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Van het bestuur:
Vandaag 23 maart 2011.
Op 23 februari was er een informatie en bijpraatavond over de akkerranden. Hier werd
o.a. medegedeeld dat er over het jaar 2010 nog steeds geen betaling heeft plaatsgevonden
door Dienst Regelingen.
Hetzelfde geldt voor de vergoeding in de ganzen foerageergebieden, tevens hebben
diverse landbouwers nog steeds geen toeslagrechten ontvangen.
Ruim een week geleden is per post aan de deelnemers van akkerranden, vanuit DR
gemeld, dat de uitbetaling nog wel acht weken op zich kan laten wachten.
Als bestuur zijn we hier allesbehalve gelukkig mee, we hebben ons ongenoegen bij de
ZLTO laten horen.
Algemene vergadering:
Deze staat gepland op woensdagavond 22 juni om 20.00 uur bij de Baeckermat te
Westdorpe.
De uitnodiging volgt later.
Akkerranden: aandachtpunt
Voor diegenen die vorig jaar en verlenging zijn aangegaan voor de volgende 6 jaar, is het
belangrijk dat er onderhoud en vernieuwing gepleegd wordt 1 maart t/m 31 maart en voor
patrijzenrand ploegen tot 15 april.
Raadpleeg uw schema, voor vragen kunt u terecht bij Martin Dekker 06 51636842
Ook voor vragen over zaadmengsels en kruiden.

Gewasborden:
In 2011 zullen wij als ANV de gewasborden opnieuw plaatsen op de fietsknooppunten
routes, dit alles in overleg met aanpalende landbouwers van de gewassen, momenteel zijn
de borden te zien in het zwembad “de Vliegende vaart” in Terneuzen.
Vogelherkenning:
Enkele leden hebben zich gemeld om een aantal keren, met bestuurslid Lou van
Fraeijenhove op hun erf een uurtje te besteden aan vogelherkenning. We houden u op de
hoogte over het verloop, Heeft u ook interesse? Laat het even weten.
Project:
Het jaar van de boerenzwaluw, ook als ANV willen we ons steentje bijdragen.
Als u boerenzwaluwen op uw bedrijf hebt en u wilt deze gegevens delen, geef het aan
dan hoort u van ons hoe het in zijn werk gaat.
Website:
We gaan vanaf nu weer aan de slag om de site bij te werken.
De informatie over de overwinterende ganzen heeft hierin hoge prioriteit.
Pilot project::
In Nederland start dit jaar een pilot met overwinterende graanstoppels voor akkrvogels.
Deze stoppel, op lichtere gronden, kan men dan ploegen in “voorjaar.
Er is in Nederland plaats voor een tiental percelen (deelnemers) .
De opp. moet minimaal 2 ha zijn, en dit mag ook een deel zijn van een perceel.
Voor een vergoeding wordt gedacht aan 500 a 1000 euro.
Meer info bij Martin en of Cees.
Heb je belangstelling, dan graag nog deze week reactie, wie het eerst komt die het eerst
maalt.
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