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Voorwoord 

 

Het is een nieuwsbrief met een opsomming van veel activiteiten, welke wij als Capreton weer (mee) 
organiseren. Heel mooi nieuws is dat ons bestuurslid en coördinator van de weidevogelgroep is verkozen 
tot de beste Boerenlandvogel-vrijwilliger. Zijn verkiezing was nog maar net bekend en toen stond er 
weer een weidevogelvrijwilliger in het nieuws, op radio en tv, want Jack van Dongen  heeft het eerste 
kievietsei van Nederland gevonden in een maïsperceel in Bruchem ; vlak bij het door De Capreton 
aangelegde plasdrasgebied.  Vanaf deze plaats wil ik hen hartelijk feliciteren.  
Van de bestuurstafel kunnen we een aantal nieuwigheden vermelden. Omdat Wim van Woudenberg is 
gestopt als veldcoördinator is deze taak overgenomen door Rinze Westra, ons nieuwe bestuurslid, en 
omdat er geen dubbel functie mag zijn is Rinze uit het bestuur getreden en hebben wij een nieuw 
bestuurslid gevonden in de persoon van Frank Duyzer.  Wij zullen de benoeming van Frank aan de 
ledenvergadering voorleggen en dan uw goedkeuring vragen van benoeming. Verder zijn er zoals ik 
eerder al aangaf veel activiteiten te beleven bij De Capreton. Het vele werk wat de vrijwilligers van De 
Capreton verzetten, wordt alom door vele maatschappelijke organisaties genoemd en daar  zijn wij met 
zijn allen super trots op! Veel plezier met lezen en beleven van ons prachtige gebied: ‘De 
Bommelsewaard’. 

Marinus Robbemondt 

 

 

 

 

 

Toelichting foto's van de voorzijde van de nieuwsbrief:  
 
Foto 1: 
Gerard en Marion Roeling met Arjan Vriend, directeur /bestuurder van Stichting Landschapsbeheer 
Gelderland (SLB). Gerard – coördinator  weidevogelvrijwilligers van De Capreton- heeft zojuist een 
prachtige sculptuur van de kievit in ontvangst mogen bij zijn benoeming tot Gelderse 
weidevogel-vrijwiliger van het jaar!    
Foto: SLB 

Foto 2: 
Een trotse  Jack van Dongen, weidevogelvrijwilliger van De Capreton, die het eerste kievitsei in 
Nederland heeft gevonden . Vindplaats: maïsveld in Bruchem. 
 

 



Actieplan Natuurinclusieve landbouw 

 Recent is het actieplan natuurinclusieve landbouw gereedgekomen waarin een groot aantal partijen 
samenwerken om op korte en langere termijn de natuurinclusiviteit van de landbouw te vergroten.  
Dit actieplan is een initiatief van de Gelderse Natuur en Milieufederatie, Vereniging Agrarisch Landschap 
Achterhoek, Coöperatief Agrarisch Natuur Collectief Veluwe en LTO Noord en is opgesteld in 
samenwerking met Coöperatieve Agrarische Natuurbeheervereniging Collectief Rivierenland, Gelders 
Particulier Grondbezit, Geldersch Landschap & Kasteelen, IVN Gelderland, Natuurmonumenten en 
Stichting Landschapsbeheer Gelderland.  
 
Enkele belangrijke doelstellingen voor de agrariërs  uit dit actieplan willen we u niet onthouden: 
Stip op de horizon in 2030: Door nieuwe verdienmodellen is het aantrekkelijk om natuurinclusief 
agrarisch ondernemer te zijn. Natuurinclusieve maatregelen en kringlooplandbouw moeten geen 
kostenpost zijn, maar een inkomstenbron. Door middel van dit Actieplan willen we meer bottum-up 
initiatieven stimuleren en faciliteren. Alle bovengenoemde  partijen willen ideeën, experimenten van 
onder op stimuleren en financieel ondersteunen. In het actieplan staat eea uitvoerig beschreven en 
toegelicht. Zie ook www.natuurinclusievelandbouwgelderland.nl. Onderstaand ziet u een format waarin 
initiatieven kunnen worden beschreven en toegelicht. 
 

Verdere Informatie hierover kunt u krijgen bij onze veldcoördinator  Theo van Goch  06-26682728 

THEMA: bv gebieden, bedrijfsplannen, natuurplannen 
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Munnikenland 

Begin februari is het Munnikenland onder water gelopen. De Rode Geuzen, met daarbij de eerste 
kalveren van dit jaar, zijn samen met de Konikpaarden naar de Wakkere Dijk gelokt en hebben hier 
enkele weken gelopen. Inmiddels is het waterpeil gezakt en lopen de meeste dieren weer op de oude 
percelen. Van het voorjaar start het weide- en maaiseizoen weer op de stukken in het Munnikenland die 
De Capreton beheert. De foto met het hoge water is genomen vanaf de Wakkere Dijk. 

 

 

 

 

 

 

 

Bee- Deals 

Binnen de Bommelerwaard zijn er de laatste jaren verschillende ontwikkelingen in het kader van 
 Bee-Deal Bommelerwaard. Zo heeft de gemeente Zaltbommel een bedrag uitgetrokken voor ecologisch 
berm beheer. Hier is de bedoeling om maaisel voortaan af te voeren zodat de bermen minder productief 
en meer kruidenrijker worden.  
In de Gemeente Maasdriel wordt dit ook al enkele jaren  
toegepast in enkele bermtrajecten.  
Voor Waterschap Rivierenland heeft de Capreton in het  
kader van Bee-Deal Bommelerwaard 12 zomerlindes  
gepoot in Alem, Zaltbommel en Zuilichem.  
Tevens zijn er in Alem bij-vriendelijke struiken gepoot  
bij het gemaal. Daarnaast is De Capreton nog flink actief  
in het maken van grote bijenhotels om die bij leden te 
 plaatsen. Ook gaan we komend jaar weer randen kruidenrijk inzaaien wat ten goede komt van de 
solitaire bijen. Begin april gaan we met de partners weer om de tafel om elkaar bij te praten en de 
activiteiten voor komend jaar ten aanzien van de Bee-Deals te bespreken. 

 
In memoriam Henri Groeneveld 

Op 16 januari j.l. ontviel ons Henri Groeneveld , 52 jaar oud.  

Henri was een zeer gewaardeerd lid van de  werkploeg van De Capreton, daarnaast was hij ook voorzitter 
van LTO Noord  afdeling Bommelerwaard. 

Hij zal voortleven in onze gedachten. 



Uitdeelactie kruidenrijk bijvriendelijk zaad op 21 Maart  

Op zaterdag 21 maart bij De Boerengolf in Hedel  van 10.00 uur tot 12:00 uur  
en op zaterdag 11 april van 11.00 tot 16.00 uur bij Boerderij Zonneveld in  
Rossum,  is er een mogelijkheid om een zakje bij-vriendelijk zaad te 
 verkrijgen voor een overhoekje of randje in te zaaien.  
Maak tijdens de bloei een foto hiervan en stuur die voor 1 oktober  
naar communicatie@capreton.nl.  
Het mooiste kruidenrijk bloemenperkje krijgt een passend cadeau  
van De Capreton. Lukt het niet op deze dagen, dan is het ook nog  
mogelijk een zakje zaad te bestellen bij veldmedewerker@capreton.nl.  
We hopen op een groeizaam bloemrijke jaar en op veel inzendingen. 

Patrijzen in de Bommelerwaard 

Er is een werkgroep Patrijzen in de Bommelerwaard actief, een samenwerking van Natuurwacht 
Bommelerwaard, SLG en Sovon. Deze werkgroep gaat de patrijzenstand in de Bommelerwaard 
in kaart kunnen brengen. Wilt u melden hoeveel en waar u patrijzen bent tegengekomen? 
Melden kan bij: weidevogelbescherming@capreton.nl. 
 
Kom in de Kas 2020 

De actie “Kom in de kas” gaat in verband met de Coronacrisis niet door en wordt doorgeschoven naar 
volgend jaar.  
 

Even voorstellen: Frank Duijzer, nieuw bestuurslid De Capreton 
 
Mijn naam is Frank Duijzer, 27 jaar oud, woonachtig in Zuilichem.  
Mijn vader heeft samen met mijn broer en mijzelf een  
akkerbouwbedrijf in Brakel tussen het dorp en het Munikkenland in.  
Vroeger hadden we zelf ook land in het Munikkenland.  
Helaas (vanuit boerenperspectief) zijn we dit kwijtgeraakt om de  
rivier De Waal meer ruimte te geven. Ikzelf ben het grootste gedeelte  
van mijn tijd werkzaam bij een meststoffenproducent. 
 
Een jaar of twee geleden heb ik contact gezocht met Theo van Goch van de Capreton om met ons 
akkerbouwbedrijf deel te nemen aan het akkerrandenproject. Gevoelsmatig leveren wij hiermee een 
kleine bijdrage aan de natuur. Immers, we voorkomen hiermee afspoeling van mineralen en hebben 
minder emissie van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen naar het oppervlaktewater. Mooi dat 
dit mogelijk gemaakt wordt en dat er een organisatie is die dit bij de boer kan brengen! 
 
Theo is tevens degene geweest die me heeft gevraagd  voor een (uiteraard als de leden daarmee 
akkoord gaan)  plekje in het bestuur. Het lijkt me leuk om meer te weten te komen over de 
Bommelerwaard en haar natuur- en historische waarden. Daarnaast heb ik een achtergrond in de 
tuinbouw door er een aantal jaren in werkzaam te zijn geweest. Ik spreek de taal van de boer en tuinder 
en denk dat ik daar De Capreton mee van dienst kan zijn.  
 
Ik hoop op een leuke en leerzame tijd. Laten we er met zijn allen (burgers, boeren en tuinders) iets 
moois van maken! 



Agenda algemene jaarvergadering De Capreton 
 
Datum:  woensdag 8 april 
Aanvang:  20.00 uur 
Locatie:  De Boerengolf, Achterdijk 57, 5321 JB Hedel 
 
Vanaf 19.30 uur financiële stukken ter inzage met persoonlijke toelichting door de penningmeester. 

Agendapunten: 
1. Opening 
2. Mededelingen en ingekomen stukken 
3.  Notulen jaarvergadering 13-04-2019 
4.  Overzicht activiteiten 2019 
  Toelichting door Jo Penders en Theo van Gogh 
5.  Jaarcijfers door Bert van Zeelst 
6.  Begroting 2020 
7.  Contributie 2020 - € 25,00 
8.  Organisatie en benoeming bestuur  
   Bestuursverkiezing       
   Aftredend en herkiesbaar Jo Penders, Nico van Wijk en Marinus Robbemondt 
   Aftredend en niet herkiesbaar Rinze Westra (benoemd als coördinator) 
   Voordracht bestuurslid Frank Duijzer 
9. Rondvraag 
10. Sluiting 

 
Presentatie Natuurmonumenten, Jan Quik 

Tevens is er deze avond een presentatie van Natuurmonumenten door Jan Quik.  
Natuurmonumenten heeft 700.000 leden en begunstigers en beheert landgoederen, kastelen en ruim 
115.000 hectare bos- en natuurterrein. Als boerenzoon vindt Jan Quik van Natuurmonumenten het leuk 
om de verbindende factor te zijn tussen de agrarische ondernemer en natuurbeheer.  
Hij heeft er een mening over: “Ik denk dat het gewoon samen kan.” 

 
De inhoud van de presentatie omvat: 
 
Algemene info natuurmonumenten 
Wat is er gaande op de locatie van Natuurmonumenten  
 in Hedel 
 - Kantoor op Akkerseweg 7A te Hedel 
 - Innovaties 
Wat is de samenwerking tussen Natuurmonumenten  
 en de lokale agrariër. 
Wat zijn mogelijkheden voor samenwerking tussen  
 De Capreton en Natuurmonumenten 



WEIDEVOGELSEIZOEN WEER VAN START 
 
Maar welk seizoen is het nu eigenlijk. Officieel is het nu winter. Maar dat woord heeft dit jaar wel een 
hele andere betekenis. In mijn jonge jaren was de winter de periode waarin we elk jaar minstens een 
aantal dagen konden schaatsen, toen ik ouder werd de periode waarin je jezelf afvroeg af je de 
winterbanden er al op moest zetten of nog even niet. Dit jaar heb ik nauwelijks een vliesje ijs gezien en 
twee keer een beetje natte sneeuw. 
Meteorologisch is de lente al begonnen. Maar dat was toch die periode met warmer weer en een lekker 
zonnetje! Als ik naar buiten kijk zie ik drijfnatte weilanden, een grauwe lucht en waait het hard. 
Misschien toch herfst ? 
 
De seizoenen lijken echt van slag. 
Wat mogen we dan verwachten van het weidevogelseizoen? Laten we eens optimistisch zijn. 
Op het moment dat ik zelf in gedachten de enkele aanwezige kievit aanraadde om een zwemdiploma te 
gaan halen omdat de velden zo nat waren, vond Jack van Dongen het eerste nest (van Nederland) met 
daarin twee eieren. Inmiddels zijn in de meeste provincies nu ook kievitsnesten gevonden en Jack heeft 
al zijn tweede nest. Als ik naar buiten kijk zie ik de ganzen in de ondergelopen uiterwaard alle als 
tweetallen bij elkaar zitten. En langs de rand van het water drijft een ganzenei. 
Er is dus al nestgedrag en de natuurlijke drang om de soort in stand te houden is, ook door moeilijke 
omstandigheden, niet te stoppen. 
 
Onze groep van vrijwilligers voelt ook al die drang om aan het broedseizoen te beginnen.  
Nesten zoeken, markeren en waar nodig, in overleg met de agrariërs,  beschermen tijdens de 
werkzaamheden. Laten we hopen dat de weidevogels hun broedperiode dit jaar succesvol zullen kunnen 
afsluiten en dat er veel, maar vooral voldoende kuikens zullen overleven. 
 
Als weidevogelgroep van De Capreton willen we, daar waar dat mogelijk, is graag een beetje bijdragen 
aan een goed weidevogelseizoen. 
 
 
Gerard Roeling 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BELEEF DE BOERDERIJ   1 JUNI 2020    JUBILEUMEDITIE 10 JAAR     

 
De eerste voorbereidingen voor Beleef de Boerderij 2020 zijn weer gestart. Dit jaarlijks 
terugkerende evenement van De Capreton vindt dit jaar voor de 10e keer plaats en wel op  
2e Pinksterdag 1 juni, van 10.00- 17.00 uur. 
 
Er zijn 6 deelnemende bedrijven:  
In Hedel:  
 Melkveebedrijf & Boerengolfboerderij van Zeelst 
  IJsboerderij De Schoonheuvel 
 Kinderopvang De Vrijbuiter 
 Biologisch Varkensbedrijf van den Bogert 
 Kersenboomgaard Ferry Cherry 
In Ammerzoden:  
 Champignonbedrijf De Hopwaag 
 Hoppies Dooltuinen 
 
In verband met het 10 jarig jubileum worden op alle bedrijven speciale acties georganiseerd 
waarvan de opbrengst ten goede komt aan de Samenloop voor Hoop Bommelerwaard, die op 6 
en 7 juni plaats vindt.  
 
Op zo’n dag zijn veel mensen nodig om alles in goede banen te leiden, vrijwilligers zijn van harte 
welkom. Je kunt je aanmelden bij Janny van den Bogert, tel. 06-20385530. 
 
We gaan er weer een mooi evenement van maken met allerlei activiteiten voor jong en oud en 
natuurlijk met de huifkarren die je meenemen langs alle bedrijven op de route. 
Volg voor meer informatie onze Facebookpagina Beleef de Boerderij Bommelerwaard! 
 
Janny van den Bogert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


