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VAN DE VOORZITTER 

Dit nummer van onze Nieuwsbrief biedt u een aardige doorsnede van de activiteiten 

waar we als vereniging bij betrokken zijn. We hebben meegewerkt aan de ontwikke-

ling van een bijzonder wandelpad rondom Well, het Baanbrekerpad. Het is een ver-

rassende wandeling die je toont hoe mooi onze Bommelerwaard is (zie brochure). 

We voeren regelmatig overleg met de ambtenaren en de bestuurders van Zaltbommel 

en Maasdriel. Een interview met een wethouder van één van onze gemeentes geeft u 

een kijkje achter de schermen. We bieden werkplekken aan leerlingen van middelba-

re scholen die daar hun maatschappelijke stage kunnen lopen. En uiteraard zijn we 

elk jaar weer benieuwd hoe onze weidevogels het gedaan hebben in het afgelopen 

seizoen. Lees het in dit nummer. 

Zoals bekend, werken we al langere tijd aan drie grote natuurontwikkelingsprojecten 

waarin ruimte komt voor agrarisch natuurbeheer, Munnikenland, de Hurwenense 

Uiterwaard en de Boterkampen. De voortgang vordert gestaag. Het gaat langzaam, 

maar we komen er wel uit. Ik hoop daar in een volgend nummer van onze Nieuws-

brief uitvoeriger op in te kunnen gaan. 

Soms kunnen dingen ook heel snel gaan. Wij hebben in het kader van het project 

Beheer Nieuwe Hollandse Waterlinie in september een voorstel ingediend en we 

kregen eind oktober al de melding dat het project gehonoreerd is. Het doel van het 

project is om een bijdrage te leveren aan het beheren en behouden van cultuurhisto-

rie, landschap en natuur rond batterij Brakel. Batterij Brakel ligt ten westen van Bra-

kel in de zogenoemde Boezem van Brakel, een natuurgebied dat hoog scoort op de 

lijst van reservaten in de Bommelerwaard. Batterij Brakel is een onderdeel van de 

Nieuwe Hollandse Waterlinie, een verdedigingslinie  die aan het einde van de negen-

tiende eeuw is aangelegd en die in tijden van oorlog Holland moest beschermen te-

gen invallen van de vijand.  

In overleg met de eigenaar van 

de batterij, Staatsbosbeheer, 

zal onze werkploeg de komen-

de winter het groen rond de 

batterij een opknapbeurt ge-

ven. Verder gaan wij diverse 

lokale partijen bij elkaar bren-

gen om de Nieuwe Hollandse 

Waterlinie in de Bommeler-

waard ‘op de kaart te zetten’. 

 



RESULTATEN VAN HET SEIZOEN 2012 

November is het alweer en tijd voor het bekendmaken van de weidevogelre-

sultaten. Marion en Gerard hebben er elk jaar weer veel werk aan: het 

'aanjagen' van weidevogelbeschermers om de resultaten te krijgen was ook 

dit jaar weer een activiteit die de nodige tijd vrat.  

Weidevogelbeschermers blijken buitenmensen te zijn die, de een wat minder 

dan de ander, minder goed zijn in het bijwerken maar vooral doorgeven van 

de resultaten. Een punt dat komend jaar weer de nodige aandacht zal krijgen. 

Het resultaat is er. De aantallen minder dan vorige jaren. Waaraan het ligt? Er 

zijn natuurlijk verschillende oorzaken. Het weer, gebieden met laat maaien en 

dus minder voeten in het veld en minder nesten gevonden. Voor een deel het 

resultaat terughalend en aangevuld met alarmtellingen. Met name de Kieviten 

hadden het dit jaar erg moeilijk, dat is ook aan het resultaat terug te zien. We 

hadden immers een late vorst en dan vliegen de vogels met de vorstgrens 

mee, waarbij simpelweg een groot aantal vogels het voorjaar niet haalt. Over-

all waren de berichten vanuit de andere weidevogelwerkgroepen ook niet 

rooskleurig. Maar goed het is niet anders aan het weer kunnen we gelukkig 

nog niets doen. Weidevogelbeschermers maar ook en vooral agrariërs be-

dankt voor het meehelpen aan 'ons' resultaat! 

Joyce Ostendorf 

voorzitter weidevogelwerkgroep 

Door de promotie van de bijzondere betekenis van deze cultuurhistorisch en land-

schappelijk interessante verdedigingslinie wordt de samenhang tussen de twee NHW

-batterijen (het onbekende fort Brakel en het beter bekende fort Poederoijen) ver-

sterkt. En dat bevordert op zijn beurt de toeristische aantrekkelijkheid van het weste-

lijk deel van de Bommelerwaard, waar de komende jaren heel erg veel gaat verande-

ren. 

Piet Nienhuis   

 

WILT U STEENUILEN OP UW ERF? 

Dit kunt u doen!  

Informatieavond 18 december 2012 
Wilt u uw erf meer geschikt maken voor steenuilen? Of bent u geïnteresseerd 

in een nestkast voor steenuilen? Wilt u zich misschien op een andere manier 

in gaan zetten voor deze uiltjes? Dan bent u van harte welkom op de infor-

matieavond over steenuilen. Deze avond wordt georganiseerd door Stich-

ting Landschapsbeheer Gelderland in samenwerking met Gemeenten Maas-

driel en Zaltbommel, VANL De Capreton en Natuurwacht Bommelerwaard 

om de steenuilen in de Bommelerwaard te beschermen.  



De avond vindt plaats op dinsdag 18 december bij fam. Van Zeelst 

(Achterdijk 57, 5321 JD te Hedel) en begint om 20.00 uur. Vanaf 19.45 

uur staat de koffie klaar. De toegang is gratis. 

 

Presentaties door deskundigen 

Tijdens deze avond houden deskundigen presentaties over: 

• de leefwijze en de leefomgeving van steenuilen 

• hoe u uw erf uilvriendelijk (landschappelijk) kunt inrichten en onderhouden  

• vrijwilligerswerk ten behoeve van steenuilen  

Steenuil Overleg Nederland (STONE), VANL De Capreton en Natuurwacht 

Bommelerwaard zullen een bijdrage leveren aan deze boeiende avond. Tij-

dens een demonstratie over een steenuilenkast geeft een deskundige aan wat 

er komt kijken bij het plaatsen en het onderhouden van deze kast. 

 

De steenuil 

De steenuil is de kleinste uil in Nederland. Het half open cultuurlandschap 

biedt steenuilen een geschikte leefomgeving. Steenuilen zijn vooral actief in 

het donker. Als er jongen zijn, zijn ze ook actief in de avond en de vroege 

morgen. Overdag verblijven ze meestal op vaste ‘roestplaatsen’ in beplan-

ting, gebouwen of in de nestholte. De steenuil is een holenbroeder die zelf 

geen nestholte kan maken. Hierdoor kan schaarste aan broedplaatsen ont-

staan en kunnen nestkasten een geschikt alternatief bieden. Steenuilen zijn 

een belangrijk onderdeel van de biodiversiteit van het cultuurlandschap. 

 

BAANBREKERSPAD 

Op vrijdagmiddag, op een zonnige najaars-

vrijdagmiddag, is het 45e klompenpad in Ne-

derland geopend. Het “Baanbrekerspad” in 

Well Ammerzoden is een uniek voorbeeld 

van samenwerking tussen provincie, ge-

meente, inwoners/vrijwilligers boeren en 

verenigingen. Dit kwam ook bij de opening 

tot uiting. Alle geledingen waren bij de ope-

ning aanwezig en werden onder grote publieke belangstelling letterlijk en 

figuurlijk in het zonnetje gezet en getrakteerd op een mooi vogelhuiskastje in 

vergoeding (subsidie) voor beschikbaar. 

Enthousiasme     

In het gehele beheersgebied doen ruim 130 agrariërs mee aan de subsidiere-

geling. Er is ruim 380 kilometer akkerrand aangelegd. De deelnemers zijn 

enthousiast over de akkerranden, ook omdat ze op de percelen schoner kun-

nen werken. Ze krijgen van fietsers en recreanten positieve reacties over de 

randen, vooral als ze zijn ingezaaid met gras-bloemenmengsels. 

Aanmelden 

Wilt u meedoen aan één van de stimuleringsregelingen? Voor de akkerran-

denregelingen in het Gelderse deel van het Waterschapsgebied kan dit nog. 

Aanmelden kan in elk geval tot 15 januari 2013. Voor exacte data, meer in-

formatie en aanmeldingsformulieren kijkt u op: 

www.waterschaprivierenland.nl  onder de buttons: digitaal loket / subsidies. 

Meer informatie 

Voor vragen kunt u ook contact opnemen met Eric Marsman, e-mail: 

e.marsman@wsrl.nl of telefoonnummer 0344-649 294 of met Jessi de Conin-

ck, e-mail: j.de.coninck@wsrl.nl of telefoonnummer 0344-649 449. 



terwaarden onder te brengen bij agrarische natuurverenigingen. Denk aan de 

ontwikkelingen rond Munnikenland en de Hurwenense Uiterwaard. 

Voorwaarde voor het voortbestaan van het SpAN was vanaf het begin dat de 

stichting na drie jaar ‘zijn eigen broek moest kunnen ophouden’. Dat is niet 

gelukt. Het aantal binnen gehaalde projecten is te klein om daaruit een betaal-

de kracht in dienst te kunnen nemen. Het SpAN als project houdt op te be-

staan. De stichting blijft wel intact als een overlegorgaan van de voorzitters 

en de coördinatoren van de aangesloten verenigingen.  

Wie behartigt vanaf nu onze belangen op provinciaal en landelijk gebied? Er 

komt veel op ons af. Onder meer het nieuwe Europese Gemeenschappelijke 

Landbouwbeleid met daarin een toenemende rol voor agrarische natuurvere-

nigingen. Met een Capreton-bestuur van vrijwilligers en een coördinator die 

voor een aantal uren in de week betaald wordt, lukt het niet om alle kansen te 

benutten. We hebben de steun nodig van een organisatie die voor de troepen 

uitloopt en die in staat is om alles wat er speelt professioneel te vertalen in de 

richting van onze vereniging. Landelijk zijn er meerdere van die organisaties 

actief. In onze regio is het vooral de ZLTO, de Zuidelijke Land- en Tuin-

bouworganisatie in Den Bosch die zich in toenemende mate richt op beheer 

en onderhoud van natuurgebieden. ZLTO heeft overigens geen uitgesproken 

visie op het natuur- en landschapsbeheer in het Gelderse rivierengebied. Ver-

der is een zwak punt dat ZLTO nog geen sterke lobby heeft bij het provincie-

bestuur in Arnhem, de plek waar onze subsidie voor het agrarisch natuurbe-

heer vandaan moet komen. Aan beide punten wordt gewerkt. Maar het vraag-

teken in de titel van dit stukje blijft nog even staan. 

Piet Nienhuis 

 

SUBSIDIEREGELING AKKERRANDEN 

Aanmelden subsidieregeling Akkerranden kan tot 15 januari 2013 

Waterschap Rivierenland stimuleert het aanleggen van 4 meter brede buffer-

randen tussen sloot en bouwland of grasland. Deze bufferrand noemen we 

akkerrand en mag niet worden bemest en bespoten. Zo verbeteren we de kwa-

liteit van het oppervlaktewater. Het Waterschap stelt hier ter compensatie een 

de vorm van een klomp. Door de openingsactiviteit deels in Well en deels in 

Ammerzoden te laten plaatsvinden werd de samenwerking in de streek nog 

verder aantoonbaar gemaakt. Een aantal van onze leden zijn direct betrokken 

bij het klompenpad doordat zij “overpad” verlenen over hun akkers. Verder 

heeft de Capreton meegewerkt aan de inrichting door maaiwerk en plaatsen 

van overstapjes. (zie foto)  Om het unieke klompenpad bij de leden onder de 

aandacht te brengen is de flyer met routebeschrijving en omschrijving bij de-

ze nieuwsbrief toegevoegd. Het bestuur wenst u veel wandelplezier. 

Jo Penders 

 

MAATSCHAPPELIJKE STAGE  

Sinds het schooljaar 2011-12 

zijn middelbare scholieren ver-

plicht om een maatschappelijke 

stage te lopen. Met maatschap-

pelijke stage leveren leerlingen 

een onbetaalde bijdrage aan de 

samenleving. Ook de Capreton 

biedt stageplaatsen aan. Er wor-

den een tweetal stageplaatsen aangeboden: 



-Meelopen met de weidevogelgroep. Je gaat dan mee op zoek naar nesten om 

die te markeren en te beschermen. 

-Helpen open dag op 2e paasdag. Traditiegetrouw wordt er op tweede paas-

dag een fietstocht met bezoek aan boerderijen georganiseerd. Jaarlijks komen 

hier meer dan 1000 mensen op af.  Op de dag zelf ,maar ook de dagen ervoor 

komen we handen te kort. De werkzaamheden zullen bestaan uit het klaar 

zetten van materialen, ontvangen van bezoekers, inschenken koffie en fris bij 

de betreffende boerderij. 

Voor nadere informatie stuur een mailtje naar onze coördinator Linda de 

Groot. coordinator@capreton.nl  

 

 

RIVIEREN IN BEWEGING 

 

Op 13 september j.l. werd het 

boek ‘Rivieren in beweging. 

Zwerftochten tussen Maas en 

Waal-Merwede’ aan pers en 

publiek gepresenteerd in het 

Bezoekerscentrum Grote Rivie-

ren in Heerewaarden. Het is 

een prachtig boek met boeiende 

verhalen over cultuurhistorie, 

landschap en natuur op ons ei-

land tussen de rivieren. Vele 

tientallen kleurenfoto’s en dui-

delijke 

kaarten 

verhogen de aantrekkelijkheid van het werk. Het boek 

is geschreven door onze voorzitter Piet Nienhuis en zijn 

zoon, landschapsarchitect Arjan Nienhuis. 

 (foto www.bommelerwaardgids.nl). 

VAN SPAN NAAR ZLTO? 

Cryptische kreten boven dit stukje en ook nog met een vraagteken. Waar gaat 

het over? 

(Mike van der Linden geeft voorlichting over de Capreton tijdens de informatiemarkt van Waalweelde in 

Zaltbommel op 22 september jl. foto Arine Nienhuis) 

Het SpAN is het Steunpunt voor Agrarisch Natuurbeheer in Rivierenland 

waarbij vier agrarische natuurverenigingen zijn aangesloten, twee in de Betu-

we, één in het Land van Maas en Waal en wij in de Bommelerwaard. Het 

SpAN heeft met financiële steun van vele partijen en met de inzet van twee 

professionele projectleiders drie jaar lang gefunctioneerd. Ik geef toe, de acti-

viteiten waren tamelijk onzichtbaar voor de leden van onze vereniging. Maar 

er is heel wat bereikt. Er is met inzet van het SpAN gewerkt aan professiona-

lisering van ons bestuur, de werkploeg en de coördinator. De Capreton heeft 

certificaten behaald voor het verantwoord werken in het veld en het toepassen 

van de Flora- en Faunawet. Er is voortgang geboekt met de agenda voor ri-

vierenland-brede projecten, waarin de samenwerking met het waterschap, 

DLG, de Provincie en terrein-beherende organisaties voorop staat. Er loopt 

overleg met de ambtenaren en het bestuur in Arnhem om het beheer van ui-

mailto:coordinator@capreton.nl

