ANV Nieuwsbrief 2022-1
Beste leden en donateurs,
De meesten van ons zullen bij het scheiden
van 2021 naar 2022 iets gezegd hebben in
de trant van, laten we 2021 maar snel
vergeten! Ondertussen zijn we enkele
maanden verder en inderdaad het lijkt er
op dat verder kunnen met ons mooie werk.
Het bestuur is alweer bij elkaar geweest
om een volle agenda af te werken en de
lijnen uit te zetten naar de rest van 2022. U
leest hier meer over in dit nummer van de
eerste nieuwsbrief. Het aankondigen van
een ledenvergadering hoort daar bij en is
gepland voor de avond van 30 maart,
noteert u deze datum in uw agenda. Tegen
die tijd hopen wij ook de vervanging van
het secretariaat geregeld te hebben.
Veel voor de boeg dus. Ik wens ANV Drimmelen&Moerdijk e.o. een bloeiend jaar toe.
Groeten van de voorzitter, Sjaak van Schie

ANV VOORJAARSWANDELING
Wij zijn bezig met het plannen van een wandeling door gebied Weimeren, onder begeleiding
van een gids van Staatsbosbeheer. Dit gebied krijgt een herbestemming voor wateropvang en
natuur. Wij sturen hiervoor nog een uitnodiging. Na afloop is er tijd voor een drankje in Café
Elsakker in Prinsenbeek.

BLOEMENRANDEN
Bestuurslid Kees Damen is zich weer aan het voorbereiden om straks op diverse locaties in de
gemeenten Drimmelen en Moerdijk bloemenranden in te zaaien. Er zijn echter wel een paar
uitdagingen welke we binnen het bestuur hebben besproken. Een oplossing tegen ongewenste
kruiden is door op rijen te zaaien (50 cm) en periodiek te schoffelen. Dat vraagt natuurlijk wel
om enige inspanning, maar wij weten dat het resultaat oplevert. Daarnaast vindt het inzaaien
dit jaar plaats gedurende twee dagen (eerste week mei), want het is veel werk om de zaaibalk
steeds te moeten ombouwen. Voor deelnemers geldt:
- Je bent/wordt lid of donateur;
- Maximaal 2000 m2;
- Grond is voorbewerkt/vals zaaibed;
- Kees Damen verzorgd het bloemenzaad en inzaaien.

ALGEMENE LEDENVERGADERING
Woensdag 30 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.

Opening
Financieel verslag 2021.
Kascontrole.
Begroting 2022.

Pauze 21:00 – 21:15 uur (drankje & hapje)
5. Collectief ANB West-Brabant
6. StiLa, ANLb
7. Bloemenranden
8. Weidevogels
9. Wandelroute Netwerk
10. Bestuursverkiezing 2022: Tim is aftredend en stelt zich niet opnieuw
verkiesbaar.
11. Vragenronde.
Wij hopen jullie 30 maart te zien!

NIEUWS VAN DE PENNINGMEESTER
Het jaar 2021 ligt al weer even achter ons, het financiële jaar is ook afgerond en de jaarrekening
is opgesteld. Deze zal worden gepresenteerd op onze algemene ledenvergadering van 30
maart. Door de Coronamaatregelen hebben we als vereniging helaas veel minder kunnen doen
en organiseren. Het bestuur heeft online vergaderd, er is geen algemene ledenvergadering
geweest en ook de jaarlijkse dag en winterwandeling konden niet doorgegaan. In 2022 hebben
zich weer een aantal nieuwe leden aangemeld. Alles bij elkaar is de ANV een financieel
gezonde vereniging. Eind maart zullen de automatische incasso’s worden verzonden, de leden
die geen machtiging hebben afgegeven ontvangen een nota.
COLLECTIEF ANB WEST-BRABANT
2022 is een speciaal jaar voor de collectieven in Nederland. Het zou het eerste jaar van een
nieuwe 6 jarige periode moeten zijn maar dat is niet zo. Door omstandigheden is het een
zevende jaar in het oude GLB, gemeenschappelijk landbouwbeleid. Dit is een unieke situatie
en een beetje onvoorspelbaar. In de praktijk betekent het dat de contracten verlengd dienden
te worden met 1 jaar. De gebied coördinatoren waren daar erg druk mee. Het huidige jaar is
dan nodig om de contracten weer voor 6 jaar af te sluiten. Een mooi begin voor onze nieuwe
gebied coördinator Gijs Smits van Oyen.
Het werk van de collectieven wordt steeds bekender en bedrijfsleven en overheden zien deze
vorm van natuurbeheer als bruikbaar werktuig om de transitie in de landbouw mee vorm te
geven. Eerst in het opzetten van pilots die na evaluatie vaak bruikbaar zijn op grote schaal.

Brabant bodem en Brabant water zijn hier voorbeelden van. Onlangs was er een Webinar over
de eerste inschrijving van 200 deelnemers. De begrenzing van deelname in het van Gogh park
is opgeheven en vanwege het succes heeft de provincie budget beschikbaar gesteld voor nog
140 deelnemers in de hele provincie Brabant. Het systeem is opgezet met punten zodat de
ondernemer zelf de keuze kan maken wat het beste bij hem of haar past richting verduurzamen.
Wil je meer weten ga naar de website van collectief west Brabant en je vind er alle over.
Voor onze penningmeester Hans Maathuis is januari/februari een drukke tijd vanwege het
uitbetalen aan de 400 deelnemers. Geld uitgeven lijkt gemakkelijk maar is administratief een
secuur werk. Begin februari was het zover en zagen de deelnemers hun verdiende geld op de
rekening bijgestort. Hans Bedankt.
Tenslotte meld ik nog een keer dat je op de site van het collectief de verschenen nieuwsbrieven
kunt inzien. Wil je deze steeds ontvangen meld dat dan ook op de site.
Sjaak van Schie, voorzitter collectief ANB West-Brabant

ANLB & StiLa
Agrarisch natuur en landschapsbeheer (ANLb)
Afgelopen jaar zijn alle deelnemers ANLb benaderd met de vraag of zij het beheercontract
voor een jaar willen verlengen. Het overgrote deel van hen heeft aangegeven te willen
verlengen met of zonder aanpassingen.
Hoe het er uit gaat zien in 2023 en daarna is nog niet helemaal duidelijk. De verwachting is, dat
in de tweede helft van dit jaar daar meer over bekend wordt. In de tussentijd zijn wij de
pakketten aan het evalueren om te bezien of daar aanpassingen aan moeten komen. De
ervaringen uit de afgelopen 6 jaar en input vanuit de deelnemers zullen daarin meegenomen
worden. Ook worden de werkgebieden en of leefgebieden mogelijk aangepast. Het streven is
om dit alles te optimaliseren met voldoende volume per werkgebied en kwaliteit van de
pakketten.
In de afgelopen jaren is er ook gemonitord in Altena (weidevogelgebied) en Steenbergen
(akkervogels). Daarbij worden tellingen gedaan in de winter en voorjaar (broedvogeltellingen).
Deze tellingen zijn belangrijk, om te weten of het agrarisch natuurbeheer effect heeft op de
soorten en aantallen. Met de tel data kunnen we laten zien aan overheden en andere
belanghebbenden, dat het zinvol is . Analyse laat zien dat soorten en aantallen per soort
gemiddeld toegenomen zijn. Vanaf dit jaar wordt er ook gemonitord in werkgebied Rucphen,
zodat over een groter gebied gegevens beschikbaar komen.
Uw gebiedscoördinator is sinds eind 2021 Gijs Smits van Oyen: gijssvo@live.nl
Een andere regeling is stimulering landschap (StiLa)
Er is nog zeker voldoende budget om hieraan deel te nemen. Wel moet dan het perceel waar
beheer of aanleg van landschapselementen gewenst is zijn opengesteld. Om dit te kunnen
beoordelen kan er contact opgenomen worden met de gebiedscoördinator Ernst Verwer:
elerverwer@gmail.com
Informatie over de regeling is te vinden op de website van de provincie:
https://www.brabant.nl/applicaties/producten/stimuleringsregeling_landschap_noord_brabant
_subsidie_20071
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
Inmiddels zijn de eerste kievitseieren in Brabant gevonden en worden ook in Drimmelen en
Moerdijk de akkers en weiden afgespeurd. Vrijdag 11 vond de startavond plaats voor de
vrijwillige weidevogelbescherming. Dit keer waren we te gast in ontmoetingscentrum De
Zonzeel in Hooge Zwaluwe. Vanuit Brabants Landschap waren Jochem Sloothaak en Rens
Sommers aanwezig. Jochem gaf uitleg over de monitoring (tellingen) van patrijzen. Het is de
bedoeling dat we hiermee in 2023 gaan starten. Rens begeleid vrijwilligers in het veld en
vertelde over het project Erven Plus. In Drimmelen zijn op 10 erven groene maatregelen
getroffen ter verbetering van de biodiversiteit.
René Janssen vertelde een enthousiast verhaal over de gierzwaluw. Om deze vogels de
mogelijkheid te geven om te broeden heeft hij zelfs de gevel van zijn huis aangepast. Dit alles
onder het genot van een drankje en hapje. Wij bedanken Paul Reniers voor de gastvrijheid.
Heeft u weidevogels op uw land? Of wilt u vrijwilliger worden? Laat het ons weten via:
anvdrimmelen@gmail.com.
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.
KORT NIEUWS
➔ 23 april: Duurzaamheidsmarkt gemeente Drimmelen. De ANV is hier met een stand

aanwezig.

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:

Notariskantoor Terheijden
Raadhuisstraat 2
4844 AC Terheijden
T: (076) 593 1235
E: info@notariskantoorterheijden.nl

