Jaarverslag 2020
Het jaar 2020 is het vijftiende verslagjaar van de Agrarische Natuur Vereniging (ANV) Altena
Biesbosch. Een jaar waarin veel activiteiten, vanwege de pandemie, helaas niet door konden
gaan. Het bestuur en vrijwilligers hebben letterlijk ‘achter de schermen’ toch geprobeerd
zich in te zetten voor de missie van onze vereniging.
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 301 leden en drie donateurs.
De contributie voor leden bedraagt € 15,--per jaar; donateurs betalen € 150,--per jaar.
Bestuur
Het bestuur bestaat uit 5 leden. Als aspirant bestuurslid heeft heer Jan Burghout vanaf
voorjaar 2020 meegedraaid met het bestuur.
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.
Voorzitter ANV Altena-Biesbosch, Minette Straver-van de Wetering, is vice-voorzitter van
het Collectief West-Brabant.
Brabant telt 3 collectieven die verenigd zijn in https://www.boerennatuur.nl/
Gemeente Altena.
Gemeente Altena ondersteunt het project ‘Kansen voor verwaarding van kringlooplandbouw
in Altena’. Hierbij wordt geprobeerd het kringloopgat in de landbouw van Altena in kaart te
brengen. Met verkregen inzichten wil de gemeente verder aan de slag.
Hiervoor is in 2020 programmamanager Albertien Perdok aangesteld. Zij gaat haar energie
en expertise in zetten voor een duurzame, vitale agrarische sector in de gemeente voor de
ondernemers, de inwoners en het milieu.
ANV is bij het proces betrokken.
Activiteiten

De uitnodiging voor de voorjaarsvergadering van 16 maart is nog de deur uitgegaan maar de
bijeenkomst werd op het allerlaatste moment afgelast. Tijdens deze bijeenkomst zou de
overdracht van GripopWater Altena plaats vinden en zou heer Niek van Andel, weerman uit
Almkerk, een presentatie houden over het weer en zijn extremen in Altena. Dit alles is
verschoven naar een later tijdstip.
Gelukkig kon in april de uitdeelactie van bloemenzaad, in aangepaste vorm, wel doorgaan.
Op 3 locaties werd de mogelijkheid geboden om bloemenzaad af te halen.
De belangstelling van de inwoners van Altena was wederom enorm en alle moeite is gedaan
om iedereen, ook nog via nalevering, te voorzien. Veel zaaiers hebben ons deelgenoot
gemaakt van het resultaat dat er, ondanks de mindere groeiomstandigheden, toch mocht
zijn.
In augustus is (ter compensatie van de Boerenerfdag) een fietstocht georganiseerd met de
mogelijkheid om boerenbedrijven te bezoeken en daar evt. te picknicken met
streekproducten uit de Altenabox.

Akker- en weidevogels
Het voorjaar van 2020 begon niet al te veelbelovend. Kievitsnesten zijn er echter voldoende.
Ze worden niet allemaal gevonden, omdat de vrijwilligers wat later begonnen zijn. Plas- Dras
percelen zijn succesvol. Dat is ook te zien in de tellingen. De grutto zien we op steeds meer
plaatsen.
Grasbroeders als grutto en wulp deden het in de plasdrasweilanden gelukkig beter. De
vondst van tureluurnesten was iets minder, het aantal broedende scholeksters bleef gelijk.
ANV werkt samen met de vrijwilligers van natuurvereniging Altenatuur en VMB/DussenHank en de WBE’s.
Ook in het Partridgeproject dat nog loopt tot en met 31 december 2023.
Ruiterpaden
De uitbreiding van de ruiterroute bij Pompveld is deze zomer geopend. Er is een stuk
ruiterroute toegevoegd langs de rand van het Pompveld.
Snoeibrigade
Voor het snoeien van oude (hoogstamfruit)-bomen wordt samengewerkt met Brabantse
liniewerkers.
Streekproducten.
Mede vanwege de coronacrisis is de vraag naar streekproducten enorm gestegen. Mensen
kiezen meer bewust voor producten uit de streek. Steeds meer mensen ontdekken ook de
grote verscheidenheid aan producten uit Altena. Het lokaal aanbieden van producten is
volop in ontwikkeling en het aanbod breidt zich nog steeds uit.
Bloemenranden.

Verspreid over Altena zijn er weer bloemenranden gerealiseerd. Dit jaar met een vernieuwd
bloemenmengsel waarbij bewust is gekozen voor meer inheemse soorten om zo de
aantrekkingskracht voor insecten te verhogen.
Ook voor de toekomst blijven we ons inzetten om (meer) bloemenranden mogelijk te
maken. De steun van de boeren die hun grond beschikbaar stellen, blijft hierbij onmisbaar
evenals financiële ondersteuning zoals dit jaar via de Raboclubsupport-actie.
We merken een steeds grotere aandacht voor deze randen. In 2020 is voor het eerst een
buurtinitiatief gerealiseerd waarbij buren de samenwerking hebben gezocht met ANV,
gemeente en waterschap en zo een bloemenrand in hun buurt is gerealiseerd.
Ook konden boeren weer zonnebloemen laten zaaien langs hun maisland.

Wandelpaden.
Wat betreft de onderhoudskosten Oostwaardpad hebben we een afspraak kunnen maken
met gemeente Altena. Het Oostwaardpad is een mooie toeristische trekpleister in Altena.
Ook een wandeling Wijkerzand en over het DoornscheMolenpad is zeer zeker de moeite
waard.

Water in Altena
Sinds dit jaar 2020 is http://altena.gripopwater.nl/ onderdeel van ANV Altena-Biesbosch. Er
is overleg met gemeente en waterschap ook met betrekking tot de klimaatdialoog die in
Altena is gestart.
In 2020 werden in mei en november 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.
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