
         

�1

Nieuwsbrief van De Capreton 

Juni 2018



         

Bijenhotels 

In de vorige nieuwsbrief beloofden wij u nader te berichten over de plaatsing van bijenoases 
inde Bommelerwaard. 

In de bestuursvergadering van 11 juni hebben wij hierover gesproken en ons voorgenomen 
de komende paar jaar  te streven naar plaatsing van een nog nader te bepalen aantal  
bijenhotels . Die kunnen komen te staan in door de Capreton beheerde terreinen maar ook 
bij agrariërs of particulieren bij wie dit mogelijk is. De kosten hiervan worden nader 
onderzocht en voor de kosten dekking   wordt naar subsidiemogelijkheden gekeken,zodanig 
dat met een kleine bijdrage van de betrokken particulier kan worden volstaan. 

Een concreet voorstel wordt thans voorbereid. U hoort ervan! 

Informatieborden Capreton in het Munnikenland 

Op 21 april hebben we  in het Munnikenland  2 informatieborden geplaatst bij de 
Benedenwaarden ,het gebied dat door de Capreton worden beheerd. De borden staan  onder 
aan de dijk ten noorden van  het Dunea pompstation (ingang gebied nevengeulen ) en het 
wildrooster aan de oostzijde van de Benedenwaarden. Het was met name bij het wildrooster 
aan de drassige kant ,maar samen met een vaardige kraanbediener kan er veel! 
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De foto van de voorpagina komt uit:  “Nieuwe Oogst”

http://www.capreton.nl/?p=6861


         

Werkbezoek Provinciale Staten aan plas dras gebied Bruchem 

Woensdag 23 mei waren leden van de provinciale commissie ruimtelijke ordening te gast bij 
de Capreton.  
Het betrof een werkbezoek om de effecten van de extra provinciale maatregelen in het kader 
van het actieplan akker- en weidevogels te monitoren. Het plas dras gebied in Bruchem van 
Ernst van der Schans is aangelegd uit de gelden van dit actieplan.  
Naast leden van Provinciale Staten waren onder andere Collectieven Rivierenland, Stichting 
Landschapsbeheer Gelderland, Land- en Tuinbouworganisatie en Waterschap Rivierenland 
te gast. Vanuit de Capreton waren veldcoördinator Theo van Goch, secretaris Jo Penders, 
coördinator vrijwilligers Gerard Roeling en Ernst van der Schans als eigenaar van het plas 
dras gebied aanwezig.  
Het was een zeer geslaagd bezoek waarin de Provinciale Statenleden vele vragen kregen 
beantwoord door Jos van Maanen, voorzitter van het Collectief Rivierenland, Theo van 
Goch als veldcoördinator (mede)verantwoordelijk voor de aanleg van het plas dras gebied, 
Gerard Roeling met betrekking tot resultaten weidevogels in het gebied en Ernst van der 
Schans als deelnemer in deze regeling plas dras.  
Na ontvangst bij Bert van Zeelst werd het gezelschap per huifkar vervoerd naar het plas dras 
gebied alwaar met telescopen het veld werd verkend en toelichting werd gegeven door de 
Capreton vertegenwoordigers. Ondanks het wat druilerige weer verliep dit prima. 
Vervolgens werd na terugkeer bij Bert van Zeelst genoten van een voedzame lunch en 
lezingen met betrekking tot het actieplan akker- en weidevogels alsmede de resultaten van 
de monitoring .  
Bijgaand een foto impressie van de ochtend. 
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http://www.capreton.nl/?p=6901


         

Open boerderijdag 21 mei groot succes! 

Onder een stralende zon openden 6 bedrijven in de Bommelerwaard hun deuren op 2de 
Pinksterdag. Vele duizenden uit onze regio maar zeker ook van daarbuiten vonden hun weg 
naar Bert van Zeelst (“Boerengolf”),Hoppies Dooltuinen, IJsboerderij de Schoonheuvel, 
Biologische Varkenshouderij v.d. Bogert, Jac. Van den Oord Potatoes en kinderopvang “de 
Vrijbuiter” van M. van Goch.  
Voor jong en oud was het nodige te doen en de inwendige mens werd zeker niet vergeten !  
Onderstaand een foto van de stand van de Capreton waarbij extra aandacht gegeven wordt 
aan de actualiteit van bijenhotels.  
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Foto’s Henk de Koning

http://www.capreton.nl/?p=6895


         

Verbetering leefomgeving bijen nabij rotonde Alem 

Woensdag 16 mei werd aan de Rossumse zijde van de rotonde bij Alem een oppervlak van 
liefst 2500m2 ingezaaid met een bio-divers zaadmengsel ter verbetering van de 
leefomgeving voor bijen.  
Dit project, uitgevoerd door het waterschap Rivierenland samen met de gemeente Maasdriel 
en Capreton, vond plaats in het kader van de tussen partijen afgesloten Bee Deal contracten. 

De laatste maanden is in de media herhaaldelijk gewag gemaakt van de achteruitgang van 
de bijenstand als gevolg van onder andere vermindering van de diversiteit van grassen en 
bloemen in het landschap. 

Met deze actie  wordt gepoogd een kleine stimulans te geven die hopelijk de nodige 
navolging krijgt. 

Onderstaand enkele foto’s waarbij heemraad hr. Gremmen van het Waterschap Rivierenland 
en vz. Robbemondt van de Capreton gezamenlijk dit initiatief inluiden! 
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http://www.capreton.nl/?p=6888


         

Klompenpaden 

Klompenpaden zijn rondwandelingen in het agrarisch cultuurlandschap. Ze 
gaan zoveel mogelijk over historisch tracé en voeren over onverharde paden via 
boerenland en landgoederen. De Capreton is betrokken bij de aanleg en 
onderhoud van de klompenpaden in de Bommelerwaard. De vakantietijd is een 
mooie gelegenheid één of meerdere paden te bewandelen. U zult worden verrast  
door de afwisseling en veelzijdigheid. 

�6



         

Baanbrekerspad (10km) 
Ontdek het mooie buitengebied van Ammerzoden en Well. Wandelen door het 
rivierenlandschap met al haar dynamiek: stroomruggen, vroegere rivierbeddingen, relicten 
van vroegere dijkdoorbraken en verdedigingswerken. Weidse vergezichten, historische 
bouwwerken en karakteristieke landschapselementen bieden de wandelaar veel afwisseling. 
Klompen aan, rugzak op en gaan! 

Zandslagenpad (9km) 
Ontdek het mooie buitengebied van Maasdriel. Wandelen langs oude boerderijen, over 
zandslagen, langs ooievaarsnesten en hoogstamfruitboomgaarden. Klompen aan, rugzak op 
en gaan! 

Alemschepad (7km) 
Ontdek het mooie buitengebied van Maasdriel. Wandelen op een schiereiland langs 
boerenland, rustieke weggetjes en een fraai Maasheggen-landschap. Rust, ruimte en het 
rivierenlandschap bepalen hier de sfeer. Klompen aan, rugzak op en gaan! 
Hamarithapad (10km) 
Ontdek het mooie buitengebied van Nederhemert-Noord en -Zuid met haar rijke 
cultuurhistorie. Wandelen door het stroomgebied van de Maas met wielen, kades, een 
restant van een schans en een indrukwekkend kasteel. Klompen aan, rugzak op en gaan! 

Nywelepad (14 km) 
Ontdek het rivierengebied van Zaltbommel met haar historische gebouwen, oude kaden en 
vochtige hooilanden. Klompen aan, rugzak op en gaan! 
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