NIEUWSBRIEF 2014 – 1
Beste leden en donateurs,
Aan mij de eer jullie uit te nodigen voor de algemene
ledenvergadering op 24 maart 2014. Op deze datum is het
precies 10 jaar geleden dat ANV Drimmelen is opgericht. Wat
met een groepje van 7 enthousiaste weidevogelliefhebbers is
begonnen is in 10 jaar uitgegroeid tot een mooie goed
draaiende vereniging met een totaal van 225 leden en
donateurs. Mede dankzij jullie zijn wij als ANV Drimmelen in het
hele gebied zichtbaar en bekend. Alleen met jullie inzet is het
mogelijk om alle projecten zo goed mogelijk te laten draaien.
Wij zijn blij het dat wij de ALV weer bij een onze leden mogen
organiseren. Voorafgaand aan de ALV verzorgen Erik en
Lisette van Oosterhout een rondleiding over hun melkveebedrijf
met kaasmakerij. Heel interessant om eens een kijkje achter de schermen te nemen bij de
productie van hun kaas. Ik hoop jullie allemaal te mogen begroeten op onze vergadering.
Groeten van jullie voorzitter, Kees in ‘t Groen

ALGEMENE LEDENVERGADERING en 10 JARIG JUBILEUM
Datum:
maandag 24 maart 2014
Locatie:
Kaasboerderij ’t Bosch, Wagenbergsestraat 2, Made
Programma: 19:30 Rondleiding Kaasboerderij ’t Bosch
20:30 Aanvang Algemene Ledenvergadering 2014
Agenda:
1. Opening en mededelingen
2. Verslag ALV 2013
3. Financieel verslag 2013
4. Begroting 2014
5. Bestuursverkiezing.
"Volgens het rooster van aftreden zijn dit jaar dhr. K. in 't Groen en mevr. R. HelminkKuijpers aftredend. Dhr. K. in 't Groen is herkiesbaar voor 4 jaar en mevr. R. HelminkKuijpers is niet meer herkiesbaar. Voorstel tot nieuw bestuurslid/secretaris is dhr. A.W.
Eestermans die al een aantal maanden met ons meeloopt.
21:15 Pauze
21:30 De heer Willem Veenhuizen van Brabants Landschap vertelt over extra
beheersmogelijkheden ten gunste van met name de kievit.
22:30 Sluiting en napraten.
Meer aandacht voor ons 10-jarig jubileum op 14 juni:
Op die datum organiseren we onze jaarlijkse ANV dag. Er wordt aan het programma
gewerkt. Het zal bestaan uit een excursie, een bedrijfsbezoek en een gezellige afsluiting.
De notulen staan op onze website. In de bijlage vindt u een verkorte versie. ANV Drimmelen
zet zich sinds de oprichting 2004 in voor het buitengebied in de gemeente Drimmelen,
enkele krantenkoppen van de laatste jaren:

‘’ANV Drimmelen helpt de boerenzwaluw’’ – 1 april 2010
‘’ANV maakt de gemeente bloemrijker’’ – 21 april 2011
‘’ANV Drimmelen beschermt weidevogels’’ – 8 maart 2012
‘’Ganzenexcursie ANV Drimmelen werd mooie middag met mijlpaal’’ – 10 januari 2013

PROFESSIONALISERING ANV’S
ANV Drimmelen is actief betrokken bij de ontwikkelingen rond de vorming van collectieven.
Professionalisering moet in eerste plaats het agrarisch natuurbeheer efficiënter maken,
doordat aanvragen op grotere schaal kunnen plaatsvinden. Daarnaast moeten
subsidieaanvragen voldoen aan ecologische doelen. Verantwoordelijk voor de
collectiefvorming zijn de provincie en Stichting Collectieven Agrarisch Natuurbeheer (SCAN).
ZLTO voert de opdracht uit. Het is nog onduidelijk of in Noord-Brabant twee of drie
collectieven zullen ontstaan. Wij verwachten dit binnen twee maanden te weten.
WEIDE- EN AKKERVOGELS:
Afgelopen winter zijn in overleg met de deelnemende boeren enkele wijzigingen doorgevoerd
in het mozaïekbeheer. De bedoeling is het beheer steeds beter aan te laten sluiten op de
weidevogels, zodat het broedsucces verbetert. De vrijwilligers gaan binnenkort het veld weer
in. Tijdens de algemene ledenvergadering op 24 maart besteden we ruimschoots aandacht
aan de weidevogelbescherming in ons gebied.
Wij zoeken nog vrijwilligers voor de weidevogelbescherming, kent u mensen die een
dagdeel per week gezellig in de gezonde buitenlucht nesten willen beschermen?
Tijdens de weidevogelkring is afgesproken dat de boeren wekelijks een digitaal overzicht
krijgen van de gevonden nesten. Ook als er niets gevonden is, wordt een bericht gestuurd.
Heeft u in april nog geen bericht ontvangen van uw weidevogelgroep of is uw e-mail adres
gewijzigd? Neemt u dan contact op met Niels Mureau.
We hebben dit jaar de randen voor de akkervogels op twee plaatsen rondom Lage Zwaluwe
uit kunnen breiden. Vooral de graanranden voor overwinterende akkervogels leiden tot
goede resultaten. De deelnemers ontvangen enkele keren per jaar via e-mail een
nieuwsbrief. Als u deze nog niet ontvangt of als u andere vragen heeft kunt u contact
opnemen met Niels Mureau.
BOERENZWALUW
Met het voorjaar in aantocht, verwachten we de boerenzwaluw binnenkort weer te mogen
verwelkomen op onze boerderijen. Vanwege het enthousiasme van de deelnemers en de
goede resultaten voor deze sympathieke luchtacrobaat, heeft ANV Drimmelen besloten het
project voor de boerenzwaluw voort te zetten. Frans Mureau zal dit voorjaar de 30
deelnemende boerderijen bezoeken en het aantal bewoonde nesten tellen. Frans geeft ook
advies over maatregelen die de boerenzwaluw een steuntje in de rug geven. Heeft u
interesse om als nieuwe deelnemer aan te sluiten? U kunt dit doorgeven aan Niels Mureau.

PATRIJS
ANV Drimmelen is gestart met het uitvoeren van maatregelen voor de patrijs. Op dinsdag 11
februari zijn struiken afgeleverd en later geplant bij Kees in ’t Groen, Peter van Beek en
familie Koorevaar. Gekozen is voor Gelderse roos, Hondsroos, Vlier, Meidoorn, Sporkehout
en Liguster. Deze struiken zijn gekozen omdat ze in de eerste helft van het jaar bloeien en
dan de insecten lokken die patrijzen op dat moment als voedsel nodig hebben. In het najaar,
als de patrijs is overgeschakeld op een plantaardig menu, geven deze struiken bessen met
zaden. In de winter is er schuilgelegenheid onder deze deels groenblijvende en deels
stekelige struiken. In het voorjaar zullen randen met kruiden en granen worden ingezaaid. De
granen zullen niet geoogst worden, zodat er voedsel beschikbaar blijft voor deze mooie
akkervogel. Wij willen dit project graag voortzetten, wij houden u op de hoogte.

GANZEN

Boeren moeten voor elk schadeverzoek bij het faunafonds eerst een behandelbedrag van
300 euro betalen. Dit bedrag wordt niet terugbetaald. Het behandelbedrag staat los van de
schadedrempel van 5% van de schade en moet minimaal 250 euro zijn. Lagere bedragen
dan 50 euro worden niet uitbetaald. Daarom loont het pas om een schadevergoeding aan te
vragen bij het faunafonds wanneer u meer dan 600 euro schade heeft.
Uit: Boerderij 20 (11 februari 2014).

BLOEMENRANDEN
Het bloemenrandenproject wordt in 2014 voortgezet. Het blijft een mooi, maar ook lastig,
project. We denken alle jaren lessen te leren voor een volgend jaar, maar alle jaren
verschillen en oude ervaringen passen dus niet altijd. Zo moesten deze winter onze plannen
om oude begroeiing af te maaien over een vorstje “in de ijskast” blijven.
In maart wordt contact opgenomen met grondeigenaars en worden bestaande de randen
bekeken en worden plannen gemaakt hoe we het dit jaar aanpakken.
Er komen enkele nieuwe stukjes bij.
WANDELEN OVER BOERENLAND

Wij merken dat er mede dankzij het mooie weer steeds vaker gebruik wordt gemaakt van
wandelen over boerenland. Mooie bijkomstigheid is dat de agrarische bedrijven hierdoor een
positieve uitstraling hebben/krijgen op de burgers. Het is dan wel van belang dat het duidelijk
is wie nou eigenlijk de wandelpaden beschikbaar stellen, om zo meer draagkracht te krijgen
voor de ANV en de deelnemende boeren. Als er iemand ideeën heeft hoe we dit kunnen
verduidelijken vernemen wij dit graag.
STIKA
ANV Drimmelen verzorgt ook in 2014 in opdracht van Brabants Landschap de coördinatie
van het groen-blauw stimuleringskader, kortweg STIKA. We zetten vooral in op nieuwe
wandelpaden over boerenland. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor bloemenranden en het
aanplanten van bomen. Als u interesse heeft om op uw perceel met STIKA aan de slag te
gaan, kunt u voor meer informatie contact opnemen met Niels Mureau.

GROEN EN DOEN
Voor het tweede jaar krijgen we een mooi bedrag van het ‘Groen & Doen-fonds’. Dit jaar
hebben we hier een mooie bestemming voor gevonden, we hopen jullie halverwege dit jaar
blij te maken met een mooi, handig en leerzaam geschenk (later meer hierover).

KORT NIEUWS
26 februari was de PROVINCIALE JAARAVOND WEIDEVOGELS:
http://www.brabantslandschap.nl/actueel/nieuws/20-jaar-weidevogelbescherming/
29 maart: is de ZWERFVUILDAG van 13.00 uur tot en met 16.00 uur. Voor deelname
aanmelden via grondgebied@drimmelen.nl of tel. 0162-690226.
Wie begin april aan ANV Drimmelen zijn bijdrage voor 2014 nog niet betaald heeft krijgt
een herinnering.
Heeft u al betaald?
Tussen 3 en 14 april: RABO CLUBKAS CAMPAGNE. Voor meer informatie, zie:
BEDRIJFSDONATEUR IN HET ZONNETJE
14 juni: ANV Drimmelen dag, wij houden u op de hoogte.
BEDRIJFSDONATEUR IN HET ZONNETJE
Een van de bedrijven die ANV Drimmelen financieel steunen is:

RABOBANK AMERSTREEK
Distributieweg 15, Oosterhout.
Rabobank Amerstreek heeft in de Rabobank Clubkas Campagne € 50.000 beschikbaar
gesteld voor verenigingen. ANV Drimmelen heeft zich, met ruim 200 andere verenigingen,
aangemeld voor deelname. Leden van de Rabobank krijgen binnenkort 5 stemmen die ze
mogen tussen 3 en 14 april toedelen (maximaal 2 stemmen per vereniging) aan deelnemers
aan de Clubkascampagne. De beschikbare € 50.000 wordt verdeeld naar rato van de
binnengehaalde stemmen. Bent u lid van de Rabobank en draagt u ANV Drimmelen een
warm hart toe? Schenk dan (een paar) stemmen aan Agrarische Natuur Vereniging
Drimmelen.

