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Beste leden en donateurs,
Het voorjaar is weer aangebroken, de geslaagde
winterwandeling op de dag na kerst, is alweer
lang geleden. De gemeente Moerdijk heeft bollen
gepland bij de ingangen van alle kernen dit geeft
een echt voorjaarsgevoel. Ook de gemeente
Drimmelen kent dergelijke fraaie plekken.
Inmiddels zijn de weidevogelbeschermers weer
bij elkaar geweest. Op 28 februari al werd het
eerste kievitsei van Nederland gevonden, zeer
vroeg dit jaar.
24 maart was het 15 jaar geleden dat onze ANV
is opgericht, een mijlpaal dus! Met dank aan de
initiatiefnemers destijds, bestuurders door de
jaren heen en alle vrijwilligers, leden en
donateurs.
Inmiddels is bekend dat de STIKA-regeling, het
Groen
Blauw
Stimuleringskader,
weer
opengesteld is. Dit is goed nieuws, want de
regeling heeft een aantal maanden op slot
gezeten. De gebiedscoördinator kan dus weer
samen met de deelnemers aan het werk.
Hopelijk is de schade beperkt gebleven.
Het bestuur heeft ook gesproken over de aanleg van grootschalige zonnevelden in de
gemeente Drimmelen. Het bestuur vond het moeilijk om hier per se voor of tegen te zijn.
Door alle commotie is het beleid van de gemeente inmiddels gewijzigd van 150 naar 10
hectare. De kou is daarmee grotendeels uit de lucht. Onlangs las ik in de krant dat er ook in
de gemeente Moerdijk over zonnevelden gesproken wordt. Zij moeten eerst maar eens
kijken hoe dit in Drimmelen is verlopen. Tijdens de algemene ledenvergadering 27 maart
hield Meeuwis Millenaar zijn verhaal over natuur inclusieve landbouw. Een interessant en
actueel thema waar op sommige bedrijven ook een nieuw verdienmodel gekoppeld kan
worden.
Groeten van de voorzitter, Govert van Dis

ANV DRIMMELEN & MOERDIJK E.O. BESTAAT 15 JAAR!

Bij de oprichting in 2004, het 5-jarig, 10-jarig bestaan plant de ANV traditioneel een
notenboom. Deze traditie willen we graag in stand houden. De boom wordt a.s. zaterdag 16
maart geplant langs de Bosseweg in Hooge Zwaluwe. De Bosseweg is het fietspad tussen
Hooge en Lage Zwaluwe. Wij willen Jan Verhoeven in het bijzonder bedanken voor het
regelen van de werkzaamheden.

TERUGBLIK ANV WINTERWANDELING
Afgelopen derde kerstdag vond traditioneel onze winterwandeling plaats. Zo’n 35 leden en
donateurs kwamen naar zwembad de Niervaert in Klundert. Van hieruit liepen we door het
bos dat als natuurlijke buffer fungeert tussen het dorp en industriegebied Moerdijk. Na afloop
kwamen we terug in een zaaltje in het zwembad en was er koffie en warme appelflap en voor
de liefhebber nog een borrel.

ALGEMENE LEDENVERGADERING
27 maart vond de algemene ledenvergadering plaats op kaasboerderij ’t Bosch in Made.
Voorzitter Govert van Dis opende de vergadering met de mededeling dat de ANV dit jaar 15
jaar bestaat. Ter ere hiervan hebben we een notenboom geplant aan het fietspad tussen
Hooge- en Lage Zwaluwe. Wij danken Jan Verhoeven in het bijzonder voor zijn hulp bij de
werkzaamheden. In 2018 zijn weer meer bloemenranden ingezaaid en onze vrijwilligers
hebben meer weidevogelnesten gevonden (meer dan 100) en beschermd. Financieel gezien
was 2018 een minder goed jaar voor de ANV. Dit heeft te maken met het verdwijnen van het
collectieve weidevogelbeheer in Drimmelen (laatste uitbetaling in 2017) en ook bij het
ganzenfoerageergebied is de ANV niet meer betrokken sinds 2016. Wij gaan dus op zoek
naar nieuwe inkomstenbronnen. En gelukkig is er ruim voldoende geld in kas.
Jos Hop en Marion van Kuijk treden af als bestuurslid en stellen zich niet herkiesbaar. Jos is
10 jaar bestuurslid geweest. Jos wilde eigenlijk na 2 termijnen stoppen (8 jaar), maar bleef
bestuurslid toen andere ervaren bestuursleden stopten. Jos was bovendien de expert in het
aanleggen van bloemenranden en dus ook controleur van het wandelroutenetwerk. Govert:
‘’Jos kent alle boeren en weet ook waar ze wonen, ook in de gemeente Moerdijk’’. Marion
werd 4 jaar geleden penningmeester ondanks dat ze het al erg druk had. Marion heeft naast
een voltijdbaan ook haar werkzaamheden thuis op de boerderij. Bovendien zit Marion nog in
diverse andere besturen. Dat was eigenlijk veel te veel van het goede. Govert: ‘’Marion floot
mij weleens terug als het ging om de statuten. Ze is erg secuur, wat een goede eigenschap
is’’. Het bestuur spreekt haar waardering uit voor hun grote inzet en overhandigd hen een
bos bloemen en afscheidscadeau. Marion en Jos krijgen een luid applaus. Het bestuur zoekt
dus een nieuwe penningmeester, een nieuw bestuurslid en iemand die Jos kan en wil
vervangen als bloemenrandenexpert. Gebiedscoördinator Tijmen Hoogendijk stopt per 1
mei, hij heeft een andere baan gekregen. Het bestuur is in overleg met een vervanger.
Na de pauze kreeg Meeuwis Millenaar het
woord.
Meeuwis
is
melkveehouder,
gebiedscoördinator
van
ANV
Altena
Biesbosch
en
aangesteld
als
ondernemerscoach in West-Brabant. In die
laatste
rol
geeft
hij
uitleg
over
natuurinclusieve landbouw en op welke
manier dit een verdienmodel kan worden.
Meeuwis vertelt enthousiast over zijn
vogelakker, plasdras-gebied en akkerranden.
Mede daardoor heeft Meeuwis de literprijs
voor zijn melk een aantal cent weten te
verhogen.
Govert bedankt alle aanwezigen voor hun komst!

WANDELROUTENETWERK

Dim de Visser, Rie de Visser, Sjaak van Schie, Jos Hop, Maria Kuijpers en Ton Beek
controleren al 10 jaar lang het wandelroutenetwerk. Eventuele beschadigingen worden
gerepareerd en er wordt een verslag gemaakt voor de Regio West-Brabant. Dim attendeerde
Tim er terecht op dat hier wel wat meer aandacht aan besteed mag worden. Bovendien is
hen door Regio West-Brabant gevraagd dit jaar extra markeringen aan te brengen. Het is
prachtig wandelen in onze gemeente en dat wordt door deze vrijwilligers mede mogelijk
gemaakt. Natuurlijk verdient al dat goede werk meer aandacht. Dat gaat het bestuur
goedmaken.

BLOEMENRANDEN

Het oppervlak aan bloemenranden stijgt nog ieder jaar en dat is vooral te danken aan
bestuurslid Jos Hop. Helaas heeft Jos aangegeven dat hij na 10 jaar stopt als bestuurslid en
ook als projectleider bloemenranden. Jos stopt jaarlijks veel tijd in het inzaaien van randen
en weet wat er nodig is om de bloemen goed op te laten komen. Wij zijn dus op zoek naar
iemand die de bloemenranden wil voortzetten.

STIMULERINGSKADER GROENBLAUWE DIENSTEN (STIKA)

Er is goed nieuws over het Stimuleringskader Groen Blauwe Diensten (STIKA). Deze
regeling lag stil, maar kan na veel onduidelijkheid weer opgestart worden. Er kunnen dus
weer contracten worden afgesloten (of verlengd) voor het behoud, beheer en inrichting van
landschapselementen. Voorbeelden zijn het onderhoud aan bomen, struiken of aanleg van
een poel of wandelpad. Er is wel een ‘’maar’’: deelnemers moeten een minimus-verklaring
tekenen. Dit houdt in dat deelnemers maximaal 15.000, - euro mogen ontvangen. Andere
toeslagrechten staan hierbuiten.

WEIDEVOGELS

Op 20 februari vond de provinciale jaaravond plaats voor de akker- en
weidevogelbescherming. In het provinciehuis in Den Bosch waren
ongeveer
300
vrijwilligers
aanwezig
(uit
de
Nieuwsbrief
Weidevogelwerk). 28 februari al werd het eerste kievitsei gevonden in
Friesland. Er was speciale aandacht voor maatregelen tegen predatie.
Anja en Ton Popelier hebben een project opgezet met elektrische
afrastering tegen vossen. De resultaten zijn erg positief.
Er hebben zich maar liefst 14 nieuwe vrijwilligers bij ons aangemeld,
een record. In de Brugdam in Lage Zwaluwe hebben we zelfs een
nieuwe groep. De weidevogelbescherming in Drimmelen zit in de lift.

Vrijwilligers en boeren hielden elkaar vorig jaar beter op de
hoogte van vondsten nesten en geplande bewerkingen op het
land. Een goede communicatie (vrijwilliger-boer-loonwerker) is
essentieel! Vorig jaar zijn er meer dan 100 nesten gevonden en
het overgrote deel kwam uit.
Ook dit jaar is er een startbijeenkomst en Digitale-bijeenkomst
geweest. Vanuit Brabants Landschap helpt Anja Popelier ons in
het veld.
Met de plasdraspomp wordt op een van Ad Rasenberg zijn
percelen een drassige situatie gecreëerd. Momenteel staat er
water op het land. Ad heeft een dijk gemaakt zodat het water op
het land blijft staan. Jan Verhoeven heeft de zonnepanelen
schoongemaakt zodat de pomp weer optimaal kan werken. Tim
heeft bij Brabants Landschap een LAL-aanvraag gedaan ter
financiering van de pomp.
Voor boeren biedt Brabants Landschap twee regelingen met een vergoeding:
1. Op gras: voor een nest van grutto, tureluur, of wulp kunt u maximaal 1 hectare
grasland uitgesteld maaien.
2. 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.
Heeft u weidevogels op uw land? Of wilt u vrijwilliger worden? Laat het ons weten via:
anvdrimmelen@gmail.com.

KORT NIEUWS
➔ De Rabobank Clubkas Campagne in een nieuw jasje gestoken. De campagne vindt daarom
pas later plaats dit jaar.

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:

Drimmelenseweg 17a, 4921 SE, Made.
Telnr.: 0162-683500, E-mail: info@agricentrum.nl

