
 

 
Jaarverslag 2018 

                                
Het jaar 2018 is het dertiende verslagjaar van de Agrarische Natuur Vereniging (ANV) Altena 
Biesbosch.  
 
Vereniging 
 
Visie en missie 
‘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 282 leden en twee donateurs.  
De contributie voor leden bedraagt €15,--per jaar ; donateurs betalen € 150,--per jaar.  
 
Bestuur 
Tijdens de voorjaarsvergadering waren penningmeester en secretaris volgens rooster 
aftredend. Bovendien trad bestuurslid Peter Poorter terug. Andries Tolenaars wordt 
voorgesteld als kandidaat bestuurslid. Allen worden bij acclamatie ge-/herkozen. 
De heer Meeuwis Millenaar is gebiedscoördinator en adviseur. 
  
Collectief West-Brabant. 
ANV Altena-Biesbosch is 1 van de 6 ANV’s die samen het collectief vormen. Twee keer per 
jaar vindt een ledenraadsvergadering plaats. De ledenraad heeft 21 leden waarvan 5 
afgevaardigd door Altena-Biesbosch. 
Agrarisch NatuurBeheer wordt in 2018 uitgebreid o.a. met meer kruidenrijk grasland. 
Gebiedsaanvraag is ingediend om op diverse plaatsen plas-dras aan te leggen. Bovendien 
komt geld beschikbaar voor het uitrasteren van predatoren.  

Er is veel positieve aandacht voor het Partridge-project. 

 

Water in Altena 

Waterschap Rivierenland is eind 2018 gestart met de herziening van het peilbesluit.  
Zij geven verenigingen de kans om vroeg in het proces betrokken te zijn en waar nodig input 
te leveren. Meeuwis Millenaar treedt op als vertegenwoordiger van ANV. 
 

 

 
 
 



Activiteiten 
 
ANV 12 ½ jaar 

Op 31 augustus werd het 12 ½ jaar bestaan van ANV gevierd waarbij i.s.m. de 
streekproducenten een pannenkoekenbuffet is georganiseerd voor de vrijwilligers van onze 
vereniging.  
Voor het avondprogramma ‘schrijver op stal’ was schrijver Chris de Stoop, uitgenodigd. Hij 
vertelde over het oude boerenland en de nieuwe natuur en de spanning die dat geeft. 
Een groot deel van onze leden gaf gehoor aan de uitnodiging en dat maakte het een 
geslaagde viering. 
 

 
Er werd een voorjaarsvergadering gehouden op 12 april 2018. Tijdens deze avond 
behandelde heer Henk Boot het thema ‘insecten in nood’ en wat op eigen erf kan worden 
bijgedragen ter verbetering. 
De najaarsvergadering werd gehouden op 15 oktober 2018. Tijdens deze bijeenkomst zijn de 
actualiteiten besproken en was er een samenzijn waar een film over weidevogelbescherming 
werd vertoond. Overigens kunt u als lid deze film ook bestellen om thuis te bekijken. 
 
In juni speelde de voorstelling “Koning van het grasland” op de boerderij van de familie 
Straver te Babyloniënbroek. Met korting konden leden ANV deze voorstelling bezoeken. 
  
 
In mei werd opnieuw de actie ‘akkerrandenzaad’ georganiseerd waarbij aan de inwoners van 
Altena gratis zaad beschikbaar wordt gesteld om voedselveldjes voor akkervogels aan te 
leggen op of in de buurt van hun eigen erf. 
 
In Juni presenteerde onze vereniging zich tijdens het weidevogelfestival van Altenatuur ter 
gelegenheid van 20 jaar weidevogelbescherming in Altena 
 
In augustus stond de “keukentafel”op de Zlto-boerenerfdag bij geitenbedrijf van familie 
Combee te Wijk en Aalburg. 
 
Verder overlegt het bestuur met de werkgroepen en met diverse overheden en andere 
organisaties ondermeer met Altenatuur en ZLTO Altena Biesbosch. 
Voorzitter ANV is vice-voorzitter van het Collectief Agrarisch Natuurbeheer West-Brabant. 
 
 
Ruiterpaden 
Gemeentes Werkendam en Woudrichem, het Brabants Landschap, Waterschap Rivierenland 
en het Routebureau West Brabant zijn betrokken. 
In oktober zijn conceptplannen gepresenteerd tijdens een informatiebijeenkomst. Het 
wachten is op het openen van in ieder geval een deel van de route.  
 
Snoeibrigade 
 In 2018 wordt afscheid genomen van de kartrekkers van de snoeibrigade t.w. Arjan Quartel, 
Dennis Tolenaars en Bert Bouman.  Zij hebben zich vele jaren ingezet bij het snoeien van 



hoogstamfruitbomen en beeldbepalende oude rassen. Mede ook vanwege het tekort aan 
vrijwilligers is in 2018 geen snoeiwerk verricht door de snoeibrigade. 
Het bestuur beraadt zich hoe het verder moet/kan met deze werkgroep. 
 
Streekproducten Door de streekproducenten is deelgenomen aan het evenement “Food to 
Footprint”op het Altena College en er wordt nagedacht over een vervolg op het 
scholenproject voor het basis onderwijs.   
 
Bloemenranden/wandelpaden. 
 
Ook in 2018 zijn er verspreid over Altena weer bloemenranden ingezaaid.  
Dit jaar aangevuld met een bijenproject op het terrein van Brabant Water te Genderen. 
Ondanks tegenvallende opkomst van de bloemen daar, vanwege droogte bij aanvang, kwam 
het gewas aan het eind van het seizoen toch nog volop in bloei ten gunste van de 
bijenpopulatie. 
  
Langs het Oostwaardpad zijn nieuwe informatieborden geplaatst.  
In augustus werden we geconfronteerd met schade aan het trekpontje door vandalisme. 
Deze winter is het trekpontje uit de vaart genomen voor groot onderhoud.  Stichting 
wandelnet deed een verzoek om een gedeelte van hun route te mogen overlappen met 
OWP. Een goed voorbeeld van samenwerking. Belangrijk onderdeel van missie ANV. 
 
 

  
 
Akker- en weidevogels 
De ANV werkt hierbij samen met de vrijwilligers van natuurvereniging Altenatuur en 
VMB/Dussen-Hank en de WBE’s.  
Het aantal gevonden en beschermde nesten in het Land van Heusden en Altena is in 2018 
iets gedaald.  
Tijdens de jaaravond weidevogelbescherming van de provincie werd de  oorkonde voor het 
‘initiatief van het jaar’ uitgereikt aan veehouder/akkerbouwer en ANV-er Rens Kolff uit 
Almkerk. Hij stelde, als eerste, land beschikbaar voor het Partridge-project. 
 
 
PUUR uit Altena. 
 
In de zomer van 2018 is de intentieverklaring tot samenwerking op het gebied van PR 
ondertekend door de Agrarische NatuurVereninging, streekproducentengroep en ZLTO. 
Doel: meer positieve aandacht krijgen voor de agrarische sector; maatschappelijk draagvalk 
proberen te creëren, behouden en vergroten. 
De eerste gezamenlijk activiteit die in 2018 werd georganiseerd was ‘Bakkie bij de boer’ 
 
 
 



  
  
  
  

  
 

 

 

 
In 2018 werden in april, juli en november nieuwsbrieven uitgegeven. 
 

 

 

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

25 maart 2019. 

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


