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1. Opening & Mededelingen
Voorzitter Govert van Dis heet iedereen van harte welkom. Govert vertelt dat het precies 3
dagen geleden is dat de ANV 15 jaar bestaat. Ter ere daarvan is in Hooge Zwaluwe een
notenboom geplant. Speciaal daarvoor bedanken wij Jan Verhoeven. Verder vertelt hij over
het afgelopen jaar, dat vooral in het teken stond van de langdurige droogte. Een speciaal
welkom voor Meeuwis Millenaar, gastspreker van de avond, over natuuurinclusieve
landbouw.
2. Verslag ALV 2018.
Deze is goedgekeurd.
3. Financieel verslag 2017 & Begroting 2019
Marion geeft een uiteenzetting van de kosten en baten over het boekjaar 2018. Dit is het
eerste jaar dat de ANV een ruim verlies heeft gedraaid.
Kascontrole: uitgevoerd door Jan Verhoeven en Martin de Jager. = Akkoord bevonden.
Beiden worden bedankt voor hun werk en Jan Verhoeven krijgt een fles wijn als dank voor 2e
en dus laatste maal uitvoeren van de kascontrole. Volgend jaar vindt de kascontrole plaats
door Martin De Jager en Sjaak van Schie.
Begroting 2019: De ANV heeft aanzienlijk minder inkomsten. Dit heeft te maken met het
professionaliseren van het agrarisch natuurbeheer. Dat wordt nu uitgevoerd door het
Collectief. Een aantal jaren geleden stopte ook het oude ganzenbeleid, waar de ANV in
bemiddelde. De ANV heeft dankzij deze projecten uit het verleden een goed gevulde kas,
maar we draaien momenteel verlies. Positief is de beschikking van 2400,- euro voor de
plasdraspomp. Deze beschikking is niet in de begroting opgenomen. De nieuwsbrief gaat
digitaal, waardoor de kosten voor de vereniging dalen. Op termijn (binnen 5 jaar) moeten
nieuwe inkomstenbronnen worden gevonden.
- Sjaak van Schie: denk na over crowdfunding.
4. Projecten
Zwaluwenproject
Er zijn op een dertigtal boerderijen bordjes opgehangen in het kader van boer & zwaluw. Op
deze boerderijen broedt de boerenzwaluw en krijgt deze daarvoor ook de ruimte. Dat mag
gezien worden; het bord is dus goede reclame voor het bedrijf.
Weidevogels
Er hebben zich maar liefst 14 nieuwe vrijwilligers gemeld, een record. Een aantal zijn al
begonnen in de verschillende groepen. In de Brugdam in Lage Zwaluwe hebben we zelfs een
nieuwe groep op kunnen richten. De weidevogelbescherming in Drimmelen zit weer in de
lift! Vrijwilligers en boeren hielden elkaar vorig jaar beter op de hoogte van vondsten nesten
en geplande bewerkingen op het land. Communicatie (vrijwilliger-boer-loonwerker) is

namelijk essentieel! Vorig jaar zijn er meer dan 100 nesten gevonden (voornamelijk kievit)
en het overgrote deel kwam uit.
Ook dit jaar is er een startbijeenkomst en Digitale-bijeenkomst geweest. Vanuit Brabants
Landschap heeft Anja Popelier ons daarbij ondersteund.
Individuele maatregelen per perceel zijn mogelijk: kansen voor de kievit (5 kievitsnesten op
bouwland) of rustzones (nest grutto, tureluur of wulp op grasland).
Met de plasdraspomp wordt op een van Ad Rasenberg zijn percelen een drassige situatie
gecreëerd. Momenteel staat er water op het land. We bekijken hoe we de pomp optimaal
kunnen benutten. Belangrijk is dat de gehele lage zone onder invloed van water komt. Voor
grutto’s en tureluurs kan dit een grote verbetering zijn van het voedselaanbod. Een plasdrasperceel kan een grote aantrekkingskracht hebben op de komst van weidevogels. Enkele
soorten komen sinds lange tijd weer tot broeden, waaronder kleinst waterhoen en
kemphaan. Tim heeft bij Brabants Landschap een LAL-aanvraag gedaan ter financiering van
de pomp.
Bloemenranden
2019 is het laatste jaar dat Jos Hop bloemenranden inzaait. Dat doet hij van Drimmelen tot
Willemstad. De randen zijn bedoeld ter verfraaiing van het landschap en komen dus altijd op
zichtlocaties. ‘’Onkruid’’ blijft een probleem dat je het beste tegengaat door de grond voor
het inzaaien kaal te maken en tussendoor te wieden. Een mooie rand kost wat tijd. Jos blijft
hier bij deelnemers op hameren. Verder doet Jos een oproep aan leden voor locaties.
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 op de
routes.
Gebiedscoördinator stopt
Tijmen Hoogendijk stopt helaas als gebiedscoördinator in verband met zijn nieuwe baan.
STIKA
Tijmen legt in het kort de STIKA-regeling uit. 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 weer contracten met particulieren worden afgesloten 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 via STIKA mogen ontvangen. Andere toeslagrechten staan hierbuiten.
- Ad Rasenberg vraagt of er ook erfbeplanting mogelijk is. Tijmen: STIKA kan alleen
buiten het erf. Voor het erf zelf is er een andere regeling: Erven Plus.
ANLb
Tijmen geeft uitleg over het ANLb. Sinds 2016 wordt het agrarisch natuurbeheer
geadministreerd en uitbetaald door de Collectieven. Collectief ANB West-Brabant kent 6

ANV’s, waaronder onze ANV. Gebiedscoördinatoren, aangesteld door de ANV’s, sluiten
contracten af met boeren. Contracten hebben een looptijd van 6 jaar. Deze worden door het
Collectief samengevoegd in 1 gebiedsaanvraag. De provincie beoordeeld deze en keurt de
aanvraag goed of af. Bij goedkeuring kunnen de Collectieven de deelnemers uitbetalen. De
eerste kerngebieden liggen logischerwijs ook in gebieden waar veel draagvlak onder boeren
is. De voordelen van ANLb:
1. De provincie hoeft de aanvragen niet meer zelf te bundelen (dat is efficiënter m.b.t
de financiën).
2. De beheerpakketten corresponderen met ‘’leefgebieden’’ en zijn geconcentreerd in
kerngebieden (dat is effectiever m.b.t de ecologie).
-

Kees in ’t Groen vraagt wanneer de codes van de pakketten bekend zijn. Tijmen: deze
ontvangen deelnemers binnenkort per mail.
Ad Rasenberg vraagt naar mogelijkheden plasdras. Tim: wij kennen het leefgebied
open grasland niet. Meeuwis Millenaar: je kunt een verzoek tot aanpassing van de
leefgebiedenkaart indienen. Doe dit voor 2021. Tim: dan doen we dat.

5. Collectief ANB West-Brabant (voorzitter Sjaak van Schie)
Het agrarisch natuurbeheer is serieus geland in Nederland en is een blijver. In de toekomst
zal het volume alleen maar toenemen. De noodzaak is nu eenmaal hoog. Of je nu kijkt naar
voedsel, klimaat of ecologie. Bovendien biedt het boeren nieuwe financiële mogelijkheden.
6. Bestuursverkiezing
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.
7. Rondvraag
Er zijn verder geen vragen meer.
Pauze.
Het woord is aan Gastspreker Meeuwis Millenaar. Meeuwis is melkveehouder,
gebiedscoördinator van ANV Altena Biesbosch en ondernemerscoach voor West-Brabant.
Meeuwis vertelt over natuurinclusieve landbouw en hoe dit een verdienmodel kan worden.
Sluiting: alle aanwezigen bedankt voor jullie komst!

