NIEUWSBRIEF 2017 – 2
Beste leden en donateurs,
Na het vertrek van voorzitter Kees in ’t Groen zit de ANV
even zonder. Wij zijn dus nog op zoek naar een nieuwe
voorzitter. Wel heeft agrariër en ANV-lid Govert van Dis
besloten vicevoorzitter te willen zijn. Bestuurslid Gertjan
van Oorschot zit voorlopig de vergaderingen voor.
Gelukkig mochten we ook een nieuw bestuurslid
verwelkomen, namelijk Dick Pellikaan uit Drimmelen.
Dick stelt zich in deze nieuwsbrief aan u voor.
Woensdag 15 mei opende Wethouder Hans Kuipers van
de gemeente Drimmelen het nieuw ingerichte perceel in
Oud Drimmelen. Een mooi nieuw stukje groen met een
poel, wilgen, lindes en een bloemenrand.
Daarnaast is er een nieuw wandelpad gerealiseerd over
de doorbraak (dijk dwars op de Hamse weg) bij Bas en
Tamara van Dongen, even buiten Hooge Zwaluwe.
Zij hebben ook een stukje geschreven voor deze nieuwsbrief.
Het eerste seizoen weidevogelbescherming, na de periode van 6 jaar collectief beheer, loopt
alweer ten einde. Het was een leerzaam seizoen, met mooie resultaten. Zo bleek de
maatregel ‘’Kansen voor de kievit’’ wederom een groot succes. Ook zijn er twee rustzones
gelegd voor enkele nesten van grutto’s en tureluurs. Toch zijn dit soort maatregelen helaas
nog uitzonderingen in ons gebied. Wij hopen daarom volgend seizoen meer maatregelen te
kunnen nemen voor met name kieviten.
Er zijn weer diverse bloemenranden ingezaaid in de gemeentes Drimmelen en Moerdijk.
1 juli vind de ANV Drimmelen-dag plaats, wij hopen jullie dan te zien!
Groeten van de secretaris, Tim Eestermans
EVEN VOORSTELLEN, DICK PELLIKAAN:
Hallo, ik wil mij graag even voorstellen na mijn benoeming
als bestuurslid van de ANV.
Mijn naam is Dick Pellikaan, 64 jaar oud, getrouwd met Els
en vader van Tim en Annelie.
Mijn werkzame leven (tot mijn zestigste jaar) heb ik als
adviseur en verkoper van aluminium gevelsystemen
doorgebracht. Mijn hobby’s zijn o.a. (moes)tuinieren en
reizen.
Ik ben geboren en getogen in de Alblasserwaard, een gebied
met bijna alleen grasland en water. Op jonge leeftijd maakte
ik kennis met het boerenbedrijf, logeerde in de hooiberg,
probeerde met de hand te melken, at biest en gaf de varkens
te eten (die op bijna iedere boerderij gehouden werden voor
het eigen vleesgebruik). Ook ging ik al vroeg mee met mijn
ouders op zoek naar kievits-, grutto- en tureluursnesten die
tamelijk geconcentreerd op diverse weilanden in Brandwijk
en Streefkerk te vinden waren.
In 1981 zijn Els en ik in Drimmelen komen wonen en in de loop van de jaren zijn wij en onze
kinderen vertrouwd geraakt met de gewassen en de diersoorten die hier in de omgeving

geteeld worden. Tijdens vaartochten, wandelingen en fietstochten in de omgeving zijn we
ook in aanraking gekomen met de natuur in en rondom Drimmelen, Sterker nog, vanuit ons
huis hebben we uitzicht op De Worp, een stukje ingedamde Biesbosch, met een
reigerkolonie, buizerdnesten, reeën, hazen, fazanten en zelfs regelmatig bezoekers als
zilverreiger en lepelaar. Gewoon vanuit je luie stoel te zien.
Het zoveel plezier beleven van die natuur heeft zeker bijgedragen tot mijn kennismaking en
inzet voor de Agrarische Natuurvereniging.

TERUGBLIK ALGEMENE LEDEN VERGADERING 2017
Op maandag 6 maart vond de algemene ledenvergadering 2017 plaats bij Liesbeth en Jan
Verhoeven in Helkant (Hooge Zwaluwe). Een verslag van de vergadering is te vinden op de
website www.anvdrimmelen.nl.
We hebben op de avond afscheid genomen van voorzitter Kees in ’t Groen, hij was
gedurende acht jaar het gezicht van de ANV. Daarnaast deed en doet Kees nog steeds mee
aan vele regelingen binnen het agrarisch natuurbeheer. Zoals akkerranden,
weidevogelbescherming en wandelpaden en er is een nieuwe pluktuin ingezaaid op zijn
grond. Daarmee blijft Kees denk ik ook een voorbeeld voor velen. Nogmaals bedankt Kees!
Na de officiële benoeming is Dick Pellikaan nieuw bestuurslid. Jos Hop is herkozen als
bestuurslid, wij willen Jos ook hartelijk danken dat hij door wil gaan!
De statutenwijziging kon nog niet doorgevoerd worden, want daarvoor diende er tijdens de
ALV een 2/3-meerderheid van de leden aanwezig te zijn. Die was er niet en daarom komt er
op de ANV Drimmelen-dag een nieuwe stemronde, dan geldt een meerderheid van het
aantal aanwezige leden op het moment van stemmen.
Anja Populier was uitgenodigd als gastspreker. Zij vertelde ons over welke problematiek de
weidevogels en de kuikens in het bijzonder te maken hebben. Anja helpt ons verder met de
weidevogelbescherming en haar kennis is ook zeer welkom. Met name kennis over het
gedrag van grutto’s en tureluurs heeft ons al erg geholpen met het vinden en beschermen
van enkele nesten van deze vogels.
1 JULI 2017: ANV DRIMMELEN DAG
(Let op deelname aan de barbecue voor 26 juni opgeven)
Zaterdag 1 juli vindt de jaarlijkse ANV Drimmelen-dag plaats! We hebben weer een mooie en
wellicht nog onbekende locatie gevonden: bij de familie Damen aan de Hokkenberg 1 in
Lange weg. Let op parkeren: dit kan gemakkelijk langs de weg en dus niet op het erf van de
familie Damen. Mogelijk geeft de Tom Tom een andere boerderij aan, dan moet u iets
doorrijden. Fietsen mogen uiteraard wel op het erf staan. We zullen om 16.00 uur starten
met een rondleiding op het bedrijf. Daarna maken we een wandeling door het buitengebied,
waarbij we een gedeelte langs het riviertje de Mark lopen.
Na de wandeling wordt er teruggekeken op het afgelopen seizoen van de
weidevogelbescherming en worden de vrijwilligers bedankt voor hun inzet. Hierna zullen de
wijzigingen in de statuten in stemming worden gebracht, de wijzigingen zijn in te zien op de
website: www.anvdrimmelen.nl.
Om ongeveer 19.00 uur staat voor diegenen die een lekker hapje willen eten de barbecue
klaar. Voor deelname aan de Barbecue + drankjes vragen wij een bijdrage van 10,- euro.
Deze kunt u contant betalen op de avond zelf. U kunt zich vooraf opgeven, voor 26 Juni, via
E-mail: anvdrimmelen@gmail.com, of telefonisch via de secretaris: 06-55534587.

COLLECTIEF ANB WEST BRABANT door voorzitter Sjaak van Schie:
De penningmeester van ons collectief heeft de betalingen over 2016 af kunnen ronden.
Hiermee is de eerste jaarcyclus achter de rug. Het heeft veel inzet gekost van de
penningmeester en anderen. Systemen die speciaal voor het agrarisch natuurbeheer nieuwe
stijl werden ontwikkeld zijn nu op elkaar ingesteld en operationeel. Het bestuur verwacht in
het vervolg eerder, na het afsluiten en de vereiste controle, uit te kunnen betalen.

De voorjaars jaarvergadering werd onlangs gehouden in het onderkomen van de Madese
Natuurvrienden. Het verslag hiervan komt binnenkort beschikbaar voor iedereen zodat de
ANV leden ook op de hoogte zijn van de afsluiting van 2016 en de resultaten. Voor de
vergadering leidde Arjan Stoop ons rond in het fraaie Liniepark.
De vorming van collectieven is in Nederland een voorloper op wat mogelijk in de EU zal gaan
plaatsvinden. Phil Hogan (Eurocommissaris) en Staatssecretaris Martijn van Dam kwamen
zich daarom persoonlijk op de hoogte stellen van de eerste resultaten. Zij wilden vooral
weten welke problemen er te overwinnen zijn en hoe het systeem vanuit de praktijk
verbeterd kan worden. Gebiedscoördinator Meeuwis Millenaar wist hier wel raad mee.
Tevens bekeken we het inzaaien van een patrijzenrand en de plas dras percelen in Eethen.
De doorkijk naar het volgende GLB was ook hoofthema van de landelijke vergadering in
Nijkerk. Nu al wordt er gesproken over de bouwsteden hiervoor die dan vanaf 2020 tot 2025
het landbouwbeleid zullen bepalen. Vereenvoudiging van de regelgeving door de
geldstromen die bij pijler 1 en 2 behoren is een grote wens zo blijkt uit de discussie. Een
lezenswaardig rapport is verschenen dat ik iedereen aanraad. Zie www.boerennatuur.nl 
Nieuws  bericht 16 mei: ‘’Sterke prikkels nodig…’’  onderaan een link naar het rapport.

BLOEMENRANDEN
Er zijn in het werkgebied van de ANV, tussen Drimmelen en Willemstad, weer een groot
aantal randen en hoekjes met bloemen ingezaaid. Daarnaast is er een pluktuin gezaaid aan
de Dahliastraat in Made. Over het algemeen is de opkomst goed te noemen. Binnen enkele
weken zullen we de eerste bloemen kunnen bewonderen. Ook het onkruid laat zich helaas
zien, maar ook daar komen bloemen in. De randen zijn straks onder andere te bewonderen
aan de Pootweg bij Lage Zwaluwe, Volkstuinen Terheijden, Groenendijk in Lage Zwaluwe,
en 0,35 hectare bij landbouwbedrijf Sweep (Zevenbergen). Daarnaast is er een Pluktuin
ingezaaid aan de Dahliastraat in Made op een perceel van oud-voorzitter Kees in ’t Groen.
WEIDEVOGELS
Inmiddels is het weidevogelseizoen ten einde. Onze vrijwilligers zijn vele uren bezig geweest
om nesten te zoeken en ervoor te zorgen dat deze uit konden komen. Met de kennis en hulp
van Anja Populier zijn er dit jaar twee Rustzones gerealiseerd bij Gerit en Vera Koorevaar
voor tureluurs en grutto’s. En toen er kuikens liepen hebben zij besloten nog een stuk gras te
laten staan. De eerste jongen zijn inmiddels vliegvlug geworden. Er zijn ook gruttonesten
aangetroffen bij Ad Quirijns, deze zijn ook uitgekomen. Er zijn dit jaar een aantal
kievitsnesten verlegd in de bij Johan Pals. De maatregel kansen voor de kievit was zeer
succesvol bij Kees Hessels. Vrijwilliger Frans Tabak zag er zoveel kuikens dat hij besloot het
perceel te verlaten voor hij er mogelijk op zou gaan staan… Wij zijn de vrijwilligers en
deelnemende boeren erg dankbaar voor hun inzet en medewerking!
STIMULERINGSKADER GROENBLAUWE DIENSTEN (STIKA)
Wethouder Hans Kuypers van de gemeente Drimmelen kwam 24 mei naar Oud Drimmelen
voor de afsluiting van een klein natuurproject aldaar. Op terrein van de protestante gemeente
Drimmelen zijn voor de winter 18 lindebomen geplant en er is een poel gegraven. Het was
nu aan de wethouder hier enige stichtelijke woorden aan te weiden en uit te leggen wat de
toedracht van deze natuurontwikkeling is. Hij deed dit in de nieuwbouw van de buren bij de
begraafplaats de familie van Schie. "STIKA, zo legde hij uit, is de samentrekking van de
woorden stimuleringskader groenblauwe diensten en vindt plaats buiten de bebouwde kom
van gemeenten.”
De financiën worden beschikbaar gesteld door gemeente en provincie. De wethouder
memoreerde in zijn praatje zich de situatie van voor de ruilverkaveling nog te herinneren
omdat hij veel in het buitengebied kwam bij zijn oom in de polder. Door het graven van de
poel en de aanplant van de nieuwe Lindelaan komt er weer wat terug van vroeger en is er
meer variatie in het landschap. Dit komt de biodiversiteit ten goede.

Na de versnaperingen in de met stro en leem gebouwde accommodatie gebruikt te hebben
en eenmaal in het land tussen de bomen vertelde Louis van Suylecom over de achtergrond
van de Natuurontwikkeling. Historicus Louis wist te vertellen dat er vroeger op deze plaats
ook een lindelaantje was en door deze actie dus weer hersteld. Ook noemde hij het vele
werk dat er gedaan moet worden om het terrein van kerkhof, lanen en weiden netjes bij te
houden. Hierbij krijgt hij hulp van vele vrijwilligers die de werkgroep vormen maar er mogen
best nog wat mensen bij. Sjaak van Schie.
BOER EN NATUUR
Hallo allemaal, wij kregen de vraag om een stukje te schrijven voor de nieuwsbrief van de
ANV. Laat ik ons eerst even voorstellen. Wij zijn Bas en Tamara van Dongen en hebben
behalve 2 kinderen een melkveebedrijf aan de Zanddijk in Made. Vorig jaar zijn wij benaderd
door Niels Mureau, met de vraag of wij mee wilden doen het uitvoeringsprogramma
Brabantse Delta II. Dit is een onderdeel van het Groen Blauwe Stimuleringskader
(GBSK/STIKA) Noord-Brabant. De dijk welke in ons bezit is, zou daar geschikt voor zijn zo
zal er een grote nieuwe wandelroute ontstaan van de bestaande route “Rondje OudDrimmelen”. Het wandelpad ligt in de
Spergiepolder, hij begint bij het oude molentje
in Hooge Zwaluwe en loopt tot de Hamseweg.
Van juni/juli tot in de maand oktober zullen er
jonge koeien aanwezig zijn op deze dijk. Na het
planten van nieuwe knotwilgen, het plaatsen
van een hekje over de afrastering en het
plaatsen van een wandelpad bord is het
wandelpad geopend voor de wandelaars. Wij
vragen de wandelaars wel de regels in acht te
nemen en rekening te houden met de
aanwezige jonge koeien. Wij wensen iedere
wandelaar die gebruik gaat maken van het
nieuwe wandelpad veel plezier in deze prachtige Hooge Zwaluwse polder!
Groetjes, Bas en Tamara van Dongen

RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE
De Clubkas Campagne van Rabobank Amerstreek leverde de ANV
maar liefst 342,72 euro op. Wij willen de Rabobank en al diegenen
die op ons gestemd hebben hartelijk danken!

BEDRIJFSDONATEUR IN HET ZONNETJE
Wij danken onze bedrijfsdonateurs voor hun steun aan de ANV, mede dankzij hen kunnen
wij onze projecten voortzetten.

