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Beste leden en donateurs,
Maandag
6
maart
staat
onze
algemene
ledenvergadering gepland. Hiervoor wil ik jullie allemaal
graag uitnodigen en met zijn allen terugkijken op 2016.
En een blik vooruit te werpen op alle activiteiten voor
2017. Het eerste kerngebied rond de Brugdam via het
collectief is gerealiseerd. Het bestuur van het Collectief
en veldcoördinator Niels Mureau werken erg hard om
ervoor te zorgen dat de contracten gesloten (kunnen)
worden. Vier nieuwe kerngebieden liggen te wachten om
gerealiseerd te worden. Opstarten met nieuwe
regelgeving is nooit makkelijk maar het begint nu te
werken en verloopt erg goed. De rol van de ANV
veranderd daardoor deels, maar we blijven doen waar
we goed in zijn!
Na 8 jaar in het bestuur te hebben meegedraaid heb ik besloten om niet door te gaan als
bestuurslid. Deze keuze was niet gemakkelijk want ik heb veel geleerd en meegemaakt als
bestuurder van ANV Drimmelen. Het is zeer prettig werken met zo’n goed lopend bestuur
met zeer gedreven personen. Maar er is een tijd van gaan en een tijd van komen zeggen ze
altijd. En voor mijn gevoel is de tijd van gaan nu aangebroken. Ik ben ervan overtuigd dat je
met nieuwe bestuurders ook nieuwe inzichten binnen haalt. Als je achter de manier van
werken van ANV Drimmelen staat en je wil hier een steentje aan bijdragen schroom niet om
contact met ons op te nemen en kom een avondje met onze bestuursvergadering
meedraaien om de sfeer te proeven. Je zal er verstelt van staan hoe zo’n avond verloopt.
Groeten van jullie voorzitter, Kees in ’t Groen
MAANDAG 6 MAART: ALGEMENE LEDEN VERGADERING 2017
Op maandag 6 maart vindt de algemene ledenvergadering 2017 plaats. Dit jaar vindt de ALV
plaats in Betty’s Orangerie, aan de Zonzeelse weg 2a in Hooge Zwaluwe. Hier worden we
om 19.30 uur ontvangen door Jan en Liesbeth Verhoeven. De ALV start om 20.00 uur. De
notulen van de vorige algemene ledenvergadering zijn in te zien op www.anvdrimmelen.nl.
Agenda:
1. Opening.
2. Verslag ALV 2016.
3. Financieel verslag 2016.
4. Begroting 2017.
5. Projecten.
6. Wijziging statuten & naamswijziging: ANV Drimmelen&Moerdijk
e.o. De wijzigingen zullen ter inzage liggen tijdens de ALV.
7. Bestuursverkiezing: Kees in ’t Groen treedt af als bestuurslid. Jos Hop
is aftredend en stelt zich opnieuw verkiesbaar. Dick Pellikaan stelt zich
verkiesbaar als bestuurslid.
8. Vragenronde.
21.00 uur: Gastspreker over weidevogelbescherming.

VEEL LEDEN EN DONATEURS TIJDENS ANV WINTERWANDELING!
De ANV Winterwandeling vond dit jaar plaats op derde
kerstdag, in de gemeente Moerdijk in en om het
pittoreske Tonnekreek. Er kwamen zo’n 40 leden en
donateurs, voornamelijk (nog) uit de gemeente
Drimmelen, gezellig wandelen in dit weidse gebied.
Govert van Dis en Annewillem Maris leidden ons rond,
een route van ongeveer 8 kilometer. Na de wandeling
was het tijd voor koffie met hapjes, in het gezellige
ingerichte oude fort op camping Bovensluis.

COLLECTIEF ANB WEST BRABANT
In deze nieuwsbrief naar de lokale ANV bericht ik graag over de voortgang van de
collectieven. Het startjaar van agrarisch Natuurbeheer nieuwe stijl 2016 ligt achter ons en
een terug en vooruitblik is zeker op zijn plaats.
Dan eerst de terugblik: Wanneer er nieuwe regels opgesteld worden levert dit bij aanvang
vragen op en is er onzekerheid over de gevolgen. Het is niet gek dat dit zich bij de vorming
van de collectieven ook voordeed. De vele spelers in het spel moeten op elkaar ingespeeld
raken en van gemaakte fouten leren. U zult ongetwijfeld weten waar het niet ging zoals
gehoopt maar de gekozen werkopzet heeft ertoe geleid dat er altijd oplossingen waren. Uw
eerste aanspreekpunt was in de meeste gevallen de gebied coördinator. Deze persoon had
de korte lijnen naar enerzijds het bestuur van het collectief maar ook naar de mensen van
Zeebra. Deze organisatie is speciaal gevormd om het vele werk op professionele wijze uit te
voeren. Ze zijn gelinieerd aan Brabants Landschap waar veel en langjarige kennis aanwezig
is v.w.b. Agrarisch Natuurbeheer. Uw collectief West is tevreden over de resultaten die zij
voor ANV beheer bereikte.
Landelijk is de organisatie nu ook opgetuigd en kreeg de naam BoerenNatuur.nl Alex
Datema is de voorzitter en let u op, hij laat regelmatig van zich horen in de pers en niet
alleen de agrarische. Hij heeft een heldere stijl van communiceren. Een van zijn stokpaardjes
is dat alle landbouwbedrijven hun niveau van beheer verhogen en daardoor veel massa en
goodwill wordt verkregen. Hij noemt het natuur inclusieve landbouw. Tweemaal per jaar
treffen de voorzitters van de collectieven elkaar voor een bijeenkomst. Onlangs is de
personele bezetting van het bestuur rond gekomen dat een kantoor heeft in Drachten. De
directeur is Evelien Verbij en natuurlijk een boerendochter.
Onlangs werd de Algemene ledenvergadering gehouden in Dussen. Het was de eerste keer
dat de 6 ANV’s die samen West vormen voltallig aanwezig waren. De penningmeester legde
verantwoording af en gaf een doorkijk naar de komende jaren.
Voor 2017 worden nu de contracten afgesloten. Belangrijke data zijn n.a.v. de ervaringen
van 2016 in een kalender gevat en daardoor is er voor alle betrokkenen meer duidelijkheid.
Er is een taakverdeling onder de bestuursleden die de 6 ANV’s van west vormen en
daardoor kunnen we nu de vergaderfrequentie verlagen en daarmee op kosten besparen.
West ligt hiermee op het schema van de doelstelling om de kosten onder de 20% te houden.
Dat was een van de belangrijke doelstellingen bij de transitie naar het systeem van de
collectieven. Beter resultaten boeken vragen om een langere termijn en daarvoor is vooral
de hulp van u de deelnemers nodig. Wanneer we hier met elkaar in slagen is het niet
ondenkbaar dat nieuwe bedrijven die het goed menen met natuurbeheer aanhaken en
financiën beschikbaar stellen voor beheer op het boerenerf. Wanneer dat lukt zijn we bij het
tweede stokpaardje van Alex Datema: Agrarisch Natuurbeheer als verdienmodel onder
de bedrijfsvoering bij elke deelnemer.
Sjaak van Schie, Voorzitter Collectief West Brabant.

BLOEMENRANDEN
Voor 2017 zijn wij ook weer opzoek naar mooie plekken en hoekjes voor bloemenranden of
wellicht een pluktuin. Het liefst zaaien we randen in op plaatsen waar veel mensen langs
komen: langs wegen, (STIKA) wandelpaden of fietspaden. Niet alleen in de gemeente
Drimmelen, maar ook in de gemeente Moerdijk en Oosterhout. Deelnemers ontvangen hier
natuurlijk een vergoeding voor. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met
Jos Hop: 06-10051482.
WEIDEVOGELS
Op dit moment wordt met de loopgroepen afgesproken hoe we de nieuwe vorm van
weidevogelbescherming gaan aanpakken. Er ligt nu geen mozaïekbeheer meer waardoor
werkzaamheden op het land werden uitgesteld tot half juni. De overleving van kuikens hangt
dus af van een goede samenwerking tussen vrijwilligers en de individuele boer.
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
perceel.
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.
Heeft u interesse om te helpen met het beschermen van weidevogels? Nieuwe vrijwilligers
zijn altijd welkom, u kunt contact opnemen met het bestuur. Dit kan via:
anvdrimmelen@gmail.com

STIMULERINGSKADER GROENBLAUWE DIENSTEN (STIKA)
De ondertekening van het nieuwe gebiedscontract voor STIKA heeft 22 december 2016
plaatsgevonden. Deze ondertekening door de gebiedspartijen (gemeenten, waterschap,
provincie en Brabants Landschap) en geldt voor het gebied de Brabantse Delta (waaronder
Drimmelen en Moerdijk). Door het nieuwe gebiedscontract is er de komende 4 jaar weer
budget beschikbaar voor wandelpaden, (beheer van) landschapselementen en
graan/kruidenranden.
Afgelopen winter is druk gewerkt aan het inrichten van het perceel bij het kerkhof van Oud
Drimmelen. De ANV werkt samen met de buurtbewoners en de Hervormde Kerk om dit
pareltje in het landschap nog mooier te maken. Dit voorjaar worden de laatste
werkzaamheden uitgevoerd en organiseren we een feestelijke opening.
Heeft u ideeën voor paden, plaatsing of onderhoud van landschapselementen? Dan kunt u
contact opnemen met het veldcoördinator Niels Mureau: 06-28560778.
GANZEN

Vorig jaar is het nieuwe ganzenbeleid vastgesteld door Gedupeerde Staten. Onderdeel
daarvan is dat de hoeveelheid schade door ganzen wordt verminderd. Voor de uitvoering
ervan worden twee gebiedsplannen ganzen gemaakt. ZLTO schrijft deze in opdracht van de
Fauna Beheer Eenheid voor Noord-Brabant.
Het verminderen van schade door ganzen kan met inrichtingsmaatregelen of door het aantal
ganzen te reduceren. Daarbij spelen monitoring en het melden van schade een belangrijke
rol. Het nieuwe Fauna Beheerplan moet 1 juli 2017 klaar zijn.
Brabant wordt opgedeeld in twee gebieden: West en Midden/oost. De grens vormt grofweg
de snelweg A27. De gebiedsplannen bevatten uitgewerkte maatregelen voor de in het

Faunabeheerplan opgenomen doelstellingen. Daarnaast is er een klankbordgroep opgericht
met vertegenwoordigers van belanghebbenden (Brabants Particulier Grondbezit, ZLTO,
ANV’s, terrein beherende organisaties, WBE’s, Dierenbescherming, Provincie Brabant en
Fauna Beheer Eenheid. ANV Drimmelen met Jos Hop vertegenwoordigd in Klankbordgroep.

25 MAART: ZWERFVUILDAG GEMEENTE DRIMMELEN
25 maart is het weer tijd voor de landelijke opschoondag. In de gemeente Drimmelen kunnen
geïnteresseerden zich aanmelden bij een van de aangewezen contactpersonen:
Gemeente: Yvonne de Nijs, grondgebied@drimmelen.nl
Drimmelen (dorp): Anita Joore, onsdorpshuys@gmail.com
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.

RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE
In 2016 hebben we 284 euro ontvangen van de RABO-Clubkascampagne. ANV Drimmelen
is Rabobank Amerstreek zeer dankbaar voor dit bedrag en we bedanken iedereen die op
ons heeft gestemd!
We hebben ons natuurlijk dit jaar weer aangemeld en hopen weer op uw stem(men). De
stemperiode is dit jaar van 6 tot en met 18 april. Leden mogen 5 stemmen uitbrengen,
maximaal 2 per club/vereniging. Vorig jaar werden er ruim 30.000 stemmen uitgebracht op
320 clubs en het te verdelen bedrag is nu verhoogd naar 75.000 euro! We werken aan
nieuwe paden over boerenland en willen hier weer het geld aan besteden. 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.

BEDRIJFSDONATEUR IN HET ZONNETJE

Frank van Gils Catering
Dreef 8, 4921 ZB, Made

