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Van de voorzitter
De winter heeft plaatsgemaakt voor de lente. Het landschap is weer groen. Vanachter mijn
tuintafel hoor ik de wulp luidkeels boven het weiland roepen ‘ik ben er weer’. Ik kijk over de velden
en wil bijna terugroepen ‘ik ook!’.
Boeren maken het land weer klaar om de komende oogst voor te bereiden. Menig boer ziet vanuit
de tractor een weidevogel opvliegen. Een signaal dat er een nest aanwezig is. En zijn ogen zijn nog
meer gericht op de grond, een nest sparen dat is wat menig boer van nature doet. De
weidevogelvrijwilligers hebben hun agenda weer vrijgemaakt voor het lokaliseren van nesten.
Beiden actief in de bescherming van de weidevogel. Alom bedrijvigheid in het buitengebied.
Verschillende partijen werken dus samen in het buitengebied van het Land van Heusden en Altena.
Allemaal vanuit een eigen invalshoek en met respect voor elkaar. Soms lijken de belangen te
botsen. Een gesprek kan verhelderd werken. Spreek elkaar bijvoorbeeld in het veld; dan ben ik
ervan overtuigd dat het allemaal nog mooier wordt.
Wanneer we het met elkaar hebben over de ‘Koning van het Grasland’ dan doelen we op de grutto.
Binnenkort krijgt de ‘Koning van het grasland’ een 2e betekenis. Eind mei speelt in
Babyloniënbroek een toneelvoorstelling met deze titel.
Een goede ontmoeting in het groen gewenst!
Groet,
Minette Straver - van de Wetering/voorzitter

Boerenlandvogels
Op woensdag 7 maart 2018 werd in het
provinciehuis de jaaravond
weidevogelbescherming gehouden.
Traditiegetrouw werd teruggeblikt op de
prestaties van het afgelopen jaar en
vooruitgekeken naar het komende seizoen. De
oorkonde voor het ‘initiatief van het jaar’ werd
dit jaar uitgereikt aan veehouder/akkerbouwer
en ANV-er Rens Kolff uit Almkerk. In het
juryrapport was te lezen dat boer Kolff
investeert in een gezonde bodem, met gevarieerde teelten en weinig
tot geen bestrijdingsmiddelen. Eind 2016 stelde hij, als eerste, land
beschikbaar voor het Partridge-project dat startte ter bescherming
van boerenlandvogels.
Het Partridge-project viel eind 2017 trouwens ook al in de prijzen.
Toen kreeg het de Gouden Mispel, een prijs voor projecten die
bijdragen aan behoud van het Nederlands Cultuurlandschap.
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Uitreiking cheques Rabobank Clubkas Campagne
De ANV Altena-Biesbosch heeft meegedaan aan de Rabobank
Clubkas Campagne. Op 16 april werden de eindresultaten
bekendgemaakt in ’t Uivernest in Hank. We hebben een goede
uitslag behaald en ontvangen een bijdrage van € 330,91.
We zorgen ervoor dat het geld goed besteed wordt. Alle
stemmers hartelijk bedankt!

Update werkgroep ruiterpaden
Deze winter is de projectgroep realisatie Altenaroute een aantal keren bij elkaar geweest. De
toekomstige route is in kaart gebracht door Routebureau Brabant. Er gaat een stuk van de route
over boerenland lopen. De projectgroep heeft een informatieavond georganiseerd bij
Paardensportvereniging De Nieuwe Roef.
Helaas lijkt het er op dit moment op dat een route over landgoed Kraaiveld niet gaat lukken. Het is
de bedoeling van de projectgroep realisatie Altenaroute om de route medio juni te openen.
Van de bestaande routes kan vanaf 1 april weer gebruik gemaakt worden.
Er zijn wat mensen vertrokken binnen de werkgroep ruiterpaden. Dus als er mensen zijn die deze
groep zouden willen versterken, dan heel graag! Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met het secretariaat van de ANV.

Bijenproject
Onlangs is een bloemrijk mengsel gezaaid om voedsel te bieden voor bijen. Op de foto’s ziet u het
terrein waar dit gebeurd is. Het perceel is gelegen aan de Meerstraat in Genderen, op het terrein
van Brabant Water. Het is een A1-zichtlocatie zowel voor fietsers, wandelaars als automobilisten.
Het geheel omvat ongeveer 2500 m2 en is een project voor drie jaar. Deelnemende partijen zijn:
Brabant Water, ANV Altena-Biesbosch en Syngenta.
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Uit de ledenvergadering van 14 december 2017
Afscheid Lilian Pruissen en Ries Boevé
Op 14 december 2017 was er een
ledenbijeenkomst in ’t Dorpshuis in Genderen.
Hier namen we afscheid van Lilian Pruissen en
Ries Boevé. Beide hebben zich vele jaren
ingezet voor onze ANV, de laatste jaren onder
andere in de pr-commissie. Zij werden dan ook
heel terecht op deze avond in het zonnetje
gezet. Lilian en Ries nogmaals hartelijk
bedankt!
Waarneming.nl
Anja Popelier, veldbegeleider weidevogelbescherming voor Brabants Landschap, hield een warm
pleidooi om waarnemingen van dier- en plantensoorten vast te leggen via de website
waarneming.nl. Als veel mensen dit doen, krijgen we uiteindelijk een grote hoeveelheid
waardevolle informatie.

Uit de ledenvergadering van 12 april 2018
Bestuurswijzigingen
Op 12 april 2018 was er een ledenbijeenkomst in Klompenmakerij den Dekker in Dussen. Op deze
avond maakte Peter Poorter bekend dat hij zich helaas genoodzaakt voelt om te stoppen met zijn
bestuursfunctie. Andries Tolenaars is bereid gevonden om toe te treden als nieuw bestuurslid.
Verderop in deze nieuwsbrief stelt hij zich voor.
Insecten in nood
Henk Boot van ANV tussen Baronie en Markiezaat praatte ons bij de teruggang van wilde bijen en
andere insecten. En dat terwijl deze organismen wel een belangrijke rol hebben in het ecosysteem.
We kunnen de insecten een handje helpen met bloemen en planten op het erf die voor hen als
voedsel kunnen dienen.

Even voorstellen: Andries Tolenaars
Ik ben akkerbouwer, leeftijd 69 jaar en geboren en getogen in
Nieuwendijk. Mijn binding met de Agrarische Natuurvereniging is
er al vanaf 2009; sinds die tijd doe ik mee met beheer
akkerranden. Ik wil me gaan inzetten voor de ANV AltenaBiesbosch!
Hartelijke groeten,
Andries Tolenaars
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Uitdelen akkerrandenzaad 9 mei
ANV Altena Biesbosch streeft ernaar de populatie van
akkervogels in ons gebied in stand te houden of zelfs te
laten groeien. Verdeeld door heel Altena zaaien we
samen met boeren uit de streek op 35 plaatsen
bloemenmengsels op velden van gemiddeld 12000 m2.
Dit is een enorme impuls voor ons mooie landschap en
de boerenlandvogels die daarbij horen.
Veel leden van de ANV wonen in de buitengebieden en
vinden het leuk om akkervogels rondom hun huis te
zien scharrelen. Zij konden gratis akkerrandenzaad
krijgen voor het aanleggen van voedselvelden. Op 9
mei kon het afgehaald worden bij de Familie Van
Suijlekom in Almkerk. Het zaad kan op overhoeken van
erven en tuinen gezaaid worden. Met een zakje van
1 kilo kan 100 m2 ingezaaid worden.

Komende evenementen
 Theatervoorstelling ‘Koning van het grasland’ 29 mei t/m 2 juni
Van 29 mei t/m 2 juni vindt de theatervoorstelling ‘Koning van het grasland’ plaats op de boerderij
van de familie Straver in Babyloniënbroek. Graag vragen wij nogmaals uw aandacht hiervoor. In de
e-mail die de leden van onze ANV op 12 april hebben ontvangen, staat alle informatie over hoe te
reserveren. ANV-leden krijgen korting.
 Weidevogelfestival Altenatuur 16 juni
De Weidevogelbescherming van Altenatuur bestaat dit jaar twintig jaar. Tijdens het
Weidevogelfestival Altena, op Fort Giessen op zaterdag 16 juni van 10.00 tot 16.00 uur, wordt hier
uitgebreid bij stilgestaan.
De bescherming van weidevogels heeft zonder twijfel haar plaats in onze streek veroverd. Boeren,
loonwerkers en vrijwilligers werken in het voorjaar samen om de kuikens van grutto, kievit,
scholekster, tureluur en wulp volop overlevingskansen te bieden. Ieder jaar worden hiermee weer
mooie(re) resultaten bereikt.
Het belooft een bedrijvige dag te worden, onder andere met een markt waar boeren- en
natuurorganisaties zich met een kraam aan het publiek en aan elkaar zullen presenteren. Ook onze
ANV is aanwezig.
Voor meer informatie over het Weidevogelfestival Altena verwijzen wij u graag naar de website van
Altenatuur www.altenatuur.nl of de Facebookpagina Weidevogelgroep Altena.

Redactie nieuwsbrief
Als lid of werkgroep kunt u berichten aanleveren voor de nieuwsbrief, via het secretariaat van de
ANV Altena-Biesbosch.
e-mail: info@anv-altenabiesbosch.nl
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