NIEUWSBRIEF 2015 – 4
Beste leden en donateurs,
We hebben net de zitdag voor actief randenbeheer
achter de rug. De randen vielen voorheen onder het
Waterschap en komen nu onder de verantwoordelijkheid
van Collectief ANB West Brabant. Deze randen liggen
allemaal langs sloten, dat is goed voor de biodiversiteit
en zorgt voor minder uitspoeling van meststoffen in het
water. Ook geven ze een stevige ondergrond voor
machines tijdens het schonen van de sloten. Op
uitnodiging van gebiedscoördinator Niels Mureau
konden agrariërs langskomen met vragen over de
regeling en nieuwe afspraken maken.
Voorzitter Sjaak van Schie, evenals Jos, Tim en ik waren hierbij aanwezig. Het geeft een
goed gevoel dat het agrarisch natuurbeheer zo leeft onder onze leden. Want de dag werd
druk bezocht: Niels moest werkende weg zijn maaltijd nuttigen. Jammer dat er nu niet meer
budget beschikbaar is met zoveel enthousiaste leden.
Diegenen die vorig jaar onze eerste winterwandeling mee hebben gelopen zullen hem nog
goed herinneren. Echt een barre tocht door de sneeuw maar met een voldaan gevoel erna
aan de koffie met worstenbrood. Daarom hoop ik jullie allemaal te zien op derde kerstdag.
Alvast een fijne kerst gewenst!
Groeten van jullie voorzitter, Kees in ’t Groen

27 DECEMBER: ANV WINTERWANDELING
De ANV Winterwandeling vindt ook dit jaar plaats op derde kerstdag. Het is mooie
gelegenheid om elkaar weer te zien en actief bezig te zijn na twee dagen smullen. Vorige
winter kregen we zomaar één dag met sneeuw en precies die dag vond de wandeling plaats.
We kregen ook meteen alles: Siberische omstandigheden. Afijn, dit jaar zijn we welkom op
de boerderijcamping bij Johan en Caroline Halters, aan de Wagenstraat 74 in Wagenberg.
Daar starten wij om 13.30 uur met de wandeling. Rond 15.00-15.30 uur eindigen we weer bij
Johan en Caroline, waar koffie met een broodje voor ons klaar staan. Wij zullen het KNMI
verzoeken om weliswaar wat sneeuw te voorspellen, maar geen storm met hagel. Mocht er
inderdaad sneeuw liggen, denkt u dan aan extra schoenen of laarzen. Hopelijk zien we u 27
december!
INNING JAARLIJKSE BIJDRAGE
Wij willen alle leden en donateurs hartelijk danken voor hun steun en belangstelling!
Voor degenen die ons een machtiging voor inning gaven hier de mededeling dat de bijdrage
2016 omstreeks 27 januari 2016 geïncasseerd zal worden.
Heeft u nog geen machtiging afgegeven, het is gemakkelijk en goedkoop en het formulier
hiervoor is te ontvangen door een mail te sturen naar de penningmeester van ANV
Drimmelen: frijters30@zonnet.nl
Ook vragen wij uw aandacht om, mocht uw E-mailadres onlangs veranderd zijn, dit ook door
te geven via: frijters30@zonnet.nl
Dit om te voorkomen dat mail naar een oud E-mailadres van u gestuurd wordt.

Het bestuur wenst u fijne Feestdagen en een gezond 2016!
Wandel zondag 27 december met ons mee tijdens de winterwandeling!

COLLECTIEF ANB WEST BRABANT

Agrarisch Natuurbeheer in Drimmelen.
In 2004 is de Agrarische Natuurvereniging (ANV) Drimmelen opgericht. Doel van de
vereniging is natuurbeheer op boerenerf en land te realiseren met als subdoel het bij elkaar
brengen van producenten van voedsel en de consumenten. 2004 Is al weer 12 jaar geleden
en in die tijd is er veel bereikt. Ik denk daarbij aan de schitterende bloemenranden met het
wandelen over boerenland. Ook het weidevogels beschermen in de Zonzeelsepolder valt
hieronder en het zwaluwvriendelijk maken van gebouwen in het buitengebied. Vele inwoners
van onze blauw groene gemeente Drimmelen weten van deze ontwikkelingen te genieten.
De ANV is een lokale vereniging en na 12 jaar is het moment gekomen om ons heen te
kijken of er mogelijkheden zijn in samenhang met ANV’s in West-Brabant nog meer voor de
natuur en onze inwoners te bereiken. Dat de toerist hier ook een factor bij is spreekt voor
zich. Provincie en Rijk hebben hier ook wat in te zeggen om reden dat de financiën voor dit
type natuurbeheer uit de schatkist komen en de provincie de regelingen uitwerkt en
controleert. Dit heeft ertoe geleid dat er vanaf 2016 op een andere wijze zal worden gewerkt.
De 6 ANV’s in ons gebied vormen met elkaar het collectief Brabant West. Door ecologen is
een gebiedskaart ontwikkeld met de aanduidingen waar welke natuur, flora en fauna, het
beste kan worden gestimuleerd. In deze gebieden kunnen de boeren aanspraak maken op
financiële bijdrage voor het ontwikkelen van de genoemde natuurdoelen. Voorheen sloot de
individuele deelnemer/landbouwer een contract met de provincie maar vanaf 2016 worden
de individuele contracten verzameld tot een collectief. Dit collectief wordt aangeboden aan
de provincie. Deze werkwijze leidt ertoe dat de overhead kosten lager worden en het effect
op de natuur groter. Voor het gebied Drimmelen betekent dit dat er vooral ingezet wordt op
biotoop voor akkervogels in randen langs sloten. Op termijn kunnen derden geldstromen ook
via het collectief worden weggezet wat de effectiviteit nog verder zal vergroten. Het
Waterschap kiest vanaf 2016 ook al voor het collectief en op termijn zal de gemeente met
het STIKA, stimuleringskader groen blauwe diensten ook aanhaken. Mogelijk gaan bedrijven
die vanuit betrokkenheid met de omgeving ook fondsen beschikbaar stellen binnen dit kader.
Kortom, er wordt van deze verandering verwacht dat het onze omgeving mooier en
duurzamer zal maken en dat is wat we met elkaar nastreven. Dat was ook de bedoeling bij
het oprichten van de lokale ANV’s. De vorming van het collectief zie ik als een mooie
uitdaging die ik graag aanga. Samen met u als uitvoerders van het agrarisch natuurbeheer
kunnen we veel betekenen voor bewoners en recreanten van het fraaie Drimmelen.
Sjaak van Schie, voorzitter Collectief ANB West Brabant

WEIDE- EN AKKERVOGELS
Onlangs is de grutto verkozen tot Nederlands nationale vogel. Niet zo gek, want het is een
prachtige weidevogel en het aantal broedvogels in ons land is de grootste populatie in
Europa. Dat geeft Nederland ook een grote verantwoordelijkheid voor deze soort. Helaas zet
de achteruitgang van het aantal grutto’s nog altijd door. Gelukkig worden er door het opdoen
van kennis en ervaring steeds effectievere maatregelen bedacht en uitgevoerd. Zo blijkt het
creëren van plas-dras situaties met ondiepe greppeltjes in de Beerse Overlaet (bij Oss) een
groot succes. De grappige steltloper met lange snavel komt gelukkig ook nog voor in de
Zonzeelsche polder. Tegenwoordig moeten natuurorganisaties, boeren en vrijwilligers veel
inspanning plegen om de grutto als broedvogel te kunnen behouden.

Het bestuur wenst u fijne Feestdagen en een gezond 2016!
Wandel zondag 27 december met ons mee tijdens de winterwandeling!

Landelijk gezien speelt Brabant echter een bescheiden rol voor het behoud van de grutto,
zeker vergeleken met de veengebieden in Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Friesland. De
landelijke populatie kieviten daarentegen, wordt wel aanzienlijk vertegenwoordigd in onze
provincie. Vanaf 2017 zijn er om bovengenoemde redenen nog maar 2 collectieve
weidevogelgebieden over in Brabant. Deze liggen in de Beerse Overlaet en het Land van
Heusden en Altena. Hierdoor is ook de succesvolle plas-drasregeling in Drimmelen helaas
niet mogelijk. Dit voorjaar start dus het laatste jaar van het collectief weidevogelbeheer in
ons werkgebied. De deelnemende boeren en vrijwilligers hebben er de afgelopen jaren
voor gezorgd dat nesten beschermd worden en dat kuikens beter de gelegenheid krijgen om
vliegvlug te worden. Dit heeft zeker een verschil gemaakt, want zo’n 75 procent van de
nesten komt uit.

1. Grutto en tureluur (Ton Beek)

2. Scholeksterjongen veilig bij de boer (Frans Tabak)

Dat het Collectief beheer stopt betekent natuurlijk niet dat ANV Drimmelen er mee stopt.
Vanaf 2017 werken we met vrijwillige weidevogelbescherming. Bij aanwezigheid van grutto,
tureluur of wulp blijft het mogelijk om een vergoeding te krijgen voor uitgesteld maaien
(regeling rustzones) en ook voor percelen met veel kieviten of scholeksters kunnen
afspraken gemaakt worden over het uitstellen van werkzaamheden (regeling kansen voor de
kievit). Om belangstellende agrariërs en vrijwilligers hierbij te ondersteunen, verzorgt
Brabants Landschap voor hen deze maand een workshop over de twee regelingen. We
willen zo een vrijwilligersgroep vormen die in ons hele werkgebied (gemeente Drimmelen en
Moerdijk, plus omgeving Den Hout) actief is, en op verzoek bepaalde percelen afloopt om de
nesten te beschermen. We kunnen gebruik maken van de kennis en ervaring die we de
afgelopen jaren hebben opgebouwd.
Wij hopen dat de bestaande groepen vrijwilligers actief blijven en rekenen er op dat onze
boeren zich enthousiast blijven inzetten voor de bescherming van de weidevogels. Nieuwe
vrijwilligers zijn altijd welkom en kunnen zich aanmelden bij het bestuur. Dit kan ook via:
(anvdrimmelen@gmail.com)

BLOEMENRANDEN

Ook voor volgend jaar zijn wij weer opzoek naar locaties voor bloemenranden. Hier staat
uiteraard een vergoeding tegenover. De ANV wil het oppervlakte aan randen graag
vergroten, het liefst langs zichtlocaties. De bedoeling is dus dat deze langs percelen liggen
waar (veel) mensen langs komen, langs wegen, (STIKA) wandelpaden of fietspaden.
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Jos Hop: 06-10051482.

Het bestuur wenst u fijne Feestdagen en een gezond 2016!
Wandel zondag 27 december met ons mee tijdens de winterwandeling!

WANDELEN (STIKA)
We krijgen er weer een ommetje extra bij in onze gemeente.
Naast natuurgebied de Worp ligt het biologische landbouwbedrijf van Pippi en Marc Smits
van Oyen, waar ze zonder bestrijdingsmiddelen hun producten telen en hun land bewerken.
Vanuit het natuurgebied gaan zij een wandelpad aanleggen over hun land, richting de
Ruilverkavelingsweg. Van daar uit kun je door de brede berm wandelen richting Drimmelen
of richting de Koekkoekweg/Beverpad (fietspad over de dijk).

KORT NIEUWS
 Groen en Doen: alle 795 vouchers zijn vergeven.
 Op 17 november vond de ‘zitdag’ plaats voor Actief randenbeheer. Deelnemers aan
deze regeling konden in hotel/restaurant De Gouden Leeuw in Zevenbergschen Hoek
terecht voor vragen en het afsluiten van een nieuwe overeenkomst.
 Jan Verhoeven heeft weer gemaaid rondom de picknickbank aan de Zoutendijk in de
Zonzeelsche polder.

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:

V.O.F. Houthandel C. Polak
4926 SB Lage Zwaluwe
www.houthandelpolak.nl
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