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Nieuwsbrief, september 2020 
1.  Van de voorzitter 

 

Beste leden en belangstellenden, 

 

De coronaperikelen hebben een grote invloed op het maatschappelijk functioneren, uiteraard ook op 

onze ANV.  

We proberen de activiteiten zoveel mogelijk door te laten gaan, zoals onlangs ook onze 

zomerexcursie. 

 

Wij wensen u allen een goede gezondheid toe. 

 

Henk Roefs, voorzitter  

 

2. Zomerexcursie op Landgoed Westcreecke 

 

De zomerexcursie was dit jaar op het landgoed 

Westcreecke, een landgoed van onze gebiedscoördi-

nator Ernst Verwer en zijn vrouw Ellie.  

Er waren 21 aanwezigen. Na een drankje en een 

welkomstwoord door de voorzitter werden er twee 

groepen gevormd om de coronaregels goed in acht te 

kunnen nemen. 

Met Ernst werd een rondje over het landgoed gelopen 

met tussentijds veel uitleg. Ellie gaf uitleg bij de 

vlinderidylle, een prachtig burgerinitiatief en goed voor 

vooral vlinders  en bijen.  
 

- Het landgoed 

 

De oprichting van het landgoed Westcreecke was 

een meerjarenproject. In 2006 is door de 

gemeente Steenbergen de vergunning verleend 

en de realisatie is afgerond in 2008. Het is een 

gebied van 20 ha, waarop 5 landhuizen mogen 

staan op ongeveer 5.000m2 grond per landhuis. 

Tot op heden is één landhuis gebouwd en er zijn 

geïnteresseerden om op het landgoed te gaan 

wonen. Het is een landgoed met veel natuur.  

Er staan maar liefst 34.000 bomen of struiken. 
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Het landgoed  bevat grote waterpartijen en 

het is zo aangelegd dat alleen water wordt 

afgevoerd, geen wateraanvoer van de 

omgeving.  

Het schone water en de omgeving bevatten 

een grote schat aan biodiversiteit. Ernst laat 

het gebied bewust verschralen, wat betekent: 

geen bemesting en verarming van de bodem. 

Dat leidt tot heel veel bloemen en niet of 

nauwelijks tot distels. Er zijn 15 soorten 

bomen, waarvan de es het niet goed doet. 

Vele grote zieke essen, niet in de grote 

bosvlakken, zijn al vervangen door lindes.   
 

 

- De vlinderidylle 

 

Voor vlinders en bijen zijn bloemen heel 

belangrijk voor de benodigde nectar. 

Bloemen zijn er genoeg op het landgoed, 

maar door een burgerinitiatief van bewoners 

uit het dorp is een speciale hoek van circa  

0,4 ha ingericht als vlinderidylle. Het is een 

prachtig gezicht, ook vanuit de Stoofdijk. Ellie 

vertelt enthousiast hoe leerlingen van de 

groepen 3 t/m 6 van de Regenboogschool het 

bloemenzaad uitstrooiden in november 2019. 

En aan bloemen  is er geen gebrek, het is één 

grote bloemenzee geworden.  

Het project is niet alleen goed voor vlinders en bijen, maar ook als educatie voor deze dichtbij 

gelegen basisschool in het dorp.  

Er zijn zo’n 40 soorten bloemen en planten ingezaaid, waaronder de korenbloem, klaproos, rolklaver, 

peen en margriet. De doelstelling is  dat de bloemen en planten overwinteren. Na de eigen 

zaadproductie wordt het laat in september gemaaid om volgend jaar weer uit te groeien tot een 

kleurrijke massa. 

Onder de aanwezigen zijn er (deskundige) vrijwilligers van de Vogelwerkgroep van het dorp. De 

ervaringen over het beheer van dit soort natuur worden uitgewisseld.  

 

Ellie geeft tekst 

en uitleg, ook 

bij het informa-

tiebord van de 

ANV.  

Op 10 locaties in 

het ANV-gebied 

staan dergelijke 

borden.    

Na de excursie werd een drankje genuttigd. Voorzitter Henk Roefs dankte Ernst en Ellie, namens de 

aanwezigen, voor hun uitleg en gastvrijheid. Onder applaus werden zijn woorden kracht bijgezet.  
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3. Oproep voor vrijwilligers voor de Vogelwerkgroep Dinteloord 

De vogelwerk telt ruim tien vrijwilligers. Zij voeren vogeltellingen uit, o.a. voor het Collectief ANB 

West-Brabant. De werkgroep kan zeker nog nieuwe vrijwilligers gebruiken. Heeft u belangstelling om, 

eventueel onder begeleiding van deskundigen, deel te nemen aan de tellingen?  

Als u interesse heeft, kunt u contact opnemen met Ernst Verwer. Zijn e-mailadres en telefoonnummer 

staat verderop deze bladzijde.     

 

4. De mensen in ons ANV gebied 

 

Samenstelling van het bestuur:  

- 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 

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.  
  

mailto:elerverwer@gmail.com
http://www.anvbrabantsewal.nl/
mailto:info@anvbrabantsewal.nl
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                                                                                                                                                 Bijlage 

 

Kaart van Agrarisch natuurbeheer in het ANV gebied van de gemeenten Bergen op Zoom, 

Roosendaal, Steenbergen en Woensdrecht 

 
 


