
 
 

 
 

 
 

 

Als ZLTO Altena-Biesbosch, Agrarische Natuurvereniging Altena-Biesbosch en Altenatuur zetten wij ons in, ieder met 

een eigen accent, voor een goede balans in Altena tussen ontwikkeling van de natuur en van het agrarische 
ondernemerschap. Wij richten ons daarbij ook op de Maaltijd van Morgen, het thema van de Dutch Food Week.  

 

In maart heeft Altenatuur een avond over het Nieuwe boeren in Altena georganiseerd. Deze avond met betrokken 

sprekers en mooie discussies was zeer succesvol! Daar kwamen al diverse aspecten van natuurontwikkeling en ook 
de doorontwikkeling van de agrarische bedrijven aan de orde. Zowel de mooie kanten als de lastige, soms met 

elkaar wringende, kanten werden aangeroerd en leverden respectvolle discussies op.  

Daar willen we gezamenlijk in de Dutch Food Week weer een vervolg aan geven.  

We hebben daarvoor een drietal ondernemers uit Altena bereid gevonden om hun ervaringen en bijdragen aan een 
circulair voedselsysteem met u te delen. Jeffrey Himpers, medewerkers- en klantbelevingsregisseur uit Drongelen, 

begeleidt als onafhankelijke en ervaren gespreksleider deze volgende avond over het Nieuwe boeren in Altena. 

 

Bent u nieuwsgierig naar deze avond? Meldt u zich dan s.v.p. aan, zie onderaan deze uitnodiging.  

 
11 oktober 

20.00 uur (Inloop vanaf 19.30 uur)  

 
Wapen van Emmikhoven 

Brugdam 5 

Almkerk 

 
 

Programma met streeftijden:   

 

20.00 uur: Welkom door de voorzitters van de drie organisaties 
 

 

20.15 uur: Christian van Winden  

Christian is samen met zijn zus eigenaar van de Bloemplaathoeve. De Bloemplaathoeve is een biologisch 
melkveebedrijf in Almkerk. Hier koop je biologische zuivelproducten rechtstreeks van de boer. Er is zelfs 

een melktap waar je de melk vers van de koe in flessen kunt tappen. De Bloemplaathoeve levert zonne-energie via 

Altena Nieuwe Energie. 

Titel: Ervaringen op weg naar biologisch boeren en is dat dan ook een weg naar circulaire landbouw? 
 

 

20.45 uur: Arwin Verschoor 

Arwin is directeur van de VGR Groep in Almkerk. De Groep bestaat uit de divisies VGR Dienstverlening, VGR 
Equipment en VGR Composteerinrichting. Deze drie divisies versterken elkaar. Zij vormen een goed op elkaar 

afgestemde en krachtige ketenorganisatie. De visie van de onderneming ‘De bodem als basis’ wordt door elke divisie 

dagelijks in de praktijk gebracht. Dit wordt aangevuld met een akkerbouwtak. 

Titel: compost en de belangrijke rol hiervan bij bodemverbetering. Wij willen slimmer zijn dan de 
natuur…… maar lukt dat ook in de praktijk?  

 

  

21.15 uur: Pauze 
 

 

21.30 uur: Josien Boll en Jacco Wink 

Jacco Wink en Josien Boll zijn de eigenaren van de Hoeve landbouw, een gangbaar gemengd bedrijf waarin ze 
streven naar een efficiënte kringloop. De weg hierheen was niet gemakkelijk door de steeds veranderende 

regelgeving. Maar zij gingen door en hebben 2021 toch maar mooi de agrofoodpluim van de provincie Brabant 

ontvangen! De Hoeve in Wijk en Aalburg combineert melkveehouderij en akkerbouw met een innovatief 

landbouwconcept met o.m. een eigen ontworpen effectieve stal en uiterst vriendelijk bodemgebruik.’ 
Titel: Het maximaal sluiten van de kringlopen in ons bedrijf met aandacht voor bodem en natuur. 

 

22.00 uur: Afronding van het programma en gelegenheid tot napraten met sprekers en andere aanwezigen 
  

 
Wij vragen wij u om u  

aan te melden via info@anv-altenabiesbosch.nl 

mailto:info@anv-altenabiesbosch.nl

