
 

Graag stellen wij de Agrarische Natuurvereniging aan u voor 
Onze vereniging is in 2004 opgericht ter bevordering van het agrarische natuurbeheer in de gemeenten 

Waalwijk, Geertruidenberg en delen van Dongen en Oosterhout. Vanaf het begin zijn ook burgers 

vertegenwoordigd in het bestuur. Samenwerken en kennisdelen staat centraal, (verbrede) agrarische bedrijven 

zijn onderdeel van ons prachtige landschap. Zo gaan we samen op excursie. Afgelopen jaren zijn bezoeken 

gebracht aan agrarische natuurbeheerders in de Biesbosch en bij Goirle en aan landgoederen in Bergen op 

Zoom en Dinteloord. En bij de ledenvergadering worden we bijgepraat over de ontwikkeling van de natuur in 

het hele gebied en ook op en rond de bedrijven. 

 

Slagenland is een bijzonder gebied 
Het Slagenlandschap is een “Groene Parel” in de Westelijke Langstraat, liggend op de 

overgang van zand naar klei, die vanwege de kwel de “Naad van Brabant” wordt 

genoemd. Kenmerkend aan het Slagenlandschap zijn de lange, smalle percelen, 

omzoomd met elzenheggen. De ANV ondersteunt agrariërs en particuliere eigenaren 

om zelf natuur te ontwikkelen. De agrarische leden hebben ook bedrijven in de 

kleipolders en op de in het zuiden gelegen zandgronden. Hier zetten we in op 

randen- en weidevogelbeheer. Zo is tussen Waspik en Raamsdonk met 

ondersteuning van de ANV een nieuw leefgebied voor vogels in een open 

akkerlandschap ontwikkeld. 

 

Beheren van natuur en landschap 
Jaarlijks organiseert de ANV een snoeidag, samen met onze partner 

Staatsbosbeheer. U bent welkom, en tevens is het mogelijk om 

kachelhout mee te nemen voor uw eigen gebruik. 

 

Weide- en akkervogels 
Een actieve vrijwilligersgroep van de vereniging beschermt nesten, 

o.a. van de Kievit. Meld u aan, als u komend voorjaar zou willen 

deelnemen. 

 

Voedselbos Waspik 
Het voedselbos, een bijzonder gemeenschapsinitiatief, is een onderdeel van de Agrarische 

Natuurvereniging. Vanaf de start van het project hebben leden en bestuur meegedacht 

en ondersteuning gegeven. Zo zijn verschillende agrarische leden ingeschakeld bij de 

grondwerkzaamheden. Uniek hoe een grote groep vrijwilligers samen met initiatiefnemer 

Jos van Genugten aan de slag is gegaan. In de komende jaren zal de ANV initiatieven 

ondersteunen om de polder Binnenbijster verder te ontwikkelen 

 

Vragen over het lidmaatschap 
U kunt contact opnemen met het secretariaat per e-mail: m.hoefnagel@planet.nl. Neem alvast een kijkje op 

www.anvslagenland.nl. Direct aanmelden als lid kan met het inschrijfformulier op de achterzijde. 

mailto:m.hoefnagel@planet.nl
http://www.anvslagenland.nl/


 
 

 

Inschrijfformulier1
 

 

Lidnummer : ________________________________________ (in te vullen door ANV) 

Achternaam : ___________________________________________________________ 

Voorletters : ___________________________________________________________ 

Voornaam : ___________________________________________________________ 

Straat : ___________________________________________________________ 

Huisnummer  : ____________________ toevoeging : ____________________________ 

Postcode : ___________________________________________________________ 

Plaats : ___________________________________________________________ 

Telefoon  : ___________________________________________________________ 

Telefoon (mobiel) : ___________________________________________________________ 

Geslacht : man / vrouw 

E-mailadres : ___________________________________________________________ 

Geboortedatum : ___________________________________________________________ 

 

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de Agrarische 
Natuurvereniging Slagenland om jaarlijks de verschuldigde contributie2 af te schrijven van 
onderstaande rekening. 
IBAN : ___________________________________________________________ 

Ten name van : ___________________________________________________________ 

Woonplaats : ___________________________________________________________ 

 

Handtekening3 : ___________________________________________________________ 

                                                           
1
 Wij gebruiken uw gegevens alleen ten behoeve van onze ledenadministratie. Deze worden niet zonder 

toestemming gedeeld met derden. 
2
 Contributie bedraagt in 2020 €25 per jaar. Contributie kan gewijzigd worden bij besluit op de jaarlijkse 

algemene ledenvergadering. 
3
 Voor jeugdleden dient een ouder/verzorger mede te ondertekenen 

secretariaat ANV 

Winterdijk 9 

5161 PH Sprang-Capelle 

Tel 06 55 898 595 

E-mail: m.hoefnagel@planet.nl 

www.anvslagenland.nl 

 

http://www.anvslagenland.nl/

