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Maart 2021 

Nieuwsbrief 

 

1. Voorwoord van de voorzitter 

 
Beste leden, 

 

Het valt niet mee om een vereniging te zijn als je elkaar zo weinig ziet. 

We gehoorzamen aan de corona regels en hopen met ons boerenverstand, dat er na de regen 

zonneschijn komt. En die zon die is gekomen. Eerst met de vorst en nu met de lente. Het doet mij 

goed te merken dat de natuur bepaalt. 

 

Laatst las ik “Natuur kan niet vragen, laten wij het voor haar doen” . Die zin laat me niet los. 

Volgens mij zegt het meer over degene die het zegt dan over de natuur zelf. Natuur vraagt niet. 

De natuur is, gewoon hier en nu. 

 

Als ANV zijn we verbonden met de grond waarop we 

wonen. We werken ermee en genieten ervan.  

Als ANV hoop ik dat we zichtbaar kunnen blijven, in de 

gewone kleine dingen van onze grote natuur. 

 

Tot ziens 

Ria Boons- van de Schoor 

Voorzitter ANV Slagenland 

 

2. Voedselbos Waspik 

 

Begin oktober waren we met 20 vrijwilligers in gesprek over de herfst-aanpak van het 

voedselbos. Alle afspraken zijn inmiddels gerealiseerd: 

 Enkele aanvullingen hebben we geplant: abrikozen, pruimen, moerbeibessen en mispels, 

telkens 4 bomen of struiken 

 Er is een lijst gemaakt van alle bomen die er nu staan, zodat er een nieuwe plattegrond kan 

komen, ingemeten via GPS. 

 Er zijn ong. 150 bessenstruiken geplant, kleine struiken hebben een plek gekregen om nog 

een jaar te groeien voor ze worden uitgeplant 

 Alle hout dat weg moet voor de brede sloot is gekapt en versnipperd en dient als ondergrond 

voor de bessenstruiken. 

 Bijna alle bomen hebben nu een steunpaal gekregen. 

 Voor Advent en Kerst zijn vijf korte filmpjes gemaakt en verzonden naar de leden van de app-

groep. 

 

Verder hebben we al nagedacht over het jaar dat begonnen is. Het pad van het labyrint houdt 

zich goed in de winter tot nu toe, op enkele plaatsen zal het iets verhoogd moeten worden;  

De witte klaver rond het labyrint – in september gezaaid- is goed opgekomen. In het voorjaar 

zullen meer kruiden aangeplant worden. 

De eerste plannen voor het zomeravond programma zijn al besproken, maar suggesties zijn zeer 

welkom. 

Secretariaat ANV 
m.hoefnagel@planet.nl 
tel. 06 55 898 595 
www.anvslagenland.nl 

 

Patrijzen in Waspik – februari 2021 
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We zijn begonnen met het opzetten van een kleine uitleen van boeken in de keet. Dat zal vooral 

gaan over boeken over natuur en natuurontwikkeling. Bruikbare boeken zijn welkom. De 

spelregels zijn heel simpel: lenen, gebruiken en terugbrengen. 

 

Er waren in de afgelopen tijd veel reacties op de film, die in september is opgenomen, op de tekst 

in Puur Natuur – het blad van Natuurmonumenten- en de podcast. 

Hieronder de links om deze te zien en te beluisteren 

https://drive.google.com/file/d/1Lz3ZZBdfQERZJB34YP1cd-Eq0h1IQa99/view?usp=drivesdk  

De podcast is te beluisteren op 

https://soundcloud.com/puurnatuurpodcast/puur-natuur-jos-van-genugten-over-zijn-voedselbos-

in-Waspik. Enkele reacties hebben geleid tot rondleidingen voor mensen die elders een dergelijk 

initiatief willen nemen zoals in Made, Dongen en ‘s Gravenmoer. 

 

Tot slot: we zijn zeer benieuwd hoe het Voedselbos Waspik eruit zal zien in haar eerste voorjaar. 

 

3. Jaarvergadering 2021 

 

De jaarvergadering van ANV Slagenland vindt in 2021 plaats op woensdagavond 13 oktober 

om 20.00 uur. De verwachting is dat we elkaar dan weer live kunnen treffen. Natuurlijk ontvangt u 

te zijner tijd een uitnodiging en agenda, maar noteer de datum alvast!  

 

4. Vacature voor nieuw bestuurslid 

 

Harrie Biemans heeft aangegeven dat hij na zo’n acht jaar bestuurslidmaatschap, zich niet 

herkiesbaar stelt in de jaarvergadering van oktober 2021. Het bestuur vindt het ontzettend 

jammer dat we zijn kennis en ervaring gaan missen. Gelukkig heeft Harrie al toegezegd om de 

ANV en het voedselbos actief te blijven ondersteunen. 

Dit betekent wel dat het bestuur nu al op zoek is naar een opvolger. Hierbij gaat, gezien de 

samenstelling van het bestuur, de voorkeur uit naar een (praktiserend) agrariër. Heeft u 

interesse, neemt u dan contact op met Ria Boons. 

 

5. Project Westelijke Langstraat  

 

Update gebiedscommissie: Om het draagvlak in de omgeving te 

behouden en versterken, is er vanuit het gebied, en de Agrarische 

Natuur Vereniging Slagenland (ANV) een initiatief om een 

“Gebiedscommissie Westelijke Langstraat” op te richten. De 

gebiedscommissie denkt mee, adviseert, doet voorstellen, stemt 

af en blijft in verbinding tussen de overheid en het gebied. De 

gebiedscommissie zal waarschijnlijk in het voorjaar van 2021 van 

start gaan. 

 

De aannemer combinatie 

Martens en Van Oord – Van der Ven heeft de aanbesteding 

gewonnen die het Waterschap en de Provincie Noord-Brabant 

heeft uitgeschreven. Zij zullen de realisatie van het project 

Westelijke Langstraat voor hun rekening nemen 

 

Tijdens de uitvoering maken zij gebruik van de bouwapp. Via deze app informeert de aannemer 

over de stand van zaken, bereikbaarheid, omleidingen en hinder. 

Download hier de app op een mobiele telefoon. 

U kunt het project natuurontwikkeling Westelijke Langstraat opzoeken 

en toevoegen, via instellingen kunnen notificaties aan- of uitgezet worden. 

https://drive.google.com/file/d/1Lz3ZZBdfQERZJB34YP1cd-Eq0h1IQa99/view?usp=drivesdk
https://soundcloud.com/puurnatuurpodcast/puur-natuur-jos-van-genugten-over-zijn-voedselbos-in-Waspik
https://soundcloud.com/puurnatuurpodcast/puur-natuur-jos-van-genugten-over-zijn-voedselbos-in-Waspik
https://www.debouwapp.nl/download-de-bouwapp/
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6. Weidevogels 

 

Net als in 2020 zal in het voorjaar van 2021 de weidevogelgroep helaas geen gezamenlijke 

activiteiten hebben als gevolg van de maatregelen rondom COVID-19. Op individuele basis 

kunnen er natuurlijk wel nesten worden beschermd in de weilanden. De eerste kievieten van 

2021 zijn al gezien.  

Goed om te vermelden dat er afgelopen jaar in maart in de Overdiepse Polder veel kievieten te 

zien waren, maar of ze er ook genesteld hebben weten we niet. 

 

7. Snoeidag 2021 

 

De jaarlijkse snoeidag in januari heeft dit jaar niet kunnen plaatsvinden als gevolg van de COVID-

19 pandemie.  

 

8. Excursies 2021 

 

Afgelopen jaar hebben de excursies op een laag pitje gestaan vanwege de beperkingen door de 

COVID-19 pandemie. Voor komend jaar zijn we afhankelijk van de ruimte die we krijgen in de 

richtlijnen van de overheid. Achter de schermen werken we aan een programma voor gezellige 

en interessante uitstapjes en bijeenkomsten. 

We denken onder meer aan een excursie in het Voedselbos in Waspik; meer informatie over het 

project Westelijke Langstraat, zoals de natuurdoelstellingen en het waterpeilbeheer; en een 

gezellige barbecue. 

 

9. Ingezonden artikel  

 

In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u informatie over 

Hereford vlees, en een verzoek van Kees van der Lee 

voor het krijgen van pachtgrond om Hereford koeien op te 

houden op een natuurinclusieve manier. 

10. Contactgegevens gebiedscoördinator / veldmedewerkers 

 

Ondernemerscoach natuurinclusieve landbouw; en Agrarisch natuurbeheer 

ANV Slagenland Meeuwis@maatschapmillenaar.nl    06 234 60 533 

 

Stika; Stimuleringskader Groen Blauwe diensten 

Geertruidenberg Ernst Verwer   E.Verwer@Planet.nl 06 532 17 681 

Waalwijk  Steven Haarbosch | Orbis  steven@orbis.nl 06 212 23 247 

 

Websites/links  

1. Collectieven in Brabant, klik hier https://anbbrabant.nl/ 

2. Provincie project “Uitvoeringsplan Natuurinclusieve landbouw, Ondernemerscoach”, 

www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/platteland/agrofood-in-brabant/versnelling-transitie-

duurzame-veehouderij/ondersteunende-maatregelen/natuurinclusieve-landbouw 

Colofon 

Deze Nieuwsbrief betreft het ledenbericht van ANV Slagenland. Redactie & bijdragen: Jos van Genugten, 

Ria Boons – van de Schoor, Loes de Bie, Harrie Biemans, Fons Biemans, Jos de Bont, René de Bont en 

Marianne Hoefnagel.  
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