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en ledenadministratie  
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Het bestuur heeft maandelijks vergaderd. De belangrijkste  bespreekpunten/besluiten waren: 

het vaststellen van het jaarplan 2013, het organiseren van de eerste  ALV (februari 2013), 

organiseren van en deelname aan activiteiten, nagaan op welke wijze de ANV/agrariërs onderhoud 

en beheer van natuurzones kunnen uitvoeren, website en bestuurlijke aangelegenheden. 

 

Er is door de veldcoördinator van de ANV advies uitgebracht aan (potentiële) deelnemers in het 

kader van de provinciaal Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader (STIKA). 

 

In het kader van het project “Akkervogelbeheersplan “, Steenbergen en Bergen op Zoom Noord, zijn 

werkzaamheden uitgevoerd door de gebiedscoördinator. Hij coördineert de activiteiten in het gebied 

Steenbergen en Bergen op Zoom,  adviseert agrariërs, laat monitoring uitvoeren, rapporteert  en 

voert overleg met Brabants Landschap en de provincie Noord-Brabant. In dat kader is in 2012 een 

Kwaliteitshandboek opgesteld. Dit handboek is in 2013 gecertificeerd door de Stichting Certificering 

SNL die namens alle provincies opereert.  

 

De volgende cursussen/excursies zijn georganiseerd en hebben plaatsgevonden: 

- Cursus Landschapsbeheer voor boeren en buitenlui met de volgende 3 modules: 

o Functioneel en mooi erfgroen 

o Bloemrijke akkerranden voor meer (agro) biodiversiteit 

o Groene linten in het landschap   

- Zomerexcursie agrarisch landschapsbeheer in Halsteren. 
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In navolging op 2012 is ook in 2013 bij de basisschool De Poorte in Woensdrecht een  

bijdrage geleverd aan voorlichting over natuur en landschap. Circa dertig leerlingen hebben 

vogelhuisjes gemaakt met bijbehorende publiciteit. 

 

Promotie en werving van nieuwe leden door: 

- Deelname aan  de Brabantse Waldag 2013 

- Deelname aan de Dag voor de Akkerbouw 

- Deelname aan de Woensdrechtse Boerendag 2013 

- Via de website 

- Via contacten met instanties en organisaties. 

 

De ANV heeft deelgenomen aan de pilot “Ecological Focus Area” (EFA). De pilot betreft vergroening 

van het platteland in het kader van een Europese regeling, waarbij de helft van de vergroening kan 

worden uitgevoerd door een collectief, zoals de ANV.  

De pilot, van het Ministerie van Economische Zaken en Dienst Regelingen, betreft een oriëntatie hoe 

de ANV de collectieve vergroening zou organiseren. Aan de pilot namen vier ANV’s deel.     

 

Er is meegewerkt aan de voorbereiding van het provinciaal project “Landschap van Allure, de 

Brabantse Wal”. De doelstelling is de natuur te versterken door natuur- en landschapsprojecten in de 

streek en in dit kader de “Steilrand bij Woensdrecht”.  De taak van de ANV is het ondersteunen van 

bewoners en ondernemers om hierin een rol te spelen. 

 

De ANV is vertegenwoordigd in het project De Linie, in het kader van het provinciaal project 

Landschappen van Allure. Onder dit project valt de versterking van de natuur bij de Kruislandse 

Kreken. Het project wordt ingediend bij de provincie om in aanmerking te komen voor subsidie.  

 

Er is overleg gevoerd met instanties, gemeenten en waterschap om de ANV en agrariërs  een taak te 

geven in het beheer en onderhoud van natuurzones, zoals: 

- De ecologische verbindingszone Molenbeek 

- De ecologische verbindingszone Rissebeek 

- De Buisleidingstraat 

- Vliegbasis Woensdrecht/Aviolanda 

 

De ANV heeft deelgenomen aan bijeenkomsten over: 

- de oprichting van één of meerdere Brabantse Collectieven 

- informatie over het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid met de 

vergroeningsaspecten 

Ook zijn er contacten geweest met andere ANV om van elkaar te leren. 


