NIEUWSBRIEF 2015 – 2
Beste leden en donateurs,
Het voorjaar is goed begonnen; we hebben de
bloemenranden onder goede omstandigheden in kunnen
zaaien.
Er is op enkele nieuwe locaties ingezaaid. Helaas
hebben we ook enkele oude locaties, waar de onkruid
druk te groot werd, (voorlopig) moeten laten vallen.
Wij streven ernaar op deze locaties over een of twee
jaar weer in te kunnen zaaien.
Op Hooge Zwaluwe, in de polder rond de voetbalvelden
van vereniging HZ’75, hebben we een nieuw ommetje
gerealiseerd. Uit ervaring weten we dat deze ommetjes
goed belopen worden: de wandelaars genieten van de
rust op het boerenland.
Veel lees plezier met onze tweede nieuwsbrief van dit jaar!
Groeten van jullie voorzitter, Kees in ’t Groen

ZATERDAG 4 JULI: ANV DRIMMELEN-DAG! (opgeven voor 28 juni)
ANV Drimmelen wil u van harte uitnodigen voor de ANV Drimmelen-dag. Dit jaar staat de
dag in het teken van het mooie Den Hout met haar prachtige Linies. We ontvangen u graag
op de parkeerplaats bij zwembad De Randoet in Made vanaf 17.30 uur. Rond 18.00 uur
begint de rondleiding door het gebied. De wandeling wordt begeleidt door de enthousiaste
gids Cor Knoops. Tussen 19.30/20.00 uur lopen we in de richting van de boerderij van Jan
Gommers, aan de Hultenkant 10 in Den Hout. Hier wacht ons een heerlijke barbecue met
aansluitende feestavond. Opgeven kan tot 28 juni via E-mail: anvdrimmelen@gmail.com
of telefonisch via Kees in ’t Groen: 06-38370103. Wilt u ook aangeven of u vegetariër bent?
Om 00.00 uur sluiten we de avond af.
Wij hopen u 4 juli te mogen begroeten!
PROFESSIONALISERING ANV’S/ COLLECTIEF ANB WEST BRABANT
Op 11 februari is Collectief ANB West Brabant opgericht. In onze vorige nieuwsbrief meldden
wij dat Sjaak van Schie namens ANV Drimmelen was voorgedragen als bestuurder voor het
Collectief. De 6 ANV’s mogen namelijk elk een bindende voordracht voor een bestuurder
doen. Het nieuwe bestuur, bestaande uit 6 bestuurders, heeft Sjaak benoemd als voorzitter
van het Collectief. Minette Straver (ANV Altena Biesbosch) is vicevoorzitter, Ad Backx (ANV
Brabantse Wal) is secretaris en Hans Maathuis (ANV Tussen Baronie en Markiezaat) is
Penningmeester.
Op dit moment is het collectief bezig met de gebiedsaanvraag. Daarvoor is 15 juni op de
kaasboerderij in Made een bijeenkomst over nieuwe budget voor akkerranden

georganiseerd. Hiervoor zijn alle boeren door de ANV en ZLTO afdeling Drimmelen
uitgenodigd. Op de volgende pagina staat een kaart met daarop het gebied waar nieuwe
akkerranden in beginsel gelegd kunnen worden. Uiteindelijk wordt gezocht naar een gebied
van 250 hectare, waarbinnen 12,5 hectare akkerranden gelegd kunnen worden.

Kaartje 1: Gebied gemeente Drimmelen-Noord
Binnen oranje omlijnd gebied zijn akkerranden in beginsel mogelijk.

WEIDE- EN AKKERVOGELS
Het weidevogelseizoen loopt ten einde. Ten zuiden van de spoorlijn aan de Zoutendijk
werden bijvoorbeeld meer dan 20 nesten van kieviten gevonden. De meeste nesten lijken
ook te zijn uitgekomen en er zijn ook enkele kuikens waargenomen. Van
weidevogelbeschermers in de provincie Noord-Brabant hoorden wij dat er dit jaar erg veel
nesten verloren zijn gegaan door predatie (door roofdieren als kraai, meeuw of vos).
Onze vrijwilligers zoeken nog naar nesten wanneer boeren bijvoorbeeld willen maaien. Zo
zien we in deze periode regelmatig grutto’s op paaltjes staan in de Zonzeelsche polder. Dit
typisch gedrag vertoont de vogel wanneer hij op wacht staat, in de buurt van een nest. Ad
Rasenberg, boer in het gebied, vertelde ons dat hij meerdere grutto kuikens heeft gezien. De
percelen worden niet gelijktijdig gemaaid, maar in mozaïek over enkele weken verspreid. Op
die manier hebben kuikens de mogelijkheid om naar een naastgelegen perceel te lopen.

PATRIJS
Tijdens het zoeken naar weidevogelnesten werden 2 koppels patrijzen gezien. Patrijzen
worden vaak gezien dichtbij akkerranden en boerenerven. De ANV is nog altijd op zoek naar
boeren die bereidt zijn deze bedreigde akkervogel te helpen met de aanplant van

bijvoorbeeld struiken (onder een hoogspanningsmast). Patrijzen zoeken beschutting in de
struiken en ze broeden op de grond in dichte begroeiingen. Ook het leggen van takkenrillen
en kruidengraanranden helpt, vooral in de winter en het voorjaar. Verder heeft de patrijs
braakliggende grond (klein oppervlak is al voldoende) nodig, waar zij stofbaden nemen.

BLOEMENRANDEN

Er zijn weer verschillende bloemenranden ingezaaid namelijk bij de rotonde op Wagenberg,
de volkstuinen in Terheijden, op de kruising Dahliastraat/Wilgenweg in Made, langs het
fietspad in Drimmelen en daar ook een akkerrand alsook een akkerrand langs de Oudeweg
in Lage Zwaluwe.
De opkomst is op de meeste plekken uitstekend, nu nog de boel onkruidvrij houden dan
kunnen we straks genieten van de bloemen. In enkele randen is al onkruid met succes
verwijderd.
Dit jaar zal er geen pluktuin zijn bij de familie Nuijten. Hopelijk lukt het volgend jaar weer wel.

WANDELEN (STIKA)
Bij twee van onze leden “Jan Leenaarts en Cees Smits” hebben we een pad aan mogen
leggen over hun land langs de sloot. Met een bijdrage van STIKA voor het aanleggen en
beheren van de pad hebben we een mooi ommetje weten te realiseren in Hooge Zwaluwe.
Met het bewandelen van de wandelpad heb je ook nog de mogelijkheid om langs het
voetbalveld van HZ’75 te wandelen richting de stationsstraat. Het gehele pad is 30 mei
geopend door wethouder Mark van Oosterhout.
Wil je de wandeling een keer gaan lopen kijk dan op de site van onze ANV voor meer info.
Dit ommetje loopt vanaf de Stationsweg, langs de voetbalvelden, richting
Wilgenweg/Moerseweg.

Bruggetje aan de Moerseweg/Wilgenweg

Routekaart met de nieuwe wandelverbinding

GANZEN
Bij ganzenoverlast mag er vanaf 1 juni handelend worden opgetreden. De Europese
Commissie heeft besloten dat vanaf deze datum de ganzen gedood mogen worden. De
verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij het Provinciebestuur.

Jan Verhoeven nam deze foto’s, van jonge zwaantjes, in natuurgebied Polder Schuddebeurs.

KORT NIEUWS
 ANV Drimmelen heeft 365 euro opgehaald met de Raboclubkascampagne. Rabobank
Amerstreek bedankt! Iedereen die op de ANV gestemd heeft, hartelijk dank hiervoor!
 Jan Verhoeven heeft het gras gemaaid rondom het bankje aan de
Zoutendijk/spoorlijn (reservaat Zonzeelsche polder). Bedankt Jan!
 15 juni: Bijeenkomst voor boeren over nieuw budget voor akkerranden in het
noordelijke deel van de gemeente Drimmelen.
 5 juli: Bruisend Made buiten.

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:
Mercari Vastgoed
Voorstraat 19
4921 SH Made

