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Van de voorzitter 
 

Het eerste seizoen van dit jaar loopt al over naar het tweede. Het landschap verandert langzaam, 

ondanks de kou, naar een beginnend groen van de lente. Genieten! 

En nu mag ik de pen ter hand nemen om het voorwoord te schrijven. Een kleine 2 jaar ben ik 
voorzitter van de vereniging. Veel verrassingen zijn mij ten deel gevallen. Wat wordt er veel 

gedaan voor de , agrarische, natuur. Heel veel leden zijn actief. Ook veel agrarische leden. Het valt 
mij op dat er veel gedaan wordt, maar zo weinig over gesproken. Zou dit komen omdat het 
gewoon is dat je voor de natuur zorgt … Of ligt hier iets anders aan ten grondslag…. 

Ontmoeten wij elkaar tijdens de wandeling over het Doornse molenpad op 27 mei ? Deze 

wandeling wordt georganiseerd naar aanleiding van de tentoonstelling ‘Zonder boer geen voer’ in 
samenwerking met ZLTO. 

Door de inzet van de medewerkers van GO! op de gemeentewerf is de actie van Wecycle een 

succes geworden voor onze vereniging. Ook hierover leest u meer in deze nieuwsbrief. 

De eerste kievit is al gespot in het plas-dras gebied aan de Eethense Steeg; het weidevogelseizoen 

is gestart. In samenwerking met de weidevogelgroep van Altenatuur worden de tijdelijke gasten op 
uw perceel geteld en in kaart gebracht. Heeft u de app iObs al geïnstalleerd?  

Heeft u het nieuwe logo van Puur Altena! gezien? De streekproducenten gaan onder dit label 

gezamenlijk naar buiten treden.  

Aan de realisatie van een ruiter- en menroute tussen Woudrichem en Werkendam wordt hard 

gewerkt door de werkgroep ruiter- en menpaden. Het eerste deel van de route is recent geopend. 
Volgt u hen al op facebook? 

Ook via facebook zijn de activiteiten van de snoeibrigade te volgen, onlangs hebben zij gewerkt in 

het Almbos. Samen met de Brabantse Waterliniewerkers. 

Het is mooi om te zien hoe er wordt samengewerkt, waardoor ons gebied nog mooier kan worden. 

Ik hoop u te ontmoeten op onze ledenbijeenkomst op 18 mei en wens u bovenal een mooie lente & 

zomer toe en geniet van de agrarische natuur! 

 

Groet, 

Minette Straver-van de Wetering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.anv-altenabiesbosch.nl/


 

Nieuw bestuurslid Hans Thur 

 

Graag wil ik van de gelegenheid gebruik maken mijzelf even voor te stellen in de nieuwsbrief van 
onze ANV. 

Mijn naam is Hans Thur, ben in de winter van 1960 geboren in Genderen, daar ben ik opgegroeid 
en woon daar nog steeds met veel plezier met mijn vrouw en twee zonen. 
 
In het dagelijks leven run ik een akkerbouwbedrijf, met een traditioneel bouwplan, met een hoog 
percentage vergroening. 
 
Van jongs af aan ben ik een buitenmens, zo is ook mijn interesse gegroeid voor de flora en fauna. 

In deze sectoren heb ik ook diverse bestuurs- en advies taken gehad. 
 

Mijn hobby’s zijn dan ook flora en fauna beheer, en het africhten van Drentsche Patrijs honden. 
 
Kind regards, Hans Thur 

 

 

Afscheid bestuurslid Joost de Groot 

 

Op de ledenvergadering 
van 8 december jl. is er 
afscheid genomen van 
bestuurslid Joost de 

Groot. 

Voorzitter Minette 
Straver bedankte Joost 
voor zijn jarenlange inzet 
voor de vereniging en 

overhandigde een mooi 
boeket bloemen en een 
streekproductenpakket.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bezoek Europees Landbouwcommissaris Phil Hogan 

Europees Landbouwcommissaris Phil Hogan was maandag 10 april jl. op bezoek bij melkveehouder 
Cor Honcoop in Eethen. Hij was daar voor een 'persoonlijk bezoek' bij het agrarisch collectief West-
Brabant.  

Hogan wilde zien hoe collectieven voor agrarisch natuurbeheer in Nederland werken. Hij deed dat 

omdat hij zich oriënteert op nieuwe 
manieren waarop boeren met 
weinig bureaucratie meer kunnen 
betekenen voor maatschappelijke 
wensen uit de samenleving en daar 
ook een inkomen uit kunnen halen. 

Het lijkt erop dat de EU in het 
nieuwe Europees landbouwbeleid 
dat na 2020 ingaat, meer 

maatschappelijke eisen stelt aan 
boeren die voor betalingsrechten in 
aanmerking willen komen. Onder 
meer voorzitter Alex Datema van 
BoerenNatuur.nl en onze 
veldcoördinator Meeuwis Millenaar 
gaven uitleg tijdens het bezoek. 

 

 

Sponsorcheque Wecycle 

Onze Agrarische Natuur Vereniging Altena Biesbosch heeft een sponsorcheque van € 2.000,- 

ontvangen van Wecycle. Wecycle organiseert in Nederland de inzameling en recycling van e-waste. 
De ANV bedankt de gemeenten Aalburg en Woudrichem dat zij de ANV hebben voorgedragen als 
goed doel voor de actie van Wecycle, en natuurlijk ook de inwoners die afgedankte elektrische 

apparaten of spaarlampen (e-waste) in het najaar van 2016 hebben ingeleverd op het milieustation 
in Giessen.  

Te midden van de medewerkers van 
het milieustation in Giessen nam de 

voorzitter van de ANV, Minette 
Straver, op 9 februari 2017 de cheque 
in ontvangst van wethouder Pim 
Bouman van Aalburg en Izak Koedoot 
van Woudrichem. 

De ANV Altena Biesbosch is blij met de 
cheque en gaat het geld besteden aan 

het aanleggen van bloemrijke 
akkerranden op agrarische percelen, 
bermen of percelen van particulieren 
grenzend aan het boerenland. 

 
 
 

 

 

 



 

Bloemenranden 

De ANV Altena Biesbosch stimuleert al vele jaren het inzaaien van bloemenranden. Bloemenranden 

zorgen voor een mooier buitengebied en zijn nuttig voor de biodiversiteit. Denk aan vlinders, 
insecten en vogels. Het mengsel van bloemen en kruiden wordt ingezaaid op stroken rondom 
landbouwgrond. In 2017 worden er bloemenranden ingezaaid bij:  

 VOF van Bragt- den Dekker, locatie Woudrichemseweg, Almkerk 

 VOF de Graaf, locatie Broeksestraat, Babylonienbroek 
 A.S.P. de Laat, locatie kruising Midgraaf/Provincialeweg, Almkerk 
 VOF van Velthoven, locatie Provincialeweg Hank/Dussen 
 Mts. Pruissen, locatie Grotewaardweg, Werkendam 
 Fa. Wink/Boll, locatie Veldstraat, Wijk en Aalburg 
 H. Nieuwkoop, locatie onderaan Rivierdijk-fietspad, Drongelen 

 

 

Ga er over enkele maanden eens een kijkje nemen! 

 

Moderne communicatie 

U weet ongetwijfeld dat de ANV Altena Biesbosch een interessante website heeft:  
www.anv-altenabiesbosch.nl. Maar de ANV en verschillende werkgroepen gaan met hun tijd mee 
en zijn ook actief op Facebook! U vindt hier vaak de meest actuele informatie. De ANV vraagt 
daarom graag uw aandacht voor de volgende pagina’s: 

 Agrarische Natuur Vereniging Altena Biesbosch 

 ANV werkgroep Ruiter- en Menpaden Altenabiesbosch 

 ANV Snoeibrigade Hoogstamfruit land van Altena Biesbosch 

 PUUR Altena 

 

 



 

Ruiterpaden 

Op woensdag 19 april is het eerste gedeelte van de Altena ruiterroute geopend. Wethouder Van 

Oosten van Werkendam heeft de officiele opening verricht middels het doorknippen van een lint. 
Het begin van de route is bij het Hoekeinde voorbij het veer van Sleeuwijk.  

  

Er loopt een crowdfundingsaktie om de resterende € 7.000,-- voor de ruiterroute binnen te halen. 
Het streven is om dit bedrag binnen een half jaar bij elkaar te krijgen. De route moet zo’n 30 km 
lang worden en loopt volgens de plannen ook via Woudrichem en Uitwijk. 

Meedoen aan de crowdfundingsaktie, graag zelfs. Dat kan via 

https://www.4just1.com/project/1262 

 

Tentoonstelling ‘Zonder boer geen voer!’ 

 

In de Regio West-Brabant is de tentoonstelling Zonder boer geen 

voer! ontwikkeld. Het project reist 2,5 jaar door West-Brabant. Vanaf 
21 april 2017 is de tentoonstelling gedurende enkele maanden te zien 
bij tuincentrum Kolbach in Rijswijk. Het doel van deze bijzondere 

tentoonstelling is om de lokale boerengeschiedenis en het lokale 
archeologische en historische onderzoek meer bekendheid te geven. 

 

De Agrarische Natuurvereniging Altena Biesbosch en de ZLTO Altena-

Biesbosch, grijpen de tentoonstelling graag aan om een wandeling 
over boerenland te organiseren. Hiermee kunnen we weer eens voor 
het voetlicht brengen dat boeren onmisbaar zijn voor onze 
voedselvoorziening, maar ook belangrijk voor de instandhouding en 
bescherming van het landschap. De wandeling vindt plaats op 27 
mei, op het Doornse molenpad bij Almkerk. U ontvangt hiervoor 
nog apart een uitnodiging. 

 

 

Foto opening tentoonstelling door wethouder Jorritsma van Woudrichem 

 

Ledenvergadering 

Op donderdag 18 mei a.s. vindt de ledenbijeenkomst plaats in het O.V.O. gebouw te Oudendijk. 
Aanvang 20.00 uur. Definitieve uitnodiging met programma volgt binnenkort. 

 

 



 

   

 

 

   

   

 

Uw club doet mee met de Rabobank Clubkas Campagne! 

De ANV. heeft de definitieve goedkeuring van de deelname aan de Rabobank Clubkas Campagne 
van Rabobank Altena ontvangen.  

Bestedingsdoel:   Volgend jaar willen wij meer accent leggen op de ontwikkeling van de 
bijenpopulatie. De bij verdient meer aandacht en het is van grote waarde dat de 
populatie groeit. Een van de voorwaarden hiervoor is voldoende voedsel voor de 

bij, nectarhoudende bloemen. De ANV wil hieraan bijdragen door de mogelijkheid 
te bieden om een bijenrand te leggen. En biedt haar leden en ook inwoners van het 
werkgebied Altena-Biesbosch een bijenzaadmengsel aan.  

Leden van de Rabobank ontvangen voor de stemperiode per post of e-mail een unieke code 

waarmee ze kunnen stemmen. Van dinsdag 9 mei t/m maandag 22 mei 2017 brengen zij via een 
stemsite hun stem uit op de verenigingen en/of stichtingen die zij een warm hart toedragen. Ieder 

lid ontvangt vijf stemmen, waarvan maximaal twee stemmen op dezelfde vereniging mogen 
worden uitgebracht. 

Denken jullie dan ook aan onze vereniging? 

 

Snoeibrigade 

FRUITBOMEN SNOEIEN IN HET ALMBOS 

Dit jaar werden we door Brabants Landschap benaderd met de vraag of we samen een workshop konden 

organiseren om de vrijwilligers van de Brabantse Waterliniewerkers fruitbomen te leren snoeien. Dit met 

het doel om de fruitbomen in het Almbos wat onder beheer valt van Brabants Landschap, te 

onderhouden.  

Het Almbos is tijdens de ruilverkaveling op initiatief van Burgemeester Scholten aangelegd en omringt de 

dorpen Rijswijk en Giessen. Voor de aanwezigheid van de boomgaarden kunnen we de inspiratie 

herleiden naar begin 19e eeuw waar je op oude kaarten ziet dat er rond ieder dorp een gordel van 

boomgaarden lag. Ook werd fruit vooral langs rivieren geplant op de wat lichtere gronden. De ligging aan 

de Alm is dus niet zo verwonderlijk.  

 



Op 11 maart werd na een korte introductie in Fort Giessen door de snoeibrigade samen met 

de Brabantse Waterliniewerkers gesnoeid in het Almbos in Giessen. Op twee verschillende plaatsen staan 

middelstam fruitbomen van ruim 60 jaar oud, die het verdienen om goed onderhouden te worden. De 

bomen zijn gemeenschappelijk eigendom en dus mag een ieder hier oogsten. Bijzonder zijn o.a. de oude 

witte wijnappels.  

Brabants landschap heeft de boomgaard aangevuld met nieuwe hoogstambomen van de bekende 

streekrassen. Ook wordt de oude Karbogerd achter het voetbalveld opnieuw ingeplant met 

hoogstamfruitbomen. In de toekomst zal er dus veel snoeiwerk bij komen. 

De samenwerking tussen de vrijwilligers van Brabants Landschap en de Snoeibrigade zou kunnen leiden 

naar meer uitwisseling in de toekomst waardoor de snoeibrigade meer handen krijgt om alle 

snoeiaanvragen te kunnen uitvoeren.  

Emiel Versluis  

 

Redactie Nieuwsbrief 

Als lid of werkgroep kunt u berichten aanleveren. 
 
De redactie van de nieuwsbrief is als volgt te bereiken: 
Lilian Pruissen 06-50430243, Sjanie van Trigt 06-38328866 of Ries Boevé 06-83546994 
e-mail: pranvaltenabiesbosch@kpnmail.nl 

 

 

https://www.facebook.com/brabantsewaterliniewerkers/
mailto:pranvaltenabiesbosch@kpnmail.nl

