Jaarverslag 2019
Het jaar 2019 is het veertiende verslagjaar van de Agrarische Natuur Vereniging (ANV)
Altena Biesbosch.
Vereniging
Visie en missie
‘De ANV zet zich in voor een optimale relatie tussen boer en burger en voegt waarde toe aan
het agrarisch landschap in Altena Biesbosch.’
Leden en donateurs
De vereniging heeft aan het eind van het verslagjaar 278 leden en drie donateurs.
De contributie voor leden bedraagt €15,--per jaar; donateurs betalen € 150,--per jaar.
Bestuur
Het bestuur bestaat uit 5 leden. Bestuurslid heer Hans Thur was in 2019 aftredend en
herkiesbaar. Bij acclamatie herkozen.
De heer Meeuwis Millenaar is gebiedscoördinator en adviseur.
Collectief West-Brabant.
ANV Altena-Biesbosch is 1 van de 6 ANV’s die samen het collectief vormen. Twee keer per
jaar vindt hier een ledenraadsvergadering plaats. De ledenraad heeft 21 leden waarvan 5
afgevaardigd door Altena-Biesbosch. Twee maal per jaar vertegenwoordigen deze 5 leden
onze ANV. De besluiten die daar genomen worden, zijn van groot belang voor het collectief.
Voor wat het Collectief betreft is 2019 de afsluiting van het 4e jaar (van 6 jaar contracten
ANLb) Er kwamen extra gelden beschikbaar voor akkerranden. Brabant telt 3 collectieven die
verenigd zijn in ‘Boerennatuur’. Deze organisatie is een speler van belang geworden in de
transitie van de landbouw.
Voorzitter ANV Altena-Biesbosch, Minette Straver-van de Wetering, is vice-voorzitter van
het Collectief West-Brabant.

Activiteiten

Er werd 25 maart 2019 een voorjaarsvergadering gehouden. Tijdens deze avond sprak
Hannie Visser-Kieboom als waterschapbestuurder.
De najaarsvergadering werd gehouden op 28 oktober 2019. Tijdens deze bijeenkomst zijn de
actualiteiten besproken en sprak Tini van de Wetering over het voormalige tuinderijbedrijf
van haar ouders.

In april werd een uitdeelactie voor bloemenzaad georganiseerd. Hiervoor was grote
belangstelling van de inwoners van Altena. De bloemenranden van Altena genieten steeds
meer belangstelling en bekendheid in de streek. Mensen waarderen de uitstraling en willen
graag ook in hun eigen omgeving een bloemenstrook aanleggen.
In augustus waren we weer aanwezig op de boerenerfdag en in oktober konden 3
boerenbedrijven worden bezocht voor ’n bakkie bij de boer’ georganiseerd door ‘Puur uit
Altena’(samenwerking met ZLTO en de streekproducenten)
Verder overlegt het bestuur met de werkgroepen, met de gemeente en het waterschap en
andere organisaties zoals Altenatuur en ZLTO Altena Biesbosch.
Akker- en weidevogels
De ANV werkt hierbij samen met de vrijwilligers van natuurvereniging Altenatuur en
VMB/Dussen-Hank en de WBE’s.
Seizoen 2019 is redelijk tot goed verlopen: aantal legsels stabiel en een hoog
uitkomstpercentage.
Het Partridgeproject is met 2 jaar verlengd tot en met 31 december 2023.
Plas-dras Altena.
In Altena zijn dit jaar 2 Plas-Dras percelen aangelegd. Deze gebieden zijn zeer geschikt voor
weidevogels om te kunnen broeden en te zorgen voor een goede start voor de kuikens
Ruiterpaden
(Voormalige) gemeentes Werkendam en Woudrichem, het Brabants Landschap, Waterschap
Rivierenland en het Routebureau West Brabant waren betrokken bij het oprichten van een
nieuwe ruiterroute.
Op 3 juli jl. was het dan eindelijk zover en kon de nieuwe Altenaroute ruiter- en menpaden
worden geopend. Sinds 2016 is er aan gewerkt.
Uw stem bij de Raboclubkascampagne is ten goede gekomen van dit project.
Snoeibrigade
Voor het snoeien van oude (hoogstamfruit)-bomen is aansluiting gerealiseerd bij de
Brabantse liniewerkers zodat het snoeien door kan gaan.
Streekproducten.
Onder de naam ‘Puur uit Altena’ worden PR-activiteiten georganiseerd.
Bloemenranden/wandelpaden.
Verspreid over Altena zijn er weer bloemenranden gerealiseerd.
Ook was er voor boeren de mogelijkheid om zonnebloemen te zaaien langs maisland.
Boeren dragen zo bij aan het vergroten van de aantrekkelijkheid van het landschap door de
teelt van maïs aan de akkerranden te combineren met die van zonnebloemen.

Van een wandeling over het Oostwaardpad kon weer volop worden genoten. Er is
onderhoud gepleegd aan de paden, de borden en de hekken en ook een grote
onderhoudsbeurt aan het trekpontje heeft plaats gevonden.

Water in Altena
In 2019 is ANV gevraagd om ‘Grip op water’ voort te zetten. Grip op water is opgericht o.a.
naar aanleiding van de wateroverlast in 2014 en 2015 met als doel meer bewustwording.
ANV is in principe bereid, met een voorlopige termijn van 2 jaar, zich hiervoor in te zetten.
Waterschap en gemeente zijn betrokken.

In 2019 werden in mei en december nieuwsbrieven uitgegeven.

Het bestuur probeert u zo goed mogelijk op de hoogte houden van de actualiteiten die
er spelen. Heeft u nog suggesties of andere zaken die u bezig houden dan horen wij u graag.
16 maart 2020.
Minette Straver-van de Wetering
Voorzitter
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