jaargang 11, nummer 2

Nieuwsbrief 2 2017
Inleiding.
Bij deze ontvangt u de tweede nieuwsbrief van jaargang 11. 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:
- Jaarvergadering
- Afscheid bestuursleden, aantreden nieuwe bestuursleden
- Natuurcompensatie Randweg Haps
- Update Laarakkerse waterleiding
- Update Stika
- Opening plukveldjes

Jaarvergadering
Afgelopen maart hadden we een zeer goede jaarvergadering, waarbij wethouder
van gemeente Mill, Jos van den Boogaart, een duidelijke uitleg gaf over het
ontstaan en het doel van de verborgen Raamvallei.
Koen van Hout, veldcoördinator Stika rapporteerde over de voortgang met
betrekking tot Stika en gaf een presentatie over project ErvenPlus. Dit is een
toegankelijk project van Brabants Landschap, wat we proberen te realiseren in
onze gemeenten. Het doel van ErvenPlus is om de komende twee jaar 350 erven
‘biodiverser’ in te richten en zo geschikter te maken voor erfbewoners zoals
zwaluwen, mussen, uilen en vleermuizen. Doorgang van het project is echter
afhankelijk van co-financiering van de gemeenten. De eerste overleggen hierover
zullen in juni plaatsvinden. Zodra hierover meer duidelijk is, hoort u van ons.
Aftreden van bestuursleden
Het was ook de jaarvergadering waarin we afscheid namen van twee zeer
betrokken bestuursleden.
Hanny Arts is 3 jaar bestuurslid geweest en was secretaris – penningmeester van
onze vereniging.
Ofschoon ze weinig bekend was met onze ANV pakte ze het snel op, luisterde
goed naar anderen, liet zich goed informeren en had alles snel onder controle.

Je kon altijd een beroep op haar doen als het ging over verenigingszaken.
Ze zorgde er ook voor dat alles financieel goed in beeld kwam, duidelijke
financiële verslagen, goede afstemming met de Stichting ANV Raamvallei, als
het ging over projecten en was zeer alert dat alles goed werd afgewerkt.
Kortom iemand met wie je graag samenwerkt.

Peter Willemse is vanaf de oprichting bestuurslid geweest, dus 11 jaar.
Peter was iemand uit de praktijk, doet zelf veel aan Natuurbeheer en wist dus
waar het over ging. Hij was nauw betrokken bij projecten zoals o.a.
Dassencompensatie Gassels Broek.
Ook zat hij in de werkgroep Walkantfrees en zorgde er samen met Henk Willems
voor de uitvoering. Hij vertegenwoordigde de ANV in de Stichting ANV
Raamvallei, kortom een zeer betrokken bestuurder die met weinig woorden alles
duidelijk kon maken.

Beide bestuursleden willen we bedanken voor hun inzet voor onze mooie ANV.
Ze zijn dan wel geen bestuurslid meer, maar zullen ongetwijfeld, zij het op enige
afstand, de ontwikkelingen van de ANV blijven volgen.
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Voorstellen nieuwe bestuursleden
Jan de Haas
Op de laatst gehouden jaarvergadering ben ik als bestuurslid van de ANV
gekozen.
Hierbij wil ik me aan diegene die mij nog niet kennen, nader voorstellen.
Samen met echtgenote Eveline en onze 3 kinderen wonen we aan de Elstweg in
Beers. Op die locatie hebben we een vleesvarkens bedrijf met ongeveer 4500
varkens en daarnaast nog een akkerbouwtak van 35 ha. Hierop telen we
traditionele gewassen zoals aardappelen, bieten, mais en wintertarwe.
De varkens houden we volgens het concept van Keten Duurzaam Varkensvlees (
KDV). Naast extra welzijnsaspecten, hebben we o.a. ook eisen aan
energieverbruik ( hiervoor liggen er zonnepanelen voor de hoeveelheid stroom die
we gebruiken) en eisen aan het efficiënt gebruiken van mineralen.
Sinds de oprichting van de ANV ben ik daar lid van geworden omdat ik vind dat
boeren uitstekend natuur kunnen ontwikkelen en behouden. Zij hebben kennis
van de grond in de omgeving en weten wat de sterke of zwakke punten van
percelen zijn. Door hier gebruik van te maken denk ik dat ze een voorsprong
hebben op terrein beherende instanties. Ook blijft de grond met de beste
landbouwkundige waarde, daar dan ook voor gebruikt worden.
Intensieve samenwerking met de ANV volgde toen we gingen deelnemen aan het
dassencompensatie project ten behoeve van het recreatieproject Dommelsvoort.
Hiervoor hebben we de nodige heggen en houtwallen aangelegd waar het gebied
een mooie uitstraling van heeft gekregen.
Daarnaast werkt de vergoeding motiverend om het goed aan te leggen en te
onderhouden. Dit vind ik een goede manier van werken, die gelukkig ook al bij
enkele andere projecten ingezet is.
Ook voor erf verfraaiing hoop ik dat de ANV een rol kan spelen omdat wonen en
werken in een aangename omgeving prettig is. Starre regels omtrent
erfbeplanting ed. op bouwblokken, zullen niet motiverend werken, maar mensen
terughoudend maken.
Door de constante afname van het aantal agrariërs, zien we steeds meer niet
agrariërs in het buitengebied komen wonen. Veel van deze mensen willen ook een
aantrekkelijke woonomgeving, waar ook een rol voor de ANV kan liggen , om dit
gezamenlijk op te pakken.
Voor het goed organiseren van dit soort zaken hoop ik bij de ANV mijn steentje
bij te kunnen dragen.
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Monique van Kessel
Herman belde mij met de vraag of ik secretaris/penningmeester wilde worden
van de ANV. Ik heb er wel even over getwijfeld, maar na een gesprek met Hanny
en Herman heb ik toch besloten om er voor te gaan.
De ANV is mij niet helemaal vreemd, ik was namelijk betrokken bij de
oprichting, namens de ZLTO, waar ik toentertijd bestuurslid van was.
Voor degenen die mij niet kennen, wil ik me even voorstellen.
Mijn naam is Monique van Kessel, ik ben 52 jaar en getrouwd met Pieter en we
hebben twee dochters, die allebei samenwonen. Wij runnen een melkveebedrijf in
Langenboom. Verder ben ik nog administratief medewerkster bij
Gastouderbureau Grave-Mill-Landerd.
Ik hoop dat ik het stokje goed kan overpakken van Hanny, ik heb nog wel wat te
leren over de vereniging, maar met behulp van de overige bestuursleden zal dat
vast goed komen.

Startsein voor natuurcompensatie Randweg Haps
Agrarische natuurvereniging ANV-Raamvallei is in opdracht van Provincie
Noord-Brabant en gemeente Cuijk gestart met de invulling van de
natuurcompensatie voor de randweg bij Haps. De ANV gaat het veld in om
samen met de grondeigenaren heggen, houtwallen en fruitgaarden aan te leggen.
Al die nieuwe natuur- en landschapselementen compenseren de natuur die moet
wijken voor de randweg. Deelnemende grondeigenaren nemen samen de
compensatieopgave op zich en ontvangen daarvoor een vergoeding. Zo zijn de
bewoners rondom de randweg zelf aan zet hun buitengebied in te richten.
De nieuwe weg doorsnijdt het gebied tussen de Oeffeltseweg en de Lokkantseweg,
dwars door het Duits Lijntje. Ontstane schade wordt gecompenseerd. Dat geldt
niet alleen voor de landbouw, maar ook voor natuur en landschap. ANVRaamvallei zet zijn tanden in het realiseren van dik vijf kilometer aan heggen en
houtwallen in het landschap rondom de nieuwe randweg. De aanplant vindt
plaats op grond van boeren en particulieren rondom de nieuwe weg. Samen met
de grondeigenaren wordt gezocht naar gronden die voor de landbouw niet of
minder aantrekkelijk zijn, zoals overhoekjes, te natte of te droge percelen.
Grondeigenaren planten straks die nieuwe heggen en houtwallen en ontvangen
25 jaar lang een ruime vergoeding voor aanleg, beheer en het beschikbaar stellen
van de ondergrond.
Met heggen, houtwallen en fruitgaarden wordt het landschap rondom de nieuwe
weg aantrekkelijker voor mens en dier. Heel veel vogels insecten en kleine
zoogdieren leven graag in en om deze landschapselementen. Houtwallen zorgen
daarbovenop voor minder zicht- en geluidsoverlast van de nieuwe randweg en
kleden het landschap fraai aan.
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Laarakkerse waterleiding
Momenteel zijn wij als ANV ook druk bezig met de aanplant van RBL in Haps.
Het nieuwe industrieterrein Laarakker in Haps moet aan de achterkant
aangeplant worden.
Langs de bestaande sloot (Laarakkerse waterleiding) zijn onder andere poelen
gegraven voor opvang van het waterafvoer van het industrieterrein.

De ANV
Raamvallei heeft deze klus aangenomen i.s.m Gerald Willems van Areal.
Het grondwerk is door loonbedrijf Derks uit Haps gedaan.
Er zijn 92 bomen (geleverd door firma Ebben uit Cuijk) geplant langs de sloot
tussen de Cuijkseweg en de A73.
Ook hebben we 4 soorten struiken (geleverd door Frowein uit St. Agatha)
geplant, maar die hebben we op een dijk geplant die evenwijdig aan de sloot
loopt.
Op dit moment zijn we bezig met gietranden om de bomen te zetten zodat we ze
water kunnen geven. Wim van de Hoogen heeft alles opnieuw ingezaaid met een
grasmengsel.
Tijdens de Nationale boomplantdag hebben we hulp gehad van 50
schoolkinderen uit Haps die i.s.m de buitendienst van de gemeente 1000
struikjes geplant hebben.
De Boomplantdag werd geopend door wethouder Stoffels van de gemeente Cuijk.
Tussen het bedrijventerrein en de A73 is een nieuw fietspad aangelegd.
U moet beslist hier eens een fietstochtje maken het ziet er erg leuk uit.
Ik kan wel zeggen dat ons project geslaagd is!
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STIKA
Wilbertoord een bosje rijker

Op donderdag 23 maart heeft wethouder Jos van den Boogaart een boom geplant
als afronding van de aanleg van diverse nieuwe landschapselementen bij de
familie Selten in Wilbertoord. Afgelopen maand heeft de familie Selten al 1000
struiken en 7 bomen geplant. Het gaat hierbij om een particulier initiatief dat
mogelijk is gemaakt met financiële ondersteuning vanuit het Groen blauw
stimuleringskader (Stika).
Negen gemeenten in Noordoost-Brabant, 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.
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. Ook zijn vergoedingen
beschikbaar voor waardedaling of opbrengstenderving van de ondergrond waarop
de landschapselementen aangelegd worden.
Meer informatie
De criteria voor deelname zijn per gemeente verschillend. Geïnteresseerde
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
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Opening plukveldjes
Opening: 25 mei 15.00 uur (Hemelvaart) Domeinenstraat Mill, in het park
Programma:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Openingspraatje Mijntje en Pleun namens de Jeugdgemeenteraad
Opening door burgemeester
Spel: Ren je rot met een leuk prijsje voor de winnaar
Met als laatste koffie, thee en ranja, ook mag je na spelen voor iedereen die
wil!!
Bezoek ook eens de plukveldjes in de andere dorpen:
Langenboom: Vlierbes bij het bos
Sint Hubert: Kievitsdwarsweg
Wilbertoord: Verbindingsweg t.o. voetbalvelden

Plukveldjes zorgen voor een mooi stukje natuur.
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