Jaarverslag 2016
Het jaar 2016 is het elfde verslagjaar van de Agrarische Natuur Vereniging (ANV) Altena
Biesbosch.
Vereniging
Visie en missie
De ANV heeft in 2010 een visie en missie vastgesteld. De missie luidt:
‘De ANV zet zich in voor een optimale relatie tussen boer en burger en voegt waarde toe aan
het agrarisch landschap in Altena Biesbosch.’
Leden en donateurs
De vereniging heeft aan het eind van het verslagjaar 276 leden en zes donateurs.
De contributie voor leden bedraagt € 15,-- per jaar. Donateurs betalen € 150,--per jaar.
Bestuur
In 2016 heeft een bestuurswisseling plaats gevonden. Aftredend en niet herkiesbaar waren
mevr. L. Leijser en hr. J. de Groot. Tijdens de voorjaarsvergadering is afscheid genomen van
mevr. L. Leijser en is de hr. H. Thur voorgedragen als nieuw bestuurslid. Hij is toegetreden
tot het bestuur. Tijdens de najaarsvergadering is afscheid genomen van hr. J. de Groot en is
een bestuursvacature ontstaan. Hr. M. Millenaar is gebiedscoördinator en adviseur.
Collectief West-Brabant.
Vanaf 1 januari 2016 is een nieuw subsidiestelsel voor agrarisch natuur- en
landschapsbeheer in werking. De kern van het nieuwe stelsel is een collectieve
streekgerichte benadering om het agrarisch natuur- en landschapsbeheer daar toe te passen
waar dit het meest kansrijk is en waar de grootste deelnamebereidheid bij grondeigenaren is
Het Collectief maakt bij haar werk zoveel mogelijk gebruik van de ANV’s. Zo hebben de
gebiedscoördinatoren van de ANV’s de directe contacten met (potentiële) deelnemers aan
het agrarisch natuur- en landschapsbeheer.

Ledenvergaderingen
Er werd een voorjaarsvergadering gehouden op 19 mei 2016. Tijdens deze avond vertelde
een medewerker van Ravon over de grote modderkruiper.
De najaarsvergadering werd gehouden op 8 december 2016 met daarbij de gelegenheid voor
de werkgroepen om hun ervaringen/activiteiten te delen. Daarnaast bracht Jochem
Sloothaak van Brabants Landschap ons op de hoogte van de ontwikkelingen van het
‘patrijzenproject’ .

Activiteiten
Het bestuur overlegt met de werkgroepen en met diverse overheden en andere organisaties.

Ruiterpaden
Een uitbreiding van het ruiterpadennetwerk in het Land van Heusden en Altena is in 2016
een stukje dichterbij gekomen. De gemeenten Werkendam en Woudrichem, het Biesbosch
Streekfonds van het Biesbosch-streeknetwerk en de ANV hebben dinsdag 13 september met
het ondertekenen van een intentieovereenkomst de handen ineen geslagen om dit te
bereiken.
Snoeibrigade
De Snoeibrigade snoeit bomen die anders nauwelijks onderhoud krijgen tegen een kleine
vergoeding en geeft snoeicursussen. Men is nog steeds op zoek naar vrijwilligers omdat er
nog steeds veel vraag is naar hulp bij het snoeien.
Akker- en weidevogels
Het jaar 2016 kende een slechte start voor de weidevogels vanwege het natte voorjaar.
Desondanks toch nog een redelijk uitkomst %-age. De ANV werkt hierbij samen met de
vrijwilligers van natuurvereniging Altenatuur.
Streekproducten
De werkgroep Streekproducten doet op een aantal manieren aan gezamenlijke promotie.
In 2016 is daarvoor het merk ‘PuurAltena’ gelanceerd.
Heel veel kinderen van de basisscholen hebben mede dankzij sponsoring van de Rabobank
op de bedrijven kennis kunnen maken met de manier waarop producten groeien of gemaakt
worden.
Landschapselementen
In 2016 is het project met de leibomen afgerond. Evenals de bomen uit eerdere projecten
staan ze nu door het hele land van Heusden en Altena prima te groeien en verschaffen
zij hun verzorgers een mooie oogst. Levend erfgoed in onze streek.
PR en Communicatie
De ANV was op 20 augustus 2016 met een stand aanwezig tijdens de Zlto-boerenerfdag; dit jaar bij
Laanboomkwekerij vd Beek te Genderen.
In 2016 werden in april, augustus en november door de PR-commissie nieuwsbrieven uitgegeven.

Ook in 2016 zijn er op diverse locaties weer bloemenranden ingezaaid. Helaas waren dit jaar
de weersomstandigheden niet ideaal om de randen tot volle bloei te laten komen.
Op 9 juni 2016 is er door de ANV een excursie georganiseerd op het terrein van de familie
Spoor te Eethen, waar een deel van hun weilanden is omgezet in een plas-dras gebied.
Op dinsdagavond 13 september 2016 was er een excursie onder de noemer “modderkruiper
in de boerensloot” in de omgeving van de Noordeveldse Molen, Korn Boezemweg, Dussen.
Aanwezigen maakten die avond kennis met de grote modderkruiper en de bittervoorn.

Op 1 oktober is door ANV deelgenomen aan de ‘dag van de toekomst’ om onze vereniging te
presenteren met het oog op de nieuwe gemeente Altena.

Het bestuur probeert u zo goed mogelijk op de hoogte houden van de actualiteiten die
er spelen. Heeft u nog suggesties of andere zaken die u bezig houden dan horen wij u graag.

18 mei 2017.
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