NIEUWSBRIEF 2015 – 1
Beste leden en donateurs,
Graag wil ik jullie uitnodigen voor de algemene
ledenvergadering op 16 maart 2015.
Het Collectief Agrarisch Natuurbeheer West Brabant is
opgericht de statuten zijn de notaris gepasseerd.
Vanaf 2016 kan het agrarisch natuurbeheer (SNL) alleen
in collectief verband aangevraagd worden.
De heer Hans Maathuis, bestuurslid en mede oprichter
van het collectief, is bereid gevonden tijdens onze
vergadering uitleg te geven over het functioneren van
het Collectief.
Dus ik raad alle leden die interesse hebben of mee doen
met enige vorm van natuurbeheer deze vergadering
zeker bij te wonen.
Verder wil ik jullie mededelen dat we weer een bijzondere locatie voor onze algemene
ledenvergadering hebben gevonden. We zijn te gast op zorgboerderij Levensvreugde bij de
familie van der Schriek. Vele van ons rijden er wellicht weleens voorbij zonder te weten wat
er daar dagelijks gebeurt. Dus heel interessant om een kijkje achter de schermen te mogen
nemen op deze zorgboerderij.
Ik hoop jullie allemaal te kunnen begroeten op onze algemene ledenvergadering.
Groeten van jullie voorzitter, Kees in ’t Groen

MAANDAG 16 MAART: ALGEMENE LEDENVERGADERING
ANV Drimmelen wil u van harte uitnodigen voor de algemene ledenvergadering maandag 16
maart, om 19.00 uur bij Zorgboerderij Levensvreugde. Stelvenseweg 4 Den Hout. We
worden hier ontvangen door familie Van der Schriek, zij geven ons eerst een rondleiding
over de boerderij. Om 20.00 uur staat er koffie klaar en starten we de Algemene
ledenvergadering. Omstreeks 21.00 uur zal Hans Maathuis vertellen over wat het Collectief
betekent voor de deelnemers aan agrarisch natuurbeheer.
Let op: tijdens de Algemene Ledenvergadering geven we ook het startschot voor het
weidevogelseizoen 2015! Bij deze nodigen we speciaal alle vrijwillige
weidevogelbeschermers en boeren van harte uit!
Datum:
Locatie:
Programma:
19.00 uur
20.00 uur
20.45 uur
21.00 uur
22.30 uur

maandag 16 maart 2015
Zorgboerderij Levensvreugde, Familie Van der Schriek
Stelvenseweg 4 Den Hout
Rondleiding zorgboerderij voor geïnteresseerden
Aanvang Algemene Leden Vergadering
Pauze
Het woord is aan: Hans Maathuis, bestuurder Collectief ANB West Brabant
Sluiting vergadering en gezellig napraten met drankje

Agenda
1. Opening en mededelingen
2. Verslag ALV 2014
3. Financieel verslag 2014
4. Begroting 2015
5. Bestuursverkiezingen: bestuurslid Dim de Visser is aftredend en stelt zich niet
herkiesbaar. Marion Van Kuijk stelt zich verkiesbaar. Andere kandidaten kunnen zich
aanmelden tot uiterlijk 13 maart bij de secretaris.
6. Stand van zaken lopende projecten en ideeën voor nieuwe projecten
7. Start weidevogelseizoen 2015: inhoudelijke inleiding en organisatie (wie loopt waar en
wanneer)

CONTRIBUTIE
Half januari zijn de contributie- en donatienota’s rondgebracht. Van de jaarlijkse bijdragen is
inmiddels ongeveer 75% ontvangen. Willen degenen die nog niet overmaakten dat alsnog
doen?
Van de verzoeken om actuele NAW-gegevens en e-mailadressen is maar 40%
teruggestuurd. We zouden erg graag meer e-mailadressen hebben. Dan zouden we volgend
jaar de nota’s per mail kunnen versturen en zo besparen op werk en kosten.
Om uw e-mailadres door te geven kunt u ook een mail sturen naar
devisserluteijn@gmail.com, vermeld in dat berichtje wel uw adres of lidnummer.

PROFESSIONALISERING ANV’s

Afgelopen periode heeft ANV Drimmelen zich over de concept statuten voor Collectief ANB
West Brabant gebogen. (ANB staat voor Agrarisch Natuurbeheer). Wij hebben een aantal
opmerkingen en vragen ingediend bij de werkgroep. Deze hadden met name betrekking op
de verankering van de ANV’s in het geheel. Doordat de ANV’s een bindende voordracht
kunnen doen voor een bestuurder van het Collectief, moet dit gewaarborgd zijn. Wettelijk is
bepaald dat straks alleen Collectieven een SNL-aanvraag kunnen indienen bij de provincie.
De ANV blijft het gezicht op lokaal niveau. De ANV’s hebben via het collectief in oprichting
ook een takenpakket ingevuld. De ANV’s voeren straks een deel van het werk uit voor het
collectief, namelijk de taken welke in het eigen werkgebied liggen.
Inmiddels is Collectief ANB West Brabant opgericht. Alle zes ANV’s hebben een bestuurder
voorgedragen. ANV Drimmelen heeft Sjaak Van Schie voorgedragen als bestuurder voor het
Collectief.
Meer informatie is te vinden op: www.scan-collectieven.nl

WEIDE- EN AKKERVOGELS

Voor het weidevogelbeheer staan grote veranderingen op stapel. In provincie Noord-Brabant
zijn na 2016 nog maar twee weidevogelgebieden aangewezen, namelijk de Beerse Overlaet
en Land van Heusden en Altena. De aantallen weidevogels zijn in deze gebieden een stuk
hoger dan in ons gebied, en de provincie heeft er voor gekozen het budget alleen nog in
deze gebieden in te zetten. In ons werkgebied verschuift de focus naar akkervogels, die we
beschermen door het aanleggen van grasranden en graanranden. Het bestaande collectief

beheer voor de akker- en weidevogels loopt nog tot en met 2016. In de afgelopen winter is in
overleg met de deelnemende boeren al een stap gezet richting de nieuwe situatie. Het
zwaardere weidevogelbeheer, met een uitgestelde maaidatum tot 1 juli, is op een aantal
percelen gewijzigd. Met het vrijkomende budget worden nieuwe akkerranden aangelegd.
Het nieuwe weidevogelseizoen staat weer voor de deur. Tijdens de algemene
ledenvergadering op 16 maart is de officiële aftrap van het seizoen en worden de afspraken
tussen ANV, boeren en vrijwilligers gemaakt. Als we een vroeg voorjaar hebben, gaan de
loopgroepen al eerder het veld in. Misschien vinden we dan, net als in 2013, het eerste
kievitsei van Brabant. We zoeken nog een paar vrijwilligers die de loopgroepen willen
versterken. U kunt zich aanmelden bij het bestuur.

Verkiezingen provincie en waterschap
ANV Drimmelen werkt aan een mooier buitengebied en doet dat vaak in samenwerking met
provincie en waterschap. Op 18 maart kunnen we gaan stemmen voor de Provinciale Staten
en het algemeen bestuur van waterschap Brabantse Delta. We roepen al onze leden en
donateurs op te gaan stemmen, liefst natuurlijk op een partij die de combinatie van landbouw
en natuur een warm hart toedraagt. Onze veldcoördinator Niels Mureau staat bij WestBrabant Waterbreed op een verkiesbare tweede plaats.

PATRIJS
Onder de eerste hoogspanningsmast is inmiddels een
combinatie van zes struiken geplant. Gekozen is voor
dezelfde soorten als welke vorig jaar op de erven zijn
aangeplant: vlier, meidoorn, hondsroos, sporkehout, liguster
en Gelderse roos. Binnenkort wordt onder een tweede mast
geplant. Er is de laatste tijd dus veel discussie is over het
hoogspanning tracé, probeert ANV Drimmelen de masten
voor een positief doel in te zetten.

BLOEMENRANDEN

De ervaring is dat naarmate een bloemenrand langer ligt de onkruiddruk toeneemt. We
moeten om die reden soms (tijdelijk?) stoppen met een rand op een aantrekkelijke plaats.
We zijn daarom op zoek naar liefhebbers voor een bloemenrand op een nieuwe, zichtbare
plek. Er zijn wat contacten, maar mocht u belangstelling hebben neem dan contact op met
Jos Hop.

Wandelen
We hebben eer van ons werk. Steeds meer mensen maken gebruik van de wandelpaden.
Heerlijk wandelen door gebieden waar geen auto’s o.i.d. komen.
Er zijn nog volop ideeën welke nog verder uitgewerkt moeten worden over diverse zaken
m.b.t wandelen (b.v. aanvragen van een pondje) Verder hebben we ook nog wat werk aan
de winkel om een nieuw wandelpad aan te leggen rondom HZ 75 (Plaatsen pootjes

picknicktafel) in Hooge Zwaluwe. Wie hier graag aan mee wil denken met het pondje kan
zich melden bij een van de bestuursleden.
GANZEN
De reactie van de provincie op de brief ZLTO Drimmelen en de ANV is te lezen op de
website van ANV Drimmelen. Onder projecten  Ganzenfoerageergebied.  Onder Laatste
Nieuws. Wij hebben een tijd terug het antwoord naar een aantal deelnemers gemaild, maar
omdat we niet alle mailadressen hadden konden we deze helaas niet naar alle deelnemers
verzenden.

RABO-Clubkascampagne.
Vorig jaar hebben we ruim € 500 ontvangen van de RABO-Clubkascampagne. U gaf ons 168
stemmen die € 3 per stem opbrachten. Daarmee scoorden maar 15 van de 222
deelnemende verenigingen hoger dan ANV Drimmelen! We zijn uiteraard RABO-bank
Amerstreek erkentelijk voor dat bedrag, maar we bedanken ook u voor de stemmen die u op
ons uitbracht.
We hebben ons uiteraard ook in 2015 aangemeld en hopen weer op uw stem.
De stemperiode is dit jaar van 2 tot 14 april. Deze keer besteden we de opbrengst aan extra
aankleding van de beoogde wandelrondjes waar Gertjan van Oorschot hierboven over
schreef.

KORT NIEUWS
 21 maart 2015: NL Doet. U kunt zich nog voor verschillende klussen aanmelden in de
gemeente Drimmelen.
 28 maart 2015: Zwerfvuilactie: Drimmelen schoon! Binnen de gemeente Drimmelen
kunnen vrijwilligers zich weer opgeven om op een zelf gekozen locatie afval op te
ruimen. Bestuursleden en weidevogelbeschermers van ANV Drimmelen vulden vorig
jaar meer dan 15 vuilniszakken met zwerfvuil uit het buitengebied.

BEDRIJFSDONATEUR IN HET ZONNETJE
Een groot aantal niet-agrarische bedrijven ondersteunt de activiteiten van ANV Drimmelen
en toont zo hun betrokkenheid bij het buitengebied. Wij zijn deze bedrijfsdonateurs hier zeer
erkentelijk voor en zetten daarom iedere nieuwsbrief een van hen in het zonnetje:

Raadhuisstraat 2, 4844 AC Terheijden

