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Beste leden en donateurs,
ANV Drimmelen bestaat 10 jaar dit kunnen we niet
ongemerkt voorbij laten gaan. Daarom hebben we een
mooi programma voor de jaarlijkse ANV-dag in elkaar
gezet. Overdag varen we met de boot van Jan en Elly
Saarloos naar de Overdiepse Polder in Waspik. In de
polder krijgen we onder leiding van gidsen een
rondleiding langs de bedrijven op terpen. Na de
terugvaart worden we verwacht op Landgoed De
Koekoek van Mark en Pippie Smits van Oyen. Zij laten
ons zien hoe zij te werk gaan op hun biologische bedrijf.
Daarna kunnen we zoals we gewend zijn weer heerlijk
genieten van een drankje en een hapje, onder het genot
de muziek die verzorgd wordt door deejay Kevin.
Natuurlijk hebben we deze dag volop tijd om over al
onze projecten te praten. Ik hoop jullie allen te mogen ontmoeten op deze dag.
Groeten van jullie voorzitter, Kees in ‘t Groen
14 juni: ANV Drimmelen dag
Zaterdag 14 juni is de ANV Drimmelen dag.
Omdat we 10 jaar bestaan hebben we dit keer een iets uitgebreider programma:
Deel 1: 11.00 uur: Verzamelen bij de losplaats van Jan Saarloos aan de Koekoekweg.
(zie foto op de volgende pagina voor de locatie)
11.15 uur: Vertrek vanaf de losplaats van Jan Saarloos.
13.30 uur: Rondleiding met 2 gidsen.
15.30 uur: Terugvaart naar Drimmelen.
Deel 2: 17.30 uur: Rondleiding over het bedrijf van Mark en Pippie Smits van Oyen.
Deel 3: 18.30 uur: Hapje en drankje op landgoed De Koekoek.
23.30 uur: Sluiting.
Eigen bijdrage: € 10,-- per persoon, onafhankelijk van het aantal programmadelen waaraan u
deelneemt. Deel 1, excursie naar en in de Overdiepse Polder: maximaal 50 personen en
maximaal 2 personen per lid/donateurnummer.
Aanmelden vóór 10 juni, door overmaking eigen bijdrage naar NL88 RABO 0126 7395 44
Onder vermelding van: de programmadelen waar u aan deelneemt: 1 en/of 2 en/of 3 en uw
postcode+huisnummer of uw lid-/donateurnummer

Locatie loswal Jan Saarloos, het vertrekpunt van de boottocht naar de Overdiepse Polder

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. Inmiddels is bekend geworden dat de
ANV’s in West-Brabant zullen gaan samenwerken in een eigen collectief. Hiertoe zal een
coöperatieve vereniging worden opgericht. Wij houden u op de hoogte.

WEIDE- EN AKKERVOGELS

Het weidevogelseizoen is in volle gang. Onze vrijwilligers gaan wekelijks op pad en
bestrijken met 4 loopgroepen het gebied rondom Hooge Zwaluwe. Hier voeren boeren een
collectief weidevogelbeheer uit. De vrijwilligers geven regelmatig aan de boeren door wat
hun bevindingen in het veld zijn. Zo is op een perceel van Ad Rasenberg een gruttonest met
vier eieren gevonden. De werkzaamheden op het land worden in overleg met de vrijwilligers
uitgevoerd, zodat de nesten gespaard worden en de jongen kans krijgen om vliegvlug te
worden. Het samenspel tussen boeren en vrijwilligers is van groot belang voor succesvol
weidevogelbeheer. De oproep voor extra hulp bij de weidevogelbescherming heeft twee
nieuwe vrijwilligers opgeleverd.
Op percelen waar collectief beheer voor is afgesloten, kan last-minute beheer worden
toegepast. Als er nesten of jongen van grutto of tureluur aanwezig zijn, kan de maaidatum
worden uitgesteld of kunnen stroken niet worden gemaaid (kuikenstroken). Het last-minute
beheer wordt in overleg met de vrijwilligers en veldcoördinator Niels Mureau afgesloten.
Dit jaar heeft ANV Drimmelen samen met Brabants Landschap ook buiten het collectief
gebied afspraken gemaakt om de kievit een steuntje in de rug te geven. Tot 15 mei worden

op een perceel maisland in Blauwe Sluis geen bewerkingen uitgevoerd en er wordt een
braakstrook aangelegd. In andere gebieden zijn goede ervaringen opgedaan met deze
maatregelen.
BOERENZWALUW
Met de start van het voorjaar is ook de boerenzwaluw weer terug in het land. Ondanks het
vroege voorjaar, waren de zwaluwen niet veel eerder terug op hun broedplekken dan
voorgaande jaren. Door de aanhoudende droogte was het extra belangrijk te zorgen voor
een natte hoek vlakbij het erf, waarmee de boerenzwaluw zijn nest kan metselen. Met de
regen van de afgelopen weken is dat geen probleem meer. ANV Drimmelen zet het
boerenzwaluwproject dit jaar voort en de 30 deelnemende bedrijven worden bezocht door
veldmedewerker Frans Mureau. We hopen dat de stijgende lijn in het aantal bewoonde
nesten doorzet.
PATRIJS
De struiken bij Kees in ’t Groen, Peter van Beek en familie Koorevaar lopen inmiddels goed
uit. Bij planten was het nat, vlak daarna werd het droog. Bij familie Koorevaar werd 28 april
nog een koppeltje patrijzen gezien.
Arjen Stoop van Brabants Landschap heeft voor de ANV een plan opgesteld om struiken aan
te planten onder hoogspanningsmasten. Dit plan, ‘’Patrijs onder spanning’’, willen we graag
beginnen met masten op bouwland. Hier hoeft namelijk geen afrastering geplaatst te worden
en dus kunnen we met relatief weinig geld een grote stap zetten. Natuurlijk kunnen we het
project niet starten zonder medewerking van landeigenaars. Daarom willen wij hierbij vragen
of er interesse is bij onze leden met een hoogspanningsmast op hun (bouw)land?
Het blijft daarnaast belangrijk om waarnemingen van Patrijzen (bij ons) te melden!
BLOEMENRANDEN

De meerjarige randen bij Drimmelen bloeien nu mooi. Op 16 april zijn nieuwe stukken
ingezaaid; gedeeltelijk 1-jarig (zonnebloemen of gemengd) en deels meerjarig. Tijdens het
zaaien was het erg droog, maar inmiddels is er volop regen gevallen.

WANDELEN OVER BOERENLAND

Beste Lezers, er zijn klachten binnen gekomen over loslopende honden. Honden die tijdens
het wandelen niet op de paden blijven maar een heel eind van het pad afgaan en zelfs door
de sloot op percelen komen waar vee loopt. Hondenbezitters hebben vaak niet in de gaten
wat dit kan veroorzaken. Zo kunnen koeien en schapen gestrest raken van honden, wat hele
nare gevolgen kan hebben. Wat niet direct zichtbaar is, is een bacterie Neospora, Deze
bacterie kan in de ontlasting van de honden zitten (is niet aan een hond te merken).
Wanneer een hond ontlasting achter laat op een perceel dat later ingekuild wordt dan
kunnen de koeien alsnog besmet raken. Hopelijk gaan hondenbezitters meer rekening
houden met de spelregels en lijnen ze hun honden aan op de wandelpaden waar ze te gast
zijn.

GROEN EN DOEN
Als presentje vanwege ons 10-jarig bestaan krijgt u van ons een veldgids. Deze veldgids is
mede door het Waterschap ontwikkeld en geeft informatie over verschillende
landschapselementen en het onderhoud ervan. Wij bezorgen ze bij u thuis.
KORT NIEUWS

 Rabobank Clubkas actie. Onze penningmeester mocht op 7 mei de cheque in
ontvangst komen nemen. ANV Drimmelen heeft 504 euro ontvangen van Rabobank
Amerstreek. Wij willen hen en de mensen die op ons hebben gestemd hartelijk
bedanken! We zullen het geld bestemmen voor het project: ‘’Patrijs onder Spanning’’.

BEDRIJFSDONATEUR IN HET ZONNETJE
Een van de bedrijven die ANV Drimmelen financieel steunen is:
Batist Gerberakwekerij Westmade
Tuinbouwweg 14
4921 AZ Made

