jaargang 10, nummer 3

Nieuwsbrief 3 2016.
Inleiding.
Hier weer onze 3e uitgave (herfstuitgave) van dit jaar van een Nieuwsbrief.
Onderwerpen die wij met jullie willen delen zijn:
- De jubileumdag voor de leden ter gelegenheid ons 10-jarig bestaan
- Opvolger gezocht voor penningmeester/secretariaat.
- Contributie 2016
- ANV Raamvallei genomineerd voor de Gouden Mispel!
- Nieuwe projecten voor ANV: Randweg Haps en Laarakker
- Update Stika
- Update Collectief ANB Oost Brabant
- Walkantfrees
- Werkgroep onderhoud houtwallen en heggen op excursie met bestuur ANV
Raamvallei bij ANV Onderholt in Vorden
- Cursus hoogstamfruitbomen
*10 jaar ANV Raamvallei! 18 september
jubileumdag!
Op een bijzonder mooie dag hebben we
stilgestaan bij het 10 jarig jubileum van de
ANV bij De Tienmorgen in Beers. Na
ontvangst met koffie en gebak, werd er
gesproken door de voorzitter van de ANV
(de heer Wijdeven ), de voorzitter van de
Stichting (de heer Rouwet) en een terugblik
op projecten in de afgelopen 10 jaar (Gerald
Willemsen).
Verder werd er een presentatie/uitleg gegeven door de Werkgroep onderhoud
(Wim van de Hoogen en Henk Willems) over een goede en veilige manier van
onderhoud van houtwallen.
(Heeft u de uitleg gemist en wilt u
hier toch nog het verstrekte
informatiepakketje van ontvangen?
Neem dan gerust even contact op
via info@raamvallei.nl of met een
van de werkgroepleden.)
Nadien nog gezellig met bestuur en
leden nageborreld.
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*Opvolger gezocht voor penningmeester/secretariaat
Tijdens de jubileumdag hebben we reeds
aangekondigd dat Hanny Arts haar taak van
penningmeester/secretariaat wil neerleggen.
Ze zal tot en met de ledenvergadering in maart
2017 haar taken uitvoeren.
Zo heeft het bestuur ruimschoots de tijd om een
opvolg(st)er te zoeken. Maar de tijd vliegt, we zitten
nu al in november,dus ..!
Verder heeft bestuurslid Peter Willemsen onlangs ook aangegeven te overwegen
te gaan stoppen als bestuurslid. Dus ook daarvoor zijn geïnteresseerden gezocht.
Heeft u interesse? Laat het weten via info@raamvallei.nl of neem contact op met
de voorzitter Herman Wijdeven 06-10800378.
*Contributie 2016
Heeft u het al betaald?
Half oktober zijn de fakturen verzonden. Kijkt u het even na?
Hartelijk dank namens het bestuur.
*ANV Raamvallei is genomineerd voor de Gouden Mispel !!
Het project Dassencompensatie Gasselsbroek is vorig jaar
afgerond. De VNC (Vereniging Nederlands
Cultuurlandschap) kan de wijze van totstandkoming van
dit project én het resultaat zo waarderen, dat we
genomineerd zijn voor de uitreiking van de Gouden
Mispel. Dit zal in december 2016 plaatsvinden.
Natuurlijk zijn we hier hartstikke trots op! Dit mooie
project wat in nauwe samenwerking met Areal (Gerald
Willemsen) en ANV Raamvallei is gerealiseerd is ook een waar paradepaardje.
Dat we daar een waardering in deze vorm voor krijgen, is de kers (of nog beter:
de mispel!) op de appelmoes.
* ANV Raamvallei gaat met twee nieuwe projecten van start:
1) De aanleg van bomen en bosplantsoen tussen de Laarakkerse Waterleiding
en de A73 in opdracht van Bedrijvenpark Laarakker BV. De werkgroep
start eind november met de beplanting
2) Het realiseren van 5 kilometer heggen en houtwallen om de randweg Haps
te compenseren in opdracht van provincie Noord-Brabant. In november
worden deelnemers gezocht en grondeigenaars ten zuiden van Haps
benaderd.
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*update Voortgang STIKA (Groen Blauw Stimuleringskader)
Vanuit onze veldcoördinator Koen van Hout een verslagje van de voortgang
STIKA (Groen Blauw Stimuleringskader):

Aanleg eerste element Groen blauw stimuleringskader
Negen gemeenten, Waterschap Aa en Maas en de provincie Noord-Brabant
hebben voor de periode 2015-2019 gezamenlijk ruim 2,3 miljoen euro beschikbaar
gesteld voor vergroening van het agrarisch cultuurlandschap.
Hiervoor hebben de betrokken bestuurders eind december 2015 het
gebiedscontract ‘Horst en Raam III’ ondertekend, gebaseerd op de regeling ‘Groen
blauw stimuleringskader’. Deelnemende gemeenten zijn Bernheze, Boekel,
Boxmeer, Cuijk, Grave, Landerd, Mill en Sint Hubert, Oss en Uden. Voor de
meeste van deze gemeenten betekent dit inmiddels de derde contractperiode, voor
Boekel en Boxmeer de tweede.
Met de Stikaregeling kunnen particuliere grondeigenaren (agrariërs en burgers)
op basis van vastgestelde voorwaarden en vergoedingsnormen een bijdrage
krijgen voor aanleg en beheer van landschapselementen. De vergoedingen
worden vastgelegd in 6-jarige overeenkomsten.

Eerste aanleg in Boekel
Begin september is het eerste landschapselement binnen het nieuwe
gebiedscontract in de gemeente Boekel aangelegd. Dit betreft een poel welke
aangelegd is aan de Peelkensweg in Venhorst. De poel is onderdeel van een
grotere landschappelijke inrichting.
Op woensdag 7 september heeft Wethouder Ted van de Loo van de gemeente
Boekel het laatste deel van de poel uitgegraven.
Meer informatie
De criteria voor deelname zijn per gemeente verschillend. Geïnteresseerde
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deelnemers kunnen voor advies en ondersteuning terecht bij de
veldcoördinatoren van de ANV’s. De ANV’s beschikken over de lokale kennis en
netwerk met maatschappelijke organisaties op het gebied van natuur en
landschap.
Voor de regio Land van Cuijk en Boekel is dit Koen van Hout: tel. 06-22224146.
Mail: koen@projectbureauorbis.nl
Brabant-breed wordt de regeling in opdracht van de Provincie gecoördineerd door
het Coördinatiepunt Landschapsbeheer van Brabants Landschap.
*update Collectief.
Er is veel werk verricht door de veldmedewerkers om de gebiedsaanvraag 2017
op tijd te kunnen indienen. En dat is gelukt.
Op 1 december krijgen we de uitkomst van de provincie over de beschikking
2017.
Voor de eerste keer zitten er ook waterpakketten in, dit in samenspraak en
afstemming met het Waterschap. Hierbij hebben we wel last gehad van de
overvloedige regenval in de loop van dit jaar. Aanvankelijk stond men er niet zo
positief in temeer omdat men vond dat het Waterschap mede debet was aan de
ontstane schade.
Een mooi pakket hebben we kunnen afsluiten met Landgoed Princepeel.
Kortom we komen steeds meer op de kaart en worden ook steeds meer bij
overleggen betrokken.
We hebben de eerste controles gehad t.a.v. de gebiedsaanvraag 2016 door NWA
(Nederlandse voedsel- en warenautoriteit).
Bij deze controles werden geen afwijkingen geconstateerd.
We zijn nu alweer bezig met de voorbereidingen van voor de gebiedsaanvraag
2018.
*Walkantfrees: Slootveegsel op een duurzame manier verwerken.
Walkantfrezen is ook dit najaar mogelijk
door gezamenlijke ANV’s in het Land van
Cuijk (St. Tunnis, Groen Boxmeer en
Raamvallei).

In ons persbericht van 24 oktober informeerden wij u over de demonstratie die op
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28 oktober plaatsvond op 2 lokaties. Initiatiefnemers waren ANV de
Maashorstboeren, Werktuigcoöperatie Den Buffel en ZLTO afdelingen Uden en
Bernheze. Een goed bezochte demonstratie met enthousiaste reactie.
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de Werkgroep Walkantfrezen.
*Algemene Coördinatie/ Contactpersoon ANV Sint Tunnis
Mat van den Broek, Wanroij: tel 06-20597082 mail: matvandenbroek@gmail.com
*Contactpersoon ANV Raamvallei: Henk Willems: tel. 06 – 20167931
Of raadpleeg nog eens onze vorige Nieuwsbrief (staat ook op de website).
*Persbericht vanuit Maashorst:
Erfvogelproject Landerd 2016 is gestart!
Het Maashorstboeren Erfvogelproject i.s.m. Brabants Landschap, ZLTO Landerd
en de gemeente Landerd is deze week van start gegaan.
Veruit de meeste boeren koesteren de erfvogels zoals: zwaluwen, roodstaartjes,
de vliegenvangers, kwikstaartjes en uilen. Door allerlei maatregelen van
overheidswege (o.a. verbod op een open mestvaalt en het vogelvrij houden van de
melktank lokalen waarin met name de zwaluwen graag broeden) krijgen
erfvogels het echter steeds moeilijker. Het Erfvogelproject richt zich op het
creëren van betere omstandigheden voor erfvogels (nestgelegenheid en voedsel).
Vaak kan het biotoop van deze diertjes met behulp van kleine ingrepen enorm
verbeterd worden.
Laagdrempelig
Er is een breed scala aan maatregelen mogelijk. Denk hierbij niet alleen aan
(erf)beplantingen en het plaatsen van nestkasten voor uilen, zwaluwen,
roodstaartjes, vliegenvangers, maar ook aan andere ondersteuningsmaatregelen
voor erfsoorten, zoals de vleermuis. Het maken van zwaluwdraden etc. Het is een
flexibele en laagdrempelige regeling waarbij men geen enkel risico loopt ten
aanzien van milieuvergunning en of verplichtingen op lange termijn!
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Beplanting is uiteraard alleen subsidiabel als die niet al vanwege een andere
reden verplicht was (bijvoorbeeld omdat die eis al opgenomen is in de
milieuvergunning).
Wordt de aanvraag voor beplanting te hoog qua budget, dan bekijken we samen
met de deelnemer of een betere regeling passend is (STIKA en of ‘Verbindingen
Landschap’). Vogelwerkgroepen, vleermuiswerkgroepen, etc., worden betrokken
voor deskundigheid en informeren van deelnemers. Ook kunnen zij de
maatregelen monitoren en de kastjes voor u ophangen, als de deelnemer dat
wenst. Zo draagt het project ook bij aan de samenwerking tussen diverse
instanties en organisaties.
*Onderhoud houtwallen
Om ook eens kijkje in de keuken van een andere ANV te krijgen ten aanzien van
onderhoud van houtwallen en heggen zijn we met het bestuur van ANV
Raamvallei op 20 oktober op excursie geweest.
We hebben ANV Onderholt (Vorden) bereid gevonden om op bezoek te mogen
komen).
Na een uitleg hoe de ANV Onderholt georganiseerd is, zijn we het gebied
ingegaan om daar van de Werkgroep Onderhoud een uitleg te krijgen over de
aanpak. Een leerzame dag waar we zeker inspiratie hebben opgedaan.

*Cursus hoogstamfruitbomen
Er zijn plannen om binnenkort (in het nieuwe jaar) een cursus
hoogstamfruitbomen te organiseren.
Als u geïnteresseerd hierin bent: houdt de Nieuwsbrief in de gaten! Of meldt u
zich alvast aan via info@raamvallei.nl
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Het bestuur van ANV Raamvallei wenst u een zonnige, rustige herfst!!
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