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- 1 Algemeen 

Door de coronaperikelen was 2021 een bijzonder jaar. Helaas kon de ALV in 2021 niet doorgaan, wel 

was er op 31 augustus een zomerexcursie.  De werkzaamheden van de ANV gingen, ondanks corona, 

zoveel mogelijk door, maar helaas was er minder binding met leden en organisaties mogelijk.  

De samenstelling van het bestuur is in 2021 niet gewijzigd. De bestuursleden zijn:  

- Henk Roefs    Voorzitter 

- Ad Backx    Secretaris 

- Kees van Dijk    Penningmeester/ledenadministratie 

- Niek van der Spelt   Bestuurslid 

 

- 2 Bestuursvergaderingen 

Er waren vier bestuursvergaderingen: januari, april, augustus en september. De vergaderingen in het 

najaar konden wegens corona geen doorgang vinden. Dit leidde tot meer e-mailverkeer om besluiten 

te kunnen nemen.  

 

- 3 Algemene ledenvergadering (ALV) 

In principe is er, conform de statuten, een jaarlijks ALV. In 2021 kon dat wegens corona niet 

plaatsvinden, zodat een jaarverslag 2020, jaarrekening 2020 en begroting 2021 niet konden worden 

vastgesteld. Na de laatste ALV, op 29 januari 2020 in de Gasterij De Afspanning in Heerle, is in 2022 

een ALV op woensdag 11 mei. 

 

- 4 Stimuleringsregeling Landschap (STILA)  

De Stimuleringsregeling Landschap is de opvolger van de provinciale Subsidieregeling Groen Blauw 

Stimuleringskader Noord-Brabant (Stika) en is in juni 2020 opengesteld. Evenals de vorige regeling 

wordt de regeling gecoördineerd door Coördinatiepunt Brabants Landschap. Het principe van de 

regeling komt overeen met de eerdere STIKA. Het is een regeling van provincie, gemeenten en 

waterschappen voor projecten voor behoud en uitbreiding van natuur en landschapselementen in 

het buitengebied.  

Van de vier gemeenten in ons werkgebied hebben de gemeenten Roosendaal, Woensdrecht en 

Steenbergen het contract ondertekend voor deelname en is er budget opengesteld. De 

gebiedscoördinator van onze ANV heeft al meerdere contracten met deelnemers in deze gemeenten 

afgesloten.  
 

 



 

 

- 5 Agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb2016) en natuurprojecten waterschap 

In het kader van het stelsel ANLb2016 en waternatuurprojecten van waterschap Brabantse Delta 

heeft de  ANV een bijdrage geleverd aan het Collectief ANB-West-Brabant. Secretaris Ad Backx is 

tevens secretaris van het Collectief. Ernst Verwer is als gebiedscoördinator eveneens actief voor het 

collectief, in opdracht van de ANV.  

In 2021 is er nauwelijks uitbreiding van agrarisch natuurbeheer, het collectief heeft 1.700 ha 

natuurbeheer in het werkgebied, waaronder circa een derde binnen onze ANV.  

Ook in 2021 hebben vogeltellingen plaatsgevonden in het gebied Dinteloord/Steenbergen/De Heen.  

Aan de tellingen nemen 10-15 vrijwilligers deel. Een evaluatie van de tellingen is wegens corona 

uitgesteld en is gepland op donderdag 14 april 2022. 

 

- 6 Zomerexcursie 

Op 31 augustus vond de ANV excursie plaats bij akkerbouwbedrijf Kees van Dijk uit De Heen.  

Er waren 31 belangstellenden aanwezig, vele leden en ook andere geïnteresseerden.  

Kees neemt deel aan het landelijk project “Het boerenerf, the place to bee” en hij heeft ook 

meerdere akkerranden in het kader van agrarisch natuurbeheer. Er waren rondleidingen door Kees 

en Ernst Verwer, gebiedscoördinator van de ANV en van het Collectief ANB West-Brabant. Het was  

een zeer geslaagde avond. De excursie werd geopend door Henk Roefs, de voorzitter van de ANV, in 

één van de schuren van het bedrijf Van Dijk. Daarna volgden een rondleiding in twee groepen en 

twee delen, mede in verband met de coronaregels.  

 

- 7 Convenant Bijenlandschap West-Brabant 

De ANV is één van de ondertekenaars van het Convenant Bijenlandschap West-Brabant. In 2021 

heeft de ANV deelgenomen aan een bijeenkomst in het kader van dit project, na een studie van de 

WUR, Wageningen Universiteit Research m.b.t. bed & breakfast voor bijen: wat is er voor 

natuurbeheer in het gebied en is er voldoende voeding  en welke verbindingen zijn welkom in het 

gebied om het gehele gebied aantrekkelijk te maken voor bijen, zodat groei kan plaatsvinden?  

 

- 8 On the way to planet proof 2021, een project van FrieslandCampina 

In navolging op 2020 heeft BoerenNatuur weer opdracht gekregen van FrieslandCampina  om een 

bijdrage te leveren aan de planet proof certificering van melkveehouderijbedrijven. Voor drie 

thema’s dienen bedrijven tot de beste te behoren. BoerenNatuur, en waaronder collectief ANB 

West-Brabant, levert een bijdrage aan het onderdeel biodiversiteit, natuur en landschap. Onze 

gebiedscoördinator, Ernst Verwer, heeft een achttal bedrijven ingetekend met minimaal 5% 

kruidenrijk grasland, dan wel gelijkwaardig, en bij een viertal bedrijven is een schouw uitgevoerd.  

 

- 9 Gebiedsproces Natura 2000 gebied Brabantse Wal 

In Brabant start, of is gestart, een gebiedsgerichte aanpak (GGA) in een 17-tal gebieden. Natura 2000 

gebied Brabantse Wal is één van die gebieden. Bij de Brabantse Wal is in 2020 een verkenning 

gestart en in de loop van 2021 is de ANV hierbij aangesloten. Zowel in het ambtelijk als bestuurlijk 

overleg is de ANV betrokken. De verkenning is nog niet afgerond.    

 

  



 

 - 10 Rabo Clubsupport Actie 

Ook in 2021 was er weer een Clubsupport Actie van de Rabobank. Rabobank Zuidwest-Brabant stelde 

€ 150.000,-- beschikbaar voor clubs en verenigingen in de regio. Leden van de Rabobank konden hun 

stem uitbrengen en de ANV heeft zich weer aangemeld.  Velen hebben op de ANV gestemd en we zijn 

beloond met een bedrag van € 588,-- Het bedrag zal in het voorjaar van 2022 worden besteed aan 

een zakje bloemenzaad van bijen-/vlinder mengsel van inheemse soorten voor onze leden.  
 

- 11 Promotie en werven van leden 

Waar mogelijk heeft promotie van de ANV plaatsgevonden, zoals via de website.  

Het ledenaantal van de ANV op het einde van het jaar 2021 bedroeg 109??.  


