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 Staatssecretaris Bleker komt  
Henk Bleker, staatssecretaris van 
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, 
komt bij de ANV op bezoek. We zijn 
vereerd dat hij op onze uitnodiging is 
ingegaan. De voorlopige datum voor het 
bezoek is woensdagmiddag 11 juli.  
Die tijd is cruciaal voor de toekomst van het 
Europees landbouwbeleid.  Volgens de 
voorlopige plannen moeten boeren 
bijvoorbeeld 7 % van hun land 
ecologisch/groen invullen. Gaat dat door, wat 
betekent dat voor boeren en kan de ANV 
hierbij een rol spelen? Daarnaast is Bleker 
spraakmakend vanwege zijn natuurbeleid.  
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  Ledenvergadering 

Donderdag 22 maart 20.00 uur 
Spreker: Robert Holmes, ‘trekker’ van de 
Kansenkaart Altena en directeur van de 
VVV. Daarnaast het laatste nieuws van 

projecten van de ANV. 
 

 
 
 
 

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

 Ruiterpad rond Jannezand klaar 

 
De nieuwe ruiter- en menroute rond  de 
polder Jannezand bij Hank is zo goed als 
klaar.  Vooral eind vorig jaar is er hard aan 
gewerkt. De provincie en de gemeente 
Werkendam betalen elk de helft van de 
kosten.  
We onderzoeken of de opening van het pad 
is te combineren met het bezoek van 
staatssecretaris Bleker.   

 
 Maasdijk Fruitdijk  

Bewoners van de Maasdijk en andere 
geïnteresseerden, konden 17 december  
hoogstambomen kopen bij boomkwekerij Jan 
van der Beek in Genderen.  
Doel van Maasdijk Fruitdijk is om de dijk 
het aanzien van vroeger terug te geven.  

 
 
 



 Raboleden kiezen Snoeibrigbade  
Leden van Rabobank Altena kozen de ANV-
Snoeibrigade als project dat een bijdrage 
krijgt uit het Coöperatief Dividend van 
Rabobank Altena. We bedanken iedereen die 
gestemd heeft op dit project.   
Wie zelf zin heeft om enkele dapgdelen per 
jaar mee te snoeien, kan contact opnemen 
met Arjan Quartel (awjquartel@hotmail.com 
of 06 12759694) of bij Patrick van Haren 
(pfvanharen@casema.nl of 06 49137163) 
 
 

 Campers stallen 
Voor boeren met ruimte op hun erf, biedt 
het stallen van campers voor een nacht 
kansen.  
Geïnteresseerden kunnen zich melden bij 
Gerard Hardeman (06-53937234). 
 
 

 Akker- en weidevogels in de lift 
 

 
 
Ondanks het extreem droge voorjaar, was 
het aantal gevonden legsels in 2011 groter 
dan ooit (zie grafiek).  
De nieuwe vorm van vogelbeheer, het 
collectieve vogelbeheer, lijkt daaraan te 
hebben bijgedragen. Er zijn na één seizoen 
nog geen harde bewijzen, maar het is wel 
duidelijk dat het later maaien in 
combinatie met kruidenrijk grasland veel 
grutto’s het leven heeft gered. 

 
 
Ook het percentage legsels dat uitkwam 
scoorde beter dan anders (figuur)  
 
 

 Water lokt vogels op ijsbaan 
Met slechts 49 mm neerslag was de lente 
van 2011 de droogste in minstens een eeuw. 
Hierdoor was er voor weidevogels weinig 
voedsel te vinden.  Grutto’s en kieviten 
waren daarom vooral te vinden op de natste 
percelen, of ze trokken weg.   
In het Wijkerzand hebben we daarom op de 
ijsbaan een plas - drasperceel gevormd.  
Het vochtige water op het perceel trok heel 
veel weidevogels.  
 
 

 Akkerranden tegen luizen 
In ons gebied komen dit jaar op tien 
plaatsen een nieuw soort akkerranden. Doel 
ervan is het creeëren van natuurlijke 
luisbestrijding. Ze zijn te volgen via 
internet: www.bloeiendbedrijf.nl  
 
 

 Streekproduct op Fort Altena? 
De Werkgroep Streekproducten is in 
overleg met Fort Altena over een 
streekproductenwinkel.  
De eigenaren van het Fort verwachten twee 
keer zoveel mensen te trekken, als het 
Liniepad en de nieuwe parkeerplaats gereed 
zijn.   


