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Steun voor ANV Altena-Biesbosch. 
 
Als vereniging zijn wij blij verrast dat de gemeenten Aalburg en Woudrichem onze vereniging 

hebben gekozen om in aanmerking te komen voor een sponsorcheque van euro 1.000,-- van 

Wecycle. 

De gemeenten doen namelijk mee aan de Wecycle-inleveractie op de Milieustraat in Giessen. Met 
het inleveren van afgedankte elektrische apparaten en spaarlampen kunnen punten worden 
verdiend en de 25 milieustraten met de meeste punten winnen een cheque van Euro 1.000,-- 
Dus u helpt het milieu en de ANV met het inleveren van vooral kleine elektrische apparaten en 
spaarlampen op de milieustraat Giessen. 

De actie loopt t/m 31 december 2016. 
 

 

Excursie Plas-Dras 

Op 9 juni werd er door de ANV een excursie georganiseerd op het terrein van de familie Spoor te 

Eethen. De familie werd destijds door veldcoördinator Meeuwis Millenaar benaderd om een deel van 

hun weilanden om te laten zetten in een plas-dras gebied. Ze zijn er enthousiast voor geworden, 

en zijn zeer betrokken bij het project. 

 

 

De reden om voor dat gebied te kiezen was dat het al regelmatig bezocht werd door weidevogels, 

en die keren elk jaar op hetzelfde perceel terug. De aantrekkingskracht voor de vogels zou nog 

groter kunnen worden als het terrein door middel van pompen vanaf 15 februari al onder water 

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


gezet zou kunnen worden. Het gaat dan om een laagje van 5 cm water, maar dat maakt een groot 

verschil voor het voedsel van de weidevogels. Als die vogels – met name grutto’s, wulpen en 

kieviten -  terugkeren na een lange reis van hun overwinteringsgebied, kunnen ze in dit gebied 

direct weer aanvetten .   

 

Het gaat hier om een hooggelegen perceel, dus de pompen draaien constant – geen probleem, 

want ze draaien op zonne-energie; tussen juni en augustus worden de pompen weer stilgezet. Het 

project is een zichtbaar succes, want er zijn grote aantallen weidevogels te zien die er broeden en 

fourageren; geweldig om te zien voor de ca. 50 deelnemers aan de excursie. Het was dan ook nog 

een prachtige voorjaars-avond, na een paar koppen koffie met uiteraard “iets erbij uit de streek” 

leidde Meeuwis de deelnemers na een duidelijke uitleg naar het waterrijke weiland waar volop van 

het zicht op de vogels en de schitterende omgeving genoten kon worden. 

 

 

Leefgebied Agrarisch Landschap (LAL) 

 

Ideeën voor de bescherming van soorten in het agrarisch landschap, kunnen tot uitvoering komen 

met advies van het Coördinatiepunt Landschapsbeheer van Brabants Landschap en financiële 
ondersteuning door de provincie Noord-Brabant en de Nationale Postcode Loterij. We noemen dit 
het ‘LAL-project’ (Leefgebied Agrarisch Landschap). 

 

Inmiddels zijn er ruim 50 projecten in Brabant uitgevoerd. Tot en met 2016 is er nog financiële 

ruimte voor het LAL-project. Ook de ANV Altena Biesbosch heeft onlangs een aanvraag ingediend, 
voor een project dat wij samen met de weidevogelgroep van Altenatuur uit willen voeren. Het 

ingediende project houdt in: 
 het aanleggen en verbeteren van een greppelstructuur voor plas-dras in de uiterwaarden bij 

Genderen (waar veel wulpen voorkomen), het opschonen van de aanvoersloot en het plaatsen 
van een pomp met zonnecollectoren. Deze pomp vult de greppels met water, van 15 februari 
tot 15 juni; 

 het doorzaaien van een aantal percelen met een kruidenrijk mengsel om het voedselaanbod 
voor met name de jonge weidevogels te verbeteren. 

 



Deze aanvraag is positief beschikt. Als ANV krijgen we een bedrag van € 15.000,--. Het project is  

inmiddels in uitvoering.  

  

 

De vrijwilligers van de weidevogelgroep van Altenatuur spelen straks een belangrijke rol in de 

monitoring van de genomen maatregelen. Ook zullen zij de pomp aansturen zodat er voldoende 
water in de greppels staat. 

 

Een mooi project, dat we kunnen realiseren dankzij Brabants Landschap, de provincie Noord-

Brabant en de Nationale Postcode Loterij! 

 

 
 
 

 
 

 

 
Excursie modderkruipers in een boerensloot 
 
Op dinsdagavond 13 september 2016 vanaf 18.00 uur was er een excursie van de ANV. We gingen 
op onderzoek uit naar het leven in boerensloten, in de omgeving van de Noordeveldse Molen, Korn 

Boezemweg, Dussen. We hoopten die avond vooral kennis te maken met de grote modderkruiper 
en de bittervoorn. 
 



 
grote modderkruiper 
 
 
Het weer zat mee. Eerst gaf gebiedscoördinator Meeuwis Millenaar uitleg over wat er mogelijk is 
met beheermaatregelen in het agrarisch landschap, welke pakketten er zijn en hoe maatregelen in 
samenhang positief uit kunnen werken voor bepaalde doelsoorten. Er waren ook mensen van 
RAVON (de kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen) aanwezig. Zij gaven ook een 

toelichting en hadden allerlei benodigdheden bij zich zoals waadpakken, visnetten, glazen bakken 
etc. 
 
Na een korte wandeling kwamen we bij de sloten alwaar de fanatiekelingen zich in een waadpak 
konden hijsen en te water konden gaan. Ook vanaf de slootkant werd er druk in de sloot geschept. 
 

  
 
Verschillende soorten vissen, slakken en kreeftjes kwamen tevoorschijn. In een bak met water 
konden de dieren, waaronder de grote modderkruiper en de bittervoorn, nauwkeurig bekeken 

worden. Zo kregen we een indruk van de geheimzinnige onderwaterwereld. Verder was het 

mogelijk om een kijkje te nemen in de Noordeveldse Molen, die de molenaar die avond had 
opengesteld. Al met al was het een interessante en leerzame avond. 

 

  

 

 

Ruiterpaden 

Een uitbreiding van het ruiterpadennetwerk in het Land van Heusden en Altena is een stukje 

dichterbij gekomen. De gemeenten Werkendam en Woudrichem, het Biesbosch Streekfonds van 

het Biesbosch-streeknetwerk en de Agrarische Natuurvereniging Altena Biesbosch (ANV) hebben 



dinsdag 13 september met het ondertekenen van een intentieovereenkomst de handen ineen 

geslagen om dit te bereiken. 

 

.  

Minette Straver-van de Wetering, voorzitter ANV tekent de intentieovereenkomst. De wethouders 

Koedoot en De Gelder en Peter Groenestein, voorzitter Biesbosch Streekfonds kijken toe. 

 

 

Boerenerfdag en “De Dag van de Toekomst” 

Op 20 augustus j.l. was de ANV met een stand aanwezig op de Boerenerfdag. Locatie 

Laanboomkwekerij J.C. van der Beek, Parallelweg 20 te Genderen. In de stand was veel aandacht 
voor de ruiterpaden. 

 

 

Zaterdag 1 oktober j.l. was de ANV op Golfpark `Almkreek´ in Almkerk aanwezig met een stand op 
`De Dag van de Toekomst`. Meeuwis Millenaar verzorgde een 'pitch' over ‘Een leefbaar landschap’  

 
 
 



 

Groot patrijs gebied in Altena 
  
Samen met onder meer het Collectief ANB West Brabant, Brabants Landschap, 
Vogelbescherming, WBE Altena en Altenatuur wordt een voorbeeldproject gestart om te 

laten zien dat de patrijs wel degelijk te redden is.  
  
 
Gezamenlijk met buitenlandse partijen werd bij de EU een ‘Interreg’-aanvraag ingediend voor het 
grote ‘project PARTRIDGE ‘. Dit najaar werd bekend dat PARTRIDGE is toegekend. Dankzij de 
Interreg-subsidie (een Europese regeling, waarbinnen partijen uit meerdere landen samenwerken 
in projecten op het terrein van ruimtelijke en regionale ontwikkeling) kunnen de komende jaren in 

Engeland, Schotland, Duitsland, Vlaanderen en Nederland 10 voorbeeldgebieden van minimaal 500 
ha optimaal worden ingericht voor de patrijs. De Nederlandse voorbeeldgebieden komen te liggen 
in het Land van Heusden en Altena tussen Almkerk en Sleeuwijk en op Schouwen-Duiveland in  
Zeeland.  

  

 
Het ideale patrijslandschap gerealiseerd 

Patrijzen leven in open en halfopen landbouwgebieden, met een voorkeur voor akkers. Dankzij 

onderzoek en beschermingsprojecten van de afgelopen jaren weten we tamelijk nauwkeurig hoe 

we de patrijs een beter leefgebied kunnen bieden. Ideaal is een landbouwgebied met een 

verscheidenheid aan gewassen, afgewisseld met lijnvormige landschapselementen als grasachtige 

en kruidenrijke akkerranden en bermen, houtwallen en hagen. Door schaalvergroting in de 

landbouw zijn juist deze elementen op veel plaatsen verdwenen. Het streven is om in de 

voorbeeldgebieden in Zeeland en Altena 7 procent van de oppervlakte in te richten met deze - 

specifiek op de patrijs afgestemde - maatregelen. Daardoor zullen er dan genoeg veilige 

nestplekken voor de patrijzen te vinden zijn en is er zowel insectenrijke vegetatie voor opgroeiende 

kuikens, als genoeg wintervoedsel voor volwassen patrijzen om de winter door te komen. In het 

kielzog van de patrijs zal een brede groep akkervogels van de maatregelen profiteren en de 

biodiversiteit in deze akkerbouwgebieden een sterke impuls krijgen. 

Als ANV hebben we de basis gelegd voor dit plan door vast vooruitlopend op het plan een nieuw 

kerngebied agrarisch natuurbeheer aan te leggen tussen Almkerk en Uppel met maatregelen die 

speciaal op de Patrijs geënt zijn. We hebben daar fors ingezet waardoor we al een dooradering 

gerealiseerd hebben van 5 %. 

 

 



Proef voor meer kruidenrijke percelen 

Dit najaar hebben we subsidie gehad via het coördinatiepunt van het Brabants Landschap om meer 

kruidenrijke percelen aan te leggen. We hebben 4 percelen door heel Altena ingezaaid en zullen dat 

volgend jaar gaan monitoren wat de effecten daarvan zijn. 

  

 

Ledenvergadering 

Op donderdag 8 december a.s. vindt de ledenbijeenkomst plaats in de Hoogt te Uitwijk. 

Aanvang 20.00 uur. 

Definitieve uitnodiging met programma volgt binnenkort. 

 

 

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 

 

 

mailto:pranvaltenabiesbosch@kpnmail.nl

