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De bestuursleden zijn:  

- Jan Denissen    Voorzitter 

- Ad Backx    Secretaris 

- Jorge Knipscheer    Penningmeester, ledenadministratie  

- Peter Nouws    Tot medio 2015 

- Henk Roefs 

- Ton Vroon     

- Jolisa de Witte-Ambachtsheer   

 

Het bestuur heeft om de zes weken vergaderd. 

 

De gebiedscoördinator van de ANV, Ernst Verwer, heeft advies uitgebracht aan (potentiële) 

deelnemers en aan het Coördinatiepunt van Brabants Landschap in het kader van de provinciale  

Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader (STIKA). De gemeenten Bergen Op Zoom, 

Roosendaal en Steenbergen nemen er aan deel.  

 

In het kader van het vernieuwde stelsel ANLB 2016, agrarisch natuur- en landschapsbeheer 2016, 

heeft de  ANV een bijdrage geleverd aan het opzetten van een Collectief in West-Brabant. 

De ANV was, naast vijf andere ANV’s,  vertegenwoordigd in de Werkgroep tot oprichting van het 

Collectief.  

Op 11 februari 2015 vond de oprichting van het Collectief plaats, de coöperatie ANB West-Brabant.  

De ANV is vertegenwoordigd in het bestuur van het Collectief. 

De gebiedscoördinator Ernst Verwer voerde het overleg met potentiële deelnemers aan ANLb 2016, 

met Collectief ANB West-Brabant en Zeebra, de adviesorganisatie voor ANLb 2016. Ernst 

informeerde de (potentiële) deelnemers, verzorgde de voorintekening, sloot contracten af met 

deelnemers en verrichtte bijbehorende administratieve  werkzaamheden.  

 

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

werkzaamheden uitgevoerd door gebiedscoördinator Eric-Jan Van Trijen. Hij behartigt de bestaande 

contracten, 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.  
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Op 1 juli vond de jaarlijkse ALV (Algemene ledenvergadering) plaats en deze werd gecombineerd met 

een  excursie bij agrariër Kees van Dijk in De Heen. Kees heeft op zijn bedrijf meerdere akkerranden 

en die zijn bezichtigd. Ook heeft Kees de vogelkasten voor steenuilen in en nabij de schuren laten 

zien. Er zaten meerdere steenuilen op zijn bedrijf.  

 

Het bestuur heeft de missie geëvalueerd en een nieuwe missie opgesteld. De activiteiten worden 

afgestemd op de nieuwe missie.  

 

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 Cruislandse 

Kreken.  

 

In navolging op voorgaande twee jaren is ook in 2015 voorlichting gegeven over natuur en 

landschap bij de basisschool De Poorte in Woensdrecht. 

 

Er heeft promotie van de ANV en werving van nieuwe leden plaatsgevonden door: 

- Deelname aan  de Brabantse Waldag 2015 

- Deelname aan de Woensdrechtse Boerendag 2015 

- Deelname van Roosendaals Treffen 

- Via de website 

- Door het maken en uitreiken van een nieuw ANV folder 

- Via contacten met instanties en organisaties. 

 

Er zijn vele contacten geweest met andere ANV en allerlei (overheids)instanties. 


