Agrarische Natuurvereniging Brabantse Wal (ANV)
Galmeidijk 35
4706 KL Roosendaal
I: www.anvbrabantsewal.nl
E: info@anvbrabantsewal.nl
KvK 54052130
Rabobank: NL83 RABO 0167 8636 57

Nieuwsbrief, december 2019
1. Van de voorzitter
Beste leden en belangstellenden,
In 2019 is er weer veel gebeurd in ons werkgebied, we staan niet stil.
Het agrarisch natuurbeheer is weer verder uitgebreid met (bloemrijke) akkerranden en velden.
Er heeft ook, samen met vele vrijwilligers, monitoring plaatsgevonden van akkervogels in het gebied
Dinteloord/Steenbergen/De Heen. Onlangs hebben we de resultaten tussentijds geëvalueerd.
Daarnaast zijn er ontwikkelingen naar steeds meer natuurinclusieve landbouw, passend in de visie
van de Minister van LNV “Landbouw, natuur en voedsel, waardevol en verbonden” van september
2018.
Helaas heeft ook de landbouw momenteel te maken met een stikstofprobleem. De eerste
maatregelen zijn door de Tweede en Eerste Kamer al vastgesteld en er volgen in 2020 aanvullende
maatregelen. Wij hopen dat de Nederlandse landbouw ook in de toekomst voldoende ruimte
behoudt voor een duurzame natuurinclusieve landbouw met een goed verdienmodel.
Het bestuur van de ANV dankt alle betrokkenen voor hun inzet in 2019 en wenst u allen prettige
kerstdagen en een voorspoedig 2020 toe.
Henk Roefs, voorzitter
2. Monitoren van akkervogels in Dinteloord-Steenbergen-De Heen en de tussentijdse evaluatie
Onder (bege)leiding van Jochem Sloothaak
en Arjen Stoop van Brabants Landschap en
gebiedscoördinator Ernst Verwer zijn een
aantal tellingen uitgevoerd in de winter
2018/2019 en tijdens het broedseizoen in
het voorjaar 2019. Er waren 29 telpunten
en 6 referentiepunten buiten het kerngebied. Er namen 13 vrijwilligers aan deel
en er is geteld bij 7 agrarische deelnemers.
De tellingen begonnen met een kopje
koffie bij Ernst thuis, in Dinteloord. Er is
geteld volgens de landelijke erkende MAStechniek.
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De tellingen zijn succesvol verlopen. Het is nog te vroeg om conclusies te trekken, maar de eerste
signalen zijn positief over de bijdrage van het agrarisch natuurbeheer aan de vogelstand.
Op 24 oktober 2019 was in het
Dorpshuis te Dinteloord een
evaluatiebijeenkomst met vrijwilligers en deelnemers. Na de ALV van
onze vereniging op 29 januari 2020
wordt een uitgebreide presentatie
over dit onderwerp gehouden.
Ook in de komende winter en het
volgend broedseizoen vinden weer
tellingen plaats. Samen met andere
tellingen ontstaat er een goed beeld
wat in Brabant wordt bereikt met
natuurbeheer.
3. Algemene ledenvergadering
Op 30 januari 2019 was de jaarlijkse Algemene ledenvergadering (ALV) in Gasterij de Afspanning te
Heerle. Na een kort formeel gedeelte was er een evaluatie met deelnemers van agrarisch
natuurbeheer. De deelnemers zijn tevreden hoe het een en ander verloopt vanaf 2016. Ook de relatie
met de gebiedscoördinator, Ernst Verwer, en het collectief ANB West-Brabant wordt positief
beoordeeld. De deelnemers kunnen steeds met vragen terecht over het beheer en worden goed
geïnformeerd over wat er van hen verwacht wordt.
De volgende ALV is op woensdag 29 januari 2020, wederom in Heerle. Na het formeel ALV-gedeelte is
er een interessante bijeenkomst over resultaten van vogeltellingen in ons gebied en andere delen van
Brabant. Jochem Sloothaak van Brabants Landschap houdt een presentatie.
Leden en geïnteresseerden worden bijtijds uitgenodigd. U kunt de datum noteren!
4. Agrarisch natuur- en landschapsbeheer
Het agrarisch natuurbeheer verloopt succesvol.
De kaart in de bijlage toont het beheer van
natuur ANLb en water. ANLb betreft het
Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer, welke
vanaf 2016 plaatsvindt door Collectief ANB WestBrabant, waarin de ANV vertegenwoordigd is.
Het waterbeheer, in nauwe samenwerking met
en ondersteuning van het waterschap Brabantse
Delta, wordt eveneens door het collectief
uitgevoerd. Het heeft betrekking op randen van
4 meter breedte langs watergangen voor het bevorderen van de biodiversiteit in water en bodem.
Beheer bij onze ANV
Aantal agrarische deelnemers
Hoeveelheid hectares

Natuur ANLb
28
132
2

Water
97
243 (600 km lengte waterschapsrand)

5. Zomerexcursie bij Landgoed Dassenberg in Steenbergen.
Op woensdag 19 juni 2019 was de jaarlijkse
zomerexcursie van de ANV op het Landgoed
Dassenberg in Steenbergen. Ondanks de
mindere weersomstandigheden waren er
toch 16 belangstellenden. Eugene van den
Eijnden, die op het landgoed circa 50 ha
landbouwgrond beheert, gaf uitleg over het
landgoed en hun ervaringen van meerdere
akkerranden.
Gebiedscoördinator, Ernst Verwer, gaf een
nadere toelichting over het agrarisch
natuurbeheer. In de schuur van het
landgoed werd na de rondleiding uitgebreid
gesproken over landbouw en natuur, dit
onder het genot van een drankje.

6. Interreg project FABulous Farmers
ZLTO gaat in Zeeland en West-Brabant aan de slag met het
Interreg North-West Europe project FABulous Farmers, een
internationaal project in de Europese Unie. De doelstelling is
het toepassen, testen en uitwisselen van kennis van
maatregelen van robuuste landbouwsystemen. Hierbij kan
gedacht worden aan natuurlijke plaagbestrijding, verbeterde
bodem- en waterkwaliteit en bestuiving. Concreet zal er
worden ingegaan op vernieuwde vormen van akkerranden,
grondbewerking, groenbemesters en strokenteelt.
In het gebied van onze ANV neemt Pieter Maris uit Dinteloord deel. Hij heeft meerdere akkerranden
voor agrarisch natuurbeheer. Belangstellende collega’s zijn en worden uitgenodigd zich aan te sluiten
om kennis en ervaringen in studiebijeenkomsten en excursies uit te wisselen.
7. Convenant Bijenlandschap West-Brabant
Op 19 december was de jaarlijkse bijeenkomst van
de deelnemers aan het Convenant Bijenlandschap
bij het Cosun Innovation Center (CIC) in Dinteloord.
We werden welkom geheten door Arno Pouls, de
General Manager van CIC. Cosun/Suiker Unie was
het eerste bedrijf dat het convenant heeft
ondertekend. Sinds 2018 werken gemeenten,
bedrijven, wetenschappers, beheerders van
natuurgebieden, boeren, imkers en burgers samen
om een leefgebied een aaneengesloten netwerk
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voor bijen en andere bestuivers te ontwikkelen. Tijdens de bijeenkomst hebben weer meerdere
nieuwe deelnemers het convenant ondertekend. Totaal zijn er 32 deelnemers, waaronder onze ANV.
Coördinator Riny van Empel ziet terecht de ontwikkelingen voor bijen en andere bestuivers in WestBrabant met vertrouwen tegemoet.
8. De mensen in ons ANV gebied
Samenstelling van het bestuur:
- Henk Roefs
- Ad Backx
- Kees van Dijk
- Niek van der Spelt

Woensdrecht
Roosendaal
De Heen
Steenbergen

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid

De gebiedscoördinator, het aanspreekpunt in het veld, is Ernst Verwer. Zijn e-mailadres is
elerverwer@gmail.com en het 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 treft u 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. Immers, hoe meer leden, hoe meer kansen we
hebben om de natuur in ons werkgebied een steun in de rug te geven.
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Bijlage
Kaart van Agrarisch natuurbeheer in het ANV gebied van de gemeenten Bergen op Zoom,
Roosendaal, Steenbergen en Woensdrecht
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