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Van de voorzitter 
 

Het is voorjaar! De akkers, weilanden, boomgaarden en de tuinen zoemen van activiteiten. 
Van vogels en insecten die druk in de weer zijn. Van burgers die tuinen klaarmaken voor een 
mooie zomer. Van boeren, tuinders en telers die voorbereidingen treffen voor een nieuwe 
oogst. Ben benieuwd naar wat de zomer zal gaan brengen. Maar we zijn nu in het nu. In dit 
voorwoord wil ik graag het accent leggen op alle mooie dingen die er zijn. Zonder de andere 
zijde uit het oog te verliezen. Deze krijgt veelal vaker aandacht. 
Schrijven over de aandacht en zorg die we gezamenlijk leveren aan onze leefomgeving. 
Over de nesten die met zorg gevonden en beschermd zijn. Over bloeiende bermen. Over 
bloemenranden die door burger en boer zijn ingezaaid. Over de uitdeelactie bloemenzaad 
met een overweldigend succes. Over de zonnebloemranden langs akkers. Over de 
fruitbomen die bloeien. Over de gewassen die opkomen. Over tuinen die groener en 
kleurrijker worden. Over onze omgeving waarin je te voet of met de fiets zoveel schoonheid 
kunt zien. En over het verhaal van de autorijder die in de bebouwde kom werd ingehaald 
door een wulp. Zoveel moois, zoveel om dankbaar over te zijn. Dank voor jullie bijdrage aan 
het landschap. Geniet van een mooi en kleurrijk voorjaar en zomer. 
 
 
Groet, 
 
Minette Straver - van de Wetering/voorzitter 
 
 

 
 
Bloemenzaad-uitdeelactie. 

 
 

Onze vereniging heeft onlangs met succes een actie georganiseerd om bloemenzaad uit te 
delen van hetzelfde mengsel als de bloemenranden die boeren aanleggen langs hun 
percelen. 
 
Enkele weken geleden konden leden en inwoners van Altena een zakje bloemenrandenzaad 
afhalen van het ‘Altena’-mengsel waarvan ’s-zomers het resultaat te zien is langs diverse 
wegen in Altena. 

Ook akkerrandenzaad voor de aanleg van voedselveldjes voor akkervogels is beschikbaar 
gesteld. 

______________________ 
  
 

http://www.anv-altenabiesbosch.nl/
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Raadslid Christian Alderliesten mocht het eerste zakje bloemenzaad in ontvangst nemen uit 
handen van onze voorzitter Minette Straver-van de Wetering. 

Heer Alderliesten denkt dat in Altena veel meer mogelijk is dan nu het geval is.  "In de 
woonwijken, langs de landbouwgronden en zelfs op de industrieterreinen.” Gezamenlijk zouden 
we dit willen oppakken. 
Voor Progressief Altena en voor ANV Altena-Biesbosch was de grote belangstelling van inwoners 
een goed signaal om zich hiervoor te blijven inzetten.  

De bloemenranden die verspreid over Altena ook dit jaar weer zijn ingezaaid krijgen veel 
waardering. 

 

_________________________________ 
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_________________________________ 
Op onderstaande locaties zijn dit voorjaar bloemenranden ingezaaid waar we hopelijk 
komende zomer en najaar weer van kunnen genieten. 

 
 

 

 

van Bragt-den Dekker, Woudrichemseweg, de Koppel en aan de Midgraaf te Almkerk. 

van Veldhoven aan de Peerenboom te Hank 

Combee aan Dodesteeg te Wijk en Aalburg. 

Schouten bij de rotonde richting Uitwijk 

van Suijlekom Hillsestraat, Meeuwensesteeg Babyloniënbroek 

de Graaf, Broeksestraat Babyloniënbroek  

van der Schans Eindsestraat te Drongelen 

Groenenberg Hoge Polder .Jan Spieringweg te Sleeuwijk 

Pruissen, Grote Waardweg te Werkendam  

Terrein Brabant Water  Meerstraat te Genderen 

 

 

 

________________________________ 
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Weidevogelbeheer. 
 

Goed resultaat tussen Genderen en de Heusdense Brug. 

De eerste tellingen in de uiterwaarden tussen Genderen en de Heusdense brug wijzen al op 
26 nesten van de wulp die allemaal beschermd gaan worden.  

De wulp is uitgeroepen tot soort van het jaar 2019. 

 

De wulp kijkt naar zijn gulp’ een bekend ezelsbruggetje om de wulp aan zijn kromme, naar 
beneden gebogen snavel te kunnen herkennen. Het is de grootste steltlopersoort en geliefd om 
zijn prachtige, jodelende baltszang. 

_________________________________ 

Voedsel 1000 

Vanuit onze streek nemen diverse mensen, op persoonlijke titel, deel aan de Voedsel1000. 
We horen mooie initiatieven vanuit andere delen van onze provincie. We delen informatie 
met elkaar. We brengen ook veel 'mee naar huis'. Vaak zijn wij onder de indruk wanneer wij 
ons realiseren dat we in een omgeving wonen waar het gesprek met elkaar mogelijk is, ook 
in situaties dat er verschil van inzicht en/of belang is. 
 
 (Bron: www.brabantse-

agrofood2020.nl/samenwerking/samenwerkingsinitiatieven/voedsel1000) 
  
Ons voedselsysteem gaat over alles en iedereen die verbonden is met voedsel: van boer tot 
burger. In Brabant is de voedselsector een belangrijke economie en creëert het veel 
werkgelegenheid. Wereldwijd blinkt de sector uit qua innovatie, kennis en productiviteit. De 
huidige manier van voedsel produceren brengt ook een aantal uitdagingen met zich mee. 
Hoe gaan we bijvoorbeeld om met een veranderend klimaat? Hoe krijgen we een schonere 
lucht? En hoe behouden we een vruchtbare bodem? Maar bovenal: hoe zorgen we voor 
lekker en gezond voedsel dat goed is voor mens, dier én omgeving? Een simpel antwoord is 
niet weggelegd voor deze vragen. Daarom organiseert de provincie Noord-Brabant een 
Voedsel1000. Tijdens de Voedsel1000 gaan Brabanders met elkaar in gesprek over deze 
uitdagingen. Samen proberen we tot oplossingen te komen die we vaststellen in het eerste 
Brabantse Voedselbesluit. 

 

http://www.brabantse-agrofood2020.nl/samenwerking/samenwerkingsinitiatieven/voedsel1000
http://www.brabantse-agrofood2020.nl/samenwerking/samenwerkingsinitiatieven/voedsel1000
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___________________________________________________________________ 

Trekpontje weer in de vaart. 

Zoals u ook in diverse media hebt kunnen lezen, kan tijdens een wandeling over het 
Oostwaardpad weer gebruik worden gemaakt van het trekpontje over de Bakkerskil. 

Begin januari ging het pontje uit de vaart voor groot onderhoud. Het pontje is nu weer als 
nieuw en de overtocht kan weer soepel verlopen. Met dank aan het Biesbosch Streekfonds 
en loonbedrijf gebr. Tolenaars die dit mede hebben mogelijk gemaakt. We hopen dat er weer  
veel wandelaars plezier aan beleven. 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
PUUR uit Altena 
 

De boerenerfdag wordt dit jaar georganiseerd op zaterdag 24 augustus a.s. U bent van harte 
welkom bij het melkveebedrijf van familie de Gouw te Hank. Hier is te zien hoe er op een 
melkveebedrijf vandaag de dag gewerkt wordt. Daarnaast zijn er uiteraard nog veel meer 
activiteiten die bekend gemaakt zullen worden via de FB-pagina van PUUR uit Altena. 
Hierop is nog meer te zien over waar de boeren in onze streek mee bezig zijn. 
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Heeft u als boer zelf een leuk item/filmpje om te delen? Of organiseert u een activiteit die wel 
wat aandacht verdient? Laat het weten aan het Puur uit Altena-team: email 
puuruitaltena@gmail.com 
 
 
 

 
 
 
Update werkgroep ruiterpaden 

 

Het routenetwerk voor een grote ruiter- en menpadroute in het hart van Altena is uitgezet 

d.w.z. dat alle palen en borden zijn geplaatst. 

 

De route is tot stand gekomen door intensieve samenwerking met de gemeente, Brabants 
Landschap en routebureau West Brabant. 
De opening staat gepland voor 3 juli a.s. 
De bestaande ruiterroutes over Jannezand en over Pompveld en door de Sleeuwijkerwaard 
zijn dit voorjaar ook weer geopend. 

 
-3- 

 

 

Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd…. 
 

Ons bestuurslid Andries Tolenaars werd verrast door loco-burgemeester Matthijs van Oosten 
die hem mocht benoemen als Lid in de Orde van Oranje Nassau. 
 
Naast zijn inzet voor onze vereniging zet Andries zich onder meer nog in voor het 
Wielercomité Nieuwendijk, landbouwvereniging De Vooruitgang en voor de Streekdagen 
SLF.  Andries, van harte gefeliciteerd! 
 

mailto:puuruitaltena@gmail.com


 

                                                                                                             ANV Altena-Biesbosch nieuwsbrief mei 2019 

 

 
 

 

 

Ledenbijeenkomst 

In maart jl. hadden we onze ledenvergadering. Waterschapsbestuurder Hannie Visser-

Kieboom liet zien wat het waterschap afgelopen 4 jaren heeft gedaan en wat de plannen zijn 

voor de komende 4 jaar. Hannie maakt ook deel uit van het burgerplatform ‘grip op water’  

Dit eindigt 2019. Ze geeft ANV in overweging om hiermee verder  te gaan. Het bestuur denkt 

hierover na. Mocht u interesse hebben in het thema water; of ideeën hebben om Altena 

waterbestendiger te maken, laat het ons weten! 

 
 

 
 
Regelmatig willen we u ook op de hoogte houden van activiteiten en nieuwsberichten via facebook. 
U kunt ons volgen via Agrarische Natuurvereniging Altena-Biesbosch of Puur uit Altena. 

 

- 

 
 

Uitvoering AVG (Algemene verordening gegevensbescherming)  
  
Wij gaan ervan uit dat u prijs stelt op toezending van de nieuwsbrief van onze ANV via de e-mail. 
Wilt u echter onze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Dan kunt u zich afmelden door een mail te 
sturen naar info@anv-altenabiesbosch.nl. 

 
Redactie nieuwsbrief 

 
Als lid of werkgroep kunt u berichten aanleveren voor de nieuwsbrief, via het secretariaat van de 
ANV Altena-Biesbosch. 
e-mail: info@anv-altenabiesbosch.nl 
 

 


