NIEUWSBRIEF 2021 – 2
Beste leden en donateurs,
Een bijdrage met een tekst aan de
voorjaars nieuwsbrief is geen grote
opgave. Er gebeurt deze tijd van het jaar
zoveel waar je inspiratie uit kan putten dat
het bijna vanzelf gaat. Het begint al vroeg
wanneer de boeren het land op gaan. Wat
wordt er gezaaid of gepoot op welke
percelen. Vaak is uit de eerste
grondbewerking al op te maken wat het
wordt. Rijenafstanden kunnen een
indicatie zijn en zodra het gewas dan
opkomt weet je of het ook zo is. Dit is niet
het enige, diverse apps maken ook
overuren! Weidevogelgroepen die elkaar
op de hoogte houden van de resultaten en
de communicatie over het inzaaien van de
bloemenranden laten je ervaren dat het voorjaar er nu echt aankomt. Een voorjaar dat altijd
weer net even of veel anders is dan die van vorig jaar. Koud en ook nat kenmerken 2021. Na
3 droge jaren ook wel een verademing. Het voorjaar kan nog zoveel afwijken van het
zogenaamde gemiddelde maar als het eenmaal 1 juli is zijn alle voor-of achterstanden weer
verdwenen. Waar maken we ons druk om? Wat aan het einde van het jaar telt is wat de
producten opgebracht hebben. Met betrekking tot het Coronavirus gaat het de goede kant op.
Daarom willen wij later deze zomer een fysieke bijeenkomst organiseren. Ik wens iedereen
een mooie zomer!
Groeten van de voorzitter, Sjaak van Schie

COLLECTIEF ANB WEST-BRABANT

Helaas zijn samenkomsten nog niet mogelijk en daarom zal de ledenraad van het collectief
nog een keer online plaatsvinden in juni. In september verwachten we wel weer een combinatie
bijeenkomst te kunnen organiseren van leden en donateurs in ontspannen sfeer. De stichting
certificering SNL controleert collectieven en voerde onlangs een audit uit in West-Brabant. Het
collectief West voldoet aan alle aan haar gestelde eisen.

WANDELROUTENETWERK
Zoals bekend controleren Dim en Rie de Visser, Sjaak van Schie, Jos Hop, Maria Kuijpers en
Ton Beek al vele jaren het wandelroutenetwerk in de gemeente Drimmelen. Dit wordt
gecoördineerd door het SES West-Brabant. Zo controleren zij ook de wandelpaden over
boerenland. Nu wordt er deze herfst de Biesbosch-wandelroute geopend in het kader van 600

jaar Biesbosch. Deze route is tot stand gekomen op initiatief van Hans Kuipers. Ook deze
route moet ook 2x per jaar worden gecontroleerd op onvolkomenheden. Voor deze klus zoeken
wij nog vrijwilligers. Ben je geïnteresseerd, neem contact op met Sjaak van Schie:
06-43720976 of sjaakgrenzeloos@gmail.com.

ANLb & StiLa
Beheer en resultaat.
Sinds 2016 is alleen beheer ANLB via de collectieven mogelijk. Voor een aantal deelnemers
uit de periode daarvoor betekende dit dat zij niet konden deelnemen, omdat er eisen zijn
gesteld vanuit de overheid. Denk bijvoorbeeld aan de leefgebieden. Er wordt naar gestreefd
om het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer in te zetten in de meest kansrijke gebieden
voor stabiele populaties. Om de gewenste ecologische effectiviteit te bereiken zijn bij het
begrenzen van de agrarische leefgebieden keuzes gemaakt.
Beleidsdoelen
Voor het agrarisch natuur- en landschapsbeheer streeft de provincie naar het behoud van een
aantal soorten die van internationaal belang zijn (zie internationale doelenkader op het portaal
natuur en landschap). Naast de bekende soorten streeft de provincie ook naar het behoud van
soorten die tot nu toe weinig aandacht hebben gehad.
Er zijn voor de analyse van het agrarisch gebied van Noord-Brabant zes agrarische
landschappen te onderscheiden: Leefgebieden (agrarische beheertypen), volgens het
provinciaal Natuurbeheerplan: 1. Open grasland (kritische weidevogels), 2. Open
akkerlandschap op klei (akkervogels), 3. Open akkerlandschap op zand (akkervogels), 4.
Droge dooradering vochtig (landschapselementen), 5. Natte dooradering (laagveen, vissen)
en 6. Droge dooradering Maasheggen (Oost-Brabant). Daarnaast is er agrarisch waterbeheer,
mogelijk gemaakt door de Waterschappen (voorheen actief randenbeheer).
Binnen de leefgebieden zijn op basis van criteria de kansrijke delen voor doelsoorten (o.a.
grutto, kievit, patrijs, veldleeuwerik en bittervoorn) geselecteerd. Deze kansrijke delen zijn de
leefgebieden (of agrarische beheertypen) van het agrarisch landschap. Binnen elk leefgebied
zijn er werkgebieden gemaakt. Er wordt gestreefd naar een inrichting met beheer van ten
minste 5% van het oppervlak en gestreefd naar meer. Ook moet het werkgebied voldoende
groot zijn om het gewenste effect te bereiken. Dit alles heeft geresulteerd in een aantal
werkgebieden binnen ons collectief, waar door deelnemende agrariërs het beheer wordt
uitgevoerd. Er is een grote deelnamebereidheid voor agrarisch natuurbeheer, maar vanwege
budget is er geen ruimte meer in de bestaande contractduur voor uitbreiding.
De bestaande beheercontracten van het agrarisch natuurbeheer lopen t/m 31 december 2021.
Omdat de nieuwe GLB-periode (Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid) pas per 1
januari 2023 i.p.v. 1 januari 2022 aanvangt, worden de deelnemers gevraagd de contracten
met een jaar te verlengen t/m 31 december 2022. Daartoe ontvangen alle deelnemers
binnenkort een e-mail, waarbij op een eenvoudige manier de contracten worden verlengd.
Elk jaar wordt ongeveer 10% van de deelnemers gecontroleerd op naleven van de
beheervoorschriften. Daarnaast ook nog de reguliere controle van de NVWA. Het afgelopen
jaar heeft dit bij 7 deelnemers geresulteerd tot kortingen op de vergoedingen.
Om te weten welk effect het beheer uiteindelijk heeft op de gestelde doelen is er in het gebied
Steenbergen -Dinteloord een monitoring gestart in 2018. Daar worden wintertellingen en
broedvogeltellingen gedaan volgens de MAS methode. Zo kunnen we met data laten zien wat
de effecten van beheer is op de populatie akkervogels. Verder worden in Altena de
weidevogels gemonitord en is er de doelstelling om in het gebied bij Rucphen ook te gaan
monitoren. De tellingen tot nu toe laten een bemoedigend resultaat zien, maar voor een goede
analyse zijn tellingen over meerdere jaren belangrijk.

Advies aan de keukentafel
Het maken van een plan of het aanvragen van een subsidie kan best een uitdaging zijn.
Daarom zijn er gebiedscoördinatoren 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. Meer informatie kunt u vinden op
de Website: www.brabantslandschap.nl of: www.brabant.nl.
Al met al is er samen veel bereikt! Ernst Verwer, gebiedscoördinator.

BLOEMENRANDEN
Kees Damen is de man achter de bloemenranden in de gemeente Drimmelen en Moerdijk.
Door deze gemeentes liggen jaarlijks een aantal kilometers aan randen en deze zijn in 2021
weer uitgebreid. Voorbeelden zijn het bloemenbijenlint ten zuiden van Zevenbergschen Hoek,
de bloemenrand achter de Flierstraat aan de noordzijde van Lage Zwaluwe en meerdere
bloemenranden in Den Hout (dus ook in de gemeente Oosterhout!). De bloemenranden
dragen serieus bij aan meer verbinding tussen boeren en andere buitenlui. Ook kunnen
insecten zoals bijen profiteren van het aanbod aan nectar. Heeft u ook interesse voor een
bloemenrand langs uw perceel? We informeren u graag. Het is wel van belang dat uw rand op
een zichtlocatie ligt en maximaal 0,2 hectare, Met een zichtlocatie bedoelen wij langs een
fietspad, wandelpad of een weg, want op die manier kunnen er zoveel mogelijk mensen van
genieten. Voor grotere oppervlaktes kunt u zich beter wenden op een van de
subsidieregelingen (StiLa of ANLb) via onze gebiedscoördinator, Ernst Verwer.

WEIDEVOGELS
Ondanks alle beperkingen door Corona gingen vrijwilligers in diverse polders op zoek naar
nesten. Dat gebeurde dit jaar niet alleen in de gemeente Drimmelen, maar ook in Moerdijk.
Via Arjen Stoop kwamen wij in contact met Wim de Vries uit Zevenbergen. Wim zag namelijk
ook kieviten broeden bij hem in de buurt. Na een korte uitleg te hebben gegeven in het veld
over onze aanpak in Drimmelen heeft hij in de weken daarna aan boeren toestemming
gevraagd of hij op hun land afspeuren naar nesten. Enkele boeren waren al lid van de ANV en
vonden dat prima, zodat de nesten gemakkelijker tijdens werkzaamheden beschermd kunnen
worden. Wim boekte meteen succes, want hij vond meerdere nesten van kievit en scholekster.
Inmiddels is in overleg met Brabants Landschap het gebied ‘Moerdijk’ aangemaakt. Daarnaast
is het verzoek gedaan om het gebied ‘Grote Zonzeelsche polder’ te wijzigen in ‘Drimmelen’,
omdat er sinds het wegvallen van het collectief beheer ook in diverse andere polders naar
nesten wordt gezocht. Met grote successen, zoals in de buitengebieden van Lage Zwaluwe.
Zo broeden er bij de familie Koorevaar wederom grutto’s en tureluurs en zijn bij Dingeman
Burgers succesvol nestbeschermers (van Jan Oudendijk) ingezet tijdens werkzaamheden met
de sleepslang. En dit jaar doen er ook boeren mee met percelen langs de Mark in Terheijden:
‘’Kees Damen fietste op een mooie zaterdagmiddag in februari met Hans, Dick en Sjaak door
de polders en uiterwaarden aan en in de omgeving van de Mark.
De conclusie was dat er zeker percelen zijn die aantrekkelijk lijken voor weidevogels en
daarom zijn enkele landeigenaren benaderd. Dit leverde positieve reacties op en nu enkele
maanden verder kunnen we melden dat er 10 nesten gevonden en beschermd zijn waarvan
de meesten bij de familie Damen. Dat betrof een groot maisperceel nabij de uiterwaarden van
de Mark’’.
De cijfers die we met elkaar verzamelen komen allemaal in het jaarverslag van het
coördinatiepunt van Brabants Landschap. Er zijn ongeveer 80 weidevogelgroepen actief in de
provincie Noord-Brabant. In het jaarverslag over 2020 is een mooi artikel opgenomen van het

bedrijf binnen onze ANV van de familie Koorevaar. De inspanningen die jaarlijks aan de
Brugdam worden gedaan werden hiermee terecht in het zonnetje gezet.

Figuur 2: Vrijwilligers Fred, Conny, Inge, Hans en Diane speuren het land af
naar broedende vogels.

Figuur 1: kievitskuiken op een perceel van
Ad Rasenberg.

Heeft u weidevogels op uw land? Of wilt u vrijwilliger worden? Laat het ons weten via:
anvdrimmelen@gmail.com.

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:

Zorgboerderij De Zwaluw
Dirk de Botsdijk 4
4926 SB Lage Zwaluwe
0168-320904
Dezwaluw@zorgboerenzuid.nl
http://www.goeiekost.nl/leverancier/zorgboerderij-de-zwaluw/

