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Wij wensen jullie iets goed, iets lekkers
iets gek, iets gekkers,
iets aardigs, iets liefs
Maar hoe dan ook,
iets positiefs!
Het bestuur van de ANV de Raamvallei wenst u
veel geluk en liefde in 2018.

Inleiding.
Bij deze ontvangt u de eerste nieuwsbrief van jaargang 12. Heeft u voorgaande uitgaven
niet ontvangen? Neemt u dan even contact op met het secretariaat (info@raamvallei.nl)
Onderwerpen die wij met jullie willen delen zijn:
- Woordje van de voorzitter
- ErvenPlus
- Natuurcompensatie Randweg Haps
- Snoeicursus hoogstamfruitbomen
- Jaarvergadering
Van de voorzitter
Het jaar 2017 zit er al weer op en het lijkt mij goed even terug te kijken waarmee we als
ANV Raamvallei mee bezig zijn geweest, maar ook een doorkijk te maken naar 2018.
Bestuur
We hebben in 2017 tijdens de jaarvergadering op passende wijze afscheid genomen van
twee bestuursleden, Hanny Arts secretaris – penningmeester en Peter Willemse
(bestuurslid vanaf de oprichting). Daarvoor zijn in de plaats gekomen Monique van
Kessel als secretaris – penningmeester en Jan de Haas.
Projecten
Waar zijn we mee bezig geweest.
Het project Dommelsvoort (dassencompensatie) is afgerond en heeft ons nadrukkelijk op
de kaart gezet. Mede daardoor hebben we een ander project kunnen uitvoeren,

Industrieterrein de Laarakker. Daar (subsidieregeling Groen-Blauw stimuleringskader)
goed en daarbij is Erven plus een waardevolle aanvulling. Weliswaar staat het los van
elkaar maar het een versterkt het ander.
Ook hebben we dit jaar weer pluktuintjes aangelegd in de gemeente Mill samen met de
jeugdgemeenteraad. Het is niet direct geworden wat we verwacht hadden door de
weersomstandigheden maar het aanleggen van pluktuintjes wordt in 2018 vervolgd.
We zijn bezig met compensatieplannen Randweg Haps. Daar moet ruim 5 km natuur
gecompenseerd worden en dat proberen we weg te zetten bij de ondernemers.
We zijn vertegenwoordigd in de projecten Verborgen Raamvallei, MGA , Collectief ANLB
Oost Brabant en in het Groenoverleg Waterschap.
Collectief Oost – Brabant ANLB
Er is veel beweging in de agrarische natuurwereld. Natuurinclusieve Landbouw,
vernieuwd GLB, samenwerken met de ontvangers van onze producten zoals Friesland
Campina.
Het Collectief Oost – Brabant is ook in ons werkgebied bezig met ANLB (agrarisch
natuur- en landschapsbeheer. De deelname hieraan verloopt goed en ook voor de
gebiedsaanvraag 2018 zijn de pakketten die binnen de financiële kaders weer weggezet
kunnen worden.
Natuurinclusieve Landbouw
Daar zij de meningen nog over verdeeld. Er liggen uitgebreide nota’s aan ten grondslag
en de discussie hierover loopt zeer breed.
Ik ga hier niet al ver op in maar wel geef ik een definitie:
Bij Natuurinclusieve Landbouw zijn de negatieve effecten van de agrarische
bedrijfsvoering op de natuur minimaal en de positieve effecten van de natuur op de
bedrijfsvoering maximaal. Dit nieuwe perspectief op de relatie tussen economie en
natuur biedt, zeker in de landbouw met zijn specifieke relatie tot de natuur en omgeving,
een andere kijk op de bedrijfsvoering.
Hier zullen we in 2018 en de verdere jaren nog nadrukkelijk mee geconfronteerd worden.
Naast de “gewone” activiteiten van onze ANV zullen we hier mee aan de slag moeten
waarbij een goede afstemming met de ZLTO zeer belangrijk is.
In de volgende nieuwsbrieven kom ik daar nog wel op terug.
2018
Ik denk dat 2018 een interessant jaar gaat worden. Naast het projectmatig werken
zullen we ons ook moeten inzetten voor het vormen van beleid als het gaat over invullen
van agrarisch natuurbeheer. GLB, Natuurinclusieve Landbouw samenwerking met de
afnemers van onze producten.
Wat gaat de Verborgen Raamvallei ons brengen, de verdere uitwerking MGA b.v. de
waterberging, wat levert de samenwerking met de gemeenten op.
Een leuke uitdaging lijkt mij zo, waar we onze leden nadrukkelijk bij gaan betrekken en
waar samenwerken met de ZLTO een must is.
Herman Wijdeven
Voorzitter.
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ErvenPlus
De afgelopen maanden is er een start gemaakt met het project ErvenPlus in de
gemeenten Cuijk en Mill en Sint-Hubert na groen licht van beide gemeenten. ErvenPlus
is een project van Brabants Landschap dat is opgezet om de biodiversiteit op erven in het
buitengebied te verbeteren en zo voor diverse erfbewoners, zoals huismussen en
vleermuizen maar ook steen- en kerkuilen, een aantrekkelijkere leefomgeving te creëren.
Dat wordt gedaan door middel van beplanting te leveren die voor deze soorten
interessant is als voedselbron en nestelplaats, maar ook door nestkasten op te hangen
die speciaal voor deze soorten ontworpen zijn.
De erfscans worden uitgevoerd door Projectbureau
Orbis. In totaal zijn er op dit moment al zeventien
erven bezocht in de twee gemeenten en zijn er ruim
43 bomen en 3.332 stuks bosplantsoen ingetekend,
welke naar verwachting begin volgend jaar de
grond in gaan. Enkele boomsoorten op de lijst zijn
lindes, eiken, walnoten en tamme kastanjes, maar
er zijn ook veel hoogstamfruitbomen besteld. Deze
komen van oudsher in het landschap voor en zijn
voor vogels en insecten zeer waardevol. Het bosplantsoen bestaat uit diverse bloem- en
besdragende soorten zoals mispel, kornoelje, zoete kers, en wilde peer, maar ook liguster,
haagbeuk en veldesdoorn zullen binnenkort het landschap verrijken. Er worden tevens
81 nestkasten uitgeleverd in de eerste maanden van 2018. e
In beide gemeenten is nog ruimte om een aantal erfscans uit te voeren. Woont u buiten
de bebouwde kom van Cuijk of Mill en Sint Hubert en wordt u blij van veel groen en het
fluiten van vogels op uw erf? Wilt u de natuur en de erfvogel een handje helpen? Stuur
dan een e-mail naar erfvogelsbrabant@gmail.com.

Torenvalk

Steenuil
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Nog wat kilometers heg te gaan voor natuurcompensatie Randweg Haps
Afgelopen jaar heeft ANV-Raamvallei in samenwerking met Areal de natuurcompensatie
voor de Randweg in Haps opgepakt. Nu sinds enkele weken de auto’s over de randweg
rijden, wordt het tijd deze compensatieopgave goed in te vullen. De eerste contracten
voor aanleg van heggen zijn getekend en begin januari gaan de eerste planten de grond
in. Om de opgave van dik vijf kilometer heg te realiseren, zijn nieuwe deelnemers van
harte welkom.
Ruime vergoeding
Vanuit het project is er een vergoeding beschikbaar voor aanleg, onderhoud en
opbrengstderving met een looptijd van 25 jaar. Zo brengt de aanleg van 100 meter heg al
snel bijna € 2.000 op. Provincie Noord-Brabant is de opdrachtgever en Stichting
Raamvallei zorgt voor betaling van de deelnemers uit het te vormen landschapsfonds.
Meer informatie: neem contact op met Frank Loeffen van ANV-Raamvallei
(fcloeffen@gmail.com) of projectleider Gerald Willemsen (gerald@areal-agro.nl).

Snoeicursus hoogstamfruitbomen 17 maart
Met Stika en natuurcompensatieprojecten in het Gassels Broek en rondom RBL
Laarkker hebben veel leden hoogstamfruitbomen aangelegd. Om de vorm van die bomen
goed uit te laten komen is professioneel snoeien erg belangrijk. Werkgroep Natuur en
Milieu Cuijk (bestaat uit o.a. Milieuvereniging, ANV-Raamvallei, ZLTO, IVN-Cuijk)
heeft voor eigenaren en beheerders van hoogstamfruitboomgaarden een snoeicursus
opgezet. Deze vindt plaats op 17 maart 2018 van 10.00 uur tot 16.00 uur en kost € 15,per deelnemer. De lunch is inclusief. Na een theoriegedeelte gaat iedereen buiten aan de
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slag. De cursus wordt gegeven door Jeroen Charpentier. Hij is erop uit om niet alleen
veel fruit aan de boom te krijgen, maar ook dat er een mooie boom ontstaat. De
definitieve locatie volgt (ergens in de buurt van Cuijk). Heb je interesse? Geef je dan snel
op via info@raamvallei.nl, want het aantal deelnemers is beperkt. Uiteraard kan de
werkgroep bij veel interesse altijd nog een tweede cursus aanbieden.

Jaarvergadering
De jaarvergadering is gepland op woensdag 28 februari.
Noteert u alvast deze datum? Natuurlijk ontvangt u te zijner tijd nog een uitnodiging.
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