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Van de voorzitter
Het seizoen van de zomer is overgegaan naar herfst; van groen naar een palet van geel, rood,
bruin. De mooi gekleurde bloemenranden langs akkers hebben plaatsgemaakt voor de wintertooi
van ons landschap. Deze overgangen maken voor mij het wonen in het Land van Heusden en
Altena, misschien ook wel Nederland zo wonderschoon.
Elke dag heeft de natuur, het landschap, een ander plaatje. Voortschrijdende inzichten maken dat
keuzes uit het verleden worden genuanceerd naar vandaag. Waar in het verleden de kruidenrijke
graslanden meer in aantal aanwezig waren, groeit nu het aantal kilometers met bloemenranden. U
heeft hiervan deze zomer kunnen genieten. Een deelnemer met een bloemenrand aan de kop van
zijn akker, is door buren en voorbijgangers bedankt voor het mooie uitzicht.
Als beheerders van het landschap kunnen we als burgers en boeren zoveel meer voor elkaar
betekenen dan we denken. Wat zou het fijn zijn wanneer op de zaadbestelling voor het volgend
groeiseizoen ook een mengsel bloemenzaad een plaats mag krijgen…
Groet,
Minette Straver-van de Wetering

Nieuw bestuurslid Peter Poorter
Mijn naam is Peter Poorter, ik ben 55 jaar, heb een relatie, 4 kinderen en ben sinds maart 2017
woonachtig in Veen.
Geboren in Wijk als zoon van een boer met een gemengd
bedrijf van varkens en melkvee heb ik na mijn schooltijd
op het ouderlijke bedrijf gewerkt tot mijn 23e. Gezien de
kleinschaligheid van het ouderlijke bedrijf zat er geen
toekomst in voor mij en ik heb toen de overstap
gemaakt naar Oerlemans Plastics in Genderen. Sinds
1987 werk ik daar met veel plezier in 3-ploegendienst als
ploegleider van een team in de afdeling Extrusie. Op
deze afdeling sturen wij het proces waarbij de korrels
grondstof worden omgesmolten tot folie.
Vanwege mijn agrarische achtergrond en uit
betrokkenheid bij de historie, ben ik tot 2016 gedurende
18 jaar schaarmeester (bestuurslid) geweest van Het
Wijkerzand. Dit is een uiterwaard van 70 hectare langs
de Maas bij Wijk en Aalburg. Deze uiterwaard is
gemeenschappelijk bezit van de Inboorlingen van Wijk,
verdeeld in verschillende percelen en wordt verpacht aan
veehouders uit Wijk. Op Het Wijkerzand heb ik, samen
met Carlo Braat van Brabants Landschap, ruim 15 jaar
geleden een inrichtingsplan gerealiseerd om de
natuurwaarden te verhogen met het planten van
knotwilgen en het aanleggen van groenstroken
bestaande uit diverse soorten bomen en struiken.
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-2In die tijd heb ik de ANV Altena-Biesbosch mee opgericht en als onderdeel daarvan me op Het
Wijkerzand beziggehouden met weidevogelbeheer en subsidieregelingen op het gebied van
natuurbeheer. Samen met Kees Wink heb ik gewerkt aan het realiseren van de huidige
wandelpaden op Het Wijkerzand.
Na geruime tijd geen deel van de ANV Altena-Biesbosch uitgemaakt te hebben, ben ik een aantal
jaren geleden toegetreden tot de ledenraad van Collectief ANB West-Brabant.
Toen dit voorjaar de vraag kwam om bestuurslid van de ANV Altena-Biesbosch te worden heb ik
graag aan dit verzoek gehoor gegeven. Mijn aandacht zal vooral uitgaan naar projecten in Het
Wijkerzand en daarnaast de monitoring binnen het werkgebied van de ANV. Monitoring wordt
steeds belangrijker omdat de overheid wil zien wat de resultaten zijn van de financiering van de
vele projecten.
In samenwerking met coördinator Meeuwis Millenaar hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan
het nog mooier maken van onze mooie streek en wie weet treffen we elkaar binnenkort.
Groeten,
Peter Poorter

Boerenerfdag 2017
Op 19 augustus jongstleden was de ANV present op de ZLTO Boerenerfdag, dit jaar bij het zeer
moderne akkerbouwbedrijf “de Muggenwaard” van Tjerk en Linda de Regt. Indrukwekkend om de
vele aspecten te kunnen zien van wat er bijvoorbeeld komt kijken bij optimale bewaring van uien in
opslagcellen. En met een beetje fantasie is een kieper ook goed te gebruiken als glijbaan zoals we
konden zien !
De ANV had dit jaar gekozen voor een iets andere opzet van de
promotiestand. Om makkelijker contact te kunnen maken en gesprekken
te kunnen voeren, was iedereen welkom aan “de keukentafel”. Compleet
met huiselijke aankleding, een mooi boeket en uiteraard koffie en de
koektrommel met speculaas. Veldcoördinator Meeuwis Millenaar was de
hele dag aanwezig om uitgebreide informatie te geven over
subsidiemogelijkheden, op een kaart waren de mogelijke locaties daarvoor
aangegeven. Het was duidelijk te merken dat de meer ongedwongen sfeer
in de stand veel meer uitnodigde voor een informerend gesprek, en dat de
drempel minder hoog was om ook zomaar eens een praatje te komen
maken. De opzet is zeker voor herhaling vatbaar, dus alvast tot volgend
jaar !
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Werkgroep Streekproducten
Op 16 september heeft de fruitschuur van de familie
Oostveen voor de tweede keer meegedaan aan de
landelijke appelplukdag. Waar de zon vorig jaar volop
scheen was het dit jaar een druilerige dag. Dit
weerhield mensen er echter niet van om weer in
groten getale te komen. Er zijn ongeveer 500
bezoekers geweest. De bezoekers werden in de trein
rondgeleid door de boomgaard. Uitgelegd werd wat
allemaal gedaan was om te voorkomen dat het fruit dit
jaar niet bevroren is in april en hoe de mensen hun
fruit op de juiste manier konden plukken. Na de reis
door de boomgaard lieten de meeste mensen zich de
koffie, fruitsappen en zelfgebakken appeltaart goed
smaken. Voor de kinderen was er nog een groot
speeltoestel.

Informatieavond natuur en duurzaamheid dorpsraad Almkerk
Op 6 oktober hield de dorpsraad Almkerk een informatieavond over natuur en duurzaamheid in
’t Verlaat in Almkerk. Aan deze avond werkten mee:
• Agrarische Natuur Vereniging (ANV) Altena-Biesbosch
• Duurzame Energie coõperatie Altena Biesbosch (DEcAB)
• Innovatiecentrum De Campus Almkerk
• Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO)
• Natuurbeschermingsvereniging Altenatuur.
De ANV had een informatiestand op deze avond en hield een lezing over het PARTRIDGE-project.
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De ANV Altena-Biesbosch heeft meegedaan aan de Rabobank Clubkas Campagne. We hebben een
goede uitslag behaald en ontvangen een bijdrage van € 461,85.
We willen het geld volgend jaar besteden aan stimulering van de bijenpopulatie. Een van de
voorwaarden hiervoor is voldoende voedsel voor de bij, nectarhoudende bloemen. De ANV wil
hieraan bijdragen door de mogelijkheid te bieden om een bijenrand te leggen. En biedt haar leden
en ook inwoners van het werkgebied Altena-Biesbosch een bijenzaadmengsel aan.
Alle stemmers hartelijk bedankt!

Ledenvergadering
De ledenbijeenkomst is definitief gepland op donderdag 14 december a.s.
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: 't Dorpshuis, Rondendans 10, 4265 JG Genderen

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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