Nieuwsbrief 12
Van de voorzitter

Slagsteeg 10

De lente is er al! Nieuw leven, nieuwe plannen. Zo ook hier bij ons op de boerderij. Ons
bedrijf richt zich meer en meer op het verzuivelen van melk en het ontvangen van
groepen. Werk dat we met plezier doen, maar dat veel tijd kost om op poten te zetten.
Het duurt echt even voordat je een serieuze neventak op hebt gezet die substantieel
kan bijdragen aan de bedrijfsomzet. Daarnaast zijn er ontwikkelingen in het gebied
gaande aangaande natuurontwikkeling die de zekerheid van ons ruwvoeraanbod
aantasten. Nu is onze strategie altijd geweest om niet te groeien, maar op dit moment
is het zo dat we er voor kiezen om iets te krimpen. Het verlies aan omzet moet echter
wel direct worden opgevangen door de neventakken en dat maakt het wel spannend.
De veranderingen in ons bedrijf vragen echter zoveel tijd dat ik heb besloten per direct
mijn functie als voorzitter neer te leggen. Een moeilijke beslissing, de ANV gaat me aan
het hart. Ik heb me drie jaar enorm ingezet voor onze vereniging, maar op een gegeven
moment was het zover dat ik thuis jongens aan het werk had, om zelf vrijwilligerswerk
voor de ANV te doen.
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Agenda
12 april paasmarkt
Boerderij van Steenbergen

Toch denk ik dat er een goede basis voor de vereniging staat. Streekmarkten, een
werkploeg, erfbeplantingsprojecten, ecologische verbindingszone en een goede
bekendheid van het Binnenveld in de regio zijn zaken die we tot dusver voor elkaar
hebben gekregen. Het werk is echter nog niet gedaan. De gebiedsofferte en daarmee
samenhangend het nieuwe GLB staan voor de deur. De samenwerking in het collectief
Utrecht - Oost is al een feit, van daaruit kan de ANV verder bouwen.
Ik dank u hartelijk voor het in mij gestelde vertrouwen en wens de vereniging het
allerbeste toe!

21 juni open boerderijendag
diverse bedrijven

20 september oogstdag
vleesboerderij Het Binnenveld
8 november Varken op de leer
Boerderij De Hooilanden

Lodewijk Pool

Namens het bestuur wil ik Lodewijk bedanken voor zijn inzet voor de ANV. Hij heeft een
grote bijdrage geleverd aan de start van de vereniging. Ook Floor willen we bedanken
voor de extra inzet die ze thuis moest leveren als Lodewijk voor de ANV op pad was.
Gelukkig heeft Lodewijk aangegeven dat hij in de toekomst de ANV op andere manieren
graag blijft ondersteunen.
Omdat we zijn nu op zoek zijn naar een nieuwe voorzitter wordt de ALV uitgesteld tot
het najaar.

Joop Adams, secretaris
 0318 - 415572
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Bloemrijke akkerranden in Wageningen
De agrarische natuurvereniging Binnenveld voert dit voorjaar een project uit met
bloemrijke akkerranden. De gemeente Wageningen stelt vergoedingen beschikbaar
voor het inzaaien van akkerranden met een bloemenmengsel. De bloemrijke randen
zijn goed voor vogels, vlinders en insecten en leveren daarnaast een fraaier landschap
op. Er hebben zich tot nu toe al 8 grondgebruikers aangemeld.
Dit jaar is het in de gemeente Wageningen mogelijk om 3 kilometer aan bloemrijke
randen in te zaaien. Bij voorkeur liggen de randen langs recreatieve paden en de
overgangszones tussen stad en buitengebied. Vooral de Wageningse Eng lijkt hiervoor
kansrijke locaties te bieden, maar ook locaties in het Binnenveld behoren tot de
mogelijkheden. De boeren krijgen een vergoeding om het opbrengstverlies te
compenseren en kunnen op deze manier een bijdrage leveren aan natuur en
landschap. De randen zijn minimaal 6 meter breed en worden eind april of begin mei
ingezaaid door een loonwerker. De randen leveren de grootste natuurwaarden op als
ze liggen langs houtwallen, bosjes of sloten. In het zaadmengsel zitten granen,
bloemen en kruiden. De randen mogen aangelegd worden langs percelen met
snijmaïs, granen of andere akkerbouwgewassen. Op dit moment hebben zich al 8
geïnteresseerde grondgebruikers aangemeld. Nieuwe belangstellenden kunnen nog
contact opnemen met Otto Vloedgraven, coördinator van de ANV het Binnenveld
(email: info@anvhetbinnenveld.nl of mobiel 06 28 87 06 03).

Het bestuur:
Vacant

(voorzitter)

Joop Adams

(secretaris)

Henk Moesker

(penningmeester)

Kees van Steenbergen
Roel van Dijk
coördinator:

Otto Vloedgraven

adviseur:

Henk van Paassen

adviseur:

Bart van Laar

Weidevogelseizoen Binnenveld 2014 van start
Het voorjaar 2014 is al vroeg begonnen. Dat merken wij niet alleen aan de vogeltrek,
maar ook aan de werkzaamheden in het veld. Daarom is het goed om dit jaar weer
goede afspraken te maken met de vrijwilligers, die de boeren graag helpen om de
weidevogels bij het broeden en groot brengen van de jongen te beschermen.
Op 5 maart jl. hebben de beide in het Binnenveld actieve weidevogelwerkgroepen hun
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gezamenlijke startavond gehad en zijn nieuwe afspraken gemaakt voor het
broedseizoen 2014. Op 8 maart jl. heeft Harm Roseboom het 1e kievitsnest van Ede
gevonden. Op 8 maart jl. zijn ook de eerste Grutto’s in het Binnenveld (Bennekomse
Hooilanden) teruggekeerd uit hun winterverblijf. Samen met de andere weidevogels
zorgen Grutto, Kievit, Tureluur en Wulp voor de bekende voorjaarsgeluiden in het
veld. De Scholekster zien wij helaas steeds minder vaak terug in het veld. Meer
informatie kunt u vinden op: www.inhetbinnenveld.nl

Deze nieuwsbrief wordt
verstuurd aan de bij ons
bekende e-mail adressen.
Wilt u zich hiervoor aan- of
afmelden, stuur dan even een
mailtje

Grutto's, Tureluurs en Wulpen hebben
baat bij uitgesteld en verlaat maaien,
evenals bij het laten staan van grote
grasstroken!

e

Harm Roseboom met Janneke (l) en Gerjanne van Ginkel (r) bij het 1 kievitsnest

Extra vergoedingen voor weidevogelbeheer
Net als vorig jaar kunnen boeren in Binnenveld-Oost naast legselvergoeding ook voor
beheervergoedingen in aanmerking komen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het
uitrijden van ruige mest op voor weidevogels geschikte percelen, om faunaranden
langs maïspercelen, het bij het maaien laten staan van voldoende oppervlakte gras,
waar nesten van o.a. Grutto, Tureluur of Wulp liggen, die nog bebroed worden of
waar weidevogelgezinnen met kuikens aanwezig zijn. Mocht u mee willen doen, meld
dit bij uw vrijwilliger(s), of bij een van de coördinatoren (zie onder).
Wilt u in aanmerking komen voor een beheervergoeding, of heeft u vragen over onze
hulp bij het beschermen van de weidevogels (nesten en/of jongen), dan kunt u
contact opnemen met:
Henk van Paassen, coördinator van de WBO, tel. 06-13685805
Roelof de Jong, coördinator van de WBW, tel. 06-12855904
Otto Vloedgraven, coördinator van de ANV, tel. 06-28870603
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Kieviten en Scholeksters hebben baat bij
uitgesteld zaaien en akkerrandenbeheer
op maïsland, evenals voor het broed seizoen strooien van ruige mest op
grasland.

=>Binnenveld-Oost
=>Binnenveld-West
=>hele Binnenveld
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Onderhoud landschap in Bennekom weer van start
Voor het tweede 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 Agrarische Natuur Vereniging het
Binnenveld (ANV). De ANV voert het project uit in het Edese deel van het Binnenveld.
Het werk wordt door eigenaren zelf uitgevoerd of door een werkploeg van de ANV.
Deze werkploeg is ondertussen al weer op een aantal locaties aan het werk geweest.
Bij het huidige project gaat het om onderhoud aan 3 houtsingels, 3
hoogstamboomgaarden en 3 knotboomrijen op 7 locaties.

Start van de werkploeg

Onderhoud singel

Aanleg ecologische verbindingszone
Langs de Nieuwesteeg wordt een deel van de Ecologische Verbindingszone
Wageningen-Noord ingericht. De verbindingszone loopt van de Veluwe (omgeving
Wageningen-Hoog) naar de Grift en van daaruit verder richting de Utrechtse
Heuvelrug. De gemeente Wageningen is actief met de aanleg van de zone op haar
grondgebied. In samenwerking met het waterschap is er een flauwe oever aangelegd
naast een sloot langs de Nieuwesteeg. De ANV het Binnenveld is gevraagd om een
strook met struiken daarnaast aan te leggen. Ook moet het klompenpad dat nu over
de Nieuwesteeg loopt, langs de struikzone komen te liggen, zodat de wandelaars niet
meer over de verharde weg hoeven te lopen.
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Daarbij moeten er ook een aantal bruggetjes worden aangelegd om sloten over te
kunnen steken. De gemeente Wageningen heeft de ANV opdracht gegeven deze
bruggetjes aan te leggen.
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Streekproducten
We zijn met alle streekproducenten weer druk bezig met een nieuwe druk van het
boekje, proef de rijkdom van Het Binnenveld. Er is 1 bedrijf gestopt en er komen 2
nieuwe bedrijven bij. Dit jaar zullen er 4 ANV streekmarkten georganiseerd worden, de
eerste is 12 april met een paasthema bij Boerderij van Steenbergen Dijkgraaf 1a
Bennekom. Verder hopen we dit jaar weer op verschillende streekmarkten te staan in
Ede / Bennekom / Wageningen / Rhenen / Veenendaal.
We zijn ook gestart met leveren van alle houdbare Binnenveldse streekprodukten aan
de streekkasten van Geschenk uit de Regio.

NLdoet
Landschap Erfgoed Utrecht werkt samen met Landgoed Remmerstein aan NLdoet.
Op 21 en 22 maart is de grootste vrijwilligersactie van ons land: NLdoet georganiseerd
door het Oranje Fonds. Landschap Erfgoed Utrecht organiseert in Rhenen samen met
Landgoed Remmerstein twee werkdagen. Doet u mee? Het werk bestaat uit
verschillende activiteiten. Zo kunt u borders opschonen, struiken aanplanten, onkruid
verwijderen en schoffelen, met als prachtige eindresultaat dat de zichtas vrij is van
beplanting, de oprijlaan weer beter zichtbaar is en de borders en zandpaden weer
netjes. In de lunchpauze is er een leuke rondleiding over dit prachtige landgoed,
waarvan de omliggende tuin normaal gesproken niet toegankelijk is.
Landgoed Remmerstein is ontstaan uit een ridderhofstede, waarvan de geschiedenis
teruggaat tot in de 15e eeuw. Het is circa 140 hectare groot. Het landhuis met
omliggende tuin en boswachterswoning zijn privéterrein. Het aangrenzende bos is
openbaar toegankelijk. Een bijzonder plekje om een dagje te werken.

Impressie van het boekje

Aanmelden voor NL Doet op Landgoed Remmerstein kan via
21 maart http://klussen.nldoet.nl/nldoet/klus/?documentid=6390879
22 maart http://klussen.nldoet.nl/nldoet/klus/?documentid=6390876

Wilt u lid worden van de ANV?
Download hier het aanmeldformulier en stuur het naar ons op.
facebook

- ANV Het binnenveld ook te volgen op Facebook en Twitter -

twitter
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