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Agenda 

Dit jaar helaas door omstandig-

heden geen Varken-op-de-leer 

markt in het Binnenveld. 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Nieuwsbrief 18 
Van de voorzitter 

We hebben als bestuur besloten om minder te vergaderen, de helft, en meer te 

doen met e-mail. Reden is dat informatie vaak al bekend is via e-mail en andere 

media en dat we vergaderen beter kunnen richten op besluiten. Veel avonden weg 

 is overigens ook niet onze hobby en daarin zijn we niet de enigen; het lijkt de 

tijdgeest. 

Voor de vacature van secretaris is een kandidaat: Esther Schoenmaker. Zij is bij 

velen bekend, we zijn er heel blij mee en gaan kijken hoe het klikt. In de tijd 

zonder secretaris, sinds afscheid Joop Adams, hebben we die taken onderling 

verdeeld. Vanaf nu kunnen we ons weer beter richten op focus en efficiëntie en 

dat zal ons werk ten goede komen. In de voorjaars-ALV kunnen leden beslissen 

over deze voorgestelde bestuursaanpassing. 

Van alle lopende ANV-zaken noem ik er hier een: subsidies voor agrarisch 

natuurbeheer. Als ANV trekken we ons gewicht in bestuur en uitvoering van 

Collectief Utrecht Oost en Coöperatieve Agrarisch Natuur Collectief Veluwe. 

Geld komt uit Europees landbouwbeleid, en via EU-lidstaten en provincies. In het 

oude systeem ging ruim 40% naar overhead. Met onze -nieuwe- collectieven zie 

ik het veel minder worden, zo’n 20%, met navenant meer geld naar de 

natuurboeren.  

Resultaten vrijwillig weidevogelbeheer in het Binnenveld 2016 

Ook het afgelopen voorjaar zijn weer vele vrijwilligers samen met boeren en 

loonwerkers actief geweest in het weidevogelbeheer.  

2016 was voor het Binnenveld-Oost een prima jaar wat betreft het percentage 

uitgekomen nesten: nog nooit werd de 80% gehaald! Predatie was de 

belangrijkste oorzaak van het niet uitkomen, naast het verloren gaan door 

werkzaamheden en verlaten van het nest. 

Resultaten weidevogelbeheer Binnenveld-Oost 2016 
Soort Totaal Bekend Uit Niet uit % UIT 

Graspieper  2 2 2 0 100 

Grutto 17 17 12 5 70,59 

Kievit 333 328 257 71 78,35 

Paapje 1 1 1 0 100 

Patrijs 6 6 6 0 100 

Roodborsttapuit 2 2 2 0 100 

Scholekster 2 2 2 0 100 

Tureluur 7 7 7 0 100 

Wilde eend 1 1 1 0 100 

Wulp 8 7 7 0 100 

Totaal 378 373 297 76 79,68 

% van bekend     79,68 20,32   

 
 

 

http://www.anvhetbinnenveld.nl/agenda.php
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Gruttokuiken van een bij het maaien 

gespaard nest. 

 

 

Het bestuur: 

Jan Bouwhuis  (voorzitter) 

Esther Schoenmaker (secretaris) 

Henk Moesker  (penningmeester) 

Bart van Laar 

Roel van Dijk 

Carola van Ruiswijk 

Lodewijk Pool 

coördinator: Otto Vloedgraven 

adviseur: Henk van Paassen 

 

 

 

Lid worden? 

Wilt u lid worden van de agrarische 

natuurvereniging? 

Klik hier voor het downloaden van het 

aanmeldformulier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Binnenveld-West, Achterberg en een stukje Veenendaal zijn in 2016 105 

nesten gevonden, vooral kieviten op maisland. De grutto zit bijna alleen in de 

Achterbergse Hooilanden, die laat worden gemaaid. De Kievit gaat helaas, net 

als landelijk, toch achteruit in aantallen. In 2015 werden er in Achterberg en 

Veenendaal nog 150 kievitsnesten gevonden.  

Resultaten weidevogelbeheer Binnenveld-West 2016 
Vogelsoort WBW zoekgebied  Achterbergse Hooilanden   

(vrijwilligers) (Sovon-telling) 

  Gevonden uit Aantal territoria 

Kievit 98 68   9 

Grutto 1 0   15 

Scholekster 2 2   0 

Tureluur 2 2   3 

Wulp 1 1   4 

Veldleeuwerik  1 1   2 

 

Oogstfair 2016  

Ook dit jaar vond de oogstmarkt van de agrarische natuurvereniging weer plaats 

op de Vleesboerderij het Binnenveld aan de Zuidelijke Meentsteeg. Het was 

gezellig druk bij de vele kraampjes met streekproducten, handnijverheid, zoals 

een mandenvlechter, de mobiele sappers en de stand waar Angorageiten werden 

geschoren. Ook presenteerde Roel van Dijk van de Vleesboerderij het 

Binnenveld een nieuw regionaal kipproduct met een korte en snelle 

verwerkingsketen, de Beitelsche Kip. 

 
Scheren van Angora-geiten op de Oogstfair 

 
 

http://www.anvhetbinnenveld.nl/anv-lidworden.php
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Landschapsbeheer Gelderland 

gaat in de gemeente 

Wageningen samen met de ANV 

een project uitvoeren om meer 

erven in het buitengebied 

steenuilvriendelijk te maken en 

om nieuwe vrijwilligers te 

werven om steenuilen te 

inventariseren en om 

nestkasten te plaatsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nieuwe projecten buitengebied Wageningen 
 

In de komende jaren wil de gemeente Wageningen blijven werken aan natuur en 

landschap. Daarbij zal het LandschapsOntwikkelingsPlan Binnenveld uit 2007 

nog gebruikt worden als beleidsdocument voor projecten natuur en landschap. 

Samen met diverse organisaties wordt momenteel een nieuw programma 

samengesteld met uitvoeringsprojecten. 

De volgende lijst met projecten is gemaakt: 

 Akkerranden 

 Financiering Binnenveldse Hooilanden 

 Nieuwe bestemming korfbalterrein op Wageningse Eng 

 Landschappelijke versterking  

 Zicht op de Eng 

 Erfbeplanting en steenuilen 

 Natuur en educatie (bewustzijn)  

 Noordelijke Ecologische verbindingszone  

 Ommetjes langs randen van Wageningen 

 Weidevogelproject Binnenveld 

 Oprichting hoogstambrigade 

 

Er zijn projectvoorstellen geschreven en de gemeente en de provincie Gelderland 

gaan nu beoordelen welke projecten wel of niet in aanmerking komen voor 

cofinanciering door de provincie. 

De coördinator van de ANV heeft het projectvoorstel geschreven voor 

Landschappelijke versterking en de oprichting van een hoogstambrigade.  De 

ANV gaat deze projecten trekken  in samenwerking met andere organisaties, 

zoals Landschapsbeheer Gelderland en Mooi Wageningen. Ze is verder betrokken 

bij de Ommetjes langs Wageningen, Zicht op de Wageningse Eng en 

Erfbeplanting en steenuilen. 

Boerderij-educatie in het Binnenveld 

We zijn vanuit de ANV het Binnenveld op dit moment in gesprek met de 

gemeente Ede. De gemeente Ede is druk bezig met het thema (gezonde) voeding, 

op allerlei gebieden. Voedseleducatie is er daar een van. Boerderij-educatie kun 

je beschouwen als een (belangrijk!) onderdeel van educatie rondom en over 

voeding. Die vorm van onderwijs brengt kinderen en jongeren immers op het 

bedrijf van voedselproducenten. Dit zijn verkennende gesprekken over o.a. de 

volgende vragen: 

* wat is voor de gemeente Ede belangrijk als het gaat om voedsel-/boerderij-

educatie? 

* hoe kunnen we scholen motiveren om tijd en geld te steken in voedselonderwijs 

en/of boerderij-educatie? Wat zijn hun belemmeringen, en (vooral) waar kunnen 

we hen helpen en bij aansluiten? 

Heeft u ideeën over boerderij-educatie in het Binnenveld? Tips, suggesties, do's 

en dont's? Heeft u bovendien een agrarisch bedrijf en vindt u het leuk om straks 

af en toe een groep/klas te ontvangen (tegen een vergoeding)? Laat het ons dan 

weten! Dat kan via info@anvhetbinnenveld.nl. 
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Kievitonderzoek 

2016 is het jaar van de Kievit en is 

een onderzoek gestart naar 

overleving van kievitkuikens, o.a. in 

Bennekom, bij de Werftweg.  

Daarbij worden nesten gezocht, en 

na uitkomen worden de kuikens 

geringd. 

 

 

 

Uit dat onderzoek blijkt dat heel 

veel vroege legsels van Kievit wel 

zijn uitgekomen, maar dat de 

meeste kuikens het niet hebben 

overleefd door koud en nat weer 

en door predatie. Kuikens worden 

opgegeten door vossen, kraaien, 

ooievaars en roofvogels. Kuikens 

blijken veel te schuilen in de 

slootkanten. 

Er waren door de grote sterfte 

aan kuikens veel nieuwe 2e legsels. 

Daarvan zijn er veel uitgekomen en 

van die kuikens zijn er ook vele 

vliegvlug geworden. Helaas zijn er 

van die kuikens heel weinig geringd 

en kunnen dus niet worden 

gevolgd. 

 

 
 

 

Het Binnenveld is een nieuw kaas-initiatief rijker 

 

MEESTER-AFFINEURS bestaat sinds 2 jaar en is een ambachtelijke 

kaasmakerij. Het bedrijf verwerkt op kleinschalige manier melk uit het 

Binnenveld. Dat verwerken gebeurt  ras-specifiek en veehouder gebonden en de 

kaas wordt gerijpt met een natuurkorst. Vanuit dit initiatief is de behoefte 

ontstaan om binnen een coöperatief verband, samen met een aantal veehouders 

uit het Binnenveld, de melk in een eigen kaasmakerij te gaan verwerken, zodat 

het aantal transportbewegingen nog verder wordt gereduceerd.  

Inmiddels wordt  vanaf begin oktober de eerste melk in de eigen kaasmakerij op 

de Middelbuurtseweg 7A in Rhenen verwerkt. Aangezien het rijpen van kaas 

met een natuurkorst om speciale rijpingskamers vraagt, beschikt het bedrijf op 

de nieuwe locatie zowel over de mogelijkheden om kaas met natuurkorst, als 

kaas met traditionele coating te rijpen.  
 

 
 

Meester-Affineurs wil naast het maken van een prachtig stuk kaas, een bijdrage 

leveren aan het in stand houden van kleinere veehouderijen en behoud van 

biodiversiteit in het Binnenveld. Zij doen dat door samen met de veehouders 

meer te kijken naar een gezonde opbrengstprijs van de melk, zonder dat er 

onnodig marge elders in de keten ‘verdampt’.  

Het bedrijf kan zowel gangbare en biologische melk gebruiken, om kaas met 

natuurkorst of traditionele coating te maken. De melk kan in opdracht van een 

melkveehouder  worden verwerkt, die de kaas zelf (erf verkoop) verkoopt, maar 

ook andere samenwerkingsmodellen zijn mogelijk 
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Foto's nieuwsbrief:  

Otto Vloedgraven,  

Henk van Paassen  

Meester Affineurs 

 

 

 

 

Deze nieuwsbrief wordt 

verstuurd aan de bij ons 

bekende e-mail adressen.  

 

Binnenveld in het kort 
 

Kavelruil in Binnenveld West 
Er wordt voortgang geboekt en men werkt aan een concept ruilplan. Gezien de 

complexiteit - aantal deelnemers, landbouw en natuur doelstellingen, de huidige 

versnippering van het gebied - vraagt het proces extra tijd. Een bericht van de 

kavelruilcommissie is in de maak. 
 

Snel internet in buitengebied Rhenen 
Voor een leefbaar buitengebied is snel internet van cruciaal belang. 

Gebiedscoöperatie O-gen heeft het initiatief genomen om samen met 

verschillende Utrechtse gemeenten, waaronder Rhenen, een traject te starten om 

glasvezel in het buitengebied te realiseren. Aan bewoners van het buitengebied 

van Rhenen is gevraagd om hun interesse in snel internet kenbaar te maken. Ook 

u kunt uw mening geven over de aanleg van breedband in het buitengebied. Dit 

kan via de website van O-gen ( http://breedband.o-gen.nl/). Daar vindt u alle 

benodigde informatie over dit project. 

 

Nieuw actieplan voor weidevogels in Gelderland 
Op 24 oktober is het Actieplan Akker- en Weidevogels Gelderland 

gepresenteerd. Dit Actieplan is tot stand gekomen door een samenwerking van 

LTO Noord, Gelderse Natuur en Milieufederatie (GNMF), Stichting 

Landschapsbeheer Gelderland en de drie Gelderse Agrarische Collectieven. Doel 

is om de daling van het aantal akker- en weidevogels binnen 10 jaar te hebben 

gestopt. Daarvoor is het de bedoeling 10 pilotprojecten uitvoeren, zodat de 

oorzaken van de problemen goed kunnen worden aangepakt. De 6 organisaties 

vragen de provincie om jaarlijks 250.000 euro beschikbaar te stellen over 

periode 2017-2022.  

Drie pilotprojecten worden gewijd aan de patrijs, een vogel die een variatie aan 

leefgebieden nodig heeft. Deze kunnen beheerd worden door agrariërs, maar ook 

door landgoedeigenaren, gemeenten en waterschappen. Kieviten, waarvoor ook 

drie pilotprojecten worden voorgesteld, broeden op akkerland, vooral op 

maisvelden. Door grondbewerkingen uit te stellen en braakliggende stroken aan 

te leggen kan het broedsucces vergroot worden. Uit ervaring in Brabant blijkt dat 

dat waarschijnlijk komt doordat jonge kieviten dan dekking en voedsel kunnen 

vinden.  

De weidevogelgroepen in het Binnenveld proberen een pilotproject voor de 

Kievit in het Binnenveld opgestart te krijgen. Want het Binnenveld blijkt een 

belangrijk gebied te zijn voor de Kievit, zowel aan de westelijke als de oostelijke 

kant, terwijl het Binnenveld door zowel de provincie Utrecht als Gelderland niet 

is aangemerkt als kerngebied voor weidevogels.Op 11 oktober is in dit verband  

een informatieavond gehouden op boerderij de Hooilanden voor vrijwilligers en 

boeren en betrokken organisaties. Daarbij is nogmaals het belang van het 

Binnenveld voor met name de Kievit aangegeven. Vervolgens is een 

inventarisatie gemaakt van welke maatregelen men belangrijk vindt en wat daar 

voor nodig is.  

 

 

http://breedband.o-gen.nl/

