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Beste leden en donateurs,
Maandag 29 februari 2016 staat onze algemene
ledenvergadering gepland. Hiervoor wil ik jullie graag
uitnodigen. Het is het moment om zowel terug als
vooruit te kijken. We blikken terug op alle activiteiten die
het afgelopen jaar gepasseerd zijn en bekijken de
mogelijkheden voor (nieuwe) projecten. Mede dankzij
het vele werk van veldcoördinator Niels Mureau is het
eerste gebied voor het collectieve beheer rondom de
Brugdam in Lage Zwaluwe ingediend. Hopelijk volgen er
meer van deze mooie kerngebieden in het werkgebied
van ANV Drimmelen. Als jullie nog suggesties of ideeën
hebben horen we deze ook graag. Er zijn nog steeds
mogelijkheden om via de STIKA-regeling ommetjes,
akkerranden, poelen of beplanting aan te leggen. Ook
hiervoor kunnen jullie bij ons terecht.
Groeten van jullie voorzitter, Kees in ’t Groen
MAANDAG 29 FEBRUARI: ALGEMENE LEDEN VERGADERING 2016
Op maandag 29 februari vindt de algemene ledenvergadering 2016 plaats. Dit jaar vindt de
ALV plaats. Dit jaar in Bed & Breakfast The Farmers Corner aan de Boerenhoekstraat 26 in
Made. Hier worden we met koffie ontvangen door Carola den Hollander. De ALV zelf start
om 20.00 uur. Wij willen de weidevogelbeschermers vragen een uur eerder te komen:
19.00 uur: Overleg weidevogelbeschermers.
20.00 uur: Algemene Ledenvergadering.
Agenda:
1. Opening.
2. Verslag ALV 2015.
3. Financieel verslag 2015.
4. Begroting 2016.
5. Projecten.
6. Bestuursverkiezing: Gertjan van Oorschot is aftredend en stelt zich
opnieuw verkiesbaar.
7. Vragenronde.
21.00 uur: Gastspreker André Frijters van handelsonderneming Vogelverschrikker uit
Rijsbergen. Zijn bedrijf verkoopt innovatieve middelen om faunaschade te voorkomen.

COLLECTIEF ANB WEST BRABANT
Lidmaatschap Collectief ANB West Brabant
Het Collectief inventariseert op dit moment haar leden en werkt toe naar een ledenraad. Er is
in korte tijd veel werk verricht. Met de andere ANV’s in West Brabant is besloten om alle
agrarische ANV-leden automatisch, zonder kosten of verplichtingen lid te maken van het
Collectief. Zij blijven uiteraard ook gewoon lid van de ANV.

Heeft u er bezwaar tegen om lid te worden van Collectief ANB West Brabant? Zo niet, dan
hoeft u niet te reageren. U wordt dan automatisch lid. Mocht u wel bezwaar hebben dan kunt
u dit voor 26 februari bij ons aangeven, dit mag per mail of brief. Deelnemers aan Agrarisch
Natuur- en Landschapsbeheer 2016 (ARB randenbeheer, ANLB 2016) worden verplicht lid
van het Collectief. Dit is namelijk een contractvoorwaarde. Ook dit kan automatisch en
zonder kosten, wanneer zij lid zijn van de ANV.
Ledenraad Collectief ANB West Brabant
De ledenraad is het hoogste orgaan binnen het Collectief en heeft invloed op het uit te
voeren beleid. De ledenraad bestaat uit 25 afgevaardigde leden uit het werkgebied van de
zes ANV’s in West Brabant. Voor de zetelverdeling per ANV-werkgebied zijn het aantal
agrarische ANV-leden en deelnemers aan agrarisch natuur- en landschapsbeheer 2016
bepalend. Alleen leden van het Collectief kunnen zitting nemen in de ledenraad.
Heeft u interesse om zitting te nemen in de ledenraad van Collectief ANB West Brabant? Wij
zoeken hiervoor 4 tot 6 personen; het precieze aantal wordt later bekend.

WEIDE- EN AKKERVOGELS
Vooraf aan de ALV op 29 februari komen we bijeen met de weidevogelbeschermers. Hier
bespreken we een herindeling van de 4 loopgroepen en mogelijkheden buiten het collectief
beheer. Ook belangstellenden hiervoor zijn om 19.00 uur van harte welkom in de
Farmerscorner in Made.
2016 is het laatste jaar met Collectief beheer. De lappendeken met een mozaïek aan
uitgestelde maaidata, rondom Hooge Zwaluwe, vervalt dan. In de afgelopen jaren zijn er vele
nesten beschermd en daar willen we graag mee door gaan. Vanaf 2017 werken we met
vrijwillige weidevogelbescherming. Bij aanwezigheid van een nest van grutto, tureluur of wulp
op grasland blijft het mogelijk om een vergoeding te krijgen voor het laten staan van
maximaal 1 hectare gras (regeling rustzones). Voor bouwland waar minimaal 5 nesten van
de kievit worden gevonden, kunnen afspraken gemaakt worden. Maatregelen betreffen het
uitstellen van werkzaamheden, of het onderwerken van een te grote groenbemester. Beiden
moeten in combinatie met het aanleggen van een braakstrook. Alleen een braakstrook
aanleggen kan ook. (regeling kansen voor de kievit).
Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom en kunnen zich aanmelden bij het bestuur. Dit kan via:
(anvdrimmelen@gmail.com)

BLOEMENRANDEN
Ook voor dit jaar zijn wij weer opzoek naar locaties voor bloemenranden langs mooie
zichtlocaties. Niet alleen in de gemeente Drimmelen, maar ook in de gemeente Moerdijk en
Oosterhout. Deelnemers ontvangen hier natuurlijk een vergoeding voor. De bedoeling is dat
de randen op locaties worden ingezaaid waar (veel) mensen langs komen, langs wegen,
(STIKA) wandelpaden of fietspaden. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met
Jos Hop: 06-10051482.

ZATERDAG 19 MAART: LANDELIJKE OPSCHOONDAG
19 maart vindt de jaarlijkse opschoondag plaats. In het hele land zijn acties om zwerfvuil op
te ruimen. Omdat ANV Drimmelen is vooral in het buitengebied actief en doet hier ook sinds
een paar jaar mee. In de gemeente Drimmelen is het zo georganiseerd dat elk dorp een
eigen contactpersoon heeft. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij een van deze
aangewezen contactpersonen. ANV Drimmelen doet mee vanuit Hooge Zwaluwe. Als u mee
wilt doen kunt u zich bij de ANV aanmelden, of natuurlijk ook bij een van de

contactpersonen. Zij zijn te vinden op de website van de gemeente onder: Zwerfvuilactie:
Drimmelen schoon! In de gemeente Oosterhout kunnen mensen zich aanmelden via de
gemeentewebsite, onder Oosterhout schoon. In de gemeente Moerdijk wordt ook opgeruimd,
maar vooral door scholen.

STIMULERINGSKADER GROENBLAUWE DIENSTEN (STIKA)
Ook voor de STIKA regeling is ANV Drimmelen op zoek naar mogelijkheden voor het
aanleggen van nieuwe wandelpaden over boerenland, graanranden voor patrijzen en het
beheer van landschapselementen in de gemeenten Drimmelen, Moerdijk en Oosterhout.
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met het veldcoördinator Niels Mureau: 0628560778.

RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE 2016
Vorig jaar hebben we 360 euro ontvangen van de RABO-Clubkascampagne. ANV
Drimmelen is Rabobank Amerstreek zeer dankbaar voor het bedrag en we bedanken ook u
voor de stemmen die u op ons uitbracht.
We hebben ons uiteraard ook in 2016 aangemeld en hopen weer op uw stem(men). Dit jaar
heeft Rabobank Amerstreek het totaal te verdelen bedrag met 20% verhoogd naar 60.000
euro. De stemperiode is dit jaar van 6 tot en met 18 april. Leden mogen 5 stemmen
uitbrengen, maximaal 2 per club/vereniging. Dit jaar willen we de opbrengst besteden aan de
aankleding van de wandelpaden over boerenland. Let u er wel op dat u lid moet zijn van de
Rabobank om te mogen stemmen. Rekeninghouders zijn dat niet automatisch, u kunt zich
aanmelden als lid op de website van de Rabobank.
KORT NIEUWS
 De ANV Winterwandeling op derde kerstdag was een groot succes. Ongeveer 60
wandelaars liepen mee en vanaf de boerderijcamping bij Johan en Caroline Halters,
waar we de dag gezellig eindigden met koffie, een worstenbroodje of cake en een
borrel.
 11 en 12 maart: NL Doet. In elke gemeente in Nederland liggen diverse klussen te
wachten op vrijwilligers.

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:

BOER EN NATUUR
Namens Mts Keller – den Dunnen, in de toekomst “Bio In de Polder” mag ik een stukje
schrijven in de nieuwsbrief van ANV Drimmelen. Voor degene die ons en het bedrijf niet
kennen ;). We hebben met elkaar een akkerbouwbedrijf, camping en B&B aan de
Groenendijk in Blauwe Sluis. Paul heeft daarnaast een arbeidsbemiddelingsbureau in de
agrarische sector, Den Dunnen Personeel. Ondertussen zijn we bezig met de
bedrijfsovername. Voor zover we na kunnen gaan, worden Paul en ik de zevende generatie.
ANV Drimmelen
Sinds het eerste uur zijn we lid van de ANV Drimmelen. We vinden het belangrijk dat er een
‘organisatie’ is die samenwerkt met boeren en burgers in het landelijk gebied. En dat er op
een integrale en laagdrempelige manier een zo goed mogelijke invulling gegeven kan
worden aan de maatschappelijke doelen. Het is daarom ook goed dat er in de afgelopen
jaren steeds meer leden en donateurs zich verbonden hebben met ANV Drimmelen.
Akker – en bloemenranden
De 2ha akkerranden bij ons op het bedrijf zijn 1999 ingezaaid. Door de jaren heen hebben
we zo af en toe ook bloemenranden gehad. Voor komend seizoen zullen er aan de
Groenendijk in Blauwe Sluis twee bloemenranden van in totaal 1100m2 worden ingezaaid.
Dit doen we omdat we overtuigd zijn van de toegevoegde waarde die akkerranden aan
biodiversiteit brengen. En om het maatschappelijke doel te dienen. Wij vinden de
bloemenranden een verrijking van het landschap, je wordt er vrolijk van als je er langs
wandelt, fietst of rijdt.
Groene Camping In de Polder
In 2003 is de mini camping ‘verruilt’ tegen een groter kampeerterrein van bijna 2ha. Naast de
kampeerplaatsen zijn er diverse overnachtingsmogelijkheden in bijv. de beverburcht,
kampeerwagens of polderhuisjes. De camping is aangeplant en ingericht in overleg met het
Brabants Landschap. Carlo Braat en Arjen Stoop hebben namens deze terrein beherende
organisatie het ontwerp gemaakt. Wij vonden het belangrijk dat het terrein wat betreft
inheemse planten soorten in het landschap zou passen. In het kampeerseizoen ontvangen
wij veel gasten die voor een bezoek aan Nationaal Park de Biesbosch komen. Voor meer
informatie zie www.groenecampingindepolder.nl
Omschakelen naar Bio
In de winter van 2014 -2015 hebben Paul en ik besloten om het gangbare akkerbouwbedrijf
om te schakelen naar een biologisch akkerbouwbedrijf. Het biologisch telen past meer bij
ons. Beiden hebben we niets met chemische bestrijdingsmiddelen en geloven er samen in
dat een goede bodemstructuur en o.s. gehalte de basis moet zijn van een gezond
(biologisch) bedrijf. Daarnaast zijn we beiden gewend om met personeel te werken. Vanuit
financieel oogpunt is besloten om het bedrijf in drie fasen om te schakelen. In 2019 oogsten
we volgens de planning 35ha volledig biologisch. Na deze keuze heb ik besloten om de
biologisch dynamische opleiding aan
de Warmonderhof te gaan volgen. Dit
is een tweejarige deeltijd opleiding.
Iedere twee weken reis ik voor twee
dagen af naar Dronten.
Ik hoop jullie een kijkje te hebben
gegeven in ons bedrijf en onze visie.
Tot ziens in ons mooie Drimmelse
landschap!
Mede namens Henk, Cora en Paul
Janine Keller – den Dunnen

