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Collectief Agrarisch Natuurbeheer West Brabant opgericht  

6 ANV’s slaan handen ineen voor meer natuur op boerenbedrijven 

 

In Nederland komen ongeveer 40 Collectieven Agrarisch Natuurbeheer en sinds 

vandaag is ook West-Brabant een Collectief rijker. Met ingang van 1 januari 2016  gaat 

een nieuwe periode  voor het agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLB) in 

Nederland van start. Met ANLB geven boeren en overige agrarische grondgebruikers 

vorm aan de natuurlijke leefomgeving in onze regio.  Dat doen ze met behulp van 

stimuleringsbijdragen vanuit Europa en de provincie. 

Vanaf 2016 verandert de manier waarop boeren en andere agrarische grondgebruikers 

deze bijdrage kunnen aanvragen. Dat loopt via een Collectief in de regio, want de regio 

is aan zet!  

 

 Boeren en natuurbeheer 

gaan heel goed samen. Het 

agrarisch natuur- en 

landschapsbeheer geeft daar 

op een goede manier vorm 

aan, bijvoorbeeld door 

maatregelen te nemen ter 

bescherming van 

weidevogels of het beheren 

van akkerranden die goed 

zijn voor vlinders  en bijen. 

Dat levert een belangrijke 

bijdrage aan de kwaliteit van 

de leefomgeving en het 

behoud van natuur. Daarom heeft de Provincie hier een stimuleringsregeling voor en 

Europa financiert mee. Logisch, omdat boeren hun bedrijfsvoering moeten aanpassen. 

 

Omdat iedereen ervan overtuigd is dat samen op regionaal niveau er meer natuurkwaliteit 

te behalen valt, wordt voortaan op gebiedsniveau met agrariërs gekeken welke natuur-

doelen samen een nog beter resultaat opleveren. Dat gebeurt vanaf 2016 via een agrarisch 

collectief met een gebiedsaanvraag waar alle aanvragen op zijn afgestemd. Alleen als 

aanvragen binnen de gebiedsaanvraag passen, kunnen agrarische grondgebruikers zo’n 

bijdrage aanvragen. Zoveel mogelijk lopen de taken via de ANV’s. Als het nodig is worden 

daarnaast experts aangetrokken om het plan sterker te maken. 
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De ANV’s en hun vertegenwoordigers, die samen het Collectief ANB West Brabant hebben 

opgericht, zijn: ANV Altena Biesbosch: Bastiaan Snoek en Fien Bakker, ANV Baarle Nassau 

Piet van Riel en Jos Rijvers, ANV Brabantse Wal: Ad Backx en Jolisa de Witte-

Ambachtsheer, ANV Drimmelen: Cees in ’t Groen en Tim Eestermans, ANV Slagenland, 

Frans de Bont en Daan Biemans en ANV tussen Baronie en Markiezaat: Hans Maathuis. 

 

,,We hebben samen met de 6 ANV’s in West-Brabant hard aan de oprichting van het 

collectief gewerkt”, zegt Chantal de Schepper, trekker van de werkgroep om het Collectief 

op te richten.  “Het bestuur wordt gevormd door mensen voorgedragen vanuit de ANV’s. 

Dus echt samen en vanuit de streek. De ANV’s verenigen boeren, burgers en buitenlui. Het 

is van belang dat we ons voorbereiden op de toekomst en straks met een goede aanvraag 

naar de provincie kunnen gaan. Boeren kunnen hiermee op het platteland de natuur 

versterken en daar profiteert de natuur van en ook de burgers en recreanten.” De regels 

voor toekenning van de bijdragen worden in de nieuwe regeling aangescherpt. Daarom is 

het belangrijk vooraf een goed plan op te stellen dat voldoet aan de criteria én dat gedragen 

wordt in de streek. Het Collectief, samen met de ANV’s , gaat daar snel mee aan de slag. 

 

Meer informatie: 

Chantal de Schepper 06 22497258 

 

 

 

 

 

 

 


