NIEUWSBRIEF 2018 – 3
Beste leden en donateurs,
De vorige nieuwsbrief schreef ik al iets over het
klimaat, het jaar 2018 is intussen alleen maar
specialer geworden, en het is nog steeds droog.
Toch schijnt het beroemde jaar 1976 een nog
groter watertekort gekend te hebben, je kan het
bijna niet geloven. Ondanks de bijzondere zomer
lagen er in ons werkgebied toch weer een aantal
hele mooie randen, complimenten voor de telers
dat het toch gelukt is. Ook zijn we dit jaar met de
neus op de feiten gedrukt dat we meer aandacht
moeten hebben voor de weidevogels. In de pers
lees je regelmatig dat inspanningen om diverse
soorten akker- en weidevogels te beschermen
wel van grote waarde zijn.
Met zo’n mooi najaar lijkt de tijd nog veel sneller
te gaan en de tijd gaat al zo snel. Nog even en
het is alweer kerstmis. Traditiegetrouw hebben
we 27 december onze winterwinterwandeling. Ik hoop jullie dan te zien!

Groeten van de Voorzitter, Govert van Dis

ANV WINTERWANDELING DONDERDAG 27 DECEMBER.
Op derde kerstdag organiseren wij jaarlijks
onze winterwandeling. Dit keer hebben we
een route uitgezet in de omgeving van
Klundert. We verzamelen om 14:00 uur op
de parkeerplaats van zwembad de
Niervaert. Molenvliet 7, 4791 GB in
Klundert. Neem stevige wandelschoenen
of laarzen mee, want de route gaat deels
over onverharde paden. Na de wandeling
drinken we koffie in de Niervaert, dan is
ook netjes om weer even van schoenen te
wisselen. Hopelijk tot de 27ste!

STIKA

ANV Winterwandeling in 2017

Er is momenteel veel onduidelijkheid rondom STIKA, het Stimuleringskader Groen Blauwe
Diensten. De provincie en gemeente financieren beiden de helft van kleinschalige groene
projecten als wandelpaden, beheer van groene objecten als bomen en de aanleg van
bijvoorbeeld poelen. Onlangs heeft de Europese Commissie de regeling goedgekeurd, maar
de provincie moet deze nog op enkele punten aanpassen. Tot die tijd kunnen er geen
nieuwe aanvragen of verlengingen bij RVO worden ingediend. Dit is voor deelnemers,
gebiedscoördinator Tijmen Hoogendijk en de ANV erg frustrerend. Vooral wanneer huidige

projecten aflopen en er de wens is deze te verlengen. Op dit moment zoeken provincie, RVO
en coördinatiepunt van Brabants Landschap naar oplossingen. Wij hopen dat die snel
gevonden worden en houden u op de hoogte.

COLLECTIEF ANB WEST-BRABANT

Halverwege
Programma’s voor agrarisch natuurbeheer lopen over periodes van 6 jaar. Halverwege staat
er boven dit artikel omdat met ingang van 2019 de tweede helft van de 6 jaar ingaan. Bij het
lezen van deze nieuwsbrief is de indiening over 2019 al geschiedt. Het bestuur van het
collectief kijkt dus al vooruit naar nieuwe kansen die zich voordoen in agrarisch
natuurbeheer. Eerst een kleine terugblik. Het afsluiten van pakketten in leefgebieden is een
verbetering voor de resultaten. Concentratie van beheer levert duidelijk meer impact op. Je
constateert dit het eerst bij een maatregel als plas/dras voor weidevogels. Helaas kunnen we
hier niet meer aan mee doen maar wie weet in de toekomst. Botanisch beheer op meer
aaneengesloten gebieden zo zal blijken bij monitoring levert winst op voor natuur.
Samenwerking met Waterschap Brabantse Delta voor randen en vergroening is een vast
gegeven ondertussen en een onderdeel van de bedrijfsvoering. Gaat alles goed? Werken
met de natuur is steeds aanpassen en het kan zo zijn dat er niks een te passen is want de
zaden kiemen niet of spoelen weg. De controles die in het nieuwe beheer worden gedaan
zijn strenger dan voorheen en leveren soms afkeuringen op. Wanneer er overmacht in het
spel is zal het collectief zich hard maken voor clementie van de overtreding, maar er zijn in
2018 te veel fouten aangetroffen. Soms overduidelijk door nonchalance en laksheid. De
afval- of mesthopen niet naast de rand, maar erin kan natuurlijk niet. Het geeft ook een
verkeerde uitstraling naar de omgeving. Halverwege een periode mag je ook vooruitkijken en
dan constateer je dat er veel veranderd in de landbouw. Dat levert ook kansen op, maar hoe
zijn deze kansen in te zetten voor jouw verdienmodel? Je staat er niet alleen voor,
Boerennatuur Nederland doet er alles aan agrarisch natuurbeheer uit te laten groeien tot een
volwaardig verdienmodel. Ze overleggen hiervoor en over met Rijk en Provincie maar dat zijn
niet de enige spelers op ons ons veld. Bedrijven en organisaties zoeken naar manieren om
hun jaarverslagen te vergroenen en de voetafdruk van de productie te verkleinen. Hier liggen
de kansen voor onze land-en tuinbouw verdienmodellen te integreren op je bedrijf. Veel
voorbeelden zijn er al van in de praktijk. Ook het volgende Gemeenschappelijk
Landbouwbeleid steekt in op vergroening en duurzaamheid. Vooruitlopend zullen er allerlei
pilots worden opgezet, ook in ons gebied West-Brabant. Houdt deze ontwikkeling in de
gaten, of meldt je aan zodra de oproep in de bladen verschijnt. Als voorbeeld geef ik dat de
provincie Brabant 40 veebedrijven vanaf 2019 gaat begeleiden natuur inclusief te worden.
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 2019
omstreeks 27 januari 2019 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.

NIEUWSBRIEF VOORTAAN DIGITAAL
Het bestuur heeft besloten dat de nieuwsbrief voortaan alleen digitaal verstuurd zal worden.
Vandaar dat deze nieuwsbrief u ook al online is toegekomen. Mocht u de nieuwsbrief niet
digitaal hebben ontvangen, wilt u dan een E-mail sturen naar anvdrimmelen@gmail.com.

BLOEMENRANDEN

Door de droge zomer kwamen de bloemenranden van Jos
later op. De randen zijn uiteindelijk wel erg geslaagd. Nog lang
kon iedereen ervan genieten. Wij hebben begrepen dat de
pluktuin druk is bezocht. Familie Van der Zalm onze grote
dank hiervoor!

Pluktuin in Oud Drimmelen met het bord, gemaakt
door Liesbeth Verhoeven.

WEIDEVOGELS

De
weidevogelgroep
Drimmelen
heeft
afgelopen seizoen heel veel werk verricht.
Inmiddels hebben we nagepraat over het
afgelopen seizoen en is er geëvalueerd met
andere weidevogelgroepen in West-Brabant.
Er zijn in Drimmelen iets meer dan honderd
nesten
gevonden.
Deze
waren
van
voornamelijk kieviten, maar ook van enkele
scholeksters en tureluurs. Een domper is wel
het niet tot broeden komen van de grutto’s.
Nesten van grutto’s zijn bijzonder moeilijk te
vinden. Het is mogelijk dat de paren in ons
gebied inmiddels een hoge leeftijd bereikt
hebben en niet meer tot broeden komen. We weten het niet. Vergrijzing van
weidevogelpopulaties speelt ook landelijk een rol. Verder was het een goed
weidevogelseizoen, want we vonden de meeste nesten sinds vijf jaar en ongeveer tachtig
procent kwam uit. Door de aanwezigheid van graanen of kruidenrijke akkerranden hebben de kuikens
meer beschutting en voedsel. Jan Oudendijk uit Lage
Zwaluwe heeft onlangs een aantal nestbeschermers
gemaakt. Deze kunnen worden ingezet wanneer er
met de sleepslang gewerkt moet worden. De eieren
blijven dan ongedeerd. Nestbeschermers kunnen
handig zijn, omdat je de nesten niet op langere
afstand hoeft te verplaatsen. Wij willen bij deze Jan
bedanken voor zijn werk! Daarnaast is de
zonnepomp getest. Met deze pomp vullen we enkele
bestaande greppels in de wei met water, met als doel een drassige zone te creëren. In deze
plasdras zone is gemakkelijk voedsel te vinden door diverse weidevogelsoorten. 6 februari
willen wij onze startbijeenkomst voor het seizoen 2019 houden. De locatie, tijd en agenda
worden nog bekend gemaakt. Wij hebben echt meer vrijwilligers nodig! Als u een ochtend in

de week (hoeft niet elke week hoor) tijd heeft om heerlijk in ons mooie buitengebied te rond
te speuren? Vindt u het leuk om deze prachtige vogels te bewonderen? Neem dan contact
op met Tim Eestermans via: anvdrimmelen@gmail.com.

ZONNEPANELENVELDEN
Misschien moest u al aan de zogenoemde ‘’zonneweides’’, of ‘’zonnepanelenvelden’’ denken
toen u bovenstaande foto zag. Wij hebben hierover in het bestuur gesproken. In die
discussie zitten wij in een spagaat, omdat er onder onze leden voor- en tegenstanders zijn.
Wij hebben leden die zelf panelen op hun grond willen laten aanleggen en leden en
donateurs die hier al dan niet bezwaar tegen hebben. Zonnepanelenvelden leveren
duurzame energie en inkomsten, maar je kunt er niet meer aan landbouw doen. Ook
verdwijnt deels het open zicht in de polder. Weidevogels verliezen mogelijk broedgebied.
Akkervogels, zoogdieren en wilde planten kunnen mogelijk wel profiteren bij extensief
beheer. Wij hopen in ieder geval dat de initiatiefnemers vooral ook aan hun omgeving
denken.
BOERENZWALUW
Een boerderij kan behalve een prachtig bedrijf
en prettige woning, ook een groene oase zijn.
Met een verscheidenheid aan plant- en
diersoorten. Denk aan diverse soorten struiken
en bomen, vogels als uilen, zwaluwen en
patrijzen. Daarmee neemt de boerderij een heel
bijzondere plek binnen de ecologie in. En een
heel belangrijke. Als agrarische natuurvereniging
vinden wij het natuurlijk ook prachtig om wat
groen op het erf te zien. Helemaal als de
eigenaren open staan voor deze alternatieve
boerderijbewoners. Ondanks dat ze ook een
beetje overlast kunnen veroorzaken. Op diverse
boerderijen zijn daarom bordjes opgehangen als
promotie voor de boerderij.
Het bord bij familie Koorevaar is een succes!

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:

Woningcorporatie Woonvizier

Middelmeede 40
4921 BZ Made
info@woonvisier.net
0162-679800

