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Nieuwsbrief  2  2018 

Inleiding. 
 
Bij deze ontvangt u de tweede 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 
- Algemene verordening gegevensbescherming 
- Pluk- & Oogstfeest 
- Proefveld ‘Vogelakker’ 
- Distels, hou ze in de gaten 

 
Van de voorzitter 

We zijn alweer een eind op weg in 2018 en we kunnen terugzien op een aparte zomer. 
Droog en heet. Dat heeft ook zijn invloed op de ontwikkelingen in de natuur. Zeker bij 
nieuwe aanleg zijn de gevolgen van de droogte merkbaar. 
Dat betekent dat er bij controles rekening moet worden gehouden en we hebben dan ook 
aan de controlerende instanties gevraagd met de voorwaarden soepel om te gaan.  
Iets waarmee wij als ANV zelf mee geconfronteerd zijn, is de ontwikkelingen van b.v. de 
pluktuintjes. Ook dit jaar hebben wij in alle dorpen van onze gemeente pluktuintjes, 
mede dank zij een initiatief van de Jeugdgemeenteraad.  Maar door de droogte zijn die 
niet tot ontplooiing kunnen komen. Daarom heeft het bestuur besloten, in overleg met de 
coördinator van de jeugdgemeenteraad, om ze te klepelen. Het is niet veel meer als 
onkruid en heeft zo totaal geen uitstraling.  

Projecten. 

Het project Randweg Haps loopt nog en we hopen dat in 2018 ingevuld te krijgen. Er 
moet 5 km gecompenseerd worden en het loopt toch enigszins moeizaam.Het project 
Industrie Laarakker is ook afgerond en daar hebben we nog twee jaar het onderhoud. 
Groen – Blauw Stimuleringskader blijf een interessant project om meer natuur te 
realiseren.  De deelname hieraan is groot en kan een alternatief zijn voor ANLB. 
{Agrarisch Natuur en Landschaps- Beheer} Dit wordt ingevuld door het Collectief Oost – 
Brabant.  

Verbonden partijen. 

Door een aantal ontwikkelingen in de landbouw is een goede afstemming met de ZLTO 
van belang. 



2 
 

Plaatselijk trekken we samen op in het MGA en de Verborgen Raamvallei. Het gaat dan 
om waterberging, peilbeheer en op welke manier kunnen de agrariërs optimaal gebruik 
blijven maken van hun gronden. 
Over de invulling van natuur in de bovengenoemde projecten worden wij betrokken door 
het waterschap. 
Samen zijn we aan het bekijken wat onze inbreng zou kunnen zijn over de 
daadwerkelijke invulling, en de kennis die wij daarover hebben om die in te brengen. 

Collectief. 

Het Collectief ANLB {Agrarisch Natuur en Landschaps- Beheer} is nu volop bezig met de 
gebiedsaanvraag 2019. Het vierde jaar van de termijn 2016 – 2021. 
Het loopt heel goed waardoor we het volledige budget kunnen wegzetten. Steeds meer 
agrariërs tonen niet alleen meer belangstelling voor natuur ontwikkeling, maar zien dit 
ook als een mooie bron van inkomsten. We gaan er van uit dat voor 2020 en 2021 weinig 
of helemaal niets meer wordt aangevraagd. De aanvraag is dan slechts nog voor 2 jaar. 
Het collectief gaat nu ook evalueren. De eerste jaren zullen dan beoordeeld worden in 
samenspraak met de Provincie. Wat is goed gegaan, wat kan beter en wat is er echt fout 
gegaan. 
Ook gaat het Collectief ervan uit dat er een volgende periode komt van 6 jaar na 2021. 

Ontwikkelingen Natuur en Landschap. 

Natuurinclusieve Landbouw. Zo als de naam al aan geeft is het een vorm van 
Natuurontwikkeling in afstemming met Agrarische activiteiten op een bedrijf.  De 
discussie hierover is: moet het een verdienmodel zijn of moet het meer een 
maatschappelijke vorm zijn van bedrijfsvoering. Daar zijn we het nog niet over eens. 
Maar het zal wel een andere kijk op de bedrijfsvoering gaan geven. Persoonlijk ben ik 
van menig dat het beiden kan zijn – moet zijn. 

Grondgebondenheid toekomstige melkveehouderij. 

Bij grondgebonden veehouderij is de kringloop van mineralen op bedrijfs- of lokaal 
niveau voor ruwvoer en mest zoveel mogelijk gesloten. 
Een voorbeeld: Waterschappen kunnen veehouders gaan belonen voor 
grondgebondenheid omdat dit dan ten goede komt aan de waterkwaliteit en of een betere 
waterberging. 
Ook de terreinbeherende instanties zullen  mee moeten werken om de 
bemestingsnormen aan te passen en zo de bedrijven nog meer in staat te stellen om de 
kringloop goed in te vullen. 
Er zal de komende jaren nog veel gaan gebeuren als we het hebben voor Natuur en 
Landbouw. Daarom is het belangrijk dat wij mee kunnen praten en denken. Het gaat 
tenslotte over de toekomst van veel bedrijven. Een sterke ANV is dan van groot belang 
en afstemming met de ZLTO is dan zeer belangrijk. 

 

Herman Wijdeven.  
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Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
 
Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 
toepassing voor alle organisaties die gegevens van personen (persoonsgegevens) in een 
bestand bewaren. Deze organisaties moeten zich aan de regels in deze nieuwe 
verordening houden. Dat geldt zowel voor het bewaren in digitale bestanden als in 
mappen op een plank. ANV Raamvallei heeft een beveiligingsbeleid opgesteld en 
maatregelen geïmplementeerd ter bescherming van persoonsgegevens tegen 
ongeautoriseerd verlies, misbruik, wijziging of vernietiging en tegen enige vorm van 
onrechtmatige verwerking. De privacyverklaring is geplaatst op onze site 
www.raamvallei.nl  

 

 

Pluk & Oogstfeest op Kasteel Tongelaar 
Om de herfst te verwelkomen is Kasteel Tongelaar zondag 14 oktober een hele dag lang 
het decor voor een culinair oogstfeest. Met eerlijk en lokaal eten, wildpluk-wandelingen, 
live-cooking en dit jaar de grootste Smaakmarkt van Zuid-Nederland met het neusje van 
de zalm op het gebied van ambachtelijke producten. Foodies halen hun hart op tijdens 
een Foodtour of bij het Buffet des Overvloeds op het binnenplein. 

De grootste Smaakmarkt van het Zuiden 

Behalve de grote Smaakmarkt zijn er allerlei activiteiten in het thema ‘food’ en ‘natuur’. 
De imker vertelt over de bijtjes van Tongelaar, kinderen mogen zelf appels plukken, 
moes maken, tarte tatin bakken in het historische bakhuisje of natuurknutselen. Er zijn 
pony’s, ezeltjes, geitjes en een knuffelkoe. Brabants Landschap, beheerder van het 
landgoed, vertelt in de boomgaard alles over de fruitteelt en ecologisch boeren op 
Tongelaar. Het Pluk & Oogstfeest staat ook bekend als één van de mooist verzorgde 
markten. De styling is in handen van een grote groep vrijwilligers o.l.v. “Onder De 
Kersenboom”. 
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Goei Leven Podium 

Nieuw dit jaar is het ‘Goei Leven Podium’ in de weide. Leerlingen van de koksopleiding 
ROC de Leijgraaf, het Smaakcentrum Cuijk van Martien Bos en tuinders uit het land 
van Cuijk laten o.a. met live-cooking op het podium zien hoe gezonde educatie tot 
culinaire hoogstandjes leidt. Al deze producenten hebben meegewerkt aan het Goei 
Leven kookboek ‘Goei Gerei’. Chefkok Jeroen van den Heuvel gaat ijs draaien met zijn 
leerlingen van melk en fruit van ‘de buren’ in de wei en ROC PIT-studenten runnen de 
Foodtruck. De ZLTO-boeren en Agrarische Natuurvereniging Raamvallei vertellen alles 
over ‘Boeren anno nu’ en op de ‘Oogsttafel’ zie je wat er allemaal groeit op hun akkers.  

Foodtours 

Food-trendwatcher Lola Fick geeft drie exclusieve Foodtours over de Smaakmarkt. 
Ontdek de bijzondere verhalen achter de de mooie producten op de Smaakmarkt en 
maak kennis met de makers. Onderweg wordt er natuurlijk ook van alles geproefd!  

De Foodtours vertrekken om 12:30, 14:30 en 16:00 uur. Tickets à €7,50 p.p. zijn te 
reserveren via de website. 

Goei Leven weide 

Maatschappelijk verantwoorde ondernemers, boeren en telers en verblijfsaccommodaties 
uit het Land van Cuijk presenteren zich samen in de Goei Leven Weide. Een Goei Leven 
is een initiatief van OntdekMill. Samen met de andere gemeentes van het Land van 
Cuijk zetten zij onze prachtige regio op de kaart. Het ís een Goei Leven in het land van 
Cuijk, daar zijn we allemaal trots op en dat laten we 14 oktober zien! 

Bourgondisch hart van Brabant 

Bovenal is het Pluk & Oogstfeest bedoeld om te genieten. Van de proeverijtjes van lokale 
brouwers en wijnhuizen. Het ‘Buffet des Overvloeds’ op het binnenplein van Kasteel 
Tongelaar door Chef Hans van der Steijn. En in het bijzonder van de stilte en schoonheid 
van het landgoed met zijn reetjes en dassen. 
Én van The Feliciano’s want die komen muziek maken. Yeehaw! 

Het Pluk & Oogstfeest is een gratis Herfst-festival en iedereen is welkom. 

www.plukenoogstfeest.nl 

Zondag, 14 okt 2017 11:00 – 18:00 

Kasteel Tongelaar 
Tongelaar 12 Mill 
autonavigatie: Hoogedijk Mill invoeren! 
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Natuurinclusief boeren wordt interessant voor melkveehouders 
 
Veel bekijks voor proefveld ‘Vogelakker’ 
Vrijdag 24 augustus was de tweede kijkdag van de vogelakker proef. Deze 
proefakker dient als voorbeeld en inspiratie voor boeren die aan agrarisch 
natuurbeheer doen. Eén van de doelen van deze proef is aan te tonen dat een 
vogelakker biodiversiteit en goed voer voor koeien combineert. 
Deze proef is een samenwerkingsproject van Agrarisch Natuur Beheer (ANB) 
Oost Brabant en Agro As de Peel. Agro As de Peel is de proeftuin van de 
regionale samenwerking AgriFood Capital, waar ondernemers, 
kennisinstellingen en overheden aan de slag zijn met vernieuwingen en 
verduurzaming van de agrarische sector.  
 
Meer natuurbeheer door boeren 
Er kwamen ruim 15 boeren en geïnteresseerden naar het proefveld. Willy Van 
Erp (bestuurslid van ANB Oost Brabant) vertelde over het succes van het 
agrarisch collectief. Steeds meer boeren nemen hier deel aan. Zo zijn er inmiddels 
al 80 boeren in deze regio aan de slag met agrarisch natuurbeheer.  
Boeren die aan agrarisch natuurbeheer doen, of dit nog van plan zijn te doen, 
deden hier kennis op. Jan Ottens, veldmedewerker van ANB Oost, gaf op 
deskundige wijze uitleg over deze proefakker. Hij gaf aan dat Agrarisch 
natuurbeheer een steeds belangrijker plek inneemt bij de boeren en dat het een 
behoud voor de melkveehouderij kan zijn. 
 
 
Modern boeren en natuurbeheer  
Sinds november 2017 kunnen boeren die mee doen met het agrarisch 
natuurbeheer, ook kiezen voor het pakket ‘vogelakker’. Zo’n akker bestaat voor 
75% uit luzerne (of rode klaver) en voor 25% uit stroken met een 
bloemenmengsel.  In dit proef perceel van 2,5 ha zitten drie stroken met 
verschillende mengsels bloemen. Dit om uit te testen welk bloemenmengsel het 
beste past bij het pakket vogelakker.  Die combinatie van stroken met bloemen 
met daartussen luzerne blijkt uitermate geschikt voor vogels (voedsel en 
veiligheid). Uiteraard zullen hier ook talloze insecten van profiteren. Luzerne is 
en vlinderbloemige plant die geen kunstmest stikstof nodig heeft. Het is een 
prima en smakelijk voer voor melkvee, een mooie aanvulling op gras en mais. En 
niet op de laatste plaats een aanwinst voor het landschap! Zo zijn agrarisch 
natuurbeheer en modern boeren goed te combineren. 
 
Niet beregen toch mooie oogst 
Op de proeflocatie staat ondanks de extreme droogte de luzerne er mooi bij. Dit 
terwijl hij niet beregend is! Met gras zou dit onmogelijk geweest zijn. Geen 
stikstof nodig en zeer zuinig met water dat zijn eigenschappen die luzerne 
bijzonder interessant maken voor de hoge zandgronden in onze omgeving.  
Luzerne mag sowieso niet gespoten worden. Dit is iets waar de meeste boeren 
‘erg aan moeten wennen’ en bovenal: vertrouwen hebben dat het goed komt.  
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De vogelakker is wat dit betreft een schot in de roos, is nu gebleken. 

 
 
 
 
Distels: Hou ze in de gaten! 

Distels bij de buren kunnen voor veel overlast zorgen. Die buur kan iedereen zijn. 
De wegbeheerder, de natuurbeheerder, de (collega-)boer of burger.  
Dit is een vervelende overlast, want als je niet tijdig ingrijpt, waaien pluizen van 
de akkerdistel over het land. Het jaar daarop zullen er flink wat distels extra 
groeien en dat geeft extra last.  
 
De benadeelde landeigenaar zal naar middelen moeten grijpen om deze te 
bestrijden, in dit geval zijn er alleen maar verliezers. We hebben het dan niet 
alleen over  kosten die gemaakt moeten worden, maar ook over de 
bestrijdingsmiddelen die ingezet moeten worden.  
De feitelijke oplossing begint bij goed nabuurschap, de grondeigenaar waar de distels 
groeien moet tijdig ingrijpen.  

Wat moet u weten over de akkerdistel:  
-De akkerdistel wordt ook wel 
boerenplaag genoemd 
-De akkerdistel kan zich via 
zaad over aanzienlijke 
afstanden verspreiden 
-De akkerdistel is als onkruid 
moeilijk uit te roeien, dit komt 
vooral omdat de 
wortelstokken diep de aarde 
ingaan en met lange uitlopers. 
-De akkerdistel verspreidt 
zaad na de bloei met behulp 
van pluizen 
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Wat kunt u doen om uw buren geen overlast te bezorgen indien u akkerdistels op 
uw land heeft: 
-Zorg er voor dat er een 50 meter brede zone distelvrij wordt gehouden tussen u 
en uw buren. 
-U kunt de distels afdekken met een dichte vegetatiemat/worteldoek. Na 2 jaar 
kunt u het doek weer verwijderen.  
-Zorg ervoor dat de distel zijn zaad niet kan verspreiden, maai deze daarom af, 
voorkeur in juni en september. 
 

 

 

Het bestuur van de ANV Raamvallei wenst u veel leesplezier en een fijne nazomer! 


