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Nieuwsbrief 4 2016/ 1 2017
Inleiding.
Hier weer onze laatste uitgave voor jaargang 10 van een Nieuwsbrief.
Voorgaande uitgaven niet ontvangen? Neemt u dan even contact op met het
secretariaat (info@raamvallei.nl)
Onderwerpen die wij met jullie willen delen zijn:
- ANV Raamvallei ontvangt de Gouden Mispel!
- Update Randweg Haps
- Update Stika
- Cursus hoogstamfruitbomen
*ANV Raamvallei heeft de Gouden Mispel ontvangen!!

Het project Dassencompensatie Gasselsbroek is vorig jaar
afgerond. De VNC (Vereniging Nederlands
Cultuurlandschap) waardeert de wijze van
totstandkoming van dit project én het resultaat zo dat we
op 15 december jl. de Gouden Mispel in ontvangst hebben
mogen nemen. 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 een
prachtige afsluiting van het jubileumjaar.
Zonder de deelname van velen van u was dit project natuurlijk nooit zo’n succes
geworden. ANV Raamvallei dankt dan ook alle deelnemers voor hun
betrokkenheid in dit succesje voor ANV Raamvallei.

Gerald Willemsen en Wim van den Hoogen terecht trots na alle energie die zij er in
stopten.
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Herman Wijdeven, voorzitter ANV Raamvallei en Jan de Haas als vertegenwoordiging
van de deelnemers aan het project.

Hieronder het persbericht, zoals het in de diverse media is gepubliceerd.
Persbericht
Prestigieuze landschapsprijs ‘Gouden Mispel’ voor ANV-Raamvallei
Op donderdag 15 december ontving ANV-Raamvallei een ‘Gouden Mispel’ voor herinrichting van het landschap rondom het
Gassels Broek. De Gouden Mispel is de meest prestigieuze prijs voor organisaties die een uitzonderlijke bijdrage hebben
geleverd voor bescherming of ontwikkeling van het Nederlandse Cultuurlandschap. Jaap Dirkmaat van Vereniging Nederlands
Cultuurlandschap (VNC) overhandigde het beeldwerk aan Herman Wijdeven, voorzitter van ANV-Raamvallei. Dirkmaat sprak
over het ‘ongekende schaalniveau’ van dit project en kenschetste de Land van Cuijkse ANV voor haar ‘niet aflatende
doortastendheid en overtuigingskracht om samen met de grondeigenaren te komen tot de herinrichting van het landschap.’
Voor de das en vele andere plant- en diersoorten is deze herinrichting van hoge waarde.
30 Kilometer nieuw landschap
Agrarische natuurvereniging ANV-Raamvallei begeleidde het proces van plan tot aanplant. Rond Beers en Haps hebben boeren
op eigen grond ongeveer 30 km aan houtwallen en heggen aangelegd. Daarmee compenseren zij het landschap dat verdwijnt
door aanleg van een recreatiepark in de Dommelsvoort in Beers.
Goed aanbod voor boeren
Vele agrariërs waren gemotiveerd om hagen en singels aan te leggen op hun eigen land. Jan de Haas, varkenshouder uit
Beers: ‘’Ik ben betrokken bij het gebied waar ik woon en werk. Verbetering van het landschap, daar kan ik van genieten. ’’
Projectleider Gerald Willemsen gaf aan dat deelnemers met aanleg van natuur ook hun bedrijven konden verbeteren. ‘We
hadden een goed aanbod doen door ruilgronden in te zetten.’’ Met dat aanbod en visie op duurzame landschapsinrichting is
daardoor is er uiteindelijk 30 kilometer aan houtwallen en hagen gerealiseerd. Daarnaast zetten de deelnemers 15 hectare
akkerbouwgrond om naar hoogstamfruit boomgaardjes en blijvend grasland.
Gouden Mispel
Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC) overhandigde op Fort Lent bij
Nijmegen vier Gouden Mispels uit aan personen en/of organisaties die dit jaar een uitzonderlijke bijdrage hebben geleverd aan
de bescherming of ontwikkeling van het Nederlands cultuurlandschap. Naast ANV-Raamvallei viel ook ANV Ark en
Eemlandschap en familie Van Leeuwen Boomkamp deze eer te beurt. De onderscheiding de Gouden Mispel is in 2006 door
VNC in het leven geroepen en wordt vervaardigd door kunstenaar Frans van Hintum. De mispel is als symbool gekozen omdat
ze zich alleen spontaan vestigt in eeuwenoude houtwallen, heggen en andere landschapselementen. De mispel staat hiermee
symbool voor een gezond (cultuur)landschap. Eerdere winnaars zijn onder meer oud minister Cees Veerman en SER voorzitter
Alexander Rinnooy Kan.

*Cursus hoogstamfruitbomen
Er zijn plannen om binnenkort 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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* update project Randweg Haps
ANV Raamvallei heeft de opdracht gekregen om de compensatie van de Randweg
aan te planten door middel van heggen, bomen, struiken en houtwallen. Dit
willen wij doen door samen te werken met grondeigenaren en het liefst in de
buurt van de aan te leggen weg. Opzet ongeveer op basis van dezelfde goede
ervaringen als bij het compensatieproject Gasselsbroek/Dommelsvoort. Het
plantmateriaal en werk wordt vergoed, tevens de ondergrond. Het geheel gebeurt
op vrijwillige basis. Binnenkort starten we met het zoeken naar locaties. Heeft u
misschien een stukje slechte grond of een lastig stuk grond? De
compensatieregeling kan dan een oplossing zijn om er toch rendement uit te
halen. Heeft u tips dan horen wij die ook graag. U kunt zich aanmelden per mail
op info@raamvallei.nl of bij Frank Loeffen tel: 06-10158261/ Gerald Willemsen
(Areal) :06-22468228
*update Voortgang STIKA (Groen Blauw Stimuleringskader)
Vanuit onze veldcoördinator Koen van Hout
een verslagje van de voortgang STIKA (Groen
Blauw Stimuleringskader):
Herstel en aanleg kleine landschapselementen
Voor het herstel en aanleg van kleine landschapselementen
bestaat de provinciale subsidieregeling Verbindingen en
landschap Noord-Brabant. Binnen deze regeling kan
subsidie verkregen worden voor de aanleg van diverse
landschapselementen zoals poelen, laanbomen, hagen, houtsingels en fruitboomgaarden.
De subsidieregeling is op dit moment gesloten, maar de verwachting is dat de provincie de regeling in
de loop van deze winter/ voorjaar weer openstelt.
Onze veldcoördinator van Groenblauwe Diensten kan u eventueel ondersteunen bij het maken van
een inrichtingsschets en subsidieaanvraag binnen de subsidieregeling Verbindingen en landschap.
Heeft u interesse of wilt u graag meer informatie? Neem dan contact op met Koen. Dat kan via het
mailadres koen@projectbureauorbis.nl of via de telefoon: 06-22 22 41 46

Met vriendelijke groet,
Koen van Hout
Projectbureau Orbis
Klik op ons logo om onze nieuwe website te bekijken
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Het bestuur van ANV Raamvallei wenst u een verrassend, innovatief, groeizaam,
succesvol, voortreffelijk 2017
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