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Van de secretaris: 

Ledenvergadering 

Het bestuur van de ANV Altena Biesbosch nodigt u graag uit voor de ledenvergadering op:  

 

donderdag 18 december 2014 om 19.45 uur in Partee Center Almkreek, in Almkerk. 

De agenda, verslag van de vorige vergadering en begroting is al naar u verstuurd. 

Professionalisering ANV’s en oprichting van een nieuw collectief 

Vanaf 2016 gaat het vernieuwde stelsel agrarisch natuur-en landschapsbeheer van start.  Uitgangspunten voor 
het nieuwe stelsel zijn een meer effectief en efficiënt beheer. Het agrarisch natuur-en landschapsbeheer wordt 
toegepast daar waar het meest kansrijk is vanuit ecologisch en agrarisch perspectief. Het Rijk stelt kaders vast, 
gebaseerd op internationale doelen.  

De rol van de ANV's zal prominenter worden middels een drietal door de ANV's op te richten collectieven voor 
onze provincie Brabant, te weten oost-midden- en west Brabant.  ANV Altena Biesbosch is actief betrokken bij 
de ontwikkelingen rond de vorming van de collectieven. Onze ANV wordt vertegenwoordigd in het bestuur van 
collectief West Brabant, samen met 5 andere ANV's, Dit zijn: ANV Baarle Nassau, ANV Brabantse Wal, ANV 
Drimmelen, ANV Slagenland en ANV tussen Baronie en Markiezaat. 

Vanaf 2016 worden heel veel taken die nu bij de overheid liggen (afgeven beschikkingen, verzorgen van 
betalingen door DR, controle door de AID......) worden overgeheveld naar het nieuwe collectief. Daarnaast 
zullen zaken zoals het opstellen van een gebiedsaanvraag, met inachtneming van rijks-en provinciale 
doelenkaders, in overleg met de streek en de monitoring ook belangrijke onderdelen zijn waarvoor het collectief 
verantwoordelijkheden krijgt. 

Op de komende ledenvergadering zult u nader worden geïnformeerd en gelegenheid krijgen voor het stellen 
van vragen 

 

Streekproducentengroep Altena-Biesbosch behaalt de 3e prijs Rabo Award. 

 

Zoals u allen weet was de 

streekproducentengroep Altena-Biesbosch 

(onderdeel van de agrarische 

natuurvereniging Altena Biesbosch) met het 

project “gezonde (op) voeding”  genomineerd 

voor de Rabo Award. Het project is, in een 

bomvolle zaal met 800 leden van de 

Rabobank, op charmante wijze gepresenteerd 

door Nicoline Oostveen met als prachtig 

resultaat een 3e prijs met een bedrag van        

€ 10.000,--. 

Van harte gefeliciteerd! 

 

http://www.anv-altenabiesbosch.nl/


 

 

 Herfstuitstapje Oranjevereniging Meeuwen. 

 

Alle kinderen uit Meeuwen waren door de Oranjevereniging 

uitgenodigd voor een leuke herfstactiviteit in het “Meeuwense bos” 

aan de Dijksteeg. Met medewerking van de Agrarische Natuur 

Vereniging (ANV), Brabants Landschap en Meeuwis Millenaar was 

er een educatief programma opgezet. 

In het bos waren 10 nestkasten verstopt die gezocht moesten 

worden, maar daar bleef het niet bij! Eenmaal gevonden moest er 

geraden worden door welk dier de kast bewoond zou kunnen 

worden. Met tassen vol met bladeren, takjes en mos gingen de 

kinderen daarna weer terug naar het Dorpshuis, waar ze nog een 

leuke kijkdoos hebben gemaakt. 

Het was een geslaagde, gezellige en leerzame middag. 

 

 

 

ANV  Promotie-tent 

 

Foto van de tent tijdens de patrijzenexcursie 

 



Sinds augustus is de ANV Altena Biesbosch in het bezit van een heuse promotie-tent, voorzien van het 

herkenbare ANV-logo. Op de Boerenerfdag is de tent voor het eerst in gebruik genomen; tijdens een hevige 

regenbui werd er dankbaar gebruik van gemaakt! De tent is bedoeld voor evenementen als deze, maar ook om 

de leden te kunnen verwelkomen en ontvangen met een hapje en een drankje tijdens bijvoorbeeld excursies.  

                                                                                                                                       

                                                                                                                                        

Patrijzen-excursie                                                                                                                              

Na een oproep voor een patrijzen-excursie kon de ANV op zaterdagochtend 4 oktober 

een groep enthousiaste leden verwelkomen in de schuur van de heer Kobus Kolff aan de 

Roef in Sleeuwijk. De familie Kolff had de schuur gastvrij ter beschikking gesteld, waardoor iedereen kon 

worden ontvangen met een kop koffie. Na een inleiding door excursie-leider Meeuwis Millenaar voerde de 

wandeling eerst over het land van de familie Kolff, waar bloemenranden zijn aangelegd binnen het project 

“Bloeiend Bedrijf”.  Dankzij het prachtige weer van deze zomer, en zelfs tot diep in oktober, zagen de randen er 

nog steeds fantastisch uit; dit is niet alleen aantrekkelijk om te zien maar zorgt tevens voor meer biodiversiteit.   

Vervolgens wandelde de groep 

richting de Uitwijkse- en 

Zandwijkse Molen, waar 

onderweg al genoten kon 

worden van grote groepen 

kieviten die zich verzamelden 

voor de wintertrek, maar ook 

van diverse fazanten en reeën. 

Bij de Zandwijkse Molen vertelde 

Meeuwis Millenaar over het 

succesvolle “Projectplan Patrijs” 

in het Land van Heusden en 

Altena, bedoeld om de populatie 

patrijzen in ons kansrijke gebied 

te kunnen laten groeien; onder 

andere bij de molens zijn 

“overhoekjes” ingezaaid om als 

wintervoedsel voor de patrijzen 

te dienen. Hier wordt zo gretig 

gebruik van gemaakt door de 

patrijzen, dat het meeste al 

opgegeten is voordat de winter nog maar begonnen is….op de molen-erven worden tevens bosplantsoen en 

struwelen aangelegd om het leefgebied van de patrijs nog aantrekkelijker te maken.  

  

 
 
Nieuws van de Werkgroep Ruiterpaden 
 
Hoi Allemaal, eerst zal ik mezelf even voorstellen. Mijn naam is Marielle van Drunen. Samen met mijn fjord 
Jack’s Dancer ben ik lid van de club. Hiernaast maak ik deel uit van de werkgroep ruiter-en menpaden van het 

ANV. Er werd mij gevraagd of ik niet een stukje kon 
schrijven over wat de ruiterpadengroep van het ANV zoal 
doet.  
De werkgroep bestaat uit vijf leden, die zich gezamenlijk 

inzetten om nieuwe ruiterpaden en routes aan te leggen en 

bestaande routes in stand te houden. Zo is de Jannezand en 

de Pompveldroute tot stand gekomen. 

Op dit moment zijn we druk in de weer om een route in en 

rond Sleeuwijk/Woudrichem te realiseren. Ook in de 

Noordwaard nabij Werkendam waar op dit moment grote 

plannen worden uitgevoerd, wordt gekeken naar 

mogelijkheden om hier van de natuur te kunnen genieten 

vanaf de paardenrug of rijtuig. 



Om deze plannen te kunnen realiseren zijn wij afhankelijk van diverse partijen. Hierbij moet je denken aan de 

Gemeente, Brabants Landschap, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en ga zo maar door. Met deze partijen 

worden regelmatig gesprekken gevoerd. Dit alles vergt best veel tijd en vooral heel veel geduld. Geduld is dan 

ook het sleutelwoord. Maar we hopen dat we over enige tijd met veel plezier en vooral veilig kunnen rijden en 

mennen door Altena op speciale ruiter- en menpaden. 

Voor vragen en of informatie kun je contact opnemen met Marianne Heymann (voorzitster via:   

marianne@fam-heijmann.nl  

 
 
Kennismakingstrip van "food-contacten" uit de regio. (verslag Laura Leijser) 
 
Maandag  24 november stapten we samen in de bus naar de Kempen onder leiding van Alfred van Mameren 
gids, tijdsbewaker en adviseur op deze reis.  
Alle aanwezige (ondernemers) willen iets doen met de verse producten uit het Land van Heusden en Altena.  

Deze reis heeft twee doelen:  
-Het eerste is de tijd nemen voor 
kennismaking onderling en uitwisselen van 
eigen plannen en tijdens de lunch werd de 
droom of ambitie gepresenteerd. Centraal 
stond de vraag wat heb je nodig en wat heb 
je te bieden. 
-Het tweede is het “opzuigen” van de 
inspiratie en ervaring van mensen die al een 
concept hebben opgezet en hebben geleerd 
wat wel en niet werkt.  
District Kempen heeft al de nodige kennis in 
huis. Wij lieten ons inspireren door Veerle 
D’Haene  zij voert deze samenwerking 
bestaande uit vijf zelfstandige ondernemers 
aan. Ze vertelt enthousiast over het 
concept. Hun afzet en klantenkring is 
gebundeld en hebben een bus die klanten 
belevert.  
Aansluitend laat ze ons haar 
geitenhouderij/zuivelmakerij zien. 

( http://www.polle.be/) 
 
Onze locatie is een zaal bij schapenhouder Benny de Busser, die bij de geitenhouderij om de hoek woont. 
( http://www.schaapskooi.be/8-informatie/4-polyvalente-zaal ) 
Na het leggen van contacten en uitwisselen van gedachten gingen we allen geïnspireerd naar huis, mede 
dankzij het EU-programma Pure Hubs, dat focust op stad-land knooppunten in Europese regio’s.  

 

 

Het bestuur van de ANV wenst u prettige kerstdagen en een 

gelukkig nieuwjaar. 

 

                              

 

Redactie Nieuwsbrief 

Als lid of werkgroep kunt u berichten aanleveren.                                                                        

De redactie van de nieuwsbrief is als volgt te bereiken:                                                                            

Lilian Pruissen: telf. 06-50430243 of Ries Boevé: telf. 06-83546994                                                               

e-mail: pranvaltenabiesbosch@kpnmail.nl 
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