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2021 was voor onze vereniging, ondanks
de coronamaatregelen, een mooi jaar
met diverse activiteiten in het kader
van het beheer en het verbeteren van
de natuurwaarden in de
Bommelerwaard.
Enkele voorbeelden hiervan zijn:
- In het gebied aan de
Broekheuvelsestraat is in augustus een
oeverzwaluwwand gerealiseerd.
- We hebben opdracht gekregen om de
habitat van de kneuterbij te bevorderen
in de Hurwenense uiterwaard.
- Het verzorgen van akkerranden voor
de Patrijs in Bern in opdracht van de
gemeente Zaltbommel. Dit in
samenspraak met onze agrariërs.
- In ons gebied is Rijkswaterstaat volop
bezig om ‘Kaderrichtlijn Water’
maatregelen te treffen in de
uiterwaarden. Dit zijn projecten om de
waterkwaliteit te verbeteren. Wij blijven
deze activiteiten kritisch volgen en
pleiten er voor om het onderhoud waar
mogelijk uit te laten voeren door onze
eigen agrariërs.
De ledenvergadering werd goed
bezocht. We hebben tijdens deze
vergadering afscheid genomen van drie
bestuursleden zijnde: Janny van den
Bogert, Henk Aarts en Frank Duijzer.
Vanaf deze plaats nogmaals hartelijk
dank voor jullie inzet de afgelopen jaren.
We zijn blij dat we ook weer drie nieuwe
bestuursleden konden benoemen:
Daniëlle van Vonderen,Timo Lam en
Aart Hol. Welkom bij onze mooie
vereniging en veel succes!
Vanaf deze plaats wens ik u allen fijne
kerstdagen en een gezond 2022.
Marinus Robbemondt

Jaarvergadering
Op 30 oktober is de jaarvergadering van De Capreton gehouden. In 2020 hebben we
de jaarvergadering helaas moeten annuleren wegens de toen geldende
coronamaatregelen, maar nu kon deze gelukkig doorgaan (zie foto op de voorkant
van deze nieuwsbrief).
Een 60-tal leden waren aanwezig bij Boerengolf Hedel, waar Marinus Robbemondt de
vergadering om 15:30 opende. De financiële positie van onze vereniging is besproken
en er kon gelukkig geconstateerd worden dat De Capreton er financieel gezond voor
staat. Sterker nog: mochten er goede ideeën zijn om op te pakken als Agrarische
Natuurvereniging in de Bommelerwaard, dan moeten we dat zeker doen en zijn daar
wellicht de financiële middelen voor. Ideeën werden direct aangebracht, maar ook
als u niet bij de jaarvergadering aanwezig was, kunt u uw ideeën nog aandragen. Mail
deze dan naar: communicatie@capreton.nl
Aftredende bestuursleden zijn Janny v.d. Bogert, Henk Aarts en Frank Duijzer. Allen
hebben een langere- of kortere tijd bijgedragen aan de voortzetting van De Capreton
en zijn daarvoor in het zonnetje gezet. Gelukkig zijn de vacante bestuursposities ook
direct weer opgevuld door drie nieuwe bestuursleden, zodat het werk door kan gaan.
De nieuwe bestuursleden stellen zich verderop in deze nieuwsbrief ook aan u voor.
De leden hebben ingestemd met deze drie nieuwe bestuursleden en de kandidaten
benoemd.
Na het officiële gedeelte was er een quiz met vragen over de Bommelerwaard, maar
ook algemene kennisvragen. Deze quiz was verzorgd door Karel Lodewijks en Henk
Aarts. De winnaars van de quiz kregen een prijzenpakket.
Er werd afgesloten met een stamppottenbuffet, zodat niemand met een lege maag
naar huis hoefde.
Al met al een geslaagde middag!
Frank Duijzer
Uitgifte gronden Broekheuvel
De Capreton beheert in opdracht van de gemeente Maasdriel de gronden bij de
Broekheuvel. Jaarlijks kunnen geïnteresseerden zich inschrijven om de gronden te
beheren.
Bij meer dan één kandidaat zal er worden geloot. Voor meer info bezoek de website.
Bij overige vragen neem contact op met de gebiedscoördinator: Theo van Goch,
theo.vangoch@collectiefrivierenland.nl of telefoonnummer: 06-26682728
Theo van Goch
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Nieuwe bestuursleden
Op de afgelopen jaarvergadering zijn er een drietal nieuwe bestuursleden benoemd.
Bij deze willen zij zich (nader) voorstellen.
-

Aart Hol

Hoi ik ben Aart Hol, 43 jaar en geboren en getogen in Well/Ammerzoden. Ik ben al
meer dan 12,5 gelukkig getrouwd met mijn lieve vrouw Elena. Daarnaast ook de meer
dan trotse vader van Roos 12, Sil 10, Suus 8 en Jan 5. Ik ben werkzaam als kleine
zelfstandige (ZZP) in het onderhoud en beheren van bermen, watergangen en
natuurterreinen. Daarnaast hebben we een middelgrote hopkwekerij opgericht en
verkopen we de hop aan lokale- en minder lokale brouwers. Ook ben ik mede
verantwoordelijk voor ‘Ons Bier’. Ik ben al heel mijn leven begaan met het agrarische,
natuur en aanverwanten. Voel mezelf toch wel enigszins gevleid dat ik gevraagd ben
om de portefeuille ‘plattelandtoerisme’ die Janny v.d. Bogert 16 jaar lang heeft
vervult op mij te nemen. Gaan dan ook proberen om deze taak op een zelfde manier
(als mogelijk) te vervullen.
-

Timo Lam

Mijn naam is Timo Lam, ik kom uit Rossum en ben net afgestudeerd in Forest &
Nature Conservation aan de universiteit van Wageningen. Mijn expertise ligt daar op
het raakvlak tussen cultuur en natuur. Ik werk inmiddels als beheerder bij
Stadskasteel Zaltbommel, maar wil me daarnaast toch ook graag inzetten voor de
natuur in onze regio. Ik hoop de komende tijd aan de gang te kunnen met een aantal
projecten om zo mijn steentje bij te kunnen dragen. Ik kijk er naar uit om een hoop te
leren en ik ben altijd wel in voor een praatje.
-

Daniëlle van Vonderen

Al enige tijd verzorg ik de website, Facebook, Instagram en Twitter voor De Capreton.
Daarnaast ben ik weidevogelvrijwilliger en tel jaarlijkse patrijzen, iets wat ik echt
geweldig vind om te doen. Tevens fotografeer ik af en toe enkele gelegenheden,
georganiseerd door De Capreton. In die hoedanigheid kunt u mij inmiddels kennen.
Ik ben een enthousiaste vogelaar. Ik trek er graag met mijn fototoestel op uit om te
genieten van de natuur. Bijen, wespen, kevers, spinnen - alle soorten insecten - maar
ook libellen, vlinders, maar met name vogels, daar geniet ik volop van. Tevens zet ik
mij zoveel ik kan in om de leefomgeving van de vogels en insecten te verbeteren.
Om mijn eerder vernoemde werkzaamheden voor De Capreton beter uit te kunnen
voeren, ga ik plaatsnemen in het bestuur. Dichter bij het vuur hoop ik eenieder nog
meer en beter te kunnen informeren van de activiteiten van De Capreton.
De nieuwe bestuursleden
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Gebieden Capreton West-Bommelerwaard
Munnikenland, Wakkere Dijk en Boterkampen
Afgelopen juli is het Munnikenland door het hoge water in de Waal onder water
gelopen. In allerijl is er nog gras gemaaid en weggereden. Daarnaast hebben onze
pachters al het vee uit de uiterwaarden gehaald en tijdelijk elders geweid. Nadat het
water was gezakt zijn de koeien en paarden weer het Munnikenland ingegaan. De
schade aan rasters viel gelukkig enorm mee, doordat er weinig drijfhout en vuil is
aangespoeld.
Tijdens het hoge water hebben de Rode Geuzen en Konikpaarden van Free Nature op
de Wakkere Dijk gegraasd. Voor het eerst dit jaar is de Wakkere Dijk in fases gemaaid
- het zogenaamde ‘sinusbeheer’. Door het goede groeiseizoen viel de grasopbrengst
voor het eerst in jaren mee. De toename van het voor vee giftige Jakobskruiskruid is
de komende jaren een aandachtspunt in het beheer.
In de Boterkampen is het zomerwerk zoals het peilbeheer, het maaien van de paden
en het afvoeren van dit maaisel afgerond. Sjaak van ’t Hoog is nu gestart met het
snoeiwerk. Zo blijft dit prachtige gebied goed onderhouden. Mocht u hier nog niet
eerder geweest zijn, het is de moeite waard om er eens doorheen te wandelen.
Rinze Westra
Aanleg Oeverzwaluwwand in de Broekheuvel
Op 10 augustus heeft De Capreton
een oeverzwaluwwand aangelegd
in de Broekheuvel. In het dijkje
langs de wadi (‘Water Afvoer
Drainage Infiltratie’) zijn twee
lemige zandlagen aangebracht
waar de oeverzwaluw een nest in
kan graven.
Aannemingsbedrijf J. den Boer uit
Lienden heeft dit gerealiseerd en
mede mogelijk gemaakt.

Theo van Goch
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Akkerranden Bern
Dinsdag 31 augustus heeft De Capreton tijdens een veldbezoek met wethouder Gijs
van Leeuwen en Martine Kriesch van de gemeente Zaltbommel het akkerranden
project uit het biodiversiteitplan van de Gemeente Zaltbommel besproken. Tevens
aanwezig waren twee deelnemers: Henk van Hemert en Bert van Zeelst. Tijdens dit
veldbezoek is de effectiviteit van deze akkerranden en de ervaringen van de
deelnemende agrariërs besproken. Deze akkerranden dienen als voedselvoorziening
van akkervogels zoals patrijzen en het vergroten van de biodiversiteit. Onder het
genot van een kopje koffie is verder gesproken over de mogelijkheid van intensiever
samenwerking tussen de gemeente Zaltbommel en De Capreton.
Daniëlle van Vonderen

ANLB nieuws
2022 wordt een overgangsjaar in het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLB).
In afwachting op het Nationaal strategisch plan (NSP) zal al het beheer van afgelopen
jaren worden voortgezet onder dezelfde voorwaarden. De deelnemers die hebben
aangegeven het contract niet te willen te verlengen hebben intussen bericht
ontvangen. Op korte termijn ontvangt u een (digitale) uitnodiging voor het
ondertekenen van het nieuwe contract. Zijn er toch nog wijzigingen voor komend jaar
neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de gebiedscoördinator: Theo van
Goch, theo.vangoch@collectiefrivierenland.nl of telefoonnummer: 06-26682728
Theo van Goch
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Veranderingen en variatie in de weidevogelbescherming
Het jaar 2021 is, voor zover het de weidevogelbescherming betreft, al weer een heel
tijdje voorbij. Na half augustus zijn alle nesten uitgekomen en de ‘pullen’ vliegvlug.
Natuurlijk zijn de weidevogels in het voorjaar weer ‘gewoon’ terug gekomen naar de
Bommelerwaard om daar te broeden. En zoals gewoonlijk kiezen een aantal vogels
weer voor dezelfde percelen waar ze soms al jaren achtereen hun nestplaats hebben.
Soms blijkt dat echter helemaal niet mogelijk. Voor sommige kieviten, die bij
voorkeur op kaal bouwland hun nest beginnen, blijkt dat bouwland (vaak gestuurd
door de (mest)regelgeving ) plots veranderd is in grasland. Het eerste jaar vind je dan
nog een enkel kievitsnest op dat perceel, maar na een paar jaar komen ze er niet
meer terug. Vervangende plekken zijn vaak niet in de buurt. Echter als we positief
blijven denken: na een paar jaar blijken vaak de grutto en tureluur het nieuwe
grasland aantrekkelijk te vinden om er een nest te beginnen.
Ook het wisselen van pachter of eigenaar, onderlinge grondruil of beëindiging van
beheerscontracten zorgen jaarlijks voor veranderingen waardoor de weidevogel zich
moet aanpassen. Een perceel grasland, dat bijvoorbeeld eerst werd gebruikt als
hooiland en nu wordt gebruikt voor beweiding, geeft natuurlijk andere
mogelijkheden voor het uitbroeden van eieren of het groot worden van de pullen.
Daarnaast hadden we ook dit voorjaar te maken met koude dagen of dagen met veel
regen waardoor er juist op het moment dat een weidevogelsoort zou gaan broeden
er geen, te weinig of juist te veel gras stond. Hierdoor wordt het broeden uitgesteld
of nesten elders gelegd. Variatie genoeg dus.
Er is gelukkig ook veel gelijk gebleven. Ook dit seizoen heeft een flink aantal
vrijwilligers zich ingezet om nesten te vinden en in overleg met de boeren te
beschermen. Het resultaat van die inzet is ongeveer hetzelfde als vorig jaar en over
het algemeen zelfs iets beter. Het aantal gevonden nesten buiten de
subsidiegebieden -375 tegen 352- ligt iets hoger + de predatie een stuk lager = het
eindresultaat positiever. En nog steeds merken we dat het begrip van het behoud van
de weidevogel in ons gebied belangrijk is en steeds meer leeft bij de inwoners van de
Bommelerwaard. Laten we hopen dat we met elkaar ook in de komende jaren het
weidevogelbestand hier kunnen handhaven en mogelijk zelfs verbeteren.
Bestuur en vrijwilligers van De Capreton zullen zich daarom blijven inzetten voor de
weidevogels.
Gerard Roeling
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Nieuw gebied: ‘Waterberging de Drielse motte’
Sinds dit jaar mogen we als De Capreton een nieuw gebied
beheren in opdracht van de gemeente Maasdriel. De
waterberging de Drielse Motte. Deze is gelegen aan de
Duitse Weistraat in Kerkdriel. Het is een prachtig gebied
om rond te lopen. De naam is te danken omdat er in de
middeleeuwen een ‘Motteburcht’ heeft gestaan. Hiervoor
is op 16 oktober ook het monument ‘De Asbergkamp’
onthult.
Theo van Goch
Rabo Clubsupport
Reeds sinds jaren staat De Capreton als vereniging tussen de deelnemers aan de Rabo
Clubsupport actie. Leden van de Rabobank mogen stemmen welke club een
financieel duwtje in de rug verdient. De Capreton mocht 100 stemmen ontvangen en
ontvangt daarmee het mooie bedrag van €815,43. Allen hartelijk dank voor het
stemmen en de Rabobank bedankt voor de actie!

Bron: Rabobank

Frank Duijzer

Nieuwsbrief De Capreton december 2021

Landschappelijke inpassing
De Capreton is betrokken rondom het project ‘Groenstrook/Biodiversiteit Diamond
Flowers’. Geprobeerd wordt om deze kas (gelegen te Zuilichem) in te passen in de
omgeving, zonder dat dit negatieve gevolgen heeft voor de teelt in de kas.
Verschillende kruidenmengsels en beplantingsstrategieën worden hier in
samenwerking met het de universiteit van Wageningen (WUR) beproefd op impact
op de teelt en de natuurwaarde. De uitdaging ligt vooral rondom het aanwezig zijn
van insecten in deze randen en het effect van deze insecten op de teelt in de kas.
Nico van Wijk

Nieuwe promotiefilm
In 2021 is er hard gewerkt aan een nieuwe promotiefilm voor De Capreton. Hiervoor
is de hulp ingeroepen van Andre Versteeg van ‘AV Mediaproductions’. Andre heeft
veel gefilmd in de Bommelerwaard en hier een mooie film van gemonteerd. We zijn
blij met het resultaat en nodigen u dan ook uit om de film op de website te bekijken.
Bij deze willen we Andre bedanken voor het gedane werk voor onze vereniging.
Voor De Capreton is het goed om een actuele, tijdloze promotiefilm te hebben.
Tijdens gesprekken met belanghebbenden (waaronder gemeenten) is het goed om
met een promotiefilm De Capreton direct op de kaart te zetten.
Frank Duijzer

Tot slot
De Capreton wenst u goede kerstdagen en een gezond 2022 toe!
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