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VAN DE VOORZITTER 

De vrijwillige weidevogelbescherming 

stond centraal op onze jaarvergadering in 

april. Melkveehouder Hessel Agema uit 

Kollumerpomp in NO Friesland hield een 

enthousiast verhaal over zijn passie. Hij 

toonde aan dat een gezonde bedrijfsvoe-

ring op zijn boerderij heel goed te combi-

neren is met het in stand houden van de 

populaties van onze weidevogels. Meer 

hierover in deze Nieuwsbrief.   

We hebben tijdens de jaarvergadering afscheid genomen van Simon Hen-

driks, die na 13 jaar trouwe dienst binnen onze vereniging het stokje heeft 

doorgegeven aan Jo Penders uit Ammerzoden. Hij stelt zich in deze Nieuws-

brief aan u voor. 

We nemen een kijkje achter de schermen van de biologische melkveehouderij 

van Sjaak van ’t Hoog in Zuilichem. Wat is de toekomst van deze wijze van 

bedrijfsvoering? Deze discussie is actueel nu we bezig zijn om onze samen-

werking met Staatsbosbeheer in Munnikenland verder uit bouwen. Munni-

kenland wordt immers één groot natuurgebied, waarin het uitrijden van drijf-

mest en het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen drastisch 

aan banden wordt gelegd. Op 4 juni zijn we met Staatsbosbeheer op excursie 

geweest in Munnikenland  en hebben we kennis gemaakt met een aantal ge-

bruikers van het gebied. De organisatie Free Nature past met runderen van 

het ras Rode Geuzen en met Konikpaarden jaarronde natuurlijke begrazing 

toe. De beesten staan dus ook ‘s winters buiten en moeten maar zien hoe ze 

aan hun kostje komen. Tot nu toe staat die manier van omgaan met je vee 

haaks op de belevingswereld van 

onze boeren. We hebben ook met 

een particuliere gebruiker van 

Munnikenland gesproken. Deze 

boer beweidt met zijn vleesvee 

grote delen van de uiterwaarden en 

haalt daarnaast van enkele tiental-

len hectares hooi binnen voor de 

winter. Zo kan het ook. Ons uit-

gangspunt is dat de subsidiebedra-

gen die beschikbaar komen voor 



het natuurbeheer eerlijk moeten worden verdeeld over beide partijen, Staats-

bosbeheer en de VANL De Capreton (waarin de LTO-belangen zijn onderge-

bracht). Dat betekent zo laag mogelijke overheadkosten en zo hoog mogelijk 

netto inkomsten voor de boerengebruikers. 

Piet Nienhuis 

 

VOORDRACHT TIJDENS DE JAARVERGADERING OVER 

WEIDEVOGELS EN NATUURBEHEER  

Het tweede deel van de jaarvergadering was ook dit jaar een voordracht, dit-

maal verzorgd door stichting Skalsumer Natuurbeheer 

(www.skalsumernatuurbeheer.nl). De stichting wil bereiken dat het draag-

vlak en de kennis aanzienlijk vergroot wordt voor een duurzame veehouderij 

in combinatie met actief natuurbeheer en speciaal met weidevogelbeheer. Er 

is veel aandacht voor gevarieerd en afwisselend bouw- en grasland (hoge 

broeddichtheid) weide- en akkervogels omdat dit in het bijzonder een speci-

fiek kenmerk is voor een gezond en leefbaar platteland.  

De stichting beheer rond de 90 hectare graslanden, maïs- en tarweakkers. 

Centraal binnen deze akkers staat het melkveehouderijbedrijf van de heer 

Agema, van waaruit Skalsumer Natuurbeheer is ontstaan. De basis van het 

bedrijf is een melkveehouderij met 90 melkkoeien en een productie van 

12.500 kilogram melk per jaar. De bedrijfsvoering is afgestemd op het om-

gaan met hoogwaardig weidevogelbeheer. Het bemesten en oogsten van de 

akkers geschied volgens een vooraf opgesteld schema, waarbij de kansen 

voor het uitbroeden en grootbrengen van weidevogels maximaal kans word 

gegeven. Dit resulteerde in 2009 in 59 broedgevallen van de tureluur en 53 

van de grutto op deze akkers.  

Door het aanleggen van o.a. waterpartijen en creëren van een schelpeneiland 

worden het gebied voor weidevogels aantrekkelijk gemaakt. Rust in het ge-

bied is van groot belang om verstoring te voorkomen. Rond het maaitijdstip 

van de grasgewassen worden maatregelen genomen om nest- of kuikenver-

lies te voorkomen. Dit gebeurd door midden van verjaging met plastic vlag-

gen (vooral het geluid drijft de weidevogels het perceel uit) en het in delen 

maaien van percelen om de weidevogels de tijd te geven om naar een aan-

grenzend perceel te gaan. Anderzijds was er ook aandacht voor het gebruik 

van oogstgewassen van beheersgronden binnen het melkveehouderijbedrijf. 

Het gericht inzetten van beheersgras in het rantsoen maakt een hoge melk-



productie mogelijk. Hoervoor 

dient wel elke oogst separaat 

te worden opgeslagen en 

voorzien van een voeder-

waardenonderzoek. Op basis 

van deze gegevens wordt be-

keken wanneer welke oogst 

beheersgras dient te worden 

gevoerd. Door gericht inzet-

ten van beheersgras wordt zo 

een productie behaald waar-

mee het bedrijf zich kan me-

ten met de top van de melk-

veehouderij. 

De voordracht was leerzaam, maar bovenal inspirerend met een andere kijk 

op natuur- en weidevogelbeheer. Via deze weg wil ik de heren Agema en 

Heslinga van stichting Skalsumer Natuurbeheer bedanken voor hun boeiende 

voordracht.  

Wim van Woudenbergh 

 

ONZE NIEUWE SECRETARIS STELT ZICH VOOR  

Mijn naam is Jo Penders, 59 jaar, geboren in Ammerzoden, boerenzoon. Na 

mijn studie aan de agrarische hogeschool in Den Bosch, getrouwd met  

Lieuwkje van Rangelrooij en gaan werken bij de Zuivelcoöperatie, nu  

FrieslandCampina. Daar al meer dan 35 jaar werkzaam als kaasspecialist en 

verantwoordelijk voor productontwikkeling. Mijn trots gaat uit naar de pro-

ducten Milner en valess. Na een tussenpoos van 

18 jaar wonen in Limburg, waar onze kinderen 

zijn geboren, weer woonachtig in Ammerzo-

den.  Voor beweging houd ik me bezig met ten-

nis, tuinieren, fietsen en wandelen. De natuur en 

de agrarische sector spreken me aan. Een be-

stuursfunctie bij de Capreton lijkt me een mooie 

uitdaging. Momenteel wordt ik ingewerkt in de 

wereld van de Capreton en hoop een bijdrage te 

kunnen leveren. 



AFSCHEID SIMON HENDRIKS 

Tijdens onze jaarvergadering hebben we afscheid genomen van onze secreta-

ris Simon Hendriks. Simon heeft in 1999 als één van de initiatiefnemers aan 

de wieg van De Capreton gestaan. Hij heeft de baby gekoesterd en door de 

kleutertijd heen geleid. Als secretaris-uitvoerder heeft hij een groot deel van 

de taken in onze groeiende vereniging op zich genomen. Hoewel Simon een 

voortreffelijke en integere bestuurder is, werkt hij het liefst achter de scher-

men. Zijn liefde gaat meer uit naar het uitvoerende werk dan naar het ‘droge’ 

besturen. Simon is een buitenman met passie voor zijn leefomgeving. Hij 

kent de Bommelerwaard als zijn broekzak, al van ver voordat hij aantrad bij 

De Capreton. Het feit dat Simon tot aan zijn pensioen directeur was van een 

vestiging van de Rabobank in de Bommelerwaard heeft De Capreton geen 

windeieren gelegd. Het resultaat van al die inspanningen is een bloeiende 

vereniging met een paar honderd leden waarop wij trots mogen zijn. Simon 

heeft zich 13 jaar geheel belangeloos ingezet voor De Capreton en daarmee 

voor het verbinden van het 

agrarisch-economische belang 

met de zorg voor natuur en 

landschap in de Bommeler-

waard. Het valt Simon zwaar 

om afscheid te nemen van 

onze vereniging. Hij zal de 

ledenadministratie en diverse 

andere klusjes nog blijven 

doen. 

Als een blijvende herinnering 

aan al het werk dat Simon 

voor het agrarisch natuurbe-

heer heeft verricht, gaan we een vogelspotplek inrichten midden in ons wei-

devogelreservaat in Hedel, op de hoek van de Korte Achterdijk en de  Vame-

renweg. Wandelaars en fietsers kunnen daar straks in alle rust de weidevogels 

observeren en fotograferen. Het stukje grond hebben wij ‘om niet’ in gebruik 

gekregen van de gemeente Maasdriel. De inrichting komt tot stand met ruime 

steun van het Coöperatiefonds van de Rabobank. Onze werkploeg neemt het 

onderhoud voor zijn rekening. We noemen de plek de Simon Hendriks-

vogelkijkwand. De plek wordt in de loop van het jaar ingericht en in het 

voorjaar van 2013 zal de kijkwand door Simon worden onthuld. 

Piet Nienhuis 



BELEEF DE BOERDERIJ  

Op maandag 9 april heeft de werkgroep agrotoerisme van de  Capreton weer een dag 

georganiseerd met als thema ”Beleef de boerderij”. Een 5 tal bedrijven hebben deze 

dag hun deuren opengezet om de consument te laten zien hoe diverse agrarisch  

Bommelerwaard wel niet is. Centraal punt was bij melkveebedrijf en boerengolf van 

de familie van Zeelst. Hoogte punt hier was de dansende koeien die om 12.00 uur 

voor de eerste keer de wei in gingen. Een 800 tal bezoekers hebben van de schouw-

spel genoten. Verder waren op de boerderij aanwezig  klompenmaker Frans van 

kuik , Aardbeien kweker Wim de Weert, Hoppie’s Dooltuinen, Kinderopvang de 

vrijbuiter, Kaarsenmakerij de Spijken, en natuurlijk onze eigen weidevogel club. S 

’Middags was er  een geweldig optreden van het Hemerts Visserskoor en konden de 

mensen genieten van allerlei lekkernijen van FrieslandCampina. Via  huifkar met 

trekker konden de mensen naar het  biologisch varkensbedrijf van Andries en  Janny 

van den  Bogert, Biologisch 

bedrijf de Schuttershof, ijs-

boerderij de Schoonheuvel, 

kinderopvang de Vrijbuiter en 

aardbeienkweker en imker 

Wim de Weert. Ondanks de 

slechte weer kon de werkgroep 

agrotoerisme terug kijken op 

een zeer geslaagd evenement 

waar in totaal zo’n 2500 be-

zoekers van hebben genoten. 

 

EEN NADERE KENNISMAKING MET SJAAK VAN ‘T HOOG 

BESTUURSLID VAN DE CAPRETON 

Afgelopen zaterdag was het zover, ik 

bracht een bezoek aan de biologische 

zorgboerderij De Ommedijkerhoeve te 

Zuilichem, nadat ik mijn bezoek eerder 

die ochtend had aangekondigd. Ik had er 

zin in.  

Een stadsmens brengt een bezoek aan 

een boerderij. Sjaak stond me al op te 

wachten. Mijn klompen had ik aan en ik 



werd uitgenodigd voor een rondje 

boerderij.  

Tja en wat valt dan op: de diversiteit 

in dieren en de respectvolle verzor-

ging daarvan. Ik stelde vragen en 

Sjaak vertelde.  

Over de koeien die nu op het land 

stonden en 's morgens rustig op hem 

staan te wachten om gemolken te 

worden, over de kalfjes, waarvan er 

twee apart stonden.  

Over de konijnen die vooral geliefd zijn bij de cliënten, de honden die flink 

aangehaald worden door hen. Over het wilde konijn die komt en gaat en niet 

te vangen is.  

Terloops werden nog de kippen, hanen, pauwen en het andere kleinvee ge-

noemd en getoond. En natuurlijk de zwaluwnesten in de stal. 

In mijn ogen een paradijs daar in Zuilichem. En 

dat blijkt het ook te zijn voor de cliënten die er 

komen, kinderen en volwassen, een aantal dag-

delen per week.  

Er is immers genoeg te doen. De stal vegen, de 

dierenverblijven schoonmaken, groenten telen, 

fruit plukken enz en bijkomen en verblijven in 

de huiskamer is ook een optie (zie foto).  

Volwassenen worden er blij van, kinderen blij 

en rustig(er).  

Sjaak komt van oorsprong uit Schipluiden en is hier in de Bommelerwaard 

uiteindelijk neergestreken. Het bevalt de familie goed daar op de Parallelweg, 

dat is te zien en te horen. Boeren op een biologische manier met respect voor 

de natuur, prachtig mooi. 

Na het nuttigen van een kopje ' leut'  toog ik huiswaarts. Boerin worden daar 

droomde ik van. Zeker hard werken en niet rijk 

worden maar wat een voldoening moet dat geven, 

je huis openstellen voor mensen die het nodig 

hebben en daarnaast je bedrijf runnen. Op de foto-

s enkele indrukken. Sjaak bedankt voor de rond-

leiding! 

Joyce Ostendorf 
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VELDSALIE 

Veldsalie, een zeldzame Rode Lijst-soort, kwetsbaar en beschermd (foto Piet 

Nienhuis). De plant komt hier en daar nog voor op kalkrijke, onbemeste plek-

ken in de graslan-

den van de Bene-

denwaarden in 

Munnikenland en 

in de Hurwenense 

Uiterwaard. De 

Capreton gaat sa-

men met Staats-

bosbeheer deze 

glanshaverhooilan-

den zo beheren dat 

dit soort prachtige 

planten bewaard 

blijven voor de 

Bommelerwaard. 


