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Rennen over het Oostwaardpad 

Foto's door : Kees Snepvangers – Kijk op Atletiek (www.keessnepvangers.nl) 

 

 

Voor het derde jaar op rij werd op 17 december 2015 in de Oostwaard een Trailrun 

gehouden. Ruim 160 sportievelingen ruilden de wandelschoenen om voor 

hardloopschoenen om een ronde van 5 of 11 kilometer over het Oostwaardpad te lopen. 

De laatste jaren weten steeds meer avontuurlijk ingestelde hardlopers dit prachtige 

wandelpad te vinden. Heerlijk door de natuur rennen en zo min mogelijk over het asfalt.  

Dit hardloopevenement wordt 

georganiseerd door Paul Wijnja en Martin 

Delleman die beiden ook bekend zijn van 

de Van der Straatenloop in Werkendam die 

dit jaar op 6 juli plaatsvindt. De Trailrun 

wordt zoals gezegd al voor het derde jaar 

georganiseerd en ieder jaar is de opbrengst 

naar een goed doel gegaan. Zo ging er dit 

jaar een mooi bedrag van € 1.600 naar het 

onderzoek naar epilepsie bij kinderen 

(www.vriendenwkz.nl).  

 

De start en finish vonden plaats bij Sportschool Sportivity op het industrieterrein Bruine 

Kil. Na het verlaten van het industrieterrein werd er eerst een stukje gelopen over de 

Dreapkilweg om vervolgens bij de familie Grauss de boomgaard in te duiken. Na het 

rondje boomgaard vervolgden de lopers hun route via het Oostwaardpad. De routes 

kunnen worden bekeken op de website www.sportivitytrailrun.nl. 

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


Het was deze keer prima weer om te lopen. De paden 

waren flink drassig, maar dat maakte de lopers niet 

minder enthousiast. Het lijkt erop dat hoe moeilijker 

het wordt, hoe leuker dat de deelnemers het vinden. 

Dit alles zou niet mogelijk zijn zonder de medewerking 

van de landeigenaren en de Agrarisch 

Natuurvereniging Altena Biesbosch. Namens de 

organisatie van de Trailrun over het Oostwaardpad 

hiervoor dan ook hartelijk dank. 

De datum voor dit jaar staat nog niet vast, maar 

waarschijnlijk wordt dat weer op een van de laatste 

dagen van het jaar. Berichtgeving hierover volgt op de 

website of via Facebook 

(www.facebook.nl/sportivitytrailrun) 

 

 

 

Deelnemers agrarisch natuurbeheer rijden massaal vaste mest uit voor 

weidevogels 

  

Na het succes van vorig jaar met een grote toename van de hoeveelheid nesten van 

weidevogels hebben de leden van ANV Altena Biesbosch dit voorjaar massaal stalmest 

uitgereden op de percelen waar vorig jaar weidevogels zaten. Deze stalmest die vroeger 

veel gebruikt werd bevat mest en stro. Door deze mest komen er meer insecten op de 

percelen af en ontstaat er een rijker bodemleven met wormen. Dit is gunstig voor de 

weidevogels. 

 

 

Dit voorjaar meer Plas Dras in de weidevogelgebieden 

  

Om de weidevogels die na een lange reis in ons gebied aankomen voldoende voedsel te 

bieden hebben we op een aantal plaatsen Plas Dras aangelegd. 

Dit doen we met pompjes met zonnepanelen.  

Ook  de ijsbaan in Babyloniënbroek en Wijk zetten we hiervoor 

onder water. 

Als ANV zullen we dit voorjaar nog een excursie organiseren 

naar een Plas Dras gebied. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Akkervogels in de winter 

  

Dit voorjaar zaaien ANV-leden weer  akkerranden in voor wintervoedsel voor 

overblijvende akkervogels. Met name in de Oostwaard tegen de Biesbosch liggen 

verschillende randen. 
 

http://www.facebook.nl/sportivitytrailrun


 

 

Wandelpaden 

Van de meeste wandelpaden lopen de beheerscontracten af. Onze gebiedscoördinator is 

al op pad om zo mogelijk alle contracten te verlengen voor 6 jaar.  

 
 

 

Patrijzen en veldleeuweriken 

  

Omdat we een kansrijk gebied hebben voor patrijzen en 

veldleeuweriken starten we dit jaar met de aanleg van randen 

speciaal voor deze soorten.  

 

 
 

  

 

ANV Jaarvergadering  

 

De ANV jaarvergadering wordt op donderdag 19 mei a.s. om 20.00 uur in de Hoogt te 

Uitwijk gehouden. De uitnodiging hiervoor krijgt u binnenkort. Noteer de datum vast in 

uw agenda. 
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