Nieuwsbrief 9
Van de voorzitter
Het lijkt erop dat komend jaar veel kansen gaat bieden voor de ANV. Door verschillende
gemeentes wordt de ANV betrokken bij beheerplannen. Zo mogen leden van de ANV 4,4 ha gaan
beheren in de groene grens en zijn we in beeld voor beheer van delen van de ecologische
verbindingszone in Wageningen. Allemaal mogelijkheden om te laten zien dat we als boeren
verantwoordelijkheid nemen voor ons gebied en dat we meer zijn dan producent voor de
wereldmarkt. We staan midden in de maatschappij en staan klaar als serieuze gesprekspartner
voor Staatsbosbeheer of BBL als mogelijkheden zich voordoen.
Daarnaast natuurlijk het nieuwe GLB dat zich aandient. Er is nog erg veel onduidelijk omtrent de
vergroeningseis. Hierover meer verder in de nieuwsbrief. De Subsidieregeling Natuur en
Landschap gaat ook veranderen en door middel van gebiedsoffertes uitgevoerd kunnen gaan
worden. Hier zou de ANV zeker een coördinerende rol kunnen vervullen. Het bestuur volgt nu de
pilots die op dit moment elders worden uitgevoerd op de voet, zodat we straks goed voorbereid
zijn.
Tot slot, houdt de agenda in de gaten! Er komt nog een algemene ledenvergadering aan, een
streekmarkt voor Pasen en in juni de open dag. Goede gelegenheden om elkaar te treffen en
vooral om lid te worden!
Lodewijk Pool
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Agenda

6 maart startbijeenkomst
weidevogelbeheer
19 maart algemene leden
vergadering

Beheer van percelen in de Groene Grens
De gemeente Ede heeft de ANV het Binnenveld gevraagd gronden te beheren in de Groene Grens.
Het gaat om 2,4 ha akkerland aan de Maanderbroekweg en twee kleine percelen van totaal 2 ha
grasland bereikbaar via de Dragonderweg.

23 maart streekmarkt Pasen
22 juni open dag boerderijen

Het bestuur is op zoek naar geïnteresseerde leden die het beheer willen voeren over één of beide
eenheden. Kosten zijn 250 euro per ha per jaar voor een periode van drie jaar.
Aan het beheer zijn voorwaarden verbonden:
De percelen mogen niet worden bemest. Er mogen geen dieren op worden gehouden.
De opbrengst van de percelen is voor eigen gebruik. Akker is al ingezaaid met rogge en moet
worden beheerd met bloemen. Maaien na 15 juni.
Geïnteresseerde leden kunnen zich melden bij het bestuur via ons emailadres
Geef bij aanmelding aan of u geïnteresseerd bent in het akkerland, het grasland of beide.

Het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB)
Iedereen heeft in de kranten de discussies gelezen over de EU-begroting, waarvan zoals algemeen
bekend een groot deel naar de landbouw gaat. Het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid gaat nu
op de schop. Vroeger was het alleen productiesteun, met averechtse effecten als de ‘melkplas’ en
‘boterberg’. Later werden er secundaire eisen gesteld, de zogenaamde cross-compliance. Boeren
moeten aan milieu en dierwelzijnsregels voldoen wilden ze in aanmerking komen voor steun.
De laatste ontwikkelingen zijn die van flat-rate (vaste toeslag per hectare) en een vergroeningseis.
Die eis houdt in dat je aan bepaalde voorwaarden voor vergroening moet voldoen om 100%
uitgekeerd te krijgen van de vaste ha-toeslag. Dat geld komt uit de zogenaamde pijler 1. Over de
vergroeningseisen voor de verschillende bedrijven wordt nog volop onderhandeld in Brussel.
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Op dit moment lijkt het nog geen extra eisen op te leveren voor een graslandgebied als het
Binnenveld. Maar wel bijvoorbeeld voor akkerbouwgebieden.
Daarnaast zit er in de Landbouwbegroting ook geld voor allerlei projecten en
subsidieregelingen (de zogenaamde pijler 2). Het Rijk wil graag het geld voor agrarisch
natuurbeheer halen uit deze pijler. Ook heeft zij het plan om Dienst Regelingen de
Subsidieregeling Natuur en Landschap niet meer te laten uitvoeren (teveel overheadkosten),
maar dat door collectieven te laten doen, dus de agrarische natuurverenigingen. Dat biedt
kansen voor ons als vereniging om samen met boeren en burgers meer te zeggen te krijgen
over ons gebied en daar samen mee aan de slag te gaan.
Wij volgen één en ander op de voet en houden u op de hoogte. Zodra het aan de orde is
organiseren we een voorlichtingsavond om het duidelijk uit te leggen en te kijken wat de
behoeftes en mogelijkheden voor samenwerking zijn. Meer lezen over de precieze
ontwikkelingen in Brussel kunt u via: www.boerennatuur.nl/nieuwsbrief.html

Het bestuur:
Lodewijk Pool (voorzitter)
Joop Adams (secretaris)
Henk Moesker (penningmeester)
Kees van Steenbergen
Roel van Dijk
coördinator:
adviseur:

Otto Vloedgraven

Henk van Paassen

Volop activiteiten met het landschapsbeheer in het Binnenveld
De ANV het Binnenveld is in de afgelopen maanden zeer actief geweest met landschapsbeheer
in de streek. In zowel Rhenen, Wageningen en Ede zijn er acties geweest of nog gaande.
In Rhenen was er een erfbeplantingsproject. Uiteindelijk heeft dat, binnen het budget van de
gemeente Rhenen, 6 erfbeplantingsplannen opgeleverd en op 2 locaties inboet van eerdere
aanplant. Bij de aanleg gaat het om houtsingels, boomrijen, hoogstamboomgaardjes en
elzensingels. Het is de bedoeling nog deze maand de bomen en struiken bij de eigenaren af te
leveren. In Wageningen is nog een erfbeplantingsproject gaande. Tot nu zijn er al plannen
gemaakt voor 4 erven. Nieuwe eigenaren kunnen zich nog aanmelden om hun erf groener en
mooier te maken. De coördinator van de ANV zal dan een adviesbezoek afleggen en samen met
eigenaren een plan voor streekeigen beplanting opstellen, voor bijvoorbeeld aanleg van een
hoogstamboomgaard, een houtsingel, knotbomen of een heg. In Bennekom vindt er een
landschapsonderhoud project plaats in samenwerking met de gemeente. In totaal wordt er op
23 locaties onderhoud uitgevoerd aan hoogstamboomgaarden, knotbomen, houtsingels en
elzensingels. Dat onderhoud wordt vooral uitgevoerd door de nieuwe werkploeg van de ANV,
die zowel het zaagwerk als het versnipperen van het takhout, als het afvoeren van het dikke
hout uitvoert. Op 3 locaties pakken de eigenaren zelf het onderhoud aan van de elementen.
Boomgaard snoeien

Veel activiteiten met streekproducten
Vanuit de agrarische natuurvereniging en de werkgroep streekproducten, zijn we bezig om een
streekproducten folder te maken, met daarin ook ruimte voor arrangementen voor groepen.
Hiervoor hebben we op 22 februari een bijeenkomst bij Lodewijk Pool gehad. Wie interesse of
ideeën heeft is nog van harte welkom om te reageren. We worden daarbij ondersteund door
Ienze Koekoek van de Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei. Verder hopen we dit jaar ook weer
op verschillende streekmarkten te staan. Als er nog ondernemers geïnteresseerd zijn om mee
te doen met de streekproducten werkgroep kunnen die zich aanmelden via ons emailadres.
Voor informatie neem gerust contact op met Roel van Dijk (06-5149 4691).

Paasmarkt in het Binnenveld op 23 maart
Als vervolg op de succesvolle streekmarkt in november 2012, willen we als ANV een nieuwe
streekmarkt organiseren. Het wordt een Paasmarkt op 23 maart bij de familie Jochemsen aan
de Rijnsteeg 14 te Bennekom. Iedereen die graag op de markt wil staan, kan zich opgeven via
de ANV site of bij Roel van Dijk (06-5149 4691).
We hopen dat het weer net zo druk wordt als op de streekmarkt met het varken op de leer.
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Open dag boerderijen Binnenveld
Op 22 juni hopen wij weer onze jaarlijkse open dag boerderijen te organiseren. Bedrijven die
dan open willen zijn of die een bijdrage kunnen leveren voor extra activiteiten op de
deelnemende bedrijven kunnen zich aanmelden op de ANV site. Voor informatie neem gerust
contact op met Roel van Dijk (06-5149 4691).

Weidevogelseizoen 2013 Binnenveld van start met extra vergoedingen
De beide in het Binnenveld actieve Weidevogelwerkgroepen (WBO en WBW) organiseren op
woensdagavond 6 maart a.s. vanaf 20.00 uur hun jaarlijkse startavond.
De startavond vindt plaats op Zorgboerderij De Hooilanden, Slagsteeg 20 te Ede.
De avond is bedoeld voor boeren en vrijwilligers die actief zijn in het hele Binnenveld,
zowel in Oost (= Ede/Bennekom en Wageningen) als in West (= Veenendaal en Rhenen).

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

Voor Binnenveld-West is de legselvergoeding voor dit broedseizoen jammer genoeg nog niet
geregeld. Ook de andere hierna genoemde regelingen zijn niet van toepassing in dit gebied.
Voor Binnenveld-Oost is er dit broedseizoen naast legselvergoeding voor nesten ook
budgetruimte beschikbaar voor beheercontracten met individuele grondgebruikers. Daarbij
gaat met name om:
. Ruige mest strooien = strooien van ruige mest op grasland voorafgaand aan het broedseizoen.
. Uitgesteld zaaien = uitstel van het zaaien tot begin, half of eind mei (indien nesten op land).
. Akkerrandenbeheer = aanleg van faunaranden op maïsland, waarbij maïsakkers omzoomd
worden door 3-5 meter brede kruidenranden voor de opvang van jonge weidevogels en
tegelijkertijd ook foerageer- en broedgelegenheid voor Veldleeuwerik, Patrijs en Gele
kwikstaart.
. Uitgesteld of verlaat maaien = uitstel van het maaien tot juni of juli (indien nesten op land).
. Vluchtstroken bij maaien = grasstroken groter dan 1.000 m2 laten staan (indien nesten op
land) Voor en tijdens het broedseizoen kunnen boeren een contract voor deze beheervormen
afsluiten, met daarin de beheervoorwaarden en vergoedingen.
De contractvergoedingen komen bovenop de bedragen voor de reguliere legselvergoeding.

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

Boeren die mee willen doen met een van bovengenoemde beheervormen kunnen vanaf de
verschijning van deze nieuwsbrief contact opnemen met één van de algemene coördinatoren:
Binnenveld-Oost (ten oosten van de Grift): Henk van Paassen (tel. 06-1368 5805)
Binnenveld-West (ten westen van de Grift): Willem Kroodsma (tel. 0317-612 259)
Uiteraard kunt u ook contact opnemen met de deelgebied coördinatoren van Binnenveld-Oost:
-deelgebied Noord = Maanderbroek en Groene Grens: Henk Folkerts (tel. 06-2297 0070)
-deelgebied West = Hooilanden, Veen- en Slagsteeg: Harm Roseboom (tel. 0318-611 071)
-deelgebied Oost = Plassteeg en Rijnsteeg: Volkert de Graaf (tel. 06-1959 1986)
-deelgebied Zuid = Veenkampen en Haarwal e.o. : Ardy Rekers (tel. 06-1438 6614)
Algemene informatie bij Otto Vloedgraven tel. 06-2887 0603.
Hij regelt ook de “last-minute contracten”.

Algemene Leden Vergadering op dinsdag 19 maart in Bennekom
Op 19 maart aanstaande vindt onze jaarlijkse ALV plaats. Spreker op deze avond is Albert
Corporaal. Hij is voorzitter van de ANV Horst en Maten. Deze ANV was pas geleden in het
nieuws omdat zij een samenwerking met Staatsbosbeheer zijn aangegaan waarbij ze met haar
boerenleden 1000 ha grond gaan beheren. Dhr. Corporaal gaat in op het tot stand komen van
de samenwerking, de inhoud daarvan en de voordelen die samenwerking voor beide partijen
biedt. Een persoonlijke uitnodiging wordt nog gestuurd naar alle leden en donateurs van onze
vereniging. U kunt op de avond zelf ook nog lid worden.
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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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