Natuurontwikkeling Binnenveld

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?
Nieuwe natuur voor iedereen
Als nieuwe natuur wordt ontwikkeld door de provincies, brengen zij deze grond op de markt met de verplichting om de
geplande natuurdoelen te realiseren. Voor een groep mensen
in Wageningen de kans om de zeldzame blauwgrasland vegetaties die ooit in het Binnenveld stonden nieuw leven in te
blazen. Dat nieuwe leven moet kunnen omdat kiemkrachtige
zaden vaak nog in de grond zitten of gemakkelijk zijn aan te
voeren. En die Wageningers kunnen het weten: het is hun
vak en zij dragen dat vak graag over aan de volgende generatie. Die komt dan onderweg de boeren uit het gebied tegen
die zich al een tijdje verbijten om het beheer van natuur onderdeel te maken van de bedrijfsvoering. Zij hebben ervaring
als pachter, maar willen graag zelf aan de slag als beheerder.
En wat zij niet willen is dat een vracht fosfaat die in de bovengrond zit wordt afgevoerd naar een geluidswal. Daar is die
grondstof te kostbaar voor.
Samen aan het werk
Er zijn nog genoeg vragen en de sturende factor voor de nieuwe
en de flexibiliteit die daarin mogelijk is. Waar kun je het
kwelwater continue aan de oppervlakte krijgen om de blauwgraslanden te realiseren? Welke mogelijkheden bieden schuine slootprofielen daarvoor, die goedkoper zijn te beheren?
Ook weer zo’n boerenidee. Bijzonder is dat de huidige generatie boeren – pakweg middelbare leeftijd – nog volop overgedragen kennis van ouders en grootouders hebben om de geschiedenis op perceel niveau te vertellen en dat helpt bij het
ontwerpen van een zinvolle inrichting. En wat niet effectief is,
is op dit moment een nieuwe discussie over het peil in de
Grift. Partijen willen samen aan het werk, schop in de grond.
De brede kennis van de Wageningers en de lokale kennis van
de boeren wordt nu bij elkaar gebracht om vervolgens de
kansen voor de verschillende beheertypen in te schatten voor
het gebied: wat kun je waar het meest effectief de beste natuur realiseren en hoe maken we dat haalbaar en betaalbaar?
En dat zal voor beide partijen betekenen dat de werkelijkheid
afwijkt van hun droom en er een gemeenschappelijke nieuwe
werkelijkheid kan ontstaan.
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Reyer Achterstraat (LTO
Ede). Ik zie goede mogelijkheden voor samenwerking
als we elkaars kennis en
motieven respecteren.

natuur wordt het waterbeheer
Frank Berendse (Mooi Wageningen). Er zijn hier ooit
blauwgraslanden geweest vol
met orchideeën. Samen met
de boeren gaan we op zoek
naar eigentijdse mogelijkheden die terug te krijgen.
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