Nieuwsbrief 28
Van de kandidaat-voorzitter (interim)
In mei van dit jaar verscheen onze laatste nieuwsbrief, met een woordje van
onze voorzitter, Jan Bouwhuis. Inmiddels is Jan demissionair voorzitter en
mag ik voor het eerst hier een woordje tot u richten.
In het voorjaar was het Coronavirus nog bijzonder. Inmiddels is het virus een
gegeven, waar we allemaal rekening mee dienen te houden, zo ook onze
ANV. We stelden de ALV uit, maar inmiddels willen we toch graag de leden
informeren over de stand van zaken van onze vereniging en hebben we
besloten de ALV - hopelijk voor 1 keer - digitaal te doen.
Hoewel in de eerste instantie veel zaken on hold gingen, zijn er deze zomer
gelukkig toch noemenswaardige ontwikkelingen geweest binnen het
agrarisch natuurbeheer in het Binnenveld. Zo is er vanuit de provincie en de
gemeenten een reactie gekomen op het uitvoeringsplan voor het
weidevogelbeheer en zijn de boeren van Coöperatie Binnenveldse
Hooilanden begonnen met het beheer van de percelen van de Binnenveldse
Hooilanden.
In deze nieuwsbrief leest u verder over het weidevogelseizoen 2020 en over
een subsidieregeling van Waterschap Vallei en Veluwe voor relatief
eenvoudige maatregelen tegen verdroging, die kunnen worden getroffen door
grondeigenaren. Tot slot ook nog informatie over een nieuw initiatief BES
(Binnenveld Energie Strategie) van de ANV het Binnenveld, naar aanleiding
van de nieuwe plannen voor zonneparken in het Binnenveld.
Veel leesplezier
Hartelijke groet,

november
2020

Interim-voorzitter
Esther Schoenmaker
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17 november:
Algemene Ledenvergadering via Zoom
om 20.00 uur.
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Redactie: Otto Vloedgraven
Foto’s: Henk van Paassen
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Uitnodiging ALV 17 november: deze keer digitaal
ANV het Binnenveld organiseert op 17 november as. vanaf 20.00 uur
een digitale ledenvergadering via Zoom. Reden daarvoor is ons allen wel
bekend; door de ledenvergadering digitaal te houden, draagt de
vereniging op deze wijze bij aan het voorkomen van een verdere
verspreiding van het Coronavirus. Leden ontvangen de komende weken
nog een uitnodiging met een link voor de vergadering.
De agenda is wat beknopter dan normaal gesproken en zal vooral gericht
zijn op een terugblik op de activiteiten van de vereniging in 2019, het
financieel jaarverslag en het verslag van de kascommissie. Daarna
nemen we afscheid van enkele bestuursleden en is er een
bestuursverkiezing.

Het bestuur:
Esther Schoenmaker (interimvoorzitter)
Lodewijk Pool (kandidaatpenningmeester)
Jeroen Knol (kandidaat-lid)
Gert van Laar
coördinator: Otto Vloedgraven
adviseur: Christ Elsten

Bestuurswisseling
Henk Moesker en Jan Bouwhuis hebben te kennen gegeven, hun
bestuursfunctie neer te willen leggen en hebben dit informeel gedaan in
het afgelopen voorjaar. Het bestuur stelt voor om Jeroen Knol te
benoemen als algemeen bestuurslid. Jeroen woont in Bennekom.
Daarnaast stelt het bestuur voor om Lodewijk Pool, zittend algemeen
bestuurslid, en Esther Schoenmaker, secretaris, te benoemen als
penningmeester, respectievelijk interim voorzitter. Deze voordracht kan
door ten minste 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 kennis zal geven aan alle leden.

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

Het bestuur hoopt, dat we in 2021 elkaar weer kunnen ontmoeten op een
locatie in het Binnenveld en de volgende ALV weer kunnen omkleden
met een interessante spreker en een hapje/drankje tot besluit

Maak een planning voor het winter-zaagseizoen!
Er zijn verschillende grondgebruikers met bosjes, houtwallen,
elzensingels en knotbomen. In sommige gevallen is er sprake van
jaarlijks beheer: dan hoeft het element alleen bijgehouden te worden.
Vaak is echter met u in het contract afgesproken dat er periodiek
onderhoud moet plaatsvinden: dan gaat het om afzetten van elzensingels
of houtwallen. Aangezien de contracten tot eind 2021 lopen heeft u als
eigenaar dan nog alleen deze winter en volgende herfst om het beheer uit
te voeren.
Laat dus het zaagwerk niet op zijn beloop en haal alvast de kettingzaag
uit het vet! Mocht het u niet lukken om het allemaal zelf te doen dan
kunt u ook een loonwerker inschakelen om het werk uit te laten voeren.
Hebt u vragen of wilt u adviezen over de uitvoering van het beheer van
de elementen met periodiek onderhoud, neem dan contact op met de
coördinator van de ANV het Binnenveld, Otto Vloedgraven, tel. 0628870603 of via de mail: info@anvhetbinnenveld.nl.
pagina 2

Agrarische Natuur Vereniging HET BINNENVELD

Afgezette houtsingel bij Achterberg.
Groot deel van de bomen en struiken zijn
ongeveer 20-30cm boven de grond
afgezaagd en zullen weer uitlopen. Hier en
daar is een boom blijven staan als
overstaander.
Het ziet er nu kaal uit maar dat is ook
nodig, want daardoor krijgen de
afgezaagde stobben genoeg licht om in
het voorjaar weer goed uit te lopen. En zal
de singel na 1 groeiseizoen al weer mooi
groen en dicht zijn.

Nieuwsbrief 28, november 2020

Stand van zaken Coöperatie Binnenveldse Hooilanden.
De coöperatie Binnenveldse hooilanden koopt dit jaar nog 56 hectare van
de 300 hectare nieuwe natuurgrond ‘Binnenveldse Hooilanden’ aan. De
Leden van de coöperatie, bestaande uit 7 boeren, gaan deze grond beheren
naar de natuurdoelen die er voor zijn vastgesteld. Vanuit de coöperatie is er
een coördinator aangesteld: Arjen Threels. Arjen zal zich bezighouden met
o.a. het monitoren van de natuurdoeltypes.
De coöperatie Binnenveldse Hooilanden is afgelopen jaar druk bezig
geweest met werkzaamheden in het Binnenveld, zoals onder meer het
maaien van percelen, het hooien van dit maaisel en het plukken van giftig
onkruid, zoals Jacobskruiskruid. Ook is er maaisel uitgereden op de
afgegraven percelen. het doel hiervan is dat er de juiste planten zich gaan
vestigen die behoren tot de gewenste natuurdoeltypen.
Aangezien dit het eerste jaar van de coöperatie is, was het even kijken hoe
het uit zou pakken. Nu het jaar bijna is verstreken kunnen we met recht
zeggen dat het goed is verlopen. De droge zomer heeft hier natuurlijk ook
aan meegeholpen. Daardoor waren alle percelen goed begaanbaar voor de
machines en was er de mogelijkheid om van het maaisel mooi hooi te
maken. Dit hooi kunnen de boeren weer gebruiken om te voeren aan hun
vee of als strooisel in de stallen.
In het kader van onderzoek naar de Bokashi methode is het laatste maaisel
uit het gebied ingekuild en afgedekt met kuilplastic. Door tijdens het
inkuilen speciale bacteriën en steenmeel toe te voegen komt er een
bijzonder proces op gang dat meerdere voordelen heeft ten opzichte van het
gangbare composteren. De Bokashi kan gebruikt worden als bodem
verbeteraar en zorgt voor een betere vochthuishouding van de bodem.
Daarnaast is bokashi zeer goed voor het bodemleven.
Het mooie van deze vorm van agrarisch natuurbeheer is dat het niet alleen
bijdraagt aan de natuur maar ook de boeren kan helpen in hun
bedrijfsvoering. Het toonbeeld van natuur inclusieve landbouw!
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In het verleden zijn er her en der in het
Bennekomse deel van het Binnenveld
nieuwe knotelzen aangeplant om de oude
rijen te herstellen. Dat gaat niet altijd
goed zoals op de foto te zien is. Het
blijkt echter niet om de Zwarte els te
gaan maar om de Grauwe els. Terwijl de
oude bomen altijd Zwarte elzen zijn, die
zo te zien ook veel beter tegen knotten
kunnen. Blijkbaar is er in het verleden bij
de landschapsprojecten verkeerd
plantmateriaal geleverd.
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Reacties gemeenten en provincies op nieuw
Weidevogelplan voor Binnenveld
In mei is het adviesrapport ‘Agrarisch natuurbeheer en weidevogels in het
Binnenveld: uitvoeringsplan voor weidevogelbeheer - met de boeren,
natuurorganisaties en vrijwilligers werken aan biodiversiteit in het
Binnenveld’ verschenen. De stuurgroep, de weidevogelgroepen en de ANV
hebben vervolgens actief het rapport onder de aandacht gebracht van
provincies Utrecht en Gelderland, de vier Binnenveldgemeenten en de
lezers van plaatselijke nieuwsbladen.
Provincie Gelderland en provincie Utrecht hebben in een gezamenlijke
brief te kennen gegeven, dat de projectgroep een gedegen onderzoek heeft
uitgevoerd en de juiste conclusies trekt. Omdat er nog steeds verschil van
inzicht bestaat over het daadwerkelijk voorkomen van een vitale populatie
boerenlandvogels en dan vooral de meest kritische in het agrarisch gebied
van het Binnenveld hebben de provincies met elkaar afgesproken in 2021
extra aandacht te besteden aan de monitoring van boerenlandvogels in en
om het Binnenveld. De provincies gaan het voorkomen van weidevogels
door middel van een BMP telling inventariseren.
In het adviesrapport wordt aangegeven dat het weidevogelbeheer deel moet
zijn van een integraal beleid voor het gehele Binnenveld, met oog voor
zowel landbouw, natuur als recreatie. Ook in het kader van ruimteclaims
voor duurzame energieopwekking, is de ANV van mening dat een integraal
gebied dekkend plan voor het gehele Binnenveld van groot belang is.
Samenwerking tussen de verschillende gemeenten, provincies en het
ministerie van LNV is daarbij cruciaal. Een dergelijk integraal planproces
wordt inmiddels ambtelijk voorbereid. Als enige organisatie die het gehele
Binnenveld als werkterrein heeft kan de ANV bij de totstandkoming van
een dergelijk plan adviseren.

Onderdeel van het weidevogelplan is ook
een advies om de verstoring voor
weidevogels te minimaliseren. Dat
betekent op sommige plekken hoge bomen
kappen, zoals hier bij de hoek Werftweg
en Eemweg. Weidevogels hebben voorkeur
voor open gebieden.

Dit kievit kuiken scharrelt met een ouder op een perceel met koeien. Daar vinden ze veel voedsel
(vooral bodeminsecten). Dit kuiken is ongeveer 2 weken oud en zal het normaliter wel redden. De
meest kritieke fase is meestal toch de eerste week.
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Subsidie ‘Watersparen’ voor grondeigenaren in het
landelijk gebied
Waterschap Vallei en Veluwe draagt financieel bij aan maatregelen in het
landelijk gebied om water vast te houden en zo droogte tegen te gaan.
Het waterschap doen al het mogelijke om water vast te houden en te
sparen in het hoofdwatersysteem, maar ook water vasthouden in de bodem
en de haarvaten van het systeem is dringend nodig. Daarom nodigt het
Waterschap grondeigenaren in het landelijk gebied uit om met relatief
eenvoudige maatregelen op het eigen terrein bij te dragen aan het
tegengaan van verdroging en stelt zij 400.000 euro beschikbaar.
Dit geld is bedoeld om op korte termijn concrete maatregelen in het
landelijk gebied te realiseren, die bijdragen aan het tegengaan van
verdroging, het vasthouden van water en het vergroten van de
grondwatervoorraad. Een voorwaarde is onder andere dat de effectiviteit
van de maatregel objectief aantoonbaar is. Het waterschap heeft
voorbeelden hiervan opgesteld: zie Lijst met effectieve maatregelen
2020 (pdf, 1 MB). Het waterschap betaalt de maatregel volledig tot een
maximum van 10.000 euro, mits de voorgestelde maatregel aan enkele
spelregels voldoet. De regeling is op 3 augustus opengesteld. Meedoen kan
nog tot 31 december 2020. Klik voor de spelregels op: Spelregels (pdf, 73
kB).

Water is ook heel belangrijk voor het
maken van nesten door
boerenzwaluwen en huiszwaluwen (hier
op de foto op het erf van Jan van
Ginkel). Zeker met die droge voorjaren is
het belangrijk om als u zwaluwen hebt te
zorgen voor een modderpoel op het erf,
Nude komen
op een aantal
waar In
dede
zwaluwen
nestmateriaal
kunnen
verzamelen
bouwen van de
plekkenvoor
noghet
kamsalamanders
nesten. Zorg er wel voor dat er niet alleen
voor. Nieuwe aanleg van poelen
modderig zand is, maar ook mestresten
kan
helpen
deze
of klei.
Anders
vallen
dezeldzame
nesten weer
naar amfibieënsoort
verloop van tijd uit
elkaar.
beter
te laten

overleven.

Voorbeeld van water vasthouden door schotje tegen een duiker te plaatsen, waardoor het water
ervoor opgestuwd wordt.
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Meedoen met Watersparen is eenvoudig:


Maak een concreet voorstel inclusief kostenraming en/ of offerte,
benut hiervoor de spelregels.



Vul het aanvraagformulier (Ik wil watersparen! (docx, 126 kB)) in en
stuur het op naar watersparen@vallei-veluwe.nl. Hebt u ook een
instemming nodig van anderen, dan vind u hier een
voorbeeld instemmingsverklaring (docx, 36 kB).



Bij aanvragen om financiering van een ‘Effectieve maatregel’ (onder
of gelijk aan 1.500 euro) streeft het Waterschap naar afhandeling
binnen één week. Staat de maatregel niet op de 'lijst met Effectieve
maatregelen’ of is uw aanvraag hoger dan 1.500 euro, dan is het
voornemen om de aanvraag binnen één maand af te handelen.



Als er een watervergunning nodig is, dan stuurt het Waterschap die
tegelijk met het besluit van de subsidie toe.



Zodra u de subsidiebeschikking en (indien nodig) de vergunning hebt
ontvangen, kan de maatregel uitgevoerd worden.



Wilt u meer weten over de droogte en het neerslagtekort in het
gebied van Waterschap Vallei en Veluwe, kijk dan op
https://www.vallei-veluwe.nl/actueel/actuele-thema/droogte/.



Aanmelding voor subsidies ANLB 2021 gesloten, subsdies
randenbeheer langs sloten nog wel open

Het Collectief Utrecht Oost
organiseerde in de zomer een aantal
praktijkbijeenkomsten voor deelnemers
aan agrarisch natuurbeheer. Het ging
over bijv. weidevogelbeheer,
akkerrandenbeheer en beheer van
kruidenrijk grasland. Op de foto wordt
een kruidenrijk grasland aan de
Maatsteeg bekeken. Kruidenrijk
grasland is niet alleen gunstig voor
weidevogels maar kan ook soms
voordelen bieden voor het
voerrantsoen.

Het budget voor 2021 voor de subsidieregeling ANLB is voor zowel
Collectief Utrecht Oost als Collectief Veluwe benut. Grondgebruikers in
het Binnenveld die toch interesse hebben voor beheersubsidies voor
natuur- en landschapsonderhoud, kunnen zich wel melden en meedoen
vanaf 2022. De collectieven kunnen met deze nieuwe aanmeldingen bij
de provincies extra subsidie aanvragen voor de periode vanaf januari
2022.
Voor randenbeheer langs sloten is nog wel budget beschikbaar, omdat
dat gefinancierd wordt door het Waterschap Vallei en Veluwe.
Belangrijkste voorwaarde bij randenbeheer is dat de rand (3 tot 12m) niet
bemest mag worden. De bedoeling is dat daardoor minder meststoffen in
het oppervlaktewater terecht komt.
Meer informatie opvragen en aanmelden kan bij de coördinator Otto
Vloedgraven, tel. 06-28870603 of via de mail:
info@anvhetbinnenveld.nl.
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Akker- en weidevogel broedseizoen 2020 in het
Binnenveld.
Ondanks het corona virus zijn de vrijwilligers van WBO en WBW ook
dit jaar weer alleen of in koppels het veld in geweest om de nesten van
kievit, grutto, wulp, tureluur en scholekster op te zoeken, te markeren
en zo nodig te beschermen.
Vergeleken met het totaal aantal gevonden legsels in de voorgaande
jaren (2017: 454, 2018: 385, 2019: 512) zijn de aantallen dit jaar in het
Gelderse deel van het Binnenveld een stuk lager: 411 nesten. Daarbij
komt dat de predatie door vos, kraai, e.a zeer hoog was namelijk 35%.
Tel je daarbij de 11% door overige oorzaken (nesten verlaten,
landbouwactiviteiten) dan blijkt dat net iets meer dan de helft van de
legsel uitgekomen is. Hoeveel van de kuikens uiteindelijk volwassen
zijn geworden, is niet bekend.
Opvallend is, dat akker/weidevogels elk jaar weer een voorkeur hebben
voor bepaalde percelen (zogenaamde “hotspots”). Kennelijk gaan ze
daar naar toe uit gewoonte, vanwege de plas/dras, weinig verstoring,
goed uitzicht d.w.z. lage begroeiing. Kieviten hebben daarbij de
voorkeur voor akker/maisland. Maar – net als in 2019 - hebben dit jaar
veel kieviten er de voorkeur aangegeven om in de Binnenveldse
Hooilanden te broeden.

Gespaard nest op een graslandperceel aan
de Werftweg. Afmeting ongeveer 5x5m.
Dat is meestal voldoende. Om verstoring
en predatie zeker te voorkomen is
minimaal 2x zo groot nodig. Hoe kleiner
het stuk hoe eerder de vogel verstoord is
of dat het nest door predatoren wordt
gevonden. Dat is dan jammer van alle
moeite van het sparen bij het maaien en
schudden en wiersen.

Kievitjong, net uit het ei (foto: Henk van Paassen).
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De nesten van patrijzen, gele kwikstaart en kwartels worden niet
gezocht en gemarkeerd. Het aantal patrijzen op de proefvelden van
de WUR (20) is tov vorig jaar (22) licht gedaald maar nog steeds
aanzienlijk.
Met een uitkomstpercentage van 55% op boerenland is het
broedseizoen in het Gelderse deel van het Binnenveld in 2020 niet
optimaal verlopen. Hopelijk laat volgend jaar een beter resultaat zien.
Aan de Utrechtse kant was het dit jaar goed. Het aantal broedparen
van de kievit steeg met 17. De aantallen Grutto’s, Wulp en Tureluur
waren nagenoeg gelijk of iets hoger. Ook de Scholekster liet zich
vaker zien. Dus meer dan vorig jaar maar dat was ook een (heel)
slecht jaar. In cijfers; 2020; 118, 2019; 98, 2018; 145, 2017; 135.
Al met al een goed jaar en daarbij komt dat in het Utrechtse deel de
predatie relatief laag is geweest. Ruim ¾ van de nesten is uitgekomen
en dat is hoog. In welke mate de jongen ook groot zijn geworden is
altijd een lastige vraag. Je ziet ze wel maar vaak ook niet. Dan moet
je het hebben van het alarmgeluid van de ouders. En dat was vooral
te horen in de Achterbergse hooilanden. Op de flanken hebben
denken we veel pullen van m.n. de Kievit het niet gered vanwege de
droogte.
Wat opviel is dat meer broedparen naar de Achterbergse Hooilanden
zijn getrokken. Vooral Grutto’s naar het deel met natuurinclusieve
landbouw* en kieviten vooral ook naar het natuurdeel van SBB. Het
is heel mooi dat al na 2 jaar natuurinclusieve landbouw dit resultaat
wordt bereikt. Daarmee is het ook een oproep van de natuur zelf om
beslissers nog eens na te laten denken over de plannen met de
Achterbergse Hooilanden (die de prioriteit meer leggen bij
botanische doelen dan bij optimaal weidevogelbeheer).

Hier staat Henk van Paassen in het
voorjaar bij een artesische bron op
een perceel bij de Veensteeg. Door
kweldruk loopt er continue water uit
een buis. Dat wordt naar het slootje
geleid op de voorgrond. Daardoor
stond er in het droge voorjaar altijd
water in het slootje wat heel
aantrekkelijk was voor de weidevogels!

Christ Elsten en Roelof de Jong
*Het natuurinclusieve deel is dat stuk van 24 ha, ten noorden van het fietspad in het
verlengde van de Friesesteeg, dat bij de kavelruil ( onder voorwaarde van het afsluiten van
weidevogelpakken) is overgegaan van bestemming natuur naar agrarisch.
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Wageningen Eet Duurzaam
Wageningen Eet Duurzaam (WED) is gestart in 2017 en is een
samenwerkingsverband tussen lokale producten, winkels, horeca en
belangenpartijen uit een straal van 15 km rond Wageningen. Het
platform bestaat inmiddels uit bijna 50 partijen. De samenwerking
tussen en motivatie van de deelnemers van WED is bijzonder in
Gelderland. Binnen het platform vinden diverse initiatieven plaats,
zoals arrangementen/excursies, Streekplein en WED kraam op markten,
het project Goed Punt! en gezamenlijke communicatie/PR.
Het platform wordt gefaciliteerd door gemeente Wageningen in
samenwerking met Happyland. Dit wordt ondersteund met een subsidie
uit het Plattelandsontwikkelingsprogramma van de Europese Unie en
Provincie Gelderland. Nu het einde van deze ondersteuning in mei 2021
in zicht komt, wordt er met de deelnemende partijen gekeken of het
platform in zelfstandige vorm kan worden voortgezet.
Op 17 september 2020 heeft een eerste bijeenkomst plaatsgevonden bij
De Ommuurde Tuin om samen een eerste stap te zetten in de
verkenning van de ontwikkeling / eventuele organisatievorm van WED
in de toekomst. De eerste 10 mensen hebben zich al gemeld voor
deelname aan een aantal werksessies tussen oktober 2020 en maart
2021 waarin de doelstelling, besluitvorming, criteria, naam,
organisatievorm en concept statuten voor het voortzetten van WED.
Indien je mee wilt doen met deze werksessies, kunt u zich aanmelden
bij Marie Baartmans via baartmans@happyland.nl

Hier is een hoogstamboomgaard
gemaaid, met uitzondering van de strook
tussen de bomen. Dat is gunstig voor
allerlei insecten en vogels. Het verhoogt
de biodiversiteit. Zeker als die strook niet
wordt bemest. Dat kan aan de andere
kant weer het nadeel opleveren dat de
hoogstambomen slechter groeien en dat
jonge aanplant uiteindelijk niet uitgroeit
tot volwassen bomen van formaat. Zeker
op armere zandgrond is bemesten van
de bomen belangrijk. Dan hoeft niet de
hele boomgaard bemest te worden
maar vooral de grond onder de kroon. Zo
kun je wel een echte hoogstamboomgaard krijgen met daarbij nog kruidenrijk
grasland.
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Binnenveld Energie Strategie
De ANV het Binnenveld heeft in samenwerking met een aantal
gebiedspartners een antwoord geformuleerd op de steeds maar
toenemende druk vanuit de gemeente Ede om zonneparken te
realiseren. De druk is nu zo groot dat er in het Binnenveld opnieuw
twee zonneparken op landbouwgrond zijn ingetekend. Dit werkt
echter zeer marktverstorend en is ook totaal niet in de lijn met de
visie van de gemeente Ede op het extensiveren van de landbouw,
het inzetten op Food als speerpunt van de gemeente en staat tot slot
haaks op alle investeringen die reeds in het Binnenveld gedaan zijn
voor behoud van het mooie agrarische cultuurlandschap.
Twee keer per jaar vindt het wethouderoverleg plaats tussen de vier
omringende gemeenten met als werktitel ´Binnenveld in Balans´. Er
is 300 hectare nieuwe natuur ingericht, het Binnenveld wordt zowel
lokaal als regionaal als landelijk gezien als een gebied dat zeer de
moeite waard is!
Om in gesprek te komen met de gemeente Ede heeft de ANV samen
met Stichting Leefbaarheid de Kraats, Stichting Mooi Binnenveld,
Comité Verontruste bewoners zonneveld Dijkgraaf en de
initiatiefgroep BES een brief gestuurd naar het College van B en W
en alle leden van de gemeenteraad.
In een gezamenlijke plan vormen we een coalitie van
gebiedspartners (hierbij zitten ook LTO, WBO en andere
betrokkenen) om de regie te nemen wat het betreft ontwikkelen van
zon en windenergie projecten. We willen graag ook onze
verantwoordelijkheid nemen voor de energieopgave die de
gemeente Ede heeft, maar dan wel op zo’n manier ingericht dat de
karakteristieke waarde van het gebied behouden blijft. We willen de
projecten zelf exploiteren, zodat het geld wat ermee verdiend wordt
ook binnen het gebied blijft. Een van de manieren waarop we dit
vorm kunnen geven is een energie coöperatie in combinatie met een
landschapsfonds.
Vorige week donderdag is ons initiatief uitgebreid besproken in de
Edese gemeenteraad. Er is veel enthousiasme over het feit dat
bewoners zelf het initiatief nemen. Wel is de politieke druk om
groene stroomopwekking te realiseren groot.

Hier is Marlies Blom van Collectief Utrecht
Oost bezig met het schouwen van een
akkerrand.
De Collectieven ANLB regelen niet alleen
contracten en zorgen voor uitbetaling
voor beheer van natuur- en
landschapselementen, maar moeten
ook controles doen. Dat is niet zozeer om
te kijken of de deelnemer zich aan de
regels houdt, maar zeker ook bedoeld
om waar nodig aanvullende adviezen te
geven over het beheer en praktische tips
over het onderhoud.
In veruit de meeste gevallen wordt het
beheer goed uitgevoerd of is
herstel/bijsturing mogelijk.

Heeft u ideeën en/of belangstelling om mee te denken, dan horen
we dat graag! (info@anvhetbinnenveld.nl)
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