
 

 
VERSLAG 

Ledenbijeenkomst van de Agrarische Natuur Vereniging Altena Biesbosch. 
Datum: Donderdag 14 december 2017  Locatie: ’t Dorpshuis te Genderen. 
Aanwezig: 19 leden (exclusief bestuur)  12 afmeldingen.  
 

 
1./2. Opening 
Voorzitter Minette Straver-van de Wetering opent de vergadering. Welkom. 
Minette laat de oorkonde rondgaan die deze middag is uitgereikt aan het Brabantse Partridge-team 
waar ANV onderdeel van uitmaakt. Onze vereniging ontving hierbij, samen met de andere 
gebiedspartners, de Gouden Mispel. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt door VNC (Vereniging 
Nederlands Cultuurlandschap). 
 
3. Verslag ledenvergadering 18 mei 2017 
Het verslag van de ledenvergadering 18 mei 2017 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd en 
vastgesteld. 
 
4. Begroting 2018 
De begroting is als bijlage toegezonden per mail. Penningmeester Arjan Pullen licht toe. Vraag vanuit 
de vergadering of er meer projectgelden/donateurs zijn aan te spreken. Dit heeft de aandacht van 
het bestuur. 
 
5. Actualiteiten ANV 
Ruiterpaden: Marianne Heijmann: Dit voorjaar is een eerste deel van de route 
Sleeuwijk/Woudrichem geopend. Het is de bedoeling het project volgend jaar af te ronden. Er is 
medewerking van gemeente, Brabants Landschap en waterschap maar het blijft het een moeizaam 
proces. Men is afhankelijk van veel partijen. Bestaande routes worden goed gebruikt. 
Gebiedscoördinator: Meeuwis Millenaar is enthousiast met ANB; als ook met Facebook (ruim 100 
volgers). Een staafdiagram, met daarin uitgedrukt het aantal ha’s weidevogelbeheer in ons gebied, 
laat dan ook zien dat Altena-Biesbosch daarmee ruim boven de 5 overige ANV’s uitsteekt. 
Terugkijkend op 20 jaar weidevogelbeheer is een jaarlijkse toename te zien in het aantal broedparen 
(van 45 naar 100). Ook het aantal deelnemende boeren nam toe (van 6 naar 90). Dit jaar is gestart 
met het Partridge-project. Ook deze start is succesvol te noemen. Mede dankzij de inzet van de 
overige gebiedspartijen. Inmiddels is het gebied de Oude Doorn 10% dooraderd. 
Een ander hoogtepunt dit jaar was het bezoek van Eurocommissaris Phil Hogan aan het LvH&A. 
Verder heeft er onderzoek plaatsgevonden naar de modderkruiper. Er zijn geen modderkruipers 
waargenomen en dus worden daarvoor ook geen pakketten samengesteld. Kruidenrijk grasland 
verloopt moeizaam; wellicht op zoek naar een nieuw mengsel (Altena kruidenrijk). 
 
6. Afscheid PR-commissieleden. Helaas hebben Lilian (Pruissen) en Ries (Boevé) besloten afscheid te 
nemen. Vele jaren waren zij actief voor de vereniging. Bij ieder evenement present om o.a. de 
markante ANV-tent op te zetten. Lilian vanaf het allereerste begin met de ontwikkeling van het 
Oostwaardpad. Beiden zullen op de achtergrond gelukkig actief blijven. 
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7. Pauze 
 
8. Gastspreker mevrouw Anja Popelier 
Met de presentatie “de ogen in het veld” legt Anja uit hoe belangrijk het is om waarnemingen te 
registreren. Plannen worden gemaakt en aangepast n.a.v. waarnemingen. Ook legt ze uit hoe 
registreren eenvoudig kan. 
 
9. Sluiting 
De voorzitter geeft nog de gelegenheid tot het stellen van vragen. 
Vraag: Is het nodig dat de maaiboot van het WS zo vroeg in het voorjaar (en zo vaak) langskomt? 
Antw.: N.a.v. de wateroverlast van 2014 en 2015 wordt er meer gemaaid en overleg met WS hierover 
verloopt tamelijk stroef. 
Vraag: Bloemenranden en bijenranden; komt dat overeen? 
Antw.: Het mengsel verschilt. In 2018, het jaar van de bij, gaat ANV hiermee aan de slag en zal 
waarschijnlijk ook een excursie hieraan worden gewijd.  
Reactie uit de zaal : Waarschijnlijk dankzij maatregelen Partridge-project waren er dit jaar meer bijen 
en was de honing van betere kwaliteit. 
Opmerking: Er is meer overlast van predatoren (o.a. vos). Gaat ten koste van weidevogelbeheer. 
Reactie uit de zaal: Zou ook een natuurlijk proces kunnen zijn? Meningen daarover verschillen. 
 
De voorzitter bedankt de spreker met een presentje. Meeuwis Millenaar benadrukt belangrijke rol 
van Anja Popelier. In het voorjaar is er bijna dagelijks contact met haar over het weidevogelbeheer. 
Iedereen wordt van harte uitgenodigd om nog wat na te praten. 


