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Van de voorzitter. 
 
 

'Gewoon'; de natuur kiest ‘gewoon’ zelf haar volgorde. 

  

 ‘Ik kan er niets aan doen’. ‘Ik  kan dus ‘gewoon’ door blijven gaan’. Zo dat is makkelijk. 

Of deze gedachte terecht is, betwijfel ik ten zeerste. We kunnen veel meer bijdragen dan op het 
eerste gezicht lijkt.  

De fiets pakken om lokale producten te kopen, met het seizoen mee-eten, een boom planten, een 
tegel wippen om bloemen te planten, misschien zelfs letten op woon- werkverkeer.  

Onze vereniging probeert ook actief bij te dragen.  Het uitdelen van het bloemenzaad is opnieuw 
een succes geweest. Inwoners uit Altena kleuren straks gezamenlijk het landschap, het dorp. De 
samenwerking met lokale bedrijven wordt ook steeds groter. #dankbaar. 

 Wat zou het geweldig zijn als binnen een aantal jaar een kilometers lang bloemenlint door Altena 
meandert, afgewisseld met zonnebloemranden langs akkers. 

Landbouw en innovatie.  In Altena gebeurt op innovatief gebied ook veel. Niet altijd zichtbaar. 
Gelukkig wordt het soms door de provincie met een Agrofoodpluim naar buiten gebracht. Nu in 
Wijk en Aalburg, eerder in Almkerk. Landbouw en natuur een mooie combinatie. 

De natuur neemt haar tijd; neem de tijd om van het geheel te genieten! 
  
 
Groet, 
 
Minette Straver - van de Wetering/voorzitter 
 
 

 

 

Agrofood pluim 
 
Akkerbouwers/melkveehouders van de Hoeve te Wijk en Aalburg, Jacco Wink en Josien Boll 
ontvingen februari jl. de Agrofoodpluim van provincie Noord-Brabant. 
Jacco en Josien combineren  melkveehouderij en akkerbouw op zo'n innovatieve wijze dat ze 
kringlopen maximaal sluiten. Bovendien doen zij dit met oog voor de natuur en liefde voor de 
bodem. 

 
Meer lezen? : Wij zijn trots op onze agrariërs - AKP, Nieuwe Oogst 

http://www.anv-altenabiesbosch.nl/
https://www.stichting-altena-kennispoort.nl/gespot-in-de-media-wij-zijn-trots-op-onze-agrariers-uit-altena/
https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2021/02/04/agrofoodpluim-voor-boeren-met-zorg-voor-bodem-en-vogels
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Jacco en Josien zijn betrokken leden van onze vereniging.  Zij zijn al vroege deelnemers  aan het 
agrarisch natuurbeheer met uitgesteld maaipercelen.  Maaien met oog voor broedende vogels. Ook 
met de erfbeplanting is rekening gehouden met de vogels. Het resultaat is een veelheid aan 
boerenlandvogels, maar ook uilen, spechten en patrijzen. 

Namens ANV Altena Biesbosch nogmaals gefeliciteerd ! 

_________________________________ 
 
Streekproducten Altenabox  
 
Een van de streekproducenten uitgelicht: 
Landgoed Kraaiveld 
Als deel van de dagbesteding op Hoeve Kraaiveld onderhoudt men een grote biologische moestuin 
met een mooie selectie groenten en kruiden.  De moestuin is een pluktuin waar u een abonnement 
voor kunt afsluiten en zo vers van het land de producten kunt oogsten en meenemen. 
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Landgoed Kraaiveld 

De Roef 4, Woudrichem 
Info@akkersvanaltena.nl 

Tel.: 06-83233513  

 

Ook afnemers van de Altenabox hebben een zakje bloemenzaad ontvangen. 

 

mailto:Info@akkersvanaltena.nl
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_______________________________________________________________ 
 
 
 
 
Bloemenzaad uitdeelactie 
 
Ieder jaar worden we weer verrast door de steeds grotere belangstelling voor 
het Altena bloemenmengsel. Op de 3 uitdeellocaties kwamen weer veel inwoners  
van Altena langs. 
 
De actie werd dit jaar mede georganiseerd in het kader van Grip op Water met steun van 
gemeente Altena. We hopen weer veel foto’s van geslaagde bloemenpracht te ontvangen. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Drive-thru in

 Babyloniënbroek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corona-proof in de rij. 
 
 

__________________________________________________________________ 

 

Bloemenranden 2021. 

Behalve bij de inwoners van Altena in de tuinen zijn er ook weer vele kilometers 
ingezaaid langs boerenland. We hopen dat u er deze zomer van kunt genieten. Ook 
zonnebloemen langs maisland zullen weer te zien zijn. 
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Op onderstaand overzichtskaartje is de mooie verdeling over de gehele gemeente Altena goed te 
zien.  

 

1. Noordwaardweg, Werkendam 
2. Grote Waardweg, Werkendam 
3. Buitenkade, Hank 
4. Peerenboomseweg, Hank 
5. Schenkeldijk, Dussen 
6. Nieuwe Steeg, Dussen 
7. Woudrichemseweg, Almkerk. 
8. Zandpad, Sleeuwijk 
9. Uitwijksestraat, Uitwijk 
10. Veldweg, Woudrichem 
11. Broeksestraat, Babyloniënbroek 
12. Hoofdgraaf, Giessen. 
13. Korvertweg, Veen. 
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Korenbloem en klaproos met wilde bij. 

Vorig jaar is voor het eerst een mengsel ingezaaid met vooral inheemse soorten. 

Dit heeft een aantrekkingskracht op met name de wilde bijen, zweefvliegen en andere belangrijke 
insecten. Zij zijn namelijk grotendeels afhankelijk van inheemse planten, soorten dus die van 
nature in ons land voorkomen. 

 _____________________________________________________________________ 

Bloemenranden extra 

Dankzij de medewerking van een aantal bedrijven hebben we extra bloemenranden in kunnen 
zaaien. Bij fam. Groenenberg, Hoeve Kraaiveld, is een biologisch, inheems mengsel ingezaaid met 
medewerking van firma Innogreen, Werkendam. We zijn benieuwd naar het resultaat 

Ook langs de Provinciale weg naar Wijk en Aalburg is weer gezaaid met medewerking van Brabant 
Water en  Syngenta. 

 

. 

Inzaaien bloemrijke wildakkerrand. 
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En niet te vergeten de rand langs de Alm waar de buurt het initiatief nam om waterschap 
Rivierenland, gemeente en ANV Altena-Biesbosch bij elkaar te brengen en zo deze bloemenrand 
langs de Alm mogelijk te maken. 

Misschien ziet u in uw buurt ook mogelijkheden voor een bloemenrand?  

Wordt uw buurt de Groene Buurt Kampioen van Altena? 

De gemeente is op zoek naar ideeën voor het vergroenen van straten, buurten en dorpen. Een 
groen idee indienen kan tot 24 juli. Daarna worden deze beoordeeld en worden in september de 
Buurtkampioenen bekend gemaakt. In overleg kunnen de ideeën dan vanaf 25 september worden 
uitgevoerd. Uw idee indienen: www.aandeslag.gemeentealtena.nl  

Zie ook het katern van het Kontakt van 26 mei.  

__________________________________________________________________________ 

Wandelpaden 

Heel veel mensen genieten deze tijd van een wandeling in de omgeving. De wandelpaden over 

boerenland oogsten dan ook veel waardering. Dit houdt onze vrijwilliger Kees Pruissen 
gemotiveerd. Regelmatig pleegt hij onderhoud aan het Oostwaardpad en het trekpontje. 

Helaas kregen we onlangs weer te maken met vandalisme. Tot zijn grote schrik trof Kees op een 
ochtend diverse informatieborden aan in het water en een pontje waarvan de ketting volledig was 
gesloopt. 

 

 

 

Vandalisme in de polder  

 

_________________________________________________________________________ 

Ruiterpaden 

 
De ruiterroutes worden ook  steeds meer ontdekt; ook door gebruikers van buitenaf. 
Dit levert mooie reacties op. Helaas heeft ook dit een keerzijde. 
Sommige delen van de Altenaroute worden zo intensief door ruiters gebruikt waardoor er een 
oproep op de social media moest verschijnen omtrent het verzuimen van poep ruimen! 
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_____________________________ 

Weidevogels 
 
Ook dit seizoen wordt door de vele vrijwilligers van Altenatuur weer alles gedaan om 
nesten en kuikens van weidevogels te beschermen. Ze zijn dankbaar voor de hulp 
die ze daarbij krijgen van boeren en loonwerkers. 
 
Weidevogelgroep Altena Facebook post 
 
Ook is de weidevogeldrone ingezet om zo verborgen nesten te vinden en te beschermen. 
Agrarische Collectieven in Brabant hebben 2 weidevogeldrones aangeschaft. Een daarvan is 
gestationeerd in ons werkgebied. Het team van drone-piloten heeft zich gekwalificeerd en zijn 
bevoegd om met deze drone te vliegen. Er is een mooie samenwerking tussen deelnemer-
weidevogel vrijwilliger- drone piloot.  
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fweidevogelgroepaltena%2Fposts%2F4406195256099392
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Ook zijn om de belangrijkste weidevogel percelen 
rasters geplaatst om predatie te voorkomen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
________________________________________________________________  
 
Grip op water. NK tegelwippen. 

 

Gemeente Altena doet mee aan het NK Tegelwippen. De bedoeling is om zoveel mogelijk tegels in 
uw voor- of achtertuin te verruilen voor groen. Een foto van maken en plaatsen op www.nk-
tegelwippen.nl. Tegels wippen kan tot 30 september 2021. 

Altena neemt het op tegen gemeente Oosterhout.  
Altena doet-mee-aan-het-nk-tegelwippen. 

 

 

 

http://www.nk-tegelwippen.nl/
http://www.nk-tegelwippen.nl/
file:///C:/Users/User/Downloads/.%20https:/www.woudrichem.net/nieuws/2021-04-21-5519--altena-doet-mee-aan-het-nk-tegelwippen-.html
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Momenteel wordt in Sleeuwijk onder enkele straten een waterbergende fundering aangelegd. Het 
regenwater wordt in deze fundering geborgen. Na afloop van een bui loopt de berging langzaam 
weer leeg via de aangelegde hoofddrainage onder de straten.  

Door de gemeente wordt dus rekening gehouden met klimaatbestendigheid van woonwijken. De 
afgelopen jaren is al op veel plekken de riolering vergroot. Ook wordt meer ruimte gemaakt voor 
water(berging) of groen.  

 
Maar de gemeente kan het niet alleen. In woonwijken wonen ongeveer 50% van inwoners. 
Daaronder vallen voor- en achtertuinen, die voor een deel versteend zijn. Iedere groene stap die 
een inwoner zet, helpt.” 

 

U kunt meer lezen over het onderwerp klimaatadaptatie in het katern van het Kontakt van 26 mei.  

Hierin ook een interview met onze voorzitter.  
 

 

 

 
Grip op Water promoot het wippen van tegels als tegenhanger van de tegeltax waar heer Pim 
Bouman bekend mee is geworden. Vandaar dat hij het eerste zakje bloemenzaad ontving van onze 
voorzitter. Op de site www.gripopwater.nl en www.maakgrijsgroener.nl zijn allerlei tips te vinden 
om ermee aan de slag te gaan. 
 
_______________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

http://www.gripopwater.nl/
http://www.maakgrijsgroener.nl/
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Als Agrarische Natuurvereniging zijn wij ook betrokken bij diverse gemeentelijke projecten: 

- Klimaatadaptie Robuust Buitengebied 
- Natuurlijke Bermbeheer 
- Circulaire samenleving  
- Concept Zonnekader 

 
Interview met HAS-studenten tbv afstudeerscriptie over ‘Gebiedsgerichte kansen voor 
Natuurinclusieve Landbouw” 

 
 
Interview Brabants Dagblad 

-  
 
 
_______________________________________________________________________________ 

 
Toneelvoorstelling. 
  
 
Als een van de eerste grote evenementen in de regio zal de toneelvoorstelling ‘Mansholt’ 
in Genderen worden opgevoerd door toneelgroep Jan Vos. Vanaf dinsdag 27 juli t/m zaterdag 31 
juli 2021 
U kent deze toneelgroep van de voorstelling “Koning van het Grasland’.  Gespeeld in 2018 te 
Babyloniënbroek. 
 
 
Speellijst Mansholt 2021 
Toneelgroep Jan Vos reprise Mansholt. 
 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 

Overlijden Johan Koekkoek  
 

Stil zijn wij na het horen van het plotselinge overlijden in een groene omgeving van 
 

 Johan Koekkoek  
 
Leef en beleef in Altena was zijn levenswerk. 
Leef en beleef in Altena ook in samenwerking,  
elk vanuit het eigen perspectief maar met het doel om goede rentmeesters te zijn.  
Dank daarvoor.  
Wij wensen allen die hem dierbaar waren wijsheid en sterkte toe in het vervolgen van hun levensweg zonder 
zijn fysieke aanwezigheid.  
ANV Altena-Biesbosch 
ZLTO Altena-Biesbosch 

 

  

https://www.bd.nl/waalwijk-heusden-e-o/welkom-in-het-weidevogelwalhalla-van-meeuwis-heeft-ie-zelf-gemaakt~a19fbc47/
https://toneelgroepjanvos.nl/wp-content/uploads/2021/05/Speellijst-Mansholt-voor-website.pdf
https://toneelgroepjanvos.nl/voorstellingen/reprise-mansholt/
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Ledenraadsledencollectief. 
 
Hierbij nogmaals de oproep voor nieuwe afgevaardigden namens ANV Altena-Biesbosch. 
Wie wil er tijd vrij maken (slechts 2 x per jaar) om de belangen van ANV Altena-Biesbosch te 
behartigen. De besluiten die genomen worden zijn van groot belang voor onze regio. 
 
 
 
Inmiddels zijn 5 ledenraadsleden vanuit onze vereniging afgevaardigd. Ledenraadsleden ANV 
Altena-Biesbosch: Anton de Boef, Peter van Houweling, Ariaan Straver, Andries Tolenaars en 
Casper van de Wetering. 
 
Deze oproep geldt ook voor vrijwilligers in het algemeen. Als u wilt bijdragen en tijd wil vrijmaken 
voor onze vereniging dan horen we dat graag.  
 
Social Media-expert: wil jij een paar uurtjes beschikbaar stellen om onze website/ Facebook bij te 
houden? We horen het graag! 
 

 

 
Het collectief brengt regelmatig ook nieuwsbrieven uit die u kunt lezen via: 
https://anbbrabant.nl/nieuwsbrieven-archief/ 
 
 

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 

Regelmatig willen we u ook op de hoogte houden van activiteiten en nieuwsberichten via facebook. 

U kunt ons volgen via Agrarische Natuurvereniging Altena-Biesbosch of Puur uit Altena 

 

https://anbbrabant.nl/nieuwsbrieven-archief/

