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Beste leden en donateurs,
Het jaar zit er bijna op, maar we hebben de feestdagen
nog te goed! Op derde kerstdag organiseren wij onze
jaarlijkse winterwandeling. Er is een route uitgezet in de
omgeving van het Munnikenhof in Terheijden. Ik ben
benieuwd of we dit jaar weer met korte mouwen kunnen
lopen of toch in een dikke trui.
Afgelopen jaar hebben we samen met de protestantse
gemeenschap Drimmelen een perceel ingericht met een
poel en aanplant van wilgen en lindes in de buurt van de
begraafplaats in Oud Drimmelen.
Volgend jaar gaat de agrarische natuurvereniging verder
als ANV Drimmelen & Moerdijk e.o. Ik hoop op een
mooie samenwerking met de twee ZLTO afdelingen.
De weidevogelbescherming kent sinds dit jaar een andere aanpak. In plaats van met
collectieve samenwerking gebeurt dit nu per individuele boer. Dit vraagt meer inspanningen
van vrijwilligers, omdat dit meer communicatie vereist. Wegens ziekte, blessures en drukte
waren er dit seizoen minder vrijwilligers beschikbaar. Het ging daarom niet overal even goed.
Gelukkig waren er ook grote successen, zoals in het buitengebied van Lage Zwaluwe. Vanuit
de overheid komen er meer middelen beschikbaar om leefgebieden te verbeteren. Dit geeft
goede hoop voor de komende jaren. Ik hoop dus dat jullie mee blijven doen om nesten van
weidevogels te beschermen.
Een andere uitdaging voor de ANV is het beperken van overlast en verstoring. Met name
loslopende honden kunnen grote problemen veroorzaken. Uitwerpselen kunnen koeien in de
wei of stal, via het gras, besmetten met de ernstige ziekte Neospora. Honden moeten dus
altijd uit de wei blijven. Verstoring is vooral nadelig voor weidevogels. In rustige gebieden
vind je over het algemeen meer nesten. Voertuigen verstoren minder dan mensen of honden
te voet. Wij vragen vrijwilligers ook om percelen eerst van grote afstand of vanuit de auto af
te speuren. De vogels hebben weinig last van tractoren, mits nesten en kuikens beschermd
worden natuurlijk. De ANV heeft dus ook de taak om overlast en verstoring zoveel mogelijk
te beperken. Op die manier kunnen we allemaal van het mooie buitengebied blijven
genieten. Ik hoop jullie te zien tijdens onze winterwandeling. Alvast fijne feestdagen gewenst!
Groeten van de secretaris, Tim Eestermans

ANV WINTERWANDELING
De ANV Winterwandeling vindt traditiegetrouw
plaats op derde kerstdag: woensdag 27 december.
We starten om 13.30 uur met de wandeling vanaf de
manege van de familie Lievens, Munnikenhof 1,
Terheijden. Tijdens de route van ongeveer 5
kilometer komen we op een paar cultuurhistorisch
interessante plekken. Een gids vanuit de
heemkundekring uit Terheijden zal ons daarover
vertellen. Rond 15.00-15.30 uur eindigen we weer

op de manege. Hier kunt u nog even nagenieten onder het genot van warme soep. De route
gaat deels over onverharde paden en mocht er sneeuw liggen of regen gevallen zijn, denk
dan aan extra schoenen of laarzen. Wij hopen jullie 27 december allemaal te zien!

TERUGBLIK ANV DRIMMELEN-DAG
Zaterdag 1 juli vond de jaarlijkse ANV Drimmelen-dag plaats. In Lange weg waren we
welkom bij de familie Damen. Aanwezige leden en donateurs kregen een rondleiding over
het bedrijf en maakten een wandeling door het omliggende gebied. Na de wandeling werden
de vrijwilligers van de weidevogelbescherming bedankt voor hun inzet. Vervolgens vond de
tweede stemronde voor de statuutwijzingen plaats. Volgens de statuten moet bij een eerste
stemronde twee derde van de leden aanwezig moet zijn. Dit was niet het geval was tijdens
de algemene ledenvergadering, vandaar dat een tweede stemming nodig was. Tijdens de
vooraf aangekondigde tweede stemronde bepaalden de aanwezige leden of de wijzing door
zou gaan of niet. De aanwezige leden stemden in meerderheid voor de statuutwijziging. De
statuten zijn inmiddels bij de notaris gewijzigd en per 1 januari 2018 gaat de ANV verder als
ANV Drimmelen & Moerdijk e.o. Het logo is ontworpen door Liesbeth Verhoeven.

COLLECTIEF ANB WEST BRABANT
(Dit keer een in-en doorkijkje naar de landelijke vergadering van de collectieven).
Tweemaal per jaar komen de voorzitters van de 40 collectieven in Nijkerk bij elkaar voor de
algemene Ledenvergadering van Boerennatuur. Wat opvalt is dat Boerennatuur van de
pioniersfase nu in een volgende fase beland is. Van zoeken naar vinden, in een wat vrije
vertaling. De voorzitter Alex Datema is in staat om de vergadering goed te leiden en dat is
een prestatie op zich. In de herfsteditie van 28 november stond GLB en de begroting
prominent ter discussie. Voor de herkenbaarheid van Boerennatuur.nl en het gemak van de
verslaglegging kan ik melden dat Boerennatuur vanaf heden als BN door het leven gaat.
Eerst het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB): BN is als nieuwe speler in het
agrarische betrokken bij de discussie over het volgende Gemeenschappelijk
Landbouwbeleid. Hoewel dat pas vanaf 2021 aan de orde is, worden er nu al ijzers voor in
het vuur gegooid. Het betreft de volgende hoofdlijnen:
1. Ambitieuze vergroening met een bijpassend budget. Meer groen geld voor
omschreven groene maatregelen en de overheid verwijdert averechtse prikkels uit het
systeem. Het moet leiden tot meer natuur inclusieve landbouw.
2. Regionaal maatwerk. Meer mogelijkheden om de vergroening lokaal/regionaal in te
zetten.
3. Grotere rol van de collectieven. D.m.v. het coördinatorschap voor maatregelen die
regionale sturing nodig hebben. De discussie hierover gaat gelijk op met de
veranderingen in de zogenaamde pijlers 1 en 2.
BN gaat niet zelfstandig de boer op met deze visie maar levert inbreng in de totaal discussie
die op vele plaatsen en niveaus momenteel plaatsvindt. We zullen er ongetwijfeld delen van
terugzien in aanloop naar 2021.
Een begroting is een erg belangrijk onderdeel van je organisatie en komt pas tot stand na
veel rekenwerk. De organisatie is groeiende en daarmee nemen de operationele kosten toe.
Vanwege het feit dat het volume van de contracten toeneemt loopt dit redelijk in de pas met
de opbrengsten. Bij aanvang van BN is een contributiemodel afgesproken van 1,8% van het
beheerbedrag per Collectief, plus aftopping. Wat betekent dat het maximale bedrag 54.000,-

per collectief is. In de discussie over de begroting is afgesproken dat deze kengetallen in een
volgende ALV besproken moeten worden. Er dient dan wel een bespreekstuk te zijn met
argumenten voor verandering. Dit werd toegezegd.
Tenslotte was er een presentatie van Royal Friesland Campina over het versterken van de
biodiversiteit in de landbouw. RFC neemt hierin het voortouw, maar verwacht dat de andere
12 zuivelorganisaties hierin mee gaan. Zodra een en ander verder uitgewerkt is zal hier meer
over te lezen zijn, in de agrarische pers of meer direct via de zuivelketen als u leverancier
bent. De initiatieven zijn een voorbeeld van hoe de keten wil en kan gaan samenwerken met
de collectieven, en meer direct met de deelnemers ervan in agrarisch natuurbeheer.
Met het extra budget is een aanzet gemaakt voor het realiseren van twee nieuwe
kerngebieden. In het kerngebied rondom Blauwe Sluis (Lage Zwaluwe) worden maatregelen
voor de patrijs en de kievit gecombineerd, door het aanleggen van patrijzenranden,
kievitenranden, wintervoedselakkers en kruidenrijk grasland. In het kerngebied tussen
Noordhoek en Fijnaart worden maatregelen genomen voor de patrijs, door het aanleggen
van patrijzenranden, wintervoedselakkers en kruidenrijk grasland. Het is voor beide gebieden
de bedoeling het beheer in 2019 verder te versterken
Sjaak van Schie, voorzitter Collectief ANB West-Brabant

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 2018
omstreeks 27 januari 2018 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.
WEIDEVOGELS
Afgelopen 1 november vond de coördinatorenavond plaats van de weidevogelbescherming.
Tijdens de avond wordt teruggekeken op het afgelopen seizoen. Centraal stond de invoer
van gegevens in het digitale systeem. De ontwikkelingen op digitaal gebied gaan steeds
verder. Een boer in zijn tractor kan al via een app op de smartphone zien waar de nesten
liggen. Wij werken voorlopig met kaartbeelden, omdat we nog niet zover zijn. In de toekomst
zal de communicatie en administratie steeds meer digitaal verlopen. Natuurlijk blijven de
vrijwilligers graag bij u op de koffie komen (en beschuit met muisjes eten als er kuikens zijn).
Verder willen we op kleine schaal gaan experimenteren met plasdras, naar aanleiding van de
successen die hiermee gehaald worden in het land van Heusden en Altena en de Beerse
Overlaat. Dit gebeurt in samenwerking met boer Ad Rasenberg.
In januari organiseren we een bijeenkomst voor onze vrijwilligers. Dan bespreken we de
aanpak voor het komende seizoen. De Provinciale Jaaravond in Den Bosch vindt plaats op 7
maart, meer informatie volgt.
PATRIJS
In januari van het nieuwe jaar willen we een telronde van patrijzen houden. De bedoeling is
dat we een goed beeld krijgen van de verspreiding van deze akkervogel. Daarnaast is het
natuurlijk een leuke bezigheid in het buitengebied. Ook blijven we zoeken naar verbetering
van biotopen voor patrijzen. Belangrijk is dat er vooral in de winter meer voedsel en
beschutting voor de vogels beschikbaar is. Hierbij denken we aan het inzaaien van
graan/kruiden (onder hoogspanningsmasten). Voor struiken onder de masten bleek, ook wel
begrijpelijk, minder interesse. Ook met de inrichting van uw erf kunt u veel doen. Sommigen

van onze leden bijvoorbeeld hebben speciaal struiken laten aanplanten en laten hopen
takken in hoekjes liggen. Kijk eens op de website www.brabantslandschap.nl en zoek op
Erven Plus. Dit project is speciaal gericht op het verbeteren van biotopen voor vogels op
erven, waaronder de patrijs. Daarnaast is er de realisatie van nieuwe kerngebieden vanuit
het Collectief. Bij de aanleg van de nieuwe akkerranden is er speciale aandacht voor
patrijzen.

BOERENZWALUW
Tot vorig jaar hadden we een project lopen om nesten van boerenzwaluwen op boerderijen
in kaart te brengen en te beschermen. Graag willen wij dit project voortzetten. Hiervoor is
Frans Mureau benaderd, hij wil graag weer bij u langskomen. In het bestuur is besloten om
deelnemers hiervoor een kleine beloning te geven.

KORT NIEUWS
 27 en 28 januari nationale tuinvogeltelling: https://www.tuinvogeltelling.nl/meedoen
 Wandelen op zondag:
1e zondag van de maand bent u van harte welkom op Oud Drimmelen 4, voor een wandeling
van ongeveer anderhalf uur. Wel graag lopend of per fiets komen.
2e zondag van de maand wordt er gestart vanuit restaurant Onze Kerk, Kerkdijk 1a, in Hooge
Zwaluwe.
3e zondag van de maand wordt er vanaf de camping van Johan en Caroline Halters,
Wagenstraat 74 in Wagenberg, gewandeld.
De 4e zondag van de maand begint de route vanuit Gastenverblijf Munnickenheide,
Munnikenhof 20, in Terheijden.
Als er een 5e zondag in de maand is, wordt er gewandeld vanaf Doederij de Reevliet,
Bloemendaalse Zeedijk 29 (toegang via Zwaluwse Pootweg), in Lage Zwaluwe.
De wandelingen starten rond 9.30 uur, behalve op feestdagen.

BEDRIJFSDONATEUR IN HET ZONNETJE
Wij danken onze bedrijfsdonateurs voor hun steun aan de ANV, Deze niet-agrarische
bedrijven ondersteunt de activiteiten van ANV Drimmelen en toont zo hun betrokkenheid bij
het buitengebied. Mede dankzij hen kunnen wij onze projecten voortzetten. Daarom zetten
we iedere nieuwsbrief een van hen in het zonnetje:

Brieltjenspolder 34, 4921 PJ, Made
info@lmbvanbeek.nl
www.vanbeekmade.nl

