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VAN DE VOORZITTER
In onze algemene ledenvergadering en
bestuursvergaderingen hebben we
tegenwoordig een goede opkomst. Dat is
mooi, er valt voor ons als ANV dan ook veel te
doen in het Binnenveld. De lage melkprijs
geeft kopzorgen en buikpijn. Die prijs kunnen
we niet beïnvloeden. We kijken als ANV wel
naar brede bestendigheid, voor wat het waard
is. En dat lijkt toch een goede zaak.
Voor de Agrarische Natuurvereniging viel en
valt er genoeg te doen. 2016 is het eerste jaar
van het nieuwe agrarisch natuurbeheer. We
zijn er druk mee (geweest), Bart van Laar als
bestuurslid in het collectief Utrecht Oost, ik in
het collectief Veluwe en, niet te vergeten Otto Vloedgraven als onze coördinator in beide collectieven.
Ook zijn we betrokken bij de herinrichting van de Veenkampen. Daar ligt nu een Schetsontwerp
Binnenveldse Hooilanden (een naam overigens waarmee niet ieder blij is). Leden van onze ANV zijn in
principe geïnteresseerd om daar grond te kopen en te beheren. Daarvoor is een initiatiefgroep
opgericht, met ondermeer ons bestuurslid Lodewijk Pool. Bij de ontwikkeling van de Veenkampen
denken we vooral mee voor optimale kansen voor alle betrokkenen: zowel boeren als natuurders en
vogelaars (en buitenlui als niet direct betrokken).
De ANV is ook actief met streekproducten en streekmarkten. Op 11 juni komt er een zogeheten Food
Valley dag, in combinatie met een ANV fietstocht, de Cuneradag in Rhenen, en “proef de zomer” in
Veenendaal. Boerderij-educatie wordt weer opgepakt, met name door Carola van Ruiswijk.
Op de laatste ALV bleek dat de ANV ook financieel gezond is met een positief saldo op de balans. Er
werden een aantal suggesties gedaan aan de penningmeester Henk Moesker voor de besteding
hiervan, o.a. weidevogels en educatie. Ook is op die vergadering afscheid genomen van de secretaris
Joop Adams. Dat afscheid betreur ik en ook de andere bestuursleden, maar hij heeft er recht op, na
maar liefst 20 jaar. We zijn hem erkentelijk voor alle werk dat hij voor onze ANV heeft gedaan!

AFSCHEID VAN JOOP ADAMS OP LAATSTE LEDENVERGADERING
Op de laatste algemene ledenvergadering van 15 maart jl. is afscheid genomen van Joop Adams als
bestuurslid van de ANV het Binnenveld. Hij is 20 jaar secretaris geweest, vanaf 1986 een aantal jaren
bij de Vereniging Agrarische Natuur en Landschapbeheer De Kraats in oprichting daarna heeft hij tot
2011 als enig actief bestuurslid de VANL waargenomen. In die jaren was de weidevogelbescherming
het enige actiepunt van de vereniging. Joop verzorgde hiervoor de financiële afwikkeling wat betreft
het aanvragen van de subsidies bij de gemeentes en het overmaken van de vergoedingen aan de
boeren. In 2011 heeft hij met een aantal mensen de ANV opgericht wat nu in 5 jaar tijd een bloeiende

vereniging is geworden met een
diverse activiteiten. Voorzitter Jan
Bouwhuis bedankt Joop uitvoerig
voor zijn inzet, Joop geeft aan dit
met plezier te hebben gedaan en
vind het mooi om te zien dat de
vereniging goed draait en hoopt dat
de leden en vooral de boeren zich
achter de ANV kunnen scharen. In
dezelfde vergadering werden 2
nieuwe bestuursleden gekozen,
namelijk Lodewijk Pool en Carola van
Ruiswijk. Beiden hebben dit jaar al
meegedraaid in het bestuur. Verder
werd er uitgebreid verslag gedaan
door de werkgroepen van wat ze
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hebben gedaan het afgelopen jaar,
maar ook waar ze mee bezig zijn voor de toekomst. Nieuw was ons agendapunt VAN DE LEDEN, hier
werd door diverse leden verteld waar ze mee bezig zijn. Onderwerpen die hier aan bod kwamen waren
o.a. Zonne-energie, een grond coöperatie, punten systeem voor weidemelk bij
weidevogelbescherming en de opening van een melktap op 21 mei. Al met al mogen we terug kijken
op een geslaagde vergadering die we afsloten met een biologisch drankje en een goed gesprek.
Uitgebreide notulen van de ALV zijn te vinden op de website onder Nieuws

AANMELDING SUBSIDIES NATUUR- EN LANDSCHAPSBEHEER 2017
Met ingang van 1 januari
2016 is er een nieuwe
manier waarop het
agrarisch natuur- en
landschapsbeheer (ANLB)
in Nederland wordt
geregeld. Met ANLB dragen
boeren en overige
agrarische grondgebruikers
bij aan de biodiversiteit in
ons gebied. Daar
ontvangen ze een
marktconforme vergoeding
voor van het agrarisch
collectief waarbij ze zich
aansluiten. ANV het
Binnenveld zit voor het
Gelderse deel bij het
collectief Veluwe en voor
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het Utrechtse deel bij het
collectief Utrecht Oost.
Boeren en natuur gaan vaak goed samen. Het agrarische natuur- en landschapsbeheer geeft daar op
een goede manier vorm aan, bijvoorbeeld door beheer uit te voeren voor de instandhouding van
knotbomen en houtwallen of door aanleg van kruidenrijke graanakkers en akkerranden.
Het afgelopen jaar zijn er diverse oude contracten verlengd of nieuwe afgesloten. De aanmelding voor
beheersubsidie voor ANLB in 2017 start nu. Grondgebruikers van wie dit jaar het bestaande contract
voor de SAN of SNL afloopt kunnen zich melden voor verlenging. Ook kunnen zich grondgebruikers

melden voor een nieuw contract voor beheer van natuur- en landschapselementen. Geïnteresseerden
kunnen contact opnemen met de coördinator van de ANV het Binnenveld. Samen kan dan naar de
mogelijkheden van agrarisch natuurbeheer gekeken worden. Tot 20 mei kan men zich aanmelden. Een
nieuw contract loopt in principe 5 jaar, tot en met 2021.
Meer informatie opvragen en aanmelden kan bij de coördinator Otto Vloedgraven, tel. 06-28870603 of
via de mail: info@anvhetbinnenveld.nl

DE VEENKAMPEN
Enkele weken geleden is het schetsontwerp voor de natuurinrichting van de Veenkampen
gepresenteerd. Feitelijk gaat het om een totaalontwerp voor het hele gebied ten oosten van de Grift,
tussen Grift en Veensteeg. Ook wordt in het plan het al bestaande natuurgebied ten noorden van de
Werftweg meegenomen (met daarin de Bennekomse Meent). Een deel van de gronden moet nog
worden aangekocht. Het is de bedoeling dat een deel wordt aangekocht via de Stichting Mooi
Wageningen en een deel door agrariers (daar zijn de ANV en de LTO bij betrokken). Voor meer
informatie over het plan kijk op www.BinnenveldseHooilanden.nl.

PROJECT GROENE ERVEN IN WAGENINGEN
Dit jaar verzorgde de ANV het Binnenveld voor de 4e keer een project erfbeplantingen en herstel
landschapselementen in de gemeente Wageningen. Op 2 erven zijn heggen, laan- en
hoogstamfruitbomen en knotbomen aangelegd. Ook is langs een perceel van de WUR een
knotbomenrij hersteld met knotwilgen en een aantal elzen. Op 2 andere erven moest de aanleg nog
worden uitgesteld. Daarnaast zijn er op een aantal locaties herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan
landschapselementen, zoals
een elzensingel, houtsingel,
knotwilgen en 2
hoogstamboomgaarden.
De gemeente Wageningen wil
ook in de komende jaren verder
actief met het buitengebied aan
de gang. Op dit moment wordt
een uitvoeringsprogramma
opgesteld, in overleg met
allerlei organisaties, waaronder
de ANV het Binnenveld. Op een
bijeenkomst afgelopen maand
zijn in ieder geval al
verschillende aandachts-punten
genoemd, zoals
weidevogelbeheer, ecologi-sche
verbindingszone Wageningen
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Noord, aanleg erfbeplantingen
en landschapselementen en kwali-teitsverbetering Wageningse Eng. Meer informatie is te verkrijgen
bij de coördinator Otto Vloedgraven.

COLLECTIEVEN AGRARISCH NATUURBEHEER
In het afgelopen half jaar is er door de diverse coördinatoren van de agrarische natuurverenigingen
hard gewerkt om het nieuwe systeem van agrarisch natuurbeheer in de praktijk draaiende te krijgen.
Er moest met een heel nieuw computersysteem worden gewerkt en dat moest weer worden
gekoppeld aan allerlei kaarten en systemen van de provincies. Die hebben namelijk de

eindverantwoordelijkheid voor het nieuwe stelsel van ANLB en zorgen voor de financiering. Ook
moesten er koppelingen gemaakt worden met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) die
het geheel moeten controleren. Al met al liep de hele introductie niet van een leien dakje. Veel
vertragingen en fouten. Maar er ligt een beheerplan van de collectieven bij de provincies en daarin
staat aangegeven wat het collectief in hun gebied aan beheer van natuur en landschap gaat doen,
uitgesplitst in deelgebieden en op basis van bepaalde diersoorten en met het aantal hectares dat
beheerd gaat worden met bijv. weidevogelbeheer, botanisch grasland, knotbomen en houtwallen.
In het Binnenveld zijn in het oostelijke deel 25 contracten afgesloten voor 88 beheereenheden,
waaronder veel knotbomen, maar ook voor kruidenrijke graanakkers en akkerranden. In het westelijk
deel zijn 4 contracten voor 25 eenheden afgesloten voor o.a. houtwallen en kruidenrijke graanakkers.
De meeste contracten lopen tot en met 2021. Op dit moment worden nog de laatste fouten uit het
computersysteem gehaald, zodat alles correct aangemeld is bij provincie en RVO. Als het beheer
volgens plan wordt uitgevoerd, wat steekproefsgewijs gecontroleerd gaat worden, dan volgt
uitbetaling voor beheer in 2016 in februari 2017. Voor meer informatie of vragen kunt u terecht bij de
coördinator Otto Vloedgraven.

STREEKPRODUCTEN

Oproep:
dit jaar willen we in juni weer een open boerderijen dag
organiseren, daarvoor zoeken we nog bedrijven die hun
deuren open willen zetten en onderdeel zijn van een
fietstocht.
Voor vragen over de werkgroep streekproducten en
aanmelden open boerderijen dag kunt u contact opnemen met Roel van Dijk 06-51494691 of via email
info@anvhetbinnenveld.nl

BEHEER VAN WEIDE- EN ERFVOGELS IN HET BINNENVELD
Mocht u als agrariër mee willen doen met weidevogelbescherming, meld dit bij uw vrijwilliger(s), of bij
de coördinatoren (zie onder).
Wilt u in aanmerking komen voor een beheervergoeding, of heeft u vragen over het beschermen van
weidevogels of erfvogels, dan kunt u contact opnemen met:
Henk van Paassen, coördinator WBO, tel. 06-13685805
=> Binnenveld-Oost
Roelof de Jong, coördinator WBW, tel. 06-12855904
=> Binnenveld-West
Otto Vloedgraven, coördinator ANV, tel. 06-28870603
=> hele Binnenveld
Meer informatie kunt u vinden op: www.inhetbinnenveld.nl .
ANV het Binnenveld bekommert zich ook om erfvogels. Het
Binnenveld is een gebied waar veel steenuilen en kerkuilen
voorkomen. Regelmatig worden er nestkasten voor deze
uilen geplaatst en zijn een aantal vrijwilligers actief met het
bijhouden van waar de uilen broeden en jongen krijgen en die
ook nestkasten ophangen en/of schoonmaken.
Hebt u steen- of kerkuilen en wilt u meer weten over een
goed beheer hiervan of wilt u een nestkast, neem dan contact
op met een van bovenstaande coördinatoren.
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ONDERZOEK KIEVITKUIKENS BINNENVELD
In het Binnenveld zijn medio april de eerste kievitskuikens van dit jaar geringd. Het zijn de kuikens uit
het nest van het 1e Gelderse kievitsei van 2016, dat op 13 maart is gevonden en na 26 dagen broeden
is uitgekomen. Het ringen maakt deel uit van een landelijk onderzoek naar de overleving van
kievitskuikens in het ‘Jaar van de Kievit’. Het onderzoek is nodig omdat het slecht gaat met onze
kieviten.
Het Binnenveld is 1 van de
16 gebieden in Nederland
waar dit kuikenonderzoek
plaats vindt. Het is de
bedoeling dat in totaal 50
kuikens in het Binnenveld
geringd worden en
voorzien van een op
afstand afleesbaar
nummer. Vrijwilligers van
SOVON en het
Vogeltrekstation (VT)
gaan deze kuikens de
komende weken volgen,
totdat ze vliegvlug zijn.
Met de resultaten hopen
de onderzoekers van
SOVON en VT te
achterhalen wat de
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oorzaak is van de sterke
achteruitgang van de kievit. Ook gaan zij na wat de beste maatregelen zijn om de kievitenstand in
Nederland te verbeteren. In de loop van dit jaar zullen de resultaten van dit onderzoek via de media
bekend gemaakt worden.

ACTIEF WORDEN IN DE VERENIGING?
Wilt u ook meedenken en/of werken met ons in een van de werkgroepen,
of lid worden van de vereniging? Meld u aan bij een van de bestuursleden of via
info@anvhetbinnenveld.nl.

BESTUUR
Jan Bouwhuis, voorzitter
Henk Moesker, penningmeester
Bart van Laar, bestuurslid, werkgroep collectieven
Roel van Dijk, bestuurslid, werkgroep streekproducten tel. 06-51494691
Carola van Ruiswijk, bestuurslid, werkgroep boerderij-educatie
Lodewijk Pool, bestuurslid
Otto Vloedgraven, coördinator tel. 06-28870603
Henk van Paassen, adviseur, tel. 06-13685805
Wilt u geen nieuwsbrief meer ontvangen, laat het even weten.
info@anvhetbinnenveld.nl

