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Beste leden en donateurs,
Inzaaien in de herfst of wachten tot het
voorjaar? Ik vertel niets nieuws dat het
verkrijgen van een bloemenrand zonder
overwoekering van planten die je liever
niet ziet erg lastig is. Inzaaien in het
voorjaar
kent
het
probleem
van
concurrentie met lichtkiemers waarvan
melde een sprekend voorbeeld is. Dan is
er vaak ook nog de droogte en zodra er
dan groeizaam weer is zijn de jonge
bloemenplantjes de verliezers. Het helpt al
door op rijtjes te zaaien met de
mogelijkheid een keer te schoffelen. We
passen dit met wisselend succes toe. Een
andere manier is wat we leerden bij onze
buren in de Hoekse Waard. Dit is
inzaaien in de herfst en ook op rijtjes. In de klei is gebleken dat dit een manier is die tot fraaie
randen leidt. Deze methode passen we daarom
ook dit jaar toe aan de Vaartkant tussen Oud
Drimmelen en de Koekoekweg. In september
zaaide Corné Brenders dit in nadat Kees in ’t
Groen de grond zaaiklaar maakte. Het beeld dat
u op de foto ziet lijkt op een groen veld met
onkruid, maar er staan ook zes dichte rijen met
kleine meerjarige plantjes. Doordat ze in de rij
zichtbaar zijn proberen we bij droge
omstandigheden in het voorjaar te schoffelen.
Hopelijk lukt dit met een oude schoffelmachine
aan de trekker, maar als dat niet lukt organiseert
de ANV een schoffeldag voor haar leden en
donateurs. In het vroege voorjaar schoffelen in
de buitenlucht voor een bloeiend resultaat in de
zomer. Voor soep en koffie wordt gezorgd.
Bijkomend voordeel van inzaaien in de herfst is
dat je met het zaad van vaste planten kunt
werken. Deze zaden ontwikkelen zich tot
robuuste exemplaren en zijn beter in staat het
onkruid te onderdrukken. Deze planten bloeien
eerder en kunnen ook een paar jaar blijven
staan, waardoor er naar verwachting minder
werk aan is.
Groeten van de voorzitter, Sjaak van Schie
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Van omgevingsvisie naar omgevingsplan.
Elke gemeente in Nederland is verplicht om een omgevingsvisie te ontwikkelen en vast te
stellen in de gemeenteraad. In Drimmelen is dit proces afgesloten op 18 november
jongstleden, na een intensieve samenwerking met inwoners en belangengroeperingen. De
volgende stap is om de visie te vertalen naar omgevingsplannen. Vanaf nu komt het er dus
echt op aan waar ontwikkelingen plaatsvinden die we met elkaar noodzakelijk vinden. Dat onze
fysieke ruimte beperkt is gaan we dus ervaren. Waar komen de nog te bouwen huizen, het
extra groen, ruimte voor industrie enzovoorts? Hoe gaan we om met het ruimtebeslag van de
energie transitie door windturbines en verkeersafwikkeling? Allemaal vragen die we met elkaar
van een antwoord moeten voorzien. Wat nu al wel vaststaat is dat veel nieuwe ontwikkelingen
plaatsvinden op huidige landbouwgrond. Dat deze sector hier een stem in wil hebben spreekt
voor zich en is een voorwaarde. In Moerdijk is het proces nog niet zo ver en staat het proces
als volgt op de gemeente agenda. Op basis van de Omgevingswet is de gemeenteraad
verplicht om een grondgebied dekkende, integrale Omgevingsvisie vast te stellen, waarin de
strategische lange termijn doelstellingen voor het beheer, onderhoud en ontwikkeling van de
(fysieke) leefomgeving zijn vastgelegd. Het gaat dus om het toekomstbeeld van de
leefomgeving. Bij het formuleren daarvan is participatie van de samenleving een wettelijke
randvoorwaarde. De Omgevingswet heeft op een aantal onderdelen al uitgangspunten
voorgeschreven, waaraan de Omgevingsvisie moet voldoen. Om een specifiek op gemeente
Moerdijk toegespitste Omgevingsvisie te kunnen maken, stellen we zelf ook nog nadere
voorwaarden aan het proces om te komen tot de Omgevingsvisie en aan de inhoud en de
vorm van de op te stellen Omgevingsvisie. Het zal duidelijk zijn dat leden en donateurs van de
ANV Drimmelen & Moerdijk e.o. hier de komende jaren bij betrokken zullen zijn en blijven.

ANV WINTERWANDELING

Het bestuur heeft besloten de winterwandeling met derde kerstdag niet door te laten gaan. In
plaats daarvan willen we in het nieuwe jaar een bezoek brengen aan polder Weimeren. Dit
gebied wordt door de provincie, het Waterschap en Staatsbosbeheer opnieuw ingericht voor
meer waterberging, recreatie en natuur. Echter, sinds afgelopen vrijdag is er een nieuwe
lockdown afgekondigd, welke vooralsnog tot 14 januari gaat duren. Meer informatie over de
wandeling volgt dus nog.

VOORSTELLEN ALGEMENE LEDENVERGADERING
Wegens Corona is wederom besloten een digitale ledenraadpleging te houden. Dat is verre
van ideaal, maar de vereniging moet het jaar 2020 financieel nog afsluiten. Op 15 maart dit
jaar is de kascontrole uitgevoerd door Jos Hop en Annewillem Maris. Via E-mail willen wij onze
leden twee voorstellen doen. Alle leden wordt gevraagd uiterlijk 31 december te reageren
indien men het oneens is met één of meerdere van onderstaande voorstellen:
Voorstel 1: Financieel verslag 2020 goedkeuren (leden ontvangen deze als bijlage).
Voorstel 2: Dick Pellikaan is dit jaar aftredend en stelt zich opnieuw verkiesbaar.
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 voor
2022 omstreeks februari geïncasseerd zal worden. Heeft u nog geen machtiging afgegeven
en wilt u dit? 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 E-mailadres van u
gestuurd wordt.
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COLLECTIEF ANB WEST-BRABANT

Gijs Smits van Oyen is per november 2021 toegetreden tot het team van gebiedscoördinatoren
binnen het collectief West-Brabant. Het inwerken van Gijs wordt gedaan door onze huidige
gebiedscoördinator, Ernst Verwer. Ernst is het vertrouwde gezicht in de ANV Drimmelen &
Moerdijk e.o. Voorlopig beperkt Gijs zich tot het werk van ANLb. Ernst werkt ook met de StiLaregeling, hiervoor sluit hij ook de contracten af.
Gijs Smits van Oyen studeert in de zomer van 2022 af aan de universiteit van Wageningen en
is daarnaast al vele jaren werkzaam op biologische boerderij De Koekoek van zijn ouders.

ANLb & StiLa
ANLB 2022
Afgelopen periode hebben als het goed is alle deelnemers ANLb bericht gekregen i.v.m. met
de mogelijkheid om het beheercontract voor 1 jaar te verlengen tot 31 december 2022. De
reden is, dat nog niet bekend is hoe het nieuwe GLB-beleid gaat worden. Voor het collectief is
het heel belangrijk om te weten of er deelnemers willen stoppen, deels stoppen of willen
verlengen. Er moet immers worden voldaan aan de gebiedsaanvraag en dan mag er niet te
veel worden afgeweken van oppervlaktes en beheerpakketten. De overgrote meerderheid gaat
verlengen en/of hebben kleine mutaties. Vooral beheer ARB- randen wordt deels verplaatst of
gestopt.
Ervaringen met inzaaien
Afgelopen jaar zijn er gelukkig weinig problemen ervaren met het inzaaien en de opkomst van
randen en wintervoedselakkers. Wel is er vooral bij ARB-randen (4 meter brede randen naast
watergangen) toch nog regelmatig te vroeg gemaaid. Hier wordt streng op gecontroleerd door
het collectief, maar ook door de NVWA. Het is belangrijk om te voldoen aan de gestelde
voorwaarden. Niet alleen vanwege de controle, maar ook vanwege ecologische aspecten. Een
voorbeeld is het wegmaaien van nesten. Verder zijn er een aantal deelnemers, die randen
gebruiken als kopakker en structureel de vegetatie kapotrijden. Beter kan dan gekozen worden
om deze randen niet als beheereenheid aan te vragen, omdat deze vroeg of laat worden
afgekeurd.
Controle protocol
Het protocol van het controlebeheer is, dat elk jaar 10% van de beheerseenheden worden
bezocht door het collectief. Als er op- of aanmerkingen zijn, krijgt de deelnemer waar de
beheereenheid van is een brief. Hierin staat de uitleg van de geconstateerde tekortkoming en
een eventuele sanctie. Alle deelnemers die een brief hebben ontvangen zitten het volgende
jaar automatisch in de controlegroep.
Monitoring soorten
Ook dit jaar is er weer gemonitord in het weidevogelgebied in Altena en het akkervogelgebied
Steenbergen Dinteloord. De gegevens van deze tellingen worden binnenkort uitgewerkt en
gepresenteerd. Dit jaar worden onze gegevens meegenomen met de Sovon-tellingen. Vooral
voor het voortzetten van het ANLb zijn deze tellingen erg belangrijk. Het beleid en dus ook het
budget hangt deels af van de effectiviteit van het beheer.
Ernst Verwer: elerverwer@gmail.com of bel: 06-53217681. Meer informatie kunt u vinden op
de Website: www.brabantslandschap.nl of: www.brabant.nl.
Ernst Verwer, gebiedscoördinator.
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WEIDEVOGELS

Op 23 oktober kwamen vrijwilligers van de weidevogelbescherming te gast op natuurboerderij
Zonzeel, voor een afsluitende bijeenkomst van het seizoen. 2021 was een goed jaar voor de
weidevogels, er zijn veel nesten gevonden en de weersomstandigheden waren beter dan
voorgaande jaren. De evaluatie was vooral een gezellig weerzien en mogelijkheid om even bij
te praten in een jaar dat wederom gedomineerd wordt door Corona. Ad Rasenberg gaf ons
een rondleiding op de boerderij en vertelde over wat zij doen op het gebied van natuurinclusief
en duurzaamheid.

Ad Rasenberg geeft de vrijwilligers van de weidevogelbescherming uitleg over de veranderingen op zijn boerderij.

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:
Hoogwerkerverhuur Tom Goverde
Zuideindsestraat 48
4921 XN, Made

info@tomgoverde.nl
06-22464326
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