NIEUWSBRIEF 2016 – 3
Beste leden en donateurs,
Hier voor jullie ligt alweer de laatste nieuwsbrief van
2016. Ik denk dat we weer terug mogen kijken op een
mooi jaar. Als ANV Drimmelen hebben we veel
projecten uitgevoerd of lopende. Zo wordt er straks weer
een nieuw wandelpad over boerenland geopend. En bij
het kerkhof van Oud Drimmelen hebben we samen met
de Protestantse kerk Drimmelen op hun perceel een
poel laten graven. Hier zullen daarnaast lindes en wilgen
worden aangeplant en wordt in het voorjaar een
bloemrijke grasrand ingezaaid. Zo komt er een mooi
stukje groen bij in onze gemeente. Vanuit de oude laan
naar het kerkhofje zal je hier een prachtig zicht op
hebben.
De meeste bloemenranden stonden er dit seizoen prachtig bij. Dit jaar hebben we er op
sommige plekken meer zonnebloemen tussen gezaaid, wij hopen dat dit gewaardeerd wordt.
De weidevogelbescherming wordt elk jaar door een groep enthousiaste vrijwilligers prima
uitgevoerd. Helaas stopt het collectieve beheer, maar we zetten in op vrijwillige
weidevogelbescherming bij de boeren die deze vogels een warm hart toe dragen!
Via het Collectief West Brabant zijn we met vier nieuwe gebieden met akkerranden bezig, in
gemeentes Drimmelen en Moerdijk, welke volgend jaar aangelegd kunnen worden.
Ook dit jaar gaan we onze winterwandeling lopen, we starten in de omgeving van Oude
molen in de gemeente Moerdijk. Ik hoop jullie daar allemaal te mogen ontmoeten. Dit is ook
altijd een mooie gelegenheid om al wandelend terug te kijken of een blik vooruit te werpen
op onze projecten. Alvast een fijne kerst gewenst!
Groeten van jullie voorzitter, Kees in ’t Groen

ANV WINTERWANDELING DINSDAG 27 DECEMBER
De ANV Winterwandeling vindt ook dit jaar plaats op derde kerstdag: dinsdag 27 december.
Hopelijk zijn de weergoden ons net zo gunstig gezind als vorig jaar; toen liepen we heerlijk in
de zon bij een graad of 15 Celsius! Dit jaar hebben Govert van Dis en Anne Willem Maris,
leden uit de gemeente Moerdijk en lid van de ZLTO-afdeling, voor ons een route uitgezet. Zij
kunnen ons vertellen over het gebied, omdat zij hier zelf (biologisch) boeren.
Wij starten om 13.30 uur met de wandeling, startpunt is camping Bovensluis; Oostdijk 22,
4797 SC Willemstad. Het wordt weer een stevige wandeling, de route is ongeveer 8 km.
Rond 16.00 uur eindigen we weer op de camping, waar koffie met iets lekkers voor ons klaar
staan. Mocht er sneeuw liggen of regen gevallen zijn, denkt u dan aan extra schoenen of
laarzen. Wij hopen jullie 27 december allemaal weer te zien!

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 2017
omstreeks 27 januari 2017 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.

COLLECTIEF ANB WEST BRABANT: 4 Nieuwe kerngebieden!

In het nieuwe ANLb systeem, kan agrarisch natuurbeheer alleen nog worden uitgevoerd in
kerngebieden. In 2016 zijn we gestart met een kerngebied ten oosten van Lage Zwaluwe.
Volgend jaar komen daar 4 kerngebieden bij: twee in gemeente Drimmelen (ten noorden van
Made en ten westen van Drimmelen) en twee in gemeente Moerdijk (ten noorden
van Oudemolen en ten westen van Zevenbergschenhoek). In deze kerngebieden worden
akkerranden aangelegd voor de patrijs en andere akkervogels.
De oude SNL overeenkomsten lopen 31 december 2016 af. Deelnemers die niet in een
kerngebied liggen en het beheer graag voort willen zetten, kunnen contact opnemen met
Niels Mureau: 06-28560778. Mogelijk kunnen de akkerranden onder STIKA worden
voortgezet.

WEIDEVOGELS
Wij willen volgend jaar de weidevogelbescherming op vrijwillige basis doorzetten. Daarom
hopen wij bij boeren die eerder meededen aan het Collectieve beheer te mogen blijven
zoeken naar nesten. Zoals wij eerder meldden zijn er voor boeren nog wel twee regelingen
mogelijk, maar wordt dan individueel afgesloten.
De regelingen kunnen al voor het weidevogelseizoen worden afgesloten als er ofwel een
nest van grutto’s, tureluurs of wulpen te verwachten is, ofwel als er minimaal 5 nesten van
kieviten te verwachten zijn. Deze verwachting kan opgemaakt worden uit het verleden van
aantallen weidevogels op percelen. Deze maatregelen kunnen ook last-minute genomen
worden, als de nesten daadwerkelijk worden gevonden.
De maatregelen voor een nest van grutto’s, tureluurs, of wulpen bestaat uit het uitstellen van
maximaal 1 hectare grasland.
De maatregelen voor minimaal 5 nesten kieviten bestaan uit het aanleggen van een
braakstrook, al dan niet gecombineerd met uitgestelde bewerkingen op de rest van het
perceeel.
Een goede communicatie tussen vrijwilligers en agrariërs blijft het belangrijkste! Dit seizoen
is het invoeren van gegevens goed verlopen. Er is onder andere wel nog aandacht nodig
voor communicatie en verplaatsen/omgang van nesten in mandjes.
Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom en kunnen zich aanmelden bij het bestuur. Dit kan via:
(anvdrimmelen@gmail.com)

STIMULERINGSKADER GROENBLAUWE DIENSTEN (STIKA)

De ondertekening van het nieuwe gebiedscontract voor STIKA is kort uitgesteld. Deze
ondertekening moet geschieden door de gebiedspartijen (gemeenten, waterschap, provincie
en Brabants Landschap) en geldt voor het gebied de Brabantse Delta (Drimmelen, Moerdijk,
Halderberge, Steenbergen, Bergen op Zoom, Woensdrecht en Roosendaal. De verwachting
is dat dit binnenkort (in december) gebeurt.
Het nieuwe pad buiten Hooge Zwaluwe over de oude zeedijk kan dus ook iets later in
gebruik genomen worden. Nadat straks de hekken en bordjes geplaatst zijn kan de route
worden geopend, waardoor ook een grote nieuwe wandelroute ontstaat. Het doel is om de
bestaande wandelroute, ‘’Rondje Oud-Drimmelen’’, hiermee te verbinden en zo een groter
wandelnetwerk te creëren.
Een nieuwe ontwikkeling vindt plaats op een perceel langs het kerkhof van Oud Drimmelen.
Voor dit perceel lag al enige jaren een plan klaar voor een poel en dankzij het bestuur, Niels
Mureau, Sjaak van Schie en de Protestantse kerk Drimmelen (eigenaar van het perceel) nu
de graafmachine aan het werk gezet. Er is een grote poel gegraven met flauwe oever. Er
zullen nog lindes en wilgen worden aangeplant en er wordt een bloemenrand op het perceel
gezaaid.
Ook op een andere locatie in de gemeente Drimmelen wordt op dit moment aan een
wandelpad gewerkt, wij laten u nog even in spanning waar.
Heeft u ideeën voor paden, plaatsing of onderhoud van landschapselementen? Dan kunt u
contact opnemen met het veldcoördinator Niels Mureau: 06-28560778.

BOER EN NATUUR
Hallo, wij kregen de vraag om een stukje te schrijven voor de nieuwsbrief van de ANV. Even
voorstellen: Wij zijn Dingeman en Margreet Burgers en hebben behalve een prachtig gezin
met 4 kinderen een akkerbouwbedrijf aan de Bloemendaalse Zeedijk in Zevenbergschen
Hoek. We wonen dus in de gemeente Moerdijk, onze percelen liggen echter verspreid in de
gemeente Moerdijk en Drimmelen.
We hebben een akkerbouwbedrijf met tarwe, gerst, mais, suikerbieten, plant- en zaaiuien,
sjalotjes en tafelaardappelen (voor in de supermarkt). Het is mooi om in de natuur te werken
en te zien hoe prachtig de schepping in elkaar zit. Nog steeds ontdekken we processen in
onze gewassen en vooral ook in de grond. Door hier slim gebruik van te maken proberen we
steeds een beter product en/of een hogere opbrengst te genereren, het liefst met minder
input. Uiteraard proberen we waar mogelijk deze input te verduurzamen. Voor de toekomst
kan de akkerbouw een belangrijke factor zijn/worden in de huidige CO2 problematiek. Onze
gewassen leggen CO2 vast! Door het gebruik van groenbemesters, compost en slimme
grondbewerking kan de akkerbouw als een van de weinige sectoren CO2 vastleggen, dus
zelfs nog meer dan CO2 neutraal.
In 2000 hebben we voor het eerst akkerranden aangelegd, toen nog via de SNL-regeling.
Later werd dit door het waterschap uitgevoerd en inmiddels via de ANV. Op deze manier
worden de bureaucratische regels praktisch en in de praktijk gebracht met dank aan de ANV.
Wellicht ten overvloede, maar akkerranden zijn echt een goed middel om emissie te
verminderen en daarnaast praktisch goed uitvoerbaar en handig. We hebben ook een aantal
jaren aan de SNL-regeling meegedaan met een paar “overhoekjes” en de op de dijk. De
oude SNL- regeling is helaas verdwenen, naar mijn idee wel jammer. Het is dus afwachten
wat de nieuwe regeling brengt.
Margreet en Dingeman Burgers

GANZEN

ANV Drimmelen heeft zich tot en met 2013 actief bezig gehouden met het
ganzenfoerageergebied.
Destijds was
het
mogelijk
om
voor
onze
leden
beheerovereenkomsten af te sluiten. De ganzen vonden rust, ruimte en voedsel in het
gebied en de deelnemende boeren kregen hiervoor een vergoeding. Na 2013 is het
provinciaal beleid voor ganzenfoerageergebieden drastisch gewijzigd. Dit heeft tot veel
onduidelijkheid geleid. ANV en ZLTO hebben de laatste tijd gezamenlijk opgetrokken om
meer duidelijkheid te krijgen.
Ganzenschade in de foerageergebieden wordt niet meer automatisch getaxeerd. Het is van
belang dat schade wordt gemeld bij het Faunafonds, zodat de beleidsmakers weten dat de
ganzen schade veroorzaken. De FBE heeft vorige maand een avond georganiseerd om uit te
leggen hoe het melden van schade werkt. Als u de avond gemist heeft, kunt u altijd contact
opnemen met de FBE voor meer informatie. www.faunabeheereenheid.nl/brabant
KORT NIEUWS

Wandelen op zondag:
De 1e zondag van de maand wordt er over paden over boerenland gelopen. Iedereen is dan
van harte welkom om 9.30 uur op Oud Drimmelen nr. 4 voor een wandeling van ongeveer
anderhalf uur. Er is koffie en een fooienpot waar vrijwillig in gedoneerd kan worden. Fooien
komen ten gunste van de ANV bloemenranden. Wel graag lopend of per fiets komen. De 2e
zondag van de maand wordt er gestart vanuit restaurant Onze Kerk, Kerkdijk 1a, in Hooge
Zwaluwe. Vanaf de camping van Johan en Caroline Halters, Wagenstraat 74 in Wagenberg,
wordt de 3e zondag van de maand gewandeld. De 4e zondag van de maand begint de route
vanuit Zalencentrum De Witte Zwaan, Plantsoen 3, in Lage Zwaluwe. De wandelingen
starten rond 9.30 uur.

BEDRIJFSDONATEUR IN HET ZONNETJE
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