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Van het bestuur:
Op naar 2012, naar een jaar van weer nieuwe uitdagingen en kansen.
Kansen, in een tijd van bezuinigen is geen gemakkelijke opgave, maar het is wel een
uitdaging die we met zijn allen aandurven
Als u deze nieuwsbrief leest, zijn er zeker een of meer onderwerpen bij die u
persoonlijk aanspreken en interessant voor uw bedrijf kunnen zijn.
Wij als bestuur willen ook in 2012, samen met de leden ervoor gaan. Daarom
wensen we u persoonlijk en op uw bedrijven een heel goed jaar toe.
Algemene jaarvergadering;
Deze zijn we voornemens te houden in februari 2012, dus eerder dan vorige jaren,
maar hierover krijgt U later bericht.
Een te behandelen onderwerp, zal waarschijnlijk het maaibeleid van het waterschap
zijn, en hoe we dan omgaan met akkerranden
Akkerranden: aandachtpunt
Ruim twintig gegadigden hebben te kennen gegeven om hun akkerrand ,die in 2012
afloopt,te willen verlengen.
Op 16 en 17 aug. 2011 hebben deze leden hun wensen ingebracht bij Dienst
Landelijk Gebied, Vanaf 15 november tot en met 31 december 2011 zijn ze nu in de
gelegenheid om dit te bekrachtigen (veelal digitaal.)
Hoe een en ander uit zal pakken, wel of niet doorgaan ,horen we in januari 2012 van
de Provincie Zeeland. (hier dus nog even afwachten).
Bij de lopende randen , waar dit voorjaar weer bewerkt en gezaaid moet worden,
kunnen we gezamenlijk zaaizaad bestellen, daar waar gewenst.
Een deelnemer staat al op de lijst, wie volgt?
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Gewasborden:
In 2012 zullen wij als ANV de gewasborden opnieuw plaatsen op de
fietsknooppunten routes, dit alles in overleg met aanpalende landbouwers van de
gewassen. De borden worden deze winter ten toongesteld in restaurant “De
Baeckermat”.(een 7 stuks)
Verder is de vaag voor overwinterring ook weggelegd bij Yara en ook Bio Base
Training
Maar hier wachten we nog op antwoord.
Boerderijborden.
Binnen de ANV wordt op dit moment aan een ontwerp voor een boerderijbord
gewerkt.
Deze borden zijn bedoeld voor de leden van ZLTO en/of ANV. De doelstelling is om
de bedrijven positief te benadrukken. Elk bord zal dan ook uniek zijn. We willen een
aantal standaard achtergronden gebruiken als basis, daarnaast kan het bedrijf dat
zo’n bord wil hebben zijn eigen invulling geven aan de opmaak van de tekst. Je kunt
hier denken aan de naam van het bedrijf/ondernemer, soort bedrijf akkerbouw,
melkkoeien, tuinbouw etc.
Voor veel bedrijven is tevens het adres op deze manier duidelijk aan de weg te
zetten, hetgeen voor toeleveranciers, afnemers e.d. de herkenbaarheid vergroot.
De grootte van het bord zal ca. 60 cm. Breed en 40 cm. Hoog zijn. Het bord wordt
gemaakt van duurzame materialen met bijbehorende palen. De mensen die hier
interesse hebben worden langs deze weg uitgenodigd om even een mail met u
gegevens te sturen naar c.a.dees@planet.nl voor verdere vrijblijvende informatie.
Vogelherkenning:
Enkele leden hebben zich gemeld om een aantal keren, met bestuurslid Lou van
Fraeijenhove, op hun erf een uurtje te besteden aan vogelherkenning.
Graag nodigen wij u uit om hier aan deel te nemen. Hoeveel verschillende vogels
herkent u op uw bedrijf? Heeft u ook interesse? Laat het even weten.
Project Ganzen
Op de rails zetten van het bekend maken, van Ganzenvlees als
“STREEKPRODUKT”.
Landbouwgewasschade door ganzen, en de schadevergoeding van de gewassen,
door de Overheid,hieraan is gekoppeld het bejagen en afschieten van ganzen.
Ganzen schieten en deze dan vernietigen, is niet burger vriendelijk.
Vanuit deze visie zijn we gestart met het ganzenvlees meer bekendheid te geven als
steek en natuurproduct
De eerste sessie was op de verlichteboerderijenroute in september. Ook was ons
ganzenvlees te proeven op de Scaldis-Fair in Goes.(Sabine Verburg, van lekker
regionaal product)
En op een wijnproeverij hebben we akte de presente gegeven.
De beide kerst markten in Axel en Hulst (waar we ook wilden acteren ) werden
afgelast.
Nu op naar de eerst volgende van 2012 in Goes,9 en 10 februari Agribeurs
Zeelandhallen en op de jaarmarkt van St-Jansteen?
Over dit gebeuren is ook samenspraak met de Belgische collega”s
We gaan proberen om ons product – Ganzenvlees te vermarkten.
Restaurant De Baeckermat heeft zich bereid verklaart het ganzenproduct in te kopen
en te vermarkten (zie ook onze Web-site)
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Ganzendruk
Het aantal overwinterende ganzen dat momenteel in Oost ZeeuwsVlaanderen
verblijft is als men er nadeel van heeft altijd te veel.
Dit is zeker het geval al ze meerdere malen hetzelfde perceel bezoeken.
Anders dan vorig jaar is dat de ganzen nu niet meer op oogstresten vertoeven ( alles
is geploegd).
Nu foerageren ze op wintergraan graszaadpercelen weilanden en op de graslanden
binnen het foerageer gebieden die daar voor bestemd zijn.
Positief voor de boer van deze ingezaaide grasgroenbemester is dat hij hiervoor een
premie ontvangt en dat hij na 1 februari na evt. bemesten kan ploegen.
Dit gebeuren hebben we ook gezien op onze kleine rondrit met belangstellenden op
20 december jl.
We gaan dit zeker volgen
Plukranden
In 2012 wil de ANV Groene Oogst op minimaal twee plaatsen een kleine plukrand
voor bloemen inzaaien.
Eén in de afd. ZLTO Hulst , en één in de afd. Terneuzen.
We gaan dit volgen, als zijnde een PILOT-project.
We nemen Walcheren en Zuid Beveland als voorbeeld, maar dan op veel kleinere
schaal, met wel als doel de polder aan de burger te promoten.
Het financiële plaatje, zal net als verkoop van landbouwproducten, zijn invulling
moeten krijgen.
Liefhebbers om mee te doen of mee te denken, graag een mailtje naar de secretaris,
c.a.dees@planet.nl
Website:
Na overleg met onze websitebeheerder zijn we aan de slag gegaan om de site up-todate te houden. Liefhebber om te helpen, meldt U maar.
Namens het bestuur:
Martin Dekker,
Cees Dees,
Aciel Cammaart
Anne Douwe van der Zee
Lou van Fraeijenhove
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