
 

 
Jaarverslag 2021 

                                
Het jaar 2021 is het zestiende verslagjaar van de Agrarische Natuur Vereniging (ANV) Altena 
Biesbosch. Een jaar dat werd gemarkeerd door het overlijden van ons ere-lid, mede-
oprichter en oud-voorzitter heer Bastiaan Snoek in augustus. 
Hij heeft veel betekend voor onze vereniging en voor de ontwikkeling van het Land van 
Heusden en Altena. 
Een jaar ook waarin bijeenkomsten, vanwege de pandemie, helaas nog niet altijd door 
konden gaan.  
 
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 307 leden en 4 donateurs.  
De contributie voor leden bedraagt € 15,--per jaar; donateurs betalen € 150,--per jaar.  
 
Bestuur 
Het bestuur bestaat uit 6 leden. Voorzitter Minette Straver-van de Wetering is herkozen en 
heer Jan Burghout, die al geruime tijd meedraaide in het bestuur, is in 2021 benoemd. 
 
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 sinds eind 2021 ook 
voorzitter van het Collectief West-Brabant. Via de ledenraad zijn 6 van onze leden 
afgevaardigd naar het collectief. 
Brabant telt 3 collectieven die verenigd zijn in Boerennatuur (zie hier ook hun informatieve 
digitale magazine) 
 
Gemeente Altena.  
Als Agrarische Natuurvereniging zijn wij betrokken bij diverse gemeentelijke projecten:  
Klimaatadaptie Robuust Buitengebied 
Natuurlijke Bermbeheer 
Concept Zonnekader 
Landbouwoverleg 
Watervisie 2050 
Omgevingsvisie 
Circulair voedselsysteem 

https://www.boerennatuur.nl/
https://www.boerennatuur.nl/wp-content/uploads/2021/10/magazine-5jaar-BoerenNatuur-web100dpi.pdf


Activiteiten 
 

In april kon de uitdeelactie van bloemenzaad, in aangepaste vorm, doorgaan.  
Op 3 locaties werd de mogelijkheid geboden om bloemenzaad af te halen. 
  
In augustus hebben we ons met de ANV-tent gepresenteerd op de braderie op landgoed 
Clootwijck. 
 
In september was er veel belangstelling voor een veldexcursie aan de Baan te Dussen met 
informatie over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van agrarisch natuurbeheer. 
 
In november werd de natuurwerkdag en een demonstratie heggen snoeien georganiseerd. 
 
Net voor de lockdown, op 1 november, is de ledenvergadering gehouden in café t Zwaantje 
te Genderen. Goed om leden weer te ontmoeten en te informeren. 
 
Akker- en weidevogels  
 
Voorjaar 2021 was koud en nat waardoor boeren later het land op gingen. Er werden weer 
meer nesten gevonden door de vrijwilligers van Altenatuur. 
Het uitkomstpercentage was hoog en er zijn relatief gezien veel vliegvlugge kuikens gezien. 
Ook is de weidevogeldrone ingezet om zo verborgen nesten te vinden en te beschermen. 
Agrarische Collectieven in Brabant hebben 2 weidevogeldrones aangeschaft. Een daarvan is 
gestationeerd in ons gebied. 
 
ANV werkt samen met de vrijwilligers van natuurvereniging Altenatuur en VMB/Dussen-
Hank en de WBE’s.   
Ook in het Partridgeproject dat nog loopt tot en met 31 december 2023. 

De ANB-contracten met de boeren in ons gebied zijn voorlopig met 1 jaar verlengd t/m 31 
december 2022. 
 
Ruiterpaden 
De nieuw aangelegde Altena-route wordt door steeds meer ruiters ontdekt. Onderhoud en 
controles van de bestaande routes vraagt veel aandacht. 
  
Landschapselementen/snoeibrigade 
ANV heeft input geleverd voor het bomenbeleidsplan van gemeente Altena. 

Voor het snoeien van oude (hoogstamfruit)-bomen wordt samengewerkt met Brabantse 
liniewerkers.   
 
Streekproducten. 
Inwoners kiezen steeds 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.  Dit brengt   
commercialisering met zich mee. Dit leidt dan weer tot een proces van verzelfstandigen van 
de werkgroep. 
 



Bloemenranden. 
 
Verspreid over Altena zijn er weer bloemenranden langs boerenland gerealiseerd. Het 
mengsel is opnieuw vernieuwd. Ieder jaar wordt gemonitord welke soorten het goed doen; 
waarbij bewust wordt gekozen voor meer inheemse soorten. Inmiddels bestaat het mengsel 
voor 85% uit inheemse soorten. 
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. 
 
Ook konden boeren weer zonnebloemen laten zaaien langs hun maisland; mogelijk gemaakt 
door ZLTO. 
 
 

Wandelpaden.  

Bij een wandeling Oostwaardpad is wandelen over de Jannezandbrug nu ook mogelijk. 

Helaas werd afgelopen jaar overschaduwd door meerdere gevallen van vandalisme met 
name aan het trekpontje. 
Tijdens een wandeling over het Doornse Molenpad kunt u de hagen in het landschap zien die 
in het Partridge project zijn geplant (o.a. tijdens de natuurwerkdag november jl.) 
 
Water in Altena 
Grip op Water heeft dit jaar het wippen van tegels gepromoot als tegenhanger van de 
tegeltax waar de heer Pim Bouman (destijds als wethouder) bekend mee is geworden. 
Vandaar dat hij het eerste zakje bloemenzaad ontving van onze voorzitter.  
 

In 2021 werden in mei en december nieuwsbrieven uitgegeven. 

 
Het bestuur probeert u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de actualiteiten die 
spelen. Heeft u nog suggesties of andere zaken die u bezighouden dan horen wij u graag. 
 
April 2022 
 
Minette Straver-van de Wetering                   Corrie van Suijlekom-Meijs 
 
 
 
 
Voorzitter.                                                             Secretaris.                              

http://altena.gripopwater.nl/
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