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Coöperatief Collectief Agrarisch Natuurbeheer Oost-Brabant 
 

 

 
Voorwoord door de voorzitter 

 
In 2015 is Collectief Agrarisch Natuurbeheer Oost-Brabant opgericht  om uitvoering te geven aan het 
agrarisch natuurbeheer ‘Nieuwe stijl’ . Namens het bestuur kan ik zeggen dat het een forse taak is 
om als bestuur de taken van het collectief uit te voeren. Als bestuursvoorzitter kan ik aangeven dat ik 
trots ben op de bestuursleden en de grote hoeveelheid werk die is verzet. Belangrijk is ook, om dit 
goed uit kunnen voeren, een goede taakverdeling en een goede sfeer binnen het bestuur. Wat mij als 
voorzitter het meest aanspreekt is de manier waarop we met elkaar communiceren, open, correct en 
respect voor mekaar. Niet onbelangrijk te vermelden de goede samenwerking met Zeebra, die ons op 
een geweldige manier ondersteunen in de persoon Erik van Moorsel. Ook gaan we in contact met de 
inliggende ANV’s om met hen afspraken te maken en uit te leggen wat wij doen. Wat kunnen we 
voor mekaar betekenen en wat is de rol van de ANV naast het Collectief. Onze eerste ervaringen 
hebben we nu gehad, en met de uitkomsten daarvan gaan we nu verder om het voor onze 
deelnemers en leden zo goed mogelijk ingevuld te krijgen. Landbouw en Natuur zal steeds meer een 
combinatie worden, en onze inzet zal er dan ook op gericht zijn dat het  moet passen in de 
bedrijfsvoering, zowel financieel als bedrijfsmatig.   

Het eerste beheerjaar 2016 is met goed resultaat afgerond en de vooruitzichten voor de komende 
jaren zijn ook goed te noemen.  

De opgave voor het bestuur is de komende jaren als volgt te omschrijven. “We willen als collectief 
het agrarisch natuurbeheer een relevant deel laten zijn van de agrarische bedrijfsvoering. Daarbij is 
het streven het behalen van een goed ecologisch resultaat binnen een moderne agrarische 
bedrijfsvoering tegen zo laag mogelijke overheadkosten”. 

Met name dit laatste is voor het bestuur een speerpunt voor de komende jaren.  

Herman Wijdeven, voorzitter. 
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Terugblik jaarvergadering  

Op 23 maart vond in de Keizershoeve in Elsendorp de jaarvergadering van Collectief Agrarisch 
Natuurbeheer Oost-Brabant plaats.  De opkomst van de leden was matig te noemen. Een 
aandachtspunt voor het bestuur voor de volgende vergadering!  In de vergadering werd de actuele 
stand van zaken verder toegelicht.  

 De vergadering werd besloten door een lezing van dhr. Jan Nilissen, die op zeer enthousiaste en 
humorvolle wijze het ontstaan van het landschap in Oost Brabant uit de doeken deed.  

Om de leden die niet op deze vergadering aanwezig waren, toch te informeren, zijn enkele 
belangrijke punten in deze nieuwsbrief te lezen. 

Gebiedsaanvraag 2016, 2017 
 In 2015 en 2016 is een gebiedsaanvraag opgesteld. Dit is een subsidieverzoek aan de provincie 
vanuit het collectief voor het agrarisch natuur- en waterbeheer. Voorafgaand aan deze 
gebiedsaanvraag worden deelnemers aan agrarisch natuurbeheer gezocht en wordt een concept 
contract met hen gesloten.  
Leefgebieden in Oost Brabant 

In de ingekleurde gebieden in onderstaande kaart zijn mogelijkheden voor agrarisch natuurbeheer 
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In 2015 is de gebiedsaanvraag voor beheerjaar 2016 voorbereid. Op basis van een beheerstrategie 
zijn de gebieden geselecteerd waar deelnemers zijn gezocht. In deze gebieden zijn 
voorlichtingsbijeenkomsten gehouden om potentiële deelnemers te informeren. In 2015 is besloten 
alle contracten van de Beerse Overlaat te vernieuwen. Daarnaast zijn aflopende beheercontracten 
indien mogelijk verlengd. Ons collectief heeft met 90 deelnemers contracten voor agrarisch 
natuurbeheer gesloten. Tot teleurstelling van het collectief en de ANV is de gebiedsaanvraag voor 
het gebied van de Maasheggen niet aan het Collectief ANB Oost-Brabant gegund. Het volledige 
beschikbare budget voor agrarisch natuurbeheer in Oost-Brabant is benut.  

In 2016 heeft het zwaartepunt gelegen bij nieuwe gebieden waar geen ervaring met agrarisch 
natuurbeheer was en is geprobeerd contracten te sluiten voor agrarisch waterbeheer. Conclusie is in 
2016 dat een andere aanpak nodig is om tot voldoende deelnemers aan  agrarisch waterbeheer te 
komen. Daarnaast is het sluiten van agrarisch natuur- en waterbeheer in de Peel bijzonder moeilijk. 
Het beschikbare budget in 2016 is grotendeels benut. Het aantal deelnemers is in 2016 gestegen 
naar 120.  

Het collectief is tot de conclusie gekomen dat de gebiedsaanvraag een erg moeizaam en 
arbeidsintensief proces is, wat voor vereenvoudiging in aanmerking komt. Deze mening wordt 
onderschreven door de andere collectieven en gezamenlijk proberen we hier verandering in te 
krijgen.  

De beschikking op de gebiedsaanvraag voor 2016 heeft een jaarlijks beheerbudget van € 700.300,-  

In 2017 is hier een bedrag van € 266.927,- aan toegevoegd: 
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Vrijwilligers. 

Het agrarisch natuurbeheer heeft op verschillende plaatsen een grote vlucht genomen de afgelopen 
10 à 20 jaar. Naast medewerking van de grondgebruikers, was hiervoor ook een corps vrijwilligers 
onontbeerlijk. Mensen die er hun hobby van gemaakt hebben om in de natuur, polders en landerijen 
rond te struinen en daar dan meteen vogels of planten te tellen en te beschermen. Zonder die grote 
club van enthousiastelingen was het tellen, beschermen en monitoren een onmogelijke zaak. Zij zijn 
in het seizoen vele uren en dagen bezig, wat natuurlijk onmogelijk zou zijn als we dat allemaal door 
ecologen zouden moeten laten doen. Daarbij moeten ze goede contacten onderhouden met boeren, 
waterschappen, gemeenten en Brabants Landschap. Resultaten invoeren in computers, met gps-
telefoons of laptops het land in om de coördinaten van het gevondene vast te leggen, enz. Als 
bestuur van Collectief Oost-Brabant nemen wij dan ook ons petje af voor deze groep 
natuurliefhebbers  en we hopen dat wij het ook zó kunnen organiseren dat zij met veel plezier en 
voldoening hun hobby kunnen uitvoeren.  

Dank aan deze groep !! 

Wanneer  er mensen zijn die zich geroepen voelen deze teams te komen versterken, dan kunnen ze 
contact opnemen met het collectief of met de plaatselijke ANV’s.  
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Controles en monitoring 
 
Vanuit het collectief worden beheerders begeleid t.b.v. een optimaal beheer. Daarnaast vindt ook 
controle plaats vanuit het collectief met het doel deelnemers te begeleiden en misbruik te 
voorkomen. Vanuit de overheid vindt controle plaats door de Nederlandse Voedsel en Waren 
Autoriteit (NVWA).  Dit jaar zijn er geen overtredingen geconstateerd.  Vanaf 2017 vindt gedurende 
de beheerperiode monitoring plaats. Deze monitoring heeft tot doel de resultaten van het beheer 
inzichtelijk te maken. Dit is onder meer nodig om de effectiviteit van agrarisch natuurbeheer aan te 
kunnen tonen:  is de natuur daadwerkelijk gebaat bij deze vorm van natuurbeheer. 
 

Beheerpakketten weidevogels 
 
Het zwaartepunt met betrekking tot agrarisch natuurbeheer in Oost Brabant ligt  bij het 
weidevogelbeheer in de Beerse Overlaat. Netto is er het laatste jaar sprake geweest van een 
uitbreiding van het aantal afgesloten hectares. Zie onderstaand: 
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Gebiedsaanvraag 2018: focus op de Peel en Water 
 
De gebiedsaanvraag 2018 wordt voorbereid en het collectief streeft naar inzet van agrarisch 
natuurbeheer in het gebied van de Peel. In 2016 is geprobeerd om in dit gebied contracten te sluiten. 
Helaas is dat niet geslaagd. In 2018 zal nogmaals getracht worden in het gebied beheer overeen te 
komen. 

In 2017 bestond ook de mogelijkheid om waterpakketten af te sluiten. Helaas zaten veel 
grondeigenaren ,  na de stortregens in de voorseizoen, met andere waterplannen.  Toch werden nog 
voor 20 ha pakketten afgesloten met een totaal aan vergoedingen van € 36. 000,- 

 In 2018 zal ook dit agrarisch waterbeheer speerpunt zijn voor het collectief. In overleg met het 
waterschap zijn de gebieden in onderstaande kaart aangewezen als prioritair: hier zijn volop 
mogelijkheden voor randenbeheer langs de waterlopen. 
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Voorintekening 2018 
 
Hebt u voor dit jaar interesse in de mogelijkheden voor agrarisch natuur- of waterbeheer  dan zijn er 
dus volop mogelijkheden in de aangewezen gebieden. Enkele aandachtspunten: 
 

 Contract duurt 4 jaar: 1 jan 2018- 31 dec 2021 
 
 Beheereenheden liggen in beginsel voor 4 jaar vast op dezelfde plaats. 

 
 Altijd in overleg met de veldmedewerker! 

 
 Uiterste datum aanmelding: 1 augustus 

 

Meer informatie over het Collectief Oost –Brabant? 
 

 Via uw ANV/PLV 
 Website: http://anbbrabant.nl 
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