NIEUWSBRIEF 2018 – 2
Beste leden en donateurs,
Op de eerste bestuursvergadering na onze
goedbezochte algemene ledenvergadering zijn
de bestuursfuncties opnieuw verdeeld. Hierbij
ben ik tot voorzitter benoemd en mag ik nu voor
de eerste keer een voorwoord schrijven.
Het is een voorrecht dat wij weer een compleet
bestuur hebben met enthousiaste vrijwilligers.
Het geeft ook aan dat de ANV Drimmelen &
Moerdijk e.o. een vereniging is die leeft.
Het was klimaat was weer bijzonder dit voorjaar
met plaatselijk grote neerslag hoeveelheden in
vaak een korte tijd afgewisseld met zeer droge
perioden met hoge temperaturen. Het valt niet
mee om de klimaatverandering nu nog te
ontkennen. Dit alles maakt de timing voor het
inzaaien van bloemen en faunaranden, heb ik
aan den lijve ondervonden, bijzonder lastig.
Op 30 juni is onze ANV ledendag waarbij ik hoop weer veel leden te mogen ontmoeten.
Groeten van de Voorzitter, Govert van Dis
ANV DAG 30 JUNI. OPGEVEN UITERLIJK 25 JUNI (eigen bijdrage €10,- p.p.)
Eerder via mail, facebook en website bekend gemaakt, omdat deze nieuwsbrief wat later is:
30 Juni vindt onze jaarlijkse wandeling met aansluitend buffet-barbecue plaats. Leden en
donateurs zijn dit jaar welkom op de boerderij van Janine en Paul aan de Groenendijk 35 in
Lage Zwaluwe.
We willen om 16.30 uur starten met het programma. Paul en Janine zullen ons een korte
presentatie en rondleiding geven op hun bedrijf. En voor enkele aanwezigen met groene
vingers wacht een spannend avontuur! Hierna maken we volgens traditie een mooie
wandeling langs de akkers en directe omgeving. Een ANV-wandeling zou geen echte ANVwandeling zijn als we geen obstakels of barrières tegenkomen. Gelukkig beschikt bestuurslid
Kees Damen over materieel om deze te overbruggen…
Na de wandeling, die ongeveer anderhalf uur duurt, komen we terug op de boerderij. Wij
zorgen voor koffie en thee. Govert blikt terug op de projecten. Dan is het tijd om onze
vrijwilligers in het zonnetje te zetten (ook als het regent). Zij hebben zich dit jaar enorm
ingespannen en in samenwerking met een aantal boeren vele nesten beschermd.
Wij willen officieel afscheid nemen van Gebiedscoördinator Niels Mureau. Niels heeft
gedurende 8 jaar gewerkt voor de ANV. Dat werk bestond uit het afsluiten en afstemmen van
de diverse contracten in meerdere gemeentes, voor akkerranden, weidevogelbeheer,
wandelpaden en beheer van landschapselementen. Niels was betrokken bij de oprichting
van de ANV, is voorzitter geweest en staat aan de basis van de nieuwe kerngebieden waar
natuuurinclusieve landbouw/veehouderij plaatsvindt. Niels is gestopt vanwege zijn nieuwe
functie in het bestuur bij Waterschap Brabantse Delta.
Dan is het tijd voor een drankje en buffet-barbecue! Om ongeveer 23.30 uur willen we
afsluiten.

NIEUWE GEBIEDSCOÖRDINATOR TIJMEN HOOGENDIJK
Mijn naam is Tijmen Hoogendijk en ik ben sinds 1 mei 2018 aangesteld
als de nieuwe veldcoördinator Drimmelen-Moerdijk. Na een gedegen
overdracht van Niels Mureau neem ik het stokje nu met veel
enthousiasme van hem over. Naast mijn werkzaamheden als
veldcoördinator werk ik als boer en zorgbegeleider op zorgboerderij de
Zwanenhoeve in Zevenbergen. In het verleden heb ik een opleiding bosen natuurbeheer afgerond en aansluitend een opleiding biologische
landbouw gevolgd. De opgedane kennis en werkervaring stel ik graag
beschikbaar om iedereen die daar behoefte aan heeft te ondersteunen
bij het integreren van flora en fauna in onze productiesystemen en
maatschappij. Mijn bedrijf heet AgroFlora. Op mijn website agroflora.nl, staat veel informatie
over de beheer pakketten en subsidies die aangevraagd kunnen worden. Verder ben ik
telefonisch bereikbaar op 06 – 57 10 44 78 of per email op info@agroflora.nl.

NIEUW BESTUURSLID THEO SCHOUWENAARS
Geboren en getogen in Langeweg. In Dordrecht de
MAS gevolgd. Na mijn militaire dienstplicht heb ik een
half jaartje gewerkt in Flevopolder om de nieuwe
boerderij van mijn oom mee op te starten. Daarna heb
ik 23 jaar gewerkt op Proeftuin Breda in de
vollegrondsgroenten. Dit was een onderzoekstation.
Na de sluiting van de proeftuin heb ik 22 jaar gewerkt
bij Rijk Zwaan (groentezaden veredelingsbedrijf) Eerst
1 jaar in De Lier toen 3 jaar op Langeweg op de boerderij van Wim Van der Stee en daarna
in Fijnaart op boerderijen van Piet en Jan Jacobs. Sinds augustus 2017 ben ik met pensioen.
Via mijn neef Joost ben ik gevraagd of ik interesse had om bij ANV te komen. Ik heb er zin
in om iets te kunnen bijdragen aan behoud van het landschap en waar kan het verbeteren
van de natuur.
ALV 2018.
In dorpshuis Ons Stedeke in Langeweg vond afgelopen 12 april de algemene
ledenvergadering plaats. Govert van Dis zat de vergadering voor. Naast Govert zijn Theo
Schouwenaars en Kees Damen in het bestuur gekozen. Govert van Dis was bereid en door
het bestuur gekozen als voorzitter. Bestuurslid Dick Pellikaan is benoemd tot Vicevoorzitter.
We hebben helaas ook afscheid genomen van bestuurslid Gertjan van Oorschot. Gertjan
stond aan de basis van de ANV Kansenkaart en was betrokken bij diverse wandelpaden
over boerenland. Maar met 3 nieuwe bestuursleden en nieuwe gebiedscoördinator gaan we
gemotiveerd verder! Het Boer&Zwaluw project wordt door Frans Mureau voortgezet en gaan
we aan de slag met nieuwe maatregelen ten behoeve van weidevogels. Het areaal met
bloem-kruidenranden wordt groter en we zullen ons meer laten zien op evenementen. De
voorzitter van Stichting BEI, Bert Brakkee, was dit keer gastspreker. Bert vertelde over dat
voor ons wellicht vervelende wilde bijen (o.a. hommels, wespen) eigenlijk van levensbelang
zijn voor ons. Bijvoorbeeld voor de groente- en fruitteelt als bestuivers.

COLLECTIEF ANB WEST BRABANT

Optimalisatie Agrarisch Natuurbeheer.
De werkwijze met 40 collectieven in Agrarisch Natuurbeheer is nu halverwege de eerste
periode van 6 jaar. In Brabant en Zeeland is het nieuwe stelsel vlot van start gegaan en goed

op schema. In afwijking van de rest van het land hebben Brabant en Zeeland ervoor gekozen
een uitvoeringsorgaan in het leven te roepen voor de dagelijkse gang van zaken buiten het
besturen om. Dit blijkt een goed werkende formule te zijn. Het bureau ZeeBra is bemand met
deskundige van diverse aard. In den lande en zelfs erbuiten wordt hier met waardering over
gesproken. Het is zeer wel mogelijk dat bij vergroting van de budgetten ook anderen deze
werkwijze gaan kopiëren.
Hoewel we constateren dat het goed gaat kan het altijd nog beter. BoerenNatuur heeft
daarom financiën beschikbaar gekregen voor het voeren van een optimalisatieslag. Wat
houdt dat in:
Optimaliseren van samenwerking tussen gebiedspartners bij de uitvoering van agrarisch
natuurbeheer.
Verhogen van kennis en motivatie bij betrokkenen (collectieven, deelnemers, vrijwilligers,
provincies en gebiedspartners).
Verkrijgen van inzicht voor het in standhouden van soorten op duurzame basis en
gebiedsanalyses.
Elk van de 40 collectieven heeft een eigen budget. In Brabant en Zeeland kiezen we ervoor
het totaal voor de 4 collectieven samen te voegen tot een budget en in samenwerking met
ZeeBra te benutten. Wij verwachten dan een veel groter rendement te bereiken van de
ingezette gelden.
Voor ANV Drimmelen zijn er voordelen te behalen bij de 3 hierboven opgenoemde zaken. Ik
noem dan het vinden van nieuwe gebiedspartners en samenwerking beginnen. Vooral nu
Drimmelen & Moerdijk de omvang van een streek ANV krijgt biedt dit kansen. Het verhogen
van kennis kunnen we realiseren door onze nieuwe gebiedscoördinator verder op te leiden.
Monitoring leidt ertoe dat door te meten bekend wordt waar maatregelen het beste tot hun
recht komen. De maatregelen zullen in 2019 worden uitgevoerd. In de Nieuwsbrief houden
we jullie op de hoogte.
Sjaak van Schie, voorzitter collectief Brabant West

BLOEMENRANDEN
Bestuurslid Jos Hop is elk jaar weer druk bezig om, in 2
gemeentes, bloemenranden in te zaaien. Dat doet hij meestal
langs agrarische percelen, maar een enkele keer ook bij
particulieren. Het liefst langs een mooie zichtlocatie en bij voorkeur
langs een fiets- of wandelroute. Inmiddels weten we dat het erg
belangrijk is om de braakliggende grond eerst van
on(gewenste)kruiden te ontdoen. Een ‘’vals zaaibed’’ creëren en
vervolgens wieden bijvoorbeeld. Om een rand echt mooi te houden
loont het erg om nog eens tussen de opkomende
(gewenste)kruiden te wieden. Er zijn inmiddels ideeën om met een
clubje vrijwilligers af en toe tussen de randen te schoffelen.
Hopelijk komen de randen mooi in bloei.

WEIDEVOGELS

Het weidevogelseizoen is bijna afgelopen, dankzij de inzet van onze vrijwilligers en boeren
zijn vele kievitsnesten uitgekomen. Op een groot aantal percelen lopen de kuikens 4 weken
rond totdat ze vliegvlug zijn. Er is ontzettend veel werk verzet dit seizoen! Vooral toen de
bewerkingen op het land op veel percelen in korte tijd, want eindelijk mooi weer,
plaatsvonden. Juist dan moeten de nesten beschermd worden, of het nu s ’ochtends, in de
middag of s ’avonds is. Door de vele regen vermoeden wij dat ook wel enkele nesten onder

zijn gelopen. Ook omdat een aantal kieviten een zogenoemde
‘’tweede leg’’ deed, later in het seizoen. Vandaar ook dat er ook
nu nog kuikens op het land kunnen lopen. Deze zoeken wel
vaak de kruidenrijkere zones op, daar waar de insecten
(voedsel) zitten. Ook zien we vaak dat de kuikens het grasland
intrekken. Bescherming tijdens het maaien is moelijker, vindt ze
maar eens! Soms profiteren ze van later of ‘’gefaseerd’’
maaien. Hoe ouder de kuikens, hoe sneller ze kunnen lopen en
dus kunnen vluchten. Het is ook bekend dat kuikens in greppels
wegduiken om de maaimachine te ontwijken. Eenmaal
vliegvlug zijn ze echt veilig. Dankzij het vele beschermingswerk
kan weer een nieuwe generatie vogels ontstaan. Alle
vrijwilligers en deelnemende boeren ontzettend bedankt!

KORT NIEUWS
➔ 24 en 25 juni Zwaluwse Havenfeesten. Maak kennis met de geschiedenis van Lage
Zwaluwe en de haven. Met braderie, Kermis, straattheater, muziek en botenshow.

RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE

De Rabobank Clubkascampagne was dankzij allen die op ons
gestemd hebben weer een groot succes! De ANV heeft een cheque
van 369,74 euro mogen ontvangen van Rabobank Amerstreek. Wij
willen iedereen die op onze vereniging gestemd heeft hartelijk
danken!

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:

Van Esveld installatie, telnr.: 0168-480399, info@vanesveldinstallatie.nl

