De Agrarische Natuurvereniging Altena-Biesbosch is een vereniging
voor iedereen die het buitengebied in onze regio ter harte gaat.
Leden (boeren en burgers) zijn actief in of nemen deel aan diverse
werkgroepen en projecten: o.a wandel- en ruiter-en menpaden,
boerenlandvogelbescherming, bloemenranden en
landschapselementen.

Wandelpaden in Altena
De ANV heeft op dit moment een aantal wandelpaden die ook over
boerenland gaan. Dit is een samenwerking tussen agrarische en
natuurorganisaties, gemeente Altena en lokale overheden en uiteraard de
boeren over wiens land deze paden lopen.
Het Oostwaardpad
In de uitgestrekte Oostwaard van de Biesbosch is een uniek, grotendeels
onverhard wandelpad aangelegd, langs en over boerenakkers en dwars
door de voor dit gebied karakteristieke grienden. Het pad voert door
middel van bruggetjes en een speciaal voor de wandelaars aangelegde
trekpont langs killen en oude grasdijken, die de polders vroeger moesten
beschermen tegen het water.
Scan de QR-code hiernaast voor de folder, waarin je nog
veel meer informatie over deze afwisselende wandelroute
vindt.

Wijkerzand
Dit unieke 65 ha. grote uiterwaardengebied langs de Afgedamde Maas bij
Wijk en Aalburg heeft een bijzondere geschiedenis; het is sinds de
15e eeuw in eigendom van de ingezetenen (allen die geboren zijn en
wonen in) het kerkdorp Wijk, ook wel de “schaargerechtigden” genoemd.
Het beheer gebeurt door de “schaarmeesters”, die o.a. het inscharen van
het vee regelen. In dit mooie, oer-Hollandse uitgestrekte gebied lopen
wandelpaden, soms geflankeerd door meidoornhagen en struwelen door
de uiterwaarden en langs de rivier. Naast de vele ganzen zijn hier ook
bijzondere zwarte sterns te zien, en is men trots op een grote populatie
weidevogels zoals grutto’s en kieviten; door een zorgvuldig beheer broedt
hier inmiddels een grotere populatie tureluurs.

Scan deze QRcode om de route
via Route.nl te
kunnen wandelen.

Doornse molenpad
Het Doornse molenpad is een wandelpad over boerenland net ten noorden
van Almkerk. Sinds 2012 is er bij
Almkerk
in
samenwerking
met
gemeente en provincie een extra
mogelijkheid gerealiseerd om een
“ommetje” te maken vanuit het dorp.
Over een lengte van ruim 2 km. leidt het pad langs bloemrijke
akkerranden en akkerland, via bruggetjes door het mooie “griendje van
Bellemakers”, en als bonus langs de prachtig gerestaureerde Doornsche
Molen; een poldermolen van het type “achtkante bovenkruier” uit 1720.
In de griend ziet u verwilderde hop slingeren tot in de kruinen, deze werd
in de 19e eeuw op de akkertjes geteeld voor de bierbrouwerijen. Het is er
tevens een ideale biotoop voor kikkers, padden en salamanders. Buizerds
zoeken hun prooi boven de akkers, en op het boerenland broeden in het
voorjaar grutto’s, patrijzen, graspiepers en gele kwikstaarten.

U kun een ommetje over dit Doornse Molenpad maken vanaf drie
verschillende starpunten. Bij elk starpunt staat een bordje met extra
informatie over het pad en welke kant u op kunt lopen. Het pad is in
totaal 2 kilometer.
Op dit pad is het verboden om met uw hond te lopen.
Startpunt 1: vanaf de rotonde in Almkerk van de Provincialeweg Noord
loopt u zo’n 500 meter totdat u aan uw rechterkant het bordje ziet. Vanaf
hier loop u via het griendje naar de molen. Wanneer het griendje te nat
is kunt u beter vanaf starpunt 2 beginnen.
Startpunt 2: vanaf startpunt 1 kunt u ook eerst nog een stuk doorlopen
over de dijk totdat u aan de Oude Doorn loopt, waar u vanaf de Doornse
Molen kunt starten.
Startpunt 3: Vanaf de rotonde in Almkerk aan de Woudrichemse weg,
loop u zo’n 500 meter over het fietspad aan de linkerkant van de weg,
totdat u aan de linkerkant het bordje van dit startpunt ziet staan.
Wij wensen u veel wandelplezier!!

Wij kunnen u ook de wandelpaden van de VVV Biesboschlinie
aanbevelen. Zij hebben meerdere routes voor wandelaars, ruiters,
fietsers en vaarroutes. Via deze QR code komt u op hun site.

ANV
Agrarische
Natuurvereniging
Altena-Biesbosch
Maakt Altena
b(l)oeiend!

Neem ook eens een kijkje
op onze website
anv-altenabiesbosch.nl of
scan deze QR code

U kunt ons steunen
door lid te worden
voor € 15,- per jaar of
als donateur voor
€150,- per jaar.
Info@anvaltenabiesbosch.nl

