VERSLAG
Ledenbijeenkomst van de Agrarische Natuur Vereniging Altena Biesbosch.
Datum: donderdag 7 april 2022 Locatie: Melkveebedrijf van Veldhoven te Dussen
Aanwezig: 39 leden (incl.bestuur) 9 afmeldingen.
Gastspreker: Dhr. Richard Verschure van de Buffelgaard.

1.Opening
Voorzitter Minette Straver-van de Wetering opent de vergadering en zegt blij te zijn met de grote opkomst.
2. Verslag ledenvergadering 1 november 2021
Het verslag van de ledenvergadering 1 november 2021 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd en
vastgesteld.
3. Jaarverslag 2021.
Het jaarverslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd en vastgesteld.
Ondanks de beperkingen waren er toch n behoorlijk aantal activiteiten zoals is te lezen in het jaarverslag.
4. Financieel verslag 2021
Penningmeester Arjan Pullen licht toe. Niet veel bijzonderheden. Minder bijeenkomsten. Onderhoudskosten
OWP waren weer aanzienlijk vanwege meerdere gevallen van vandalisme. Inmiddels hebben we met gemeente
Altena een afspraak kunnen maken dat jaarlijks een factuur mag worden gestuurd voor onderhoudskosten.
Vraag: Er staat dat de bijeenkomst in november 2021 € 0,-- heeft gekost. Hoe kan dat?
Penningmeester: factuur is pas februari 2022 ontvangen
De kascommissie bestond voor 2021 uit dhr. René Verschoor en dhr. Ries Boevé. Laatstgenoemde stelt de
vergadering op de hoogte van hun bevindingen. Alles was prima in orde. Voorzitter stelt voor om het bestuur
te dechargeren voor het gevoerde financieel beleid. Vergadering stemt in. Kascommissie wordt bedankt. Dhr.
Verschoor is niet meer herkiesbaar. Dhr. Leo van Berchum wil toetreden. Aanwezigen zijn akkoord.
5. Bestuursverkiezing.
Mevr. Corrie van Suijlekom is aftredend en niet herkiesbaar. Zij
wordt bedankt voor haar inzet en bijdrage aan de groei van de ANV
de afgelopen 7 jaar. Een dankwoord van de voorzitter en haar
antwoord daarop zijn de afsluiting van een mooie
samenwerkingsperiode.
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Nieuwe leden worden voorgedragen en stellen zich voor: Arjan
de Graaf als nieuw lid van het bestuur. Angelique Hollants als
nieuwe secretaris.
Vergadering gaat akkoord bij acclamatie. Er zijn geen
tegenstemmen Daarmee zijn de nieuwe bestuursleden
benoemd.
6. Actualiteiten ANV.
Meeuwis Millenaar begint met de vaststelling dat het roerige
tijden zijn wat betreft NIL (NatuurInclusieveLandbouw) Hij
noemt de mogelijkheid voor een keukentafelgesprek. Hij gaat
stoppen met zijn werk voor STILA. Er wordt gezocht naar een
opvolger. Verder moeten er dit jaar nieuwe contracten ANB
worden afgesloten. Moeizaam proces met nog de nodige
onduidelijkheden. Het is op dit moment gericht op
natuurontwikkeling, maar klimaat gaat meer de focus worden.
Er wordt gesproken over klimaattoevoegingen in de pakketten.
Na de zomervakantie gaat Meeuwis langs voor nieuwe
contracten voor 900 ha voor agrarisch natuurbeheer.
Verder vertelt hij over het onderzoek dat in samenwerking met Wageningen Universiteit plaatsvindt naar de
activiteiten van de kievit in het gebied tussen Dussen en de Oude Weidesteeg. Kieviten worden hiervoor
gezenderd. Als je mee wil doen, geef je dan op bij Meeuwis.

Ruiterpaden/Marianne Heijmann: in overleg met Staatsbosbeheer gaat het klein onderhoud door de
werkgroep zelf gedaan worden. Staatsbosbeheer doet het groot onderhoud, zoals het maaiwerk. Dit is een
contract voor 6 jaar, maar beide partijen kunnen eerder opzeggen.
Het Jannezand ruiterpad bestaat 10 jaar; mag nu ook door wandelaars gebruikt worden, het hele jaar door.
Door ruiters mag dit ook maar is in natte delen van het jaar niet aan te raden.
Altenaroute staat.
Minette Straver: met de gemeente Altena is door diverse partijen gewerkt aan een startnotitie Circulair
Voedselsysteem. Minette benadrukt dat dit vooral ook aandacht verdient van de 55.000 inwoners van Altena
Die zouden daar allemaal iets aan moeten willen bijdragen. Denk aan de kwaliteit van water waar iedereen een
bijdrage aan levert (riool) en verspilling die iedere bewoner zou kunnen beperken. Zie hier voor het volledige
rapport en hier voor de website met meer informatie over mogelijke participatie.
In oktober is er weer de Dutch Altena Food Week. Doe vooral allemaal mee! Draag bij als lid van de ANV!
Thema ‘aan tafel’
Donderdag 21 april a.s. vindt weer de jaarlijks uitdeelactie van bloemenzaad voor inwoners van Altena plaats.
De leden kunnen vanavond al een zakje gratis zaad meenemen voor een mooie bloemenrand of, als er veel
tegels in de tuin liggen: licht een paar tegels op en strooi daar dit bloemenmengsel dat bijdraagt aan de
insecten diversiteit binnen Altena.
De school in Eethen, naast het nieuwe wandelpark de Lankert, gaat naast de ingang van het park en bij de
schoolmoestuintjes ook ons mengsel inzaaien.
Verder vraagt Minette nog aandacht voor het realiseren van zonnebloemranden, waar dit mogelijk is.

7. Rondvraag
Er is een mededeling van Jan de Peuter namens de weidevogelgroep van Altenatuur: gebruik s.v.p. de gratis
Akoestische Wildredder tijdens het maaien, zodat vogels die nog in het veld aanwezig zijn zich op tijd kunnen
redden voor de maaimachine… Uiteraard vervangt deze wildredder niet het actief opsporen van nesten,
voordat er gemaaid wordt.
8. Pauze.
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9. Presentatie. Na de pauze krijgt Dhr. Richard Verschure van de Buffelgaard in Wijk en Aalburg het woord. Hij
inspireert de aanwezig leden met zijn verhaal over de weg die hij bewandeld heeft, samen met zijn gezin, via
een boerderij in Denemarken, daarna in Oost-Duitsland en uiteindelijk in Wijk en Aalburg, waar hij nu
waterbuffels houdt. De producten van de waterbuffel moeten hun weg nog vinden in Altena, maar zijn erg
geliefd in het westen van het land. Het vlees en de melk(producten) zijn t.a.v. het cholesterolgehalte in het
lichaam erg gezond en ze zijn ook smaakvol en in prijs vergelijkbaar met de keurslager. Erg interessant en ook
stimulerend om eens een kijkje te gaan nemen bij de Buffelgaard en in de winkel die door echtgenote Monique
wordt gerund. Zie hier voor meer informatie.

10. Gelegenheid tot het stellen van vragen en sluiting.
Iedereen wordt van harte uitgenodigd om nog wat na te praten.
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