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Beste leden en donateurs,
Wat een Najaar!! Het is weer voorbij die mooie
zomer. In het voorjaar was er de grote inzet van
vele vrijwilligers in de weidevogelbescherming,
controle van het wandelknooppuntennetwerk en
helaas ook het laatste jaar dat Jos Hop de
bloemenranden inzaaide. In de zomer was er de
gezellige wandeling en barbecue in Oudemolen.
Daarna zijn we in een roerige herfst beland, die
de meesten van ons niet hadden voorzien. Het is
voor de agrariërs een najaar om niet snel te
vergeten. Vooral de stikstofcrisis, maar ook
andere dilemma’s duren voort. Ook de zware
omstandigheden om de producten van het land
te krijgen, hebben ervoor gezorgd dat dit een
memorabele herfst is geworden. Maar de soms
moeizame oogst hebben boeren zelf in de hand.
Door alle werkbare uren te benutten kan er met
vele handen een hoop werk worden verzet.
De politiek hebben we echter niet zelf in de hand. Daar kan alleen met velen in Den Haag en
Den Bosch duidelijk gemaakt worden dat “de politiek” geen overhaaste beslissingen moet
nemen. Alhoewel een Agrarische Natuurvereniging geen beleidsfunctie heeft, hebben we als
bestuur wel over de problemen gesproken. Door middel van onze projecten kunnen we als
ANV hopelijk een positieve bijdrage leveren. Op 27 december hoop ik vele leden en
donateurs te ontmoeten op onze winterwandeling. Tijdens het lopen in een andere omgeving
komen altijd goede gesprekken op gang. Ik hoop velen van jullie dan te zien!
Groeten van de voorzitter, Govert van Dis

ANV Winterwandeling

Op derde kerstdag organiseren wij traditioneel onze
winterwandeling. Dit keer willen we gaan wandelen in de omgeving
van Prinsenbeek. We gaan dus een keertje buiten ons werkgebied
kijken. We verzamelen om 13:30 uur op de parkeerplaats van café
Elsakker. Dat is gelegen aan de Nieuwveerweg 2, 4841 KA in
Prinsenbeek. Neem stevige wandelschoenen of laarzen mee, want
de kans bestaat altijd dat sommige stukken een beetje modderig
zijn. Bestuurslid Theo Schouwenaars heeft de route uitgezet en
verwacht dat we deze in ongeveer anderhalf uur lopen. Na de
wandeling drinken we gezellig koffie in het café. Net zoals we dat
vorig jaar deden is het netjes om weer van schoenen te wisselen.
Wij hebben er weer zin in, hopelijk zien we u de 27ste!

Terugblik ANV Dag 2019
Op 6 juli heeft onze jaarlijkse ANV
dag met wandeling en aansluitende
barbecue plaatsgevonden. Met zo’n
35 leden en donateurs wandelden
we door het buitengebied tussen
Willemstad en Klundert. Tijdens de
wandeling brachten we een bezoek
aan de molen van Oudemolen. Dat
was erg interessant. Het was dan
ook een hele kluif om iedereen weer
uit de molen te krijgen om de
wandeling te vervolgen. Ook hebben
tijdens de wandeling even stil
gestaan
bij
een
van
de
bloemenstroken zoals die bij de
ingangen van alle kernen in de
gemeente Moerdijk liggen. Dit project heeft als naam meegekregen “Moerdijk zoemt” en
geniet zelfs landelijke bekendheid. Het was weer een geslaagde en gezellige dag.

Landbouw staat in de belangstelling, zeker nu
Wat ik als een groot verschil ervaar met 30 jaar geleden is dat er veel meer over de land en
tuinbouw wordt geschreven en gesproken in burgerkringen. Zet radio en televisie aan en sla
de kranten en tijdschriften open en je zult het ervaren. Hoe komt dit en wat betekent het voor
de sector?
De reden is niet eenduidig. Het heeft vele oorzaken zoals toenemende interesse voor ons
voedsel, toch onze eerste levensbehoefte maar ook over hoe wij met de omgeving omgaan.
Doe hier dan de stikstofcrisis en klimaatdoelen nog bij en je bent waar we nu zijn. Voor de
sector is het een bedreiging, maar ook een kans. De eerste is dat je met misstanden niet
meer zo gemakkelijk weg komt, denk aan de stalbranden met haar gevolgen. Kansen zijn
gelegen in het feit dat je met de juiste communicatie wat bereikt omdat de samenleving
ervoor open staat.
Onlangs bezocht ik een lezing waar rijksbouwmeester Floris Alkemade en gedeputeerde
natuur van de provincie Brabant een visie gaven op ons land. Floris reist met Panorama
Nederland rond. Dit is een inspiratie op Panorama Mesdag. Een cirkel van 8 meter
doorsnede waarop geprojecteerd staat hoe ons land zich op het gebied van de ruimtelijke
ordening ontwikkeld tot 2060. De agrarische sector is hierbinnen erg belangrijk. Ik adviseer
de lezer op de website te kijken en kennis te nemen van de visie. Rik Grashoff is zich aan
het inwerken en constateerde dat er vanuit de provincie veel mogelijkheden en projecten zijn
om met en in de landbouw aan natuurontwikkeling te doen. Voorbeeld van een geslaagd
project is het Groene Woud in het hart van de provincie. Hier wordt dan ook heel veel over
geschreven. Nieuwe ontwikkelingen vanuit de provincie of soms breder zijn Bodem en Koe,
Brabant en bodem en Natuur inclusieve landbouw. Dit is maar een greep uit het geheel. De
initiatieven komen vanuit Europa, Den Haag en de provincie zelf. Binnenkort wordt er een
regievoerder aangesteld zodat de coördinatie verbetert en de ambtenaren van elkaar weten
wat ze doen.
Sjaak van Schie, voorzitter Collectief ANB West-Brabant
Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb)
Voor het pakket ARB-bouwland was extra geld beschikbaar gekomen. Inmiddels is dit
budget al helemaal ingetekend. Allen, die zich (al in januari dit jaar) hadden aangemeld zijn
door mij op volgorde van aanmelden behandeld. De aanmeldingen zijn gedaan zonder daar
vooraf ruchtbaarheid aan te geven. Dit alles heeft te maken met de nieuwe regels vanuit het
waterschap, dat er spuitvrije zones moeten komen naast watervoerende sloten, tenzij men
voldoet aan de spuitdrukregistratie.

Stimuleringskader Groenblauwe Diensten (STIKA)
STIKA is bedoeld voor het behoud, beheer en inrichting van landschapselementen.
Voorbeelden zijn het onderhoud aan bomen, struiken of aanleg van een poel of wandelpad.
Na een onderbreking vorige winter zijn er dit jaar weer contracten afgesloten. In de
gemeentes Drimmelen en Moerdijk is de regeling open en er is budgetruimte. In de
gemeentes Geertruidenberg en Oosterhout is het gebiedscontract inmiddels geëindigd. Of er
een vervolg komt is nog niet bekend.
Als u interesse heeft om deel te nemen aan de subsidieregeling STIKA voor bestaande
landschapselementen of voor nieuwe aanleg, dan kunt u bij mij informeren of dit mogelijk is.
Ook is in gemeente Moerdijk de erven plus regeling opengesteld. Dit is en subsidieregeling,
die vanuit Brabants Landschap wordt gecoördineerd.
Ernst Verwer, Gebiedscoördinator ANV Drimmelen & Moerdijk e.o.
Wandelroute netwerk

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. Dat is ook dit
jaar weer gebeurt en daar zijn wij hen erg dankbaar voor.
Via de website https://www.visitbrabant.com/nl kunt u zelf een leuke fiets- of wandelroute
plannen. Kies op de website via Menu (linksboven) → Routes → Wandelen of Fietsen. Hier
staan populaire wandel- en fietsroutes, maar u kunt ook zelf een leuke route uitstippelen.

Bloemenranden

Het oppervlak aan bloemenranden stijgt nog ieder jaar en dat is vooral te danken aan Jos
Hop. Helaas is Jos in het voorjaar gestopt als bestuurslid en ook als projectleider
bloemenranden. Bestuurslid Kees Damen bekijkt momenteel hoe we de bloemenranden in
andere vorm kunnen voortzetten. Van Jos hoorden wij dat hij inmiddels alweer een aantal
telefoontjes van belangstellende heeft gehad. Wij willen bij deze vragen of geïnteresseerden
voortaan contact op willen nemen met Kees Damen: 06-53209292.

Weidevogels
Afgelopen oktober kwam de weidevogelgroep Drimmelen bijeen voor de evaluatie van het
afgelopen seizoen. 2019 was in de gemeente Drimmelen een erg goed jaar. Er weer meer
nesten gevonden en beschermd dan het vorige jaar. In totaal vonden boeren en vrijwilligers
samen 120 nesten. Bijzondere vondsten en waarnemingen van nesten waren: negen van de
tureluur, vier van de grutto en drie van de scholekster. Daarnaast verliep het invoeren van
gegevens in het digitale systeem ook een stuk beter dan voorgaande jaren. 77% van de
nesten kwam uit, dat is een goed resultaat. Helaas zijn op sommige locaties toch een aantal
nesten gesneuveld, de meesten door bewerkingen en enkelen door predatie. De predatie is
over het algemeen laag in Drimmelen, meestal vijf tot tien procent. Winst in sommige polders
valt vooral te behalen door het verbeteren van de communicatie. Vooral de communicatie
met loonwerkers verdient meer aandacht.
In een weide van Ad Rasenberg is in het voorjaar water gepompt. Daarmee werd een
drassige zone gemaakt voor weidevogels. Sommige jaren broedden er op dit perceel
meerdere grutto’s, maar dit jaar helaas niet. Wel werden er meerdere kieviten gezien.
Volgend jaar bekijken we naar een mogelijk andere locatie en het beheer.

In het buitengebied rondom Lage Zwaluwe is door een nieuwe groep enorm veel werk
verzet. Hier is tijdens het droge voorjaar water in greppels op het land van de familie
Koorevaar gepompt. Hierdoor werd een deel van het weiland drassig. Volwassen vogels
merken dit snel op, waarna zij hun kuikenens meteen naar de water- en voedselrijke plekken
dirigeerden. Verschillende weidevogelfamilies kwamen eropaf, deze actie was dus een groot
succes. De volwassen vogels leidden hun
kuikens namelijk naar de ontstane drassige
zones, waar ze vaak meer voedsel kunnen
vinden.
Mooie resultaten dus, ondanks dat het een
zeer droog voorjaar was. Bij deze willen we alle
deelnemende boeren, vrijwilligers en Anja
Popelier enorm bedanken!
Heeft u weidevogels op uw land? Of wilt u
vrijwilliger worden? Laat het ons weten via:
anvdrimmelen@gmail.com.
RABO CLUB SUPPORT
De Raboclubkascampagne is dit jaar in een iets ander
jasje gestoken. Van 27 tot en met 11 oktober konden
leden van de Rabobank weer stemmen op hun
favoriete vereniging of club. De ANV heeft hier ook
aan meegedaan en waren erg blij met het resultaat.
Het bestuur dankt iedereen die op de ANV gestemd
heeft!
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 2020 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 het secretariaat van ANV Drimmelen: anvdrimmelen@gmail.com.
Ook vragen wij uw aandacht om, mocht uw E-mailadres onlangs veranderd zijn, dit ook door
te geven via: anvdrimmelen@gmail.com. Dit om te voorkomen dat mail naar een oud Emailadres van u gestuurd wordt.

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:

