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1. Nieuw bestuur benoemd

Op 22 september gunde de Ledenraad haar ver-
trouwen aan het nieuwe bestuur van Collectief 
Midden Brabant. Wij zijn blij dat alle portefeuil-
les nu weer goed bezet zijn. Zie rubriek 5 en 6.

Collectief Midden Brabant vindt het belangrijk 
dat alle ANV’s vertegenwoordigd zijn in het be-
stuur en dat de communicatie met de ANV’s via 
het bestuurslid vlot en soepel loopt. 

Zo blijven wij optimaal  op de hoogte van wat 
er in uw gebied leeft. Er is nog een vacature van 
ANV ‘t Broek. 

2. Contactadressen ANV:
ANV Groene Woud: anvhetgroenewoud@gmail.com
ANV ‘t Broek: anvtbroek@gmail.com
ANV Cranendonck: info@landvancranendonck.nl
Stichting Duinboeren: info@duinboeren.nl
PLV Hei Heg en Hoogeind: hei-heg-hoogeind@dse.nl
ANV Kempenland: info@anvkempenland.nl
PLV Boven Dommel: plvbovendommel@outlook.com
ANV Oostelijke Langstraat: info@anvoostelijkelangstraat.nl

Van linksvoor naar rechtsachter:
Saskia Duives (secretaris), Frans van Beeren-
donck (voorzitter), Leo van Lierop (penning-
meester), Peter Versmissen, Norbert van de 
Griend, Monique Leesberg (vicevoorzitter),
(Peter van de Kruis staat niet op de foto)

Flinke stap gemaakt in 2017
(Saskia Duives)
Deze zomer hadden we in Midden-Brabant ruim 260 ha liggen 
in agrarisch natuurbeheer. Dat is een heleboel meer dan in 2016, 
toen we met enkele tientallen ha begonnen. 
Daarmee begint het agrarisch natuurbeheer in ons collectief goed op stoom te komen. In 2018 komen er 
nog nieuwe ha. bij en we zijn aan het onderzoeken of het verstandig is om in volgend jaar opnieuw te la-
ten intekenen voor 2019: de baten moeten wel tegen de kosten opwegen. Mocht je nog ideeën hebben 
voor agrarisch natuurbeheer of andere plannen: neem contact op met het bestuur van je ANV of met het 
bestuur van het collectief. Agrarisch Natuurbeheer is een flinke stap in de richting van NatuurInclusieve 
Landbouw. In deze nieuwsbrief vindt u veel informatie hierover.

www.anbbrabant.nl/anb-midden-brabant/
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3. Let op: Melding uitgevoerd 
beheer voor 15/11 !!! 

Niet alle ANLb-landschapselementen hebben 
jaarlijks beheer nodig. het bestuur moet aan 
SCAN melden of er beheer heeft plaatsgevon-
den. Het gaat bv. om het uitmaaien van poelen, 
snoeien en knotten van houtopstanden, heggen, 
struweelhagen, en boomgaarden.

LET op: Alle beheerders van Landschapselemen-
ten moeten het formulier ‘Uitgevoerd Beheer’ 
voor 15/11 geheel ingevuld en ondertekend mai-
len naar: secretaris@anbmiddenbrabant.nl zodat 
uw melding tijdig doorgegeven kan worden aan 
SCAN.
Het formulier is in principe naar betrokkenen ver-
zonden, maar het is ook te vinden op de website

http://anbbrabant.nl/melden-uitgevoerd-be-
heer/meldingsformulier-beheer-landschapsele-
menten/

4. Door de bril
van de veldmedewerker...
vanaf 2017 werkt Collectief Midden Brabant met één veld-
medewerker voor het hele gebied: Nelis Klaasen. Velen van 
u hebben al kennis gemaakt. Maar u bent natuurlijk ook be-
nieuwd naar de ervaringen van onze veldmedewerker.
Nelis geeft een inkijkje:

‘...de boodschap waarmee ik de erven op loop is 
vaak net wat anders dan de dagelijkse realiteit op 
het agrarisch bedrijf. Ik neem 
graag de tijd om deelnemers 
aan de keukentafel goed voor 
te lichten over de mogelijkhe-
den op hun bedrijf. Mijn erva-
ring is dat met name de 
pakketten ‘waterbeheer’ vaak 
goed in te passen zijn. 
Maatwerk is nodig voor elk 
bedrijf...’

Nelis Klaasen
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5. Welke koers?

(Woord van de nieuwe voorzitter, Frans van Beerendonck)
Toen ik gevraagd werd of ik voorzitter wilde worden van CMB heb ik graag ja gezegd. Na een paar gesprek-
ken en even meelopen in de geplande bestuursvergaderingen ben ik alleen maar enthousiaster gewor-
den. Het lijkt mij een mooie uitdaging om met u en voor ons samen een weg uit te stippelen, die naar mijn 
vaste overtuiging, zeker op termijn perspectief biedt.

Ons speelveld wordt in toenemende mate door de politiek bepaald, weliswaar met onze inbreng, maar 
echte invloed is te beperkt. We kennen en vertrouwen elkaar nog onvoldoende, daar zal de komende tijd 
aan gewerkt moeten worden, en daar wil ik graag mijn bijdrage aan leveren. 
Samen met de verantwoordelijken in ons gebied moeten we kijken hoe we met elkaar kunnen werken aan 
een mooie omgeving die voor landschap en natuurliefhebbers nog mooier gemaakt kan worden. Maar 
tegelijkertijd moeten we met de ondernemers in de groene ruimte, kijken en werken aan een omgeving 
die kwalitatief en landschappelijk respect afdwingt bij de samenleving.

We krijgen steeds meer te  maken met Europees beleid, en ook hier moeten we mede invulling aan geven. 
In toenemende mate zal met de GLB-gelden vanuit Brussel het gebruik van grond, omgeving en vooral 
water gestuurd gaan worden. De vraag is: negeren, of proberen we daarop te anticiperen?

Mijn streven is in elk geval om samen met betrokkenen te kijken hoe we er als gebied beter van worden, 
voor zowel de ondernemers als de omgevingsliefhebber,

Uw voorzitter, Frans van Beerendonk

Frans van Beerendonck
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6. Nieuwe penningmeester 

(Even voorstellen, Leo van Lierop )
Graag wil ik mij aan u voorstellen als nieuw be-
stuurslid  van Collectief Midden Brabant. Mijn 
naam is Leo van Lierop, woonachtig in Soe-
rendonk. Ik ben getrouwd met Antoinette, heb 2 
kinderen en 4 kleinkinderen. 

In het verleden was ik bestuurslid van ZLTO en op 
een later tijdstip van de NFO. Ik ben gestart met 
een varkensbedrijf en uitgebreid met kleinfruit 
(blauwe en rode bessen). 

In onze omgeving heb ik vanaf het begin deelge-
nomen aan het project “Schoon Water”. Ik voel 
mij verantwoordelijk voor een goed milieu en 
de natuur, zodat er voldoende overblijft voor de 
toekomst van onze kleinkinderen om hiervan te 
genieten en respect op te brengen. Enkele jaren 
geleden ben ik overgestapt op boomteelt, om wat 
meer van andere dingen te genieten.
Ik voel mij thuis bij onze plaatselijke ANV, en via 
deze club bij het Collectief.

Daarnaast heb ik ook een administratieve achter-

foto: P Kerkhofs

grond, vandaar de functie van penningmeester. 

Na enige inwerktijd hoop ik een mooie bijdrage te 
kunnen leveren aan een bloeiende vereniging, met 
u allen samen,
Leo

Leo van Lierop
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7. Lezing Natuurinclusieve Land-
bouw 

(Norbert v.d. Griend)
Evelien Verbij, directeur BoerenNatuur, hield na 
onze ALV (27/9) een interessante  lezing over Na-
tuurinclusieve Landbouw (NIL). Heel in het kort 
hieronder:
 
De Nederlandse landbouw is top, maar de grenzen 
zijn door de intensivering bereikt, De bodem boert 
achteruit en het bouwplan staat onder druk. Wil-
len we koploper blijven dan zullen we een andere 
koers moeten varen en ons moeten verantwoor-
den met een ‘license to produce’.

NIL is een vorm van duurzame landbouw die van 
de natuurlijke processen optimaal gebruik maakt 
en deze in de bedrijfsvoering toepast. NIL baseert 
zich in theorie op 4 sporen.

1.Benutten en versterken functionele agrobiodi-
versiteit
2.Beperken negatieve effecten op natuurwaar-

den
3. Behoud en versterken als verbindingszone
4. Bevorderen van specifieke soorten

De vertaling naar de praktijk is nog wel een zoekpro-
ces. Een aantal handvaten kunnen helpen de juiste 
focus te leggen:

1. Denk niet alleen op perceelniveau maar op be-
drijfsniveau.
2. Leg niet alleen de focus op soorten maar op een 
brede focus op biodiversiteit
3. Kijk niet alleen naar de leefgebieden maar naar 
de hele agrarisch omgeving
4. Stel niet alleen subsidie ter beschikking, maar 
meer een mix van financieringsvormen.

 
Uiteindelijk begint het natuurinclusief boeren dicht 
bij huis. Denk aan vernatting, plas-dras, ruige mest, 
strokenbeheer, vogelakkers etc. etc. 
Zoals u ziet zijn er veel mogelijkheden om hier iets 
mee te doen! Kijk op onze website:  

http://anbbrabant.nl/anb-midden-brabant/

Voor de presentatie:

Zie de link onder de afbeelding

NIL: Natuurinclusieve Landbouw

Bekijk de presentatie:
http://anbbrabant.nl/2017/10/15/presentatie-na-

tuurinclusieve-landbouw-evelien-verbij/
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8. Agrarisch Waterbeheer

(Peter Kerkhofs)
Afgelopen twee jaar is er veel energie gestoken in 
het wegzetten van o.a. randen tbv waterbeheer: 
de opvolging van de oude ARB randen. Doelstel-
ling van de randen is het verminderen van uitspoe-
ling van mest en gewasbeschermingsmiddelen 
naar het oppervlakte water. Deelnemers melden 
ons dat de nieuwe mogelijkheden zeer flexibel en 
goed inpasbaar zijn in de agrarische bedrijfsvoe-
ring. De vergoeding is ook passend.
Ook voor het komende jaar zoeken we nog deel-
nemers. Er komen in Brabant waarschijnlijk ook 
twee nieuwe pakketten beschikbaar: één pakket-
ten dat extra humus in de bodem bevordert en 
één pakketten dat een soort van waterberging 
toestaat in natte perioden. Hoe de pakketten er 
precies gaan uitzien zal in de loop van 2018 be-
kend worden. 

Foto P. Kerkhofs: Kruidenrijke slootrand in juli voor het maaien: rolklaver, kattenstaart, kropaar, glanshaver, witbol, kale jonker...
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9. Botanisch beheer

(Peter v.d. Kruis)
CMB heeft kerngebieden aangewezen waar agra-
risch natuurbeheer zich meer moet gaan profile-
ren. Binnen deze gebieden proberen wij met be-
heerspakketten de natuurwaarde op agrarische 
grond te verhogen. Zelf ben ik actief in het gebied 
‘de Groote Heide’, een afwisselend gebied met 
bos, heide en landbouwgrond. Op de landbouw-
gronden gaat het collectief aan de hand van een 
beheerplan te werk. De volgende beheerpakket-
ten zijn hier inmiddels in gebruik: 

1. Wintervoedselakker 
2. Kruidenrijke graslandranden met een uitge-
stelde maaidatum
3. Chemie- en kunstmestvrije akkers tbv een 
toenemende akkerflora
4. Botanisch weiland en hooiland op kwelrijke 
plaatsen. 

foto  P vd. Kruis: Vochtig kruidenrijk grasand in de maand juli, op de achtergrond een houtwal, die de weilanden van elkaar scheidt. 

- Nieuwsbrief Agrarisch Natuurbeheer Najaar 2017 -

- Collectief ANB Midden Brabant -

‘...met agrarisch-na-
tuur-
beheerpakketten 

de natuurwaarde 
verhogen...

‘



10. Word ook een slimme Vogel!

(Uitgelicht uit nieuwsbrief Boerennatuur.nl)
 
Op het platform www.slimmevogels.net kunnen 
melkveehouders én andere betrokkenen (zoals or-
ganisaties en vrijwilligers) vragen en praktische tips 
over zorg voor boerenlandvogels vinden en de-
len. Iedereen kan met een eigen profiel zichtbaar 
maken wat hij/zij al doet. Door boeren met veel 
ervaring in vogelvriendelijk beheer te verbinden 
met collega’s met vragen, maakt slimmevogels.
net praktische tips en ervaringen voor een bredere 
groep toegankelijk. Neem vooral een kijkje en maak 
uw profiel aan, hoe meer goede voorbeelden, hoe 
beter! Het online platform is een initiatief van de 
Duurzame Zuivelketen, een samenwerkingsver-
band van de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) 
en LTO Nederland. Vogelbescherming en Boeren-
Natuur.nl zijn als (kennis)partners betrokken. Ook 
collectieven kunnen zich zichtbaar maken op www.
slimmevogels.net. Of promoot deze website via je 
eigen communicatiekanalen. Meer informatie bij 
Ellen Gebben via egebben@aequator.nl

Download de App op https://www.slimmevogels.
net/nieuws/nieuw-de-slimme-vogels-app/46

De App levert 
bruikbare infor-
matie:

   TIP:

Ervaringen delen

        op 

www.slimmevogels.net
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11. Kempenland timmert aan de 
weg met Werkgroep Randenbe-
heer

Afgelopen zomer heeft ANV Kempenland een cur-
sus randenbeheer georganiseerd. De cursus mocht 
zich verheugen in een grote belangstelling en de 
deelnemers bleven grotendeels trouw tot de laat-
ste les.

Dat heeft ons als ANV gemotiveerd om een werk-
groep Randenbeheer op te starten. Deze werk-
groep stelt zich tot doel om beheerders van agra-
rische natuur met elkaar in gesprek te brengen om  
ervaringen en ‘tools and trics’ uit te wisselen en 
waar nodig deskundig advies te zoeken.

Mogelijk komen er ook kansen om samen appara-
tuur te ontwikkelen of in te huren. 

Bij voldoende belangstelling willen ze evt. opnieuw 
een cursus organiseren.
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ditmaal 

ANV Kempenland



12. Wintervoedselveldjes 

(Saskia Duives)

Op 7 november was er een veldworkshop in Lim-
burg over wintervoedselveldjes. Hieronder een 
kort verslag: 

Er werd een proef gedaan met een arenstripper 
ipv een combine om het graan te oogsten. Dat 
ziet er best positief uit: het graan was er af, de 
halmen bleven staan en zorgen in de winter voor 
beschutting. De verliezen vielen niet tegen 10-
25%. Echter: de korrels die op de grond vielen, 
zijn het voedsel voor in de winter, ook als het op-
nieuw kiemt.

Wintervoedselveldjes zijn belangrijk voor vogels, 
vooral aan het einde van de winter. Het effect 
van de veldjes is het grootst als er in de verdere 
omgeving niks te vinden is. Dan is 4% van de op-
pervlakte al genoeg. De vogels zoeken voedsel op 
verschillende veldjes.

Onkruid (ook melde) is een belangrijke voedsel-
bron voor vogels. Wat er staat op de voedsel-
veldjes is lijkt niet belangrijk, als er maar verschil-
lende planten staan en er maar zaad te vinden 
is. Hoe meer zaad, hoe meer vogels, hoe meer 
biodiversiteit.

Meer weten over voedselveldjes? 

In het rapport op onderstaande link kun je meer 
lezen over wintervoedselveldjes. 

http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/full-
text/313083

...beschutting 
en zaad 

voor vogels 
in de winter...
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