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B este lezers, 

 

De herfst staat voor de deur. 

Er wordt druk geoogst. Het 

graan is er al af, de mais 

wordt gehakseld en in de kuil 

gedaan. In een droge week 

wordt wellicht de laatste sne-

de gras gemaaid. Dit jaar 

was een goed jaar voor de 

gewassen. Regelmatig een 

buitje maar ook hogere tem-

peraturen zorgden voor 

groeizaam weer. Plaatselijk 

waren er grote verschillen in 

neerslag. 

 

De avonden worden langer. 

Tijd om ook de nieuwsbrief 

weer onder uw aandacht te 

brengen. In deze nieuwsbrief 

hebben we weer informatie 

uit ons gebied. Twee perso-

nen die u tegen kunt komen 

in ons gebied stellen zich 

voor: de nieuwe veldcoördi-

nator voor de StiKa  (Groen 

Blauw Stimuleringskader) en 

de wijkagent van Heeze-

Leende. Wico Dieleman geeft 

een verslag van de Regionale 

ANV dag. Deze werd dit jaar 

in Heeze gehouden. Tijdens 

deze bijeenkomst hield Wim 

Nieuwenhuizen een inleiding 

over sociaal kapitaal. Hem 

hebben we gevraagd dat in 

deze nieuwsbrief toe te lich-

ten. 

Verder  natuurlijk de column 

van ons redactielid Henk 

Struving en een bijdrage van 

Henk Antonissen over de 

bloeiende randen. De stand 

van zaken rond het Collectief 

Midden Brabant is ook weer 

opgenomen. Nog geen lid: 

snel opgeven! 

Jochem Sloothaak heeft een 

korte samenvatting van het 

nieuwe agrarische natuurbe-

heer gemaakt en Adrie 

Staals leverde een bijdrage 

van de nieuwe werkgroep 

Groen. Ons lid en bestuurder 

van Stichting Landschapsbe-

heer HHH, Peter van Rijsin-

gen vertelt u over de Stich-

ting. 

 

Veel leesplezier, 

Erik, Henk, Peter en Ton 

A G E N D A :  

Donderdag 5 november 

20:30 Najaarsvergadering 

met daarna een lezing door 

Hans van der Kruis 

Zaterdag 7 november 

Landelijke natuurwerkdag 

Donderdag 17 december 

20:30 Filmavond 

Dinsdag 9 februari 2016 

20:30 Lezing 

Woensdag 16 maart 2016 

20:30 Lezing 

Maandag 18 april 2016 

20:30 Algemene ledenver-

gadering 
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A fgelopen periode heeft u zich op 

kunnen geven als lid van het Col-

lectief Midden Brabant.  

Een lidmaatschap is noodzakelijk als 

u in de toekomst deelneemt aan agra-

risch natuur- en landschapsbeheer. 

Ook andere regelingen en vergoedin-

gen gaan op termijn via het collectief 

lopen. Belangrijk dus om nu aan te 

haken. Voor leden van onze vereni-

ging is in 2015 geen entreegeld en 

geen contributie verschuldigd.  

Ondertussen is de ledenraad bekend 

en kan de vereniging aan de slag. We 

gaan er van uit dat het kwaliteitshand-

boek door de certificeringscommissie 

is goedgekeurd.  

Komend jaar wordt een echte uitda-

ging: veel contracten lopen af. Een 

gedeelte van de deelnemers zal het 

contract kunnen continueren. Ande-

ren, waarbij de percelen niet in de 

‘vlekkenkaart’ vallen, zullen geen con-

tract meer kunnen afsluiten. Het vrij-

komend budget kan wel in de vlekken 

geïnvesteerd worden. Wellicht zijn er 

wel mogelijkheden via StiKa en de 

Blauwe diensten. Graag informeren 

wij u te zijner tijd over de mogelijkhe-

den. 

In Heeze-Leende zijn de beekdalen 

van de Strijper-, de Buulder- en de 

Grootte Aa opgenomen in de vlekken-

kaart. Ook akkergebieden in de Dijk-

sche heide en de  Huchterheide,    

behoren tot de ‘zoekgebieden’. Ko-

mend jaar wordt gekeken of er moge-

lijkheden zijn om Agrarisch natuurbe-

heer hier vorm te geven. Dit zou dan 

op 1 januari 2017 van start kunnen 

gaan. Bent u geïnteresseerd? Neem 

dan even contact op met ons be-

stuurslid Peter van der Kruis. Hij is 

tevens bestuurslid van het Collectief 

Midden Brabant. 

De komende tijd wordt ook onder-

zocht of er mogelijkheden voor blauwe 

diensten zijn. 

N aar aanleiding van de thema-

avond op 19 januari jl. waarin 

werd aangegeven om in de toekomst 

meer aandacht aan het agrarisch 

landschap te schenken, is vanuit het 

bestuur het initiatief gekomen tot het 

oprichten van een werkgroep die zich 

bezig gaat houden met deze materie.  

De samenstelling van de werkgroep 

Groen bestaat uit boeren, burgers en 

buitenlui. Zij zijn allen lid van onze 

plattelandsvereniging. Inmiddels is 

deze werkgroep enkele malen bij el-

kaar geweest om een doelstelling te 

formuleren en zich te beraden over de 

aanpak van dit onderwerp. Als doel-

stelling wordt de oorspronkelijke doel-

stelling van de vereniging overgeno-

men. Deze past goed bij die van de 

nieuwe werkgroep. 

De werkgroep Groen streeft naar het 

bevorderen van een aantrekkelijk bui-

tengebied waar natuur, landschap en 

gezonde boerenbedrijven naast elkaar 

kunnen bestaan. 

De werkgroep zoekt naar mogelijkhe-

den om het agrarisch landschap naar 

de toekomst toe verder te verfraaien. 

Zij tracht haar doel te bereiken door 

op een open manier met alle betrok-

ken partijen te communiceren en be-

grip te kweken voor deze mogelijkhe-

den. 

De werkgroep hoopt in de najaarsver-

gadering een eerste toelichting te 

kunnen geven op welke manier zij dit 

vraagstuk gaan benaderen. 

 

N I E U W E  W E R K G R O E P  G R O E N  

V O O R T G A N G  C O L L E C T I E V E N  

Varens op                  

de Spinsterberg 
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V R I J W I L L I G E R S  I N  H E T  A G R A R I S C H  N A T U U R B E H E E R  
J O C H E M  S L O O T H A A K  

I n mijn dagelijks werk als coördina-

tor soortenbescherming van Bra-

bants Landschap ben ik volledig af-

hankelijk van een groep van 1500 

vrijwilligers die zich vanuit diezelfde 

innerlijke dri-

ve inzetten 

voor weidevo-

gels, uilen, 

vleermuizen, 

amfibieën en 

andere dier-

soorten die in 

de knel zitten. 

Het is dan ook 

best een te-

genslag als 

een groep 

weidevogelbe-

schermers 

besluit te 

stoppen om-

dat er nauwe-

lijks nog vo-

gels zijn om te 

beschermen. 

Een gegeven 

wat juist in de 

vorige editie 

van deze 

nieuwsbrief 

zwart op wit 

stond. Tiental-

len jaren zijn 

vrijwilligers bezig om nesten op te 

sporen en in samenwerking met boe-

ren te beschermen. Maar dat is niet 

genoeg. Ruim 12 jaar zijn we daarom 

bezig om ook het biotoop van deze 

vogels te verbeteren en ze op die 

manier te behouden in het agrarisch 

landschap. Helaas is er niet genoeg 

geld om dit overal voldoende te 

doen. En al was er voldoende geld, 

ook bij agrariërs moet de innerlijke 

drive aanwezig zijn om mee te doen. 

En daar ontbreekt het tegenwoordig 

vaak aan. De evaluatie van het agra-

risch natuurbeheer in 2014 liet zien 

dat het beheer op veel vlakken niet 

effectief en niet efficiënt was. Dat 

moest anders 

en de 

‘collectieven’ 

waren aan zet 

vond de over-

heid. Vandaag 

de dag zijn die 

agrarische col-

lectieven opge-

richt en is het 

nog zoeken 

naar ge-

biedskennis en 

mensen die 

weten hoe ze 

moeten behe-

ren, inventarise-

ren en controle-

ren. 

‘Vrijwilligers’ lijkt 

hier soms het 

toverwoord en 

ze lijken wel 

voor alles inzet-

baar. Zelf weet 

ik dat dat onzin 

is, omdat die 

innerlijke drive 

er moet zijn en 

die raakt door tegenvallende resulta-

ten langzamerhand verloren. Werk 

aan de winkel dus, voor ons en de 

collectieven om die resultaten te 

verbeteren!  Omdat het agrarisch 

natuurbeheer, de collectieven en 

leefgebieden begrippen zijn die wei-

nig tot de verbeelding spreken voor 

iemand die een knotboom en een 

steenuil gewoon de moeite van het 

beschermen waard vindt, hebben we 

een infoblad gemaakt waarin we kort 

uitleggen wat dit allemaal inhoudt.  

 

Het infoblad is hier te vinden:  

infoblad brabants landschap 

 

Voor de bescherming en instandhou-

ding van het agrarisch cultuurland-

schap zijn vrijwilligers van grote 

waarde. Ik zal er samen met colle-

ga’s van Brabants Landschap voor 

zorgen dat zij de innerlijke drive om 

dat te blijven doen niet hoeven te 

verliezen. 

De nieuwsbrief van Hei Heg & Hoogeind lees ik altijd met veel plezier. Hij is goed gevuld en bevat altijd interessan-

te en inhoudelijke informatie. De lezer beseft bovendien direct dat het een nieuwsbrief is over mensenwerk, onge-

acht zijn of haar achtergrond, agrarisch of niet. Het is ook duidelijk dat er een grote hoeveelheid vrijwillig werk in 

zit. Wat aantoont dat binnen deze vereniging gewerkt wordt vanuit een innerlijke drive en niet vanuit een commer-

cieel belang. Dat zijn natuurlijk motivaties die niet alleen duurzaam zijn, maar waarbij ook nog eens veel nieuwe 

initiatieven van de grond komen.  

Jochem  Sloothaak tijdens             

de ANV dag  

Nestkast controle door  leden van de                    

uilenwerkgroep 

http://www.brabantslandschap.nl/assets/Uploads/Documenten/Infoblad-08-Vrijwilligers-en-agrarisch-natuur-en-landschapsbeheer.pdf
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O p 1 juli 2015 was deze dag 

voor agrarisch natuurliefheb-

bers met als thema “Samen voor 

natuurkwaliteit”. Dit jaar waren 

we te gast bij Plattelandsvereni-

ging Hei Heg en Hoogeind in de 

gemeente Heeze–Leende. 

 

Agrarische ondernemers, bestuursle-

den van ANV’s, Collectieven, deelne-

mers aan agrarisch natuurbeheer, 

waterschappen, provincies, landgoed-

eigenaren én terreinbeherende orga-

nisaties in ZLTO werkgebied 

(Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-

Gelderland) deelden hun ervaringen 

over Agrarisch Natuur- en Land-

schapsbeheer. Het accent lag op 

draagvlak, natuurkwaliteit en samen-

werking in de regio.  

 

De opening werd verricht door de 

dagvoorzitter Jack Verhulst, voorzitter 

ZLTO klankbordgroep Natuur en 

Landschap. Hij benadrukte met name 

de grote hoeveelheid werk die de 

laatste periode is verricht, mede via 

het project Stichting Collectief Agra-

risch Natuurbeheer (SCAN), om te 

komen van een groot aantal individu-

ele agrarische grondgebruikers aan 

de landelijke Subsidieregeling Natuur 

en Landschap (SNL) tot robuuste 

gebiedsaanvragen via de 

‘collectieven’. Hierin is door de 

ANV’s / PLV’s veel werk verzet. Jack 

benadrukte dat het van belang is om 

te komen tot een resultaatgericht 

agrarisch natuurbeheer, passend 

binnen een moderne agrarische be-

drijfsvoering, met verdienmodel!  

Daarna waren er een aantal ‘pitches’ 

van vertegenwoordigers van uiteenlo-

pende organisaties. 

 

Wilma van der Rijt-van der Kruis, wet-

houder gemeente Heeze-Leende, was 

zeer positief over deelname aan 

Stika. Het leidde volgens haar tot een 

verbetering van de identiteit en leef-

genot, in algemene zin, maar ook 

voor jezelf. 

 

Wim Nieuwenhuizen, Alterra Wage-

ningen UR,  wees op het ‘sociaal kapi-

taal’. Hierbij verwoordde hij de aan-

dacht voor het investeren in vertrou-

wen en goede relaties; dit kost tijd. 

Dit leidt uiteindelijk tot toegang tot 

kennis, invloed en financiering. 

Chiel Jacobusse, Stichting Zeeuws 

Landschap, gaf via een actueel voor-

beeld aan dat samenwerking tussen 

een terreinbeheerder (Stichting 

Zeeuws Landschap) en een ANV 

(Zonnestraal) op Schouwen Duive-

land leidt tot duidelijk meer natuur-

waarden! 

Bart Schoukens, Agrobeheercentrum 

Eco2 (samenwerking van agrariërs en 

werk voor derden, in Vlaanderen) gaf 

zijn ervaringen om door samenwer-

king te komen tot betaalde groene en 

blauwe diensten voor agrariërs. Op 

regionaal niveau werden de ANV’s 

‘ontzorgd’ vanuit het Agrobeheercen-

trum ECO2, voor zaken als offertes 

opstellen, bemiddeling van opdrach-

ten, administratieve zaken en coördi-

natie. De agrariërs richten zich met 

name op de uitvoering en ontvangen 

hiervoor een passende financiële 

vergoeding. Vanuit ZLTO is momen-

teel een vergelijkbaar initiatief opge-

start onder de naam ‘Natuurrijk Zuid’. 

Na een smakelijke lunch ging het 

hele gezelschap in het veld kijken, 

middels huifkarren, hoe in de omge-

ving van Heeze-Leende agrarisch 

natuur- en landschapsbeheer wordt 

aangepakt. Hierbij lag het accent op 

botanisch beheer en landschapsele-

menten. 

 

Leden van Plattelandsvereniging Hei 

Heg en Hoogeind verzorgden in de 

middag de rondleiding. Peter Kerk-

hofs ging vooral in op de manier 

waarop landschapselementen en 

botanisch beheer op kleine schaal 

optimaal ecologisch kan worden op-

gepakt. Peter van der Kruis legde de 

nadruk op de mogelijkheden van bo-

tanisch beheer, maar dan op grote 

schaal. Hij streeft ernaar om één 

groot gebied met poelen, landschaps-

elementen en botanisch beheerde 

weiden te creëren. 

Samengevat: het was een warme, 

edoch geslaagde dag waar veel infor-

matie is aangereikt en kennis rond 

natuur- en landschap is gedeeld, met 

de nadruk op de meerwaarde van 

samenwerken en het streven naar 

een verdienmodel voor de agrarische 

grondgebruiker. 

 

Wico Dieleman 

ZLTO, Senior Projectleider Natuur en 

Landschap 
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Natuurwerkdag 2014 

D e Stichting is opgericht op 17 

juli 2009 met het doel land-

schapsbeleving en biodiversiteit te 

bevorderen. Ook kan ze werkzaam-

heden aan landschapselementen 

aannemen, en deze met behulp van 

leden van Plattelandsvereniging Hei, 

Heg & Hoogeind uitvoeren. 

 

De belangrijkste zaken die de afgelo-

pen jaren zijn uitgevoerd; het Patrij-

zenproject; het onderhouden van 

een vlinderstrook in opdracht van 

Sabic Pipeline nabij De Strijper Heg; 

het beheren van een graankruiden-

strook tussen de Jansborg en de 

Waterstraat, langs de Aa; de verant-

woording voor het beheer van het 

zogenaamde Huttenbos aan de Heg-

gerdijk.  

 

Op het gebied van onderhoud van 

landschapselementen zijn er nog 

geen projecten in uitvoering, hier-

voor bestaat wel de mogelijkheid. 

Deelnemers aan StiKa of personen 

die een bosje of landschapselement 

bezitten, kunnen tegen betaling het 

onderhoud hiervan onderbrengen bij 

de Stichting. 

 

Contactpersoon van de Stichting is 

Peter van Rijsingen, email: 

pvrijs@hslnet.nl. Heeft u vragen of 

mogelijke opdrachten dan kunt u 

contact met hem opnemen. 

S T I C H T I N G  L A N D S C H A P S B E H E E R  

 I n de planning voor het komende 

seizoen van de werkgroep Natuur-

werk is de aanplant van enkele heg-

gen opgenomen. De heggen zullen 

bestaan uit inheems, streekeigen 

plantgoed. Het planten van verschil-

lende soorten in de heggen zal ga-

rant staan voor een mooi en afwisse-

lend beeld.  

Ons groenfonds, waarover we u eer-

der al berichtten, gaat bijdragen aan 

de aanschaf van het plantmateriaal. 

Ook interesse om aan een natuurlij-

ke omgeving bij te dragen? Neem 

contact op met onze secretaris. Hij 

kan u de voorwaarden toesturen. 

 

Even kijken hoe zo’n heg er op ter-

mijn uitziet?  Onze werkgroep heeft 

in 2008 een gemengde heg aange-

plant op het bedrijf van ons bestuurs-

lid Toon Kuijpers. U kunt die heg be-

kijken als u de Riesten in fietst. Ach-

ter op het erf van Toon kunt u de heg 

bewonderen. 

Op de eerste zaterdag van november 

is ook de jaarlijkse natuurwerkdag. 

We organiseren deze dag samen met 

Staatsbosbeheer. Dit jaar zullen we 

actief zijn op het Laagveld.  

 

Zin om mee te doen? Even aanmel-

den en we houden u op de hoogte. 



 

V eel ANV’s maken zich zorgen over 

hun bestaansrecht in het nieuwe 

stelsel. Omdat boeren verplicht lid 

moeten worden van het collectief, 

denken sommigen dat de agrarische 

natuurverenigingen overbodig wor-

den. Onderzoek van Alterra Wagenin-

gen UR laat zien dat deze zorg onte-

recht is omdat ANV’s het sociaal 

(start)kapitaal vormen dat nodig is 

om van de collectieven een succes te 

maken.  

 

De bestaande ANV’s zijn hechte ver-

enigingen. Bestuurders, coördinato-

ren en leden werken met elkaar sa-

men en hebben zo onderling vertrou-

wen opgebouwd. Dat onderlinge ver-

trouwen maakt je als groep sterker, 

zodat je meer kunt bereiken dan wan-

neer je alleen aan de slag gaat. In 

een goedlopende ANV ben je daar-

door een interessante partij voor an-

deren, zoals provincies, gemeenten, 

waterschappen, terreinbeheerders en 

ketenpartijen. Nu kun je die contac-

ten ook als individu leggen, maar als 

groep sta je veel sterker en dat opent 

nieuwe mogelijkheden. Het openen 

van die nieuwe mogelijkheden, dat is 

nu precies de kern van sociaal kapi-

taal. 

Je moet elkaar dus kennen en ver-

trouwen om aan het sociaal kapitaal 

te kunnen bouwen. Als collectieven te 

groot zijn, kunnen boeren zich er niet 

meer mee verbonden voelen. Dat 

gaat zowel over de grootte van de 

groep als over de ruimtelijke afstand, 

waardoor boeren zich niet meer met 

elkaar identificeren. In die gevallen 

zal het lastig zijn om aan het sociaal 

kapitaal te bouwen. Daarom zijn de 

ANV’s belangrijk voor de collectieven: 

ze bezitten het startkapitaal dat nodig 

is om van de collectieven een succes 

te maken. Daarbij is het van groot 

belang dat ANV’s en het collectief 

samen kijken hoe de taken worden 

verdeeld tussen ANV’s en collectief. 

De mogelijkheid voor boeren om zich 

te verbinden aan ‘hun club’ is daarbij 

een belangrijke graadmeter en een 

goede reden om in te blijven zetten 

op de ANV’s. 

 

Weten hoe je kunt bouwen aan soci-

aal kapitaal in het agrarisch natuur- 

en landschapsbeheer? Lees dan de 

brochure die de onderzoekers hier-

over geschreven hebben: brochure 

sociaal kapitaal 

Pagina 6 J A A R G A N G  9 ,  N U M M E R  3  

 

 

S O C I A A L  K A P I T A A L  
W I M  N I E U W E N H U I Z E N  

 H E N K S  C O L U M N  

           

 

 

       

 

 

 Buitenlandse natuur 

De zomer zit er op, en wellicht heeft U 

in de vakantie het buitenland bezocht 

en daar van het buitenleven en omge-

ving genoten. Wij hebben deze zomer 

tijdens een rondreis in Amerika enkele 

van de bekende natuurparken bezocht. 

Die zijn vooral weids en uitgestrekt, zo 

groot als een gemiddelde provincie in 

Nederland, en vooral ongerept. De par-

ken hebben goed aangelegde wegen, 

wandelpaden, bezoekerscentra en 

uitkijkpunten. Natuurbehoud lijkt te 

bestaan door er vooral van af te blijven; 

de tijd lijkt er stil te hebben gestaan. 

Bezoekers betalen een entree, en zelfs 

zonder controle doet iedereen dat als 

vanzelfsprekendheid. De Amerikaan 

brengt graag zijn vrije tijd door in de 

natuur en gaat er respectvol mee om.  

Als grootste economie in de wereld 

draait het in Amerika natuurlijk vooral 

om geld, maar wandelend door een van 

de parken moest ik denken aan de 

koning van het ministaatje Bhutan in 

Azië. Hij heeft ooit als reactie op slech-

te economische cijfers het Bruto Natio-

naal Geluk (BNG) geïntroduceerd;  In 

plaats van macro economische facto-

ren wordt gekeken naar behoud van 

het natuurlijke milieu, culturele waar-

den en duurzame sociaal economische 

ontwikkelingen; Je kunt het ook een 

beschavings index noemen. De Ameri-

kanen scoren wat mij betreft hoog voor 

natuurbehoud. Maar doen ze dat dan 

beter dan wij? Tijdens onze vakantie 

hebben kennissen uit het westen van 

het land hun vakantie in ons huis door-

gebracht. Bij thuiskomst leken hun 

verhalen en ervaringen over de natuur 

en omgeving  van Leende erg op die 

van ons in Amerika. Ik ben benieuwd 

hoe hoog de koning van Bhutan ons 

Bruto nationaal geluk zou waarderen. 

Wim Nieuwenhuizen is 

onderzoeker bij Alterra 

Ondergaande zon boven ven          

in het Leenderbos 

http://www.wageningenur.nl/nl/nieuws/Sociaal-kapitaal-belangrijk-in-het-nieuwe-stelsel-agrarisch-natuur-en-landschapsbeheer.htm
http://www.wageningenur.nl/nl/nieuws/Sociaal-kapitaal-belangrijk-in-het-nieuwe-stelsel-agrarisch-natuur-en-landschapsbeheer.htm
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 V R I J W I L L I G E  B L O E I E N D E  R A N D E N  B I J  H E I ,  H E G  &  H O O G E I N D  
H E N K  A N T O N I S S E N   

N a afloop van het project BBB2 bij 

plattelandsvereniging Hei, Heg & 

Hoogeind hebben dit jaar 13 van de 

aanvankelijk 15 deelnemers vrijwillig 

een bloemenrand langs hun akkers 

ingezaaid. Omdat HHH was genomi-

neerd door Veelzijdig Boerenland voor 

het best uitgevoerde BBB project in 

2014 kregen de deelnemers het zaai-

zaad t.w.v. €3500 dit jaar gratis aan-

geboden. De randen staan er weder-

om prachtig bij, zie de foto, al was de 

opkomst met het droge voorjaar wat 

minder vlot.  

 

Een viertal ondernemers heeft de 

rand langs een sloot ingezaaid en via 

het duurzaamheidscertificaat binnen 

GLB met de factor 2 mee laten tellen 

voor de vergroeningspremie. Naast 

een efficiënt gebruik van het land 

werden hiermee 4 vliegen in 1 klap 

gevangen. De randen, deels langs 

waterlopen van het Waterschap, mo-

gen vaak over 5 meter niet bemest en 

bespoten worden. Deze voorwaarde 

past natuurlijk uitstekend bij een 

bloemenrand. Zodoende gaat de in-

zaai gepaard met een extra preventie 

voor de waterkwaliteit. Daarnaast zijn 

er natuurlijk de effecten op de natuur-

lijke plaagbestrijding, het imago van 

de landbouw en de bijdrage aan de 

biodiversiteit.  

 

Graag willen we in 2016 het project 

voortzetten. Wellicht biedt de samen-

werking van het Collectief Midden 

Brabant met Waterschap de Dommel 

mogelijkheden. De komende tijd wor-

den de mogelijkheden verkend. 

Enkele leden van de Inventarisatie-

werkgroep tijdens het inventarise-

ren van het ecoduct over de        

Valkenswaardseweg in Leende  

Fraaie bloemenrand in het            

buitengebied   

(foto: Henk Antonissen) 



Pagina 8 J A A R G A N G  9 ,  N U M M E R  3  

B este mensen, op verzoek van 

Hei, Heg & Hoogeind, wil ik mij 

graag aan u voorstellen. Ik ben Jos de 

Visser, wijkagent in Heeze - Leende 

en heb daarmee dus een heel groot 

buitengebied.  

Voordat ik ongeveer 4 jaar geleden 

naar Heeze-Leende kwam, heb ik 

bijna 28 jaar in de stad gewerkt. Het 

politiewerk vertoont veel overeenkom-

sten. Veel zaken die spelen in het 

buitengebied waren mij echter 

vreemd. Vanaf het moment dat ik hier 

ben komen werken heb ik de moeite 

genomen om mij dit soort werkzaam-

heden ook eigen te maken. Ik leer 

trouwens nog iedere dag nieuwe din-

gen. 

Wat het gemakkelijk maakt is dat ik 

buiten mijn werk geïnteresseerd ben 

in de natuur, ik maak lange wandelin-

gen met mijn natuurhandboek en ben 

veel op de fiets buiten aanwezig. Ook 

leg ik contacten met anderen die 

werkzaam zijn in het buitengebied 

zoals bij voorbeeld Brabants Land-

schap. Graag ga ik bij anderen te ra-

de om mij met de materie bekend te 

maken. Het contact met Hei, Heg & 

Hoogeind geeft mij weer extra moge-

lijkheden.  

Als wijkagent ben ik de schakel tus-

sen de politie en de bewoners van 

mijn gebied. Ik probeer dichter bij de 

bewoners en gebruikers van ons ge-

bied te staan door meer en zichtbaar 

aanwezig te zijn. Op die manier pro-

beer ik problemen op te lossen op 

alle gebieden die maar denkbaar zijn. 

Kom ik er zelf niet uit dan heb ik nog 

een enorm netwerk zoals gemeente, 

jeugdhulpverlening, dorpsraden, wo-

ningbouwvereniging, maatschappelij-

ke organisaties en meer, die ik om 

hulp kan vragen. Ik kan natuurlijk niet 

alles oplossen, maar met wat inzet  

en hulp kunnen we samen een heel 

eind komen om onze omgeving leef-

baar te houden en een genot om in 

aanwezig te zijn. 

Ik werk vanuit het politiebureau in 

Maarheeze. Ik ben bereikbaar via 

0900 8844. Mocht ik niet aanwezig 

zijn laat dan een mail maken zodat ik 

u terug kan bellen. U kunt ook een 

mail aan mij sturen via politie.nl 

 

E V E N  V O O R S T E L L E N :  W I J K A G E N T  J O S  D E  V I S S E R  

M E E L D A U W  O P  E I K E N  

W ie kent het niet: een witte waas 

over vooral jonge eikenbomen. 

Grote eiken hebben er ook last van 

maar dat valt minder op. Meeldauw, 

een schimmel, is verantwoordelijk 

voor die waas. Minder bekend is dat 

deze schimmel ook een invasieve 

exoot is. Een exoot die voor het eerst 

in Europa opdook in 1907. We heb-

ben het in de nieuwsbrief al eerder 

gehad over invasieve exoten.  

Jonge boompjes hebben het er 

soms moeilijk mee. Zeker de min-

der vitale boompjes leiden een kwij-

nend bestaan. Dit zou wel eens een 

van de oorzaken kunnen zijn waar-

om hakhoutbeheer in onze tijd een 

probleem is: veel van de hakhout-

stoven lopen uit maar de 

meeldauw en de reeën 

houden de boompjes kort. 

Uiteindelijk sterven zij dan 

toch af: jammer, geen ei-

ken hakhout meer. 

De witte waas op de 

bladeren van een eik: 

meeldauw.  
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      COLOFON 

Plattelandsvereniging Hei, 

Heg & Hoogeind streeft naar 

een mooi buitengebied waar 

natuur, landschap en 

gezonde boerenbedrijven 

naast elkaar kunnen 

bestaan. Informatie over 

onze  activiteiten vindt u op  

www.hei-heg-

hoogeind.dse.nl 

 

Redactie Nieuwsbrief:       

Erik van Asten      

Ton van Dijk 

Peter Kerkhofs  

Henk Struving   

  

Foto’s:  Erik van Asten      

(tenzij anders vermeld)                  

Contactadres: 

hei-heg-hoogeind@dse.nl 

                            V E R V O L G  S T I K A    

Nieuwe Veldcoördinator     

Groen Blauw Stimuleringskader 

(STIKA) in Boven-Dommel 

 

Graag wil ik me aan u voorstellen als 

nieuwe veldcoördinator voor het Stika 

in het gebied Boven Dommel. For-

meel ben ik per 1 september 2015 

gestart, maar in de periode hiervoor 

heb ik al de 

nodige contac-

ten gelegd.  

Mijn naam is 

Martien Vinken 

en ik woon in 

Someren-Eind. 

Naast mijn 

eigen admi-

nistratie- en 

advieskantoor 

ben ik sinds 

een jaar ook 

veldcoördinator voor het Stika (en 

aanspreekpunt vanuit het  Collectief 

Oost-Brabant) in het gebied De Peel. 

Afkomstig uit een boerenfamilie heb 

ik zelf ook enkele weilanden, aange-

kleed  met diverse landschappelijke 

elementen (poelen, knotwilgen e.d.), 

waarin ik zoogkoeien en Schotse 

hooglanders laat weiden. In mijn vrije 

tijd ben ik actief binnen het  

‘Summers Landschap’, begeleid ik 

mensen met een verstandelijk beper-

king in een percussie groep  en spot 

ik graag vogels. Vanwege mijn affini-

teit met de agrarische sector,  ben ik 

goed in staat om mee te denken met 

de wensen en vragen van Stika-

deelnemers uit de agrarische hoek.  

Wat kunnen we met de Stikaregeling? 

Het Groen Blauw Stimuleringskader is 

een regeling van de provincie Noord-

Brabant, waarin gemeenten en water-

schappen co-financieren. De uitvoe-

ring ervan wordt Brabant breed geco-

ördineerd door Brabants Landschap 

(Coördinatiepunt Landschapsbeheer). 

Met deze regeling kan onder voor-

waarden, in daarvoor aangewezen 

(aandachts)gebieden, een bijdrage 

worden verstrekt voor aanleg en 

beheer van landschappelijke elemen-

ten.  Denk daarbij aan een bomenrij, 

houtsingel, haag, kikkerpoel, bloemrij-

ke akkerrand of wandelpad. Ook voor 

bestaande elementen (buiten het erf) 

kan in sommige gevallen een beheer-

subsidie worden verleend. Hiervoor 

worden overeenkomsten gesloten 

voor een periode van 6 jaar. Er gelden 

geen generieke criteria, omdat elke 

deelnemende gemeente haar eigen 

voorwaarden hanteert, voor subsidie-

verstrekking. Dat maakt het als po-

tentiële deelnemer lastig om vooraf te 

checken of een aanvraag voor subsi-

die in aanmerking komt. Daarom 

kunnen deelnemers het beste recht-

streeks contact met mij opnemen. 

Daar waar de Stikaregeling niet kan 

worden ingezet, is het voor nieuwe 

aanleg veelal wel mogelijk om gebruik 

te maken van de regeling 

‘Verbindingen en landschap’. Ook 

hiervoor kunnen belangstellenden 

zich bij mij melden. Ik zie uit naar een 

coöperatieve samenwerking met Hei, 

Heg en Hoogeind om gezamenlijk een 

impuls te geven aan een kwaliteits-

verbetering van het landschap. Mocht 

u vragen of interesse hebben, bel of 

mail me dan gerust. 

 

Martien Vinken  

info@martienvinken.nl 

Veldcoördinator Groen Blauw Stimule-

ringskader (Tel. 06-27.12.27.21) 
 

De kruidenrijke rand van onze voorzitter 

aan de Paaldijk (foto: peter Kerkhofs) 

http://www.hei-heg-hoogeind.dse.nl
http://www.hei-heg-hoogeind.dse.nl
http://www.kiwanis.nl/cranendonck/
mailto:hei-heg-hoogeind@dse.nl?subject=mail%20via%20nieuwsbrief%20mei%202014%20HHH

