NIEUWSBRIEF 2015 – 3
Beste leden en donateurs,
Het is weer september en dus is hier de derde
nieuwsbrief van dit jaar.
Na een mooie maar droge zomer, kregen we afgelopen
week een stortbui van meer dan 60mm neerslag. Op
sommige plaatsen ging dit gepaard met flinke
hagelstenen. Alle sloten stonden tot de rand gevuld en
het water kon niet weg van de percelen. Ik hoop dat de
schade beperkt zal blijven. Enkele bloemenranden lagen
ook plat door het noodweer, nadat ze er gelukkig wel het
grootste deel van het seizoen mooi bijstonden.
Het Collectief Agrarisch Natuurbeheer West Brabant en
de veldcoördinatoren zijn druk aan het werk geweest. 29
juli is het voorlopige plan ingediend. Het plan
concentreert zich binnen onze gemeente op één
kerngebied, namelijk rondom de Brugdam in Lage
Zwaluwe. We hopen dat het er in de loop van de jaren
meer uitbreidingen komen.
We kijken met een goed gevoel terug op onze jaarlijkse ANV Drimmelen dag.
De wandeling in de Linie van Den Hout onder begeleiding van Ankie en Arjan Stoop was
zeer geslaagd. Ook de barbecue op het erf van Jan Gommers met muziek van onze DJ
Kevin was uitermate gezellig. Iedereen van harte bedankt voor deze mooie dag!
Groeten van jullie voorzitter, Kees in ’t Groen

ANV DRIMMELEN-DAG WAS EEN GROOT SUCCES!
De ANV Drimmelen-dag op 4 juli begon in de middag met een wandeling door natuurgebied
Linies van Den Hout. Helaas kon Cor Knoop wegens omstandigheden niet gidsen. Het
bestuur wenst Cor veel sterkte toe. Gelukkig waren Arjen en Ankie Stoop bereid om ons een
rondleiding te geven en dat deden zij uitstekend! Zo vertelden zij ons dat de Linies in
meerdere periodes in de geschiedenis een rol hebben gespeeld. En dat het een prachtig
stukje natuur is, dichtbij huis.
Op de barbecue s ’avonds bij Jan Gommers mochten we meer dan 50 leden en donateurs
ontvangen, daardoor werd het een erg gezellige avond.

COLLECTIEF ANB WEST BRABANT
15 juni was er een bijeenkomst over nieuw budget voor akkerranden. Hiervoor waren door
de ANV en ZLTO afdeling alle boeren in de gemeente Drimmelen uitgenodigd. Het proces
moest erg snel verlopen, om de gebiedsaanvraag op tijd te kunnen indienen bij de provincie.
Het plan is 29 juli ingediend bij de provincie. Binnen het zoekgebied is gekozen voor een

kerngebied rondom de Brugdam in Lage Zwaluwe. Het plan is om hier circa 10 hectare aan
nieuwe akkerranden te realiseren.

WEIDE- EN AKKERVOGELS
Het weide- en akkervogelseizoen 2015 is weer ten einde. Boeren en vrijwilligers zijn samen
vol enthousiasme bezig geweest om nesten te beschermen en jonge vogels voldoende
voedsel en schuilgelegenheid te bieden. In het najaar worden de telgegevens verwerkt en
weten we hoeveel nesten beschermd zijn. De zesjarige beheerperiode voor het collectief
weidevogelbeheer loopt volgend jaar af. Zoals eerder gemeld, worden in gemeente
Drimmelen geen nieuwe beheerovereenkomsten afgesloten voor weidevogelbeheer. Dit
heeft te maken met de zeer geringe aantallen broedparen van kritische weidevogelsoorten
als grutto en tureluur. In Drimmelen broeden voornamelijk kieviten. Voor kieviten zijn
gelukkig wel alternatieve mogelijkheden.
Vanaf 2016 ontstaan wel ruimere mogelijkheden voor akkervogelbeheer. ANV Drimmelen
heeft via het Collectief West-Brabant een voorstel bij de provincie weggelegd, om rondom de
Brugdam in Lage Zwaluwe een kerngebied met akkerranden te realiseren. We verwachten
dat we in 2017 in een tweede kerngebied aan de slag kunnen.
Als u vragen heeft over het weide- en akkervogelbeheer of de mogelijkheden voor het
aanleggen van akkerranden in de nieuwe kerngebieden, dan kunt u contact opnemen met
veldcoördinator Niels Mureau.

PATRIJS
Er zijn dit jaar vaak patrijzen waargenomen. Of dit komt doordat we beter opletten of omdat
het er misschien meer zijn is onbekend. ANV Drimmelen zou daarom graag een systeem
met monitoring van patrijzen (en andere akkervogelsoorten) willen opzetten. Een
mogelijkheid is om dit te doen met zogenoemde MAS-tellingen, het Meetnet Agrarische
Soorten. Deze tellingen worden ook in andere gebieden, onder andere door Brabants
Landschap, uitgevoerd.

WANDELEN (STIKA)
Veel mensen gaan vaker wandelen over onze wandelpaden gecombineerd met gewone
wegen en paden. Een opmerking die je vaak hoort is: jammer dat je onderweg nergens een
bakje koffie of thee kunt drinken. Dat is dan ook mijn verzoek aan u. Wie woont er langs een
route waar veel gewandeld en gefietst wordt en loopt al langer met het idee om eventueel
iets aan te bieden? Je kan dan denken aan een paar stoeltjes met eventueel een tafeltje
waar je een koffietappunt maakt waar mensen hun eigen bakje kunnen tappen. Je kunt ook
denken aan een iets groter terras waar je mensen bediend en koffie en thee schenkt. Wij
hopen op leuke initiatieven, zodat wandelen in ons mooie buitengebied steeds leuker gaat
worden!

BOER EN NATUUR

Even voorstellen, wij zijn de familie Koorevaar en hebben een melkveebedrijf aan de
Brugdam in Lage Zwaluwe. Wij zijn van oorsprong geen echte Zwaluwnaren. Hoe zijn wij
hier terecht gekomen?
Na invoering van het melkquotum wilde vader met het bedrijf groeien, het huidige bedrijf was
niet groot genoeg. In die tijd was handel in melkquotum iets raars, hetzelfde als handelen in
gebakken lucht. Om die reden werd in 1984 het bedrijf in Friesland verkocht en een ander
bedrijf gekocht, van de gebroeders Polak aan de Brugdam in Lage Zwaluwe.
We hadden een traditionele Holstein veestapel, vanwege diverse problemen zijn we in 2012
een andere weg ingeslagen. Zo waren er problemen met het conserveren van de graskuilen.
Hierop hebben we ervoor gekozen om als proef 1 jaar het gras in grote ronde balen te laten
persen. Het gras kwam smakelijk en goed geconserveerd uit de balen. Daarop hebben we
besloten om hiermee door te gaan. Vandaag de dag gaat al het gras bij ons in grote balen.
Ook hebben we 9 hectare gras met klaver laten inzaaien. Doordat de klaver zich anders in
de grond wortelt dan het gras, is de bodem “luchtiger”, water kan eerder in de grond. Tevens
levert klaver ook stikstof, waardoor er minder kunstmest op dit perceel nodig is. Ook vinden
de koeien een mengsel van gras met klaver smakelijk voer. Een mooi bijkomstigheid is dat
het ook goed is voor de biodiversiteit. Vooral vlinders en bijen weten dit perceel te vinden.
Bij de koeien zijn we begonnen met een zogenaamde driewegkruising. Er komen nu
verschillende rassen. Met als doel een zelfredzame veestapel te krijgen. Inmiddels geven de
eerste kruislingen melk. Gemiddeld geven ze iets minder melk, maar zijn wel gezonder.
Hierdoor kan de veearts wegblijven en is ook het antibioticaverbruik drastisch verlaagd.
Het is een prachtig gelegen bedrijf in een rustig gebied. Vlakbij de Biesbosch, mede
daardoor ook een erg vogelrijk gebied. De zeearend komt ook met regelmaat even
overgevlogen. Jaarlijks broeden er hier vele kieviten, grutto’s en tureluurs op de weilanden.
Sinds enkele jaren zijn er ook weer enkele patrijzen rondom de boerderij. In overleg met
ANV Drimmelen besloten we om voor de patrijzen een speciaal plaatsje aan te leggen. Dit
plaatsje heeft zijn vruchten al afgeworpen, dit jaar hebben 7 jonge patrijzen gespot. Hopelijk
zet deze trend zich voort en kunnen we er volgend jaar nog meer spotten.
Vorig jaar hebben we ook een graanrand langs de vliet gehad, hier hebben zeker de vogels
optimaal gebruik van gemaakt. Groot voordeel van de rand was dat ook de ganzen niet zo
snel het water uit komen. Die hebben een hekel aan het langere spul en gaan op zoek naar
een andere plaats. Helaas hebben er niet alleen vogels gebruik van gemaakt maar ook een
paar jonge vossen. Maar dat is ook de natuur. Helaas hebben we met RVO wat problemen
gehad over deze rand, daardoor hebben we in 2015 deze maar weer laten inzaaien met
gras. Door de goede werkzaamheden van het ANV bestuur, komen er in 2016 weer
verschillende randjes terug. Mooi voor alle vogels.
Af en toe hebben we ook een paar bijzondere vogels die langs komen. Zo hadden we een
keer een koppel bergeenden op het dak van schuur zitten. Niet heel bijzonder, maar wel
mooi, jonge fazanten in de voortuin.

GANZEN

Afgelopen zomer zijn er ganzen geteld in heel Nederland. In het westelijke deel van
gemeente Drimmelen telden de ANV en WBE (Wildbeheereenheid) samen. Er werden hier
1700 ganzen geteld. Ganzen kunnen veel schade veroorzaken in vooral graszaad. Wij willen
boeren nogmaals verzoeken hun schade te melden. Dit niet alleen om te compenseren,
maar ook zodat de omvang van het probleem bij de overheid bekend is.
GROEN EN DOEN
Rond 1 oktober start een nieuwe ronde Groen en Doen. De Groen en Doen voucher is
bedoeld voor alle educatieve activiteiten in Nederland, die vrijwilligerswerk op het gebied van
natuur- en landschapsbeheer stimuleren. Per persoon kan maximaal 1 voucher worden
aangevraagd, deze hebben een waarde van 1000 euro. Aanvragen moeten worden gedaan
met digiD inlogcode. Er zijn slechts 750 vouchers beschikbaar in het hele land, dus wees er
snel bij!

KORT NIEUWS
 4 oktober: Munnikenhof Boerderijroute. Op deze dag zijn aan de Munnikenhof in
Terheijden verschillende agrarische bedrijven opengesteld voor publiek. Het is de
organisatie en agrarische ondernemers gelukt om een mooie route samen te stellen.
Ook ANV Drimmelen zal hierbij aanwezig zijn. De deelnemende bedrijven zijn
toegankelijk van 10.30 uur tot 16.30 uur. Voor meer informatie: www.zltodrimmelen.nl
of www.facebook.com/boerderijroute.
 1 juni is de nieuwe wandelknooppuntenkaart uitgekomen via Routebureau WestBrabant. Beschikbaar bij de VVV. In Overleg met Dim de Visser zijn een aantal
trajecten en knooppunten toegevoegd. Bedankt Dim!
 Afgelopen 1 juli was ANV Drimmelen bij de regionale ANV Dag in Heeze. Een
onderdeel in Oost Brabant is botanisch beheer, dit beheer is gericht op diversiteit aan
planten. Leuk om te zien was hoe de agrariërs daar trots waren op verschillende
zeldzame planten (waaronder wilde orchideeën) op hun land.

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:

Faunacontrol
Vogelstraat 2
4845 PB Wagenberg

