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Onderwerp 

Bestemd voor 

Afzender 

Referentie 

Datum 

Jaarverslag 2014 van de secretaris 

Leden ANV 

Ad Backx 

ANV BW15-23 

20 juni 2015 

 

De bestuursleden zijn:  

- Jan Denissen    Voorzitter 

- Ad Backx    Secretaris 

- Jorge Knipscheer    Penningmeester, ledenadministratie  

- Rien Hopmans    Van 17 april tot eind december 2014 

- Peter Franken    Tot 17 april 2014 

- Peter Nouws 

- Henk Roefs 

- Jolisa de Witte-Ambachtsheer   

 

Het bestuur heeft om de zes weken vergaderd. 

 

Een gebiedscoördinator van de ANV heeft 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 augustus vond een excursie plaats m.b.t. (bloemrijke) akkerrandenbeheer bij Hoeve de Blauwe 

Sluis in Steenbergen. Ook werd uitleg gegeven over het nieuwe agrarisch natuurbeheer en de 

vergroening in het kader van het nieuwe GLB. 

 

In navolging op 2013 is ook in 2014 bij de basisschool De Poorte in Woensdrecht een  

bijdrage geleverd aan voorlichting over natuur en landschap.  

 

De ANV heeft een bijdrage geleverd aan het opzetten van een Collectief in West-Brabant in het kader 

van het nieuwe stelsel van agrarisch natuur- en landschapsbeheer vanaf 2016. De ANV was 

vertegenwoordigd in de Werkgroep tot oprichting van het Collectief.  

Ook heeft de ANV kennis verworven van het nieuwe vergroeningsstelsel in het kader van het 

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid vanaf 2016 en dat uitgedragen aan leden. 



2 
 

Promotie van de ANV en werving van nieuwe leden door: 

- Deelname aan  de Brabantse Waldag 2014 

- Deelname aan de Woensdrechtse Boerendag 2014 

- Via de website 

- Via contacten met instanties en organisaties. 

 

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 is in 2014 ingediend bij de provincie en toegekend.   

 

Er is overleg geweest gevoerd met de gemeente Roosendaal en waterschap Brabantse Delta om de 

ANV en agrariërs een taak te geven in het beheer en onderhoud van natuurzones, zoals de 

ecologische verbindingszone Molenbeek en de ecologische verbindingszone Rissebeek. 

 

De ANV heeft deelgenomen aan bijeenkomsten over: 

- de oprichting van één of meerdere Brabantse Collectieven 

- informatie over het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid met de 

vergroeningsaspecten. 

 

Er zijn vele contacten geweest met andere ANV en instanties. 


