NIEUWSBRIEF 2020 –1
Beste leden en donateurs,
De tijd lijkt steeds sneller te gaan,
hetgeen natuurlijk niet waar is. Wel waar
is het feit dat we tot nu wederom geen
strenge winter hebben gehad. Het lijkt of
we spoedig weer het voorjaar in rollen.
Het was leuk geweest als we schaatsend
van de natuur hadden kunnen genieten.
Ook voor de landbouw zou een flinke
vorst periode positief zijn geweest.
De ”derde ”kerstdagwandeling was een
groot succes, alle ingrediënten waren
daarvoor aanwezig. Mooi weer, een grote
opkomst en een mooie wandeling.
Er hebben zich weer enkele potentiele
bestuursleden aangediend waardoor we
op
de
aanstaande
algemene
ledenvergadering het bestuur op volle
sterkte hopen te brengen, dat is positief
nieuws.
We kijken vooruit naar een nieuw spannend jaar met allerlei al dan niet politieke
ontwikkelingen waarbij de flora en fauna een grote rol kunnen spelen. Velen van u hoop ik 18
maart weer te ontmoeten op de algemene ledenvergadering.
Groeten van de voorzitter, Govert van Dis

TERUGBLIK ANV WINTERWANDELING

Afgelopen derde kerstdag vond traditioneel
onze winterwandeling plaats. Zoals de
voorzitter al aangaf was het prachtig weer
en de opkomst hoog. Het was zonnig en
ongeveer tien graden Celsius. We
verzamelden op de parkeerplaats van café
Elsakker nabij Prinsenbeek. Daar liepen we
door het prachtige buitengebied ten
noorden van Prinsenbeek. Bestuurslid
Theo Schouwenaars had de route uitgezet.
We liepen over dijkjes door de lage
drassige polders. Via het pad langs de
Halsche vliet kwamen we uit bij rivier de
Mark. De dijk langs de Mark ligt hier
verlaagd zodat het gebied bij piekafvoeren kan onderlopen. In het voorjaar is het een
prachtig gebied voor weidevogels. Langs de Mark wandeleden we terug naar café Elsakker.
Daar was koffie en thee met warme worstenbroodjes.

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Woensdag 18 maart, Den Domp, Plantsoen 10, Lage Zwaluwe
Ontvangst met koffie en thee: 19:30 uur.
Start vergadering: 20:00 uur.
Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Opening
Verslag ALV 2019. Te vinden op de website onder: Laatste nieuws.
Financieel verslag 2019.
Kascontrole.
Begroting 2020.
Projecten: Bloemenranden, Weidevogels, Wandelroute Netwerk, StiKa,
ANLb
7. Bestuursverkiezing 2020: Er zijn geen aftredende bestuursleden
volgens het rooster. De volgende kandidaten stellen zich verkiesbaar:
Martin de Jager.
8. Vragenronde.
21.00 uur: Gastspreker: Ernst Verwer, gebiedscoördinator ANV Drimmelen & Moerdijk e.o.
en ANV Brabantse Wal, gaat ons wegwijs maken in het landschap van subsidieregelingen.
Wij hopen u 18 maart te zien!

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. Het is prachtig
wandelen in onze gemeente en dat wordt door deze vrijwilligers mede mogelijk gemaakt.
Wellicht een mooi idee om eens een wandeling te organiseren met behulp van dit netwerk.

BLOEMENRANDEN

Jos Hop, de man achter de bloemenranden, is na 10 jaar gestopt. Kees Damen volgt hem
vanaf dit jaar op. Het is de bedoeling het aantal meters in 2020 weer uit te breiden. Heeft u
interesse voor een bloemenrand langs uw perceel? We informeren u graag. Het is wel van
belang dat uw rand op een zichtlocatie ligt. Dus langs een fiets-, wandelpad of weg, zodat
zoveel mogelijk mensen ervan kunnen genieten. Ook stellen wij de eis om maximaal 0,2
hectare per bedrijf in te zaaien (in overleg met Kees Damen). Voor grotere oppervlaktes kunt
u zich wenden tot een van de subsidieregelingen (bijv. Stika of ANLb).

COLLECTIEF ANB WEST-BRABANT

Het nadeel van nieuwsbrieven is dat ze in relatie tot de actualiteit altijd een beetje achter
lopen. Voordeel is wel dat de waan van de dag voorbij is en de nieuwsbrief een mogelijkheid

is beschouwend naar de onderwerpen te kijken. Voor wat het Collectief betreft is dat de
afsluiting van het 4e jaar in de cycli van 6 jaar ANLb. Deelnemers en de organisatie zijn nu
gewend aan de systematiek van deze vorm van werken. Het bestuur van het collectief kijkt
tevreden terug op de goedkeuring van de beschikking en wanneer u dit leest heeft zo
verwacht onze penningmeester Hans Maathuis de betaling plaatsgevonden. Ook positief is
de extra gelden die nog beschikbaar kwamen voor akkerranden voor het restant van de
periode. De deelnemers in het akkerbouwdeel van ANV Drimmelen&Moerdijk e.o. profiteren
hier van.
Punt van zorg blijft dat er soms te gemakkelijk met de regels wordt omgesprongen.
Contracten zijn hierin duidelijk en zijn altijd voorzien van de eigen handtekening. Wanneer er
overmacht in het spel is door b.v. extreme weersomstandigheden zet het collectief, met
achter de coulissen Boerennatuur, zich in voor een soepele afhandeling. Bij laksheid is die
soepelheid er niet omdat het imago van boerennatuur hierdoor geschaad wordt en in een
uiterste geval ook de uitbetaling achterwege blijft aan het individu of erger, alle deelnemers.
Onze koepel van Collectieven verenigd in Boerennatuur is een speler van belang geworden
in de transitie van de landbouw. Voorzitter Alex Datema is een halve BN’er en dat heeft vooren nadelen. Overal voor gevraagd worden betekent dat je steeds de afweging moet maken
waar het toe dient!
Bij deze doe ik ook een oproep aan de afgevaardigden vanuit Drimmelen naar de ledenraad
van het collectief. Twee Maal per jaar vertegenwoordigen deze 5 leden op de ledenraad uw
organisatie. De besluiten die daar genomen worden zijn van groot belang voor het collectief.
De ledenraad is het hoogste orgaan en de aanwezigheid van de afgevaardigden is meer dan
een formaliteit.
Tenslotte zijn de 3 Brabantse collectieven voor de provincie in de weer bedrijven te vinden
die zich willen richten op natuur inclusieve landbouw. U leest hierover in de vakbladen en
andere media. Binnenkort wordt er weer een oproep gedaan aan bedrijven die hier meer
over willen weten. Deelnemers in het huidige ANLb zijn in zekere zin al vertrouwd met
veranderingen en kandidaat voor bedrijfsvoering in de richting van verbrede en circulaire
landbouw.
Sjaak van Schie, voorzitter collectief ANB West-Brabant

AGRARISCH NATUUR- EN LANDSCHAPSBEHEER (ANLb)
Monitoring akkervogels
In de winter en voorjaar 2018/2019 zijn in het gebied Steenbergen /Dinteloord onder
begeleiding van Jochem Sloothaak en Arjen Stoop van Brabants Landschap wintertellingen
en broedvogeltellingen gedaan. Een 14 tal vrijwilligers hebben elke maand volgens het
Meetnet Agrarische Soorten (MAS) tellingen uitgevoerd. De bedoeling van deze tellingen is
om te kunnen meten wat de beheersmaatregelen voor effect hebben op de akkervogels. Het
is nog te vroeg om conclusies te trekken uit de resultaten van 1 jaar tellen, maar de eerste
signalen zijn positief. Voorzichtig kan worden geconcludeerd, dat de akkervogels op de
telpunten met maatregelen ten opzichte van de referentiepunten, meer voorkomen in de
winter. Tijdens het broedseizoen zijn er nauwelijks verschillen waargenomen. Ook deze
winter en dit voorjaar zal er weer intensief worden geteld. Naast onze beheermonitoring is er
provinciaal ook parallel een beleidsmonitoring. Verspreid over Brabant zijn er telpunten
aangewezen en zo ook in het gebied Steenbergen/Dinteloord. De telmethode is hetzelfde,
maar wordt uitgevoerd door professionals vanuit Sovon.

WEIDEVOGELS

Op 5 februari vond de jaarlijkse startbijeenkomst plaats van de weidevogelbescherming.
Sjaak van Schie stelde een ruimte beschikbaar en daar werden we gastvrij ontvangen. In het
vroege voorjaar verwachten we de eerste kieviten terug uit het warme zuiden. Later volgen

vogels als de grutto, tureluur en scholekster. Inmiddels telt de groep een kleine 30
vrijwilligers en een aantal enthousiaste boeren. Anja Popelier begeleid ons vanuit Brabants
Landschap. Na de bespreking vertelde vogelaar Hans Diepstraten ons alles over '''het ei''.
Een voor de hand liggend onderwerp, maar Hans wist ons te boeien met een prachtig
verhaal!
Woensdag 19 december vond de provinciale jaaravond plaats. Tijdens de avond werd
teruggeblikt op het voorgaande seizoen. 2019 was voor de weidevogels relatief gezien een
goed jaar. Het uitkomst percentage van de nesten was hoger dan het jaar ervoor. Toch
worden er nog steeds onvoldoende kuikens groot om populaties in stand te houden. Dit lukt
wel in gebieden met agrarisch natuurbeheer! Verder werden nieuwe ontwikkelingen
besproken. Er was speciaal aandacht voor het zoeken naar nesten met een drone. Ook
werden vrijwilligers opgeroepen dit jaar mee te doen aan een grootschalig onderzoek naar
de oorzaken van de achteruitgang van de wilde eend. In het voorjaar verschijnt er een
speciale app waarmee waarnemingen van kuikens kunnen worden ingevoerd.
Heeft u weidevogels op uw land? Of wilt u vrijwilliger worden? Laat het ons weten via:
anvdrimmelen@gmail.com.

KORT NIEUWS
➔ 19 december is het Bijenconvenant ondertekent door ANV Drimmelen&Moerdijk e.o.

Wij hopen met onze projecten ook een bijdrage te kunnen leveren voor (wilde) bijen.
➔ 13 februari was het eerste overleg over een nieuw vast te stellen Ganzenbeleid, dit is

opgepakt door de ZLTO. Voor vragen verwijzen wij u dus door naar de ZLTO.
➔ Aanpak N285: Kiemkracht heeft een brief naar de provincie gestuurd met als

strekking ook naar de waterhuishouding en biodiversiteit mee te nemen in dit project.
➔ Erven Plus project: door MNV worden op 10 erven maatregelen genomen voor

typische erfbewoners als zwaluwen, uilen en vleermuizen.
➔ 18 maart: Boomplantdag. Met o.a. eerste aanplant bomen van het nieuwe

BoerBurgerBos dat wordt gerealiseerd door de Amerkantop en gemeente Drimmelen.
➔ 21 maart: Landelijke opschoondag. Op deze dag ruimen vrijwilligers overal in het land

zwerfvuil op.
➔ Wij willen in het voorjaar weer een excursie organiseren. Het idee is om een bezoek

te brengen aan het Partridge project bij onze buur, ANV Altena Biesbosch.

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:

Nieuwstraat 102,
4921 CZ Made
jantijn@jantijn.nl

