro duurder dan voor bewoners in bebouwde kom.
3. Meeste providers bieden een internetsnelheid van 100Mb/sec.

Afgezette houtsingel. Stammen
zijn dik genoeg voor haardhout
(zie links op het land). De dunne
takken worden op een ril in het
midden gelegd. Goed voor vogels
en kleine zoogdieren. Belangrijk
is wel dat de afgezetten
stobben wel in het licht blijven
staan en zo weer kunnen
uitlopen.

Meer informatie?
Zie https://www.glasvezelbuitenaf.nl/deelgebied/gelderse-vallei-zuid/.
Op deze site kunt u ook de ambassadeurs bij u in de buurt vinden, die u meer
informatie en uitleg kunnen geven.
Bewoners in het edese deel van het Binnenveld kunnen ook contact opnemen
met de Stichting Leefbaarheid de Kraats en Nergena, www.dekraats-nergena.nl.
In het buitengebied van Rhenen kunnen bewoners voor meer informatie ook
terecht bij Gert van Oort, Weteringsteeg 4a, tel. 0317-615689. Mailen kan naar
info@vanoortelektronika.nl. Ook kunt u zich bij van Oort aanmelden voor
deelname.
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Inrichten camperplaatsen bij agrariërs in Rhenen
Op 13 maart 2018 hebben Bert Nellestijn en Heereluurt Heeres van de NKC
(Europa's grootste camperclub) op de ALV een presentatie gehouden over het
inrichten van camperplaatsen bij agrariërs in de gemeenten Ede, Wageningen,
Veenendaal en Rhenen.
Daarbij is aangegeven dat voor camperplaatsen in gemeente Rhenen geldt dat
zij als kampeerterrein alleen open mogen zijn van 1 april tot 31 oktober. Dit ligt
vast in het Beleidsplan recreatie en toerisme uit 2012. De gemeente Rhenen
heeft bij de NKC aangegeven dat dit plan verouderd is en mogelijk wil herzien.
Daarom heeft zij aan de NKC gevraagd om te inventariseren:
 hoeveel agrariërs camperplaatsen willen inrichten.
 hoeveel agrariërs jaarrond camperplaatsen willen aanbieden.
Hebt u als agrariër interesse of voornemens camperplaatsen bij uw bedrijf te
realiseren? Dan kunt u aan het projectbureau van de NKC een bericht sturen en
daarbij aangeven of u dit het jaarrond wilt doen, of alleen tijdens het
kampeerseizoen. Dit kunt u doen door te mailen naar: Camperplaatsen@nkc.nl
met als onderwerp: inventarisatie camperplaatsen bij Agrariërs.
Deze oproep is met name bedoeld voor agrariërs in de gemeente Rhenen, maar
ook andere gemeenten in het Binnenveld zijn agrariërs van harte welkom om
zich aan te melden bij de NKC.

Boomfeestdag op 14 maart in Bennekom succesvol.
Woensdag 14 maart werd er een Boomfeestdag georganiseerd in Bennekom
door de ANV het Binnenveld, samen met de Dorpsraad Bennekom. De
kinderen van groep 7 van de basisschool de Wingerd gingen aan de slag met
aanplanten van hoogstamfruitbomen in de Dorpsboomgaard aan de
Doornboshoeve. Dat was een groot succes, met enthousiaste kinderen, begeleid
door vrijwilligers van het IVN en ouders en docenten van de school.
coördinator Otto Vloedgraven verzorgde als hoogstamexpert de plantinstructie
en plantte samen met wethouder Leon Meijer de eerste boom.
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Jan van Ginkel heeft dit jaar
voor het eerst kievitranden
aangelegd: dat betekent dat hij
een aantal stroken van 3m breed
naast de sloot braak laat liggen.
Daar kunnen dan de
kievitkuikens nadat ze
uitgekomen zijn, schuilen en
voedsel vinden. In mei zijn de
randen nog met de hand
ingezaaid met een bloemen- en
graanmengsel. Dat is vooral voor
de insecten aantrekkelijk in de
zomer en herfst.
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Honden uitlaten in het Binnenveld
Veel burgers uit de directe omgeving van het Binnenveld maken graag een
ommetje door dit mooie gebied. Wind, zon, rust en ruimte! Geen mens te zien,
overal weilanden om je heen. Het is dan ook heel verleidelijk om dwars door
de weilanden heen te lopen. Kan geen kwaad, toch?
Dat zou je zo denken. Maar er zijn wel degelijk risico’s verbonden aan het
banjeren door de weilanden. Niet zozeer voor de wandelaar, maar voor het
rundvee en de weidevogels, zeker als u uw hond de weilanden in laat gaan.
Koeien kunnen nl. ziek worden van hondenpoep. Die poep kan een parasiet
bevatten (de neospora caninum), die bij zwangere koeien kan leiden tot
mskramen. Bovendien houdt de besmette koe de sporen bij zich, waardoor
ook kalfjes, die wel geboren worden, hiermee worden besmet. Ook al staat er
geen koe in de wei, dan kan het zomaar zo zijn, dat het gras gemaaid wordt en
als koeienvoer wordt gebruikt.

Hakhoutbosje in Bennekom. 2 jaar
geleden afgezet en weer goed
uitgelopen. Regelmatig afzetten is
belangrijk: niet te dikke stammen
lopen beter uit en zijn beter te
hanteren bij het zagen en afvoeren.

Daarnaast zijn er in het Binnenveld zijn ook veel terreinen, waar
weidevogelbeheer wordt uitgevoerd, herkenbaar aan de onderstaande bordjes.
Met name in de broedperiode en na uitkomen van de eieren is rust heel
belangrijk. Een vrolijk rondrazende hond kan die rust sterk verstoren.

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

Blijf genieten met uw hond van het Binnenveld, maar wees bewust over de
invloed van loslopende honden in de weilanden. Honden zijn net als alle
andere dieren soms onvoorspelbaar en kunnen ondanks, dat u hem goed heeft
getraind, ineens wegrennen of achter een haas of schappa aan jagen. Advies is
dan ook om op de bestaande paden te blijven en bijvoorbeeld een extra lange
lijn te gebruiken. Namens de boeren en buitenlui bedankt voor het begrip!

Bestrijding Japanse duizendknoop
De Japanse duizendknoop breidt zich meer en meer uit in Nederland en is
steeds vaker te zien in wegbermen, op dijken, in plantsoenen, langs
beekoevers, taluds langs watergangen en plaatsen waar puin en/of tuinafval
wordt gestort. Ook in het Binnenveld is de plant op diverse plekken te vinden.
Veel Europese landen (o.a. Duitsland, Belgie en Engeland) en de Europese
Unie onderkennen dat duizendknoop een zeer invasieve exoot is die veel
ecologische en materiële schade kan veroorzaken
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De plant groeit in het voorjaar binnen korte tijd uit in veel dicht bij elkaar
staande stengels . Door het vroege uitlopen, de snelle lengtegroei en de
vorming van een gesloten bladerdek worden vrijwel alle andere
plantensoorten overgroeid en op den duur verdrongen.
Duizendknoop kan bovendien grote schade veroorzaken, bijvoorbeeld aan
verhardingen, rioleringen en funderingen. Dit komt door de enorme
groeikracht van de wortelstokken. Daardoor kan ook de stabiliteit van dijken
en taluds langs watergangen verminderen als gevolg van het wegconcurreren
van de grasvegetatie die voor de vastlegging van de grond zorgt. Ook wordt
het schouwen van dijken en andere taluds soms bemoeilijkt. Daarnaast moeten
locaties waar duizendknoop groeit meestal frequenter gemaaid worden dan
normaal. Som vormen van schade kunnen hoge kosten met zich meebrengen.
Stichting Probos heeft de website www.bestrijdingduizendknoop.nl
ontwikkeld door met informatie over deze invasieve soort. Op de website vind
u ook een beslisboom (www.bestrijdingduizendknoop/beslisboom/) , waarmee
u een advies op maat kunt krijgen voor preventie en/of bestrijding. Heeft u
vragen? Neemt u dan contact op met Stichting Probos via 0317-566555 of
mail@probos.nl.
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In het kader van het project in de
gemeente Wageningen voor het
oprichten van een
hoogstambrigad zijn ook de oude
hoogstamappelbomen in de
boomgaard van de Wolfswaard
opgeknapt. Dat is begin mei
gebeurd. Dat is laat voor
hetgeen gebruikelijk is bij het
snoeien van fruit, maar zeker niet
slecht voor de bomen: die zijn
dan al actief en kunnen daarom
juist beter wonden overgroeien.
Ook zal er minder reactiehout
ontstaan. Dat is ook handig
omdat je juist veel hout
wegsnoeit.
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