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VAN DE VOORZITTER 

Het weidevogelbeheer blijft een belangrijke pijler onder ons werk. Daarom 
willen we daar tijdens onze jaarvergadering op 18 april a.s. aandacht aan ge-
ven. In NO Friesland timmert de stichting Skalsumer Natuurbeheer behoor-
lijk aan de weg. De melkveehouders in die stichting lukt het om efficiënt te 
boeren in combinatie met het in stand houden van de weidevogelpopulaties. 
Veehouder Hessel Agema komt ons vertellen hoe ze dat in Friesland aanpak-
ken. We zijn benieuwd. 

Een leuk gezinsuitje op 9 april a.s. tweede Paasdag is een bezoek aan de 
boerderij van Bert en Ine van Zeelst in Hedel. Onze werkgroep Platte-
landstoerisme haalt op die dag alles uit de kast om u kennis te laten maken 
met een keur aan streekproducten. De koeien van Bert gaan voor het eerst dit 
seizoen de wei in. De ‘koeiendans’ die daar bij hoort moet je een keer gezien 
hebben.  

Trouwens, een eindje fietsen door onze mooie polder kan ook. De ‘Capreton 
route’ door de West-Bommelerwaard en de route ‘Stoere Dijken en Weidse 
Polders’ door de Oost-Bommelerwaard voeren u langs de mooiste plekjes. 
Kijk op onze vernieuwde website voor meer informatie over de laatstge-
noemde route (de ‘Capreton route' is in revisie).  

Het nieuws van de afgelopen maand is de 
ondertekening van de startovereenkomst 
voor het beheer van Munnikenland op Loe-
vestein op 28 februari. Staatsbosbeheer en 
De Capreton gaan samen het beheer van 
Munnikenland invulling geven. De belan-
gen van de boeren die 
bij LTO zijn aangeslo-

ten, worden nu onder de vlag van De Capreton verder 
uitgewerkt. Dit is een belangrijke stap. Het doorbreekt het 
alleenrecht van Staatsbosbeheer om de uiterwaarden te 
beheren en te verpachten. Een groot deel van Munniken-
land kan heel goed aan agrariërs in gebruik worden gege-
ven. Er zal in de toekomst een meer gelijkwaardige verde-
ling van de geldmiddelen voor het beheer plaatsvinden 
tussen de beide partijen Staatsbosbeheer en De Capreton. 
Wij willen dat onze boeren fatsoenlijk betaald worden 
voor hun werk om Munnikenland als natuurgebied in 
stand te houden. We gaan samen met deskundigen van 



LTO het beheerplan voor het gebied verder 
uitwerken. De komende jaren zal de inrichting 
van Munnikenland plaats vinden. Ook tijdens 
de uitvoering van dat werk gaan we al zaken 
doen met Staatsbosbeheer. 

Piet Nienhuis 

UITNODIGING JAARVERGADERING 

woensdag 18 april 2012 om 20.00 uur 
Boerengolf familie van Zeelst, Achterdijk 57 in Hedel 
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AGENDA 

1. Opening  

2. Mededelingen en ingekomen stukken  

3. Notulen 18 april 2011  

4. Overzicht activiteiten 2011  

5. Jaarcijfers 2011  

6. Begroting 2012  

7. Contributie 2012 - € 25,--  

8. Benoeming bestuur  
a. Aftredend en herkiesbaar; Lina Slotboom en Herbert Groeneveld  

b. Aftredend en niet herkiesbaar Simon Hendriks; voordracht door be-
stuur: Jo Penders  



9. Rondvraag  

10. Sluiting 

 
Na de Pauze:   

 
 
 
 
 
 
 
 

Koe en Natuur: een bloeiende combinatie  

Ambachtelijk boeren en fraai natuurbeheer versterken elkaar 

 
Het gaat niet goed met de weidevogels in Nederland, zowel in natuurgebie-
den als op het boerenland. Ondanks de subsidies van de overheid is de nega-
tieve trend nog niet tot staan gebracht. In het besef dat het anders moet, en 
ook kan, heeft het familiebedrijf van veehouder Hessel Agema in Kollumer-
pomp in NO Friesland de stichting Skalsumer Natuurbeheer in het weidege-
bied van Noordoost Friesland opgericht. Het gaat goed met de vogels in het 
werkgebied van Skalsumer Natuurbeheer. De landelijke trend, die voor de 
meeste soorten behoorlijk negatief is, wordt hier doorbroken. Dat heeft naast 
het beheer van een natuurgebied van Staatsbosbeheer vooral te maken met de 
speciale aanpak van de veehouderij van de familie Agema en de paardenhou-
derij van de familie Postma. Onder meer het aangepaste maaibeheer en de 
fasering en dosering van bemesting blijkt de vogels maar ook de koeien goed 
te bevallen. Hessel Agema en Gerben Heslinga van het Skalsumer Natuurbe-
heer komen ons vertellen wat de geheimen van hun succes zijn. Deze boeren 
tonen aan dat een gezonde bedrijfsvoering op een melkveehouderij heel goed 
te combineren is met het in stand houden van de populaties van onze weide-
vogels. 

WEIDEVOGELBESCHERMING 

Zaterdag 25 februari jl. was het zover, de startdag van de vrijwillige weidevo-
gelbescherming van Landschapsbeheer Gelderland. Altijd een dag om naar 
uit te zien, nieuws te vergaren, iets te leren en de 'collega'  weidevogelbe-



schermers te ontmoeten uit de andere gebieden in de provincie Gelderland. 
Een mannen gezelschap zo bleek, want alleen wij, van de Capreton, waren 
overwegend vrouw met een man. De rest van de zaal, uitgezonderd Karen, 
allemaal vijftigers en ouder en man dus. In eerste instantie werden de ontwik-
kelingen op het gebied van subsidie en financiering ter ondersteuning van de 
vrijwilligers geschetst. Gelukkig is er ten minste nog voor dit jaar geld, voor 
de jaren vanaf 2013 moeten we maar afwachten. Daarnaast werd door Karen 
een terugblik over 2011 gegeven. Een droog voorjaar met weinig voedsel 
voor de jongen. Waarbij werd verteld dat de droogte indirect een verhoogde 
predatie tot gevolg kan hebben, immers een zwak jong is een makkelijke 
prooi. Er zijn weinig jongen gezien ouder dan een week en daarbij werden 
ook Grutto's en Wulpen gezien die meer dan anders aan de wandel gingen, op 
zoek naar percelen met een beter voedselaanbod.  Laten we hopen dat dit jaar 
een iets beter jaar wordt, al is de verwachting dat het seizoen later zal begin-
nen.  

Naast deze inhoudelij-
ke informatie kwam 
ook het begrip wer-
ving vrijwilligers in 
volle omvang aan de 
orde, om al snel te 
kunnen constateren 
dat we het nog zo gek 
niet doen als Capre-
ton, we zijn behoorlijk 
professioneel bezig.  

De autorit terug bracht 
veel lol en napraten. Kortom een prima dag om de klokken weer eens gelijk 
te zetten, zo aan de start van seizoen 2012. 

Joyce Ostendorf, voorzitter weidevogelwerkgroep 

BELEEF DE BOERDERIJ 

Op maandag 9 april, 2e Paasdag, organiseert onze werkgroep plattelandstoe-
risme samen met diverse leden van de Capreton het evenement “Beleef de 
Boerderij”. Door burgers en buitenlui, maar ook collega-boeren een kijkje te 
bieden in hun bedrijven, willen ze de agrarische  sector in de Bommelerwaard  
op een positieve manier op de kaart zetten en het draagvlak voor de sector 
vergroten. Vorig jaar was het evenement, mede door het prachtige weer, een 



groot succes en werd het door 2- à 3000 mensen uit de Bommelerwaard en 
andere delen van Nederland bezocht. Vooral voor gezinnen met jonge kinde-
ren waren onze boerderijen toen een trekpleister.  
Vier bedrijven zetten de deuren van hun stallen en kassen gratis open en ge-
ven rondleidingen: Biologische Boerderij Schuttershof in Well met koeien, 
varkens en schapen, De Weert Fruit in Kerkwijk met aardbeien en bijenkas-
ten, Biologische Varkenshouderij van den Bogert en Melkveehouderij en 
Boerengolf van Zeelst in Hedel. Bij IJsboerderij De Schoonheuvel in Hedel 

kunt u terecht voor lekker ambachtelijk boerenijs en bij landelijk museum ’t 
Schuurke in Alem kunt u het boerenleven van vroeger beleven.  
Bij Melkveehouderij van Zeelst staan op een kleine markt diverse kramen 
met streekproducten uit de Bommelerwaard, andere werkgroepen, bedrijven 
en organisaties presenteren zich daar aan het publiek. Ook kunt u van daaruit 
per huifkar naar de andere bedrijven.  
Op de bedrijven worden verschillende (kinder)activiteiten aangeboden, zoals 
proeverijen, barbecue, biggetjes knuffelen en koeiendans. Een uitgebreid 
overzicht van deze activiteiten kunt u vinden op www.capreton.nl en 
www.beleefdebommelerwaard.nl 



We hopen dat u op 9 april komt genieten van het al het moois dat agrarisch 
Bommelerwaard te bieden heeft. U bent van harte welkom van 10.00 – 17.00 
uur. 
 
Namens de werkgroep plattelandstoerisme, 
Janny van den Bogert-Hoeflaken 
 

PROFESSIONALISERING AGRARISCH NATUURBEHEER 

Het belang van het agrarisch natuurbeheer groeit. Naast het geven van advie-
zen over de inrichting en het beheer van het landschap in de Bommelerwaard, 
voeren we steeds meer werk uit in het veld voor allerlei partijen 
(Staatsbosbeheer, Provincie, Waterschap, gemeentes en  particulieren).  

Opdrachtgevers willen uiteraard zaken doen met betrouwbare uitvoerders die 
kwaliteit leveren. Certificering is een middel om te laten zien dat je aan die 
eisen voldoet. Zoals bekend heeft De Capreton een gecertificeerde werk-
ploeg. Bovendien is De Capreton gecertificeerd gebiedscoördinator voor het 
Lage Broek, voor de uitvoering van ons collectief beheerplan weidevogelbe-
scherming. 

Een volgende stap in de professionalisering van onze organisatie is de certifi-
cering van alle handelingen die onder het agrarisch natuurbeheer vallen. Dat 
houdt naast het regelen van subsidieaanvragen voor leden van De Capreton 
ook in  het opstellen van inrichtingsplannen en beheerplannen en het uitvoe-
ren en faseren van het beheer. Vanaf 2013 komt er bovendien in het kader 
van de herziening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) ook 
een heleboel werk op ons af. Ook op dat front is deskundigheid vereist.  

Onze coördinator Linda de Groot en penningmeester Wim van Woudenbergh 
gaan een (deel van een) opleiding of cursussen volgen om die deskundigheid 
in huis te halen. Linda gaat een opleiding volgen voor de certificering agra-
risch natuurbeheer. Wim gaat een rentmeestercursus volgen voor het financi-
eel en administratief beheer van onroerend goed, inclusief pacht- en grondza-
ken. Zij gaan door deze opleidingen meerjarige verplichtingen aan met De 
Capreton. Onze vereniging is aangesloten bij het SpAN. (Steunpunt Agra-
risch Natuurbeheer Rivierenland). De opleidingen worden betaald uit de jaar-
lijkse contributie die wij afdragen aan het SpAN. Dit stukje professionalise-
ring brengt dus geen extra kosten voor onze vereniging met zich mee. 

Piet Nienhuis 
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HOOGSTAMFRUITBOMEN 

Het Steunpunt Hoogstamfruit heeft aan de inwoners 
van de gemeente Maasdriel 350 hoogstamfruitbomen 
uitgedeeld. 80 inwoners konden 3 maart hun bomen 
ophalen in Rossum. Daar lag het hele erf van fruitteler 
en hoogstamfruitboom-specialist en liefhebber Wim 
Verhoeven vol met diverse soorten, alles keurig klaar gelegd voor de nieuwe 
eigenaren. 
Wim is lid van de werkploeg van De Capreton. Die zaterdagmiddag gaf Wim 
een cursus over aanplant, onderhoud en snoei van de hoogstamfruitbomen. 
Deze cursus werd druk bezocht en was zeer informatief.  
Doel van het Steunpunt Hoogstamfruit is de achteruitgang van de resterende 
hoogstamboomgaarden in kwalitatieve en kwantitatieve zin stoppen, oude 
rassen in standhouden en het areaal hoogstamboomgaarden uitbreiden. Door 
het planten van al deze bomen wordt de gemeente Maasdriel weer een stukje 
mooier.  
Een goede samenwerking tussen Steunpunt Hoogstamfruit en De Capreton! 

Lina Slotboom  

 


