
 

 
Jaarverslag 2015 

                                
Het jaar 2015 is het tiende verslagjaar van de Agrarische Natuur Vereniging (ANV) Altena 
Biesbosch.  
 
Vereniging 
 
Visie en missie 
De ANV heeft in 2010 een visie en missie vastgesteld. De missie luidt:  
‘De ANV zet zich in voor een optimale relatie tussen boer en burger en voegt waarde toe aan 
het agrarisch landschap in Altena Biesbosch.’ 
 
Leden en donateurs 
De vereniging heeft aan het eind van het verslagjaar 265 leden en zes donateurs.  
De contributie voor leden bedraagt 15 euro; donateurs betalen 150 euro per jaar.  
 
Bestuur 
In 2015 heeft een bestuurswisseling plaats gevonden. Er is tijdens de voorjaarsvergadering 
afscheid genomen van heer A.B.Snoek en  heer F. Bakker. Beide heren werden daarbij 
benoemd tot erelid van de vereniging vanwege hun inzet gedurende de afgelopen 10 jaar. 
Toegetreden tot het bestuur heer A.Pullen en mevrouw C.van Suijlekom-Meijs. Verder 
maken deel uit van het bestuur: mevrouw M. Straver-van de Wetering (benoemd tot 
voorzitter), L. Leijser en heer J. de Groot. De heer M. Millenaar is gebiedscoördinator en 
adviseur. 
 
Collectief West-Brabant. 
In West-Brabant hebben zes ANV’s een collectief opgericht, de “Coöperatief Collectief 
Agrarisch Natuurbeheer West-Brabant U.A.”, kortweg ANB West-Brabant genoemd. De 
oprichtingsacte passeerde op 11 februari 2015. Het bestuur van het collectief wordt 
gevormd door afgevaardigden van de zes ANV’s. Later wordt een ledenraad gevormd. Het 
collectief is een coöperatieve vereniging van natuurlijke personen of rechtspersonen, die 
een agrarisch bedrijf uitoefenen, agrarisch grondbezitter zijn of agrarisch natuur- en 
landschapsbeheer (doen) uitoefenen. Het collectief maakt bij haar werk zoveel mogelijk 
gebruik van de ANV’s. Zo hebben de gebiedscoördinatoren van de ANV’s de directe 
contacten met (potentiële) deelnemers aan agrarisch natuur- en landschapsbeheer.  
Vanaf 1 januari 2016 treedt een nieuw subsidiestelsel voor agrarisch natuur- en 
landschapsbeheer in werking. 
 
Activiteiten 
 
Het bestuur overlegt met de werkgroepen en met diverse overheden en andere organisaties 
ondermeer met het bestuur van de ZLTO Altena Biesbosch en het bestuur van Altenatuur. 



 
 
Viering 10 jarig bestaan 
Op vrijdag 11 september 2015 vond op de recreatieplaats aan het water van de Bakkerskil de 
feestelijke bijeenkomst plaats ter gelegenheid van 10 jaar ANV. Tijdens deze bijeenkomst 
werden de afgetreden bestuursleden bedankt voor bewezen diensten. t.w. heer A.B. Snoek 
en heer F. Bakker, als ook heer P. van Houweling,  die allen vanaf het prille begin zeer 
verdienstelijk invulling hebben gegeven aan de afgelopen tien jaar. 
Ledenvergaderingen 
Er werd een voorjaarsvergadering gehouden op 21 mei 2015. 
Coördinator weidevogelbescherming, Len Bruining, hield een boeiende presentatie over het 
weidevogelproject. 
De najaarsvergadering werd gehouden op 18 december 2015 met daarbij de gelegenheid 
voor de werkgroepen om hun ervaringen/activiteiten te delen. Ook gebiedscoördinator 
Meeuwis Millenaar gaf een overzicht van de projecten in ons gebied. 
 
Ruiterpaden 
De werkgroep is het hele jaar door actief geweest om plannen te ontwikkelen en te 
overleggen met verschillende partijen, waterschap, gemeentes, ruiterverenigingen etc.  Voor 
Sleeuwijk ruiterpad zijn de plannen ingediend. 
Vervolgstappen zijn in de maak en het Streekfonds overweegt een deel van de gevraagde 
bijdrage toe te kennen. Verder heeft men  helaas nog steeds te kampen met een afsluiting 
onderlangs de Aakvlaai ten gevolge van de (reeds opgeleverde )dijkverzwaring. 
  
 
Snoeibrigade 
De Snoeibrigade helpt liefhebbers van hoogstamfruitbomen een handje. De brigade snoeit 
vooral bomen die anders nauwelijks onderhoud krijgen tegen een kleine vergoeding en geeft 
snoeicursussen.  
 
Akker- en weidevogels 
Het jaar 2015 was een uitstekend jaar voor weidevogels. Opnieuw werd het record 
overschreden. Er werden meer nesten gevonden van grutto, kievit, wulp, scholekster en 
tureluur. De ANV werkt hierbij samen met de vrijwilligers van natuurvereniging Altenatuur.  
 
Streekproducten 
De werkgroep Streekproducten doet op een aantal manieren aan gezamenlijke promotie. 
Daarnaast wisselen de ondernemers producten uit.  In 2015 zijn bedrijfsreportages gemaakt. 
Deze worden gepubliceerd  in regionaal weekblad ’t Kontakt’  
De Rabo-award is aan de werkgroep toegekend en hiermee is een programma samengesteld 
om scholen in de gelegenheid te stellen een bedrijf te bezoeken.  Heel veel kinderen van de 
basisscholen hebben daardoor op de bedrijven kennis kunnen maken met de manier waarop  
producten groeien of gemaakt worden.  
  
 
 
 



PR en Communicatie 
 
De ANV was met een stand aanwezig tijdens de Zlto-boerenerfdag bij Bloemplaathoeve/fam. 
van Winden te Almkerk. 
ANV hecht grote waarde aan draagvlak in de streek en probeert daarom ook ieder jaar 
bloemenranden aan te leggen op ‘zichtlocaties’ langs akkers in het gebied. De boeren op 
wiens land de bloemen, ook in 2015 weer bloeiden, kregen regelmatig spontaan lovende 
reacties daarop.  
  
In 2015 werd in maart en juli door de PR-commissie een nieuwsbrief uitgegeven. 
 
Op 9 juni 2015 werd een wulpenexcursie georganiseerd bij de uiterwaarden langs de 
Heusdense brug. Voor de ANV was de goeie opkomst verheugend. Zo’n 50  leden  zowel 
vanuit de agrarische sector, als burgers  hadden aan de uitnodiging gehoor gegeven.  

 

 

 

Het bestuur probeert u zo goed mogelijk op de hoogte houden van de activiteiten die 
er spelen. Heeft u nog suggesties of andere zaken die u bezig houden dan horen wij u graag.  

19 mei 2016.  

Minette Staver-van de Wetering                                Corrie van Suijlekom-Meijs 
Voorzitter                                                                        secretaris                                
 


