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Van de voorzitter.

“2020 nadert zijn einde….”
Aan het einde van het jaar wordt vaak een balans opgemaakt. Je kijkt terug. Je overdenkt,
ziet het goede en het minder gewenste. Misschien is het wel een kunst om naar de loop van
de natuur te kijken. Bloemen bloeiden, gewassen kwamen op, fruit groeide, bomen
veranderden van kaal naar een volle kroon.
Ogenschijnlijk heeft de natuur zich niet veel aangetrokken van de situatie in de wereld.
2020 een jaar waarin we opnieuw kilo’s bloemenzaad hebben mogen uitdelen. Het heeft de
omgeving haar kleur gegeven. Buurt initiatieven zijn ontstaan of in ontwikkeling. Randen
langs akkers, oprijpaden, tuinen hebben voor velen de dag weer mooi gekleurd.
2020 De Altenabox heeft het levenslicht gezien. Wat een heerlijkheden worden hierin
aangeboden. Fietsen en je boodschappen bij de boer doen, het kan ook in de gemeente
Altena. Misschien gewoon maar eens keer doen!
En heeft u meegefietst op 5 september?. Mooie routes, mooi weer en n heerlijke overvolle
Picknicktas. En ook een verdwaalde wesp, moest nog even in mijn vinger prikken…. Met
dank aan de tip van Honey-Bin was de pijn snel weg; de schrik wat later…
2020 een herontdekking van je leefomgeving en dan komen er zomaar een paar regels van
een oud liedje naar boven:
‘O Heerlijk Altena, Mijn polderland.
Waar bloempjes bloeien, Aan de waterkant .
Met al jouw bomen, in rijke tooi, je gouden akkers.
o wat ben jij toch mooi.’
Zo is het maar net.
Groet,
Minette Straver - van de Wetering/voorzitter

RaboClubSupport 2020

Blij verrast waren we met de uitslag die de actie van de Rabobank voor ons in petto had.
Maar liefst € 1180,09 gaan we ontvangen dankzij uw stemmen voor een b(l)oeiend Altena!
Iedereen die heeft gestemd bedankt daarvoor.
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Prachtig resultaat van de
uitdeelactie.
Dorpsstraat te Dussen.

U kunt de randjes die u in de tuin hebt gezaaid in het najaar laten staan zodat insecten en
kleinere vogels beschutting en voedsel kunnen vinden. Na de winter afmaaien en afvoeren
zodat je in het voorjaar weer kunt zaaien. Bij éénjarig mengsel komt het zaad namelijk
meestal niet of niet geheel opnieuw tot kieming.
__________________________________________________________________________
Grip op Water Altena.

Voor informatie (o.a. ook over weer- en waterwaarnemingen in Altena) kunt u terecht op de
site : www.gripopwater.nl
Ook vind je hier een interactieve kaartomgeving waar je jouw initiatief kunt toevoegen.

.
Ben je geïnteresseerd in het onderwerp ‘Grip op Water Altena’ of wil je ervaringen delen laat
het ons weten!

Van gemeente Altena ontvingen wij de volgende informatie:
Aan de Dijkgraaf Den Dekkerweg in Werkendam wordt momenteel gewerkt aan een
waterberging van drie hectare bloemrijk grasland. De waterberging is een van de
maatregelen na de wateroverlast van enkele jaren geleden.
Werkzaamheden worden volgens planning dit jaar afgerond.
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De grond die uitgegraven wordt, gaat voor een deel naar de Noordwaard. Het Waterschap
gebruikt de grond voor het verbeteren van enkele kades en het aanleggen van opritten. Een
ander deel wordt gebruikt voor de nieuwe wijk in Werkendam Achter de Schans.
Daarnaast wilde het waterschap in samenwerking met de gemeente extra waterberging
realiseren bij de Ippelseweg aan de rand Nieuwendijk. Het is het waterschap echter niet
gelukt om een overeenkomst te sluiten met de grondeigenaren. Het waterschap en de
gemeente gaan nadenken over een mogelijk alternatief.
Van eind augustus 2020 tot maart 2021 baggert Waterschap Rivierenland sloten in het
gebied rondom Almkerk, Dussen en Giessen.

_____________________________________________________________________
Op pad met de voorzitter.

Albertien Perdok is programmamanager circulair voedselsysteem bij gemeente Altena en
houdt zich bezig met de thema’s kringlooplandbouw en agrofood .
Ter kennismaking bezocht ze samen met onze voorzitter deze zomer op de fiets het
weidevogelgebied ‘de Lange Bruggert’ en onderweg hoorde ze veel verhalen over de
gemeente en haar geschiedenis, en uiteraard ook over de ervaringen met agrarisch
natuurbeheer. Albertien kijkt terug op een mooie en leerzame middag!
In een volgende nieuwsbrief zal Albertien een uitgebreidere toelichting geven over haar
werkzaamheden aangaande het circulaire voedselsysteem.
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__________________________________________________________________________
Nieuw bestuurslid?

Heer Jan Burghout is zich als aspirant-bestuurslid aan het oriënteren..
Gevraagd voor…….
Door Corrie, gehoord dat het hoveniersbedrijf is verkocht , het bestuur van de ANV heeft versterking
nodig, iets voor jou met je bestuurservaring in de hoveniers branche?
Wie ben ik? Jan Burghout, ruim 50 jaar zelfstandig hovenier, met eigen kwekerij en verkoop op locatie,
mijn vrouw was daarin de spil.
Belangrijkste opleiding was de RK MLTS te Breda aangevuld met div cursussen.
Wat doe ik nu? Do-vrij-zaterdag verkoop ik groente en tuinplanten en aanverwante.
Kweek en verkoop kerstbomen. Groente tuin voor eigen gebruik, familie enz.
Bij onze nieuwe woning, een tuin die past in de omgeving en bij de aanwezige oude wiel, de foto
hieronder geeft een beeld van de achtertuin en ons uitzicht.
Eerst een jaar aspirant lid, er zijn zoveel puntjes die toelichting en uitleg nodig hebben om mede te
kunnen bepalen wat binnen het doel van de ANV valt. Coronatijd, alles is anders, er wordt veel werk
verzet, de onderlinge contacten zijn goed.
De overlegstructuur met div organisaties o.a Gemeente, Waterschap, andere natuur verenigingen,
grond gebruikers enz. moeten we koesteren en verder uitbouwen.
Als hovenier heb ik veel in particuliere tuinen gewerkt, laten we als ANV gebruik maken van de ruimte
die daar is voor biodiversiteit, wateropvang enz. Met elkaar kunnen we van Altena een levende en
gezonde omgeving maken, We wonen op een eiland maar laten we niet in eilanden denken en doen.

Jan Burghout
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Thuis bij Jan aan ’t Hoekje te
Almkerk. Uitzicht op de oude wiel
en enbijenhotel.
Tijdens de verkoopperiode
kerstbomen is er de mogelijkheid
het geheel te bekijken.
Zeker de moeite waard!

_________________________________
Wandelpaden

In onze vorige nieuwsbrief bespraken we de onderhoudskosten (openbare delen) van met
name het Oostwaardpad. Als ANV willen we blijven zorgdragen voor een goede
toegankelijkheid van de wandelpaden ( bewegwijzering, poortjes, klein onderhoud van het
trekpontje etc.) Inmiddels heeft gemeente Altena ook voor 2020 weer de onderhoudskosten
op zich genomen. Een mooie stimulans voor de vereniging en voor alle wandelaars.
______________________________________________________________________
Streekproducten

De streekproducenten van Puur uit Altena laten u weten dat de website van de
altenabox is verbeterd. U vindt er een veelheid aan producten uit de streek die ook
allemaal heel geschikt zijn om een cadeau of kerstpakket mee samen te stellen.
De box kan worden afgehaald of thuis bezorgd.
_______________________________________________________________
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__________________________________________________________________
Bloemenranden 2020.
Ondanks de mindere weersomstandigheden in het voorjaar voor het laten opkomen van het
bloemenzaad viel er toch genoeg te genieten deze zomer. Ook werden er veel wilde bijen gezien.

Zaaien en opkomst Hankse Buitenkade. Verandering van het landschap mooi in beeld gebracht
door Lilian Pruissen.
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Buurtinitiatief Almkerk.

Ook het initiatief van enkele buren in Almkerk
was succesvol.

De buurt nam het initiatief om waterschap,
gemeente en ANV bij elkaar te brengen en zo
deze bloemenrand langs de Alm voor 3 jaar
mogelijk te maken.

_________________________________________________________________________
Ruiterpaden

De ruiterroute bij Pompveld is deze zomer stilzwijgend geopend.
Deze route is toegankelijk vanaf het nieuw aangelegde parkeerterrein.Ook zijn er afgelopen
periode meerdere carterbrekers geplaatst en andere verkeersaanpassingen gedaan met
bijbehorende bebording op de al geopende Altenaroute. Bij het Pompveld, maar ook bovenaan
de dijk bij Sleeuwijk en onderlangs bij route Uitwijk.

Een carterbreker zorgt ervoor dat
je wel met een aanspanning kunt
passeren, maar niet met andere
vierwielige voertuigen.
Vandaar dat bij deze
aanpassingen
waarschuwingsborden zijn
geplaatst.
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_____________________________
Weidevogels

De weidevogels hadden een moeilijk jaar. Na de langdurige regenval in de winter,voor het
derde jaar op rij een heel droog voorjaar. De vondst van het aantal kievitsnesten nam fors af.
Op veel percelen werden zelfs dode kievitskuikens gevonden. Grasbroeders als grutto en
wulp deden het in de plasdrasweilanden gelukkig wel beter. De vondst van tureluurnesten
was iets minder, het aantal broedende scholeksters bleef gelijk.
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35
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38
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32
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47
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36

50
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7
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6

7

6
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7
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12
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4

14

15

23

28

39

23

38

44

39

42

Inmiddels is op nog een locatie in Altena plas-dras aangelegd namelijk bij familie Olieman
Zwaansheuvel te Wijk en Aalburg.
Verder nog vermeldenswaard dat de keverbanken die zijn ontwikkeld in Partridge in heel
west Brabant aangelegd gaan worden. (bij andere anv s)
Het collectief brengt regelmatig ook nieuwsbrieven uit die u kunt lezen via:
https://anbbrabant.nl/nieuwsbrieven-archief/

__________________________________________________________________
Drone piloten gezocht
Agrarische natuurvereniging Altena-Biesbosch zoekt samen met collectief West-Brabant
vrijwilligers die gedurende het broedseizoen met een drone op pad gaan in Altena. Met het
inzetten van een drone met een camera en slimme software kunnen vogelnesten en kuikens
gemakkelijker en sneller gevonden worden.
Het betreft de periode van half april tot eind juli. Het is in de vroege ochtend, bij zonsopgang
tot een uur of 7.00. Dit alles heeft te maken met de buitentemperatuur om de warmtescanner
van de drone goed te laten werken.
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Je gaat als team (2 personen) naar een afgesproken locatie, die zich meestal in de polders
midden in Altena bevindt. Soms erbuiten bij een agrarische natuurvereniging uit de buurt.

Je krijgt een training/cursus om te leren omgaan met de drone. We vragen je tijd en inzet,
welke in goed overleg worden vastgesteld. Natuurlijk ontvang je een onkostenvergoeding.
Voor meer informatie kun je bellen met Meeuwis Millenaar 06 234 60 533 of geef je op via
de mail m.millenaar@anbwestbrabant.nl of mrenes@brabantslandschap.nl

Oproep ledenraadsleden!

Bij deze doen wij een oproep voor nieuwe afgevaardigden namens ANV Altena-Biesbosch
naar de ledenraad van het collectief ANB West-Brabant. Twee maal per jaar
vertegenwoordigen deze 6 leden op de ledenraad onze ANV organisatie. De besluiten die
daar genomen worden zijn van groot belang voor het agrarisch natuurbeheer in onze regio.
Momenteel zijn er onbezette plaatsen. Voorwaarde is dat je deelnemer bent aan het
agrarisch natuurbeheer. Het is erg fijn wanneer u twee keer per jaar tijd zou willen vrijmaken
om u hiervoor in te zetten. Aanmelden kan telefonisch of per mail:
info@ anv-altenabiesboch.nl
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Snoeibrigade.

De snoeibrigade snoeit o.a. oude
hoogstamfruitbomen die op zichtlocaties
staan.

Wanneer je van hun diensten gebruik wilt maken, kun je een e-mail sturen of bellen met Jos
Schenkeveld van Brabants Landschap.
via mail: snoeibrigadealtena@gmail.com of info@anv-altenabiesbosch.nl
Tel.: 06-13348876 Jos Schenkeveld

Ook de randen met
zonnebloemen langs maisland
waren weer te zien in Altena
dankzij de Puur uit Altena
samenwerking ANV-ZLTO en de
streekproducenten.
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Puur uit Altena.

Omdat de Boerenerfdag helaas niet door kon gaan, is er op 5 september jl. een fietstocht
georganiseerd met de mogelijkheid om boerenbedrijven te bezoeken en daar een plekje uit
te zoeken om te picknicken met streekproducten uit de Altenabox. Onderstaand gedicht
ontvingen wij van een van onze leden.
Dit jaar geen boernerf dag gezelligheid
Maar ze hadden iets leuk bedacht een picknick tas
Je kreeg ook een folder hoe de route naar boeren was
Om daar lekker te kunnen genieten van al het lekker eten
Maar deze dichter laat u nu iets anders weten
Wij gingen Picknick Bij de afgedamde Maas
En daar smullen we heerlijk van lekker ham en kaas
Maar er zat veel meer in Melk en sap en veel meer en zelfs een
ei
Met dit leuke idee Maak ons ook zeer blij
En we vervolgde ons toch naar rund boerderij en lekker
gemekker
Ja daar kreeg we ijs oh zo lekker.
Wij willen alle boeren bedanken voor de lekker en mooie
klanken
Maar ook de organisatie voor deze mooie presentatie
Dus als er mensen zijn die deze ronde heeft over geslagen
Niet getreurd er komen misschien andere dagen
Dat u bij de boer binnen mag kijken En wie weet hun
waardering mag laten blijken
Bedankt Gerrit-Roel Rodermond uit Almkerk.
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
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