NIEUWSBRIEF 2021 – 1
Beste leden en donateurs,
Nu bijna een jaar geleden hoorden we voor
het eerst over een griepvirus in China. Dat
is ver weg dacht menigeen! Nou voor wie
het nog niet wist, we leven in een wereld
waar alles aan elkaar verknoopt is:
‘Mondiaal’, ‘WWW’, ‘Grensoverschrijdend’
en ‘KLM’, zijn allemaal termen die we al
kenden, maar waar de impact en gevolgen
van met een schok op de Westerse
samenleving neer kwam. Het betekende
voor de agrarische natuurvereniging een
jaar van zich aanpassen en stil zitten. Dat
stil
zitten
is
een
straf
voor
natuurliefhebbers.
Weidevogelbeschermers willen er op uit
maar zelfs dat kent ook beperkingen bij
een virus dreiging.
Het jaarlijkse bezoek aan een mooie plek en afsluitende BBQ of zo, het mocht allemaal niet.
Momenteel is er nog veel onzeker. Bestuursvergaderingen kunnen gelukkig digitaal worden
gehouden, maar een ledenbijeenkomst zit er helaas niet in. Zodra de beperkingen opgeheven
zijn, zullen wij ons als bestuur inzetten om het jaarprogramma op te pakken en uit te voeren.
Met deze nieuwsbrief en onze website houden wij u op de hoogte. En daarom geven wij bij dit
schrijven ook een doorkijkje op de financiële positie en de vooruitzichten voor 2021.
Groeten van de voorzitter, Sjaak van Schie

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Het is onzeker wanneer de ALV kan worden gehouden. Zodra het past binnen de Coronaregels schrijven we deze uit. Voorlopig vergaderen we als bestuur digitaal en krijgen daar al
handigheid in.
Onze secretaris Tim Eestermans heeft aangegeven te stoppen met het secretariaat. Het
bestuur verzoek iedereen mee te denken over de vervanging van Tim. Schroom niet mensen
te benaderen zich beschikbaar te stellen voor dit leuke en ontzettend mooie dankbare werk.

Nieuws van de penningmeester, Govert van Dis:
‘’Nadat Sjaak van Schie de voorzittershamer van mij heeft overgenomen heb ik de taak van
penningmeester op me genomen. Een van de eerste taken was het opstellen van de
jaarrekening van 2020. Omdat deze nog niet door een kascontrole commissie is gecontroleerd
kan en wil ik niet in detail treden. Zoals volgens de begroting 2020 was te verwachten hebben
we het jaar met een negatief resultaat afgesloten. Dat is niet iets om van te schrikken gezien

ons stevige vermogen op de spaarrekening. Dit vermogen maakte het ook mogelijk enkele
picknickbanken en tafels aan te schaffen waardoor het resultaat nog negatiever uitvalt, maar
waardoor een paar mooie banken en tafels kunnen plaatsen in ons werkgebied’’.
‘’Een van m’n volgende taken is het innen van de contributie. Voor de leden die een machtiging
hebben afgegeven voor een incasso zal het bedrag binnenkort van de rekening worden
afgeschreven, de overige leden zullen een nota ontvangen’’.
Groeten van de penningmeester, Govert van Dis

BUITENMEUBILAIR
Momenteel is er contact met de gemeente Drimmelen en Moerdijk over de plaatsing van de
banken die de ANV heeft geschonken. Zodra bekend is wanneer ze worden geplaatst
organiseren we een persmoment.

WANDELROUTENETWERK
Dim de Visser, Rie de Visser, Sjaak van Schie, Jos Hop, Maria Kuijpers en Ton Beek
controleren al meer dan 10 jaar lang het wandelroutenetwerk. Dat verdient een groot
compliment! 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.

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 2021 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). Hiervoor geeft de ANV een
vergoeding van 0,15 euro per m2. Voor grotere oppervlaktes kunt u zich wenden tot een van
de subsidieregelingen (bijvoorbeeld StiLa of ANLb).

COLLECTIEF ANB WEST-BRABANT
Er is altijd wat te melden vanuit het collectief. Eerst de uitbetaling aan de deelnemers. Onze
penningmeester krijgt steeds meer routine in het toch wel complexe systeem van uitbetalen.
Ondernemers weten als geen ander dat alle vinkjes goed moeten staan en er geen lege
rubrieken in thuishoren. In een jaar tijd veranderen er altijd zaken bij de deelnemers die heel
bepalend zijn voor een vlotte afhandeling. Daarom ook nu weer een oproep aan U allen
wijzigingen ALTIJD door te geven aan eigen ANV of het collectief. Het goede nieuws is ook
dat de kortingen gering zijn en dat geeft aan dat collectief west Brabant de zaken goed voor
elkaar heeft. Het bestuur geeft u als deelnemer daarvoor een compliment.
De registratie en vergoedingen systematiek ontwikkeld voor en door de landelijke collectieven
functioneert nu voor het 6de jaar. Je kunt zeggen dat deze wijze van werken uit de kindertijd is

en dat zal de reden zijn waarom nieuwe partners BoerenNatuur benaderen voor
samenwerking. Her en der in den lande levert het testprogramma’s op die bij slagen uitgerold
worden over groter gebied en meer deelnemers. Dit alles met als doel de agrarische sector
mogelijkheden te bieden beloond te worden voor de (natuur) inspanningen. In Collectief West
zien we hier een voorbeeld van vanuit het Brabant Bodem gebeuren. Binnen het zogenaamde
van Gogh Park kunnen deelnemers met een melkveehouderij d.m.v. een puntensysteem
beloond worden voor inspanningen. Voor informatie kunt u terecht op de site van Brabant
Bodem. Dit is een voorbeeld maar min of meer gelijk zijn de ontwikkelingen bij Campina. Het
idee achter dit alles is om d.m.v. relatief eenvoudige puntenscores verdienmodellen te
ontwikkelen die transparant zijn en voor de burger ook goed te begrijpen.
Sjaak van Schie, voorzitter collectief ANB West-Brabant

Stimuleringsregeling Landschap (StiLa)
Er is de mogelijkheid om subsidie te krijgen voor: pakketten maatregel ‘Fijne dooradering’
behorende bij de regeling stimulering landschap. Met het beschikbare budget kunnen, net als
voorheen, bijdragen worden verstrekt aan particuliere grondeigenaren voor aanleg en beheer
van landschapselementen, bloemrijke randen en wandelpaden. De regeling is al opengesteld
in de gemeente Moerdijk en vanaf eind maart ook in de gemeente Drimmelen.
De Stimuleringsregeling Landschap is een regeling van provincie, gemeenten en
waterschappen in Noord-Brabant om landschapsbeheer door particuliere grondeigenaren te
stimuleren. Deze grondeigenaren kunnen een vergoeding aanvragen voor de aanleg en het
beheer van landschapselementen en wandelpaden over boerenland. Daarbij horen ook
vergoedingen als tegemoetkoming voor de inbreng van landbouwgrond bij de aanleg van
nieuwe landschapselementen.
Enkele belangrijke voorwaarden:
• U heeft grond in het buitengebied buiten het erf met een agrarische of
groenbestemming;
• Uw grond ligt buiten het Natuurnetwerk Brabant en stedelijk gebied;
• U heeft geen wettelijke verplichting om natuur aan te leggen;
• U wilt iets doen dat past binnen de openstellingscriteria in uw gemeente;
Mogelijke landschapselementen
Op basis van de verschillende landschapstypen en de thema’s zijn er diverse
pakketten/elementen mogelijk. Voorbeelden van elementen zijn: verschillende typen van
bloemrijke randen, landschapselementen als knotbomen, poelen, houtsingels en
wandelpaden over boerenland. De gemeente of het waterschap heeft met behulp van de
thema’s bepaald waar ze welke doelen wil bereiken. De subsidie geldt dus niet altijd binnen
de gehele gemeente en is niet elk thema opengesteld. De meest actuele situatie binnen uw
gemeente vindt u op de digitale kaart van de Provincie Noord-Brabant.
Advies aan de keukentafel
Het maken van een plan of het aanvragen van een subsidie kan best een uitdaging zijn.
Daarom zijn er veldcoördinatoren per regio actief. Zij kunnen inhoudelijk adviseren, een plan
opstellen en ondersteuning verlenen bij de aanvraag.
In de regio Drimmelen en Moerdijk kunt u voor vragen contact opnemen met:
Ernst Verwer: elerverwer@gmail.com of bel: 06-53217681.
Ernst is namens ANV Drimmelen&Moerdijk e.o. aangesteld als gebiedscoördinator.
Meer informatie kunt u vinden op de Website: www.brabantslandschap.nl of: www.brabant.nl.

WEIDEVOGELS
Op 3 maart vond de provinciale jaaravond plaats van de weidevogelbescherming. In verband
met Corona gebeurde dat dit jaar digitaal. 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 weer vanuit Brabants Landschap.
Dit jaar willen we ons ook gaan richten op de polders rondom Terheijden. Een groepje
vrijwilligers gaat hier langs de boeren om te vragen of zij weleens kieviten of andere
weidevogels op hun land zien en of zij interesse hebben deel te nemen.
Heeft u weidevogels op uw land? Of wilt u vrijwilliger worden? Laat het ons weten via:
anvdrimmelen@gmail.com.

KORT NIEUWS
➔ 17 maart: Boomfeestdag (Boomplantdag).
➔ 20 maart: Landelijke opschoondag. Op deze dag ruimen vrijwilligers overal in het land

zwerfvuil op.
➔ Wij willen, zodra dat kan, een wandeling organiseren samen met AmerkantOp.
➔ Wij willen ook, zodra dat kan, een excursie organiseren. Het idee is om een bezoek te

brengen aan het Partridge project bij onze buren 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:

