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Aan de grondgebruikers binnen de ganzen-foerageergebieden in de polders Smitschorre (Axel) de
Catharina en Riet en Wulfsdijkpolder en de polders vanaf Kloosterzande tot Nieuw-Namen en in West
Zeeuws Vlaanderen Baerzande (Oude en Nieuwe Groedschepolder)

Nieuwsbrief ANV Groene Oogst
Goedkeuring van de vaste vergoeding ganzenbeheer seizoen 20011/2012.
Ook dit jaar hebben we weer de goedkeuring ontvangen voor de vaste vergoeding van het jaar 2011/2012.
In het bijgevoegde betalingsoverzicht staan de uit te betalen bedragen achter de datum 01-10-2011 in geel
geaccentueerd.
Ik wil u vragen dit goed te controleren. Bij enkele van u zaten er een paar fouten in. Hierover heb ik met de
desbetreffende beheerders al contact gehad en een bezwaar gemaakt bij Dienst Regelingen. Mochten er
desondanks nog fouten in zitten dan moet u zo snel mogelijk contact met mij opnemen; de uiterste
bezwaardatum is: 01-11-2012.
Als ik na deze tijd reageer zal het bezwaar gegarandeerd afgewezen worden!!!!
Van de variabele vergoeding: de schade op bouwland en grasland krijgt u binnenkort persoonlijk bericht.
Ook dit dient u goed te controleren; een eventueel bezwaar op de variabele vergoeding moet u zelf maken.
Vervolg ganzenbeheer na 2014
Wat er na de periode van 6 jaar, die nu nog loopt en afloopt in 2014, zal gebeuren met het ganzenbeheer is
nog zeer onduidelijk. De laatste berichten zijn niet erg bemoedigend, omdat er waarschijnlijk geen vervolg
zal komen op deze regeling en de vaste vergoeding en de grasgroenbemesterpaketten dus komen te
vervallen. De schade door ganzen binnen de fourageergebieden zal naar alle waarschijnlijkheid betaald
blijven worden, maar buiten de fourageergebieden zal de schade misschien niet meer vergoedt gaan
worden.
We moeten niet op de zaken vooruit lopen, maar met het nieuwe landbouwbeleid in zicht ziet het er
allemaal niet echt goed uit.

Vroeg gezaaid en de ganzen veroorzaken schade in het (opkomende) gewas………..
In de nu pas gezaaide percelen wintertarwe en wintergerst komen op verschillende plaatsen al ganzen op
het perceel. Als de ganzen nu al grote schade veroorzaken kunt u overwegen om contact op te nemen met
de fa. Overheul Agro bv. (telnr. 0321-312260); deze kan dan in samenwerking met DR al een taxateur laten
komen. De taxateur zal de waarneming dan meenemen in de taxatie later in het seizoen.

Bijeenkomsten ANV Groene Oogst
Op dinsdag 6 november 2012 en dinsdag 11 december 2012 organiseert de ANV (veld) bijeenkomsten
op de Mariahoeve bij E. van Wesemael te Nieuw Namen, adres: Koninginnestraat 2, 4568PT NieuwNamen.
Beide bijeenkomsten beginnen om 9.30 uur en duren tot ongeveer 13.00 uur.
Tijdens deze bijeenkomsten kan bijgepraat worden over het ganzenbeheer en andere activiteiten van de
ANV en zullen we in de polders gaan kijken naar de ganzen en projecten met grasgroenbemester.
Graag even laten weten of u er bij kunt zijn i.v.m. de catering. Aanmelden kan bij Martin Dekker: telnr.
0114-651725 of 0651636842. Heeft u zich aangemeld en bent u toch verhinderd dan afmelden 5 dagen
voor de opgegeven datum.
Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.
Vriendelijke groet,
Namens de ANV Groene Oogst.
Jeanne Boënne
jboenne@zonnet.nl

