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Van het bestuur:
Het bestuur van de ANV Groene Oogst wil jullie middels deze nieuwsbrief op de hoogte
houden van hetgeen ons bezig houdt.
En jullie de kans geven om met ons mee te denken door hierop te reageren.
Op het eind van het jaar kijk je vaak terug naar wat is gepasseerd. Tevens zijn er weer
verwachtingen voor het jaar dat komt.
Het bestuur gaat ervan uit dat er onder onze leden initiatieven en ideeën ontwikkeld worden
waarmee de agrarische leden maar ook burgers mee zijn gediend. Hebt u een idee laat het
weten bij de secretaris. We stellen het op prijs dat u actief meedenkt over Agrarisch
Natuurbeheer.
Als bestuur zijn we nu 8 jaar bezig. We hebben een paar jaar geleden afgesproken dat het
goed zou zijn dat nieuwe bestuursleden een inbreng krijgen. Helaas is dit er nog niet van
gekomen. We willen daarom dringend een oproep doen: meldt u aan als bestuurslid van ANV
Groene Oogst!
Poldernatuur:
Het tot stand komen van Collectief “Poldernatuur” Zeeland, bestaande uit 8 ANV’s en 1
Stichting Bloeiend West- Zeeuws-Vlaanderen ligt achter ons. Dat heeft veel tijd en energie
gekost. Maar nu staat er een Collectief als vereniging, dat zaken gaat doen met onze eigen
Provincie. We gaan er vanuit dat de lijnen voor subsidie aanvragen Agrarisch Natuurbeheer
directer, korter en doelmatiger zullen zijn.
Nog veel denkwerk blijft nodig. O.a. de vraag gaat het Collectief werk uitbesteden zoals
controle op akkerrandbeheer, of gaan we dit zelf uitvoeren.
Monitoren - beheren Akkerranden:
Akkerrandbeheerders welke binnen de begrenzing van een Akkervogelleefgebied een rand
beheren hebben de mogelijkheid gehad om hun contract te verbreken en een nieuw contract
voor 6 jaar af te sluiten. Veel gegadigden hebben hiervan gebruik gemaakt. Wil je de
begrensde gebieden bekijken kan dat op de volgende site:
http://zldgwb.Zeeland.nl/gw411sl/?Viewer=Natuurlandschap

De deelnemers van de Akkerranden hebben informatie over de monitoring kunnen ontvangen
in het laatst gehouden Tel-Café. Deze tellingen van de doelsoorten is gewenst. We willen een
beeld krijgen of de doelsoorten aanwezig zijn. En welke diersoorten in onze akkerranden een
meerwaarde opleveren. De tellingen worden uitgevoerd in samenwerking met jagers van de
FBE en mensen uit de Vogelwerkgroepen.
Andere vormen Agrarisch Natuurbeheer:
Er komen nog mogelijkheden voor Agrarisch Natuurbeheer in Zeeland met vergoeding: de
zogenoemde Natte en Droge Dooradering. O.a. aaneengesloten gebieden waar de
kamsalamander leeft. We zullen u later hierover informeren. Het bestuur van Poldernatuur
Zeeland moet hiermee aan de slag.
Een BELANGRIJKE TIP:
Wilt u in de toekomst meedoen om invulling te geven aan agrarisch natuurbeheer, laat het ons
weten. We kunnen u dan benaderen om uw wensen vrijblijvend te bespreken.
Winterganzen:
Binnen de begrensde opvang gebieden zijn de datums 1 november tot 15 februari voor de
Grauwe Gans en 1 november tot 31 maart voor de kolgans. I.v.m. bejagen van de ganzen
belangrijk. Voor meer informatie kijk op de site van FBE Zeeland.
Op deze site vindt u ook vergunningen voor het bejagen van winterganzen buiten de
begrensde gebieden. Belangrijk, omdat zonder afschotvergunning geen schadevergoeding kan
worden aangevraagd bij het Fauna Fonds (nu BIJ12). Wilt u schade melden zie
www.faunaschade.nl
Er kunnen redenen zijn voor de mogelijkheid om de grenzen van de opvanggebieden te
veranderen. Om te verruimen of te verkleinen. Graag bij het bestuur aangeven. We nemen uw
wensen mee naar de evaluatie ganzenopvang bij de provincie.
Om te zien hoe en waar de begrensde rustgebieden ganzen liggen kijk op:
http://zldwb.Zeeland.nl/gw411sl/?Viewer=Natuurlandschap
Ganzenvlees:
De jagers kunnen hun vlees bij Poelier de Letter- Polfliet brengen aan de ’s Gravenstraat 363
te Clinge.
En een goed stuk ganzenvlees is te verkrijgen bij keurslagerij Marc Biebroeck in Hulst.
Bijlage:
Er zitten bij deze nieuwsbrief een bijlage met extra informatie over het Ganzengebeuren en
schade in de landbouw door Kraaien
Ook is er bij Martin Dekker een folder beschikbaar met daarop de verschillende
ganzensoorten.
Bloemplukranden:
De bloemplukranden waren ook dit jaar weer in trek. Door de slechte en late opkomst was de
start moeizaam. Er was veel concurrentie van onkruid, vooral Ganzenvoetachtige. Gelukkig
waren er in augustus genoeg bloemen van diverse soorten aanwezig. Menigeen heeft daar
dankbaar een boeket van geplukt. Dit is dan ook weer een mooie vorm van GENIETEN in de
polder!
Wandelpaden:
De Gewasborden van de verschillende gewassen hebben ook dit jaar weer langs wandelroutes
gestaan. Deze informatie blijft nodig omdat nog steeds blijkt dat veel mensen weinig weten
van onze producten.

Jaarvergadering:
Onze jaarvergadering hopen we te houden op 25 februari a.s. in de Baeckermat te Westdorpe.
We willen dan aandacht geven aan de onkruiddruk in onze akkerranden en bloemplukranden.
Bio boeren willen hun ervaringen met ons delen.
Tot slot wensen we jullie met het Agrarisch Natuurbeheer en op jullie bedrijven een
voorspoedig nieuw jaar toe. Voor ieder persoonlijk en voor jullie familieleden een goed en
gezond 2016!
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