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 Ruiterpad rond Jannezand rond 

De financiering voor het ruiter- en menpad 

rond de polder Jannezand bij Hank is rond. 

De provincie (Gebiedscommissie Wijde 

Biesbosch) en de gemeente Werkendam 

betalen elk de helft van de kosten.  

Voor de werkgroep Ruiter- en menpaden 

betekent dat er veel werk verzet gaat 

worden om het pad te realiseren.  

 

 Boerenerfdag en Streekdagen  

 
De Boerenerfdag in Andel en Streekdagen in 

Almkerk hebben een mooie oogst opgeleverd 

van meer dan 30 nieuwe leden. Het blijkt ook 

dat steeds meer streekbewoners de ANV 

kennen en waarderen.   

 

 Stem op de Snoeibrigbade  
Leden van de Rabobank kunnen stemmen op 

de ANV-Snoeibrigade. Het project met de 

meeste stemmen krijgt een financiële 

bijdrage uit het Coöperatief Dividend. De 

Snoeibrigade staat in de categorie Cultuur & 

Natuur.  

Ons verzoek: stem svp op de Snoeibrigade!  
(Meer informatie z.o.z.) 

 

 

 

 

 

 

 

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

 Najaarsledenvergadering 
 

Donderdag 22 november 20.00 uur 

Golfpark Almkreek 

Spreker: Jos Roemaat 

(voorzitter Natuurlijk Platteland 
Nederland en bestuurder agrarisch 
natuurbeheer LTO Nederland) 
 

Hij spreekt onder meer over  
-rol van anv’s in het buitengebied 
-het ‘natuurrendement’ van agrarisch 
natuurbeheer  
-hoe kunnen ANV’s inspelen op beleid 
van staatssecretaris Bleker en van de EU?  

 

 Ruim 400 hectare vogelland  
Ruim 40 boeren startten dit jaar met een 

nieuwe vorm van vogelbeheer, het collectieve 

vogelbeheer. Dat betekent dat boeren in 

kansrijke gebieden voor vogels, randen 

inzaaien en andere maatregelen nemen 

waarbij vogels gedijen.  

Het gaat om akker- 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. 

Meeuwis Millenaar is gebiedscoördinator. De 

ANV werkt hierbij samen met het 

Coördinatiepunt Landschapsbeheer van het 

Brabants Landschap en de ZLTO.  

Correspondentieadres:  

Meerhoek 16, 

4265HC Genderen 

Email:info@anv.altenabiesbosch.nl 

Internet:www.anv-altenabiesbosch.nl 

Rabobank :119016.885 

 



 Meer akker- en weidevogels  
Dit jaar is een record aantal legsel 

beschermd van akker- en weidevogels in het 

Land van Heusden en Altena. De vrijwilligers 

van Altenatuur vonden 263 legsels. Dat is 2 

meer dan vorig jaar. Dat was tot dan het 

record. De veldleeuwerik is een nieuwkomer 

in de lijst van soorten.  

Effecten van het nieuwe, collectieve beheer 

op de weidevogelstand zijn nog niet aan te 

tonen. Het is wel duidelijk dat het later 

maaien in combinatie met kruidenrijk 

grasland goed geweest is voor grutto’s.  

 

 Wat doet de Snoeibrigbade?  
De Snoeibrigade1) gaat liefhebbers van 

hoogstamfruitbomen een handje helpen. De 

brigade wil bomen opknappen die anders 

nauwelijks onderhoud krijgen.  

Leden van de snoeibrigade gaan 

snoeicursussen geven, streekgenoten 

enthousiasmeren voor goed onderhoud en zo 

nodig zelf snoeien tegen een kleine 

vergoeding. 

Heb je zin om enkele dagdelen per jaar mee 

te snoeien, 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) 

 

 
Snoeicursus van de ANV, winter ’10-‘11 

 

 Hoog bezoek  

Op 15 september bracht een delegatie van 

het Planbureau voor de Leefomgeving een 

bezoek aan het bedrijf van veldcoördinator 

Meeuwis Millenaar in Dussen. Het bureau is 

een adviesorgaan van de regering. De 

delegatie discussieerde met onze 

veldcoördinator en met voorzitter Bastiaan 

Snoek.  

 

 Oogstfeest op Prinsentuin 
Het weer was matig, maar de bezoekers 

vermaakten zich goed tijdens het 

Oogstfeest op het VMBO Prinsentuin in 

Andel. De ANV werkgroep Streekproducten 

en Prinsentuin hadden voor de tweede keer 

het feest georganiseerd, dit keer op 

zaterdag 8 oktober.   

 
(Foto: Prinsentuin) 

Op de site www..prinsentuinandel.nl zijn 

foto’s en een filmpje te zien van de dag.  

 

 Maasdijk Fruitdijk  
Veel bewoners van de Maasdijk tussen 

Woudrichem en Wijk en Aalburg hebben 

hoogstambomen besteld. Ze doen zo mee aan 

het project Maasdijk Fruitdijk1) van de 

ANV-werkgroep Landschapselementen en de  

Stichting Herstel Perenboomlaan. 

Doel van het project is de dijk langs de 

afgedamde Maas het aanzien van vroeger 

terug te geven met hoogstamfruitbomen. 

 

 Eerste kleinfruitgaard  

Wethouders van Werkendam, Aalburg en 

Woudrichem hebben op de Boomfeestdag op 

23 maart de eerste ‘kleinfruitgaard 

geopend. De ANV-werkgroep 

Landschapselementen wil meerdere wil 

kleinfruitgaarden aanleggen op overhoeken 

in het openbaar groen. Streekbewoners of 

recreanten mogen de vruchten opeten. 

 

Website gehacked  
De website  www.anv-altenabiesbosch.nl is 

dit jaar al 2 keer gehacked. De problemen 

nog niet helemaal opgelost.  
 
1) De start van de Snoeibrigade en Maasdijk 
Fruitdijk zijn mede mogelijk gemaakt door een 
subsidie van de provincie. Het voormalige TRAB 
verleende een bijdrage aan Maasdijk Fruitdijk.  
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