NIEUWSBRIEF 2013 – 1
Hallo Leden en Donateurs,
De eerste maanden van het jaar 2013 zijn alweer voorbij,
waar blijft de tijd.
Het lijkt pas gister dat we de ganzenexcursie hebben gelopen.
Er waren zaterdag 29 december 2012 ruim 30 personen
aanwezig waaronder onze 100ste donateur. Dit heuglijke feit
hebben we geëerd door een mooie lindeboom te planten.
Dinsdag 12 maart a.s. willen we onze Algemene
Ledenvergadering houden. Ik ben blij dat ik jullie mag
uitnodigen op een prachtige locatie bij één van onze leden. En
wel bij familie Lievens, Munnikenhof in Terheijden. Hier
krijgen we eerst door middel van een rondleiding een kijkje
achter de schermen van het reilen en zeilen van de
werkzaamheden op een paarden pensionstal.
Daarna kunnen we in de kantine onder het genot van een kopje koffie of thee aanvangen met
de vergadering. Hierin zullen we jullie weer bijpraten over het verloop van onze projecten. Na
de pauze zal het woord gegeven worden aan een interessante spreker: dhr. Patrick Raats,
boswachter Staatsbosbeheer.
Ik hoop jullie allemaal te kunnen begroeten op onze vergadering!
Groeten van jullie voorzitter,
Kees in ’t Groen

ALGEMENE LEDENVERGADERING
We nodigen al onze leden, donateurs en bedrijfsdonateurs van harte uit voor de algemene
ledenvergadering van ANV Drimmelen. Uw aanwezigheid en inbreng worden op prijs
gesteld!
Let op: tijdens de Algemene Ledenvergadering geven we ook het startschot voor het
weidevogelseizoen 2013! Bij deze nodigen we alle weidevogel vrijwilligers en boeren
speciaal van harte uit!
Datum:

dinsdag 12 maart 2013

Locatie:

Pensionstal ZeggeZicht, Familie Lievens
Munnikenhof 1, 4844 PK Terheijden

Programma: 19.00 uur

Rondleiding pensionstal voor geïnteresseerden

20.00 uur

Aanvang Algemene Leden Vergadering

22.30 uur

Sluiting vergadering en gezellige nazit
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Voor de pauze worden de volgende agendapunten behandeld:
1. Opening en mededelingen
2. Verslag ALV 2012
3. Financieel verslag 2012
4. Begroting 2013
5. Bestuursverkiezingen: bestuurslid Jos Hop is aftredend en stelt zich herkiesbaar.
Andere kandidaten kunnen zich aanmelden tot uiterlijk 8 maart bij de secretaris.
6. Stand van zaken lopende projecten en ideeën voor nieuwe projecten
7. Start weidevogelseizoen 2013: inhoudelijke inleiding en organisatie (wie loopt waar en
wanneer)
8. Rondvraag
Na de pauze zal dhr. Patrick Raats, boswachter bij Staatsbosbeheer,
ons meer vertellen over zijn werk en de werkzaamheden van
Staatbosbeheer in het algemeen. Voorts zal hij inzoomen op onze
eigen omgeving waarbij hij open staat voor een interactieve discussie
met de aanwezigen.

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 2012
Het verslag van de ALV van de Agrarische Natuurvereniging Drimmelen, gehouden op 13
maart 2012 in het Biesboschcentrum te Drimmelen.
1. De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom in deze prachtige
locatie. Mededelingen: -Er liggen voor de aanwezigen ANV pennen op tafel waarmee
genoteerd kan worden dat de bbq dit jaar op zaterdagavond 23 juni zal plaatsvinden. Locatie
zal zijn de boerderij van dhr. Jan Romme die alvast hartelijk bedankt wordt voor zijn
aangeboden gastheerschap. Voorafgaand aan de bbq wordt er een wandeling gemaakt. ZLTO heeft het netwerk multifunctionele landbouw opgezet, dit is een soort studieclub
waarin van onze ANV drie personen kunnen deelnemen. De eerste bijeenkomst vindt plaats
op 28 maart. Belangstellenden kunnen zich melden bij het bestuur. – De startavond van het
weidevogelbeheer is geweest, dit seizoen gaat gewerkt worden met stalkaarten.
2. Er zijn geen opmerkingen over het verslag van de algemene ledenvergadering 2011 en dus
wordt het vastgesteld.
3. De penningmeester deelt het financieel verslag 2011 en de begroting 2012 uit en bespreekt
deze. In de winst en verliesrekening is, het gedeelte dat we verwachten uiteindelijk te moeten
betalen van, een vordering van Dienst Regelingen (DR) opgenomen die zij ons hebben
opgelegd betreffende SAN ROS. Dit zijn organisatiekosten van het weidevogelproject die
vanaf de start van de vereniging 6 jaar zijn ingediend. Daarna is het weidevogelproject steeds
verder uitgebouwd en is er ook het ganzenfoerageergebied bijgekomen. Met deze
uitbreidingen houdt DR in zijn vordering geen rekening. Er is door ons bezwaar gemaakt
maar beslissing hierop is door DR uitgesteld. Voor de aanleg en het de komende vier jaren in
stand houden van de wandelpaden rond Oud Drimmelen is voldoende geld gerealiseerd. Voor
de periode daarna zullen nieuwe bronnen aangeboord moeten worden. Bijdragen vanuit
overheden worden steeds minder dus zullen we nieuwe manieren moeten verzinnen. DR heeft
niets bijgedragen aan de wandelpaden Oud Drimmelen. Baten bloemenranden kwamen
voorheen van het toeristisch platform gemeente Drimmelen maar zijn sinds vorig jaar
weggevallen. Nu bestaan baten bloemenranden enkel uit giften.
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4. De kas is gecontroleerd door dhr. Anton Zwijgers en dhr. Harry Frijters. E.e.a. zag er goed
uit dus wordt penningmeester Dim de Visser hartelijk bedankt voor zijn vele werk en wordt
aan hem met applaus decharge verleend. Het aftredend lid van de kascontrole commissie is
niet aanwezig maar zal een presentje ontvangen. Volgend jaar wordt de kas gecontroleerd
door dhr. Harry Frijters en mevr. Cora Keller.
5. Dhr. Gertjan van Oorschot is verkiesbaar als bestuurslid. Hij is eigenaar van minicamping
Oud Drimmelen en is deelnemer aan het bloemenrandenproject. Het afgelopen jaar heeft hij
meegelopen met het bestuur en is actief betrokken geweest bij de aanleg van de wandelpaden
op Oud Drimmelen. Er zijn geen tegenkandidaten en geen stemmen tegen waarna Gertjan met
applaus welkom wordt geheten als bestuurslid van ANV Drimmelen. Na zes jaren verlaat
dhr. Niels Mureau het bestuur. Het voorzitterschap wordt binnen het bestuur overgedragen
aan dhr. Kees in ’t Groen. Niels bedankt iedereen voor de samenwerking en is blij te hebben
kunnen bijdragen aan de opbouw van de vereniging: begonnen met een handjevol leden en nu
in 2012 hopelijk het 100ste lid! Kees neemt het “stokje” van Niels over en stelt het een
moeilijke taak te vinden Niels op te volgen en dit op zijn eigen manier te gaan doen. Niels is
sinds de oprichting van de ANV op boomplantdag 2004 betrokken bij de vereniging en was
sinds 2006 voorzitter. Daarnaast speelde hij een hoofdrol bij het opzetten en draaien van de
projecten. Het bestuur is Niels heel dankbaar voor zijn inzet en zijn ontelbare uren werk.
Niels krijgt “Uit eigen werk” een grote foto met boerenzwaluwen overhandigd die hij zowel
binnen als buiten op zijn boerderij een mooi plekje kan geven. Niels blijft betrokken bij de
uitvoering van projecten en het opstarten van nieuwe projecten.
6. Akker/Weidevogel beheer: De startavond van het weidevogelseizoen is geweest en de
lopers zijn ook al van start gegaan. Er zijn vier loopgroepen geformeerd. Op 27 maart en 3
april worden, in samenwerking met Brabants Landschap, cursusavonden “Nut en noodzaak
van het weidevogelbeheer” gegeven in het gebouw van de Madese Natuurvrienden.
Ganzen: het project ganzenfoerageergebied loopt nog 1 jaar. Daarna valt dus een groot
gedeelte aan inkomsten weg voor de vereniging. We ontvangen ook afroming van het akkeren weidevogelbeheer dus zal er niet direct een groot probleem ontstaan maar nieuwe projecten
zijn zeer wenselijk. In Noord Nederland wordt gepleit voor een (kleiner) vervolg van de
ganzenfoerageergebieden. Waarschijnlijk wordt jagen met ondersteunend afschot de richtlijn
als foerageergebieden verdwijnen. De schade die agrariërs hebben op percelen buiten
foerageergebieden is niet inzichtelijk, door de administratieve rompslomp en het vaak niet
ontvangen van een vergoeding wordt schade niet gemeld. Om druk op overheid te houden zou
het wel wenselijk zijn alle schade te melden.
Boerenzwaluw: Dit 3-jarig project is ten einde maar zal in 2012 in afgeslankte vorm
doorgezet worden. Deelnemende boerenbedrijven ontvangen geen vaste vergoeding meer
maar worden gevraagd of veldmedewerker Frans Mureau toch mag langs komen om de
aantallen nesten in de gaten te houden. Daarnaast zullen deelnemers op ludieke wijze bedankt
worden bijvoorbeeld met een prijs voor de meeste nesten of juist een “poedelprijs”.
Bloemenranden: Worden in 2012 bescheiden vorm voortgezet.
7. Dhr. Ruud van Doorn: Het boerenzwaluwenproject speelt zich af bij boeren in de stal. Wat
merken burgers, op krantenartikelen na, ervan? Meer proberen kenbaar te maken aan burgers?
De kwetterende zwaluwen vormen nu weer een mooi onderdeeltje van ons eigen
buitengebied. Sovon heeft in 2011 veel aan publiciteit gedaan dus vogelliefhebbers weten er
in ieder geval van.
Dhr. Sjaak van Schie: Wat is de actie van het bestuur op het artikel in de krant van Ben Koks?
Het artikel is tendentieus waardoor we eigenlijk in de verdediging geduwd worden terwijl het
weidevogelseizoen net van start gaat. Bestuur zal afstemmen met Brabants Landschap of en
hoe we een eventuele discussie moeten aanzwengelen en we het artikel kunnen
tegenspreken/nuanceren.
Dhr. Sjaak van Schie: Co2 afvang wordt daar al mee gewerkt in Nederland? Gemeente
Drimmelen betaalt nu aan Trees for Tailand, deze gelden houden we liever in eigen land en in
Dinsdag 12 maart 2013

Algemene Leden Vergadering en start Weidevogelseizoen

onze eigen gemeente. Mogelijkheden zullen worden verkend.
Dhr. Gertjan van Oorschot: optie nieuw project, nieuw vogeltje? Groenlingen? Lastig om
sponsoren te vinden. Dit jaar is het jaar van de klauwier. 2013 Wordt het jaar van de patrijs:
wellicht kunnen we dan weer meeliften op de publiciteit.
Tijdens de pauze wordt onder het genot van een kopje koffie het uitgedeelde kleurrijke
jaarverslag 2011 bekeken.
Na de pauze geeft dhr. Kees Groeneveld een boeiende presentatie over de ontpoldering van de
Noordwaard vanuit zijn functie als Hoofd Bedrijfsbureau bij Martens en van Oord, een van de
vier aannemers in de Combinatie Noordwaard.
De voorzitter bedankt een ieder voor de aandacht en sluit de vergadering.

GRATIS VOORJAARSCURSUS
Groen en Doen gelooft in samen werken aan een mooi landschap. Groen en Doen is een
programma van het ministerie van EZ om vrijwilligerswerk op het gebied van natuur- en
landschapsbeheer en ‘groen in de stad’ te ontwikkelen en te stimuleren.
Een goed en groen 2013!
Vlak voor de feestdagen kregen 610 mensen nog een mooi kerstcadeautje, de uitbetaling van
hun voucher van 1000 euro. Ook ANV Drimmelen behoorde tot de gelukkigen!
De Groen en Doen voucher is bedoeld voor alle activiteiten in Nederland die als doel hebben
om vrijwilligerswerk in natuur- en landschapsbeheer te stimuleren. Zo kan ANV Drimmelen
haar leden en donateurs een gratis opleiding aanbieden die vrijwilligerswerk op het gebied
van natuur- en landschapsbeheer bevordert. Wij hebben hierbij gekozen voor een opleiding
verzorgd door het IVN Mark & Donge (Vereniging voor natuureducatie & duurzaamheid,
werkgebied Breda en omstreken)

Voorjaarscursus 2013
Zou het nog gaan winteren,
of is het voorjaar al begonnen?

roodborst in de winter
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Cursusinformatie

Het doel van de cursus is met andere ogen te leren kijken en genieten van alles wat in onze nabije
omgeving te ontdekken valt. En dat is meer dan menigeen denkt!
Naast dit 'kijken' is er basiskennis over allerlei natuur- en milieuzaken op te steken.
De onderwerpen zijn voorjaarsverschijnselen, insecten, bloeiende planten, water, vogels,
grassen en bomen en al wat er verder in het voorjaar te beleven valt.
Tijdens de cursusavonden is er naast theorie veel aandacht voor het zelf waarnemen en onderzoeken.
Daarbij wordt gebruik gemaakt van loupe, microscoop en/of binoculair. Deze hulpmiddelen zijn
tijdens de lessen aanwezig.
De cursus wordt op gehouden op donderdagavond in Oosterhout in het Milieu Educatie Centrum
tevens Kinderboerderij (MEK), gelegen aan de Veerseweg te Oosterhout.
Een cursus bestaat uit 7 lesavonden en 4 excursies, waarvan 1 vroege vogelexcursie en 1
avondexcursie. De lesavonden zijn van 20.00 tot ± 22.00 uur. De voorjaarscursus start 4 april en
eindigt 6 juni. In schoolvakanties zijn geen activiteiten gepland.
Voor deze cursus is geen speciale voorkennis nodig. Wanneer u wel over enige biologische 'bagage'
beschikt is deze cursus een leuke aanvulling, omdat het geheel sterk gericht is op zelf (leren)
waarnemen en zelf doen, ook in het veld.

Voorjaarscursus IVN Mark & Donge 2013
(onderwerpen onder voorbehoud)
Cursusavonden van 20.00 tot 22.00 uur
Excursies van 09.00 tot ± 11.30 uur
vroege excursie 06.00-08.15 uur
avondexcursie van 19.30-21.30 uuruur

Les 1.
Excursie

Data Oosterhout
(donderdagavond)

Hoofdthema van de avond

4 april

introductie, knoppen,
voorjaarsverschijnselen
voorjaar

zaterdag 6 april

2.

11 april

groei, vogels

3.

18 april

vogels, kleine zoogdieren

Excursie

zaterdag 20 april

vroege vogelexcursie

4.

25 april

plantenfamilies, insecten

5.

16 mei

solitaire insecten, vlinders,
plantenfamilies

Excursie

zaterdag 18 mei

6.
Excursie
7.

laarzenpad

23 mei

grassen, waterleven

do 31 mei

avondexcursie

6 juni

practicum sloot en plas, afsluiting

In Oosterhout: gebouw MEK, Veerseweg 100, Oosterhout
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Het volgen van deze voorjaarscursus, inclusief het cursusboek en gebruik van diverse
materialen, is voor onze leden en donateurs gratis! Wel is het aantal plaatsen voor deelname
beperkt dus vol = vol! Wie het eerst komt, wie het eerst maalt…
Inschrijven kan direct via de mail, info@anvdrimmelen.nl graag dan uw naam, adres en
telefoonnummer en u krijgt van ons bericht. En heeft u verder vragen of anderszins, mail of
bel even met Rian Helmink: 076-8795411

GEMEENSCHAPPELIJK LANBOUW BELEID (GLB)
Een groot deel van de wetten en regels wordt tegenwoordig in Brussel gemaakt. Maar voor
veel Nederlanders is Brussel ver weg. Dat, terwijl de Europese Unie belangrijk is voor de
land- en tuinbouw. Niet alleen door de Europese regelgeving, maar ook door de vrije toegang
tot 500 miljoen koopkrachtige consumenten.
LTO Noord vervult een centrale rol in de informatievoorziening over de Europese Unie. Het
kantoor in Drachten is namelijk aangewezen als één van de zestien informatiecentra in
Nederland van Europe Direct, een informatienetwerk dat als loket fungeert tussen burgers en
de Europese Unie. Op de website http://www.ltonoord.nl/thema/europe-direct houdt Klaas
Johan Osinga, contactpersoon LTO Noord, de laatste ontwikkelingen bij. Hieronder een
samenvatting:
Stand van zaken GLB per 28 januari 2013
Op 23 en 24 januari 2013 heeft de commissie voor landbouw en platteland van het Europees
Parlement (EP) een standpunt ingenomen over de voorstellen voor de komende
landbouwhervorming. In dit artikel staan de voor Nederland belangrijkste resultaten
puntsgewijs weergegeven. Maar eerst volgt kort uitleg over de procedure.
Belangrijke stap
Hiermee is een belangrijke stap gezet in het proces naar een landbouwhervorming. Het
Europees Parlement heeft hierover evenveel te zeggen als de Landbouwraad (de vergadering
van de 27 EU-landbouwministers). Het Europees Parlement (754 leden) moet het ‘advies’
van haar landbouwcommissie (44 leden) nog wel plenair overnemen. Dat gebeurt volgens
verwachting in de week van 11-14 2013 maart, als er op dat moment duidelijkheid is over het
EU-budget voor de jaren 2014-2020. De EU-regeringsleiders willen hier op 7-8 februari 2013
over besluiten.
Er is een kleine kans dat het standpunt van de landbouwcommissie van het EP nog op enkele
punten aangepast wordt.
De Landbouwraad zou op 18 maart 2013 tot een standpunt kunnen komen. Dan zouden EP en
Landbouwraad formeel gaan onderhandelen. De Europese Commissie speelt hier een
belangrijke rol: zij moet met een compromisvoorstel komen. Dit proces heet ook wel: de
‘trialoog’.
In theorie zou er in de Landbouwraad op 24 - 25 juni 2013 een akkoord kunnen liggen.
Maar als er vertraging optreedt, dan moet er een ‘tweede lezing’ plaatsvinden in het Europese
Parlement. Dat kan het hele proces tot eind 2013 duren. Iedereen gaat er inmiddels van uit dat
de nieuwe toeslagrechten pas in 2015 ingevoerd gaan worden. De peildatum voor de
vaststelling van de waarde van de oude toeslagrechten wordt dan waarschijnlijk 31 december
2014. Op basis van die waarde, wordt de afbouw van de oude rechten bepaald.
“Actieve agrariër”
Lidstaten mogen zelf regels opstellen om te definiëren wat een ‘actieve boer’ is. En lidstaten
mogen bepaalde organisaties, zoals overheden, vliegvelden, golfbanen enzovoorts, uitsluiten
van het GLB.
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Afroming van toeslagrechten en bestemming van ongebruikte toeslagrechten
Lidstaten zouden tot maximaal 15% van de bedrijfstoeslagen (pijler I) mogen afromen ten
behoeve van het plattelandsbeleid (pijler II). De lidstaat moet daar dan echter wel geld naast
leggen, zegt het EP.
Ongebruikte toeslagrechten hoeven niet terug naar Brussel, maar mogelijk gebruikt worden
voor agromilieumaatregelen (zoals bescherming weidevogels en boomwallen) in het
plattelandsbeleid.
Overgangsbeleid en verdeling budget
Volgens het oorspronkelijke voorstel van de Europese Commissie van oktober 2011, zou
Nederland in 2019, ten opzichte van 2013, 8,2% van haar budget (€ 68 miljoen) voor
bedrijfstoeslagen verliezen. Volgens het EP wordt het verlies beperkt tot 5%. Dit zou
betekenen dat bij een areaal van 1,8 miljoen hectare, de ha-premie in 2019 € 15 hoger uitkomt
dan het geval zou zijn als het voorstel van de Europese Commissie de eindstreep haalt.
Natuurlijk is nog onduidelijk hoeveel geld nog extra op het GLB wordt bezuinigd door de
EU-regeringsleiders in hun overleg op 7-8 februari aanstaande.
Lidstaten krijgen als het aan het Europese Parlement ligt veel meer flexibiliteit om het
overgangsbeleid gestalte te geven. Zo hoeven de nieuwe rechten in jaar 1 (waarschijnlijk
2015) maar voor 10% ingevoerd worden in plaats van de voorgestelde 40%.
Opvallend is dat lidstaten ervoor zouden mogen zorgen dat bedrijven in 2019 maximaal 30%
bedrijfstoeslag verliezen ten opzichte van 2014. Daarnaast zouden per lidstaat bedrijven
maximaal 20% hogere of lagere hectarepremies mogen ontvangen. Als dit standpunt staande
blijft in de trialoog, dat betekent dat dat voor de overgang naar een ‘flat rate’ meer tijd
genomen mag worden.
Verder wil het EP een speciale overgangsregeling voor de zogenaamde ‘speciale
toeslagrechten’. Dit zou ongeveer 1000 Nederlandse agrariërs (waarvan 600 kalverhouders)
helpen. Zij zouden anders in 2015 vrijwel al hun bedrijfstoeslag verliezen.
Vergroening
De Europese Commissie heeft in oktober 2011 voorgesteld dat lidstaten 30% van hun budget
voor bedrijfstoeslagen moeten koppelen aan ‘vergroening’. En dat agrariërs die niet voldoen
aan de vergroeningseisen, te bestraffen met vermindering van de bedrijfstoeslag tot een
maximum van tweemaal de waarde van de groene premie. Het EP zegt nu: nee, bij niet
voldoen aan de vergroening kan de agrariër maximaal 30% kwijtraken. Dat zou feitelijk
betekenen dat vergroening een optie wordt voor agrariërs: doe je er niet aan mee, dan krijg je
alleen een basispremie.
Daarnaast wil het EP het aantal uitzonderingen op de eisen aan vergroening vergroten. Niet
alleen biologische agrariërs, maar ook zij die meedoen aan agrarisch natuurbeheer, gevestigd
zijn in Natura 2000 gebieden of meer dan 75% grasland hebben, zijn wat het EP betreft
uitgezonderd. Daarnaast wordt de mogelijkheid geschapen om te kiezen voor
duurzaamheidscertificering. Maar die certificering moet wel minimaal ‘gelijkwaardig’ zijn
aan de vergroeningseisen.
Deelnemers aan agrarisch natuurbeheer zouden niet alleen zo hun vergroening regelen, maar
ook, net als nu, geld kunnen krijgen via het plattelandsbeleid. In feite is dat een dubbele
betaling. Het blijkt dat natuurorganisaties in Brussel hier fel tegen protesteren. Een ander punt
is dat deze dubbele betalingen van de wereldhandelsorganisatie WTO waarschijnlijk niet
mogen.
Voor bedrijven die toch nog individueel aan vergroeningseisen moeten voldoen, lijkt er
versoepeling te komen. De vergroeningseis om minimaal drie gewassen te telen, wordt als het
aan het EP ligt, ook versoepeld: twee gewassen bij 10-30 ha (per gewas niet meer dan 80%
van het areaal), en drie gewassen bij >30 ha (niet meer dan 75% van het areaal per gewas, en
twee gewassen met niet meer dan 95% van het areaal).
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Verder wil het EP dat lidstaten het areaal blijvend grasland (7 jaar achtereen opgegeven als
grasland) op nationaal, regionaal of subregionaal niveau gemonitord kan worden. In feite is
dat nu ook het geval: het peiljaar is 2003. Het Nederlands areaal is in dit jaren goed op peil
gebleven en daarom hebben individuele veehouders niets van deze Brusselse wetgeving
gemerkt.
Tot slot wil het EP kalmer aan doen met het invoeren van ‘ecologische aandachtsgebieden’:
3% in jaar 1 (waarschijnlijk 2015), vanaf 2016 5% en, mogelijk, 7% bij een positief
tussenrapport in 2017.
Gepacht land met hoge natuurwaarde in staatseigendom zou kunnen meetellen.
Controles en cross-compliance
Het EP wil in plaats van boetes, bij controles waarbij iets niet goed is, in eerste instantie
waarschuwingen uitdelen. Het lijkt er echter wel op dat lidstaten een scheurverbod zouden
kunnen instellen voor veenweides, als nieuwe ‘cross-compliance’. Het EP wil wel EUgewasbeschermings- en bodembeschermingswetgeving buiten cross-compliance houden.
Jonge boeren
Lidstaten moeten van het EP jaarlijks 2% van het budget voor toeslagrechten uitkeren aan
agrariërs jonger dan 40 jaar.
Daarnaast blijft de mogelijkheid bestaan om via het plattelandsbeleid jonge agrariërs éénmalig
een subsidie te geven. Deze regeling is er nu ook al. In Nederland krijgen jonge boeren en
tuinders maximaal € 25.000. De Europese Commissie heeft overigens voorgesteld dat
lidstaten maximaal € 70.000 uitkeren op basis van 60% betaling door Brussel en 40% door de
lidstaat.
Kleine boeren
Het EP wil lidstaten vrij laten in hun beslissing om een regeling in te stellen voor kleine
boeren, namelijk zij die jaarlijks € 500-1500 ontvangen.
Natuurlijke handicapgebieden (Less Favoured Area, LFA)
Van het EP mogen lidstaten maximaal 5% van het budget voor toeslagrechten gebruiken voor
handicapgebieden. Daarnaast zou een lidstaat geld uit het plattelandsgeld kunnen gebruiken,
zoals dat nu ook al gebeurd.
Gekoppelde betalingen
Het EP wil lidstaten toestaan om tot maximaal 15% van het budget voor toeslagrechten te
gebruiken voor gekoppelde betalingen. De Europese Commissie heeft maximaal 10%
voorgesteld.
Marktbeheer
Het EP is akkoord met het einde aan het melkquotum in 2015, maar wil het suikerquotum in
stand houden tot in ieder geval 2020. Daarnaast stelt het EP voor om bij een “marktcrisis”,
melkveehouders die 5% meer produceren dan 12 maanden eerder, gedurende tenminste drie
maanden een heffing op te leggen. Melkveehouders die 5% minder produceren gedurende
tenminste drie maanden, zouden een tegemoetkoming moeten kunnen krijgen.
Het EP wil de mogelijkheid om exportsubsidies in te stellen, in stand houden.
Er blijven wat het EP betreft, interventieregelingen voor granen, melkpoeder, boter en vlees.
Producentenorganisaties en inter-branche organisaties
Het EP wil het mogelijke takenpakket van erkende producenten- en inter-branche organisaties
uitbreiden ten opzichte van het voorstel van de Europese Commissie. Het doel is om de
onderhandelingspositie van boeren en tuinders in alle sectoren te versterken.
European Innovation Partnership
Het EP steunt het voorstel van de Europese Commissie om via het plattelandsbeleid groepen
agrariërs samen met onderzoeksinstellingen te ondersteunen via ‘operationele groepen’, die
zelf onderzoek zouden moeten agenderen en aansturen.
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EU-begroting 2014-2020: stand van zaken per 11 februari 2013
De leiders van de EU kwamen vrijdagmiddag 8 februari 2013 overeen het EU-budget voor
zeven jaren (2014-2020) met zo’n 3% in te krimpen ten opzichte van de periode 2007-2013.
Vergelijken is lastig, maar één manier om dit te doen is te kijken naar de verhouding tussen
het EU-budget en het Europees inkomen. Dan lopen de EU-uitgaven terug van 1,12% naar
1,00%. Een historisch besluit: voor het eerst in 56 jaar geschiedenis van de Europese Unie
wordt Brussel gekort. Tenminste, als het voltallige Europees Parlement hiermee akkoord
gaat. De (geheime) stemming vindt waarschijnlijk in de week van 11-14 maart plaats. Meer
achtergrondinformatie vindt u op de website van LTO Noord.
Bron: Klaas Johan Osinga

GANZEN
Op 6 december 2012 is het Ganzenakkoord G-7 op landelijk niveau tussen diverse betrokken
partijen (De12Landschappen, de Federatie Particulier Grondbezit (FPG), de Landbouw- en
Tuinbouworganisatie Nederland (LTO), Natuurmonumenten, Stichting Agrarisch en
Particulier Natuur- en Landschapsbeheer Nederland, Staatsbosbeheer en Vogelbescherming
Nederland) overeengekomen.
Doelen en uitgangspunten
Het akkoord beoogt ganzenpopulaties in Nederland duurzaam in stand te houden op een
niveau, waarbij een goed evenwicht wordt gevonden tussen de omvang van de van nature
voorkomende populaties en de risico’s die daarmee samenhangen. Concreet betekent dit:
n

Hierdoor zal:
verminderen;
; en
trekganzen en in Nederland aanwezige trekganzen.
Het volledige Akkoord uitvoering ganzenbeleid tussen IPO/provincies en de Ganzen 7 staat
op onze website.
De uitvoering zal vooral plaats moeten vinden in de regio’s. Hierover is met ons afgestemd
tijdens een ZLTO bijeenkomst op 7 februari jl. in Den Bosch.
Het verslag van deze bijeenkomst is op te vragen door een mailtje te sturen naar
info@anvdrimmelen.nl.

PROJECT VOOR WEIDE- EN AKKERVOGELS
De voorjaarswerkzaamheden staan voor de deur en we proberen met collectief beheer de
boerenlandvogels een plek te geven in de agrarische bedrijfsvoering.
We hopen er dit voorjaar samen met onze groep vrijwilligers weer een mooi seizoen van te
maken door het zoeken en beschermen van nesten.
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Het seizoen wordt gestart tijdens de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 12 maart.
Gebiedscoördinator Niels Mureau geeft uitleg over de beheersafspraken die gemaakt zijn en
bespreekt met de vrijwilligers de indeling van de loopgroepen en verdeling van het gebied.
Heeft u vooraf al vragen over het collectief beheer? Of wilt u meer informatie over het zoeken
en beschermen van nesten? Neem dan contact op met Niels Mureau via 06-28560778 of stel
uw vraag via info@anvdrimmelen.nl. Twijfel niet en help een handje dit voorjaar! Hoe hard
onze inzet nodig is blijkt uit het artikel van 22 november 2012 op de website van
Vogelonderzoek Nederland:

Veldleeuwerik Foto: Ran Schols

Vogelbalans: Herstel boerenlandvogels blijft uit
In het boerenland wordt het steeds stiller. Driekwart van de in boerenland broedende vogels is
sinds 1960 verdwenen. En er lijkt geen echte kentering in zicht. Door de voortschrijdende
intensivering en op maximale productie gerichte bedrijfsvoering verarmt de biodiversiteit van
het boerenland in hoog tempo. Dat blijkt uit de jaarlijkse Vogelbalans die Sovon
Vogelonderzoek Nederland heeft gepresenteerd op de Landelijke Dag op zaterdag 24
november.
Boerenlandvogels in het nauw
Een reconstructie toont aan dat alle boerenlandvogels samen een verlies van 3,3 tot 5,7
miljoen broedparen incasseerden in een gebied dat ruim twee derde van Nederland beslaat.
Niet alleen weide- en akkervogels zijn het slachtoffer, maar ook soorten van kleinschalig
cultuurlandschap. De veldleeuwerik is de grootste verliezer. Tot in de jaren zestig was de
melodieuze zang van deze soort nog veel te horen, maar in een halve eeuw tijd verdween er
ongeveer een miljoen broedparen. In de intensief beheerde en monotone graslanden en akkers
vinden veldleeuweriken steeds minder nestgelegenheid.
Ook andere soorten zoals de patrijs (-93%) en ringmus (-93%) zijn ook nog maar nauwelijks
te vinden in het boerenland. Van de grutto resteert nog maar een derde van de populatie.
Landbouwpolitiek
De belangrijkste oorzaak van het verdwijnen van vogels uit het boerenland is een op
maximale productie gerichte (Europese) landbouwpolitiek. Ons land behoort tot de wereldtop
als het gaat om agrarische productiviteit. De keerzijde hiervan is dat ontwatering,
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schaalvergroting, gebruik van bestrijdingsmiddelen, vroeger en vaker maaien en uniforme
gewasteelten het huidige landschapsbeeld domineren. Op veel plekken zijn monoculturen van
maïs opgekomen en permanente graslanden worden schaarser. Boerenlandvogels vinden
daardoor steeds minder geschikte broedplaatsen, onvoldoende voedsel voor hun jongen en om
de winter te overleven.
Agrarisch natuurbeheer
Een middel om deze teruggang tegen te gaan, is de inzet van agrarisch natuurbeheer. Op veel
plaatsen worden weidevogels door boeren en vrijwilligers beschermd. Ook worden er
akkerranden aangelegd om de leefomstandigheden van bijvoorbeeld de veldleeuwerik te
verbeteren. Verschillende onderzoeken laten zien dat maatregelen de grootste kans van slagen
hebben als ze worden geconcentreerd in gebieden waar nog relatief veel boerenlandvogels
broeden. De schaal en uitvoering van veel huidige initiatieven lijkt voor veel soorten
onvoldoende om het tij te keren. De teloorgang gaat voor veel soorten dan ook onverminderd
door. Zo nam de veldleeuwerik de laatste vijf jaar met nog eens 7% af. De grutto en de kievit
met 18%, de patrijs met 19% en de zomertortel zelfs met 23%.
Moerasvogels in de plus
Tegenover de misère in het boerenland staan uitgesproken positieve trends bij veel broedende
moerasvogels. De stand verdubbelde in de afgelopen twintig jaar. Veel soorten profiteerden
van het herstel van de waterkwaliteit en de uitbreiding van moerasgebieden die vaak als
onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur worden ingericht. Voorbeelden zijn de
Onlanden in Noord-Drenthe en de Kropswolderbuitenpolder in Groningen. In 2012 waren
deze gebieden het decor van een aantal spectaculaire broedgevallen.
UITNODIGING MINI-CONFERENTIE
‘Naar een effectief agrarisch natuurbeheer’ op maandag 4 maart 2013
Met enige regelmaat verschijnen er rapporten en publicaties die aangeven
dat het agrarisch natuurbeheer niet effectief is ingericht. Dat zou jammer
zijn van de inspanningen, van het geld en vooral voor natuur en landschap.
Maar is dat ook zo? Nu Europa aan de vooravond staat van een nieuw
landbouwbeleid, willen Natuurmonumenten, Landschapsbeheer Nederland,
De12Landschappen en Vogelbescherming Nederland het agrarisch natuurbeheer
kritisch onder de loep nemen. Hoe effectief is deze mogelijke vorm
van vergroening tot nu toe? Kan of moet het beter? We nemen op deze
mini-conferentie graag het voortouw door te laten zien waar het eventueel
misgaat en waar de kansen liggen om het agrarisch natuurbeheer effectiever
te maken.
Voor deze conferentie nodigen wij een breed scala aan
beleidsbeslissers en -beïnvloeders uit: bestuurders, politici (Europarlementariërs,Kamerleden
en Statenleden) en vertegenwoordigers van de agrarische sector en van maatschappelijke
organisaties.
14:30 Ontvangst
15:00 Opening
15:10 Hoe effectief is het huidige agrarisch natuurbeheer? Door David Kleijn (Alterra)
15:30 Effectief agrarisch natuurbeheer in de praktijk. Door Paul Terwan (namens de 4
koepels van agrarische natuurverenigingen)
15:50 Visie van natuurorganisaties overhandigen aan Forum
16:00 Forumdiscussie over de effectiviteit van het agrarisch natuurbeheer
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16:45 Afsluiting
16.55 Borrel
U kunt zich aanmelden via email: E.Klaver@Natuurmonumenten.nl
Locatie: Zalencentrum Mereveld, Mereveldseweg 9, 3585 LH Utrecht.
Aan deelname aan de conferentie zijn geen kosten verbonden.

2013 JAAR VAN DE PATRIJS
Nog maar veertig jaar geleden was de Patrijs een kenmerkende soort
van het Nederlandse platteland. Maar sinds de jaren zeventig zijn de
aantallen met ruim 95% afgenomen. De Patrijs is bezig te verdwijnen
uit Nederland. Sovon en Vogelbescherming willen dat niet laten
gebeuren en hebben daarom 2013 uitgeroepen tot het Jaar van de
Patrijs.
Waar zit de Patrijs?
Voor een goede bescherming is kennis nodig. Waar zitten Patrijzen en hoeveel? Wat zijn de
kenmerken van die plekken? Met gerichte tellingen hoopt men zoveel mogelijk gegevens over
de Patrijs te verzamelen. Daarnaast willen ze ook al wat voor de Patrijs gaan doen. In een
aantal gebieden proberen ze de leefomstandigheden voor Patrijzen alvast te verbeteren.
Vrijwilligers wordt gevraagd om deel te nemen aan twee tellingen die samen een beeld
moeten geven over aantallen en broedsucces. De tellingen vinden plaats in de periode: van 15
februari - 31 maart 2013 en in de hele maand september 2013. Een extra telling in december
of januari wordt op prijs gesteld.
Een aantal enthousiaste vrijwilligers van ANV Drimmelen heeft al meegedaan aan de
najaarstelling 2012 en de wintertelling tijdens de sneeuw afgelopen januari.
Blij verheugd zijn we dat we kunnen melden dat de Patrijzen in ons werkgebied nog
voorkomen! ANV Drimmelen vindt het belangrijk dat dat zo blijft en wil daarom de tellingen
ondersteunen. Liefhebbers kunnen bij ons bestuurslid dhr. Dim de Visser informatie opvragen
hoe ze individueel tellingen kunnen doen, maar bij voldoende vrijwilligers wil Dim ook
e.e.a. wel combineren en gegevens invoeren. Neem contact met hem op via
devisserluteijn@gmail.com

KORT NIEUWS
-

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste ANV nieuws? Volg ons op
Facebook!
Bestuursleden van ANV Drimmelen zullen op 14 maart de Landelijke ANV-dag in
Nijkerk bezoeken. Het centrale thema van de dag: De rol van collectieven binnen het
nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.
“In het nieuwe GLB krijgen collectieven (ANV’s) een meer prominente rol in het
agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Voor iedere agrarisch ondernemer en iedere
ANV is het van groot belang te weten hoe deze rol, binnen de kaders van het GLB,
eruit komt te zien. We hopen actuele informatie over de stand van zaken te ontvangen.

-

Noteer in uw agenda: zaterdag 22 juni 2013, “studie”middag, wandeling en bbq!
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BOER EN NATUUR
Hallo, wij zijn Ronald en Daniella Lievens van Paarden Pensionstal ZeggeZicht te Terheijden.
Wij wonen op het Munnikenhof met onze drie kinderen Irene(5), Rick(2) en Femke( 4 mnd).
Wat wij doen is het verhuren van stallen aan particulieren met een paard, we verzorgen hierbij
het gehele plaatje en bieden dus weidegang, zorgen voor stro, hooi/kuilgras en brok, strooien
op, mesten uit en hebben de voorzieningen beschikbaar voor de mensen om met hun paard de
paardensport te beoefenen, zoals rijbakken, longeercirkels, trainingsmolen, solarium,enz.
Op ons bedrijf hebben mensen de keuze om hun paard te huisvesten op een manier die zo
dicht mogelijk als dat kan de natuurlijke leefomstandigheden van een paard benaderd.
Een paard is een bewegingsdier en hoort dus niet de hele dag in een stal te staan.
Met name aan bewegingsvrijheid en het onderhouden van sociale contacten tussen de paarden
onderling is waar het nogal eens aan schort in de reguliere stalsystemen, dit met alle
vervelingsziekte’s voor het paard als gevolg.
Hiervoor hebben wij onze bewegingsweide ontwikkeld, een weidesysteem waar de paarden
geen stal hebben maar 24/7 het hele jaar door bij elkaar in een kudde staan.
Voor dit systeem hebben we in 2011 de ZLTO-initiatiefprijs gewonnen.
We proberen dit systeem steeds verder te optimaliseren met steeds nieuwe aanpassingen.
Dit jaar heb ik bijvoorbeeld een klein bosje aangeplant waar de paarden de schaduw kunnen
opzoeken als de zon te fel schijnt. Het was nog een hele studie om de juiste rassen hiervoor te
vinden want er zijn nogal wat giftige soorten voor paarden.
Ook heb ik deze winter 2 essen van 35jr. oud verplaatst van mijn erf naar de weide van de
paarden, ik hoop natuurlijk dat deze aanslaan, garantie daarvoor heb ik natuurlijk niet maar ik
vond het een leuke uitdaging en het t proberen te sparen van 2 mooie oude bomen waard.
Onze afwijkende manier van weide beheersing ten opzichte van de melkveehouders zorgt in
het voorjaar/zomer bij ons in de polder voor levendige taferelen wat betreft hazen en
gevogelte en ander klein wild.
Aangezien wij altijd ong. 1,5 mnd later maaien ontstaat er voor het wild een plek waar ze naar
toe kunnen als de rest van de polder, in meestal minder dan 1 week, wordt kaal gemaaid.
Ook ontstaan er in de paardenweiden altijd wel zogenoemde “schijthoeken” wat ook altijd
voor de nodige beschutting voor het kleinere wild zorgt.
Het zwaluw project is een van de redenen waarom ik destijds lid ben geworden van de ANV.
Voorheen hing ik in de stallen altijd plaklinten op om de overlast van vliegen tegen te gaan,
maar als je dan leest hoeveel vliegen er door een zwaluwtje gepakt worden kun je beter veel
zwaluwtjes hebben rondvliegen.
Nadeel van het plaklint was ook, er hing nogal eens een zwaluw aan het lint geplakt, je kunt je
wel voorstellen dat dat bij ons met alle klanten een heel drama is als er zo’n klein vogeltje
hangt te spartelen. Ik maakte het dan los en de vleugeltjes die dan aan elkaar geplakt zaten
maakte ik dan schoon met sticker oplosser waarna het beestje meestal weer vrolijk weg vloog.
Het spotten van minder voorkomende soorten is ook altijd mooi, vorige zomer nog samen met
voormalig voorzitter van deze club (Niels) een Gekraagde Roodstaart gezien in onze stal.
Graag hopen wij jullie te zien op de jaarvergadering van de ANV op ons bedrijf.
Groet Ronald en Daniella Lievens
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BEDRIJFSDONATEUR IN HET ZONNETJE
Een groot aantal niet-agrarische bedrijven ondersteunt de activiteiten van ANV Drimmelen en
we zijn hen hier zeer erkentelijk voor. Deze nieuwsbrief in het zonnetje:

Adellaan 4, Made
www.autobedrijfvannuenen.com

STAP HET VOORJAAR IN:

Startpunt wandelroute: Brielseweg achter Minicamping Oud Drimmelen
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