VAN DE VOORZITTER
Dit is mijn eerste bijdrage aan de Nieuwsbrief als nieuw lid en sinds de Algemene Leden Vergadering
van 18 september als voorzitter van de Agrarische Natuur Vereniging Het Binnenveld. Dat doe ik als
opvolger van Lodewijk Pool die met veel overgave de opstart van onze ANV heeft voorgezeten. Hij en
ook de andere leden van het bestuur hebben van alles van de grond getrokken en ik ben onder de
indruk van wat gaande is. Sinds het voorjaar, vanaf dat ik werd gevraagd erbij te komen, ben ik bezig
me te verdiepen in de materie en te spreken met betrokkenen binnen en buiten de ANV. Vrijwel
iedereen laat zich positief uit over nut en werkwijze van ANV Het Binnenveld en van ANV’s in het
algemeen. Ook met de komst van collectieven is de nadrukkelijke mening dat ANV’s er moeten zijn.
Dat gaat dan niet alleen over agrarisch natuurbeheer en weidevogels; daarvoor heeft de
maatschappij geld over en de ANV, straks met twee collectieven, gaat daar sturing aan geven. Want
er is meer: ANV’s nemen verantwoordelijkheid in de participatiemaatschappij in termen van
eigenheid van de streek, duurzame economie, draagvlak en harmonie en ook daarvoor zetten leden
zich met passie in. Zo hoop ook ik bij te dragen. Intussen hebben we overleg gevoerd met
bestuurders van omliggende gemeenten en beide provincies, met andere ANV’s en twee
collectieven-in-oprichting en met meerdere
betrokken partijen. Het gaat dan over beleid voor
en uitvoering van agrarisch natuurbeheer,
landschapsbeheer, ruilverkaveling, weidevogels,
bomen
kap,
streekproducten,
coöperatievorming, etc. Ik heb de neiging er van
alles over te melden maar ga dat niet doen want
in de bijdragen hierachter leest u dat beter.
Veel leesplezier en later meer,
Jan Bouwhuis

BOEREN EN BURGERS SAMEN VOOR NATUUR IN HET BINNENVELD?
Langs de Grift in het Gelderse Binnenveld kan aan de Gelderse kant binnenkort een 50 hectare grond
worden ingericht en beheerd voor natuur. Nadat in oktober de combinatie van de lokale LTO/ANV
zich hiervoor meldden in het provinciehuis, heeft in december een groep burgers uit Wageningen
gezegd hiervoor te willen gaan. En wat een goede bestuurder dan doet is partijen uitdagen om met
een gemeenschappelijk voorstel te komen. De eerste ontmoeting is geweest en die smaakt naar
meer: zou het lukken om hier een unieke samenwerking tussen boeren en burgers te organiseren
voor beheer van een stukje van het fraaie Gelderse Natuur Netwerk? Klik hier voor het hele bericht.
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STREEKPRODUCTEN
Het afgelopen jaar hebben we als werkgroep streekproducten van de ANV weer 3 goed bezochte
streekmarkten georganiseerd. We hebben op diverse streekmarkten gestaan in verschillende
gemeenten, waardoor we steeds meer bekendheid krijgen en dat vertaalt zich in een oplopende
huisverkoop op de verschillende locaties in het Binnenveld. De streekproductengroep is sinds een
paar weken uitgebreid met een nieuw bedrijfje namelijk www.boerbuurboodschap.nl van Esther
Schoenmaker die met boodschappenpakketten de streekproducten uit het Binnenveld probeert bij
de mensen thuis af te leveren en zo haar afzet te vergroten. Als er nog mensen zijn die zich geroepen
voelen om de werkgroep streekproducten te komen versterken zijn die van harte welkom, neem
contact op met Roel van Dijk. Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan de oprichting van
streekproducten coöperatie Boerenhart, die is afgelopen april opgericht en vanaf half augustus is er
een vaste medewerker in dienst van de coöperatie, die in de hele Gelderse Vallei en Veluwe de
streekproducten bij de horeca en supermarkten aan de man moet gaan brengen. Vanaf 12 december
liggen een aantal van onze producten in de Jumbo in Scherpenzeel, die als pilot begint met een
streekproductenhoek
in
de
winkel. Als dat aanslaat gaan we
dat verder uitrollen over het
werkgebied.
Ook
met
relatiegeschenken
en
kerst
pakketten zijn we druk bezig.
Roel van Dijk 06-51 49 46 91

POPULIERENLAAN VEENSTEEG
Langs de Veensteeg en het Kanaal staan rijen
populieren. De meesten zijn al 70 jaar oud,
geplant net na de 2e WO. Veel van de bomen
zijn er slecht aan toe en er breken vaak takken
uit. De gemeente moet veel geld steken in
onderhoud,
met
name
vanwege
veiligheidsrisico´s. Ook de aangrenzende
agrariërs hebben veel last van afgebroken
takken in hun weilanden. Daarom wil de
gemeente de populieren kappen. Dat stuit
natuurlijk op verzet van recreanten, bewoners
van Noord-West en enkele natuurorganisaties.
Terecht, want het zijn prachtige lanen. Er is een
klankbordgroep opgericht van een stuk of 9 organisaties, waaronder de ANV het Binnenveld. Samen
moeten zij bekijken op welke manier de kap moet plaatsvinden en wat er daarna aan herplant moet
gebeuren. Over de kap liggen de meningen niet zo ver uit elkaar, maar het grootste discussiepunt zit
hem bij het wel of niet herplanten van een laan. De ANV heeft voorkeur voor een vrij open en niet te
hoge beplanting en geen nieuwe populierenlaan. Dat betekent hier en daar bijv. een els en knotwilg.
Daarmee wordt het oude open landschap van voor de 2e WO hersteld. Want hoewel de Veensteeg
nu een mooie laan is, vormt het tegelijkertijd voor de beleving van dat deel van het Binnenveld een
grote groene muur in het landschap. Juist de openheid van het middengedeelte van het Binnenveld
wordt ook benadrukt in diverse rapporten en het beleid voor het Binnenveld. Daarnaast levert een
open beplanting voordelen op voor weidevogels en de agrariërs die de gronden ernaast gebruiken.
Ook zal het voor de gemeente goedkoper in onderhoud zijn.
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AKKERRANDENPROJECT IN WAGENINGEN
De gemeente Wageningen heeft dit jaar voor het eerst meegedaan aan het akkerrandenproject in de
Gelderse Vallei, net als de gemeenten Ede en Barneveld. Bedoeling van het project was om vooral op
de Wageningse Eng voor meer biodiversiteit te zorgen en het landschap aantrekkelijker te maken.
Uiteindelijk zijn er op 9 locaties randen en overhoeken ingezaaid met een bloemenmengsel en een
klein graanveldje aangelegd, met
een totale oppervlakte van 1,6 ha.
Het graanveldje is vooral bedoeld
als voedselveldje in de winter voor
o.a. muizen en vogels. 1 locatie
bevindt zich in het Binnenveld
langs de Bennekomsesteeg, waar
in de afgelopen jaren ook al een
bloemenrand
lag.
Er
zijn
verschillende
mengsels
uitgeprobeerd, met wisselende
resultaten
in
hoeveelheid
bloemen
en
bloeiperiodes.
Sommige
randen
hebben
maanden gebloeid, in de zomer
vooral geel en in het najaar
paars/lila. Het akkerrandenproject
loopt ook volgend jaar door en het streven is om ook langs maisakkers op de Wageningse Eng
bloemrijke randen aan te kunnen leggen.

ONDERHOUD LANDSCHAP IN BENNEKOM WEER VAN START
Voor het derde jaar voert de ANV het
Binnenveld een onderhoudsproject uit
in de Kraats en Nergena, in opdracht
van de gemeente Ede. Die stimuleert al
jaren
de
aanleg
van
landschapselementen zoals knotbomen,
houtsingels en boerenboomgaardjes.
Om het onderhoud beter bij te houden
en uit te voeren heeft de gemeente de
hulp ingeschakeld van de ANV. Zij
voeren het project uit in het Edese deel
van het Binnenveld. Het werk wordt
uitgevoerd door onze werkploeg.
Eigenaren van landschapselementen
kunnen de ANV inzetten om het
onderhoud te verzorgen. Ook kunnen
ze ervoor kiezen het werk, tegen een
eenmalige vergoeding, zelf uit te voeren. Deze vergoeding geldt alleen als eigenaren geen andere
subsidie voor landschap ontvangen. Wilt u meer informatie of bent u belangstellende dan kunt u
contact opnemen met de coördinator Otto Vloedgraven 06-28 87 06 03 of via de mail:
info@anvhetbinnenveld.nl. Als u belangstelling heeft volgt er een adviesbezoek en wordt bekeken of
het landschapselement mee kan in het onderhoudsproject.
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DOE MEE MET GROENE ERVEN IN WAGENINGEN
ANV het Binnenveld gaat ook dit
jaar een erfbeplantingsproject
uitvoeren, in samenwerking met
de
gemeente
Wageningen.
Komend najaar en winter kunnen
er bij boeren en particulieren in
het buitengebied van Wageningen
nieuwe erfbeplantingen worden
aangelegd of bestaande mooier
gemaakt. Bij de inrichting van de
erven gaat het om erfbeplantingen
die passen in het gebied met
streekeigen plantmateriaal. Het
gaat
dan
om
bijv.
hoogstamfruitbomen, knotbomen,
houtsingels en heggen (van o.a.
liguster, haagbeuk of meidoorn).
Hebt u als bewoner in het buitengebied van Wageningen belangstelling, dan kan er een gratis en
vrijblijvend adviesbezoek worden geregeld met de coördinator van de ANV. Die kijkt samen met u
hoe uw erf groener en landschappelijk mooier gemaakt kan worden. In overleg wordt er dan een
plan gemaakt. Binnen het project kunnen er ook landschapselementen buiten erven worden
aangelegd, zoals knotbomen, houtsingels of poelen. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij de
coördinator. Otto Vloedgraven 06-28 87 06 03 of via de email: info@anvhetbinnenveld.nl.

COLLECTIEVEN
Wij zijn als ANV op dit moment druk bezig met het opzetten
van de collectieven. We hebben daarbij te maken met het
feit dat we in twee provincies verdeeld liggen en we
daardoor in het opzetten van twee collectieven meedraaien.
Omdat dit extra bestuurs inzet vraagt proberen we op dit
gebied samen te werken met ANV Vallei Horstee. Het gaat
aan de Utrechtse zijde om collectief Utrecht-Oost en aan de
Gelderse zijde om het collectief Veluwe. Vragen die nu
voorliggen zijn onder andere: Hoe moet de
bestuursstructuur er uitzien, waar in het gebied liggen de
meeste kansen voor het agrarisch natuurbeheer en niet
onbelangrijk, hoeveel budget komt er waarvoor
beschikbaar. Allemaal vragen waar we verderop in het proces antwoordt op hopen te krijgen.
Kortom, er gebeurt veel. We houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

RESULTATEN WEIDEVOGELBESCHERMING BINNENVELD 2014
Het broedseizoen 2014 zit erop en de weidevogels in het Binnenveld hebben een minder goed jaar
achter de rug. Het aantal gevonden nesten in Oost is weliswaar hoger dan vorig jaar (320 om 270),
maar er zijn heel veel nesten verloren gegaan (45 % niet uit). In West lijkt het iets gunstiger te zijn.
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De belangrijkste reden in Oost is de predatie van 77 nesten. Daarnaast is van nog eens 44 nesten de
verliesoorzaak niet bekend. Verder zijn 12 nesten door werkzaamheden verloren gegaan en 6 nesten
zijn voortijdig verlaten. Dat is de conclusie van de in september op proefboerderij Droevendaal
gehouden gezamenlijke slotavond van de Weidevogelwerkgroepen Binnenveld-Oost (WBO) en
Binnenveld-West (WBW).
In Binnenveld-Oost startte het seizoen
met de vondst van het 1e kievitsei
door Harm Roseboom op 8 maart
2014 (zie foto). In deel West was dat
voor Harm het begin van een heel
mooi broedseizoen. Hij had op de
percelen van Jan van Ginkel en WC
Versteegh een uitstekend jaar met
veel nesten (80) en veel jongen,
waaronder ook Tureluurs. Via
uitstekende samenwerking met de
boeren (compliment!) is 2014 een
recordjaar. In deel Noord telden Henk
Folkerts en zijn mannen veel nesten
(146), maar door hoge predatie zijn
slechts 67 nesten uitgekomen. Door
de omvorming van maïsland tot
grasland en de ontwikkeling van de Groene Grens zien zij toch steeds minder kieviten terugkeren. De
ervaringen met sleepslang-beschermers als afdekmiddel is zeer succesvol geweest. Alle boeren
hebben een bedankkaartje gekregen. In deel Zuid hebben Ardy en Maarten een goed jaar gehad met
redelijk veel nesten. Vooral veel Wulpen (7-10 paar) in de Veenkampen. Dit jaar zelfs een Paapje met
jongen nabij de Uilenpas. In Oost zien alle vrijwilligers een concentratie van de nesten. Door de
omzetting van maïsland in grasland zien zij steeds minder kieviten terugkomen. Minder nesten en
veel predatie en verlaten nesten door verkeerd omleggen. In de Bovenbuurt hebben zij last gehad
van een vos met jongen, waardoor maar 1 van de 8 nesten is uitgekomen.
In Binnenveld-West heeft Roelof de Jong de coördinatie van de groep, van de begin dit jaar
overleden Willem Kroodsma, overgenomen. Dit jaar zijn er meer nesten beschermd en is er minder
predatie. In de Achterbergse Hooilanden telden zij 12 Grutto’s, 3 Wulpen en 2 Tureluurs. De WBW
heeft haar jaarverslag 2014 al helemaal klaar en alle boeren een bedankkaartje gestuurd. In
september is een persbericht naar de krant gestuurd. En is inmiddels een stappenplan opgesteld om
de nestvergoedingen voor 2015 te regelen. .
Voor het nieuwe broedseizoen staan onder meer de volgende actiepunten op de agenda:
1. Evaluatie van het Weidevogelplan uit 2009 samen met boeren, vrijwilligers en CLM.
2. Inspelen op het nieuwe ANLB 2016 en de gebiedsofferte Veluwe, v.w.b. Het Binnenveld.
3. Organiseren van een Opfriscursus voor vrijwilligers en loonwerkers samen met SLG.
4. Meer gebied dekkende inventarisatie en alarmtelling voor Grutto’s in maanden mei/juni.
5. Uitvoering Gruttoplan WBW: bij het maaien meer graspollen laten staan voor grutto’s.
6. Meer beheercontracten voor weidevogels afsluiten, indien daar geld voor is.
7. Alle nesten van het Binnenveld op digitale kaarten van LBN zetten.
8. Meer nestbeschermers maken om in te zetten bij beweiding.
Foto´s van het afgelopen broedseizoen zijn te vinden op www.inhetbinnenveld.nl
Nadere informatie: bij coördinator Henk van Paassen 06-13 68 58 05
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Wilt u ook meedenken en/of werken met ons in een van de werkgroepen, of lid worden van de
vereniging? Meld u aan.

Prettige feestdagen,
Jan Bouwhuis, voorzitter
Joop Adams, secretaris
Henk Moesker, penningmeester
Bart van Laar, bestuurslid, werkgroep collectieven
Roel van Dijk, bestuurslid, werkgroep streekproducten tel. 06-51494691
Otto Vloedgraven, coördinator tel. 06-28870603
Henk van Paassen, adviseur, Weidevogelwerkgroep Binnenveld-Oost tel. 06-13685805

www.anvhetbinnenveld.nl
Wilt u geen nieuwsbrief meer ontvangen, laat het even weten.
info@anvhetbinnenveld.nl
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