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Ook in 2019 heeft de ANV weer kunnen bijdragen aan het behoud van natuur in onze regio. Daarbij 

zijn wij ook opgekomen voor de belangen van onze agrarische leden. 

Op de ledenjaarvergadering in april waren veel leden aanwezig. Na het formele gedeelte van de 

vergadering werden korte filmpjes over mooie natuur in de omgeving getoond. Aan de hand van 

stellingen werd levendig van gedachten gewisseld over noodzaak  en mogelijkheden van 

landschapsbeheer en  biodiversiteit. 

Wij hebben dit jaar vijf nieuwe leden mogen verwelkomen. 

Het bestuur werd uitgebreid met een secretaris in de persoon van Annemiek Bugter. 

In 2019 heeft het bestuur zes maal een bestuursvergadering gehouden. 

Afgevaardigden van het bestuur hebben meerdere informatiebijeenkomsten bijgewoond en aan 

diverse overleggen deelgenomen met ondermeer samenwerkingspartners. 

Dankzij vele vrijwilligers en agrariërs is dit jaar wederom veel aandacht geschonken aan akker- en 

weidevogelbescherming. De informatiebijeenkomsten werden goed bezocht en er is een app 

geïntroduceerd waarin de vogelnesten en verdere gegevens kunnen worden geregistreerd. 

Hoewel de Stika regeling tijdelijk was stilgelegd, heeft de veldcoördinator uiteindelijk toch via een 

tijdelijke regeling de lopende contracten kunnen verlengen en voorbereidingen kunnen treffen voor het 

opstellen van nieuwe contracten. Er zijn ook contracten gemaakt in het kader van  andere regelingen 

zoals waterschapsranden, houtwallen en grondverbetering. Er kwamen meerdere  adviesvragen  van 

belangstellenden uit de buitengebieden van de gemeenten binnen onze regio over o.a. erfbeplanting.  

De actie Netjes op het erf was een groot succes, er was veel belangstelling voor het bloemenzaad. 

Ook de pilot Zonnebloemenranden op maïsvelden is zeer positief ontvangen. Een vijftal agrariërs 

hebben hieraan deelgenomen. 

Onze ANV heeft ondersteuning geboden bij de oprichting van het regionale Bijenconvenant. 

Het bestuur had voor de leden op een zomerse avond in augustus een excursie georganiseerd. Een 

twintigtal leden, agrariërs en ook veel niet-agrariërs, maakten een rondgang langs een aantal 

projecten. Meerjarige vogelakkers, bloemenvelden vanuit de actie Netjes op het erf en 

zonnebloemenranden op maïsvelden. Deelnemende agrariërs n deden verhaal over hun ervaringen 

met de zonnebloemenranden. Onder het genot van een ijsje werd nog gezamenlijk nagepraat. 
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