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2021, een terugblik! 

Eind 2020 hebben we in de nieuwsbrief de hoop uitgesproken dat de corona perikelen, 
ons in 2021 minder zouden gaan beperken. Zeker zodra er een enting voor was, zou er 
terug gegaan kunnen worden naar “normaal”. Nu we een jaar verder zijn, blijkt dat door 
diverse omstandigheden nog allerminst het geval te zijn. In het dagelijkse leven worden 
we op allerlei manieren gestuurd om het aantal besmettingen  terug te dringen.  

Ook als ANV hebben we hier mee te maken;  omdat we graag een jaarvergadering doen 
met een interessant gespreksonderwerp erbij en dit dan ook op locatie willen doen, is de 
vergadering nog steeds niet ingevuld. Ook overleggen met andere organisatie, zijn 
lastiger te organiseren en een digitaal overleg wint het niet van een keukentafelgesprek. 
Onze bestuursvergaderingen hebben we gehouden volgens de geldende regels en in de 
zomerperiode lukte dit buiten op een terras ook goed.  Laat 2022 het jaar maar worden, 
waar wel meer gelegenheid komt om elkaar te ontmoeten. 
Want de wereld staat niet stil en er zullen genoeg zaken zijn die de aandacht nodig 
hebben. 

Zo is ondertussen Stika vervangen door Stila en dit biedt op sommige plekken mooie 
mogelijkheden voor landschapsontwikkelingen. Hier zal de nieuwe veld coördinator meer 
over vertellen.  

Ook krijgen we in 2023 te maken met een nieuwe opzet/verdeling van de GLB gelden. 
Hier kunnen we ons het komende jaar op voorbereiden en waar vergroening mogelijk 
ingevuld kan worden met ontwikkelingen waarbij de ANV een ondersteunende rol kan 
betekenen,  willen we dat zeker doen. 

Het ontstaan van de fusiegemeente Land van Cuijk, heeft ook gevolgen voor het overleg 
met de gemeente vanuit de ANV. Binnen de nieuwe gemeente zijn een 3 tal ANV’s actief, 
die ieder als eigen vereniging blijven doorgaan, maar we willen wel kijken of we het 
contact met de gemeente gezamenlijk kunnen doen en zo professioneel als mogelijk ook 
een goed aanspreekpunt te zijn voor de gemeente. 

Nu er eindelijk ook weer een nieuwe regering aan zit te komen, hopen/verwachten zeker 
de agrariërs dat er duidelijkheid komt in de aanpak van de stikstof problematiek. Voor 
sommigen zal dat betekenen dat het bedrijf of de bedrijfsvoering een verandering zal 
ondergaan. Het is te hopen dat dit op een zodanige manier gebeurd dat er weer 
perspectief is om verder te kunnen. Mocht er bijvoorbeeld een ontwikkeling komen, waar 
we als ANV iets in kunnen betekenen, dan zullen we ons daarvoor blijven inzetten. 

 

 

 

 

 

 

 



Kennismaking met veldcoördinator Martien Vinken 

 

Mijn naam is Martien Vinken uit Someren. Vanuit mijn hobby, het aanleggen en beheren 
van klein landschappelijke elementen in het buitengebied, heb ik een eigen bedrijf 
opgestart. Ik heb van mijn hobby dus mijn werk kunnen maken.  

Verder geef ik percussie les aan mensen met een beperking via Kans +. Dat geeft 
ontzettend veel voldoening als je ziet hoe deze mensen genieten van muziek maken.  

Zelf heb ik nog percelen grasland waarbinnen ook landschappelijke elementen zijn 
aangelegd (poelen, knotbomen, bloemenranden, elzenhagen e.d.) . Ik doe nog steeds 
veel vrijwilligerswerk voor het Summers Landschap. Daar houd ik me bezig met het 
aanleggen van akkerranden, het onderhouden van knotbomen en de aanleg van o.a. 
boomgaarden. Mijn opdrachtgevers zijn particulieren/gemeentes/ Brabants Landschap 
die graag iets willen aanleggen en waarvoor ik vaak nog een subsidiepotje kan 
aanspreken. Onlangs ben ik als veld coördinator van Stila in uw gemeente benoemd. Ik 
vervang daar Sjoerd Emmen die werkzaam is bij Orbis. Ik ben van mening dat Sila in uw 
gemeente veel meer ingezet kan worden dan tot nog toe gedaan is. Nu is het vaak zo, 
onbekend maakt onbemind. Daar ligt nog een uitdaging om Stila onder de aandacht te 
brengen bij mensen in het buitengebied in uw gemeente.  
Verder ben ik veldmedewerker van het ANB Oost.  

Ik hoop u spoedig te ontmoeten.  

 

Martien Vinken  

info@martienvinken.nl  



Helpt u mee het buitengebied mooier te maken in uw gemeente? 

Heeft u grond in het buitengebied? En ligt deze grond buiten uw erf*? Dan kunt u in 
aanmerking komen voor een aantrekkelijke vergoeding voor aanleg en beheer van 
bomen, bosschages, hagen, poelen, bloemrijke randen, e.d. 

Bijdragen kunnen beschikbaar worden gesteld uit de Stimuleringsregeling Landschap. Dit 
is een provinciale regeling waaraan ook gemeenten en waterschappen bijdragen.  

Met de regeling kunt u een bijdrage leveren aan een vergroening van het buitengebied. 
Door nieuwe landschapselementen aan te leggen, wordt de omgeving niet alleen 
aantrekkelijker om er te wonen, te werken en te recreëren, maar biedt het ook meer 
ruimte aan soorten als patrijs, uilen, kikkers, vogels en bijen. 

Bent u geïnteresseerd in de subsidiemogelijkheden, dan kunt u vrijblijvend contact 
opnemen met de veldcoördinator Martien Vinken.  

Voor meer informatie kunt u ook de site van Brabants Landschap raadplegen: 
https://www.brabantslandschap.nl/ons-werk/advies-en-subsidie/subsidiemogelijkheden/ 

 

* Bij een agrarisch bedrijf is dit het bouwvlak inclusief een zone van 10 m  en 
bij een burgerwoning de bestemming ‘wonen’ inclusief een strook van 10 meter 
daar rondom. 

     

 

Waarom zijn insectenhotels zo 
belangrijk? 

Dit opmerkelijke bouwwerk op de foto bevindt zich 
in Sint Hubert en is een hotel.  Dit insectenhotel is 
gemaakt door Lia Berendes en heeft de eerste prijs 
gewonnen in onze wedstrijd. Geen vijfsterrenhotel 
voor de mens, maar een speciaal hotel bestemd 
voor insecten. Dit insectenhotel is tamelijk groot en 
moet plaats bieden aan verschillende soorten. 
Echter, wat is een insectenhotel eigenlijk en 
waarom is dit zo belangrijk? Of liever gezegd: 
noodzakelijk? 

 

 

 



Onmisbaar 

Het is voor insecten steeds moeilijker om een schuilplaats of een nestplaats te vinden. 
Dit komt vooral omdat de laatste jaren natuurgebieden steeds kleiner worden door de 
toenemende verstedelijking en woningbouw. Insecten zijn een onmisbare schakel in de 
natuur en van onschatbare waarde. Stel je voor als er geen insecten zouden zijn, ze zijn 
noodzakelijk voor het ecologisch evenwicht. Insecten helpen mee om je planten en 
gewassen in de natuur en in je tuin te bestuiven. Zonder bestuiving groeien er geen 
vruchten of groenten. Bijvoorbeeld bijen, hommels en vlinders verzamelen nectar en 
zorgen voor deze bestuiving. Bijen maken honing van de nectar. Daarnaast helpen 
bepaalde insecten om andere schadelijke soorten (ongedierte als bladluis, muggen en 
bepaalde rupsen en huisvliegen) op een natuurlijke manier te bestrijden of op te ruimen. 
Denk daarbij aan het lieveheersbeestje, de (sluip)wesp en spinnensoorten. Zodat de 
planten in je tuin gevrijwaard blijven van dit ongedierte en gezond blijven. Het mooie 
van onze natuur is dat ieder insect een eigen functie heeft. 

De natuur een handje helpen 

Als mens kun je de natuur en de insecten een handje helpen met het plaatsen van een 
insectenhotel in de tuin of zelfs met een klein hotel op het balkon. Er zijn diverse 
insectenhotels in alle soorten en maten in de 
handel. Bijvoorbeeld speciale insectenhotels 

voor bijen, lieveheersbeestjes en 
vlinders. Tevens zijn er insectenhotels die 
diverse soorten insecten kunnen herbergen. En 
wie een beetje handig is, kan zelf zo’n 
insectenhotel fabriceren. Op het internet is 
daarover genoeg informatie te vinden en vaak heb je veel van de bruikbare materialen 
zelf in huis.  
Vermijd wel het gebruik van bestrijdingsmiddelen en schadelijke materialen en stoffen 
als verf, lak of schoonmaakmiddelen. Het onderkomen moet zo natuurlijk mogelijk zijn. 
Maak een verlaten insectenhotel daarom nooit schoon. Dit verstoort namelijk het 
natuurlijk evenwicht. Plaats het insectenhotel altijd op een zonnige en windvrije plek, in 
de buurt van bloemen. 

Ten slotte is het leuk en leerzaam om het boeiende leven en ontwikkeling van insecten in 
een insectenhotel van dichtbij te bestuderen. Vooral voor kinderen. Een insectenhotel 
voor diverse soorten is daarom aan te bevelen, vooral omdat de ene soort overdag actief 
is en de andere soort ’s avonds of ’s nachts tot leven komt.  

Wil je behalve insecten misschien een eekhoorn in je tuin?  
Bouw een eekhoornhuis, wie weet komt er een eekhoorntje bij je op bezoek. 

 



Wist je dat de pluimstaart van de eekhoorn, buiten dat hij gewoon mooi is, nogal wat 
functies heeft? 
-De staart dient als roer. De eekhoorn maakt soms grote sprongen door de lucht, met de 
staart kan hij van richting veranderen en zijn evenwicht bewaren. 
-Op warme dagen kan de eekhoorn zo gaan zitten dat hij profiteert van de schaduw van 
zijn eigen staart. 
-Als het regent gebruikt hij de staart als paraplu.

 
-Als er gevaar is dreigt de eekhoorn met zijn staart, hij gaat er mee zwaaien. De oren 
staan dan plat naar achteren. 
-Als hij de staart uitzet en op zijn rug legt is hij speels. De eekhoorn geeft met de staart 
signalen af. 
-De mooie pluimstaart dient ook als deken tijdens een koude nacht. 

Hoe mooi zou het zijn, als je een eekhoorn kunt observeren en zelf kunt zien wat hij 
allemaal met zijn staart doet? 

 

Natuurbeheer 

Volgens wikipedia is natuurbeheer het beheren van de natuur uitgaande van 
natuurbeschermingsdoelstellingen en met specifieke natuurbeheersmaatregelen. 
Bij deze zin denk je al snel….verklaar je nader! Wat zijn 
natuurbeschermingsdoelstellingen en wat zijn de specifieke natuurbeheersmaatregelen. 
Dat laatste, daar zijn we in Nederland goed in, regeltjes regeltjes. Wil je natuur beheren, 
moet je aan veel regels voldoen en om het dan nog gemakkelijker te maken, zijn er 
verschillende regels voor verschillende gebieden.  
Soms is natuurbeheer de natuur zijn gang laten gaan, maar soms wordt er ook een 
richting opgestuurd, voor een bepaalde dier- of plantensoort. Om het evenwicht te 
vinden tussen wat we willen in de natuur, wat we hiervoor op kunnen en willen geven en 
te zorgen dat bepaalde dieren, planten niet de overhand krijgen, terwijl dit niet gewenst 
is, blijft het zoeken naar de juiste invulling.  

Er is al veel onderzoek gedaan, maar zoals 
we afgelopen jaar wel gemerkt hebben met 
onze pandemie, kunnen we nog zoveel 
willen, maar de natuur laat zich niet altijd 
sturen.  
De natuur is machtig, kijk maar naar de 
kracht van water en wind.  
Als agrarische natuurvereniging willen we 
het beste voor onze natuur, onze grond, de 
mensen die er op wonen, maar ook voor de 
ondernemers in ons gebied die eerlijk voedsel produceren.  



We blijven er met zijn allen de schouders onder zetten en misschien worden er soms 
verkeerde beslissingen genomen, maar ook daar leren we van. 

En, natuurbeheer hoeft niet altijd volgens specifieke 
natuurbeheersmaatregelen, dit kan ook met gewoon 
gezond boerenverstand en met de informatie en wijze 
lessen die we van onze ouders hebben meegekregen. Laten 
we niet vergeten, dat zij geen meetapparatuur hadden, 

maar naar de lucht keken om te zien of het ging regenen en kijken naar de dieren als er 
onweer op komst was.  
Het is jammer dat we ons vaak alleen maar laten leiden door digitale informatie en 
vergeten op ons gevoel af te gaan.  Mensen, laten we daarom afspreken om in de 
toekomst met een goed gevoel samen op een mooie manier de natuur te beheren of juist 
niet te beheren.  

 

 

 

Op bovenstaande foto kunt ziet u de hegaanplant bij  Bedrijvenpark Laarakker in Haps.  
Voor natuurcompensatie heeft ANV Raamvallei, een paar jaar terug, 4 hectare aan 
moeten planten. Danone had hier een wandelpad door gelegd met als doel dat 
werknemers tijdens de pauze even frisse lucht konden happen. Er werd veel gebruik 
gemaakt van het wandelpad, ook door hondenliefhebbers. Om te voorkomen dat de 
honden het wild weg joegen, moesten we langs het wandelpad een heg planten met 
doorens, zodat de honden op het wandelpad bleven. 

 

 

 



 

 

Er stond een mooie heg, gepland door ANV Raamvallei, aan de 
Kampseweg. Per ongeluk afgemaaid door een fanatieke maaier, 
maar gelukkig groeit de heg weer aan.  

 

 

 

 

 

 

 

Hier wordt een struweelheg geplant bij ons 
bestuurslid Frank Loeffen in het kader van 
Natuurinclusieve landbouw. We hebben daar 6 
verschillende planten gebruikt ook onder andere voor 
kleine vogels die beschutting zoeken tegen de 
roofvogels. 

 

 

 

 

 

 

 

Mooie brug tussen de aanplant in 
Haps, nodigt uit om lekker te 
wandelen.  

 

 

 

 

Respect voor een bever, wat kan zo’n beestje kan (al zijn we er niet 
altijd blij mee). Een bever kan een 25 centimeter dikke boom 
omknagen in minder dan vier uur.  

 

 



Beste mensen, 

Alweer een jaar voorbij zoals we dat niet eerder meegemaakt hebben. Het vraagt wat 
van ons incasseringsvermogen, maar gelukkig hebben we allemaal een dak boven ons 
hoofd, kunnen we overal eten kopen en ondanks de hoge energiekosten, zitten we er 
warm bij. 

Ieders grootste wens is gezond blijven, en dat is wat wij iedereen toewensen! 

 

Bewaar wat fijn is 

Of het nu groot 

Of klein is. 

Hou vast wat raakt. 

Laat los wat niet 

Gelukkig maakt. 

 

Heel veel gezondheid, geluk en natuurlijk heel 
veel genietmomentjes in onze mooie natuur. 

 

 

Het bestuur van ANV Raamvallei  

wenst u  

Prettige  Kerstdagen  

en  een  gelukkig  en  gezond  2022 


