Nagrewa
		 werkt met agrariërs
in een deel van het Gelders rivierengebied
aan schoon water
U wordt als akkerbouwer, loonwerker of veehouder in
het Gelders deel van het beheersgebied van Waterschap
Rivierenland uitgenodigd om deel te nemen aan het
project ‘Natuurlijke grenswateren’ (Nagrewa). Hiermee
levert u een bijdrage aan schoner oppervlaktewater
Demonstratie bodembewerkingstechniek

en meer biodiversiteit. Winst is ook te behalen voor
uw bedrijfsvoering. Wij bieden u demonstratie- en
studiegroepbijeenkomsten over nieuwe technieken
bij gewasbescherming, bodembeheer en natuurlijke
plaagbestrijding door middel van akkerranden.

Een goed afgestelde spuitdop
De subsidieverstrekkers
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Verbetering van waterkwaliteit
					

door vernieuwende technieken, bodembeheer en akkerranden.

1. Masterclass functionele
agrobiodiversiteit en
uitvoering in de praktijk.

2. Demonstreren en toepassen
van vernieuwende technieken
en maatregelen

3. Masterclasses
agrobiodiversiteit

De masterclass over functionele
agrobiodiversiteit (FAB) vindt plaats
op 16 februari 2011. Via speciale FABakkerranden worden natuurlijke vijanden
aangetrokken, waardoor minder gewasbeschermingsmiddelen hoeven te
worden ingezet. Op de masterclass hoort
u wat FAB-randen zijn, hoe ze zijn aan te
leggen en te beheren en wat de ervaringen
van uw collega’s zijn. Een aantal bedrijven
kan deze speciale FAB-akkerranden
gaan aanleggen. Zij krijgen begeleiding
bij de aanleg en het inventariseren van
plaaginsecten en natuurlijke vijanden.

De demonstraties zijn bedoeld
voor loonwerkers en akkerbouwers
en rundveehouders die zelf de
gewasbescherming uitvoeren. Tijdens
demonstratiedagen op 2 en 3 maart
2011 worden diverse emissiebeperkende
technieken (o.a. spuitmachines, doppen,
waarschuwingssystemen, spoelinstallaties)
gedemonstreerd en toegelicht. De
demonstratiedagen tellen mee voor
het verlengen van de spuitlicentie.
Geïnteresseerden krijgen vervolgens de
mogelijkheid om hier via begeleiding in
een studiegroep actief mee aan de slag te
gaan.

Voor veehouders en akkerbouwers die
meer willen halen uit hun bedrijf met
hulp van natuurlijke processen is de serie
masterclasses agrobiodiversiteit. Tijdens
de startbijeenkomst, eind maart 2011, is er
speciale aandacht voor bodemprocessen
en hoe je die op een slimme manier kan
inzetten voor een betere productie.
Medio juni wordt in twee masterclasses
specifieker ingegaan op de mogelijkheden
voor de akkerbouw en de rundveehouderij.
Daarbij wordt zo goed mogelijk
aangesloten op vragen en plannen die
deelnemers hebben.

Deze bijeenkomsten worden georganiseerd door CLM, DLV Plant en Louis Bolk Instituut. U kunt kosteloos aan meerdere deelprojecten
deelnemen. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden of meer informatie krijgen via Anneloes Visser, avisser@clm.nl of 0345-470763.
Om deel te kunnen nemen is aanmelding verplicht.

Stimuleringsregeling voor akkerranden

Vragen of interesse in de akkerrandenregeling?

Een stimuleringsregeling voor akkerranden is ook een onderdeel van
het Nagrewa project. Waterschap Rivierenland wil met deze regeling
de aanleg van akkerranden stimuleren.
Met akkerranden worden de 4 meter brede randen bedoeld langs
bouw- en grasland die grenzen aan sloten die water bevatten. De
regeling geldt tot en met 2012.

Bent u ook geïnteresseerd in een akkerrand? Dan is dat nog
mogelijk. Tot 15 maart kunt u een aanvraagformulier indienen bij
het waterschap.

Bij een succesvolle deelname aan dit project wil Waterschap
Rivierenland zich sterk maken om de regeling daarna voort te zetten.

Voor vragen en het aanvraagformulier neem contact op met:
Waterschap Rivierenland, Jessi de Coninck, j.de.conink@wsrl.nl of
0344 64 94 49.
Meer informatie vindt u tevens op de website van Waterschap
Rivierenland: waterschaprivierenland.nl/digitaal_loket/subsidies

Het gebied
Het Nagrewa gebied is een deel van de provincie Gelderland. Het betreft de volgende 12
gemeenten: Lingewaard, Millingen aan de Rijn, Ubbergen, Arnhem, Beuningen, Druten,
Heumen, Overbetuwe, Wijchen, Groesbeek, Nijmegen en West Maas en Waal.
Samenwerking
Het project wordt in het kader van het INTERREG IV A-programma Deutschland-Nederland
gecofinancierd met middelen uit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO),
de provincie Brabant, de provincie Gelderland, de provincie Limburg, het Ministerium für
Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen und Verkehr van de deelstaat NordrheinWestfalen en de HIT Umwelt- und Naturschutz Stiftungs-GmbH. Het project wordt begeleid
door het programma management van de Euregio Rijn-Waal en de Euregio Rijn-MaasNoord. Samenwerkende projectpartners zijn de Nederlandse waterschappen Aa en Maas,
Rivierenland en Peel en Maasvallei en de Duitse waterschappen Schwalmverband en
Niersverband. Dit internationale project heeft een doorlooptijd tot en met 2012. Aanvullende
informatie via de internetsite www.nagrewa.eu.

Nagrewa | januari 2011

Akkerrand in volle bloei
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