Nieuwsbrief Agrarisch Natuurbeheer
Collectief Midden Brabant

Voorjaar 2018

Collectief ANB Brabant stelt zich ten doel agrarisch natuurbeheer in
Brabant te faciliteren en te bevorderen.
Contact: info@anbmiddenbrabant.nl

Beste Mensen,
De laatste tijd rept men in toenemende mate over onze gronden
en wat wij daarmee zouden moeten doen. Wat mij verontrust is
dat wetenschappers met tunnelvisie menen een oplossing te weten
voor wat het beste is voor onze bodem. Nog erger: politici proberen dit te vertalen naar hun visie, zonder het
onderwerp machtig te zijn. Hun sterke punt is dat zij menen te vertolken wat in de samenleving speelt.
Hoogste tijd voor ons om deel te nemen aan de discussie! Wij moeten partijen vinden die met ons meekijken
op zoek naar echte oplossingen voor de lange termijn. Geen politieke discussies!
Wel moeten we durven erkennen dat er voor verschillende problemen, zoals klimaat, bodem, water en CO2
vernieuwende en innovatieve maatregelen genomen dienen te worden. Alleen als wij onderdeel willen en
durven zijn van een dergelijke aanpak, kunnen we voorkomen dat er maatregelen worden genomen waar te
weinig draagvlak voor is, wat opnieuw aanleiding kan geven tot het ontwijken van maatregelen.
En dat is het slechtste wat onze samenleving kan overkomen.
						
FJ van Beerendonk, voorzitter Collectief Midden Brabant
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1. Mary Fiers te gast bij CMB

Met wat vorst is het goed zagen: boeren en burgers nemen
samen verantwoordelijk voor het landschapsonderhoud.

Uitnodiging:

u uw bedrijf wilt combineren met natuur.
Maar waar en hoe?
Wij hebben Mary Fiers, directeur van het GOB uitgenodigd om dit te komen toelichten. Mary zal uw
vragen graag beantwoorden en met u de discussie
aangaan.

Collectief Midden Brabant zoekt steeds een
actueel thema om de ledenraadsvergadering
mee af te sluiten.
Iedereen is welkom 21 februari om 20.45u
om de presentatie over het GROEN ONTWIKKELFONDS BRABANT bij te wonen. Dit GOB is
in het leven geroepen om het NatuurNetwerk
Brabant (NNB) te realiseren.

* GOB heeft geld en grond *

Dat schept kansen voor u als ondernemer, als

Kom luisteren en ontdek de mogelijkheden die het
GOB voor u kan bieden!

woensdag, 21 februari
20.45u (inloop 20.30u)
Spoordonkseweg 80, Oirschot

www.anbbrabant.nl/anb-midden-brabant/
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2. Nieuwsflitsen:

*Uitbetalingen:

Eind februari verwachten we de betalingen beheergelden. Aansluitend kunnen wij half maart
de vergoedingen aan de deelnemers uitbetalen. Evt disputen worden aangehouden tot er
een passende oplossing is. Denkt u eraan dat
uitbetaling niet mogelijk is, als u nog geen lid
bent van een ANV/PLV of het collectief.

*WA Polis voor ANV’s

Collectief Midden Brabant heeft, i.s.m. BoerenNatuur, een polis afgesloten, waar alle inliggende ANV/PLV’s gebruik van kunnen maken.
De polis biedt dekking voor Beroeps- en Bestuursaansprakelijkheid. Vraag de polis op en
meld u aan.
bestuur@anbmiddenbrabant.nl

*Aansprakelijkheid schade machines ZZP-er:
BoerenNatuur heeft een nieuw document
ontwikkeld dat gebruikt kan worden wanneer

zzp’ers (bijvoorbeeld ANLb-deelnemers) worden
ingehuurd (bijvoorbeeld door een ANV/PLV of gemeente) voor het uitvoeren van werkzaamheden,
met gebruik van eigen machines. Het is bedoeld
om onduidelijkheid te voorkomen in het geval van
schade aan of door de machines tijdens de werkzaamheden.

*AVG:

Ook ons Collectief moet voldoen aan de nieuwe
Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG). Uw persoonsgegevens worden beveiligd en
afgeschermd voor derden.

*Soja in Brabant?

In navolging van de noordelijke provincies wordt nu
ook in Brabant soja geteeld. De resultaten zijn bemoedigend. Als vlinderbloemige bindt soja stikstof
uit de lucht en als wisselgewas met mais verbetert
soja de bodem.

TIP:
Voor de uitbetaling
van beheergelden
is het noodzakelijk
dat u geregistreerd
bent bij het Collectief.

*Als ANV-lid wordt u

kosteloos ingeschreven
bij CMB

Niet mesten en 1 tot 2 keer maaien geeft vanzelf een mooi
voorjaarsbeeld aan de sloot/grasrand. Roze en rood van
Pinksterbloem en veldzuring (niet verwarren met ridderzuring)

3. Contactadressen ANV/PLV’s:
ANV Groene Woud: anvhetgroenewoud@gmail.com
ANV ‘t Broek: anvtbroek@gmail.com
ANV Cranendonck: info@landvancranendonck.nl
Stichting Duinboeren: info@duinboeren.nl
PLV Hei Heg en Hoogeind: hei-heg-hoogeind@dse.nl
ANV Kempenland: info@anvkempenland.nl
PLV Boven Dommel: plvbovendommel@outlook.com
ANV Oostelijke Langstraat: jdepinth@home.nl

www.anbbrabant.nl/anb-midden-brabant/
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TIP:

- Periodiek snoeien
melden
vóór 1 maart.

Foto (bron onbekend): Patrijzenhaantjes zijn actief

4. Werk in uitvoering:

tjes verdedigen hun teritorium en zijn nu niet zo
schuw.

Eendenkooien plaatsen:

Nieuwe app verwacht:

BoerenNatuur ontwikkelt een app om u te
helpen bij het inplannen van beheeropgaven
zoals bv. ‘u kunt nu wilgen snoeien’ of ‘Let op:
uitvoering melden vóór 1 maart’. Hiermee
blijft u als deelnemer altijd up-to-date.

Het is nu tijd om eendenbroedkorven te plaatsen,
dan kunnen de broedpaartjes nog wennen aan de
nieuwe korf, voordat ze besluiten waar ze gaan
nestelen.

Periodiek Snoeien

Binnen de pakketvoorwaarden van een Landschapselement vindt u de activiteiten om dat
element in stand te houden. Knotbomen moeten geknot worden, singels afgezet, heggen
geknipt en fruitbomen gesnoeid.
U kunt deze activiteiten tot 15 maart uitvoeren. Melden zo mogelijk vóór 1 maart, zodat
we dit tijdig kunnen invoeren. Niet melden kan
leiden tot problemen met de uitbetaling
.

Patrijzentelling:

Eind februari is het beste moment om patrijzen te tellen. In de vroege ochtend en bij het
vallen van de avond zijn ze actief. De haan-

Met wat vorst is het goed zagen: boeren en burgers nemen
samen verantwoordelijk voor het landschapsonderhoud.
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5. Monitoring?
Zijn uw randen wel aantrekkelijk voor vogels? Komen er wel insecten op de randen af? (Komen er nu
meer orchideeën met dat specifiek beheer?
Zomaar wat vragen die door monitoren beantwoord kunnen worden.
Monitoren is eigenlijk niets meer dan systematisch kijken en noteren wat er zit, staat, loopt, zwemt
of vliegt en dat enkele keren per jaar door de jaren heen. Je krijgt dan informatie of het goed met de
soort in kwestie gaat: worden er meer of minder van die soort geteld.
Tellen we er ieder jaar meer dan is het beheer blijkbaar goed voor de soort. Een afname duidt op minder goede condities. Dan is het zaak om het beheer bij te stellen. Je kunt dan denken aan het wijzigen
van de samenstelling van de soorten in de randen of zelfs het verplaatsen van randen.
Monitoren is een hele verantwoordelijkheid die we graag delen met vrijwilligers. Er zijn onder de
vrijwilligers heuse specialisten in het tellen van b.v. vogels of vlinder. Zij doen vaak niet onder voor de
professionals. Goed dat zij ons helpen het Agrarisch Natuurbeheer naar een hoger plan te trekken.
De komende jaren willen we veel gebieden monitoren. Met enkele groepen van vrijwilligers is al contact gelegd.

Ook zin in monitoring: meld u zich aub. bij ons collectief!
info@anbmiddenbrabant.nl

“...bij monitoring is de

voorbereiding belangrijk:

Hoe, Waar, Wanneer

gaan we monitoren?

”

´...met de specialisten afstemmen in het veld.’

- Collectief ANB Midden Brabant -
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Waar kan ik terecht
voor informatie?
- Lees de Nieuwsflitsen
- Kijk op de website www.anlbmiddenbrabant.nl
- Vraag uw ANV / PLV om advies
- Bezoek activiteiten van uw
ANV/PLV
- Uw veldmedewerker kan u
adviseren

6. ANV / PLV onder de loep
Achterban

Collectief Midden Brabant is opgericht vanuit de Agrarische Natuurverenigingen en de
Plattelandsverenigingen in Midden Brabant.
Nu het Collectief het derde jaar ingaat besteden we graag aandacht aan onze achterban.

Op bezoek

Halverwege vorig jaar hebben we alle ANV’s en
PLV’s bezocht met de bedoeling om een beeld
te krijgen van de wijze waarop de verschillende ANV/PLV’s functioneren. Aan de hand
van een vragenlijstje bespraken we de organisatie, het ledenbestand, de doelstellingen, de
communicatie, de inzet van agrarisch natuurbeheer en de activiteiten van de ANV/PLV’s.
Wij zijn ook erg benieuwd naar successen en knelpunten, omdat we daar
juist veel van elkaar kunnen leren.

Divers

Bij de ANV’s is contact belangrijk, in het veld ontmoet men
elkaar.

Het aantal leden varieert van 30 tot 170! en ook
de samenstelling van de leden verschilt nogal.
De meeste groepen maken actief gebruik een
website of Facebook om boodschappen te delen.
Qua activiteiten zien we de grootste verschillen.
Het valt op dat waar geen ANLb Leefgebied binnen
het werkgebied ligt, vaak ook weinig deelname
aan de waterpakketten geplaatst kan worden.
Dat is beslist nog een aandachtspuntje.

Afgevaardigde

De communicatie tussen de ANV/PLV’s verloopt
direct via de afgevaardigde in het bestuur. Wij
dringen er op aan dat elke ANV/PLV een vertegenwoordiger in het bestuur zou moeten hebben.

Breed overleg

Momenteel worden de resultaten van deze inventarisatie teruggekoppeld en afgewerkt., zodat
ze besproken kunnen worden bij het geplande overleg met ANV/PLV’s en ZLTO afdelingen.
Dit overleg staat ingepland voor 19 april, u
kunt hiervoor nog een uitnodiging verwachten.

Wat blijkt? De diversiteit is buitengewoon groot.
- Collectief ANB Midden Brabant -

Zwaar beheer levert een prachtig plaatje op. Zandpad, kruidenstrook en struweelheg. Deze combinatie trekt veel insecten aan,
maar ook de vogels die daarvan leven. Zo zijn voedsel, schuilgelegenheid en een plaatsje om voor nageslacht te zorgen geborgd.

7. Agenda:
21/2/2018
Vergadering Ledenraad CMB te Spoordonk,
gevolgd door presentatie GOB, Mary Fiers,
voor iedereen toegankelijk vanaf 20.45u.
8/3/2018:
Landelijke Collectievendag, Nijkerk
8/3/2018
Symposium Ecologica, Evoluon
19/4/2018
Overlegmoment ANV’s/ZLTO/CMB
24/4/2018
ALV BoerenNatuur, Nijkerk 23/5/2018
24/5/2018
Ontmoeting in het groen, Goirle
10/10/2018
Overlegmoment ANV’s/ZLTO/CMB
25/10/2018
Vergadering Ledenraad CMB, met thema

Kom naar de lezing van

Mary Fiers
over GOB:
woensdag, 21 / 2 / 2018,
20.45u (koffie v.a. 20.30u)
‘de Stapperij’
Spoordonkseweg 80
5688 KE Oirschot
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