
 

 
Jaarverslag 2017 

 
Het jaar 2017 is het twaalfde verslagjaar van de Agrarische Natuur Vereniging (ANV) Altena 
Biesbosch. 
 
Vereniging 
Visie en missie 
‘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 281 leden en twee donateurs. 
De contributie voor leden bedraagt 15 euro; donateurs betalen 150 euro per jaar. 
 
Bestuur 
Om in de nog openstaande bestuursvacature te voorzien is tijdens de voorjaarsvergadering 
de heer P. Poorter voorgedragen als nieuw bestuurslid. Hij wordt bij acclamatie gekozen. 
De heer M. Millenaar is gebiedscoördinator en adviseur. 
 
Collectief West-Brabant 
ANV Altena-Biesbosch heeft samen met boeren uit ons werkgebied de samenhang tussen 
natuur en landbouw bevorderd en een impuls gegeven. 
 
De uiterwaarden van Genderen 
In de uiterwaarden van Genderen bevindt zich een grote populatie wulpen. Deze populatie is 
tot stand gekomen door het beheer wat de afgelopen 6 jaar gezamenlijk is uitgevoerd. In 
2017 is hier een plas-dras aangelegd. 
 
Polders den Doorn 
In de Polders van den Doorn tussen Almkerk en Sleeuwijk is een nieuw kerngebied 
ontwikkeld van ongeveer 500 ha speciaal voor de wat kleinere boerenlandvogels zoals patrijs 
en veldleeuwerik. Met het Interreg project Partridge is een dooradering van 7% inmiddels 
bereikt. De bedoeling is om o.a. met bloemenstroken en keverbanken de insectenrijkdom te 
vergroten. 
 
Langen Bruggert en Oude Weidesteeg 
In het open landschap tussen grofweg Babyloniënbroek, Eethen en Meeuwen bevindt zich 
een weidevogelgebied waar gemaaid wordt rekening houdend met de vogels. Er is een 
mozaïek van verschillende maaidata, kruidenrijke percelen en plas-dras. Door dit biotoop 
neemt hier de weidevogelstand toe. 
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Samenwerking 
De samenwerking tussen gebiedspartijen moet hierbij benadrukt worden. Er wordt 
samengewerkt met boeren en met de mensen van natuurverenigingen zoals Altenatuur en 
VMB Dussen Hank en WBE’s om de nesten te zoeken en te monitoren met ondersteuning 
door het Coördinatiepunt van het Brabants Landschap. Deze samenwerking is niet 
onopgemerkt gebleven. De Vereniging Nederlands Cultuurlandschap reikte hiervoor in 
december 2017 de “gouden mispel” uit als waardering/erkenning voor deze brede 
samenwerking. 
 
Waterkwaliteit in Altena 
In samenwerking met Waterschap Rivierenland is een boost gegeven aan de waterkwaliteit 
in ons gebied. Door randen van 4 meter breed aan te leggen waar niet op bemest wordt en 
waar geen gewasbeschermingsmiddelen gebruikt worden langs sloten, ontstaat er een 
buffer waardoor het oppervlaktewater een betere kwaliteit krijgt. 
 
Activiteiten 

Het bestuur overlegt met de werkgroepen en met diverse overheden en andere organisaties 
onder meer met Altenatuur en ZLTO Altena Biesbosch. 
De voorzitter van de ANV is afgevaardigd in het Collectief Agrarisch Natuurbeheer West-
Brabant. 
 
Er werd een voorjaarsvergadering gehouden op 18 mei 2017. Tijdens deze avond vertelde 
imker Koos Tromp uit Poederoijen over het belang van bijen voor ons voedsel en ons 
landschap. De najaarsvergadering werd gehouden op 14 december 2017. Anja Popelier van 
Brabants Landschap bracht het belang van waarnemingen onder de aandacht. Daarnaast 
was er de gelegenheid voor de werkgroepen om hun ervaringen/activiteiten te delen. 
Tijdens deze bijeenkomst werd ook afscheid genomen van PR-commissieleden Lilian en Ries. 
 
In april bracht Eurocommissaris landbouw Phil Hogan een bezoek aan ons gebied. 
In mei werd een wandeling op het Doornse Molenpad georganiseerd. 
In mei is akkerrandenzaad uitgedeeld aan belangstellende leden. 
In augustus stond de “keukentafel”op de ZLTO-boerenerfdag bij akkerbouwbedrijf de Regt. 
In oktober is deelgenomen aan een informatieavond “natuur en duurzaamheid” 
georganiseerd door dorpsraad Almkerk. 
 
Ruiterpaden 
In samenwerking met gemeenten en Brabants Landschap wordt hard gewerkt om een 
ruiterroute Sleeuwijk-Woudrichem te realiseren. In april is een eerste gedeelte geopend. 
 
Snoeibrigade 
De snoeibrigade is nog steeds op zoek naar vrijwilligers omdat er veel vraag is naar hulp bij 
het snoeien. Het accent ligt bij oude fruitbomen op zichtlocaties. 
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Streekproducten 
De werkgroep heeft meegewerkt aan de wandeling Doornse Molenpad en was 
vertegenwoordigd  bij de opening van de tentoonstelling “zonder boer, geen voer” en op de 
ZLTO-boerenerfdag. 
 
Akker- en weidevogels 
De ANV werkt hierbij samen met de vrijwilligers van natuurvereniging Altenatuur en 
VMB/Dussen-Hank. Het jaar 2017 is wederom succesvol te noemen. Het aantal gevonden 
legsels, beschermde legsels, alsook het uitkomstpercentage namen allemaal toe. 
 
Bloemenranden/wandelpaden 
Ook in 2017 zijn er op diverse locaties weer bloemenranden ingezaaid. Dit jaar waren de 
omstandigheden  ideaal om de randen tot volle bloei te laten komen en tot laat in het 
seizoen veel mensen te plezieren. We zijn blij met alle positieve reacties. 
 
In 2017 werden in april, juli en november door de PR-commissie nieuwsbrieven uitgegeven. 
 
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 bezighouden dan horen wij u graag. 
 
12 april 2018 
 
Minette Straver-van de Wetering   Corrie van Suijlekom-Meijs 
voorzitter      secretaris 


