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Van de voorzitter
De laatste nieuwsbrief van 2018
In het afgelopen jaar hebben wij het doel van onze vereniging verder willen uitdragen
door het verbinden van de agrariërs met de burgers in onze mooie Bommelerwaard met
als hoofddoel het verbeteren van het landschap en de natuur.
Er is een voorlichtingsavond georganiseerd over het belang van de bijen en de insecten.
Daarop heeft het bestuur besloten een aantal bijenhotels te bouwen.
Inmiddels zijn er al 3 gerealiseerd.
Met volle tevredenheid beheren wij diverse natuurgebieden met onze agrariërs
De zeer actieve weidevogelvrijwilligers zijn voor onze vereniging van groot belang.
Zij doen er alles aan om de boerenlandvogels te beschermen om zo de stand ervan te
verbeteren. Dit doen ze met een bemoedigend resultaat, zeker in en om het aangelegde
plas dras gebied aan de Zeedijk.
In het nieuwe jaar willen wij ons 20 jarig bestaan met een ieder vieren. Een commissie
uit het bestuur is hier mee bezig. U leest er in dit nummer meer over.
Wij willen de doelstelling welke onze vereniging heeft verder actief uitdragen en wensen
u allen het allerbeste voor het nieuwe jaar.
Marinus Robbemondt
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Boerderij Educatie Rivierenland
Afgelopen maanden zijn alle 'boeren' en 'boerinnen' van onze aangesloten
educatiebedrijven erg druk geweest met het in orde maken van hun certificering voor
het keurmerk Boerderij Educatie Nederland. Om aangesloten te blijven bij Boerderij
Educatie Nederland dient dit keurmerk voor 1 januari 2019 behaald te zijn. Bestuurslid
Ivonne Noordam heeft dit proces gecoördineerd en heeft hier erg veel tijd in gestoken.
Om schoolklassen te kunnen ontvangen moeten de bedrijven voldoen aan strenge eisen,
zowel op gebied van veiligheid, hygiëne als educatieve vaardigheden. De voorwaarden
zijn o.a. het volgen van een cursus Belevend Leren, B.H.V. en het doorlopen van een
collegiaal bezoek: een collega educatieboer komt dan een les bijwonen en bespreekt
met de educatieboer en de basisschooldocent die met zijn klas de les volgde hoe de les
verlopen is en geeft tips hoe het nog beter kan.
Met veel plezier en enthousiasme ontvangen onze educatieboeren klassen met leerlingen
op hun bedrijf. Zij hebben hun bedrijf erop ingericht dat de leerlingen veilig op het
bedrijf kunnen verblijven en zo kennis kunnen maken met het boerenleven.
Omdat deze voorwaarden op het bedrijf goed geregeld zijn, kan de boer met veel
enthousiasme en passie de leerlingen begeleiden in de educatieles.

Er zijn nu een kleine 20 bedrijven gecertificeerd, in 2019 komen daar nog 3 nieuwe
bedrijven bij die zich recent aangemeld hebben, waaronder 1 bedrijf uit de
Bommelerwaard. (zie ook foto pagina 8)
Kijk ook eens op onze Facebookpagina en op onze website voor leuke foto’s, verhalen en
meer informatie.
Janny van den Bogert-Hoeflaken
Penningmeester Stichting Boerderij Educatie Rivierenland
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Bezoek Duitse delegatie Munnikenland
Onlangs heeft een Duitse delegatie het Munnikenland bezocht. Het betrof een
kennisuitwisselingsprogramma tussen Staatsbosbeheer en het Biosparenreservat Elbtalaue, een
divers gezelschap bestaande uit burgermeesters, voorzitters van agrarische- en
natuurorganisaties en leden van ministeries, uit de omgeving van de Elbe.
Van Nederlandse zijde sloten De Capreton, Free Nature en het Waterschap Rivierenland aan.
Doel van het bezoek was kennisuitwisseling over natuurinclusieve landbouw,
hoogwatermanagement, recreatie en duurzame economische oplossingen.
Vanaf Slot Loevestein maakte het gezelschap per fiets een rondgang door het Munnikenland met
enkele stops waarbij uitleg werd gegeven over het gebied en de samenwerking tussen de diverse
partijen. Vanuit De Capreton werd het beheer van de Brakelse Benedenwaard en de Wakkere
Dijk uitgelicht. Met name het beheer van de Brakelse Benedenwaard zorgde voor
verwondering dat landbouwers onderdeel vormden van het natuurbeheerplan.
Het Waterschap gaf uitleg over het ontstaan van de Wakkere Dijk en het belang hiervan voor de
regio. Ook de reden van het beheer door de Capreton werd toegelicht.
Free Nature deed verslag van hun werkwijze in het gebied en het belang welke de grazers
hebben bij het behalen van de doelen die gesteld zijn. Ook voor de recreatie zijn de grazers een
mooie aanvulling voor de beleving van het gebied.
De delegatie roemde de gemoedelijke samenwerking tussen de diverse beherende partijen
en de uitwerking hiervan in het beheer. Zij gaven aan dat voor hen nog een lange weg te gaan
is om alle betrokken partijen in Duitsland op deze manier te laten samenwerken.

Ontwikkelingen Munnikenland
Voor het tweede achtereenvolgende jaar heeft De Capreton gebieden in het Munnikenland
beheerd. Ook dit jaar zijn de betrokken partijen tevreden over hoe het liep dit jaar en de
ontwikkeling van het gebied.
Vroeg in het seizoen is op aanvraag van Staatsbosbeheer begonnen met maaien van de
glanshaverhooilanden. Dit om diverse soorten broedvogels de gelegenheid te geven zich te
nestelen in het gebied en kans op uitvliegen van de jongen te vergroten. De vrijwilligers van de
weidevogelwerkgroep van De Capreton hebben voorafgaand aan het maaien het gebied
geïnspecteerd op al reeds broedende vogels. Nadat zij groen licht hebben gegeven zijn de
maaiwerkzaamheden van start gegaan.
Waar bij aanvang van het beheer in 2017 zorgen waren over de opkomst van wilgenopslag blijkt
dat door het juiste beheer van de agrariërs de opkomst hiervan momenteel te verwaarlozen is.
Enkel op de plaatsen waar het vee niet kan grazen heeft wilgenopslag plaatsgevonden. Voor 2019
zijn hierover passende afspraken gemaakt om ook op deze stukken de opslag te reduceren.
Staatsbosbeheer geeft aan zeer tevreden te zijn over het beheer, een compliment naar de
beherende agrariërs.
De Wakkere Dijk heeft door vertrapping in de winter en de droogte van de volgende seizoenen
een tegenvallende opbrengst gegenereerd. De kwaliteit viel mee, de hoeveelheid echter viel
tegen.
Het beheer is naar wens van het Waterschap uitgevoerd, welke de netheid van het werk
complimenteerde.
In zijn totaliteit maakt De Capreton een positieve indruk aangaande het beheer in het
Munnikenland. Dit geeft aan dat voor samenwerkingsverbanden tussen agrariërs en terrein
beherende organisaties een mooie toekomst is weggelegd.
Wim van Woudenbergh, coördinator Munnikenland
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Werkbezoek Hurwenense Uiterwaarden.
Ook dit jaar voert de Capreton het beheer van de Hurwenense uitwaard uit. 4 Leden van
de Capreton weiden hier hun vee en maaien het gras voor het hooien. Op 10 oktober
hebben we een werkbezoek gehad met RWS, SBB, Ecoloog en de Capreton. We kregen
een positieve beoordeling op een paar kleine verbeterpunten na. Wel is de wilgen opslag
in de nevengeul aan de zuidzijde een punt van zorg en aandacht. De Capreton gaat zich
inzetten om voor het jaar 2019 het beheer weer uit te mogen voeren.

Agrarische Natuur en Landschap beheer Collectief rivierenland.
In de beheerevaluatie is duidelijk zichtbaar dat plasdras beheereenheden een positieve
effect hebben op de weidevogelpopulatie . Rond deze plasdras percelen zien we een iets
stijgende lijn van het aantal weidevogels. Ook bij extensief beweiden beheereenheden
zien we goede resultaten . Ook hebben we volgend jaar in de Bommelerwaard een
uitbreiding van 8 contracten . Vooral bufferstroken langs watergangen kennen een flinke
stijging met bijna 6 ha. Het gaat hierbij om verbetering van de waterkwaliteit.

Bijenhotel Boterkampen
Gemaakt door Coen Penders,

Bee-deals.
In het kader van de Bee-deals Bommelerwaard zijn 3 bijenhotels geplaatst. (zie elders
in deze nieuwsbrief!). Deze winter willen we er nog 3 maken en plaatsen.
Theo van Goch, veldcoördinator
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Voortgang bijenhotels
Om een bijdrage te leveren voor méér biodiversiteit in onze leefomgeving werkt de
Capreton actief mee aan het plaatsen van bijenhotels in de gehele Bommelerwaard. De
hotels bevatten meer dan 500 kamers waar insecten, waaronder wilde bijen, hun
onderkomen vinden. De eerste 3 hotels uit een grotere serie zijn reeds geplaatst bij
Bert van Zeelst, Boterkampen en Linda de Groot. Een foto van het 3de hotel bij Linda
ziet u op de voorzijde van deze nieuwsbrief! Bij het coöperatiefonds van de Rabobank is
inmiddels subsidie aangevraagd. Er staan op de korte termijn nog 3 hotels op stapel. De
bijenhotels worden gebouwd door Coen Penders, op de voorzijde afgebeeld.

Ledenbestand groeit
Door een toename van deelnemers aan het agrarisch natuurbeheer is het ledenbestand
met circa 15 nieuwe leden gegroeid naar ruim 250 leden. Wij zijn blij hiermee.
Infobord bij Vogelkijkwand: gemeente Maasdriel verrast ons!!
In september werd geconstateerd dat het informatiebord bij de vogelkijkwand was
omgevallen en enkele dagen daarna was verdwenen. We veronderstelden dat er
vandalisme in het spel was. Bij navraag bij de gemeente blijkt dat de palen waren verrot
en het bord was omgewaaid. Medewerkers van de gemeente Maasdriel hebben het bord
mee naar de gemeente werf genomen. Als geweldige service van de gemeente zijn de
houten palen vervangen door aluminium. Het bord is door de gemeente weer herplaatst.

De gemeente Maasdriel
verdient een warme
douche!

Capreton viert in 2019 haar 20 - jarig bestaan
In 2019 bestaat onze vereniging 20 jaar. Dat is een mooie gelegenheid om een feest te
vieren. Er is een jubileumcommissie ingesteld. Inmiddels zijn er een aantal leuke
ideeën voor dit jubileum. Suggesties zijn uiteraard van harte welkom!
Er zal een jubileumboekje verschijnen en voor jong en oud – zowel leden als inwoners
van de Bommelerwaard -zullen de nodige aktiviteiten op touw worden gezet.
We zullen de komende tijd o.a. via Facebook en de Capreton website regelmatig
informeren over wat er te beleven zal zijn!
Houd in je agenda vrijdagavond 12 april en zaterdag 13 april vrij!

Jo Penders, secretaris
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Terugkijken———-—— WEIDEVOGELSEIZOEN————-——-Vooruitkijken
De resultaten van het broedseizoen van 2018 valt voor de weidevogels niet helemaal
tegen.
Het aantal gevonden en uitgekomen kievitsnesten was groter dan de afgelopen 9 jaar.
Dit lag vooral aan de inzet van enige vrijwilligers die in het gebied van de westelijke
Bommelerwaard op een aantal nieuwe percelen de nesten gezocht, gemarkeerd en
beschermd hebben. De dalende lijn van het aantal broedende kieviten op de oude
percelen blijft zorgelijk, maar positief is het hoge percentage nesten dat ook
daadwerkelijk uitkomt ( 80-85% ).
Vergeleken met andere gebieden in Gelderland, waar vaak bij minder dan de helft van
de gevonden nesten de jongen groot worden, een erg mooi resultaat.
Minder goed leek het bij de Grutto te gaan. De eerste broedende vogels lieten lang op
zich wachten en de nieuwe nesten die uiteindelijk wel gevonden werden stonden
volledig onder water na de enorme regenbui van 29 mei. Van de gevonden nesten ging in
die periode de helft verloren. We waren daarom blij verrast dat, bij de telling van mei
in het subsidiegebied van de Bruchemse Broek, bleek dat er toch nog een groot aantal
ouderparen met hun alarmkreten aangaf dat zij jongen in het veld hadden. Ook voor de
Grutto lijkt het seizoen dus redelijk goed te zijn verlopen.
Nesten van Tureluurs en Wulpen hebben we dit jaar niet veel gevonden. Niet omdat ze
er niet waren, maar omdat het gras in het voorjaar snel al erg hoog was. Uit hun gedrag
bleek dat de vogels wel aan het broeden waren. Heel fijn is het dan als blijkt dat de
boer bereid is, omdat we niet de plaats van het nest exact kunnen aanwijzen, iets later
te maaien of een iets groter stuk te laten staan.
Het aantal broedende Scholeksters blijft gelukkig de laatste
jaren ongeveer gelijk.
Dat op zich is al bijzonder omdat de aantallen van de andere
weidevogels, over de periode van 15 jaar waarin we voor de
gehele Bommelerwaard nu de cijfers bijhouden, laten zien dat
er gemiddeld elk jaar zo’n 5 procent minder zijn.
De algemene indruk van het seizoen 2018 is dus redelijk positief.
Dat geeft een dankbaar gevoel naar alle vrijwilligers die vele uren actief geweest zijn
om een stukje extra bescherming mogelijk te maken.
Maar ook een dankbaar gevoel naar alle agrariërs die het goed vonden dat wij op hun
land kwamen en/of die meedachten of meewerkten om dat nestje wat op hun land lag
toch uit te laten komen.
Nu ik dit stukje over de resultaten van 2018 schrijf, realiseer ik me dat het oude seizoen
in tijd al veel verder in het verleden ligt dan het nieuwe in de toekomst. Nog maar een
kleine drie maanden en we gaan al weer het veld in. We moeten alweer vooruitkijken.
Ik wens jullie allen een fijne decembermaand, een goede jaarwisseling en hoop dat we
in in 2019 allen, agrariërs, vrijwilligers en organisaties weer samen zullen kunnen
werken aan het behoud van het weidevogelbestand in de Bommelerwaard.
Gerard Roeling, coördinator weidevogels
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Hierbij nog een foto van de eerste
keurmerken die uitgereikt zijn.
De bedrijven in de Bommelerwaard waren
samen met melkveebedrijf Hakkert uit
Tricht de eerste gecertificeerde
educatiebedrijven.
Tijdens de jaarlijkse ledenbijeenkomst op
15 mei 2018 zijn de eerste
Boerderijeducatie Keurmerken
overhandigd aan IJsboerderij de
Schoonheuvel in Hedel, Melkveebedrijf
Hakkert in Tricht en Melkveebedrijf Van
Linden in Well.

Postadres: H. Aarts, Langedijkstraat 10, 5324 AR Ammerzoden

De Capreton wenst u fijne feestdagen en alle goeds
voor het nieuwe jaar!
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