BELEIDSPLAN 2018 -

Doelstelling:
De Agrarische Natuur Vereniging Altena-Biesbosch wil een bijdrage leveren aan de natuur, het
landschap en de recreatiemogelijkheden in de streek, op een manier waarop grondeigenaren en
pachters een reële beloning ontvangen voor de inbreng van hun grond en de tijd en energie die ze
erin steken.
ANV zet zich in voor een optimale relatie tussen boer en burger.

Hoe te bereiken:
Er wordt gewerkt met diverse werkgroepen.
De werkgroep Ruiterpaden is druk bezig met een plan om het ruiterroutenetwerk uit te breiden. De
uitbreiding is gepland in de omgeving van Sleeuwijk. De gemeenten Werkendam en Woudrichem en
het Brabants Streekfonds hebben al een financiële bijdrage geleverd. De werkgroep Ruiterpaden is
nu hard op zoek naar meer financiële middelen.
De werkgroep Streekproducten probeert via betere marketing een professionaliseringsslag te maken.
Ruim tien ondernemers in het Land van Heusden en Altena houden zich daarmee bezig. We vinden
dat een familiebedrijf meerwaarde uit de streek moet kunnen halen.
De werkgroep snoeibrigade blijft zorg dragen voor het beheer van kenmerkende landschappelijk
elementen o.a. de hoogstamfruitbomen. Op ons eiland kom je nog regelmatig op oude boerenerven
en in het veld oude fruitbomen tegen. Helaas vaak in slechte staat of met achterstallig onderhoud
omdat de eigenaar te weinig tijd of ervaring heeft om ze goed te snoeien.
Het Land van Heusden en Altena en de Biesbosch is rijk aan weide- en akkervogels. De Agrarische
Natuurvereniging wil dat zo houden. Daarom stimuleert de vereniging dat boeren nesten en vogels
op hun land beschermen.
Verder zijn afgelopen jaren door de ANV op diverse ‘zichtlocaties’ bloemenranden aangelegd langs
boerenland.
Komende jaren zal het accent worden gelegd op bloemenranden met aandacht voor bijen.
De ANV streeft voor de komende jaren naar een uitbreiding van de randen en zoekt naar (project)
financiers.

Communicatie:
Op diverse manieren wil de ANV streekbewoners informeren over het werk dat de vereniging doet:
-persberichten/-uitnodigingen bij alle activiteiten.
-website/-nieuwsbrieven
-Borden in de bloemenranden op zichtlocaties.
-Aanhaken bij PR-activiteiten in de streek.

