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Nieuwsbrief, oktober 2018 

1.  Van de voorzitter 

 

Beste leden en belangstellenden, 

 

Hierbij ontvangt u de tweede nieuwsbrief van 2018.  

Ook in 2018 zijn we actief om het agrarisch natuurbeheer in ons gebied nog verder uit te breiden en 

daarin zijn we succesvol.  

Naast de ontwikkeling van agrarisch natuurbeheer is het echter belangrijk om te weten wat de 

effecten er van zijn. Dit najaar en winter gaan we, samen met het collectief ANB West-Brabant en 

Brabants Landschap,  akkervogels monitoren in het gebied van Dinteloord en Steenbergen.  

We beginnen met een informatieavond op donderdag 25 oktober. We hopen op uw aanwezigheid. 

De Minister van LNV, Carola Schouten, heeft begin september haar visie  “Landbouw, natuur en 

voedsel, waardevol en verbonden” uitgebracht. De Minister richt zich op een kringlooplandbouw, ook 

met veel aandacht voor de natuur.  

 

U leest er meer over in deze nieuwsbrief.      

 

Henk Roefs, voorzitter  

 

2. Monitoren van akkervogels in Dinteloord-Steenbergen 

 

In het komend najaar en de winter worden 

akkervogels geteld in het gebied Dinteloord-

Steenbergen. Het tellen en monitoren is in 

opdracht van het collectief ANB West-Brabant 

in samenwerking met de ANV en Brabants 

Landschap. 

Op 25 oktober is er een informatieavond in 

Dinteloord (Dorpshuis, Westvoorstraat 3, 

aanvang 20.00u). U bent van harte welkom. 

De uitnodiging voor deze bijeenkomst treft u 

als bijlage van deze nieuwsbrief aan. 

De ANV hoopt dat er vele vrijwilligers zijn om 

deel te nemen aan de tellingen. Er hebben zich 

al personen aangemeld. We hopen een 

werkgroep te kunnen oprichten voor meerdere 

tellingen in de toekomst. Belangrijk is immers 

dat de resultaten goed gemonitord worden. 
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3. Algemene ledenvergadering 

 

Op 14 maart 2018 was de jaarlijkse Algemene ledenvergadering (ALV) in Gasterij de Afspanning te 

Heerle. Na een kort formeel gedeelte was er daarna een openbaar deel. Gebiedscoördinator Ernst 

Verwer van onze ANV hield samen met Jacob Bouwman, destijds coördinator van Collectief ANB 

West-Brabant, een presentatie over het agrarisch natuurbeheer in ons ANV gebied. Vervolgens 

presenteerde Ad Backx, secretaris van het collectief en ANV, de plannen en mogelijkheden van 

monitoring in ons gebied. Deze monitoring wordt nog dit jaar opgepakt, zie bij punt 2.  

 

4. Agrarisch natuur- en landschapsbeheer 

 

In de vorige nieuwsbrief van februari 2018 hebben onderstaande grafiek getoond van agrarisch 

natuur (ANLb)- en waterbeheer. Dat was de stand van zaken van december 2017 met alle contracten 

voor het beheer van 2018 t/m 2021:  

- 64 deelnemers 

- 348 beheereenheden met 

voorschriften, waaraan 

deelnemers zich dienen te 

houden 

- Resp. 59 en 53 ha voor ANLb 

2016 en waterschapsranden 

 

 

Maar ook in 2018 zitten we niet stil. Er zijn weer vele nieuwe con- 

tracten afgesloten voor 2019 t/m 2021: in Dinteloord-Steenbergen  

23 ha, bij de Heen 1 ha en in nieuwe “werkgebieden” in Woens- 

Drecht en Ossendrecht respectievelijk 25 en 12 ha.  

Zo het er nu naar uitziet volgt dit jaar nog een verdere uitbreiding in 

Woensdrecht van 5-8 ha en in Ossendrecht van 2-3 ha. In Dinteloord-

Steenbergen komt er wellicht nog 1 ha bij.  

Dat betekent dat in 2018 het agrarisch natuurbeheer in ons ANV  

gebied wordt uitgebreid van 112 naar 180-185 ha. 

 
  

5. Zomerexcursie in Nispen-Schijf 
  

 

Op 20 juni  
was de 
zomerexcursie 
bij IJsboerde-
rij “De Gerda 
Hoeve” in het 
Dreefje in 
Schijf. Eerst 
een  lekker 
kopje koffie. 
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Daarna 
namen de 
deelnemers 
een kijkje bij 
de 
akkerranden 
van agrariër 
Veraart in de 
Nispense 
Achterhoek.  

 
 

Vervolgens was er uitleg van Sjef Oerlemans van de 
gemeente Roosendaal over het turfvaartaquaduct nabij 
Nispen. Vroeger is een aquaduct gebruikt voor de 
turfvaart en daarvan is nu een reconstructie gemaakt.  
Terug in de Gerdahoeve was er een zeer interessante 
presentatie van  Inge Aerden, secretaresse van de 
Heemkundekring De Heerlijckheijd Nispen, over de 
geschiedenis van Nispen en de rol van Nispen in de 
omgeving.  

 
 
 
 
           Inge Aerden  

   

6. De landbouwvisie van de Minister 

 

Op 8 september 2018 heeft de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit haar visie  

“Landbouw, natuur en voedsel, waardevol en verbonden” uitgebracht. De Minister kiest voor een 

omslag naar kringlooplandbouw. Het bouwt voort op een ontwikkeling die al een tijd aan de gang is. 

Zo vinden er processen plaats naar meer natuurbeheer en natuurinclusieve landbouw. De 

ontwikkeling vraagt om een integrale benadering, waarbij vele partijen betrokken zijn, zoals  

agrariërs, consumenten, supermarkten, natuurorganisaties, etc. Het betreft een verdere ontwikkeling 

naar een duurzame toekomstbestendige landbouw. Ook de ANV heeft een rol in dit proces.  

 

7. 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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