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Voorwoord 
 
Beste lezer,  
 
De nieuwe  opzet voor het Agrarisch Natuur- en Landschaps-
beheer in Nederland vanaf 1 januari 2016 (ANLb 2016) verloopt 
tot op heden succesvol. Ons collectief, één van de 40 
coöperaties in Nederland, verenigd in BoerenNatuur,  heeft 
inmiddels een goede plek verworven. Er is al meer dan het 
dubbele aan natuurbeheer gerealiseerd t.o.v.  hetgeen vooraf 
was gepland. Door een gebiedsgerichte aanpak zullen ook de 
resultaten van agrarisch natuurbeheer beter zijn dan voorheen. 
Samen met vrijwilligers van lokale natuurverenigingen voeren 
wij in een aantal gebieden de beheermonitoring uit onder het 
mom van “Meten is Weten”.    
(Inter)nationaal wordt er hard gewerkt aan een nieuw Europees 
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid vanaf 2022, het zogenaamde GLB. Onze koepelorganisatie BoerenNatuur is 
daar nauw bij betrokken.  
Nationaal heeft de Minister van LNV in september 2018 een visie uitgebracht voor de toekomst van de 
Nederlandse landbouw “Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden”.   
Waar mogelijk leveren we als coöperatie met onze leden een maximale bijdrage aan het verder verduurzamen 
van de agrarische sector. Zo nemen we actief deel aan het provinciaal project “Uitvoeringsplan Natuurinclusieve 
landbouw”, door het leveren van een ondernemerscoach, zie elders in de nieuwsbrief. 
Op 20 maart waren er verkiezingen voor Provinciale Staten en waterschappen. Momenteel worden/zijn 
bestuurlijke coalities gevormd voor de nieuwe bestuursperiode 2019-2023. Ons collectief heeft in de afgelopen 
periode zowel ambtelijk als bestuurlijke prima samengewerkt met provincie en de betrokken waterschappen 
Brabantse Delta en Rivierenland. Wij zijn daar dankbaar voor. We nemen aan dat we weer goede contacten 
hebben in de komende periode en wensen de nieuwe bestuurders veel succes toe. 
 
Sjaak van Schie, voorzitter  
 
Contracten voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer in 2019 
 
In 2018 heeft ons collectief  twee gebiedsaanvragen ingediend bij de provincie voor uitbreiding van het areaal 
agrarisch natuur- en waterbeheer. De provincie heeft in 2018 extra budget voor het afsluiten van 
beheercontracten beschikbaar gesteld. Beide aanvragen zijn door de provincie gehonoreerd.  Op 1 januari 2019 
hadden wij  505 deelnemers en voor 1.422 hectare aan beheercontracten, verdeeld over de verschillende 
leefgebieden. 
 

 

Leefgebied Beheercontracten  
Ha 

Open akkerland op klei 272 
Open akkerland op zand 64 
Open grasland 505 
Natte dooradering laagveen 2 
Droge dooradering vochtig 78 
Water, Waterschap Brabantse Delta 434 
Water, Waterschap Rivierenland 67 
Totaal 1.422 
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Kaart met een totaaloverzicht aan beheerpakketten.   
ANLb 2016 (ANB) en waterpakketten (ARB-randen en pakket bodemverbetering) 

 
 
Controle op het beheer  
 
Door het Collectief worden controles uitgevoerd om na te gaan of de deelnemers voldoen aan de 
beheervoorwaarden van de afgesloten pakketten. De controles vinden door een aselecte steekproef plaats  en 
worden onafhankelijk uitgevoerd.   
Ook de overheid voert controles uit. Deze controles worden uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit (NVWA).   
Indien niet (volledig) voldaan wordt aan de beheervoorwaarden is herstel noodzakelijk en waar nodig vinden 
sancties plaats. Over 2018 is in 1,5% van de gecontroleerde beheereenheden geen dan wel geen volledige 
vergoeding uitgekeerd.  
 
Veel belangstelling voor waterpakketten 
 

Sinds januari 2019 is de wet- en regelgeving m.b.t. het toepassen 
van gewasbeschermingsmiddelen gewijzigd (2019 overgangsjaar). 
De wijziging leidt tot extra intersse van agrariers voor het afsluiten 
van contracten voor het beheerpakket ‘ARB-Bouwland-GLB’, een 
rand van 3-4 meter breedte langs een watergang. Er is nu al 
concrete belangsgelling voor circa 100 ha voor 2020 t/m 2021. 
Ook voor het nieuwe pakket ‘Bodemverbetering’ voor 
zandgronden met een laag organische stofgehalte in de bodem is 
de vraag de laatste tijd flink toegenomen. De vraag betreft 
momenteel 120-150 ha. De  belangstelling hebben we kenbaar 
gemaakt bij de besturen van de waterschappen. 
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Meerjarige vogelakkers een groot ecologisch succes  
 
Een tweejarig onderzoeksproject in Noord-Holland heeft 
aangetoond dat meerjarige vogelakkers een positieve 
bijdrage leveren aan het aantal dagvlinders, zweefvliegen en 
bepaalde soorten nachtvlinders. *4. Meerjarige vogelakkers 
die voor 75% uit luzerne en/of rode klaver en voor 25% uit 
natuurstroken bestaan, hebben primair het doel om in de 
zomer en winter voedsel te leveren voor akkervogels en te 
dienen als broedplaats. Het onderzoek toont echter 
bijkomende positieve ecologische effecten aan. Ons 
collectief heeft voor 2019 t/m 2021 160 ha aan nieuwe 
beheercontracten voor vogelakkers afgesloten.  
 
Deelname aan provinciaal project “Natuurinclusieve landbouw, ondernemerscoach” 
 

De provincie stimuleert de ontwikkeling van natuurinclusieve landbouw, een productie van voedsel en gewassen 
volledig in harmonie met milieu, natuur en landschap.  In dat kader is een nieuw project gestart  
“Uitvoeringsplan Natuurinclusieve landbouw, ondernemerscoach”. Het is een pilot om, met ondersteuning van 
een ondernemerscoach, te komen tot een natuurinclusieve bedrijfsvoering die economisch rendeert.Het is 
bedoeld voor grondgebonden veehouderijbedrijven, zoals bedrijven met rundvee of schapen. Het betreft een 
pilot voor minimaal 40 bedrijven in Brabant, 10-12 in ons werkgebied.   
Wij nemen daar aan deel door het leveren van een ondernemerscoach, Meeuwis Millenaar. Er hebben zich al 
meerdere bedrijven aangemeld en met een aantal ondernemers ervan lopen gesprekken voor ondersteuning. 
Zie de website voor meer informatie *3. U kunt zich bij Meeuwis aanmelden, zie o.a. zijn e-mailadres in de  
tabel met gebiedscoördinatoren op bladzijde 4.  
 
Beheermonitoring 
 
Een van de doelen van het nieuwe agrarisch natuur- en landschapsbeheer is het boeken van betere 
natuurresultaten dan in het oude stelsel. Door een gebiedsgerichte aanpak en een juiste bedekking en keuze van 
beheerpakketten probeert ons collectief dat te bereiken.  De effecten van het beheer worden door ons collectief 
gemonitord. Dit doen we samen met Stichting ZeeBra, waar veel expertise aanwezig is, en met heel veel 
vrijwilligers van lokale natuurverenigingen. In het Land van Heusden en Altena is een groep van 80 vrijwilligers 
bij de beheermonitoring van weide- en akkervogels betrokken. Zij onderhouden zeer goede contacten met onze 
gebiedscoördinator Meeuwis Millenaar die desgewenst in samenspraak met de boer het beheer kan aanpassen 
als er vogels op het land broeden. 
 

 

 

 
 In een akkervogelgebied bij Steenbergen, met veel agrarisch natuurbeheer, is een nieuwe groep  vrijwilligers 
geformeerd die samen met onze gebiedscoördinator Ernst Verwer middels de zgn. MAS-telling akkervogels telt. 
In het gebied zijn al verschillende koppels met patrijzen gesignaleerd. Een patrijs is een akkervogel, die het 
moeilijk heeft, maar geholpen wordt met een goede invulling van de beheerpakketten  ‘patrijzenrand’ en 
‘wintervoedselakker’. Over drie jaar kunnen we de resultaten presenteren. 
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Algemene informatie over het collectief 
 
De drie Brabantse Collectieven hebben samen een website *1. De website bevat veel informatie over agrarisch 
natuur- en landschapsbeheer, zoals o.a. alle mogelijke beheerpakketten met bijbehorende beheervoorwaarden. 
De website bevat ook aparte pagina’s voor  ons Collectief. 
  
Verenigingszaken 
 
Dit voorjaar is Fons Biemans teruggetreden als 
bestuurslid namens ANV Slagenland. Jos de Bont is 
voorgedragen aan de Ledenraad als zijn opvolger.  
We zijn veel dank verschuldigd aan Fons voor zijn 
deskundige inzet. Jos heeft veel bestuurlijke ervaring, 
we hebben hem succes toegewenst. 
De gebiedscoördinator van ANV Drimmelen & 
Moerdijk, Tijmen Hoogendijk, is onlangs gestopt met 
dit werk na het aanvaarden van een nieuwe baan. Hij 
is opgevolgd door Ernst Verwer die al 
gebiedscoördinator is in het naastliggend gebied van 
ANV Brabantse Wal. Ernst zal zich snel inwerken in dit 
gebied en kennismaken met deelnemers.  

               Een patrijzenrand  

 

De gebiedscoördinatoren 
 
De gebiedscoordinatoren zijn onze mensen in het veld. Zij adviseren agariers en overige grondeigenaren die 
belangstelling hebben voor agrarisch natuur- en waterbeheer , bereiden contracten met deelnemers voor en 
geven deelnemers advies. 
 
Een overzicht van de gebiedscoördinatoren in  ons werkgebied.   

Werkgebied ANV Gebiedscoördinator e-mailadres Telefoon 

Altena Biesbosch Meeuwis Millenaar Meeuwis@maatschapmillenaar.nl  06 23 46 05 33 

Baarle Nassau e.o. Guust van der Steen  steenevers@outlook.com 06 29 52 06 35 

Brabantse Wal Ernst Verwer elerverwer@gmail.com 06 53 21 76 81 

Drimmelen & Moerdijk Ernst Verwer elerverwer@gmail.com 06 53 21 76 81 

Tussen Baronie en 
Markiezaat 

Rinus van Koulil veldcoördinator@anv-baronie-
markiezaat.nl  

06 41 47 08 90 

Slagenland Meeuwis Millenaar Meeuwis@maatschapmillenaar.nl 06 23 46 05 33 

 
Alle gebiedscoördinatoren zijn bereikbaar met het e-mailadres coördinatoren@anbwestbrabant.nl. 
 
Websites/links 
 
*1 Collectieven in Brabant, klik hier 
 
*2 Provincie project “Uitvoeringsplan Natuurinclusieve landbouw, Ondernemerscoach”, klik hier  
 
*3 Waterschap Brabantse Delta, aanmelden voor Agrarische nieuwsbrief, klik hier  
 
*4 Onderzoek Noord-Holland naar invloed vogelakkers, klik hier.  
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