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Beste leden en donateurs,
Hier al weer onze derde nieuwsbrief van dit jaar.
We kunnen met een goed gevoel terug kijken op de
feestdag van ons 10 jaar jubileum. De weergoden waren
ons goed gezind en de opkomst was groot. Daarom was
het echt genieten op de boot van Jan Saarloos. De
uitleg over het project Overdiepse polder en een kijkje
op de boerderij op een moderne terp was zeer
interessant. Na de terugvaart werden we gastvrij
ontvangen op het biologische bedrijf Landgoed de
Koekoek. Dank aan Pipi en Mark Smits van Oyen.
Hier hebben we s’avonds met zijn alle heerlijk genoten
van een hapje en een drankje onder gezellige muziek
van deejay Kevin. Ik dank alle leden voor de goede sfeer
tijdens deze dag, en dank alle anderen die deze
mooie dag mede mogelijk hebben gemaakt. Veel leesplezier met deze nieuwsbrief.
Groeten van jullie voorzitter, Kees in ’t Groen

PROFESSIONALISERING ANV’S

Op dit moment wordt hard gewerkt aan de voorbereidingen voor het vormen van het
Collectief West Brabant. Deze bevat het werkgebied van 7 ANV’s en enkele gemeenten
zonder ANV. 1 januari 2016 wordt gestart met de uitvoering van het nieuwe agrarisch natuuren landschapsbeheer (SNL). Later komen hier andere subsidieregelingen bij. Tim zit vanuit
het bestuur van ANV Drimmelen in de werkgroep voor de oprichting van het collectief.
Waarom ook al weer Collectieven? Europees geld moet 1. Efficiënter, en 2. effectiever
ingezet worden. Voortaan stelt het collectief een gebiedsaanvraag op richting provincie. De
provincie voert een controle uit en stuurt de aanvraag door naar Brussel. Zo gaan we van
18.000 individuele aanvragen terug naar enkele collectieve aanvragen. De bedoeling is dat
dit efficiënter werkt.
Effectiviteit zit hem in de ecologische doelen. Vanuit de provincie en onderzoeksinstituut
Alterra is een ‘’vlekkenkaart’’ opgesteld, met daarop 7 verschillende leefgebieden. Aan elk
leefgebied is een lijst met plant- en diersoorten gekoppeld. Er is daarbij gekeken naar
voorkomen en dichtheden van soorten. Maatregelen worden straks afgestemd op deze
ecologische doelen.
ANV’s kunnen straks lokaal invulling geven aan het collectieve plan. De activiteiten van de
ANV’s zijn dus straks onderdeel van een groter plan. Dit alles om de achteruitgang van
biodiversiteit te stoppen. Meer informatie is te vinden op: www.scan-collectieven.nl

WEIDE- EN AKKERVOGELS

Het weidevogelseizoen is weer ten einde. De kieviten bereiden zich in grote groepen voor op
de trek naar het zuiden. Het broedsucces is wisselend en er wordt druk nagedacht hoe we
onze weidevogels onder het nieuwe collectief beheer op de beste manier kunnen
beschermen. Het wordt langzaam duidelijk dat de bestaande maatregelen, die vooral gericht
zijn op grutto, wulp en tureluur, in ons werkgebied waarschijnlijk hun langste tijd gehad
hebben en na 2016 zullen vervallen. Dat beheer wordt geconcentreerd in 3 gebieden in
Brabant, waar deze soorten nog veel voorkomen. Natuurlijk proberen we als ANV de juiste
mix van beheermaatregelen mogelijk te maken, vooral gericht op akkervogels waar ook de
kievit onder valt.
In november zal veldcoördinator Niels Mureau met alle deelnemers aan het collectief akkeren weidevogelbeheer contact opnemen om te bespreken of wijzigingen in het beheer
gewenst zijn. Voor uitbreiding van het beheer heeft de provincie helaas geen budget
beschikbaar gesteld, we zullen dus moeten schuiven om het beheer voor boer en
weidevogel nog beter in te vullen. Heeft u vragen over het collectief beheer, neem dan
contact op met Niels Mureau.

BOERENZWALUW

Frans Mureau is dit voorjaar weer op pad geweest om 30 boerenzwaluwvriendelijke
boerderijen te bezoeken. De afgelopen jaren was steeds sprake van een toename van het
aantal bewoonde nesten. Dit jaar zijn op de meeste boerderijen minder nesten geteld. Het is

nog niet duidelijk of dat een landelijk beeld is en wat de oorzaak hiervan is. Aan het
enthousiasme van onze boeren ligt het in ieder geval niet! Later dit jaar wordt het
evaluatierapport van 2014 op de website geplaatst.

PATRIJS

Een tijdje terug melde Frans de Rond ons dat hij 12 patrijzen rond zijn boerderij zag. Dat is
goed om te horen! Het is nu zomer en de voor patrijzen vaak moeilijke winter en voorjaar
komen er aan. Om de patrijs in Drimmelen te behouden zijn wij nog steeds op zoek naar
boeren met een hoogspanningsmast op hun grond. Graag zouden wij hen willen vragen of
wij tegen een vergoeding een paar struiken mogen aanplanten. Het liefst met een
graanrandje eromheen. Uiteraard moet dit wel in de bedrijfsvoering passen.

BLOEMENRANDEN

Oproep: zijn er leden die een bloemenrand langs een zichtlocatie willen? Ook in 2014 was
het succes van de bloemenranden wisselend. Voor mooie randen moesten we dit jaar op
Terheijden zijn (op twee plaatsen aan de Munnikenhof en bij de volkstuinen).
Het is wel duidelijk dat daar waar er wat arbeid aan wordt besteed de slagingskans toeneemt
en dat het eerste jaar soms het gemakkelijkst is.
In augustus verrasten sommige randen ons nog met mooie zonnebloemen. Het
‘herfstmengsel’ dat we zaaiden is een mooie mengeling van kleuren en hoogten.
We zouden volgend jaar op enkele zichtlocaties nieuwe randen willen zaaien. Mocht u
belangstelling hebben om deel te nemen, neemt u dan contact op met Jos Hop of Dim de
Visser.

WANDELEN OVER BOERENLAND (STIKA)

Beste lezers, regelmatig vragen om mooie plaatsen voor nieuwe ommetjes begint zijn
vruchten af te werpen. Zo zijn we nu druk bezig met een ommetje bij Hooge Zwaluwe in de
buurt van HZ 75 en ook bij Drimmelen langs natuurgebied de Worp.

SNOEIPLOEG
Zoals eerder dit jaar al met jullie besproken, hebben we het idee om een snoeiploeg op te
richten met vrijwilligers. Dit heeft twee redenen:
1: Veel mensen vinden het leuk om eens een keer lekker buiten bezig te zijn om de handen
uit de mouwen te steken.
2: De opdrachtgever van de klusjes betaald ANV een kleine bijdrage, zodat we daar weer
leuke dingen mee kunnen doen in het buitengebied van onze gemeente.
Als het u leuk lijkt om ook eens lekker buiten bezig te zijn neem dan contact op via een van
onze bestuursleden.

GANZEN

KORT NIEUWS

 De vlekkenkaart van de provincie Noord-Brabant, waar toekomstige SNL
maatregelen te nemen zijn, is digitaal te zien op www.anvdrimmelen.nl

BEDRIJFSDONATEUR IN HET ZONNETJE

Een van de bedrijven die ANV Drimmelen financieel steunen is:
ZORGBOERDERIJ DE ZWALUW

zorgboerderij de
Zwaluw

Ewoud en Corina van der Spek
Dirk de Botsdijk 4
4926 SB Lage Zwaluwe

