Nieuwsbrief 23
Van de voorzitter
Deze zomer was ik veel in het Binnenveld: open boerderijendag, oogstdag Dorschkast,
fietstocht Binnenveldse Hooilanden en (mee-)fietsen met Gerry, om een paar dingen te
noemen. Dat geeft me plezier want ik vind het Binnenveld een prachtig gebied. Het is
klein maar fijn, in vergelijking met andere agrarisch natuurgebieden; ons mooie centrale
veld binnen de vier omliggende gemeenten. En het ‘dreigt’ nog mooier te worden met
uitvoering van kavelruil in het Utrechtse en natuurontwikkeling in het Gelderse.
Draagvlak moet er zijn voor al die ontwikkelingen. Dat draagvlak is een van onze
prioriteiten: er is nauwelijks iets beters om een doel te bereiken dan een breed draagvlak.
Bestuur en politiek gaan al gauw akkoord als in het veld een breed draagvlak is. Daarom
hechten we zoveel belang aan wat wordt besloten in de Werkgroep Weidevogelbeheer
Binnenveld, aan gezamenlijk verzet tegen zonneweides en, aan de komende bijeenkomst
met streekproducenten.
Droog was het deze zomer en tot op de dag van vandaag (17 oktober). Weinig gras en
hooi, ondanks het voordeel van ligging naast de Grift met peilbeheer. Elders was het
erger. Maar ook: goede wijnoogst op de Wageningse Berg en veel recreatie.
Na de zomer op 12 september, tegelijk met de afsluiting van het weidevogelseizoen, was
er een goedbezochte bijeenkomst van ANV en beide weidevogelwerkgroepen
Binnenveld over, ondermeer, de resultaten van natuurontwikkeling in de polder
Arkemheen. Daar is inmiddels de mogelijkheid om contracten voor agrarisch
natuurbeheer en weidevogelbeheer open te breken en te vervangen door meer effectieve
contracten die ook meer opleveren. En op 10 oktober vergaderde de Werkgroep
Weidevogelbeheer Binnenveld over, ondermeer, een SBB-proef met natuurinclusieve
landbouw, inrichting Binnenveldse Hooilanden en, zonneweides. Zie verderop in deze
Nieuwsbrief.

De audit, door de Stichting Certificering SNL namens het College van
Gedeputeerde Staten in de provincie Gelderland, van het Coöperatief Agrarisch
Collectief Veluwe, heeft geen tekortkomingen en zelfs geen aanbeveling
opgeleverd. Een prima resultaat en een compliment dat de boel goed voor elkaar
is. De ANV het Binnenveld is een van de vijf ANV’s die het Collectief Veluwe
vormen.
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Agenda
1 november:
Bijeenkomst over projecten
Vrijkomende Agrarische
Bedrijfsgebouwen in Klarenbeek
13 november:
Bijeenkomst streekproducenten

Veel leesplezier met deze Nieuwsbrief.

Binnenveld
tot 1 december:
Aanmelden voor kievitbeheer op
bouwland
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Weidevogelnieuws Binnenveld
Weidevogelbroedseizoen 2018
Het weidevogelbroedseizoen 2018 is met dank aan eenieders inzet en steun in
Binnenveld-West redelijk en in Binnenveld-Oost bijzonder goed verlopen. In
West verliep het seizoen minder gunstig door verlies van nesten door
landbewerkingen vanwege de daar voltooide kavelruil. In Oost hadden wij veel
1e legsels uit en hebben wij ook veel jongen in het veld zien lopen. Verder
hebben zich in het Binnenveld vijf boeren gemeld, die – tegen vergoeding - een
last-minute-contract hebben afgesloten voor uitgesteld maaien: in West 3 en in
Oost 2 boeren. Ook zien wij steeds meer boeren, die vrijwilllig rondom nesten
stroken gras laten staan, waar Grutto, Tureluur en Wulp zitten te broeden.
Met steun van de Collectieven Utrecht-Oost en Veluwe zijn wij dit jaar in Oost
en West bij drie boeren ook gestart met kievitpakketten op maisland. Het ging
om een proef met braakstroken op maisland en met uitgestelde werkzaamheden
tot half mei (+ vergoeding).
Boeren met veel Kievitsnesten op hun maisland (> 5 nesten) kunnen ook in
2019 meedoen met dergelijke kievitpakketten. Dan graag voor 1 december a.s.
opgeven bij de coördinator Otto Vloedgraven voor het Binnenveld-Oost en voor
het Binnenveld-West bij Hans Veurink (veldcoördinator Collectief UtrechtOost). In de jaarverslagen van de weidevogelwerkgroepen en op hun website
www.inhetbinnenveld.nl leest u later meer over het broedseizoen 2018.
Natuurontwikkeling Binnenveldse Hooilanden
De weidevogelwerkgroepen hebben dit jaar alles in het werk gesteld om de
weidevogels ook een plek te geven binnen en rond de natuurontwikkeling van
de Binnenveldse Hooiland. Daarvoor zijn overleggen gevoerd met alle partijen
in het veld (LTO, ANV, CBH, SMB, SBB, Waterschap V&V, gemeenten en
provincies). Inzet was het behoud van de Wulpenpopulatie als meest bedreigde
Rode lijstsoort in het Binnenveld.
Resultaat van alle inspanning is dat de WBO een zetel krijgt in de
wetenschappelijke adviescommissie van de Stichting Mooi Binnenveld.
Ook mag de WBO de tekst aanleveren van een paragraaf Weidevogelbeheer
voor het Beheerplan Binnenveldse Hooilanden.

Gespaard wulpennest op hooiland langs de Veensteeg. De meeste wulpen zitten in de weilanden tussen de
Veensteeg en de Grift. Door een groot stuk (15x15m) te laten staan is de kans op verstoring klein gemaakt
en zal het sparen zorgen voor succesvol uitkomen. Kans op predatie is bij ruim sparen ook klein.
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Lid worden?
Wilt u lid worden van de
agrarische natuurvereniging?
Klik hier voor het downloaden
van het aanmeldformulier
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Werkgroep Weidevogelbeheer Binnenveld
Op 10 oktober jongstleden zijn alle betrokken partijen (SBB, LTO, ANV,
WBW en WBO) bijeen geweest om te praten over: het concept-beheerplan
Binnenveldse Hooilanden, meer natuurinclusieve landbouw (NIL) in het
Binnenveld en een nieuw Weidevogelbeheerplan Binnenveld.
Afgesproken is dat er voor Oost en West dit najaar door de ANV aparte
bijeenkomsten belegd worden met boeren om te praten over de NIL-plannen
van Staatsbosbeheer en de mogelijkheden voor weidevogelbeheer via
contracten met de Collectieven.

Plannen Zonnepark Dijkgraaf-Langesteeg
LC energy wil medio 2019 een zonneweide aanleggen op 10 ha
landbouwgrond van Wageningen Universiteit en Research tussen de
Langesteeg en de Dijkgraaf in Bennekom. Direct omwonenden hebben zich
verenigd in het Comité Verontruste Omwonenden Zonnepark Dijkgraaf en
willen, samen met de ANV het Binnenveld, St. leefbaarheid de Kraats en
Nergena, LTO afdeling Gelderse Vallei en Weidevogelwerkgroep Binnenveld
Oost, een overhaaste realisatie tegenhouden. Wilt u ook bezwaar maken?
Teken de petitie op https://petities.nl/petitions/geen-zonnepark-aan-dijkgraaflangesteeg-wageningen-bennekom?locale=nl.

Bedenkingen omwonenden
 Waarom een zonneweide, terwijl er nog zoveel daken leeg zijn?
 In het Binnenveld is een grote vraag naar agrarische grond, terwijl er in dit
gebied al ruim 300 ha onttrokken is voor omvorming tot natuurgebied.
 De burgerparticipatie bij de ontwikkeling van de zonneweide is tot nu zeer
beperkt. Er is maar 1 bijeenkomst geweest met alleen direct omwonenden.
 Het project is sterk afhankelijk van subsidies.
 De zonneweide benadeelt de natuur, het landschap en het woongenot.
 Door de panelen is er minder lichtinval met negatieve gevolgen voor het
bodemleven.
 Op het perceel liggen kievitsnesten en het is een belangrijk kuikenland. De
zonneweide verstoort hazen, fazanten en reeën doordat de zonneweide op
en naast hun leefgebied komt. De zonneweide doorsnijdt ook de
verbindingsroute van de reeën tussen een bosje met een poel bij het
voormalig kasteel Nergena en een bosje aan de Dijkgraaf.
 De zonneweide tast het open karakter aan en legt een groot beslag op de
schaarse open ruimte die zo wordt gewaardeerd. Dit is in strijd met het
bestemmingsplan van Ede.
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De kievitrand in oktober op het
maisland van Jan van Ginkel. De
randen zijn braakstroken van 3m
breed naast de sloot. In mei zijn
de randen nog met de hand
ingezaaid met een bloemen- en
graanmengsel. Dat is vooral voor
de insecten aantrekkelijk in de
zomer en herfst. Jan van Ginkel is
zeer tevreden over de randen: bij
het bewerken van het maisland
vluchtten alle kuikens de rand in.
Komend voorjaar wordt de rand
gemaaid en met een cultivator
bewerkt om weer een open
vegetatie te krijgen, wat het
beste is voor kievitkuikens.
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Comité Verontruste Omwonenden Zonnepark Dijkgraaf
Het Comité stelt het project als pilot ter discussie. Toekomstige projecten
zullen niet wachten op de uitkomst. Het lijkt erop dat het project als pilot
wordt ingezet om de zonneweide snel te realiseren zonder te moeten wachten
op nog te formuleren beleid van gemeente Ede. De argumenten van
omwonenden worden ondersteund door verschillende onderzoeken,
nationale beleidsuitgangspunten en adviezen op het gebied van natuur,
ruimtelijke kwaliteit en energiebeleid. Het Comité heeft deze duidelijk
omschreven in haar discussienota. Deze is te vinden op http://www.dekraatsnergena.nl/.

Het Comité is niet tegen zonnepanelen maar wil graag, dat Ede en
Wageningen de zonneladder gaan gebruiken in de planvorming. Deze is
opgesteld voor beleidsvorming door overheden en geeft richtlijnen voor
plaatsing van zonnepanelen op een verantwoorde wijze op de juiste locaties,
die worden geaccepteerd door de omwonenden, de in het gebied wonende
agrariërs en andere belanghebbenden, zoals bewoners van aangrenzende
wijken en plaatsen.

Avond over streekproducten

Bijenhotels trekken extra insecten en
vooral allerlei wilde bijen aan. Het kan
op een hele simpele manier worden
uitgevoerd: met oude blikjes en
bamboestokjes!

Dinsdagavond 13 november organiseert de ANV een avond voor de
bestaande streekproducenten in het Binnenveld. Doel is om met elkaar te
praten over wat de ANV allemaal kan/moet doen en of er verbeterpunten,
nieuwe ideeën of nieuwe ontwikkelingen zijn. Ook lokale producenten die
nog niet aangesloten zijn bij de werkgroep streekproducten, maar wel
interesse hebben om meer activiteiten rond streekproducten te ontwikkelen,
zijn van harte welkom. Graag aanmelden via info@anvhetbinnenveld.nl.
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Nieuwe perspectieven voor Vrijkomende Agrarische
Bedrijfsgebouwen.
De komende jaren komt in Gelderland ruim 6,3 miljoen vierkante meter
agrarisch vastgoed beschikbaar, dat is bijna 30% van de huidige omvang aan
agrarisch vastgoed. Daarvan is driekwart bedrijfsgebouwen zonder
woonfunctie.
Bij bedrijfsbeëindiging rijst de vraag wat er moet gebeuren met de agrarische
bebouwing. Diverse gemeenten bieden de mogelijkheid om in combinatie met
sloop een extra woning op het bouwblok te realiseren. Ook is het mogelijk dat
de functie wordt aangepast naar andere bedrijfsactiviteiten. De primaire
verantwoordelijkheid om actie te ondernemen ligt bij de eigenaar. De gemeente
heeft de beslissingsbevoegdheid over functieveranderingen van het vastgoed.
De provincie ondersteunt gemeenten die agrariërs willen helpen bij hun
zoektocht naar nieuwe mogelijkheden voor hun vastgoed en daarbij aandacht
hebben voor aspecten ten aanzien van klimaat, economie, en leefbaarheid van
het platteland. Voor de (door)ontwikkeling van realistische, duurzame
concepten voor vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen stelt de provincie
subsidie beschikbaar.
De subsidie wordt verstrekt aan een samenwerkingsverband dat ten minste
bestaat uit een agrariër en een vertegenwoordiger van de gemeente, bij
voorkeur aangevuld met derden. Bij derden wordt bijv. gedacht aan: een
deskundige op het gebied van verdienmodellen en/of vastgoed, een deskundige
op het gebied van klimaat en milieu, een architect, ontwerper of ruimtelijk
adviseur, een vertegenwoordiger van de bank en/of een deskundige op het
terrein van andere financieringsvormen.
Tijdens een aantal bijeenkomsten van het projectteam, al dan niet aangevuld
met een excursie, wordt het concept ontwikkeld. Voor de kosten van het
opstellen van het concept is subsidie beschikbaar. Daarbij kan gedacht worden
aan de kosten van een aantal bijeenkomsten en een excursie, de voorbereiding
daarvan, de verslaglegging, het opstellen van het eindproduct, en de
administratie. Het subsidie bedraagt 70 tot 100% van de subsidiabele kosten.

Doordat er preciezer kan
worden bemest en ook de
slootkanten worden ontzien kun
je op boerenland tegenwoordig
ook veel sloten vinden met
helder water en mooie
oeverplanten, zoals moerasvergeet-mij-nietje of egelskop
(de plant met de stekelbollen).

De provincie Gelderland organiseert een inspiratiebijeenkomst over dit
onderwerp op 1 november 2018. Locatie: Het Glazen Huis, Oudhuizerstraat 31
in Klarenbeek. Tijd: inloop vanaf 11.30 uur met lunch, programma van 12:00
tot 14:30 uur. Klik hier voor meer informatie.
Aanmelden kan t/m 28 oktober a.s. via het aanmeldformulier.
Neem bij vragen contact op met Yvonne Geelen via y.geelen@gelderland.nl.
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Een groener buitengebied van Wageningen
De Agrarische Natuurvereniging het Binnenveld zet zich in voor een mooi
Binnenveld, samen met boeren en burgers. Dit jaar gaat de vereniging weer aan
de slag met het groener maken van het buitengebied van Wageningen. Komend
najaar en winter kunnen er bij boeren en particulieren in het buitengebied van
Wageningen nieuwe natuur- en landschapselementen worden aangelegd of
hersteld. Bij de aanleg gaat het om elementen als hoogstamfruitbomen,
knotbomen, houtsingels, hagen en poelen. Die kwamen in het verleden veel
meer voor in bijv. de Nude of in het gebied ten noorden van Wageningen. De
ANV voert dit project uit samen met de gemeente Wageningen. De provincie
Gelderland geeft financiële ondersteuning.
Hebt u als agrariër of burger in het buitengebied van Wageningen
belangstelling, dan kan er een gratis en vrijblijvend adviesbezoek worden
geregeld met de coördinator van de ANV. Die kijkt met u wat de mogelijkheden
zijn, zowel vanuit landbouwkundig gebruik gezien als vanuit natuur- en
landschapsoogpunt. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij de coördinator
Otto Vloedgraven 06-28870603 of via de email: info@anvhetbinnenveld.nl.
Privacybeleid ANV het Binnenveld
Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) van kracht. De ANV Het Binnenveld is
verantwoordelijke in de zin van de AVG en hecht zeer aan het op een juiste en
zorgvuldige wijze van verzamelen en verwerken van persoonsgegevens van
leden, vrienden, donateurs, nieuwsbriefontvangers en overige geïnteresseerden.
Daarom vindt het bestuur van de ANV het vanzelfsprekend, dat de verwerking
van de persoonsgegevens plaatsvindt in overeenstemming met de geldende
wetgeving ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens.
Het bestuur van de vereniging heeft een privacyverklaring opgesteld. Hierin
staat beschreven, hoe de ANV persoonsgegevens verwerkt, voor welke
doeleinden en wat uw rechten zijn als de ANV persoonsgegevens van u
verwerkt. Daarnaast bevat de verklaring andere informatie die te maken heeft
met hoe de ANV omgaat met persoonsgegevens.
U kunt de privacyverklaring lezen op onze website. Ga daarvoor naar:
http://www.anvhetbinnenveld.nl/uploads/2018/Privacyverklaring_anv_het_binn
enveld.pdf

Jonge steenuilen worden als ze
volwassen zijn in de herfst door
hun ouders uit het territorium
gejaagd. Ze moeten dan op zoek
naar een nieuw eigen
territorium. Wilt u een steenuil
aan een nieuwe eigen plek helpen
dan kunt u een steenuilenkast
ophangen. De ANV kan zo'n kast
leveren (kosten 35 euro) en
desgewenst ook ophangen. Neem
daarvoor contact op met de
coordinator Otto Vloedgraven,
tel. 06-28870603. Wilt u uw
eigen kast maken dan is een
bouwtekening met instructie
beschikbaar.

Pilot SBB met natuurinclusieve landbouw
Staatsbosbeheer heeft in het Binnenveld zowel in het Utrechtse als Gelderse
deel natuurterreinen. Het beheer ervan wordt nu al grotendeels door boeren uit
de streek uitgevoerd. SBB wil natuurinclusieve landbouw stimuleren en daarom
heeft ze het plan in het Binnenveld een proefproject te starten. Het idee is dat
boerenbedrijven met aanliggende percelen SBB-gronden kunnen gebruiken en
beheren als ze hun bedrijfsvoering natuurinclusief wordt.
De ANV gaat voor zowel de boeren in oost als west een informatieavond eind
november over dit proefproject organiseren, samen met de LTO en de
weidevogelgroepen. Uitnodiging volgt nog via de mail.
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Gratis adviesbezoek voor ANV-leden
Op de Algemene Ledenvergadering van de ANV het Binnenveld in maart
2018 werden ook de financiën besproken. Die zien er gezond uit. Wel gaf de
kascommissie aan dat het bestuur zou kunnen nadenken over hoe om te gaan
met de oplopende liquide middelen. Daarop heeft het bestuur besloten om
extra service te bieden aan ANV-leden. Voortaan kunnen zij per jaar een
gratis adviesbezoek ontvangen. Hebt u vragen over erfbeplanting, over aanleg
of onderhoud van bijv. houtsingels, knotbomen of hoogstamfruitbomen, of
over weidevogels of steenuilen, dan kunt u contact opnemen met de
coördinator Otto Vloedgraven, tel. 06-28870603 of mailen naar
info@anvhetbinnenveld.nl .

Vaak is er rondom poelen beplanting
aanwezig. Zonlicht is echter
belangrijk voor het leven in een poel.
Zorg daarom zeker aan de zuidkant
van een poel dat de beplanting
regelmatig kort gezaagd wordt.

In de Nude komen op een aantal
plekken nog kamsalamanders
voor. Nieuwe aanleg van poelen
kan helpen deze zeldzame
amfibieënsoort beter te laten
overleven.
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