Nieuwsbrief 25
Van de voorzitter
Het is een droge warme zomer tot nu toe. Records worden steeds vaker
gebroken. Dat geldt voor neerslag en temperatuur, met gevolgen als droogte en
overstroming. Als ANV denken we daar enigszins rekening mee te houden met
zaken gericht op de eigenheid van onze streek het Binnenveld, en wel agrarisch
natuurbeheer en streekproductie. Daar valt nog meer winst te behalen,
bijvoorbeeld met meer CO2-vastlegging in de bodem. Voor suggesties houd ik
me aanbevolen. Die kunnen we dan bundelen en doorgeven aan Collectieven en
Boerennatuur om te gebruiken in het Nationaal Strategisch Plan (in wording)
voor het nieuwe GLB.
Inmiddels is ook verschenen, in juni 2019, het Realisatieplan Visie LNV: Op
weg met nieuw perspectief.
Ik denk dat de stikstofuitspraak van de Raad van State een domper zet op
allerlei plannen voor investeringen van agrariërs in het Binnenveld, en ook van
anderen. Hoe zal dat uitpakken en hoe nadelig en voordelig is het voor landbouw
en natuur? Daar houd ik me ook aanbevolen voor opmerkingen.
In het bestuur zijn wat veranderingen te melden. Gert van Laar is dus
toegetreden na de laatste ALV. Nieuwe bestuursleden, ter voordracht aan leden
in de volgende ALV, zijn Henry Adams en Jeroen Knol. Als lid van het bestuur
van het Collectief Veluwe heeft Lodewijk Pool in mei Jan Bouwhuis opgevolgd.
Verderop in deze Nieuwsbrief valt meer te lezen: onder meer over
vergoedingen voor agrarisch natuurbeheer, het Uitvoeringsplan Weidevogels
Binnenveld en over een klimaatslim landschapsplan (aanplant bomen en bossen).
Veel leesplezier
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Agenda
tot 18 juli:
Aanmelden voor nieuwe
contracten ANLB vanaf
1 januari 2020.
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contracten voor randenbeheer
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2020

Inhoud Nieuwsbrief








pagina 1

Van de voorzitter
Aanmelding subsidies ANLB
Subsidies randenbeheer sloten Binnenveld
Boomfeestdag in Bennekom succesvol
Aanplantprojecten bomen en struiken Gelderland
Start nieuw weidevogelplan
Kompostwormen

pagina 1
pagina 2
pagina 3
pagina 4
pagina 5
pagina 6
pagina 7

Agrarische Natuur Vereniging HET BINNENVELD

Nieuwsbrief 25, juli 2019

Aanmelding subsidies ANLB 2018 nog mogelijk tot 18 juli
Grondgebruikers in het Binnenveld kunnen zich nog 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) bestaat nu een
aantal jaren en wordt uitgevoerd door collectieven van agrarische
natuurverenigingen (in het Binnenveld Collectief Utrecht Oost voor het
Rhenense deel en Collectief Veluwe voor het Gelderse deel)
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. 06-28870603 of via de mail: info@anvhetbinnenveld.nl. Om mee te
kunnen doen vanaf 1 januari 2020 moeten mensen zich melden voor 18 juli!

Het bestuur:
Jan Bouwhuis (voorzitter)
Esther Schoenmaker (secretaris)
Henk Moesker (penningmeester)
Gert van Laar
Lodewijk Pool
Henry Adams (kandidaat-lid)
Jeroen Knol (kandidaat-lid)
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

Voor het onderhoud van een poel (maaien en opschonen) kan ook een beheervergoeding worden geregeld.
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Randenbeheer langs sloten in het Binnenveld
Waterschap Vallei en Veluwe heeft de verplichting om in het verband met de
Kaderrichtlijn Water te zorgen voor zo schoon mogelijk oppervlakte-water.
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 maispercelen 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).

Het bestuur:
Jan Bouwhuis (voorzitter)
Esther Schoenmaker (secretaris)
Henk Moesker (penningmeester)
Gert van Laar
Lodewijk Pool
Henry Adams (kandidaat-lid)
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

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

Meedoen in 2020?
Stuur dan voor 18 juli een email naar: info@anvhetbinnenveld.nl of bel de
coördinator: Otto Vloedgraven, 06-28870603.
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Boomfeestdag op 27 maart in Bennekom weer een succes
Ook dit jaar werd er een Boomfeestdag georganiseerd in Bennekom door de
ANV het Binnenveld, samen met de Dorpsraad Bennekom. De kinderen van
groep 7 van de Kraatsschool gingen aan de slag met aanplanten van een
elzensingel op grond van manege van de Broek aan de Lange Rijnsteeg. Dat
was een groot succes, met enthousiaste kinderen, begeleid door vrijwilligers
van het IVN en ouders en docenten van de school. Coördinator Otto
Vloedgraven verwelkomde de kinderen en begeleiders en gaf uitleg over het
aanplanten van de elzenstruiken. Vervolgens gingen de kinderen aan de slag
met het aanplanten van 130 elzen. Binnen 1,5 uur was dat voor elkaar en was
het tijd voor pauze. Daarna heeft het IVN nog een spel en een quiz gehouden
met de kinderen.

Een knotwilgenrij levert nog
meer op voor de natuur (insecten
en vogels) als er een combinatie is
met een ruige slootkant.

Nu zijn we 4 maanden verder en de elzen staan er dankzij water geven door de
manege goed bij!
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2 projecten aanplant bomen en struiken in Gelderland
Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) en Probos starten 2 projecten
om dit jaar nog in totaal 4 ha aan landschapselementen aan te planten in
combinatie met andere maatschappelijke functies. Een aantal
maatschappelijke ontwikkelingen bieden hiervoor kansen. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan meer aandacht voor functiecombinaties met
1) Circulaire, natuur-inclusieve landbouw.
2) Klimaatbuffers.
3) Beplantingen langs infrastructuur (wegen en paden).
4) Beplantingen op recreatieterreinen.

Project klimaatslim landschapsbeheer in Gelderland
Bij dit project gaat het om aanplant van houtopstanden. Bomen en bossen
leveren de maatschappij belangrijke producten en diensten. Ze produceren
hout, verfraaien het landschap, dragen bij aan biodiversiteit, zuiveren lucht,
leveren energie en schoon water, helpen het klimaat door CO2 vast te leggen,
hittestress te verminderen en wateroverlast te dempen bij extreem weer en
produceren hout. Bomen en bossen dragen bij aan een mooie leefomgeving,
wat bedrijven en toerisme aantrekt en de vastgoedwaarde doet stijgen.
Voor de aanplant gelden de volgende voorwaarden:
 De aanplant is landschappelijk gezien wenselijk.
 Aanplant is mogelijk in het plantseizoen 2019/2020.
 Locatie is bij voorkeur 0,25 ha groot of groter.
 De eigenaar is zelf verantwoordelijk voor het (tijdig) aanvragen van
eventuele omgevingswetvergunningen.
 De vergoeding bij dit project bedraagt 75% van de aanschaf- en
aanlegkosten.
Voor meer informatie: https://landschapsbeheergelderland.nl/klimaatslimlandschapsbeheer/

Project aanplanten 100000 bomen en struiken
Energieneutraal in 2050: dat is de ambitie van de provincie Gelderland. Een
van de concrete maatregelen om dit te realiseren is de extra aanplant van
bomen en struiken. Stichting Landschapsbeheer Gelderland wil met stichting
Probos een eerste stap zetten naar een energieneutraal Gelderland en zorgen
voor de aanplant van tenminste 100.000 bomen en struiken.
Voor de Veluwe en dus ook in het Gelderse deel van het Binnenveld gaat het
om aanplant van houtsingels en schaduwbomen.
Meer informatie is te vinden via: https://landschapsbeheergelderland.nl/100000-bomen-en-struiken/
Geïnteresseerden in Wageningen en Bennekom kunnen zich aanmelden via
de ANV het Binnenveld: per email info@anvhetbinnenveld.nl of bij de
coördinator Otto Vloedgraven, tel. 06-28870603.
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In de Nude komen op een aantal
plekken
nog kamsalamanders
De steenuilenwerkgroep
voor.
Nieuwe
van poelen
Wageningen isaanleg
het afgelopen
kan
helpen
deze
zeldzame
voorjaar druk bezig geweest met
amfibieënsoort
het
controleren beter
van dete laten
overleven.
nestkasten op jongen en heeft
ook op een aantal nieuwe locaties
nestkasten opgehangen.
Nestkastcontrole als er jongen
zijn zorgt niet voor verstoring:
men hoeft niet bang te zijn dat
de oudervogels de jongen in de
steek laten. Controle geeft de
werkgroep meer informatie over
of er gebroed is en hoe succesvol
het broedsel was.
Wilt u meer weten over
steenuilen of hebt u interesse
voor een kast, bel dan met Otto
Vloedgraven, tel. 06-28870603.
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Nieuw weidevogelplan voor Binnenveld in de maak
Het oude weidevogelplan van de 4 gemeenten in het Binnenveld stamt uit
2009. In de afgelopen jaren zijn er de nodige ontwikkelingen geweest. Zo
gaat weidevogelstand nog steeds achteruit, is er veel nieuwe
natuurontwikkeling langs de Grift, hebben er wijzigingen in eigendom en
beheer van landbouwgrond plaatsgevonden en zijn er nieuwe
beheerovereenkomsten mogelijk voor weidevogelbeheer via de
collectieven.
Afgelopen jaar is er een "Werkgroep Weidevogels Binnenveld" opgericht,
met daarin vertegenwoordigd: weidevogelbeschermers, collectieven, ANV
en met name boeren over een nieuw te schrijven vogelplan. Ondertussen
is een groot deel van de financiering rond en kan het projectbureau
ROM3D in ieder geval beginnen.

Het Collectief Utrecht Oost
organiseerde in juni een veldexcursie
voor deelnemers met botanisch
grasland. Het was een nuttige
bijeenkomst met veel praktische
informatie over hoe graslanden
bloemrijk en schraal gemaakt kunnen
worden. Het is de bedoeling dat er
meer van dit soort bijeenkomsten
voor allerlei natuur- en
landschapselementen georganiseerd
gaan worden, zowel in het Utrechtse
als het Gelderse.

Doel van het nieuwe plan is om tot een zo goed mogelijk integraal
weidevogelbeheer voor de komende jaren te komen in het Binnenveld.
Dat houdt in dat boeren samen met vrijwilligers en terrein beherende
organisaties (o.a. SBB) kijken en bepalen hoe het grondgebruik en beheer
zo goed mogelijk afgestemd kan worden op de weidevogels. Allerlei
maatregelen (zoals bijv. uitgesteld maaien en kievitranden) kunnen
vervolgens geregeld worden via overeenkomsten met Collectief Utrecht
Oost en Collectief Veluwe.
De komende maanden zullen diverse bijeenkomsten worden
georganiseerd. Daarbij is het niet zozeer de bedoeling om algemeen
beheer te regelen voor het Binnenveld als geheel. De aandacht zal meer
liggen om voor verschillende deelgebieden in het Binnenveld met de
betreffende grondgebruikers te gaan kijken wie waar wat kan gaan doen
voor de weidevogels. Agrariërs die graag daarover willen meedenken en
meepraten kunnen zich melden bij de coördinator Otto Vloedgraven: tel
06-28870603 of via de mail: info@anvhetbinneneld.nl.
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Wormenproject in het Binnenveld
Kunnen wormen van drijfmest en natuurmaaisel een hoogwaardige meststof
maken. Om die vraag te kunnen beantwoorden hebben melkveehouder
Lodewijk Pool, en onderzoeker Anton Nigten een proef bedacht die
binnenkort van start gaat. De komende maand komt er plantmateriaal vrij uit
het natuurgebied. En dit materiaal is niet geschikt om aan de koeien te
voeren. Maar het bevat wel veel koolstof en weinig stikstof. Dus is het
uitermate geschikt om het te mengen met drijfmest, dat veel rijker is aan
stikstof. En er wordt bagger uit de sloten aan toegevoegd. Dat zorgt voor
extra stikstof en fosfaat (die anders niet worden gebruikt). Tenslotte wordt
ook gesteentemeel bijgemengd voor extra sporenelementen en mineralen.
En dat hele pakket moet dan door wormen omgezet worden. Door het vele
onderzoek in onder andere India en Australië is bekend dat wormencompost
betere resultaten geeft dan strorijke stalmest of warme compost.
Wormencompost is veel rijker aan bacteriën en schimmels, en er zitten ook
micro-organismen in die goed passen bij de wortels van de planten. Een
tweede voordeel van wormencompost is dat het rijk is aan zuren die de
vrijgekomen nutriënten binden op een zodanige manier dat ze niet
gemakkelijk uitspoelen, maar toch goed opgenomen kunnen worden door de
plantenwortels.
De proef duurt 3 jaar en wordt ondersteund door de gebied coöperatie O-gen.
De proef wordt uitgevoerd in een schuur van Gert van Beek.
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Hier is goed het verschil te
zien tussen de niet-bemeste
botanische weiderand langs de
sloot en het bemeste overige
deel van het weideperceel. De
overeenkomst voor een
botanische weiderand is vooral
bedoeld om zo min mogelijk
meststoffen in de sloot te
krijgen. De rand mag
meegemaaid en beweid worden,
maar niet bemest. De
vergoeding bedraagt ruim 1200
euro/ha.
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