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Van de voorzitter
De afgelopen weken reed ik in de vroege ochtend door het weidevogelgebied tussen
Babyloniënbroek en Eethen. De zon kleurde het landschap met haar glimlach. Op de mozaïek
gemaaide graspercelen krioelde het van de vogels die ijverig met de snavel in het gras pikten.
Kieviten, ooievaars, reigers en kraaien met z’n allen bijeen. Wat de natuur ons leert in dat korte
moment. Samen op een perceel ijverig zorgdragen voor de instandhouding.
Samen binnen het Land van Heusden en Altena, eiland Altena werken aan de instandhouding van
ons leefgebied. Ieder op zijn deelterrein, maar zoekend naar de verbinding. Verbinding gericht op
samenwerking, verder uitbouwen van wat er is. Heel praktisch inrichten en uitvoerbaar maken. We
zijn goed op weg met elkaar en vervolgen ons gezamenlijke spoor.
De vakantieperiode is begonnen, velen van ons genieten van de mooie omgeving. Heeft u het
Oostwaardpad al wel eens gelopen? Hoor graag uw reacties.
Een hele fijne zomer gewenst.
Groet,
Minette Straver-van de Wetering

Boerenerfdag
Op zaterdag 19 augustus wordt de
veertiende editie van de ZLTO Boerenerfdag
georganiseerd. Dit jaar is dat bij familie De
Regt in Hank. Daar runnen Tjerk en Linda
samen een modern akkerbouwbedrijf.
Zij telen verschillende gewassen, zoals
aardappelen, uien, vlas, cichorei, wortelen en
suikerbieten. ZLTO Altena Biesbosch laat
weten: 'Heeft u altijd al die grote
indrukwekkende machines van dichtbij willen
bekijken? Wilt u weleens weten waar de
aardappel die op uw bord ligt vandaan komt?
Dan bent u aan het juiste adres. Ontdek
bijvoorbeeld hoe aardappels geoogst worden,
hoe linnen gemaakt wordt uit vlas en hoe de
gewassen na hun oogst bewaard worden in
een hightech koeling. Wist u dat
tegenwoordig zelfs drones de akkerbouwer
kunnen helpen?' Maar er is meer. Zo zijn er
verschillende activiteiten voor kinderen. Zij
kunnen zich helemaal uitleven op een
springkussen, een prachtig ponyritje maken en konijnen en cavia’s knuffelen in de knuffelhoek.
'Ook kunt u op het terras genieten van een heerlijk stukje appeltaart en verschillende lokale
ondernemers, streekproducenten en organisaties stellen zich graag aan u voor. Wat dacht u van

een heerlijk stukje boerenkaas, biologische groenten, honing, kakelverse eieren en nog veel meer?
Precies, reden genoeg om op zaterdag 19 augustus een bezoek te brengen aan de ZLTO
Boerenerfdag.'
De ANV Altena-Biesbosch is natuurlijk ook met een stand vertegenwoordigd en nodigt u als lid van
harte uit. Graag tot ziens op de Boerenerfdag.
Locatie: Kortveldsesteeg 1-3 in Hank tussen 10:00 uur en 17:00 uur

Snoeibrigade
Met dikke thermohandschoenen loop ik de ijzige kou in. ‘Die grote daar! Dat lijkt me een mooie
uitdaging!’ Ik loop erop af, zet mijn ladder precies op de goede plaats en klim soepeltjes naar het
bovenste puntje van de perenboom. ‘Hupsakee, die tak knip ik weg, dat takje mag blijven…’
Oké, ik geef het toe! Dat is niet helemaal waarheidsgetrouw. Met twee benen op de grond durf ik
best te vertellen dat ik een ‘ietsjepietsje’ last van hoogtevrees heb. Toch ga ik graag mee snoeien
met de Snoeibrigade.

Twee jaar geleden ontdekte ik de club via Facebook. Ik werk graag in de tuin, maar van fruitbomen
had ik toen nog niet zoveel kaas gegeten. Ik besloot mezelf op te geven voor een werkochtend en
in de Kalversteeg leerde ik de eerste fijne kneepjes van het vak.
De Kalversteeg is een bekend begrip binnen de Snoeibrigade. De 24 megagrote perenbomen zijn
een mooie blikvanger in de polder tussen Dussen en Nieuwendijk. Samen met mijn nieuwe
snoeicollega’s overlegden we welke takken eraf moesten en welke mochten blijven. Op de kleine
ladder snoeide ik de lage takken en op lange ladders snoeiden mijn collega’s de toppen. Ik besloot

voor mezelf: ‘Dit moet ik vaker doen. Lekker een frisse neus halen. En het is gezellig en gigantisch
leerzaam.’
Intussen heb ik al allerlei fruitbomen voorbij zien komen. Ik vind het leuk dat iedere boom weer zo
anders is. Lange loten, korte loten, bomen met veel reactiehout, jonge bomen, oude bomen… Door
te overleggen en te knippen en zagen komen alle bomen weer mooi in model. En een bijkomend
voordeel: elke snoeidag durf ik een sportje hoger op de ladder..
Sifra Timmermans

Ruiterpaden
Op zaterdag 10 juni jl. heeft de
ANV Ruiterpaden commissie een
mooie rit georganiseerd voor
Sovak.
Een achttal cliënten van Sovak en
hun begeleiders hebben hieraan
deelgenomen.
We hadden er goed weer op en
iedereen heeft genoten!
Op FB heb ik een bericht hierover
geplaatst, met onze hartelijke dank
naar onze sponsoren, waaronder
de Rabobank.
Op een van de foto's is de nieuw
geplaatste carterbreker in gebruik
te zien.
Na afloop ontvingen de
deelnemende koetsiers een attentie
en had Mariëlle een lunch verzorgd.
Iedereen hartelijk bedankt voor
zijn bijdrage om dit te realiseren!
Marianne Heijmann
ANV commissie ruiterpaden Altena
Biesbosch

Uitgifte akkerrandenzaad
Op donderdagavond 11 mei jl. heeft Meeuwis Millenaar, gebiedscoördinator van de Agrarische
Natuurvereniging Altena Biesbosch,
gratis akkerrandenzaad uitgereikt aan
13 deelnemers van dit project. Het is de
bedoeling dat het op overhoeken van
erven en tuinen gezaaid
wordt om akkervogels
naar de voedselvelden
rondom het huis te
lokken. In het
zaadmengsel zit o.a.
zomertarwe, zomergerst,
triticale, vlas, boekweit,
korenbloem en gewone klaproos. De
deelnemers zijn verplicht om het resultaat in de loop van het seizoen te volgen en te
communiceren.

Clubkascampagne Rabobank Altena
Maandag 12 juni jl. heeft Coby van Diggelen, directiesecretaresse van Rabobank Altena de cheque
ad € 461,85 van de Rabobankclubkascampagne ten huize van de familie Heijmann (imker)
overhandigd aan onze voorzitter Minette Straver en bestuurslid Peter Poorter.

Oproep opslagruimte
Vanaf augustus moeten de plas-dras pompen opgeslagen worden, om vervolgens in het vroege
voorjaar weer in het veld geplaatst te worden. De benodigde oppervlakte is ca. 50 m2.
Wie helpt ons?
Corrie van Suijlekom/secretaris
tel: 0183-401520, mob: 06-44808647

Kluchtentelling PARTRIDGE
In juni zijn de meeste nesten van de patrijs uitgekomen. Het is super belangrijk om te weten wat
er van deze pas uitgevlogen kuikens terechtkomt. Daarom willen we de komende jaren het
broedsucces gaan volgen. Hoeveel kuikens worden er per paartje uiteindelijk vliegvlug? We hopen
dat jullie PARTRIDGE willen helpen door vanaf deze maand de kluchten in en rond de Oude Doorn
en in en rond Genderen te volgen.

Probeer bijvoorbeeld wekelijks de groepssamenstelling (aantal kuikens en aantal & geslacht
volwassen vogels) en de groepsgrootte te bepalen. De kluchten zijn meestal erg plaats getrouw.
Als er voldoende voedsel en dekking is, kunnen ze heel de zomer in een gebiedje van maar enkele
honderden meters in omtrek zitten. Daardoor zijn ze relatief makkelijk te volgen. Het belangrijkste
is wel, dat deze gegevens op
www.waarneming.nl worden ingevoerd.
Je kunt een waarneming ook verborgen
houden tot bijvoorbeeld oktober. Geef
naast het aantal en het gedrag ook de
samenstelling van groep aan
(bijvoorbeeld: 1 adult man, 1 adult
vrouw en 6 juveniel) Het is heel
makkelijk om je te registreren op
waarneming.nl, want dat moet je wel
doen om in te kunnen voeren. Daarna
kun je je waarnemingen thuis of direct in
het veld invoeren.
Lukt het invoeren je écht niet zelf? Dan
mag je de waarneming ook op de mail
zetten naar
werkgroeppatrijs@gmail.com. Geef dan
wel duidelijk de groepssamenstelling, groepsgrootte en de exacte locatie aan. Met ‘8 stuks op een
perceel ergens bij Broek’ kunnen we weinig.
Uiteindelijk willen we 10 kluchten volgen t/m oktober. Dat gebeurt ook in de andere deelnemende
landen. Bij deze telling kan iedereen ons helpen, op elk moment van de dag. Dus, we hopen op
jullie medewerking!
Namens de PARTRIDGE-projectgroep
Jochem Sloothaak

Doornse Molenpad Wandeling
Een foto-impressie van de warme Doornse Molenpad wandeling op 27 mei in verband met het
project /tentoonstelling ‘Zonder boer geen voer’.

Presentatie over bijen
Donderdag 18 mei was er een ledenbijeenkomst van de ANV. Deze keer waren we te gast in het
OVO-gebouw in Oudendijk. Na het ‘officiële’ gedeelte van de ledenvergadering en de pauze was er
een spreker. Koos Tromp van de Heerlijkheid Trompenburg uit Poederoijen gaf een interessante
presentatie over bijen. Bijen zijn onmisbaar voor ons voedsel en ons landschap. Het zijn ijverige en
heel nuttige diertjes. Koos Tromp wist boeiend te vertellen over het mysterieuze leven van diverse
soorten bijen en over het houden van honingbijen. Onze voorzitter moest op een gegeven moment
op de klok wijzen, want Koos wist van geen ophouden.

Bloemenranden

Bloemenrand langs de Woudrichemseweg en Prov. weg Zuid Almkerk

Locatie Veldstraat Wijk en Aalburg en Grotewaardweg Werkendam
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