Nieuwsbrief 10
Van de voorzitter
Het bruist van de activiteiten in het Binnenveld. Afgelopen weekend een zeer geslaagde open
dag achter de rug. Streekproducenten die zichzelf steeds professioneler presenteren in een
boekje. De overdracht van grond in de Ecologische Verbindingszone naar de ANV. Diverse
erfinrichtings-plannen gerealiseerd, achterstallig onderhoud uitgevoerd, om er maar een aantal
te noemen.
Maar waar draait het allemaal ook al weer om? Wat mij betreft om de toekomst van de
landbouw in dit bijzondere gebied. Maar wat is nu datgene wat boeren echt met elkaar verbindt
in dit gebied? Dit is een van de vragen die ik me de afgelopen tijd veel gesteld heb. Waarvoor
loopt een Binnenveld boer nu warm? Behoud van landschap? Weidevogels? Cultuurhistorie?
Streekproducten? Beheer van natuurgronden in de EHS (nu Nationaal Natuur Netwerk)? Of juist
vrijheid In het ondernemen en schaalvergroting?
Want als we iets nodig hebben dan is het wel een gezamenlijke deler die we in kunnen zetten
wanneer we een gebiedsofferte willen gaan samenstellen. Juist de eenheid van het collectief
moet de gebiedsofferte tot een succes maken. Of we kiezen ervoor het vergroeningsgeld te laten
liggen. Er stroomt dan geen geld meer het gebied in voor natuur en landschap.
De tijd is nu aangebroken om ons er op voor te bereiden. Op dit moment kun je maar weinig
bladen open slaan zonder iets van de staatssecretaris te lezen met betrekking tot natuur al dan
niet in combinatie met collectieven en het nieuwe GLB. Zorg ervoor dat u op de hoogte blijft van
de ontwikkelingen. We zijn van plan om in september de eerste informatiebijeenkomsten te
gaan organiseren om ons met elkaar in de materie te verdiepen. Tot die tijd een goede vakantie
gewenst en een goede oogst!
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Lodewijk Pool

Trappen en happen
Afgelopen vrijdag was het de eer aan de stichting Foodvalley om op een nieuwe manier kennis te
maken met het Binnenveld. Puur-e stelde met de Hooilanden een arrangement samen om
deelnemers op de fiets kennis te laten maken met ons gebied. Om één uur vertrok de groep - via
een mooie tocht langs de grift - richting de Werkbij. Hier was er gelegenheid om kennis te maken
met het bedrijf en honing te kopen. Vervolgens werd vleesboerderij het Binnenveld bezocht.
Onder het genot van een kop koffie vertelde Roel iets over zijn bedrijf en ook hier werden
inkopen gedaan voor het avondeten.

Tot slot werden de Pondemaat en Boerderij van Steenbergen bezocht. Ook hier werd kennis
genomen van de bedrijfsvoering en werden verse groenten, eieren en advocaat ingeslagen. In de
kookstudio op Boerderij de Hooilanden werd door de groep onder leiding van Chris een goede
streekmaaltijd bereid. Het weer liet toe dat het gezelschap buiten kon eten en onder het genot
van een wijntje verzuchtte de voorzitter dat dit een bedrijfsuitje was, dat hem altijd bij zal
blijven.
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Ecologische Verbindingszone thv Nieuwe Steeg
Tijdens de ALV is uitvoerig gesproken over het in eigendom en beheer krijgen van een strook
grond langs de Nieuwe Steeg. Twee bestuursleden van de ANV hebben in juli hun handtekening
gezet onder de stukken van de notaris waaruit blijkt dat de ANV eigenaar is van 0,29.15 ha
grond, oftewel een strook van 5 meter breed met een lengte die gelijk is aan de lengte van de
Nieuwe Steeg. Op de foto kun je goed zien om welke 5 meter grond het gaat. De gemeente
Wageningen is verantwoordelijk voor de inrichting van de strook. Er komen lage
struiken/bosschages langs de sloot en een klompenpad langs het weiland.
Na inrichting wordt het beheer overgedragen aan de ANV. De ANV wordt daarmee
verantwoordelijk voor een klein gedeelte van de Ecologische Verbindingszone die loopt vanaf
de Wageningsche Eng naar de Grift.

Het bestuur:
Lodewijk Pool
Joop Adams

(voorzitter)

(secretaris)

Henk Moesker

(penningmeester)

Kees van Steenbergen
Roel van Dijk
coördinator:
adviseur:

Otto Vloedgraven

Henk van Paassen

Verslag informatieavond gronden Staatsbosbeheer/BBL
In april heeft een bijeenkomst plaatsgevonden met als onderwerp het gezamenlijk beheer van
gronden in de NNN (voorheen EHS, ecologische hoofdstructuur). Er zou dan een
samenwerkingsverband gevormd kunnen worden met Staatsbosbeheer. Een groep boeren zou
op kunnen treden als gezamenlijke pachter en er zou gesproken kunnen worden over lange
termijn contracten. Boeren worden op die manier meer betrokken bij het beheer van deze
gronden in het Binnenveld en kunnen deze met langdurige afspraken beter inpassen in hun
bedrijfsvoering. Veel hangt op dit moment echter samen met de uitwerking van de Natura 2000
plannen in het Binnenveld. Zoals een ieder weet is dit een erg langdurig proces waarvan het
maar afwachten is hoe dat gaat uitpakken. Een daadwerkelijke peilverhoging zal zeer veel
invloed hebben op de bruikbaarheid van de percelen en op de mogelijkheden die deze percelen
bieden voor begrazing, dan wel oogsten. Conclusie is dan ook dat er best bereidheid is om
gezamenlijk in de NNN (Nationaal Natuur Netwerk) aan het werk te gaan, maar dat er eerst
meer duidelijkheid moet komen. Daarnaast blijft organisatiekracht een punt van aandacht.
Welke boer ziet voldoende meerwaarde om hier tijd in te steken?
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2e Open boerderijen dag Binnenveld goed bezocht
Op 22 juni jl. organiseerde de ANV Het Binnenveld haar 2e open boerderijendag. Op 9
verschillende boerderijen verspreid over het Binnenveld konden bezoekers terecht voor een
kijkje op de boerderij en in de stal. Bij diverse adressen waren extra activiteiten opgezet om de
bezoekers te vermaken. Ook de beide Weidevogelwerkgroepen waren aanwezig. De WBWest
stond bij de familie Van Dijk aan de Noordelijke Meentsteeg. De WBOost stond bij de familie
Van Ginkel op het erf. Bij familie Van Ginkel kwamen in totaal 250 bezoekers een kijkje
e
nemen. De ANV kan tevreden terugkijken op deze geslaagde 2 Open boerderijen dag.

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!

Her en der in het veld stonden de borden van de ANV

Koude en droge lente gunstig voor weidevogels
Het broedseizoen 2013 zit erop. De voorlopige resultaten wijzen erop dat de koude en droge
lente bijzonder gunstig is geweest voor de reproductie van weidevogels. Na de vondst van het
1e kievitsei van Nederland door WBO-vrijwilliger Harry Dekker aan de Wolfsdijk op 21 maart jl.
viel de eileg stil door de aanhoudende nachtvorst. Het gevolg was dat de meeste kieviten een
maand later met broeden zijn begonnen. Ook de zaai- en maaiwerkzaamheden vonden
ongeveer een maand later plaats dan normaal. Omdat door de kou de gewasgroei heel traag
op gang kwam, konden de vogels hun predatoren tijdig zien aankomen en bestrijden.
Daardoor is ook de predatie (verlies van eieren en jonge vogels door vos en kraai) veel minder
dan in voorgaande jaren. Ook extra inzet van de WBE heeft daaraan bijgedragen. Van deze
bijzondere omstandigheden hebben niet alleen de kieviten, maar ook de grutto’s, tureluurs en
wulpen geprofiteerd, getuige de hoge uitkomst van de eieren en de vele jonge weidevogels,
die iedereen in het veld heeft zien lopen.
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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.
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Op de slotavond van WBO en WBW op woensdag 4 september a.s. zullen wij de definitieve
resultaten met elkaar en met betrokken boeren en loonwerkers bespreken. Net als de
startavond zal de slotavond plaatsvinden op boerderij de Hooilanden aan de Slagsteeg 20.
Noteer alvast de datum!
Nadere informatie: bij Henk van Paassen (tel. 06-13685805) en op www.inhetbinnenveld.nl

Grutto met twee jongen bij de nieuwe brug over de Grift (foto Henk van Paassen)

Proef de rijkdom van het Binnenveld
We zijn de afgelopen tijd druk geweest met het maken en ontwerpen van een nieuw boekje
over streekproducenten. Waarin 15 streekproducenten uit het Binnenveld aan meedoen. We
hebben er ook 3 arrangementen in opgenomen. Het is een mooi boekje geworden en heet:
PROEF DE RIJKDOM VAN HET BINNENVELD.
Verder hebben we de afgelopen tijd weer op verschillende streekmarkten gestaan en dit
hopen we in het najaar ook weer te doen.
Als er nog ondernemers zijn die zich bij de streekproduktenwerkgroep willen aansluiten dan
kunnen zij zich opgeven.
Ook voor vragen kun je altijd bellen 06-51494691 (Roel van Dijk)

Impressie van het boekje
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Het gemeenschappelijk Landbouwbeleid
en het nieuwe stelsel Agrarisch Natuurbeheer.
In de vorige nieuwsbrief te lezen was gaat het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid op de
schop. Zoals het er nu naar uitziet zal aan de landbouw naast de hectaretoeslagen ook om
vergroening worden gevraagd. Op dit moment betekent dat geen nieuwe eisen voor
bedrijven met grasland. Voor het Binnenveld zal het nieuwe GLB dus zeer waarschijnlijk
weinig uitmaken vanuit het oogpunt van natuur en landschap. Wel zal er voor verschillende
ondernemers het één en ander veranderen met betrekking tot de toeslagen.
Wat er zeker aan zit te komen is een nieuw stelsel voor Agrarisch Natuurbeheer. Het huidige
stelsel (SNL) is niet efficiënt, de resultaten zijn niet altijd goed, er is veel overhead bij Dienst
Regelingen en veel bureaucratie. Iedereen is het erover eens dat het anders moet. In het
nieuwe stelsel moet worden ingezet op echte kansen, meer professionaliteit en
samenwerking tussen verschillende partijen op lokaal niveau. De provincies krijgen een
centrale rol in het geheel. Zij bepalen doelen en zijn opdrachtgever.
Daarnaast is er een belangrijke rol voor de zogenaamde collectieven. Dat zijn de agrarische
natuurverenigingen of samenwerkingsverbanden daarvan. Zij moeten in de streek samen
met boeren, andere grondbeheerders en ook waterschappen zorgen voor een duurzaam
landelijk gebied met zorg voor een mooi landschap, meer biodiversiteit en een goede
waterkwaliteit. Het doel is om met elkaar te kijken wat belangrijke waarden zijn in een
streek en wat behouden en versterkt moet worden. Uiteindelijk is het de bedoeling dat er
een gebiedsofferte wordt gemaakt, waarin komt te staan wat de streek kan bijdragen aan de
verschillende doelen met betrekking tot landschap, biodiversiteit en waterkwaliteit. Dat in
combinatie met aandacht voor toekomstige agrarische ontwikkelingen. Er moeten
contracten met grondgebruikers worden afgesloten over beheersvormen en biotopen, met
daarbij vooral een focus op ondernemerschap.
Willen agrarische natuurverenigingen en/of collectieven dit kunnen uitvoeren, dan zullen ze
dit professioneel moeten gaan oppakken. Dat betekent een hele organisatie met
administratie, controle, uitbetaling, verslaglegging, etc. De koepels van agrarische
natuurverenigingen zijn al gestart met een professionaliseringstraject, waarin de ANV’s op
weg worden geholpen met de organisatieontwikkeling en het opstellen van een
gebiedsofferte.
Als ANV het Binnenveld zijn we nu in eerste instantie bezig door te praten met boeren en
landbouworganisaties, we kijken of er voldoende draagvlak is om samen met alle partijen in
het Binnenveld een gebiedsofferte op te stellen. Daarnaast zijn er ook al contacten met de
naburige ANV de Vallei Horstee, om te kijken of er samengewerkt kan worden in de Gelderse
Vallei. Het is de bedoeling om in september een avond met boeren uit het Binnenveld te
organiseren en op zoek te gaan naar een gezamenlijke visie op het landschaps- en
natuurbeleid voor het gebied.
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Landschapsprojecten afgerond
De 3 aanplant- en onderhoudsprojecten die de ANV het Binnenveld afgelopen winter heeft
uitgevoerd, zijn zo goed als afgerond. In Rhenen zijn op 5 locaties nieuwe erfbeplantingen
aangelegd, met knotwilgen, hoogstambomen, heggen en houtsingels. Ook is op 3 locaties oude
aanplant vervangen. De burgemeester van Rhenen kwam nog speciaal een hoogstamboom
planten bij de familie van de Brink, die hun erf met minicamping, aangekleed hebben met een
nieuw hoogstamboomgaardje en een oprit met berkenbomen.

In Wageningen zijn 3 van de 4 erfbeplantingplannen afgelopen winter uitgevoerd. Ook hier zijn
de erven verfraaid met streekeigen beplanting, zoals hoogstambomen, elzenrijen, knotwilgen,
heggen van haagbeuk en liguster. Deze zomer wordt nog een kikkerpoel aangelegd in de Nude
en het vierde plan zal komende winter worden uitgevoerd. De gemeente Wageningen wil graag
tot en met 2015 met de ANV het Binnenveld erfbeplantingprojecten blijven uitvoeren.

Start van de werkploeg

In Bennekom is het project Landschapsherstel het Binnenveld, in samenwerking met de
gemeente Ede, afgerond. In totaal zijn werkzaamheden aan 26 landschapselementen
uitgevoerd bij 18 eigenaren. Het gaat om 10 houtsingels, 6 knotboomrijen, 8
hoogstamboomgaardjes en 2 elzensingels. 7 elementen zijn door de eigenaren zelf aangepakt.
In het geval van hoogstamboomgaarden hebben de eigenaren snoei-instructie gekregen van
coördinator Otto Vloedgraven die al jaren professioneel hoogstamsnoeier is. Afgelopen
voorjaar hebben landschapsmedewerkers van de gemeente Ede rondgefietst met enkele leden
van het ANV-bestuur en de werkploeg. Zo kregen zij een goed beeld van het praktische werk in
het landschap. Iedereen was tevreden over het uitgevoerde werk en de samenwerking. Het zal
naar alle waarschijnlijkheid volgend jaar een vervolg krijgen.
Onderhoud singel
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