Jaarverslag
2019
Weidevogelbeschermgroep “Binnenveld-West”

Wulpen in het Binnenveld.

Dit jaar, 2019 is het jaar van de Wulp. In het Binnenveld is deze bijzondere soort nog
aanwezig met een kleine 20 broedparen. Foto’s: Peter Pfeifer.
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Plaatjes van het Binnenveld
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De grote zaagbek.
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Koekoek

Foto’s: Peter Pfeifer
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Voorwoord
Dit jaarverslag kenmerkt zich door een wat beperktere inhoud ten opzichte van de
voorgaande jaren. Dat komt niet voort uit stilzitten, integendeel, er is veel gedaan. Het komt
wel voort uit het feit dat we in een wat ik noem ‘tussenfase’ zitten. We zitten midden in de
ontwikkelingen van nieuwe natuurgebieden en in de ontwikkelingen in de agrarische sector.
Welke kant het “kwartje” op zal vallen is vooralsnog niet duidelijk.
Foto: Een kwartje uit 1996. Misschien wel het 1e jaar waarin onze
voorgangers begonnen met weidevogelbescherming in het
Binnenveld.
Wat de gevolgen zullen zijn voor de weidevogels in het nieuwe
natuurgebied De Binnenveldse Hooilanden is nog afwachten.
Eerder gaven we al aan daar grote zorgen over te hebben. Door
onze inzet en die van WBO zijn er bij de inrichting door de
uitvoerders wat stappen gezet meer ten gunste van weidevogels.
Dit jaar had dat een gunstig effect. Het behoud van weidevogels in
de toekomst zal vooral afhangen van het beheer in de toekomst.
De focus van de terreinbeheerders ligt echter niet op beheer dat gunstig is voor weidevogels.
Voorbeelden van dergelijke ontwikkelingen met verruiging en vernatting die niet goed
uitpakken voor weidevogels zijn er vele. Het is dus de vraag hoe het hier in het Binnenveld
uiteindelijk wordt.
De ontwikkelingen in de agrarische sector (met als ik dit schrijf de beelden van trekkers en
protesterende boeren op het Malieveld nog voor ogen) zijn voor mij lastig in te schatten. Met
grond onttrokken aan de natuurgebieden zijn agrarische percelen verhoogd. Dit biedt kansen
voor intensief graslandbeheer en dat zie ik ook ontstaan. Een beweging waarvan veel
mensen nu zeggen dat het die kant juist niet op moet gaan met de veehouderij. Voor de
weidevogels is het in ieder geval ongunstig. Sommige boeren lijken wel meer bereid stappen
te willen zetten ten gunste van weidevogels mits daar bedrijfseconomisch perspectief in zit.
Een route, stapje voor stapje, met meer ruimte
voor circulaire landbouw. Hoe de agrarische
sector zich verder ontwikkelt is daarom ook een
grote vraag.
Met al deze losse eindjes in het vizier werkt de
ANV Het Binnenveld met veel partijen aan een
nieuw weidevogelplan, zie hoofdstuk 5; ‘De
toekomst’. Dat is goed want de ANV probeert
de partijen te verbinden en stappen te zetten
ten gunste van de weidevogels in het
Binnenveld. Door met SBB-Utrecht en onze
boeren te spreken over deze plannen proberen
we als WBW ook ons steentje bij te dragen.
Het kan nog steeds goed komen maar we zitten
in een ‘tussenfase’. Het kan alle kanten op. Van
harte hoop ik voor onze weidevogels en voor
hen die daar elk jaar weer opnieuw van
genieten, dat “het kwartje” de goede kant op
valt. Wij doen daarbij ons best.
Roelof de Jong. Coördinator WBW.

Foto: Peter Pfeifer. Kievit man.
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1. Inleiding
U hebt het jaarverslag van de Weidevogelbeschermgroep Binnenveld West, afgekort WBW,
van 2019 in handen. We laten u met een aantal artikelen en de resultaten van 2019 zien wat
we dit jaar hebben gedaan. We beginnen met een weergave van het seizoen in vogelvlucht
gevolgd door de resultaten in beeld en cijfers. Dan volgen korte onderdelen over bijzondere
activiteiten en een schets met toekomstscenario’s. Het ANLb systeem komt uitgebreid aan
de orde. Het biedt, kansen voor een ander verdienmodel voor boeren. We sluiten af met een
financiële verantwoording van ons werk. We hopen dat u weer van ons verslag geniet, de
verhalen en vooral de mooie foto’s van vooral dhr. Peter Pfeifer. Dit jaar geen beschrijvingen
van ons gebied of onze werkwijze. Dat kunt u vinden in vorige jaarverslagen.
Dit jaarverslag bieden we u als boer, sponsor, vrijwilliger en betrokkene graag aan. Het
verslag dient ook als verantwoording naar het IVN waar we een werkgroep van zijn en naar
partijen als de ANV Het Binnenveld, LTO, Landschap Erfgoed Utrecht en de gemeenten
Rhenen en Veenendaal waar we mee samenwerken.
1.1. Dankwoord
We bedanken hierbij ten eerste graag alle betrokken boeren. Zonder hen geen agrarisch
weidevogelbeheer. Uiteraard past hier ook een woord van dank voor al onze vrijwilligers en
ondersteuners in het veld. Het veldwerk, de belangrijkste schakel in het geheel is er niet
zonder de vrijwilligers. Vele uren actief in het veld, steeds maar in de weer om het nest te
beschermen, want elke week verandert er wel weer iets in de populatie. Heel hartelijk dank.
En dan natuurlijk een dankwoord voor hen die dit werk van ons mede mogelijk maken. De
sponsoren, het IVN-afdeling Veenendaal-Rhenen, het Landschap Erfgoed Utrecht, de Wild
Beheer Eenheid, de ANV Het Binnenveld en de gemeente Rhenen. Iedereen hartelijk dank
voor jullie ondersteuning, elk vanuit je eigen plek en rol ten opzichte van de weidevogels in
het Binnenveld.
Roelof de Jong
Coördinator WBW
T. 06 13269280
E. rtdejong@planet.nl

Foto: Peter Pfeifer.
Halfwas pullen van
de Kievit. Als ze
zover zijn redden ze
het meestal wel.
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2. Het weidevogelseizoen in vogelvlucht
Het weidevogelseizoen 2019 kwam heel langzaam op gang. Begin maart vroegen we ons
bijna af of er wel kieviten terugkwamen. Op percelen waar anders wel kieviten kwamen was
nauwelijks activiteit merkbaar. Eind maart kwam het iets opgang. Dat betekende o.a. dat
wethouder Peter De Rooij samen met Jan van Maanen van de gemeente Rhenen de eerste
nestgegevens via GPS vast kon leggen. Op het land van Gerrit van de Scheur aan de
Noordelijke Meentsteeg gebeurde dit op 28 maart. We vonden er 3 legsels. We werken al
een aantal jaren met dit systeem en het mooie van dit systeem is dat het nest meteen voor
iedereen zichtbaar wordt op internet. Wethouder de Rooij vond het ook wel mooi om niet met
het vingertje te hoeven wijzen naar het nest maar in plaats daarvan de gegevens op de
telefoon vast te leggen.

Foto: Roelof de Jong. Wethouder Peter de Rooij legt een nestje van vier eieren vast middels
GPS. Jan van Maanen (midden) en Gerrit van de Scheur kijken toe.
Een groot aantal van de toch al karige legsels die we vonden kreeg vervolgens met predatie
te maken. Vooral de kieviten tussen de Grift en Maatsteg-Veenweg kregen het zwaar te
verduren. Geen nest bleef ongedeerd. Ook van de drie nesten van Gerrit van de Scheur
kwam maar één uit. Ondertussen meldden zich wel meer kieviten en grutto’s en leefde het
Binnenveld weer op. Zo ook in de Achterbergse hooilanden. Daar deed zich dit jaar iets
nieuws voor. Op de percelen die in plaats van een natuurbestemming een agrarische
bestemming hadden gekregen na de kavelruil werden door boeren verschillende initiatieven
genomen om weidevogels te lokken. Zo zette boer Gerrit Roseboom een stukje land onder
water. Plas-dras maken, zoals dat wordt genoemd, waardoor weidevogels als door een
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magneet worden aangetrokken. Nat werd
het wel, maar het werd vanwege
verschillende factoren helaas geen succes.
Andere boeren werken met uitgesteld
maaien en botanische graslandranden.

Bovenstaande foto is van een ander gebied.
Bij ons moeten de grutto’s nog even wennen
aan deze nieuwe vormen van
graslandbeheer.

Foto: Roelof de Jong. Nat is het wel.
V l-r Gijsbert Roseboom jr., Louwe Hummel,
Jan Bouwhuis, Gijsbert Roseboom sr.

Na verloop van tijd kwam het toch nog een beetje goed. Een 5-tal grutto-paren zaten tussen
de Grift en de Maatsteeg en voor de tweede legsels van de kieviten kwamen er meer terug
en die kwamen ook uit. Het vinden en beschermen van de Grutto’s is nog een verhaal apart.
Een Grutto die een nestplaats maakt in kortgras is nog wel eens te traceren.
Foto: Peter Pfeifer. Grutto man verleidt een
vrouwtje met het maken van een mooi kuiltje.

Maar als ze eenmaal een nest hebben gemaakt,
het gras snel groeit, dan wordt zo’n nest heel
moeilijk vindbaar.
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De oplossing leek de inzet van een drone. Een drone met infraroodcamera legt de nesten
(warme plekken) vast. Aan de hand van de dan getraceerde gps-codes zouden ze moeten
kunnen vinden. Dus wij vroeg op een morgen 6.00 uur, naar Gerard van Laar aan de
Maatsteeg voor het onderzoek.

Foto: Roelof de Jong. Links Gerard van Laar en rechts de medewerkers van collectief
Eemland die over een drone beschikken.

Het zat dit jaar echter niet. We hadden pech met de drone en de nieuwe software.
Uiteindelijk leverde het op dat er wel nesten zaten maar niet duidelijk was waar. Tja, zover
waren we zelf ook al. Wat overblijft is dan de oplettendheid van de boeren zelf en hun acties
om de nesten te beschermen. En dat is gebeurd waardoor we op een gegeven moment zelfs
11 Grutto kuikens tegelijk konden waarnemen vanaf de Grift. Evert Jan van Laar en Gerard
van Laar, bedankt.
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Foto: Peter Pfeifer. Grutto pullen in het land vanaf de Grift.
Tot slot nog een verhaaltje over hoe we soms positief verrast worden.
Negatieve verrassingen zijn er ook wel maar die vertellen we niet. Positief dus en dan gaat
het over het land van Gerrit van de Scheur. We ‘misten’ dit jaar 5-6 paar kievieten aan de
Noordelijke Meentsteeg. Via Gerrit hoorde ik dat er op zijn nieuwe maisperceel toch wel
kieviten zaten. Heel bijzonder want het grasland was
doodgespoten en de grond meerdere keren bewerkt. Ik
vond een nestje op door de kievieten bijeengebrachte dode
grassprieten op het kale bouwland. Dus toch! En er waren
meer kieviten in de lucht. Afijn de mais wordt gezaaid en
daarna vonden we nog 4 nesten. Nadat ik een tijdje weg
was met vakantie en ik polshoogte kwam nemen vlogen 10
boze kievit ouders boven mijn hoofd. Een klein succesje
voor Gerrit. De dan al opgekomen mais bood beschutting
voor de pullen.

Foto: Peter Pfeifer.
Kievit pul.

Hier niet in de mais
want dan zie je ze
niet meer.
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3. Resultaten weidevogelseizoen 2019
Zoals in hoofdstuk 2, het weidevogelseizoen in vogelvlucht al aangegeven, was het bij ons
een “mager” jaar voor de Kievit en een gemiddeld jaar voor Tureluur en Grutto. De
scholekster heeft het moeilijk en de veldleeuwerik hebben we dit jaar hier helaas niet
gehoord.
2019
3.1 Resultaten WBW in beeld
Wat opvalt is dat de Kieviten op de
flanken in 2018 nog aanwezig waren
maar in 2019 nagenoeg verdwenen
zijn. Daarnaast zijn zeker als je nog
één of twee jaar terugkijkt hele
kolonies van weidevogels verdwenen.
Legenda:
Rood: Grutto
Wit:
Kievit
Blauw: Scholekster
Groen: Tureluur
Bruin: Wulp

2018

Dat komt omdat boeren eerst meer
maispercelen hadden dan nu. En
daar zaten de kieviten op. Dat die
maispercelen er niet meer zijn komt
door een overheidsmaatregel de zg.
derogatieregeling waarbij het
maximum percentage mais wordt
vastgesteld. Dat percentage is
verlaagd van 30 naar 20. Het goede
nieuws is dat we in het boerenland
tussen de Grift en de Maatsteeg
meer Grutto’s en Tureluurs vonden.
Het lijkt wel of deze zich wat over een
groter gebied hebben verspreid
Bron: Website Stichting
landschapsbeheer Nederland. De
gegevens leveren wij aan.

Wat ook opvalt is dat op de zg. ontgrensde percelen in de Achterbergse Hooilanden die
eerder natuur waren en nu agrarisch worden beheerd (met deels weidevogelpakketten) niet
dat resultaat hebben opgeleverd waar we op hoopten. Dit ondanks de plas-dras situatie die
tijdelijk werd ingezet. Mogelijk is het een jaareffect, mogelijk heeft het te maken met het
vernieuwen van het grasland dit jaar. Er is minder kruidenrijkgrasland en meer grasland met
krachtig glanzend productiegras. In de kaart zijn dit de ingekleurde percelen.
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R.G. de Bruin en S.C. de Bruin,
tandartsen
Nwe. Veenendaalseweg 6,
3911 MK Rhenen
(0317) 612518
www.tandartsdebruin.nl
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3.2 Resultaten WBW werkgebied en aansluitende Achterbergse Hooilanden in tabel
2019

WBW-zoekgebied Bron:
eigen vrijwilligers

Kievit

Aantal nesten

69

Uitgebroed

40

Grutto

Scholekster

Tureluur

Wulp

Achterbergse Hooilanden De
schatting van ons is als volgt:

Aantal nesten

5

Uitgebroed

5

Aantal nesten

2

Uitgebroed

1

Aantal nesten

4

Uitgebroed

4

Aantal nesten

3

Uitgebroed

3

Aantal territoria

7

Aantal territoria

4

9

Aantal territoria

geen

2

Aantal territoria

2

Aantal territoria

Achterbergse Hooilanden. De
schatting van ons is als volgt:

Kievit

Aantal nesten

Aantal territoria

Grutto

Scholekster

Tureluur

7

2

Uitgebroed

2

Aantal nesten

2

Uitgebroed

2

Aantal nesten

5

Totaal

126

77

Aantal nesten

6

2

WBW-zoekgebied Bron:
eigen vrijwilligers

Uitgebroed

76
47

2018

119

Totaal

77
Aantal territoria

7

9

Aantal territoria

geen

2

1

Aantal territoria

3

4

Aantal nesten

1

Aantal territoria

2

3

Uitgebroed

4

Uitgebroed
Wulp

Veldleeuwerik

Aantal territoria

4?

4

Zoals al eerder aangegeven bij 3.1 ‘Resultaten in beeld’ is er dit jaar een behoorlijke daling
van het aantal kieviten te zien bij ons aan de westkant van de Grift. Mogelijk is er sprake van
migratie naar Gelderland. Voor kieviten was het daar dit jaar een aantrekkelijke omgeving,
open, zwarte grond, kort gewas. De toename daar blijkt uit onderstaande tabel.
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3.3 Resultaten in het hele binnenveld van de laatste 5 jaren
We zien dit
jaar voor het
hele
Binnenveld
een toename
bij bijna alle
soorten. Dit is
opmerkelijk en
tegelijk een
succes voor de

weidevogelaars. Immers eerst leek het erop dat de projectleider en uitvoerder met maaien en
slepen veel broedpogingen wilden verpesten om uitstel van werk te voorkomen. Dat ging
helemaal de verkeerde kant op. Door een ingreep waarvan we kunnen zeggen dat we daar
nauw bij betrokken zijn geweest kregen de WBO-ers meer toegang tot de percelen en
konden meer aan beschermwerk doen. Enkele vrijwilligers van WBO kregen toestemming
om het gebied in te trekken. Dat waren met name Ardy Rekers, Chris Bosch en Driek
Enserink. Zo konden zij ervoor zorgen dat daar waar nesten lagen ook geen
werkzaamheden meer werden uitgevoerd. Waarom er dus vooral in het Gelderse dit jaar
meer broedparen waren dan voorheen komt naar ons idee van de tijdelijke terreinstructuur
en de extra inzet van WBO waardoor uiteindelijk de vogels goed konden gedijen.
Foto: Peter
Pfeifer.
-Open,
-zwarte grond,
-kort gewas.
Omstandigheden
die dit jaar extra
broedparen naar
Het Binnenveld
lokten en na de
nodige ophef ook
rust kregen om
daadwerkelijk tot
broedsucces te
kunnen komen.
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3.4 Resultaten per locatie, Binnenveld west

Resultaten weidevogel legsels 2019 Zoekgebied WBW

NAAM BEDRIJF
Adres
Monsato, cp Hans HoogakkerWaga, Wageningse Afweg 31,
Gert van Laar
Levendaalseweg 9
Wilco Versteeg
Vrijweidersweg
WUR Unifarm
Bornsteeg Wageningen

T Henken
Jan B Henken
G.J.M. van Laar

Zuidelijke Meentsteeg
Nrd Meentsteeg 16A
Maatsteeg 18

Wijnand Versteeg

Kampjesweg 14

Gerrit van de Scheur
E.J. van Laar

Nrd Meentsteeg 10
Maatsteeg 16

H Geesink
T. van de Meijden
Sjaak van Laar
SBB
E.J. Roekel
G.J. Ter Maaten
J van der Kolk
W. van der Meijden
H van der Scheur
M. Bloed
Verwoerd
R van Laar
T van Laar

Zuidelijke Meentsteeg 20
Achter de lijn
Cuneraweg 42
Veenweg 5
Weteringsteeg 12
Sundertweg 4
Cunereaweg 60
Marsdijk 18 Lienden
Dwarsweg 2
Rauwveldseweg 1
Hogeweg 25

perceel
Levendaalseweg
Maatsteeg
hoek Wetst-Zuidmnw
Middelbw/vrijweiderst(mais)
wintertarwe
braak / zomergraan
aardappelen
Naast bos /olifantengras
Middelbw (L)
Schoutensteeg
Grift
Maatsteeg
Huiskavel
Middelb weg
ndr meetsteeg
Grift
Friese Steeg
Maatsteeg
vrijweidersweg
Achterbergse hooilanden
Achterbergse hooilanden
Achterbergse hooilanden
Maatsteeg (braak->gras)
Veenweg/grift (mais)
Maatsteeg (braak->gras)
Zuidelk meentst (mais)
Veenweg (gras)
Maatsteeg (grift)
Friesesteeg (mais)
Dwarsweg (mais)
Grift (mais)
Weteringsteeg (mais)

Kievit
Nest Uit verl pred. 2de leg uit pred. ScholeksterWulp
1
1
1 1
1 (P)
1
1
2
2
1 1
3 2
3 2

1
1

1
1

Tureluur Grutto

1
1

1 1

3
6
1
1 1
3 1

3
6
1
2

2

2

1

1

5
1

5
1

1 uit

2 uit

2 uit

1 uit

3 uit

1 uit
1 uit
1

1
1 uit

1
7 7
3
6 2

1
3
4

7

7

4 3

1

5

5

45 19

15

2 uit

2 24

2 2
2 2
31 28

1 uit

3

2 uit

4 uit

Mechanisatie- en Automobielbedrijf
Gaasenbeek en Zn Landbouwmechanisatie G
Achterbergsestraatweg 205 3911CS Rhenen
Telefoon: 0317-612391
Fax: 0317-612391
Tractoren
Landbouwwerktuigen
ijzerwaren
Tuin en Parkmachines

Houthandel Bullinga
Grebbedijk 26
6702 PC
Wageningen
0317 - 418446
info@houthandelbullinga.nl

Vleesboerderij Het Binnenveld Het adres voor al uw Rundvlees

E nummer vrij. Ambachtelijk en diervriendelijk geproduceerd.
Wij zijn elke zaterdag geopend van 9 tot 15 u. Zuidelijke Meentsteeg 9 Rhenen. Ook online te
bestellen. Voor meer info kijk op:www.vleesboerderijhetbinnenveld.nl of bel 06-51494691.
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4. Bijzonderheden en activiteiten in 2019.
4.1 Boos en verdrietig.
Boos waren we in febr./maart op activiteiten van de projectontwikkelaar en uitvoerder van het
project Binnenveldse Hooilanden. Hoe rijm je na zeker 25 jaar weidevogelbescherming dat
nu in het kader van natuurontwikkeling wordt gemaaid en gesleept om nestgedrag van
weidevogels te voorkomen. Wij stonden er versteld van. Eerder al trokken we aan de bel met
onze zienswijze. Dat heeft opgeleverd dat wij uiteindelijk gehoord werden en dat er bij de
inrichting een aantal voor weidevogels gunstige maatregelen zijn genomen. Maar nu stonden
we opnieuw voor een dilemma. Wat te doen, ophef maken en indien mogelijk er voor zorgen
dat onderstaand beeld zou stoppen waren mogelijkheden. In de regio ontstond ook veel
onrust. Er was laten we zeggen weinig waardering voor deze manier van doen en we kregen
vragen over de juridische kant van de zaak. Over deze juridische aspecten hebben we
navraag gedaan bij de vogelbescherming. Het bleek dat de projectleider nou net precies het
randje van de juridische mogelijkheden had opgezocht. De ophef en onrust in de regio werd
echter ook opgemerkt door de uitvoerders. Naar aanleiding daarvan zijn er gesprekken
geweest tussen de projectleiders, de uitvoerder en weidevogelaars van WBO. Dit had o.a.
als positief gevolg dat WBO meer middelen in handen kreeg om beter voor de weidevogels
te kunnen zorgen.

Voor ons geldt dat we vraagtekens blijven zetten bij het hele project. Is het niet een
ontwikkeling die haaks staat op waar we naar toe willen met natuur en agrarische sector.
Meer samen, natuurinclusieve landbouw toepassen, op weg naar meer circulaire landbouw.
Natuurlijk: het kwelwater is bijzonder en dat wil je benutten voor natuur. Maar dat had ook
anders en minder robuust gekund. Wat nou als de 300 ha natuurgrond was verdeeld onder
20 boeren in Het Binnenveld met op die ha afspraken over natuurinclusief gebruik? Boeren
waren extensiever geworden en natuurbeheer betaalbaar. Afijn mosterd na de maaltijd
maar wel een gedachtegang voor onze Achterbergse Hooilanden in Utrecht.
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4.2 Kansen met natuurinclusief beheer
Na de kavelruil bij ons in Achterberg is 24 ha natuurgrond agrarische grond geworden. We
noemden dat de bufferzone tussen veehouderij met intensief gebruikt grasland en de
robuuste natuur van SBB. Deze 24 ha zou volgens de oorspronkelijke plannen en afspraken
natuurinclusief worden gebruikt. Zo gingen de partijen er mee akkoord. Dit natuurinclusieve
gebruik is echter vrijwillig, een risico in het geheel voor alle partijen. Als het anders
(intensiever) wordt ingekleurd zal ook aan de SBB kant weer een hardere opstelling te
verwachten zijn. Daarom waarderen we ook de inzet van sommige boeren die wel proberen
vorm te geven aan
natuurinclusief boeren op
deze percelen. Zij passen
binnen het ANLb systeem
(hoofdstuk 6) een gebruik
toe met
weidevogelpakketten. Je
kunt dan denken aan
kruidenrijkgrasland of
grasland met een plas-dras
situatie.
Foto: Kruidenrijk grasland.
Vooral naast Engelsraai andere grassoorten, rode klaver en boterbloem.
Plas-Dras
Foto: Jan Bouwhuis. Je kunt wel zien wat hier werkt (het is rood….).
In het gebied is
ook in
samenwerking
met Collectief
Utrecht Oost
gewerkt aan een
plas-dras situatie.
Het was geen
succes. Normaal
werkt dit met een
pomp met
zonnepanelen.
Voor onze situatie
kon dat niet, we
kregen een pomp
met dieselmotor
en een rode tank.
Dit betekende
veel heen en
weer lopen naar
de pomp en geen constante plashoogte op het maaiveld. Daarbij speelde ook dat het perceel
erg vlak was gemaakt en het grasbestand eenzijdig was. We hebben de inzet van de boer
gewaardeerd en helaas in gezamenlijk overleg moeten besluiten dat dit niet werkte. De
pomp is weggehaald. Mogelijk komen er volgend jaar nog andere opties. Gesprekken met
gebruikers vinden plaats.
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4.3 Grutto bescherming door boeren.
In hoofdstuk 2, het weidevogelseizoen in vogelvlucht is al weergegeven hoe het dit jaar ging
met de Grutto’s tussen de Grift en de Maatsteeg. Hierbij nog een drieluik van foto’s van dit
bijzondere staaltje weidevogelbescherming door boeren. Vanwege het verschil in maaidatum
tussen de percelen ontstonden verschillende stadia van het grasgewas. Zo werden ze tijdens
het broeden gespaard bij het maaien in het hoge gras. Later waren ze te volgen op de
gemaaide percelen.
Wat een fraai gezicht.
Hulde voor de inzet.
Foto’s
Henk Pfeifer
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4.4 Bijzondere waarnemingen
Tot slot in dit hoofdstuk nog wat dingen die je zomaar tegenkomt.
Een ooievaar die een mol verschalkt. Dat vinden
boeren en wij geen probleem!
Foto: Henk Pfeifer

Foto: Roelof de Jong. Een kievit, gepakt
op het nest, waarschijnlijk een vos of
steenmarter.

Foto: Henk Pfeifer. Een kleine plevier. Niet
nieuw maar wel veel meer gezien
dit jaar.

Een nest van Waterhoen. Blijft mooi.
Maatsteeg

En een nest van een Nijlgans. In hoog
vanggewas bij T. Henken.
Foto’s: Roelof de Jong.
Het was later verlaten.

20

5. De toekomst van de weidevogels in het Binnenveld
Het voorspellen van wat komen gaat is niet zo gemakkelijk. We kunnen van een aantal
bepalende factoren wat vermelden.
5.1 Ontwikkelingen in de natuurgebieden
Zoals bekend is dit jaar 300 ha nieuwe natuur, de zogenaamde Binnenveldse Hooilanden,
ontwikkeld. Of dit gunstig is voor weidevogels is de vraag. De hoofddoelstelling is botanisch
beheer en dat verhoudt zich lastig tot weidevogelbeheer. Maar er zijn ook mensen die
aangeven toch wel mogelijkheden te zien. Vanuit de weidevogel beschermgroepen WBO en
WBW hebben we druk uitgeoefend om toch meer ten gunste van weidevogels het
inrichtingsplan aan te passen. Dat is deels gebeurd en daar zijn we blij mee. De schrik zat er
wel in toen we dit jaar naar ons idee werden geconfronteerd met tegengestelde activiteiten.
Ten behoeve van het kunnen
uitvoeren van grondwerk werden
percelen bewust alleen daarvoor
gesleept en gemaaid. Zo werd
ervoor gezorgd dat er geen
nesten met eieren kwamen. Dit
om te voorkomen dat het werk stil
zou komen te liggen. Hier hebben
we samen met de beschermers
van WBO tegen geageerd wat
heeft geresulteerd in meer ruimte
voor bescherming door WBO
vrijwilligers. Uiteindelijk hebben
de collega’s in Oost dit jaar meer
nesten geteld dan andere jaren.
Daar is iedereen dan weer blij
om. Voor ons is het nog de vraag of dit goede resultaat van blijvende duur is. Omdat de
nieuw opgeleverde percelen nog kaal zijn en er in verhouding nog veel zwarte grond
aanwezig is trekt het vogels aan. Ook volgend jaar zal dit effect er nog wel zijn. Hoe het
daarna zal gaan hangt vooral af van het beheer. En dan maken we ons zorgen omdat de
focus voor het beheer op botanisch succes is gericht. Daar is geld voor. Als er extra beheer
nodig is voor weidevogels dan is het maar de vraag of dat ook gaat gebeuren. Weidevogels
gedijen bij open terrein met kort gewas. Of dat er in voldoende mate zal blijven is de vraag.
Foto: Harm
Roseboom. Dit jaar
ontvingen we veel
mooie foto’s van
het Binnenveld.
Mooie natuur. Als
dat samengaat met
onze weidevogels
is iedereen blij.
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Bij ons in Binnenveld-West, Utrechtse kant, geldt dat er dezelfde natuurontwikkelingen
komen. We hebben het dan over de grond van SBB, de Achterbergse Hooilanden. Omdat
Provincie en SBB er nog niet uit zijn over hoe dit gebied wordt ingericht krijgen de boeren in
2020 nogmaals dezelfde jaarcontracten. Die zijn relatief gunstig voor weidevogels omdat pas
na 15 juni mag worden gemaaid. Een beheer met beweiding zou nog beter zijn. Uit de
geluiden die we horen over de welke kant het op gaat met de natuurontwikkeling door SBB
maken we op dat ook de Achterbergse Hooilanden worden vernat en verlaagd, evenals in
Oost. We zijn (nu wel aan de voorkant) in gesprek met SBB en de Provincie Utrecht voor
behoud van de unieke weidevogelhabitat maar ook hier ligt de doelstelling anders, volgens
de beleidsmakers. Soms horen we zelfs; “Ach die weidevogels, die horen daar helemaal niet
daar hebben we elders in Utrecht voorzieningen voor getroffen”. Uitspraken waar we van
schikken na 25 – 30 jaar weidevogelbescherming met als resultaat een grote populatie
weidevogels. Het is dus maar de vraag hoe dit balletje gaat rollen.
5.2 Ontwikkelingen in de sector
Dat de landbouw in de komende jaren gaat veranderen is, denken we, voor iedereen wel
duidelijk. Echter hoe, en hoe snel op welke manier dat is nog niet zo éénduidig en per streek
verschillend. Een gebiedsgerichte aanpak is ook hier van belang. Immers in Achterberg
hebben we te maken met veel intensieve bedrijven, veel vee op één ha grond. Een
verandering of omslag heeft daarom in Achterberg een veel grotere impact dan in gebieden
waar het al veel extensiever is. Juist omdat veel ha landbouwgrond nu naar robuuste natuur
is omgezet of wordt omgezet is er
minder ruimte voor extensivering. Een
ontwikkeling haaks op de richting van
meer kringlooplandbouw. Raar
eigenlijk als je wat langer stilstaat bij
wat er dus echt gebeurd.
Onze boeren hebben vanwege hun
intensieve bedrijfsvoering hun eigen
land nodig voor weidegras en
voederwinning. Veranderen in de
sector zal daarom hier niet snel gaan
denken we. Veel boeren zijn bereid
om aan het bestaande
weidevogelbeheer te blijven werken.
Foto: WUR.
Een enkele boer wil passend binnen zijn bedrijfsvoering kleine stappen zetten met
bijvoorbeeld weidevogelranden langs maisland of kruidenrijke randen langs grasland. Voor
veel boeren in Achterberg zijn kruiden echter ‘onkruiden’ die ze liever niet zien. Voor
sommige mensen is dat onbegrijpelijk. We denken dat we het wel begrijpen gezien de
cultuur/historische plaats van de boeren alhier. Als WBW denken we echter wel dat een
strook met kruiden prima past in het rantsoen, gezond is, rijk aan mineralen en goed voor de
structuur van het ruwvoer. Dat gaat nauwelijks ten koste van de totale opbrengst, sterker
nog, tot een klein % van dit voer in het rantsoen brengt hogere opbrengsten en lagere kosten
met zich mee. Maar niet iedereen kan gemakkelijk zo’n stap nemen, daar is tijd voor nodig.
Op het weidevogelsymposium op 7 november in Nijkerk sprak Alex Datema, melkveehouder
uit Groningen en voorzitter van BoerenNatuur.nl dat het bij hem 25 jaar heeft geduurd
voordat de omslag naar het denken in hoe boeren ook anders kan helemaal rond was. “Ga
niet te snel, neem de mens mee bij veranderingsprocessen”, zo is zijn dringende advies. Aan
de ander kant is het de vraag of 25 jaar, nu we in 2019 al de problemen onder ogen zien,
niet te lang duurt.
Daarbij zeggen we als WBW dat er wel perspectief moet zijn op de lange termijn om stappen
te kunnen zetten. Perspectief vanuit de overheid, de voedselketen, de financiers, de
landelijke bestuurders. Dit alles wetende kunnen we toch vrijuit wat fantaseren op grond van
andere voorbeelden in Nederland. Wat te denken van het volgende scenario; Binnenveldmelk en Binnenveld-kaas, kwaliteitsproducten met gegarandeerde herkomst, in de schappen
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van Jumbo, AH, de Coöp etc. in alle omliggende winkels in de kernen. Een totale geldstroom
naar de betrokkenen die groter is als nu. Met een lokale verwerking, lokale handel en
distributie. Misschien heet het ook wel Foodvally zuivel. Terug naar vroeger? Nee, een
volgende stap in de toekomst. Of dit scenario over 25 jaar werkelijkheid is geworden we
zullen het zien.
5.3 SOVON en de vogelbescherming
SOVON heeft dit jaar een nieuwe vogelatlas uitgebracht. Bijgaand een foto van een deel van
de kaart van het verspreidingsgebied van de Grutto.

De kaart geeft aan dat er wel degelijk veel grutto’s in het Binnenveld zijn, het rood kleurt de
kaart. Dat weten we natuurlijk ook vanuit onze eigen waarnemingen en resultaten. Van
SOVON en de Vogelbescherming verwachten we dan ook een ondersteuning voor onze
initiatieven voor het behoud van onze weidevogels. Deze ondersteuning is er ook wel maar
daar moeten we wel voor praten. We zien een ontwikkeling waarbij bijna alle aandacht gaat
naar de weidevogelkerngebieden en niet naar gebieden zoals Het Binnenveld. Het
Binnenveld is geen weidevogelkerngebied in de kaarten van de beleidsmakers en dan wordt
het moeilijker. De Vogelbescherming richt zich wel op mooie nieuwe initiatieven met
Weidevogelmelk, Red de Rijke Weide en andere (vaak regionale) projecten. Of en hoe
Vogelbescherming Nederland ook kan en wil bijdragen aan weidevogelbescherming in het
Binnenveld is daarom ook één van de medebepalende factoren voor het uiteindelijke behoud
van de weidevogels hier.
5.4 Het nieuwe weidevogelplan van de ANV Het Binnenveld
Op 9 maart 2018 is de ‘Werkgroep weidevogelbeheer Binnenveld ’opgericht, een initiatief
van de ANV Het Binnenveld. De 4 deelnemende partijen zijn LTO Rhenen-Veenendaal, de
ANV, de beide collectieven Utrecht Oost en Veluwe West en de weidevogelaars WBO en
WBW. Vervolgens heeft deze werkgroep het initiatief opgepakt om een nieuw
weidevogelplan te maken, bij voorkeur breed gedragen door meerdere partijen en te
financieren door de omliggende gemeentes en de ANV. WBW heeft ervoor gekozen de
projectgroep met Willem Rienks, Otto Vloedgraven en Henk van Paassen te ondersteunen
met advies en o.a. de organisatie van gesprekken in het veld. Op 25 september was er een
startbijeenkomst bij boerderij ‘De Hooilanden’ met diverse betrokken partijen bijeen. Het is
aan de opstellers van het plan om de uitdaging aan te gaan om op basis van o.a. de
bovenstaande factoren een richting gevend plan te schrijven. Daarvoor vinden o.a. ook
gesprekken plaats met boeren aan de keukentafel.
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Foto: Roelof de Jong. Keukentafelgesprek bij Gerard van Laar aan de Maatsteeg met rechts
projectleider Willem Rienks. Links; Evert Jan van Laar, Evert Jan van Roekel en Henk van
de Scheur.
De gesprekken met boeren verlopen plezierig. Veel boeren schuiven aan. Ons inziens zijn
de gesprekken met de beleidsmakers in de regio en de terreinbeheerders van
doorslaggevende betekenis. Boeren kunnen ook meedoen maar zullen pas werkelijk stappen
zetten als er perspectief is voor de langere termijn. Daarvoor moeten de kaders op landelijk
en regionaal niveau duidelijk zijn. WBW is blij met het initiatief van de ANV voor het schrijven
van een nieuw weidevogelplan. Misschien wel op dit moment de enige weg waarbij we nog
kunnen werken aan het behoud van de weidevogels. We hopen op een mooi breed
gedragen plan en uiteraard op maatregelen die ook echt genomen worden met als resultaat
het behoud van onze weidevogelpopulatie of zelfs het vergroten daarvan.
Terug naar de eerste zin van dit hoofdstuk; “Het voorspellen van wat komen gaat is niet zo
gemakkelijk”. We schetsten een 4-tal ontwikkelingen. Stel nou dat die allemaal positief
uitpakken dan hebben we over 10 jaar een weidevogel oase in het Binnenveld. Stel twee van
de vier gaan goed dan blijven er nog weidevogels in het gebied, welke, hoeveel en waar en
voor hoe lang dan nog is de vraag. En als alle 4 de ontwikkelingen niet goed uitpakken wat
dan?
Het kan nog steeds, er is nog steeds veel goodwill bij boeren en burgers, maar daarmee
komen we er niet. Het is nu de tijd voor goede maatregelen: betaalde maatregelen voor de
boer in de vorm van weidevogelpakketten, maatregelen te nemen door de terreinbeheerders,
ondersteunende maatregelen door gemeentes en andere partijen. Wij houden ze nog steeds
graag in de lucht.

25

26

6. Het ANLb stelsel; “Boeren met natuur”, ook een verdienmodel.
6.1 Het ANLb stelsel
Dit hoofdstuk gaat over het agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer, kortweg het ANLb
stelsel. Het ANLb stelsel werd in 2016 ingevoerd en wijkt nogal af van de oude SNL-regeling
(Subsidieregeling Natuur en Landschap). De kern van het nieuwe stelsel is een
leefgebiedenbenadering voor (dier)soorten van internationaal belang. De regeling wordt
uitgevoerd door Collectieven Agrarisch natuurbeheer. Het nieuwe stelsel is provinciaal
geregeld. Dat betekent dat we in het kleine Binnenveld met 2 collectieven te maken hebben.
Collectief Utrecht Oost is actief in het Rhenense en
Veenendaalse deel en collectief Veluwe in Wageningen en Bennekom.
Het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer is een belangrijk instrument voor het realiseren
van de (internationale) natuurdoelen. Er zijn veel soorten (dieren) die hun leefgebied in het
agrarisch gebied hebben. Via het ANLb worden de leefgebieden voor deze soorten in stand
gehouden. Het westelijk Binnenveld is bijna helemaal ingetekend als leefgebied ‘Droge
Dooradering’. Tot dit leefgebied behoren vrij kleinschalige gebieden met veel
landschapselementen zoals graslanden, akkers, (knot)bomenrijen, houtsingels, maar ook de
meer open gebieden langs de Grift. Andere agrarische natuurtypen zijn: water, open
grasland, open akkerland, en natte dooradering.
Doelsoorten
Doelsoorten zijn de diersoorten waarvoor Nederland op grond van de Vogel- en
Habitatrichtlijn de internationale verplichting heeft om de “Staat van Instandhouding” van
deze soorten te verbeteren of te behouden. Het gaat om amfibieën, insecten, vlinders,
vogels, zoogdieren en vleermuizen. Er zijn in totaal 68 soorten benoemd, waaronder: de gele
kwikstaart, kievit, grutto, blauwe kiekendief, houtduif, torenvalk, boomkikker,
kamsalamander, tureluur, hazelmuis, bunzing ensteenuil.
De beheeractiviteiten die worden uitgevoerd in een agrarisch leefgebied hebben een functie,
bijvoorbeeld het creëren van foerageergebieden, of het optimaliseren van
voortplantingsmogelijkheden. Voor de categorie water gelden andere beheerfuncties, zoals
waterberging of bufferzones langs waterlopen om uitspoeling van meststoffen naar sloten te
verminderen.
Agrarische collectieven
Agrarische collectieven, in ons geval collectief Utrecht Oost, zijn m.n.
samenwerkingsverbanden van Agrarische NatuurVerenigingen. De ANV het Binnenveld is
een van de vier agrarische natuurverenigingen in het oostelijk deel van de provincie Utrecht.
Het collectief regelt de uitvoering van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer. Zij stelt
een gebiedsbeheerplan op en vraagt op basis daarvan de subsidie voor Agrarisch Natuuren Landschapsbeheer aan bij de provincie en sluit overeenkomsten af met de individuele
grondgebruikers. De boeren sluiten dus niet meer individueel, zoals vroeger, bij de dienst
Regelingen de SNL contracten. Dat deel is nu collectief geregeld. De boeren sluiten wel zelf
één op één met de veld coördinator van het collectief de contracten af met beheerpakketten.
Voor de verschillende doelsoorten zoals erfvogels, weidevogels, amfibieën of insecten zijn er
verschillende pakketten.
6.2 Beheerpakketten
Voor Het Binnenveld gelden voor weidevogelbeheer de volgende beheerpakketten. De
pakketten gelden normaal voor 6 jaar maar omdat deze periode al 4 jaar loopt vanaf nu voor
2 jaar. In 2022 gaat een nieuwe contractperiode in werking.

Beheervergoedingen Collectief Utrecht Oost; zie volgende pagina
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Overzicht beschikbare vergoedingen (bron, collectief Utrecht Oost, Otto Vloedgraven)
Hieronder is een overzicht gegeven van bedragen (euro per ha) op basis van vergoedingen
die nu betaald worden door collectieven Veluwe en Utrecht Oost.
De vergoedingen zijn in beginsel een compensatie voor gederfde inkomsten door het
beheer. In praktijk kunnen bedrijven die ruim in het ruwvoer zitten hier financieel een plus
aan over houden of in droge of natte jaren hun extra ruwvoer mee aankopen.
Bemesting wel toegestaan:
Laat inzaaien (na 15 mei) en vroeg onderwerken mais
1 juni land uitgesteld maaien
15 juni land uitgesteld maaien
Voorweiden tot begin mei en 6 wkn rust

351 euro
333 euro
649 euro
273 euro

Bemesting beperkt toegestaan (weiden of ruige mest)
15 juni kruidenrijk grasland
15 juni Kruidenrijke rand
Toeslag ruige mest

1250 euro
1062 euro
115 euro

Bemesting niet toegestaan
Plasdras 15 mei
Plasdras 15 juni
Botanische grasland rand
Botanische hooilandrand

1447 euro
2403 euro
1205 euro
1531 euro

Aanvullende pakketten (die nog niet bestaan)
Vroeg onderwerken groenbemester op kievitpercelen
50 a 100 euro per ha als vergoeding
voor een extra werkgang. Alleen op
maispercelen waar voorgaande jaren
kieviten zaten.
Alle beheerpakketten tellen gewoon mee voor GLB en mestplaatsing.

Voor de uitvoering van bovenstaande maatregel kan WBW in 2020 ook zelf bijdragen uit de
eigen voorziening. Boeren kunnen contact opnemen met rtdejong@planet.nl . Ook voor
andere maatregelen in het veld die niet direct uit de middelen van het collectief kunnen
worden betaald graag contact opnemen met Roelof de Jong, coördinator WBW.

Meer informatie over pakketten en het ANLb stelsel.
Boeren die willen nadenken over de inzet van één of meer van bovenstaande pakketten
kunnen contact opnemen met Otto Vloedgraven, coördinator van de ANV het Binnenveld en
tevens veld coördinator voor het collectief Utrecht-Oost.
Otto Vloedgraven
o.vloedgraven@upcmail.nl
0628870603
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Als voorbeeld een uitwerking van het pakket met een Botanische weiderand.
In het Binnenveld is o.a. dit pakket al een keer afgesloten.
Kenmerken:
• De rand niet bemesten, geen slootvuil in de rand
• Minder uitspoeling van meststoffen
• Verbetering van de waterkwaliteit
• Samenstelling weiderand meer divers
• Vergoeding € 1.205 per hectare per jaar
rand 2 meter breed € 0,24 per meter per jaar;
rand 3 meter breed € 0,36 per meter per jaar;
rand 6 meter breed € 0,72 per meter per jaar
Rekenvoorbeeld: perceel grote 200 m rand 6 meter breed; Vergoeding 144, =

Foto: Website Collectief Utrecht Oost. Botanisch waardevolle weiderand.
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7. Financiën
Vergoedingen gespaarde nesten
Dit jaar zijn de legselvergoedingen voor boeren gelijk aan die van vorig jaar. De gemeente
Rhenen verstrekt deze vergoedingen. De uitbetaling aan de boeren wordt via de Agrarische
Natuur Vereniging Het Binnenveld verzorgd. Onder de boeren met uitgekomen nesten (zie
resultaten overzicht) wordt een bedrag van in totaal € 1500, = verdeeld. De bedragen per
weidevogel zijn verschillend. Omdat er minder nesten zijn en we hetzelfde geld kunnen
verdelen zijn de vergoedingen dit jaar wat hoger dan vorig jaar.
Kievit
Grutto
Scholekster
Tureluur

Uitgebroed € 25,-Uitgebroed € 50,-Uitgebroed € 50,-Uitgebroed € 50,--

De uitbetaling loopt via de Agrarische
natuurvereniging (ANV) Het Binnenveld.
De werkgroep WBW is de gemeente Rhenen
zeer erkentelijk voor de huidige vergoedingen
en de ANV voor de uitbetalingen.
Foto: Peter Pfeifer. Scholekster bij de Grift
met een zoetwatermossel.
Voor 2020 is door de gemeente Rhenen wederom de toezegging gedaan om de
legselvergoedingen ter beschikking te stellen. Het gaat weer om een bedrag van Euro
1500,= en daar zijn wij heel blij. Met dat geld kunnen we de boeren ook in 2020 weer een
legselvergoeding bieden. Niet dat men het daarom doet maar het is wel een steuntje in de
rug en geeft de waardering aan voor het meewerken aan de instandhouding van onze
weidevogels in het Binnenveld.
Het IVN Veenendaal-Rhenen
Onze werkgroep is één van de werkgroepen van het IVN Veenendaal-Rhenen. We maken
gebruik van de Groenhof en we kunnen voor onze activiteiten gebruik maken van een
budget. Het budget van het IVN is bedoeld voor de vrijwilligers en voor activiteiten ten
behoeve van dat vrijwilligerswerk. Denk daarbij aan PR werk, materiaal voor educatie,
excursies, avonden van overleg, het jaarverslag etc.
Sponsoren
Erg blij zijn we met onze sponsoren uit Achterberg en Rhenen. Zij adverteren in dit
jaarverslag. Elk jaar kunnen we rekenen op een bijdrage van zo’n 20-tal sponsoren, veelal
ondernemers uit het Binnenveld en Rhenen. Ontzettend fijn.
Ook sponsor worden als bedrijf of als particulier? Meld je dan aan bij ons.
Geld voor directe maatregelen in het veld.
WBW heeft ook een eigen rekeningnummer waar op het geld van de sponsoren en de
opbrengsten van de film staan. Dit beheert de werkgroep zelf. De middelen op deze rekening
komen direct ten goede aan activiteiten in het veld zoals voor de inzet van een drone. Als
boeren of burgers specifieke maatregelen willen treffen ten behoeve van de weidevogels
zoals het aanleggen van plas-dras dan worden middelen gezocht bij het Collectief Utrecht
Oost en anderen. Wij kunnen dan vanuit onze voorziening hieraan ook bijdragen.
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De vrijwillige weidevogelbeschermgroep Binnenveld West is onderstaande sponsoren veel
dank verschuldigd. Met jullie bijdragen zijn we instaat dit jaarverslag te maken en diverse
andere PR activiteiten.

Sponsoren Vrijwillige Weidevogelbescherming Binnenveld West met een advertentie in dit
jaarverslag.
Fa G Gaasenbeek & zn
van Lienden&Kooistra
Mol
á Compagner
De Wildernis
Coöp Duijzer Achterberg
Ter Maaten
R de Bruin
Snuffelcorner Rhenen
Bullinga timmerwerken
Vleesboerderij Het Binnenveld"
Greenvalley
Groen project
Jan Rauw en zonen BV
Fa. Smits
Korpershoek
Arjan Huibers
Van Oort
Hendrik Meijer

Mechanisatie en automobielbedrijf
Accountants, belastingen
Voegwerk en renovatie
Vachtverzorging hond/kat
Tuincentrum
Supermarkt
Fullservice en elektrotechniek
Tandarts
Tweedehand handelsonderneming
Houthandel/tuinhuisjes
Vleesboerderij
Veevoederadditieven
Hoveniersbedrijf
Agrarisch loonbedrijf
Aannemersbedrijf
Elektronica
Brood- en banketbakkerij
Elektronika
Tweewielers Meijer

Achterbergsestrw 205 Achterberg
Achterbergsestraat 179
Schoneveld 13 Achterberg
Hogesteeg 6a Achterberg
Weteringsteeg 12 Achterberg
Schoneveld 35 Achterberg
Hogesteeg 15 Achterberg
Nieuwe Veenendaalseweg 6 Rhenen
Meerdere adressen Rhenen
Grebbedijk 26 Wageningen
Zuidelijke Meentsteeg 9 Rhenen
Agrobusinesspark 32 Wageningen
Boslandweg 32 Rhenen
Cuneraweg 129 Achterberg
Cuneraweg 114 Achterberg
Cuneraweg 173a Achterberg
Cuneraweg 94 Achterberg
Achterbergsestraatweg 25 Rhenen
Cuneraweg 227 Achterberg

en diverse andere sponsoren waaronder

Unifarm, WUR Wageningen
Monsanto, Wageningen
Dit jaarverslag wordt bezorgd bij:

-alle boeren WBW
-alle vrijwilligers WBW
-een aantal adressen in het gebied
-alle sponsoren van dit jaarverslag
-Gemeente Rhenen
-Staatsbosbeheer (SBB)
-Landschap Erfgoed Utrecht (LEU)
-ANV Het Binnenveld / WBO
-IVN Veenendaal-Rhenen
-en andere plaatsen
Het verslag is ook digitaal beschikbaar via www.ivn.nl/afdeling/veenendaal-rhenen of
www.inhetbinnenveld.nl

Iedereen die graag een (extra) exemplaar van dit jaarverslag wil ontvangen kan dit
aanvragen bij de coördinator van WBW. Roelof de Jong, telefoon 0613269280
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