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N i e u w s b r i e f
Van de voorzitter

Het is lente!
Tijdens dit schrijven zitten we midden in de coronacrisis. Dit betekent
o.a. een zeer beperkte omgang met
mensen en afstand van elkaar houden. Het is erg spannend hoe deze
crisis zal gaan verlopen.
Tot nu toe dachten we dat de wereld
maakbaar en controleerbaar zou zijn, dit
verwachtingspatroon heeft de mensheid
gevormd.
En dan nu een virus die ongecontroleerd
over de aarde rondzwermt; dit brengt de
mensheid in een andere werkelijkheid.
Om deze reden is onze algemene jaarvergadering niet doorgegaan. Hopelijk
kunnen we deze in het begin van de
herfst wel gaan houden.
Een van de agendapunten voor onze
jaarvergadering is een wisseling van de
wacht. Onze secretaris Toos Bus gaat ons
bestuur verlaten. Negen jaar heeft ze
eerst als penningmeester en later als
secretaris onze agrarische natuurvereniging de VSR gediend.
Toos een sterke vrouw, de spil in ons
bestuur. Zeer betrokken en bevlogen met
de natuur. Principieel in denken en handelen. Betrokken bij het lief en leed van
de medemens, zien en omzien naar
elkaar.
Toos enorm bedankt voor het vele werk

voor onze vereniging de VSR. Het waren
negen mooie jaren!
We zijn blij een opvolgster aan u voor te
kunnen stellen, namelijk Gerreke
Boschloo uit Angerlo. Gerreke heeft met
haar man Hans Reinders een melkveehouderijbedrijf aan de Kleine Veldstraat
in Angerlo. Tot voor kort was Gerreke
secretaris van de LTO afdeling LiemersMontferland.
Als bestuur zijn we erg blij dat Gerreke
zich kandidaat stelt. Tot de ledenvergadering zullen Toos en Gerreke samen het
secretariaat beheren.
De natuur gaat gewoon haar eigen gang.
Het eerste kievitsei is begin maart
gevonden in de Liemers. Het heeft van
de winter veel geregend. Met name de
laatste periode in maart heeft de enorme
regenval de genadeslag aan de muizenplaag toegebracht. De gaatjes en nesten
van de veldmuizen liepen vol met water.
Met warmtecamera’s bekijken de jagers ’s
avonds de stand. Momenteel zien ze
meer hazen dan veldmuizen. Op veel
akkers hebben de veldmuizen in de
zomer en najaar van 2019 enorm veel
schade toegebracht.
De populatie buizerds nam toe, ook
meer uilen waren te zien.
Als VSR gaan we met de uilenvereniging

in de Liemers in overleg wat we kunnen
doen om de uilenpopulatie te gaan versterken.
Inmiddels wordt er
volop gezocht naar
eieren/nesten van weidevogels. De nestbeschermers gaan met
z’n tweeën vaak op
zoek naar weidevogel
eieren, het eerste ei is
op 9 maart jl. gevonden.

Gerreke Boschloo

Nu onze agenda’s veel
minder gevuld zijn
biedt dit een kans om
meer tijd te nemen om
van de prachtige voorjaars natuur te gaan
genieten.
Jan den Hartog
Toos Bus

Verandering samenstelling van de PR-groep
Onlangs heeft er een verandering plaatsgevonden binnen de PR groep. In verband met een te drukke agenda is
Mirjam Grob gestopt. Wij danken je
Mirjam, voor je jarenlange inzet!
Namens het bestuur is dit ondersteund

met een mooie mand gevuld met heerlijke streekproducten.
Marije Slijkhuis en Jos Lamers hebben
de PR groep versterkt. Marije kent u al
als coördinator en Jos kent u als bestuurs-

lid. Hij zit dan ook in de PR groep
namens het bestuur. De overige leden
zijn Hans van de Molen, Brord Sloot en
Annette van Steen

Groene adres door de
Gelderse Waard
De Gelderse Waard (tussen Aerdt en
Pannerden) wordt beheerd door
stichting Twickel. Er zijn twee landbouwbedrijven gevestigd.
Het landschap in de Gelderse Waard verandert. Om natuur en landbouw weer
meer met elkaar te verbinden, zijn de
agrarische percelen voorzien van hagen
en akkerranden, ingezaaid met klaprozen, korenbloemen en kamille. Het project dient als voorbeeld voor andere
Twickel-gronden.
Het heeft even tijd nodig om te groeien
maar over twee jaar is de Gelderse Waard
zichtbaar groen dooraderd. Aan de randen en dwars door de landbouwpercelen
zijn nieuwe hagen, kruidenrijke graslanden en natuurlijke akkerstroken aangelegd. Het moet de biodiversiteit in dit
geïsoleerde landbouwgebied tussen twee
Rijnstrangen verhogen. De strangen half dicht gegroeide, moerassige waterlinten - gelden als een belangrijk natuurgebied en genieten speciale bescherming
via de Europese vogelrichtlijn. Het zijn
belangrijk leefgebieden voor moerasvogels zoals roerdomp, woudaapje en grote
karekiet. Deze vogels zijn voor hun
voedsel, broed- en rustgelegenheid
afhankelijk van waterriet. Omdat de
meest kwetsbare soorten in dit gebied in
aantal terugliepen, is er de laatste jaren
veel aandacht uitgegaan naar het herstel
van riet en moeras.
Nu wordt op initiatief van Twickel het
tussenliggende landbouwgebied ‘natuurlijker’ gemaakt, zodat de scherpe scheiding tussen het agrarische- en het
natuurdeel van de Gelderse Waard verdwijnt. Die scheiding is ontstaan omdat
in de afgelopen decennia agrarische percelen efficiënter ingericht en vergroot
zijn. Hagen, knotbomen, hoekjes en randen verdwenen, waardoor het landschap
eentoniger werd. Ook door het eenzijdig
telen van gewassen op de landbouwgronden nam de biodiversiteit af. De
kern van de Gelderse Waard ontwikkelde
zich in de loop der jaren zo tot een ecologische woestijn. Geschikt voor agrarische doeleinden, maar niet voor veel

organismen die de Gelderse Waard als
leefgebied hebben of de insecten, vogels
en zoogdieren die het als een verbindingszone gebruiken. De rietvelden en
wateren van de Rijnstrangen, waar de
Gelderse waard onderdeel van is, zijn
door de provincie Gelderland aangewezen als natuurnetwerk.

zomerkades die rondom de Gelderse
Waard liggen. Het mes snijdt aan twee
kanten, want het kruiden- en bloemrijke
grasland op de kades wordt zo op een
natuurlijke manier onderhouden. Ook
mag het vleesvee van de Bouwplaats grazen in de aangrenzende kleine Gelderse
Waard.

Om de biodiversiteit te verhogen en de
moerasvogels weer van voldoende muizen en insecten te kunnen voorzien,
moest de biodiversiteit omhoog. Dit
vraagt om een natuurinclusieve landbouw. Bij deze vorm van landbouw worden agrarische percelen anders ingericht
en zijn de agrariërs – met een passend

De pachter van het melkveebedrijf is
gestopt tijdens het proces om te komen
tot een natuurinclusieve landbouw. De
pacht is overgenomen door een biologische melkveehouder. Het gaf Twickel de
kans om zo’n 15% van het areaal van dit
bedrijf om te vormen tot natuur. De biologische bedrijfsvoering, waarbij het

Brede kruidenrijke akkerranden in de Gelderse Waard
verdienmodel – nauw betrokken bij het
beheer.
In de Gelderse Waard zijn twee landbouwbedrijven gevestigd; een akkerbouwbedrijf (Bouwplaats) en een melkveehouderij (Waardmansplaats). Tien
procent van het landbouwareaal van de
Bouwplaats is benut voor de aanleg van
hagen, kruidenrijk grasland en natuurstroken. De neventak – het houden van
vleeskoeien – wordt de komende jaren
uitgebreid. Hiervoor krijgt het bedrijf de
beschikking over grote delen van de

grasland veel gevarieerder is van samenstelling, sluit goed aan bij natuurinclusieve landbouw.
De nieuwe natuurstroken lopen van
noord naar zuid en oost naar west zodat
er verbindingszones zijn gecreëerd. De
stroken, met een landschapselement in de
kern en struweel en ruig, kruidenrijk
grasland aan weerszijden, zo’n 17m
breed. Hiermee zijn ze robuust
genoeg om niet als een ecologische val te functioneren. Als
de stroken te smal zijn, is er na

inheemse soorten en verschillende
boomhoogtes.
De provincie Gelderland heeft driekwart
van de kosten van de beplanting en aanleg van de landschapselementen betaald;
Twickel heeft de overige kosten voor zijn
rekening genomen. Voor het beheer van
de aanliggende stroken wordt gebruik
gemaakt van de ANLb-regeling
(Agrarisch
Natuur
en
Landschapsbeheer). De wijze waarop de
natuurinclusieve landbouw in de
Gelderse Waard vorm heeft gekregen,
dient als voorbeeld voor de inrichting
van andere gebieden van landgoed
Twickel.

Herstelde boomgaard bij boerderij Bouwplaats
de oogst van de aanliggende percelen
onvoldoende dekking en voedsel voor
bijvoorbeeld hazen, patrijzen en andere
grondbroeders. Een roofdier zoals de vos
heeft dan vrij spel.
Dwars door het landbouwgebied liggen
nog restanten van oude strangen. Deze

zijn in de loop van de tijd langs natuurlijke weg veranderd in land. Door hiervan delen uit te graven, kunnen ze weer
als poel gaan functioneren. Bij de erven
zijn de hoogstamboomgaarden hersteld.
Het bestaande populierenbos en een
kleiner bosje in het gebied zijn omgevormd tot een natuurlijk bos met
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Interview met Brord Sloot

Omschakelen van schaalvergroting naar streekproducten
Het was geen gemakkelijke beslissing maar wel een noodzakelijke om
te stoppen met melken, zegt Brord
Sloot. De afgelopen 15 jaar heeft
vooral bestaan uit meer koeien,
meer melken, nog een robot en nog
meer werk.
Uiteindelijk was het niet rendabel meer.
Dit heeft hem doen besluiten om het
roer deels om te gooien. Hij is gestopt
met melkkoeien; een historische beslissing want al ruim 100 jaar werden er op
de boerderij koeien gemolken. De beslissing om te stoppen was duidelijk maar
nieuwe ideeën ontwikkelen en keuzes
maken kostte meer tijd. Je moet goed
nadenken over nieuwe investeringen; wat
kost het, wanneer kom je uit de kosten
en wat levert het op? Hoe kun je jaarrond het werk verdelen? De omschakeling viel uiteindelijk samen met het saneren van oude stallen, asbest verwijdering
en het plaatsen van zonnepanelen. Het
verkopen van de fosfaatrechten gaf finan-

ciële ruimte om door te gaan met als
basis de akkerbouw en zoogkoeien.
De insteek van Brord is om op een duurzame manier kleinschaliger te produceren met low input. Gericht op afzet in de
streek. “Dit wordt nog een hele uitda-

ging”, zegt Brord. Daar besteedt hij nu
veel tijd en energie aan. In plaats van
melkkoeien grazen er nu Black Angus
zoogkoeien in de wei. Op dit moment
lopen er 15 koeien en kalveren. Waarom
de keus voor dit ras? Brord: “Dit is een
ras dat goed bij mij past. Ze zijn zelfred-

zaam, sober, kalveren makkelijk af, ze hebben geen horens en
extensieve begrazing is mogelijk. En daarbij leveren ze kwaliteitsvlees! De eerste 3 zijn al verkocht aan lokale restaurants in
de buurt”.
Daarnaast is Brord gestart met de teelt van walnoten. 1 ha heeft
hij geplant. De boompjes zijn nog jong en het duurt ook nog
even voordat er een goede oogst vanaf komt. Waarom de keuze
voor walnoten? Brord: Er is een tekort aan walnoten in
Nederland, er wordt nog veel geïmporteerd terwijl ze hier ook
goed groeien. Walnoten zijn gezond en veelzijdig. Je kunt ze zo
uit de hand eten, verwerken in gerechten en je kunt er olie van
maken. Er zijn veel rassen walnoten met ieder specifieke kenmerken, en ook daarin heeft hij zich verdiept. Hij heeft gekozen voor 4 verschillende soorten rassen. De walnotengaard laat
zich goed combineren met de zoogkoeien.
Andere producten waar hij verder in wil gaan zijn fruitsoorten
zoals: kersen, appels, peren, bessen. Van dit fruit wil hij jam
maken en taarten bakken. Zowel huisverkoop als verkoop aan
lokale winkels en restaurants.Van hobbymatige arbeid naar een
professionele keuken!
Ook hazelnoten en truffelteelt wil hij gaan doen. Dat laatste is
nog experimenteel, zeker in Nederland.
Het agrarisch natuurbeheer wordt uitgebreid om de biodiversiteit te bevorderen: aanplant van knotwilgen en hagen, een bijenmengsel langs het kavelpad en de aanleg van een fazanten en
patrijzenrand. Hiervoor ontvangt hij ook subsidie van het
ANLB.

Wat betekenen deze veranderingen voor zijn dagelijks werkzaamheden? Brord: Ik ben veel flexibeler. Ik heb niet meer de
dagelijkse zorg en stress voor het melkvee. Ik heb meer energie,
tijd en rust om nieuwe dingen te bedenken. Maar ik moet ook
meer kennis ophalen op verschillende gebieden zowel inhoudelijk als op het gebed van regelgeving. Ik ben lid van de vereniging van het Aberdeen Angus stamboek en van de
Nederlandse Notenvereniging. Verder heb ik alleen nog te
maken met de milieu eisen voor de akkerbouw en omdat ik
meer extensieve landbouw pleeg heb ik daardoor met minder
last van strenge regels. Maar bij de opgave van percelen is het
toch even puzzelen; zijn de walnoten (al) fruit of is het toch
nog grasland?
Annette van Steen

Wat kunt u doen om de bijen te helpen?

Bijenhotel bij het rabattenbos Oud-Zevenaar
Om de leefomstandigheden van de bij te verbeteren
kunnen we een heleboel doen. De boer kan bloemrijke
akkerranden inzaaien en randen/hoekjes met kruidenrijk grasland beheren. In de tuin kunnen we zelf ook
een heleboel doen om de bij te helpen.
Op de website www.beedeals.nl/toolbox/ is enorm veel informatie over de bij te vinden. Ze hebben handige Toolkaarten
gemaakt, waar per onderwerp info te vinden is. Bijvoorbeeld
voor melkveehouders is de Toolkaart “Bijen en grasland” interessant,
zie
www.beedeals.nl/wp-content/uploads/
2018/01/010-Bijen-en-Grasland.pdf
Voor info over akkerranden zie de Toolkaart “Bloeiende randen”, zie www.beedeals.nl/wp-content/uploads/2018/01/
011-Bloeiende-randen.pdf
Op de Toolkaart “Bijvriendelijke maatregelen voor thuis” staat
beschreven wat u kan doen om betere leefomstandigheden
voor de bij bij u thuis te creëren, zie www.beedeals.nl/wp-content/uploads/2018/01/015-Bijvriendelijke-maatregelen-voorthuis.pdf
De info en tips hieronder zijn overgenomen van de
Toolkaart “Bijvriendelijke maatregelen voor thuis”:
Bijen bestuiven voedselgewassen en zijn daarom van levensbelang voor onze voedselvoorziening. Het gaat niet goed met de
bij. Dat ligt onder andere aan de afname van nestgelegenheid,
de afname van voedsel voor bijen en het gebruik van schadelijke bestrijdingsmiddelen. U kunt thuis en in uw buurt de bij
een handje helpen met bepaalde bijvriendelijke maatregelen.

Verschillende bijensoorten
De bijen kunnen grofweg in drie soortengroepen ingedeeld
worden: de honingbij, de wilde bij en de hommel. De honingbij is belangrijk voor de honingproductie en leeft in bijenkasten. Die worden door professionele imkers ingezet bij de
bestuiving van gewassen voor de productie van voedsel. Thuis
kunt u het makkelijkst de wilde bij en de hommel een handje
helpen. Wilde bijen - waarvan zo’n 350 soorten nog in
Nederland voorkomen - zijn solitaire bijen. Zij zijn ongevaarlijk en steken niet. De wilde bijen zijn vaak afhankelijk van een
bepaalde plant. Hommels zijn nauw verwant aan bijen. Ze zijn
groter en hariger en maken een zwaar bromgeluid. Hommels
zijn effectieve bestuivers.
Plant bijvriendelijke bloemen en planten
Bijen voeden zich met nectar en pollen (stuifmeel). U kunt de
bij helpen door bloemen, struiken en bomen in de tuin of op
uw balkon te planten die veel nectar en stuifmeel bevatten.Vaak
zijn dit ook mooie en lekker ruikende bloemen. Planten waar
bijen van houden zijn o.a.:
Krokus, Sneeuwklokje, Salix (wilg), Heide, Ooievaarsbek
(Geranium), Beemdkroon, Herfstaster, Hemelsleutel (Sedum),
Kattenstaart, IJzerhard (Verbena), Koninginnekruid, Lavendel,
Juffertje In Het Groen, Goudsbloem, Korenbloem, Malva,
Zonnebloem, Ganzebloem, Klaproos, Klimop, Kamperfoelie,
Vlinderstruik, Vuilboom (sporkehout)
Voor meer informatie kun u terecht op www.drachtplanten.nl

Waar koopt u zaden?
Zorg voor een goede mix van een- en meerjarig bloemenzaad.
Dan heeft u in het eerste jaar al bloemen. Bij de volgende zaadleveranciers kunt u terecht voor bijenvriendelijke bloemzaad:
PVM Lobith: www.pvmbv.com
Biodivers: www.biodivers.nl
De Bolster: www.bolster.nl
Maak zelf een bijenhotel
Een bijenhotel geeft wilde bijen een plek om te overwinteren
en eitjes te leggen. Een bijenhotel is makkelijk zelf te maken.
U heeft een stuk droog hardhout nodig, bijvoorbeeld een stukje boomstam of timmerhout. Liefst loofhout, zoals beuken,
eiken en essenhout. Boor hierin een heleboel gaatjes, tussen de
4 en 15 cm lang en met verschillende diameters (3-10 mm).
Geboorde nestgangen mogen geen rafels bevatten en moeten
glad zijn zodat de vleugeltjes van de bijen niet beschadigen.
Gebruik daarom een vijl om de ruwe kantjes weg te halen.
Hang het hotel op een zonnige plek in de tuin of het balkon.
Al gauw worden de gaatjes door de bijen dichtgesmeerd. Dat
betekent dat de bijen hun eitjes in de gaatjes hebben gelegd.
Laat het bijenhotel in de winter buiten hangen. In het volgende
voorjaar vliegen de jonge bijtjes uit. Voor meer informatie:
www.denederlandsebijen.nl/bijenhotels
Extra tips voor veelvuldige bewoning
Om te zorgen dat meerdere bijensoorten gebruik maken van
het bijenhotel kunt u:
• Nagaan welke wilde bijen bij u in de regio voorkomen. Kijk
op Bijen per Regio op www.nederlandsebijen.nl

• Checken welke planten deze wilde bijen nodig hebben, en
zorgen dat er een goede spreiding is van het plantenaanbod tussen begin mei en september (kijk op de bloei- en bijenkalender).
• De ingang van het bijenhotel naar het zuid/zuidwesten
plaatsen zodat het bijenhotel tussen de 12 en 19 uur in de zon
ligt.
• Een afdakje boven het bijenhotel plaatsen, zodat scheurvorming voorkomen wordt.
• De nestgangen dwars op het hout te boren. Die gaan langer
mee dan nestgangen op de kopse kant.
• Elementen om de 3-6 jaar vernieuwen, leg oude elementen
in de buurt.
• De kwetsbare nestgangen beschermen door er gaas voor te
hangen zodat vogels die niet kunnen beschadigen.
Wees wijs met onkruidbestrijders in de tuin
Bijen ondervinden last van bepaalde chemische bestrijdingsmiddelen (waaronder neonicotinoïden) als ze vliegen en
geraakt worden door de spray en/of foerageren op pollen en
nectar van planten die het middel hebben opgenomen.
Bestrijden van plaaginsecten, onkruid en schimmels in uw tuin
kan ook zo:
• Voorkom plaaginsecten zoals luizen, emelten (larve langpootmug) en slakken door het stimuleren van natuurlijke vijanden: vogels, spinnen, lieveheersbeestjes en egels. U trekt ze
aan door nestkastjes te plaatsen, bloemen met nectar in de tuin
te zetten en rommelhoekjes te creëren.
• Last van luizen? Meng een liter water, een eetlepel vloeibare
groene zeep en een eetlepel spiritus door elkaar. Schud goed en
verstuif het mengsel met een plantenspuit over de luizen.
• Schoffel zo veel mogelijk en zorg dat de wortel mee komt.
• Gebruik bodembedekkende planten en bedek de open
grond tussen de planten met cacaodoppen, houtsnippers of
schelpen om het onkruid in toom houden.
• Schrob eventueel onkruid of groene aanslag van het terras
met kokend water.
Voor meer handige chemievrije tuintips kunt u kijken op:
www.schoon-water.nl/maatregelen/bewoners
Bijenradar
Weten hoe het staat met de bij in uw omgeving en wat u nog
meer kan doen? Download dan de gratis app ‘Bijenradar’ ontwikkeld door Natuur & Milieu. Deze app laat zien hoe het met
de bij gaat in uw buurt, welke planten het bijvriendelijkst zijn
en geeft nog meer informatie over wat u kan betekenen voor
de bij.
Met uw buurt aan de slag?
Is er bij u in de buurt een locatie beschikbaar tussen de 0,5 en
2 ha die minimaal 5 jaar beschikbaar is en waar u samen met
buurtbewoners een bijvriendelijke plek van wil maken? Dan is
er kans dat de Vlinderstichting uw project ondersteunt met de
voorbereiding en aanleg van deze bijvriendelijke omgeving.
http://idylle.vlinderstichting.nl

Begrazingsbeheer door de SSR
De Stichting Streekbeheer Rijnstromen (SSR) is opgericht door de VSR. De SSR
richt zich specifiek op begrazingsbeheer van ( natuur)terreinen in het werkgebied van
de VSR. Het bestuur van de SSR bestaat uit: Gerard Pelgrum ( penningmeester), Jan
Schaeffer (secretaris) en Hans Schouls (voorzitter).
De werkzaamheden zijn rond 2006 begonnen met het begrazingsbeheer in de Lobberden. In de
Lobberdense Waard zal nieuwe natuur, hoogwaterbescherming en recreatie worden ontwikkeld
met behulp van delfstoffenwinning. Door samenwerking tussen de terreineigenaar (opdrachtgever), Free Nature (eigenaar runderen en uitvoerder educatie) en de SSR (dagelijkse toezichthouder), is hier gedurende 13 jaar een terrein van 40 ha op een natuurlijke wijze in stand gehouden.
Een groep van rond de tien runderen van Free Nature begraast het gebied. Daarbij is de insteek
dat tot het eind van de winter de dieren niet bijgevoerd worden. Daardoor eten de dieren ook
jonge wilgen en andere gewassen, zodat het terrein voldoende open blijft.
In 2019 is de samenwerking aangepast en is er sprake van een samenwerking tussen twee partijen
namelijk de delfstoffenwinners en de SSR. De runderen komen niet meer van Free Nature, maar
van vleesveebedrijf Bolk uit Aerdt. De Blonde D’aquitaines van Jos Bolk zijn inmiddels ook
geschikt om op dit soort terreinen te worden ingezet. Door selectie is het ras voldoende hard en
sober om zichzelf goed te kunnen redden.
Door Sabrina Martens (bewoner gebied) worden veldlessen en rondleidingen in het terrein georganiseerd. Op die manier kunnen we ook de hoogste klassen van de basisscholen uit de omgeving
kennis laten maken met de mooie natuur die onze streek te bieden heeft.
Verder beheert de SSR, in opdracht van Rijkswaterstaat, de Groene Rivier vanaf Pannerden tot
aan gemaal Kandia. Een terrein van meer dan 80 ha dat we beheren met inzet van diverse
beheerders uit de directe omgeving. Het gebruik van chemische middelen, kunstmest en gier is
niet toegestaan. Het is de bedoeling dat hier ook variëteit in vegetatie ontstaat. Daarbij speelt de
hoogwaterveiligheid een grote rol. Het terrein moet eind van het jaar voldoende kaal zijn, zodat
bij hoogwater de doorstroming niet gehinderd wordt.
De komende tijd worden de nodige werken in de Lobberdense Waard en in de Groene Rivier
uitgevoerd. Als SSR proberen we zo goed als mogelijk onze doelen (zie
http://ssr.rijnstromen.nl/doelstellingen) te halen en hopen we op die manier ons steentje bij te
dragen.
Mocht u vragen en/of suggesties hebben dan zijn de bestuursleden beschikbaar via http://ssr.rijnstromen.nl/contact .

Van de coördinator:
ANLB:
Voor beheerjaar 2020 hebben we 13
beheercontracten ANLB afgesloten en 6
contracten Pilot Bodemverbetering. Dit
laatste is een project van de provincie. In
het Duivense Broek waren mogelijkheden
een contract ten behoeve van bodemverbetering af te sluiten.
In het voorjaar starten we met de voorin-

tekening voor beheerjaar 2021. Eerst zal
gekeken worden naar aflopende SNL-contracten, vervolgens naar eventuele uitbreiding bij bestaande deelnemers en daarna
eventueel naar nieuwe deelnemers. Ook is
er extra aandacht voor de patrijs.
06-12534317
Bereikbaar op maandag t/m donderdag
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