
 
VERSLAG 

Ledenbijeenkomst van de Agrarische Natuur Vereniging Altena Biesbosch. 
Datum: Maandag 15 oktober 2018   Locatie : Cafe ’t Zwaantje te Genderen. 
Aanwezig: 27 leden (excl.bestuur)  13 afmeldingen.  
 

 
1./2.    Opening Voorzitter Minette Straver-van de Wetering  opent de vergadering. Fijn om weer  
een behoorlijk aantal leden te ontmoeten. Bijeenkomst volgens de statuten oorspronkelijk bedoeld 
om de begroting voor te leggen. Het bestuur wil er daarnaast een samenzijn van maken met op de 
achtergrond de film over weidevogelbescherming. 
3. Verslag ledenvergadering 18 mei 2017. Het verslag van de ledenvergadering 12 april 2018  wordt 
zonder opmerkingen goedgekeurd en vastgesteld.  
4. Begroting 2019.   De begroting is als bijlage toegezonden per mail. Penningmeester Arjan Pullen 
licht toe.   Er zijn weinig wijzigingen ten opzichte van 2018. Helder. 
5. Actualiteiten ANV. De voorzitter refereert aan het 12 ½ jarig jubileum van afgelopen augustus 
waarbij i.s.m. de streekproducenten een pannenkoekenbuffet is georganiseerd voor de vrijwilligers 
van onze vereniging. Ook het daaropvolgende avondprogramma was geslaagd. ‘Schrijver op stal’, 
Chris de Stoop, was uitgenodigd. Hij vertelde over het oude boerenland en de nieuwe natuur en de 
spanning die dat geeft. 
Ruiterpaden: Marianne Heijmann : Sinds 2016 werken wij als werkgroep ruiterpaden samen met 
meerdere partijen aan de ontwikkeling van een ruiterroute Sleeuwijk-Woudrichem. 
Beide gemeentes, het Brabants Landschap, Waterschap Rivierenland en het Routebureau West 
Brabant zijn hierbij betrokken. 
Inmiddels zijn er conceptplannen die zullen worden gepresenteerd tijdens een 
informatiebijeenkomst 29 oktober a.s. Verder is de werkgroep op zoek naar vrijwilligers voor het 
toekomstig onderhoud. Marianne verwacht niet dat openen van de route dit jaar nog gaat lukken.  
Streekproducten: Johan van ’t Sant: Vanaf de boerenerfdag, augustus jl., wordt officieel onder de 
naam ‘Puur uit Altena” samengewerkt door de streekproducenten, ANV en ZLTO op het gebied van 
PR. Het initiatief is omarmd door de streekproducenten. Ook de onlangs georganiseerde activiteit 
‘Bakkie bij de boer’ is een voorbeeld van samenwerking op dat gebied. Door de streekproducenten is 
deelgenomen aan het evenement “Food to Footprint”op het Altena College en er wordt nagedacht 
over een vervolg op het scholenproject voor het basis onderwijs.  Dit project is destijds voorgedragen 
als icoonproject. Inmiddels is budget (vermillion) beschikbaar. 
Gebiedscoördinator. Meeuwis Millenaar: ANB wordt uitgebreid: meer kruidenrijk grasland; inrichting 
van een akkervogelgebied tussen Andel en Giessen. Gebiedsaanvraag is ingediend om op 4 plekken 
plas-dras aan te leggen.(21 ha.) Bovendien komt geld beschikbaar voor het uitrasteren van 
predatoren. Er is veel positieve aandacht voor het partridgeproject. Vele partijen hebben er kennis 
van genomen en ook voor ANV-leden komt er nog een excursie-mogelijkheid. 
Vraag: Zorgen die vele bezoeken ook niet voor verstoring in het gebied? 
Antwoord: Dit is niet het geval; niet het hele gebied wordt namelijk bezocht. 
Vraag: Is het mogelijk om plasdras te maken door middel van Bosman-molentjes? Is toch duurzamer? 
Antwoord: Mogelijkheid is onderzocht maar blijkt niet haalbaar.  



Wandelpaden/bloemenranden. Kees Pruissen: Langs het Oostwaardpad zijn nieuwe 
informatieborden geplaatst. Het wachten is nog op gewasborden (Zlto) Het gedeeltelijk door 
vandalisme vernielde trekpontje is door het bedrijf 08Metaal uit Nieuwendijk kosteloos hersteld. 
Deze winter wordt het pontje uit de vaart genomen voor groot onderhoud. Voorzitter meldt nog dat 
met Stichting wandelnet contact is geweest om een gedeelte van hun route te mogen overlappen 
met OWP. Een goed voorbeeld van samenwerking. Belangrijk onderdeel van missie ANV. 
  
6. Afscheid vrijwilligers. Middels overhandiging van een presentje en applaus van de aanwezigen 
wordt afscheid genomen van Arjan Quartel, Dennis Tolenaars en Bert Bouman als kartrekkers van de 
snoeibrigade. Zij hebben zich vele jaren ingezet met het snoeien van hoogstamfruitbomen en 
beeldbepalende oude rassen. Het bestuur praat nu met Brabants Landschap en de Liniewerkers hoe 
een vervolg kan worden gegeven aan deze werkgroep.  
 
7. Pauze. Vervalt. 
 
8. Vertoning film over weidevogelbescherming. Na het sluiten van de vergadering zal de film 
worden vertoond. 
 
 
9.Gelegenheid tot het stellen van vragen en sluiting. 
Vraag : Momenteel zijn er nog massaal bijen te zien. Hoe loopt dat af? 
Antwoord: Momenteel bloeit er nog voldoende voor de wilde bij. Bijzonder jaar. Weinig tot geen 
regen en warmterecords tot op heden. 
Sneeuwklokjes komen al boven. 
Vraag: Komt de snoeibrigade nog wel langs? 
Antwoord: De coördinatie zal worden overgedragen zodra er meer duidelijk is. 
 
Iedereen wordt van harte uitgenodigd om nog wat na te praten. 
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