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Agrarische Natuurvereniging Brabantse Wal (ANV)  
Galmeidijk 35 
4706 KL Roosendaal 
I: www.anvbrabantsewal.nl 
E: info@anvbrabantsewal.nl 
KvK 54052130 
Rabobank: 1678.63.657 

 
Nieuwsbrief, februari 2018 

1.  Van de voorzitter 

 

Beste leden en belangstellenden, 

 

Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief van 2018. Helaas zijn er de laatste tijd te weinig nieuws-

brieven verschenen, maar het bestuur heeft de doelstelling om vanaf 2018  jaarlijks minimaal twee 

nieuwsbrieven te publiceren. 

Er vinden immers in ons werkgebied veel activiteiten plaats. Zo zijn we actief op het gebied van 

agrarisch natuurbeheer en spannen we ons ook in voor andere vormen van natuurbeheer op het 

platteland en met succes. Deze nieuwsbrief informeert u daarover. 

Binnenkort hebben we weer een Algemene ledenvergadering en we hopen u dan te ontmoeten. 

 

Namens het bestuur van de ANV, 

Henk Roefs, voorzitter  

 

2. Algemene ledenvergadering 

 

Op 14 maart 2018 vindt de jaarlijkse Algemene ledenvergadering (ALV) plaats. Deze wordt weer 

gehouden in de Afspanning te Heerle. Na een kort formeel gedeelte is er om 20.30u een openbaar 

deel, waarin iedereen van harte welkom is. 

Jacob Bouwman en Ernst Verwer houden dan een presentatie over het agrarisch natuur- en 

landschapsbeheer, ANLb 2016, zie ook bij punt 3.  Ad Backx informeert de aanwezigen over 

monitoring. Dit worden interessante presentaties,  niet alleen voor o.a. (potentiële) deelnemers aan 

natuurbeheer, maar ook voor iedereen, die in natuur geïnteresseerd is.  

De leden ontvangen een uitnodiging. Voor het openbaar deel volgt een bericht op de website. 

 

3. Agrarisch natuur- en landschapsbeheer, ANLb 2016 

 

Sinds 1 januari 2016 is er een geheel nieuw stelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer in 

werking, de zogenaamde ANLb 2016.  

 

Voor bijvoorbeeld bloemrijke akkerranden werden tot 

2016 contracten afgesloten met agrarische deelnemers 

door de rijksoverheid, RVO, de Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland. Dit werkte niet efficiënt en nu 

liggen o.a. deze taken  bij regionale collectieven. In West-

Brabant is er een collectief van Zeeland tot de lijn Baarle 

Nassau-Waalwijk. Het Collectief ANB West-Brabant is in 

2015 opgericht door zes ANV’s, waaronder onze ANV.  

       Een graan-kruiden rand  
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Voor 2016 en 2017 zijn eerder door het collectief contracten afgesloten met agrarische deelnemers 

en zijn al diverse vooral akkerranden aangelegd. Voor 2018 zijn onlangs contracten afgesloten. 

Ook het waterschap Brabantse Delta stelt budget beschikbaar voor vergoedingen voor zogenaamde 

waterschapsranden. Dat zijn randen van 3-4 meter breed langs waterdoorvoerende watergangen. De 

randen, waar geen bemesting plaatsvindt en ook geen gewasbeschermingsmiddelen worden 

gebruikt, dragen bij aan de biodiversiteit in de aanliggende watergangen. 

De grafiek toont de stand van zaken 

van begin december 2017: 

- 64 deelnemers 

- 348 beheereenheden met 

voorschriften, waaraan 

deelnemers zich dienen te 

houden 

- Resp. 59 en 53 ha voor ANLb 

2016 en waterschapsranden 
 

 

Gebiedscoördinator, Ernst Verwer, onderhoudt de contacten met de agrariërs en met vragen kan men  

bij hem terecht. Onderstaande grafiek toont alle beheereenheden van agrarisch natuurbeheer en 

waterbeheer.    

 
 

Ook voor dit jaar zijn er weer  

budgetten voor agrarisch natuur- 

beheer (ANLb 2016) en waterbeheer. 

In 2018 worden contracten  

afgesloten voor de jaren 2019 t/m 

2021. 

 

Door de overheid, de Nederlandse 

Voedsel- en Warenautoriteit  

(NVWA) worden jaarlijks inspecties 

uitgevoerd.  

Ook door het collectief vinden con- 

troles, de zogenaamde  schouw,  

plaats. Het betreft een aselecte 

steekproef van jaarlijks 10% van de 

beheereenheden.  

Indien blijkt dat niet wordt voldaan  

aan de voorwaarden, dan dienen 

herstelwerkzaamheden te worden 

uitgevoerd of worden deelnemers 

gekort op de vergoedingen. 

Zowel voor de natuur als voor de  

deelnemers zelf is het van belang dat 

aan de pakketvoorwaarden wordt 

voldaan.   
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4. Natuur- en landschapsbeheer in het kader van STIKA 

 

Door de provincie Noord-Brabant, waterschappen, gemeenten en Brabants Landschap is de 

subsidieregeling STIKA ontwikkeld “subsidieregeling groen blauw stimuleringskader”.  Het betreft een 

subsidieregeling voor natuur- en landschapsbeheer, zoals voor bomenrijen, knotwilgen, houtsingels 

en bloemrijke akkerranden. Ook wandelpaden over boerenland (ommetjes) behoren tot de 

mogelijkheden. Stika is niet alleen voor agrariërs, maar ook burgers kunnen eraan deelnemen.  

 

In ons werkgebied zijn met deelnemers in periode 2012 t/m 

2016 diverse contracten afgesloten voor een periode van zes 

jaar. Toen namen de gemeenten Bergen op Zoom, 

Roosendaal en Steenbergen deel. In de nieuwe periode 

vanaf 2017 t/m 2020 neemt ook de gemeente Woensdrecht   

deel. De ANV is met de vier gemeenten in overleg voor 

projecten. Er zijn meerdere kandidaten die zich aanmelden 

om mogelijk deel te nemen. Als u interesse heeft, neem dan 

contact op met de gebiedscoördinator Ernst Verwer. 

       Een bloemrijke rand in Nispen   

 

5. Zomerexcursie 

 
Elk jaar vindt er een zomerexcursie plaats. In juni 2017 was er een excursie bij akkerbouwer Eric van 

der Spelt in Steenbergen en bij  Pieter Maris in Dinteloord. Er zijn meerdere akkerranden bezocht en 

werd uitleg gegeven over de ervaringen en resultaten.  

Daarna hield Arjen Stoop van Brabants 
Landschap bij Eric van der Spelt een 
zeer interessante presentatie over 
monitoring van de resultaten van 
natuur- en landschapsbeheer. Tot slot 
vertelde Ad Backx van de ANV en 
Collectief ANB West-Brabant over de 
plannen van het monitoren door het 
collectief in het ANV gebied van de 
Brabantse Wal.  
Het was een succesvolle bijeenkomst 
met ruim 20 aanwezigen. 
Dit jaar is de zomerexcursie gepland op 
woensdag 20 juni 2018. Noteer alvast 
die datum in uw agenda!  

             Veel aandacht bij een rand van Pieter Maris 

6. Evenementen  

 

De ANV neemt jaarlijks aan evenementen deel om geïnteresseerden te informeren over natuurbeheer. 

Op 11 juni 2017 was de Brabantse Wal Dag 2017. Er was veel belangstelling bij de stand van de ANV.  

De ANV besteedde aandacht aan bijen, d.m.v. het demonsteren van een bijenhotel, en aan vogels door 

nestkastjes en vogelplaten. Als er dit jaar weer een Brabantse Wal Dag is, dan neemt de ANV weer 

deel.  Ook was de ANV vertegenwoordigd bij de opening van het (water)belevingspunt de “Blauwe 

sluis” op 15 juni 2017 in Steenbergen. Wethouder Petra Lepolder van de gemeente Steenbergen 

verrichtte de opening in aanwezigheid van gedeputeerde Johan van den Hout en DB-lid Kees de Jong 

van waterschap Brabantse Delta.     
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7. Collectieve akkervogelbeheersplannen in Bergen op Zoom Noord en Steenbergen 

 

Vanaf 2010 heeft de gebiedscoördinator van destijds, Eric-Jan van Trijen, zich flink ingezet voor 

akkervogelbeheerplannen in Bergen op Zoom Noord en Steenbergen. Door circa 30 deelnemers zijn 

randen aangelegd van 10 tot 18 meter breed langs percelen, totaal een natuuroppervlak van 75 ha.   

De bloemrijke akkerranden zijn goed voor akkervogels, maar ook mooi om te zien. De randen dragen 

tevens bij aan het bestrijden van insecten (natuurlijke plaagbeheersing)  en minder vervuiling van het 

oppervlaktewater. De akkerranden bieden beschutting voor akkervogels, zoals de gele kwikstaart, 

graspieper, veldleeuwerik, patrijs, scholekster en de kievit. 

Deze randen waren in het kader van SNL, Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer, 

gecoördineerd door het Coördinatiepunt van Brabants Landschap. Bij die instelling is veel kennis 

aanwezig van beheer, monitoring en ecologie. De resultaten van genoemde natuurranden zijn 

positief, maar helaas niet in kwantiteit uit te drukken. De ANV heeft Eric-Jan bedankt voor zijn inzet.  

 

8. Contacten met organisaties 
 

De ANV heeft contacten met allerlei organisaties, zoals met de inliggende gemeenten,  

ZLTO-afdelingen, het waterschap, (bedrijven)terreinbeheerders, bijenverenigingen en  

dorpsverenigingen. Uiteraard zijn er ook vele contacten met onze leden.  

 
 
 
 
 
Een wintervoedsel- 
rand 

 

 
 
 
 
 
Bij Eric van der Spelt 
in Steenbergen 

 

9. De mensen in ons ANV gebied 

 

Sinds voorjaar 2017 is de bestuurssamenstelling: 

- Henk Roefs  Woensdrecht Voorzitter 

- Ad Backx  Roosendaal Secretaris 

- Kees van Dijk  De Heen Penningmeester 

- Niek van der Spelt Steenbergen Bestuurslid 

 

De gebiedscoördinator, het aanspreekpunt in het veld, is Ernst Verwer. Zijn e-mailadres is 

e.verwer@planet.nl en telefoonnummer 06 53 21 76 81. Voor al uw vragen, opmerkingen en ideeën 

kunt u bij hem terecht. Ook op de website www.anvbrabantsewal.nl kunt u het een en ander kwijt en 

treft u allerlei informatie aan.  

 

En bent u nog geen lid van de ANV, dan kunt u zich aanmelden voor € 25,--/jaar, inclusief BTW.   

Dit kan per e-mail naar info@anvbrabantsewal.nl.  
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