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Snoeicursus vorige winter.  
 

 Snoeibrigbade van start  
De ANV heeft een nieuwe loot: de 
snoeibrigade. De brigade gaat liefhebbers 
van hoogstamfruitbomen een handje helpen 
door het geven van snoeicursussen en door 
het snoeien van de bomen tegen een kleine 
vergoeding. De brigade wil zo bomen 
opknappen die anders nauwelijks onderhoud 
krijgen.  
De leden van de snoeibrigade volgen eerst 
zelf een erkende snoeicursus. Daarna gaan 
ze cursussen geven, streekgenoten 
enthousiasmeren voor goed onderhoud en zo 
nodig zelf snoeien. 
Zaterdag 5 maart is een de eerste 
bijeenkomst om 9 uur, bij Arjan Quartel, 
Prinses Irenestraat 36 in Nieuwendijk. 
Aansluitend gaan we bomen snoeien.  
 
Doe mee 
Heb je zin om één of meer dagdelen 
(zaterdagen) per jaar mee te snoeien en 
daarmee hoogstamfruit te behouden, meld 
je dan per telefoon of mail bij Arjan 
Quartel (awjquartel@hotmail.com of 06 
12759694) of bij Patrick van Haren 
(pfvanharen@casema.nl of 06 49137163) 

 

 

Marianne Vos:  
‘Zet de streek op winst: steun de ANV’ 
 

 

 

 Ruim 400 hectare vogelland  
Ruim 40 boeren starten dit jaar met een 
nieuwe vorm van vogelbeheer, het collectieve 
vogelbeheer. Op twee zitdagen in januari 
konden de boeren de contracten sluiten. 
Meeuwis Millenaar is gebiedscoördinator 
voor de ANV. Wessel Pruissen uit 
Werkendam is aanspreekpunt voor de 
akkerbouwers.  
Collectief vogelbeheer betekent dat in 
kansrijke gebieden voor vogels boeren 
randen inzaaien en andere maatregelen 
nemen waarbij vogels gedijen.  
Het gaat om akkervogels en weidevogels. Op 
ruim 400 hectare zijn aanpassingen voor 
weidevogels: in het Wijkerzand bij Wijk en 
Aalburg, in de uiterwaarden bij Genderen en 
ten zuiden van Babyloniënbroek.  
Daarnaast komt er ruim 15 hectare nieuwe 
akkerranden voor vogels. Die liggen vooral 
tussen Werkendam en Hank. 
 
De ANV werkt hierbij samen met het 
Coördinatiepunt Landschapsbeheer van het 
Brabants Landschap en de ZLTO.  
 

 
Zitdag 6 januari in Genderen 



 Ruiterpad rond Jannezand  
De werkgroep Ruiter- en menpaden is druk 
bezig met een route rond de polder 
Jannezand, ten westen van Hank. Het plan is 
gereed.  
De komende tijd is voor de contacten met 
de mogelijke financiers.  
 
 

 Kansen voor verbrede landbouw 
De mogelijkheden voor verbrede landbouw 
zijn nog lang niet benut. De meeste groei is 
mogelijk in streekproducten. 
De omzet daarvan kan nog vele honderden 
procenten groeien. Ook voor kinderopvang op 
de boerderij en voor zorgboerderijen liggen 
goede marktkansen.  
Dat vertelde Ellen Kok op de 
ledenvergadering op 11 november 2010 in 
Almkerk. Ze is van de zogeheten Taskforce 
Multifunctionele Landbouw. Kok baseerde 
haar stelling op marktonderzoek en op 
vergelijkingen met omringende landen.. 
 
 

 Eerste kleinfruitgaard  
De werkgroep Landschapselementen wil 
kleinfruitgaarden aanleggen. Dat houdt in 
dat streekeigen kleinfruit geplant wordt op 
overhoeken in het openbaar groen. Bewoners 
in de omgeving of recreanten kunnen de 
vruchten nuttigen. 
De gemeenten Aalburg, Werkendam en 
Woudrichem hebben elk enkele locaties 
aangedragen voor zo’n kleinfruitgaard.  
Tijdens de Boomfeestdag op 23 maart gaan 
de eerste struiken de grond in, op een 
perceel achter kasteel Dussen. De 
wethouders van de drie gemeenten zijn 
daarbij aanwezig.  
 

 Uitleg over ANV  
Veldcoördinator Meeuwis Millenaar heeft 
uitleg gegeven over akkerranden aan een 
groep boeren en leden van twee 
gebiedscommissies uit het Binnenveld. Dat 
ligt deels in Utrecht en deels in Gelderland. 

De bezoekers willen een 
plattelandsvereniging oprichten en kwamen 
22 november kijken hoe de ANV Altena 
Biesbosch dat doet.  
Ze kregen een uitleg over de ANV bij de 
Melk-drive in Genderen en bezochten 
kaasboerderij De Lange Hoeve in Genderen 
en Millenaar in Dussen. 

 
 
Voorjaarsledenvergadering 
Donderdag 24 maart 2011 
-Spreker: Carlo Braat (Br. Landschap)  
- Presentatie projecten 
-Jaarverslag en financiën 2010 
 
 
 
 
Website  
Lees meer over de onderwerpen in deze 
nieuwsbrief op de vernieuwde website: 
 www.anv-altenabiesbosch.nl.  
 
 
 
Bestuur ANV 
-A.B. Snoek, Hank (voorzitter) 
-P. van Houweling, Genderen (secr.) 
-L.A. Bakker, Almkerk (penningmeester) 
-J. de Groot, Giessenburg 
-mw. L. Leijser, Genderen 
-M. Millenaar, Dussen (adviseur) 
 
 
 

 E-mailadressen gevraagd 
Om de kosten van de vereniging laag te 
houden willen we meer informatie per e-mail 
naar leden verzenden. Van veel leden hebben 
we echter geen mailadres.  
Voor hen geldt: stuur svp een mailtje naar 
info@anv-altenabiesbosch.nl.  
 
 


