NIEUWSBRIEF 2014 – 4
Beste leden en donateurs,
Hier al weer de laatste nieuwsbrief van 2014.
De winter is in aantocht, dus wordt het kouder en
guurder buiten.
Maar dit weerhoudt ons er niet van om op pad te gaan,
want elk seizoen heeft zijn eigen charme. Met goede
wandelschoenen een jas en een muts is het toch heerlijk
om in de natuur te zijn. Daarom hebben enkele
bestuursleden voor u een mooie wandeling uit gezet.
ANV Drimmelen heeft de traditie in december een
ganzenexcursie in de Zonzeelsche polder te maken.
Maar onze gemeente kent meer bijzondere
bezienswaardigheden. Daarom hebben we dit jaar
gekozen voor een wandeling op een andere mooie
locatie. Het bestuur wil u van harte uitnodigen om onze
eerste winterwandeling mee te lopen.
Na deze heerlijke wandeling kunnen we onder het genot van een kopje koffie of thee en een
hapje weer lekker warm worden.
Graag hoop ik jullie allemaal te ontmoeten tijdens onze Winterwandeling!
Groeten van jullie voorzitter, Kees in ’t Groen
ZATERDAG 27 DECEMBER: WINTERWANDELING DRIMMELEN
ANV Drimmelen wil u van harte uitnodigen voor de winterwandeling op derde kerstdag. Een
mooie manier om de kerstdagen af te sluiten. De wandeling start om 13.30 uur vanaf het
dorpshuis (basisschool ’t Klaverblad) in Drimmelen. De wandeling voert ons door Drimmelen
dorp en het omliggende gebied. Na afloop van de wandeling, rond 16.00 uur, komen we
samen in het dorpshuis in Drimmelen voor een hapje en drankje. U wordt aangeraden
laarzen of stevige wandelschoenen mee te nemen. Wij hopen u 27 december te ontmoeten!

INNING JAARLIJKSE BIJDRAGE
Wij willen alle leden en donateurs hartelijk danken voor hun steun! In loop van 2014 hebben
we een paar opzeggingen gekregen, voor sommigen is dit dus de laatste nieuwsbrief. We
willen u hartelijk bedanken voor uw steun en belangstelling.
Voor degenen die ons een machtiging voor inning gaven hier de mededeling dat de bijdrage
2015 omstreeks 27 januari geïncasseerd zal worden.
Het blijft uiteraard vrijheid blijheid, maar machtigingen zijn gemakkelijk en goedkoop en
daarom sturen we u eind januari tegelijk met het betalingsverzoek een machtigingsformulier
met de vraag om te overwegen daarvoor te kiezen.
Tegelijk vragen we u dan ons uw actuele e-mailadres door te geven.

Het bestuur wenst u fijne Feestdagen en een gezond 2015!
Wandel zaterdag 27 december met ons mee tijdens de winterwandeling!
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PROFESSIONALISERING ANV’S
Vanaf 2016 gaat het vernieuwde Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) in. Alle ANV’s
in Nederland gaan zich verenigen in ‘’collectieven’’. Het op te richten collectief in West
Brabant zou oorspronkelijk het werkgebied van 7 ANV’s beslaan. ANV Oostelijke Langstraat
heeft echter onlangs het besluit genomen zich aan te sluiten bij het collectief in Midden
Brabant. De reden hiervoor is de meer logische ligging van het werkgebied van deze ANV.
De afgelopen periode hebben de zes ANV’s in een gebiedsproces met elkaar gesproken
over de ‘’vlekkenkaart’’, waarover wij u in de vorige nieuwsbrief berichten. Deze kaart geeft
aan waar nieuwe SNL-gelden vanaf 2016 mogen worden ingezet. Eerder bestond de kaart
uit 7 leefgebieden, maar om praktische redenen zijn twee leefgebieden samengevoegd. De
ANV’s hebben hun opmerkingen op de kaart en handleiding met criteria doorgegeven aan de
provincie. De provincie is voor een groot deel op de verzoeken tot aanpassing ingegaan.
Binnenkort worden de ANV’s gevraagd de conceptstatuten voor de coöperatieve vereniging
kritisch te bekijken. Wanneer de statuten goed worden bevonden, kan collectief West
Brabant worden opgericht. Meer informatie is te vinden op: www.scan-collectieven.nl

WEIDE- EN AKKERVOGELS
Aan het eind van het jaar wordt het collectief akker- en weidevogelbeheer geëvalueerd en
wordt het nieuwe mozaïekbeheer opgesteld. Helaas zijn niet alle gegevens van de gevonden
nesten ingevoerd in het landelijk systeem, zodat we geen volledig beeld hebben van het
broedsucces van het afgelopen jaar. Wel is intussen duidelijk dat het weidevogelbeheer
zoals we dat nu kennen, na 2016 gaat verdwijnen. Een beheervergoeding voor het uitgesteld
maaien van een perceel is dan niet meer mogelijk. Wel blijft het waarschijnlijk mogelijk om
met maatwerk de aanwezige nesten te beschermen. Het aanleggen van akkerranden heeft
wel toekomst in ons gebied.
Veldcoördinator Niels Mureau heeft met de deelnemers gesproken over de mogelijkheden
om alvast in te spelen op de nieuwe situatie. Een aantal percelen met een late maaidatum
van 1 juli is teruggegaan naar een maaidatum in juni. In een normaal voorjaar hebben de
weidevogels dan voldoende gelegenheid om hun eieren uit te broeden. In en rondom het
weidevogelgebied worden extra randen met graan of gras-kruiden aangelegd. Deze randen
bieden bescherming en voedsel voor de jonge weidevogels. We rekenen er op dat we op
deze manier ook een goede bijdrage kunnen leveren aan het broedsucces van onze
weidevogels.

PATRIJS
ANV Drimmelen is bezig met de voorbereidingen voor de eerste aanplant van struiken onder
twee hoogspanningsmasten. De bedoeling is dat wanneer dit onder meerdere masten
gebeurt, er een netwerk van kleine schuilmogelijkheden voor Patrijzen ontstaat. ANV
Drimmelen krijgt regelmatig waarnemingen van patrijzen binnen. Vaak worden ze in de buurt
van akkerranden gezien. Dit is niet vreemd, want patrijzen zoeken de randen op. Uit
zogenoemde MAS-tellingen in Steenbergen en Biesbosch blijkt dat akkerranden een positief
effect hebben op de aanwezigheid van broedende akkervogels. Met de aanplant van struiken
onder hoogspanningsmasten creëren we extra schuil- en voedselmogelijkheden voor
patrijzen. Wilt u meedoen aan het project Patrijs onder spanning? De vergoeding voor het
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beheer van de door de ANV aangeplante struiken bedraagt 3,00 euro per m2 voor een
periode van 10 jaar. Voor een graanrand geldt een vergoeding van 0,50 euro per m2.

BLOEMENRANDEN

Dankzij de zomerse herfst stonden de bloemenranden er nog erg lang mooi bij. We willen
volgend jaar graag weer een aantal randen inzaaien. Zijn er mensen met een strook grond
op een plaats die voor het publiek goed zichtbaar is die deel zouden willen nemen? Dan kunt
u zich bij ons melden.

STIKA
Beste leden en donateurs, we hebben er een nieuw wandelpad bij in onze gemeente.
Het pad bevindt zich in Hooge Zwaluwe: van de Korteweg tot aan de Moerseweg.
Wij proberen nu om halverwege de route nog een aftak te creëren naar de Stationsstraat.

Wandelen
ANV Drimmelen heeft de verantwoordelijkheid op zich genomen het wandelknooppunten
netwerk 2 maal per jaar te controleren. Dat hier een kleine vergoeding voor de ANV
tegenover staat is een leuke bijkomstigheid. Het melden van onvolkomenheden in het
netwerk is van groot belang voor het in stand houden van de routes. Niets is vervelender dan
een route volgen die niet meer klopt. Ondergetekende wordt twee maal per jaar ingedeeld
een deel van de route te lopen/fietsen en ik doe dat met plezier. Dat het steeds een “nieuw”
deel van het geheel is leidt ertoe dat na een paar jaar ook het totaal van de route bekend is.
Het brengt mij steeds weer op plaatsen die ik niet kende of waarvan ik niet precies wist hoe
het pad vervolgd werd. Soms spreek ik de toevallige gebruiker van het pad aan en vraag om
verduidelijking als er iets niet lijkt te kloppen. Wat ik ook doe is de gebruikers vragen naar het
gebruik van het systeem en wat ze er van vinden. Ik maak mijzelf dan kenbaar als lid van de
ANV die als taak heeft de route in stand te houden. Het gesprek is dan gemakkelijk door te
leiden naar het donateurschap en hoe de ANV georganiseerd is. Door dan ook een folder te
overhandigen is mijn missie compleet en vraag ik ze ook bij te dragen aan het in stand
houden van de ANV door donateur te worden.
Sjaak van Schie

GROEN EN DOEN
Dit jaar is er door het rijk geen budget voor Groen en Doen beschikbaar gesteld. Er komt in
het voorjaar van 2015 wel een nieuwe een ronde. Meer informatie volgt.
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GANZEN
Gedurende de afgelopen jaren heeft ANV Drimmelen de collectieve opvang van
winterganzen in de polders rondom Hooge Zwaluwe, Made en Drimmelen gecoördineerd. De
leden van ANV Drimmelen hebben gezorgd voor rust en voedsel en hebben in ruil voor het
uitgevoerde beheer een vergoeding ontvangen. Over de werking van het
ganzenfoerageergebied is regelmatig overleg gevoerd met ZLTO Drimmelen. Het systeem
functioneerde voor gronden binnen het foerageergebied naar behoren.
Op dit moment bestaat er onder de leden van ANV Drimmelen en ZLTO Drimmelen grote
onduidelijkheid over de status van het ganzenfoerageergebied. De beheerovereenkomsten
zijn afgelopen en er wordt geen vergoeding meer betaald voor het bieden van rust en
voedsel aan de winterganzen. De schadevergoedingen uit het faunafonds zijn
veelal onvoldoende om de werkelijk geleden schade te compenseren. Het ligt dan ook voor
de hand dat er geen sprake is van beperkingen en ganzen van de percelen verjaagd mogen
worden. Hierover doen echter tegenstrijdige berichten de ronde. Dit leidt tot onrust onder
grondeigenaren en ondermijning van het opgebouwde draagvlak voor agrarisch
natuurbeheer.
Om deze reden heeft ANV Drimmelen de provincie gevraagd:
1. Wat is de huidige status van het ganzenfoerageergebied?
2. Op welke wijze biedt u grondeigenaren nu en in de nabije toekomst de mogelijkheid een
reële vergoeding te ontvangen voor de opvang van winterganzen?
U hoort meer van ons wanneer wij een reactie van de provincie hebben ontvangen.

KORT NIEUWS
 Binnenkort heeft ANV Drimmelen een vernieuwde website.
 Het rapport Evaluatie Boerenzwaluw 2014 verschijnt binnenkort op de website.
 In november heeft Sjaak van Schie aan de ANV € 25 overgemaakt onder vermelding
van: “van een zondagmorgenwandelaar, geschonken uit waardering voor de
bloemenranden langs het KEESin’tGROENPAD”.

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:
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