NIEUWSBRIEF 2016 – 2
Beste leden en donateurs,
Na een zachte winter en een redelijk koud voorjaar,
waren de omstandigheden om onze bloemenranden te
zaaien fantastisch. De grond was redelijk vochtig, maar
droog genoeg om een mooi zaaibed te maken.
De dagen na het zaaien bereikte we temperaturen van
25 tot 27 graden. De plantjes stonden er na 6 dagen al
mooi op.
Volgens mij hebben we dit nog niet eerder meegemaakt.
Hopelijk wordt dit een mooi bloemenjaar.
Aan de Witte weg hebben we een nieuwe pluktuin
ingezaaid. Wij hopen dat jullie hier snel van kunnen
genieten. Ook zijn er vergevorderde plannen om de
wandelroutes met paden over boerenland verder uit te
breiden.
Ik hoop jullie allemaal te ontmoeten op de ANV Drimmelen-dag! Veel leesplezier van deze
nieuwsbrief.
Groeten van jullie voorzitter, Kees in ’t Groen
ANV DRIMMELEN DAG 16 juli 2016: Meld je uiterlijk 11 juli aan!
16 juli is het weer tijd voor de jaarlijkse ANV Drimmelen-dag. Dit jaar zijn we welkom op het
akkerbouwbedrijf van Kees Segeren, gelegen in het buitengebied van Lage Zwaluwe. We
starten om 16.30 uur aan de Brugdam 14a, met een wandeling door het omliggende gebied.
Dit is het eerste kerngebied in de gemeente Drimmelen waar een groot oppervlak aan
akkerranden geconcentreerd ligt. Deze randen bieden voedsel voor onder andere
veldleeuwerik, patrijs, gele kwikstaart en graspieper. Even buiten de polder ligt natuurgebied:
Gat van den Ham, waar verschillende soorten steltlopers en andere watervogels foerageren.
Na de wandeling, rond 19.00 uur, staat er een heerlijk buffet voor jullie klaar. Dan kunnen we
gezellig samen eten onder het genot van een drankje. Tijdens de avond willen we ook graag
onze vrijwilligers van de weidevogelbescherming bedanken voor hun inzet! Om 23.30 uur
sluiten we de avond af.
Voor de organisatie van het buffet zouden we graag van tevoren willen weten wie er komt.
Dit kan telefonisch: 06-55534587 of via mail: anvdrimmelen@gmail.com. Er wordt een eigen
bijdrage van 7,50 euro gevraagd voor het eten + drank (onbeperkt). Afrekenen kan contant
op de dag zelf.
Wij hopen jullie 16 juli allemaal te mogen ontvangen!

COLLECTIEF ANB WEST BRABANT

Sinds de eerste Collectieve akkerranden zijn ingetekend heeft ANV Drimmelen er een groot
aantal leden bijgekregen, met name uit de gemeente Moerdijk. Wij heetten alle nieuwe leden

van harte welkom! In de gemeente Moerdijk was voorheen nog geen ANV. Het agrarisch
natuurbeheer in Moerdijk werd al uitgevoerd door onze gebiedscoördinator Niels Mureau. De
ZLTO-afdeling Moerdijk besloot zich aan te sluiten bij ANV Drimmelen.
ANV Drimmelen maakt sinds 11 februari 2015 deel uit van het “Coöperatief Collectief
Agrarisch Natuurbeheer West-Brabant U.A.”. Afgekort: ANB West-Brabant. Het Collectief is
door de zes ANV’s in West-Brabant opgericht. Het bestuur wordt gevormd door
afgevaardigden van deze ANV’s. In Noord-Brabant zijn nog twee andere Collectieven:
Midden- en Oost Brabant.
De Brabantse Collectieven werken veel samen. Dit werkt efficiënter en het kost minder geld.
Er is bijvoorbeeld een gezamenlijke website, www.anbbrabant.nl, waarop iedereen informatie
kan vinden over de Collectieven. Hierop staan ook de mogelijkheden voor agrarisch
natuurbeheer op uw land. Dit geldt ook voor randen die mede vanuit de Waterschappen
gefinancierd worden. Er is in Brabant jaarlijks 2,8 miljoen euro beschikbaar voor agrarisch
natuurbeheer. Met dit geld worden beheercontracten afgesloten voor bijvoorbeeld
akkerranden.
Wij hopen dat het nieuwe agrarisch natuurbeheer resultaat oplevert. Het concentreren van
akkerranden in kerngebieden zorgt hopelijk voor verbetering van de ecologische situatie in
het agrarisch gebied. Continuïteit van de ARB-randen zorgt voor verminderde uitspoeling
van o.a. meststoffen in de sloot.

WEIDE- EN AKKERVOGELS
Dit jaar hebben we extra aandacht besteedt aan het digitaal invoeren van nestgegevens. Dit
had als gevolg dat er dit jaar meer nesten zijn ingevoerd in de landelijke database. Er zijn dit
jaar met zekerheid 7 gruttonesten vastgesteld, 2 van de tureluur en meer dan 40 van de
kievit. Het blijkt nog lastig om nesten buiten het collectieve gebied goed te beschermen. Een
goede communicatie en medewerking van agrariërs is daarbij vereist. Op sommige plaatsen
was het land al vroeg bewerkt, dat bleek dit jaar gunstig voor de kievit. We mochten helaas
niet overal het land op, maar ook op sommige onbeschermde locaties hebben we (gezien
vanaf de weg) een aantal kievitskuikens vliegvlug zien worden. Helaas zien wij dus ook nog
steeds veel nesten verloren gaan. Het aantal bewerkingen op het land en het voedselaanbod
bepaald dan of een tweede legsel succesvol wordt. Wij hopen volgend jaar weer in een
groter gebied te kunnen zoeken. Dit natuurlijk voor de vogels zelf, maar ook het verkrijgen
van een completer beeld van het aantal nesten.
Een leuke vondst was een nest met elf eieren van een slobeend. Deze eend met brede
spatelvormige snavel staat op de rode lijst van bedreigde soorten. Ons land kent ongeveer
zes- tot achtduizend broedparen; het grootste aantal van alle Europese landen!
In het najaar zouden wij graag een evaluatie bijeenkomst willen organiseren. Meer informatie
hierover volgt.
Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom en kunnen zich aanmelden bij het bestuur. Dit kan via:
(anvdrimmelen@gmail.com)

BLOEMENRANDEN
Op verschillende locaties in de gemeenten Drimmelen en Moerdijk zijn eenjarige bloemen
ingezaaid. Straks zijn er bloemenranden te bewonderen in onder andere: Lage Zwaluwe;
aan de Groenendijk, Zevenbergen; aan de Provinciale weg, Drimmelen; aan de Sluizeweg,
Made; aan de Witte Weg, en in de buurt van de Rotonde tussen Helkant en Wagenberg.
Ook zijn er bij enkele particulieren een aantal hoekjes ingezaaid. En tot slot is er aan de

Witteweg bij onze voorzitter een pluktuin ingezaaid. Zoals de naam al aangeeft, mogen
bloemen hier wel geplukt worden. Wij hopen dat het weer ons goed gezind is en de bloemen
goed opkomen. Om na verloop van tijd het onkruid beheersbaar te houden, zouden we
graag met een groepje vrijwilligers zo nu en dan willen wieden.
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Jos Hop: 06-10051482.

STIMULERINGSKADER GROENBLAUWE DIENSTEN (STIKA)

Op dit moment werken wij aan een nieuw pad buiten Hooge Zwaluwe, waardoor ook een
grote nieuwe wandelroute ontstaat. Het doel is om de bestaande wandelroute, ‘’Rondje OudDrimmelen’’, hiermee te verbinden.
Heeft u ideeën voor paden, plaatsing of onderhoud van landschapselementen? Dan kunt u
contact opnemen met het veldcoördinator Niels Mureau: 06-28560778.

Via de gemeente, voortuin van de Biesbosch en in samenwerking
met Staatsbosbeheer en ANV Drimmelen zijn drie folders met
kaarten van wandelroutes in de gemeente Drimmelen verschenen.
Op de kaarten staan naast de reguliere wandelroutes ook de paden
over boerenland van de ANV.

BOER EN NATUUR

Hallo! Ik ben Govert van Dis en heb samen met mijn partner Phily Brooijmans een biologisch
akkerbouwbedrijf in Oudemolen. Ons bouwplan bestaat uit gras/klaver, aardappelen, peen
witlofwortelen, quinoa, tarwe/veldbonen, doperwten en suikermais. Daarnaast hebben wij
een groot aantal ARB-randen en 4,5 ha SNL-randen.
Om deel te nemen aan agrarisch natuur- en landschapsbeheer dient men per 1 januari 2016
te zijn aangesloten bij een collectief voor agrarisch natuurbeheer. In het werkgebied van de
ZLTO-afdeling Moerdijk liggen vele kilometers akkerranden die vallen onder het Actief
Randenbeheer Brabant. Ook liggen er een behoorlijk aantal hectares die vallen onder het
agrarisch natuur-en landschapsbeheer (SNL).
In de Gemeente Moerdijk is geen agrarische natuurvereniging (ANV), het bestuur van de
ZLTO-afdeling Moerdijk heeft daarom aansluiting gezocht bij ANV Drimmelen om te voorzien
in het agrarisch natuurbeheer.
Als contactpersoon tussen de afdeling Moerdijk en ANV Drimmelen is mij gevraagd plaats te
nemen in het bestuur van de ANV Drimmelen. In de eerste kennismaking met ANV
Drimmelen ontmoette ik een zeer enthousiaste groep die zeer gedreven een bijdrage
probeert te leveren aan het in stand houden, verbeteren en toegankelijk maken van
agrarische natuur.
De SNL-randen hebben wij in diverse vormen reeds een groot aantal jaren. Deels in het
kader van de Functionele Agro Diversiteit maar ook omdat een bloemrijke akkerrand gewoon
mooi kan zijn. Dit laatste is echter gemakkelijker gezegd dan gedaan. Het eerste jaar lukt
nog wel maar de jaren daarna overwinnen de grassen en anderen ongewenste kruiden. Aan
het einde van dit jaar loopt onze regeling af. Deze zomer moeten wij op zoek naar andere

landbouwers in de buurt om zo samen genoeg oppervlakte te hebben om een nieuw
collectief agrarisch natuurbeheer project te kunnen starten.

RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE 2016

ANV Drimmelen wil de Rabobank Amerstreek en diegenen die op ons gestemd hebben
hartelijk danken voor het mooie resultaat van de Rabo Clubkascampagne! De stemmen van
Rabobankleden leverden de ANV maar liefst 284,70 euro op. Dit jaar had Rabobank
Amerstreek het totaal te verdelen bedrag met 20% verhoogd naar 60.000 euro. De
stemperiode was dit jaar van 6 tot en met 18 april.
Het resultaat van de clubkascampagne willen we gebruiken voor de aankleding van de
wandelpaden en bloemenranden met bordjes en poortjes.

KORT NIEUWS
 De Algemene Ledenvergadering kende met 60 leden en donateurs een grote
opkomst! Eerst was er een bijeenkomst met de weidevogelbescherming, daarbij
bijzondere aandacht voor het digitaal invoeren van gegevens uit het veld. Andre
Frijters was als gastspreker uitgenodigd en hij vertelde over zijn bedrijf dat producten
verkoopt om op diervriendelijke wijze schadedieren te verjagen.
 Zwerfvuildag 2016: ANV Drimmelen heeft weer meegeholpen met het opruimen van
afval in het buitengebied van Hooge Zwaluwe.
 Izi Travel is een leuke app om via je smartphone rondleidingen te volgen. Dit was al
mogelijk in tal van wereldsteden en musea. Binnen de gemeente Drimmelen is ook
gewerkt aan wandelrondleidingen in de Biesbosch of het buitengebied.
 Onderzoek van de werkgroep Grauwe Kiekendief laat zien dat wanneer er tussen de
faunarand en het gewas een strook luzerne ligt, dit muizen uit het gewas houdt. Op
de luzerne komen muizen af. Maar deze wordt drie keer per jaar gemaaid, waardoor
de muizen kwetsbaar zijn voor predatoren. Bron: Vakblad Natuur Bos Landschap, juni
2016.

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.
ANV Drimmelen ontving van Audax
Diensten BV een bedrag van 100,00
euro! Hartelijk dank daarvoor!

