NIEUWSBRIEF 2018 – 1
Beste leden en donateurs,
Vanaf 1 januari zijn wij onder een nieuwe naam
verder gegaan; ANV Drimmelen & Moerdijk e.o.
Een nieuwe naam, vanwege de komst van vele
nieuwe leden uit de gemeente Moerdijk.
Natuurlijk heeft dit alles te maken met de komst
van het Collectief ANB West-Brabant en de ANV
was al langer in Moerdijk actief. Natuurlijk willen
we ook graag dat het bestuur een afspiegeling is
van de twee gemeenten. Daarom hebben wij,
naast Govert van Dis, nog twee kandidaten
bereid gevonden zitting te nemen in het bestuur!
De Algemene ledenvergadering vindt 12 april
plaats. Wij nodigen jullie graag uit in Ons
Stedeke in Langeweg, aanvang 19.30 uur.
Spreker Henk Boot zal ons vertellen over zijn
ervaringen in de imkerij en het belang van de
biodiversiteit.
Onder burgers neemt de bezorgdheid over de achteruitgang van de biodiversiteit toe. Ook
bekende Nederlanders laten zich horen. Het probleem is ingewikkeld en ontstaan in een tijd
waarin ons land een grote groei doormaakte: economisch, technologisch, aantal inwoners,
voedselproductie (na de oorlog nooit meer honger), meer bebouwing en infrastructuur.
Dieren en planten hebben daardoor veel minder ruimte dan pakweg 50 jaar geleden.
Inmiddels hebben we meer kennis en mogelijkheden er iets aan te doen. De ANV wil hierin
de verbinding vormen tussen boeren en overige burgers, want alleen samen komen we
verder.
Mag ik jullie vragen om tussen 3 en 16 april op ons te stemmen tijdens de Rabobank clubkas
campagne? Let op, u moet om te mogen stemmen wel lid zijn van de Rabobank. Wij hopen
jullie 12 april te zien op de Algemene ledenvergadering!
Groeten van de secretaris, Tim Eestermans

TERUGBLIK ANV WINTERWANDELING

Een groot aantal leden en donateurs liep mee met de
ANV Winterwandeling op 27 december vorig jaar. De
route startte bij de familie Lievens in Terheijden. Het
werd een gezellig weerzien en interessante
wandeling doordat gids Kees Rompa van de
heemkundekring meeliep. Kees vertelde ons over de
bewogen rol die het gebied speelde in de
geschiedenis. In de 80-jarige oorlog met de
Spanjaarden en later tijdens de grootschalige
turfwinning. Toen we terugkwamen op de manege
stond de soep al klaar. We eindigden met een borrel.

ALGEMENE LEDENVERGADERING DONDERDAG 12 APRIL
Locatie: dorpshuis Ons Stedeke, Kloosterlaan 22 te Langeweg. Aanvang 19.30 uur.
Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Opening
Verslag ALV 2017.
Financieel verslag 2017.
Begroting 2018.
Projecten.
Bestuursverkiezing 2018: Tim Eestermans is aftredend en stelt zich
opnieuw verkiesbaar. Gertjan van Oorschot stopt als bestuurslid.
Govert Van Dis, Cees Damen en Theo Schouwenaars stellen zich
verkiesbaar als bestuurslid: met oog op de toekomst vinden wij het
prettig voorlopig dus twee extra bestuursleden te benoemen.
7. Vragenronde.
21.00 uur: Spreker: Bert Brakkee is promotor van biodiversiteit en werkt aan bijenlinten in.

COLLECTIEF ANB WEST BRABANT

Optimalisatieplannen.
Sinds 2016 is agrarisch natuurbeheer georganiseerd door de Collectieven. Voorheen had
elke deelnemer individueel een contract met de provincie. Collectieven bundelen de
aanvragen uit het gebied en dienen deze gebiedsaanvraag in bij de provincie. Deskundigen
stellen vast waar welke contracten mogen worden afgesloten. Er zijn onder andere
leefgebieden vastgesteld waarbinnen zogenoemde kerngebieden worden gezocht. Een
kerngebied is 250 hectare waarvan 5% met randen wordt ingezaaid. Daarnaast zijn er ARBranden (Actief Randenbeheer, Waterschap) mogelijk in het hele werkgebied. De nieuwe
werkwijze draagt ertoe bij dat de resultaten van agrarisch natuurbeheer verbeteren. Het kan
echter altijd beter en daarom is in het derde jaar onderzocht hoe agrarisch natuurbeheer
efficiënter kan met betrekking tot de bescherming van akker en weidevogels. Er zijn
financiën beschikbaar voor het uitvoeren van goede plannen hiervoor. In het gebied van ANV
Drimmelen & Moerdijk e.o. kunnen we een aanvraag doen om kennis in de leefgebieden
open akkers en graslanden. Per collectief wordt na de inventarisatie gekeken hoe je dit dan
het beste aan kunt pakken. Voor de provincie Brabant kan organisatie ZeeBra eventueel bij
de uitvoering ervan ondersteunen. Via de nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden en
tussentijds via onze website.
Monitoring.
Meten is weten. Een bekende uitspraak, maar wat betekent het binnen agrarisch
natuurbeheer? In het professionaliseringstraject is bepaald dat er een systeem wordt
opgezet met als doel de effecten van het beheer te meten. Door vogelinventarisaties
meerdere jaren met dezelfde telmethode uit te voeren, kun je iets zeggen over de ecologie
van een gebied. Voor inventarisaties van akker- en weidevogels is een telmethode opgesteld
die landelijk kan worden gebruikt. Dit is van belang voor het vergelijken van de resultaten en
trendanalyses. De werkwijze is te leren, maar de uitvoering is kostbaar. Vrijwilligers kunnen
worden ingezet, maar professionals zijn onmisbaar. De kosten ervan zijn altijd meer dan wat
er bij de opzet van de collectieven is beoogd. Dit al helemaal wanneer een collectief relatief
veel weidevogelbescherming heeft. Dit probleem is aangekaart en gelukkig is er actie
ondernomen. Deskundige bij Brabants landschap, coördinatie landschapsbeheer stelde al
eerdér een plan op hoe monitoring moet worden georganiseerd. Stap 2 is het vinden van
financiën. Hiervoor wordt eind maart een verzoek ingediend bij de provincie voor vergroting
biodiversiteit. In de plannen is ook opgenomen dat de ANV hierbij betrokken wordt.

Het pilotproject “Beheermonitoring leefgebied agrarisch landschap”, heeft drie hoofddoelen:
1. Het opzetten van een netwerk bestaande uit opgeleide vrijwilligers en professionals, die
de beheermonitoring binnen het leefgebied agrarisch landschap uitvoeren.
2. De collectieven én lokale agrarische natuurverenigingen meer betrekken bij de
beheermonitoring waardoor er goed contact ontstaat tussen boeren, agrarische
natuurverenigingen én vrijwilligers.
3. De betrokken organisaties in dit project op te leiden om zelfstandig de beheermonitoring
uit te voeren (het zogenaamde ‘wegleren’ van de aanpak en methodiek.

BLOEMENRANDEN
Dit jaar willen we meer bloemenranden gaan inzaaien. Het liefst zaaien we in op plaatsen
waar veel mensen komen: langs wegen, (STIKA) wandelpaden of fietspaden. In de
gemeentes Drimmelen, Moerdijk en omgeving Den Hout. Deelnemers ontvangen hier
natuurlijk een vergoeding voor. Heeft u interesse? Neem dan contact op met Jos Hop:
0610051482.

WEIDEVOGELS

Afgelopen 7 maart vond de provinciale jaaravond plaats. Hier was aandacht voor
bodemkwaliteit en bodemleven, de achteruitgang van kieviten met name in het zandgebied
en werken met natuur in het boerenbedrijf. Initiatieven voor akker- en weidevogels. Plasdras
gebieden blijken succesvol, daarom gaan wij hier ook, op kleinere schaal, mee
experimenteren. De pomp staat klaar en zal snel in werking worden gezet.
Voor de boer: zelf kunt u ook maatregelen treffen. Op gras: voor een nest van grutto,
tureluur, of wulp bestaat uit het uitstellen van maximaal 1 hectare grasland. Op Bouwland:
heeft u kieviten op uw land? Bij minimaal 5 kievitsnesten kunt u een strook braak laten
liggen, al dan niet gecombineerd met uitgestelde bewerkingen op de rest van het perceel.
Neemt u niet deel aan deze regelingen maar heeft u wel vogels? Neem dan contact met ons
op. Een goede communicatie tussen vrijwilligers en agrariërs blijft het belangrijkste!
Voor iedereen: 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 of bel: 0655534587

Dit gruttonest kwam uit in 2017.

KORT NIEUWS

24 maart was het weer tijd voor de landelijke opschoondag. In het hele land hebben meer
dan 100.000 mensen zich ingezet om afval uit woonwijken en buitengebieden te verzamelen.
In de gemeente Drimmelen is dit sinds enkele jaren een traditie waarbij elke dorpskern
meedoet. En sommigen ruimen zelfs wekelijks zwerfvuil op, een dikke pluim voor hen.
28 maart was schrijver Chris de Stoop in Made en gaf in partycentrum ’t Trefpunt een
eerbetoon aan de boerenstand en de teloorgang van de Hedwige polder. In 2015 ontving hij
een prijs voor zijn boek: Dit is mijn hof. Het boek was een bestseller.

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 4 tot en met 16 april. Leden mogen 5 stemmen uitbrengen,
maximaal 2 per club/vereniging. Vorig jaar werden er ruim 30.000 stemmen uitgebracht op
320 clubs en verenigingen. De opbrengst willen we dit jaar besteden aan nieuwe borden
voor het Boer&zwaluwproject. 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
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:

Maas Bouwbedrijf
Witteweg 7
4921 LK Made
T:0162-68 71 38
M:06 22 46 26 56
E:info@maas-bouwbedrijf.nl

