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April 2022 

Nieuwsbrief 

 

 

1. Voorwoord van de voorzitter 

 

Beste ANV leden, 

 

Daar zijn we weer met de voorjaars-nieuwsbrief.  

Een jaar vliegt zomaar om. De bloesem lacht weer aan de bomen en het gras blinkt in de zon. 

Heel gemakkelijk weer, zeker als er straks ook nog een buitje regen valt. 

 

Het water gaat in de Westelijke Langstraat anders stromen. Er is veel weggegraven en grond 

verplaatst. Wij vinden het hoogste tijd dat de Brabantse Delta onze leden meeneemt op excursie. 

We willen graag samen kijken en horen hoe het erbij staat met al de veranderingen. Verderop 

leest u hier meer over en ook over hoe u zich kunt aanmelden. 

 

Op vrijdag 8 juli maken we een bbq avond om elkaar weer gewoon te ontmoeten. 

 

Ook het najaarsuitje krijgt al vorm. Heb nog een tip of een idee waar je graag eens met de ANV 

naar toe wil dan hoor ik het graag. Ik geloof dat er veel te zien en beleven is in de agrarische 

natuur. 

 

Tot ziens 

Ria Boons-van de Schoor 

 

2. Het voedselbos Waspik 

 

Er is veel gedaan in de wintertijd. 

In oktober hebben we met 

ongeveer 20 vrijwilligers een plan 

gemaakt voor het najaar en het 

vroege voorjaar. 

 

Na het graven van de brede sloot in opdracht van de 

Provincie Brabant  en het waterschap Brabantse Delta  

konden we  

het weggenomen gaas aan de voorkant herstellen en 

de leeggekomen stukken aanplanten met nieuwe 

bomen. 

Ook nieuwe bessenstruiken hebben we geplant, zodat 

aan de linkerkant van het middenpad volop bessen 

groeien. Die zullen gemakkelijk te plukken zijn voor 

bezoekers van allerlei leeftijden. 
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Een ander werk was de aanleg van een windhaag op het naast gelegen weiland dat van de 

Provincie is. Tussen een stormdag en een regendag door hebben we met velen 1375 boompjes 

en struiken geplant. Het gaat om 10 soorten. De windhaag staat er om de noordenwind wat te 

temperen, voor extra biodiversiteit en om herstel van het Slagenlandschap. Ze lijken allemaal 

aangegroeid. 

 

Een heel groot karwei was het snoeien van de wilgen die staan aan de zuidkant van het 

voedselbos. Eigenlijk niet ons werk maar wel leuk om te doen. 

 

Vier zaterdagen hebben we gewerkt, met veel inspanning, maar 

ook met beloning van koffie en erwtensoep. 

Van de takken zijn elders circa 60 nieuwe knotwilgen geplant, de 

rest is versnipperd en grotendeels verspreid onder 

bessenstruiken en fruitbomen. 

 

De aanduidingen bij het pad van Augustinus - over het 

ontwikkelen van een menswaardige samenleving- zijn geheel 

vernieuwd. 

De kruiden van het labyrint zijn bijgeknipt, bezoekers kunnen 

knippen van de nieuwe kruiden. 

De composthoop hebben we nog een jaar laten zitten, die komt 

dit najaar aan de beurt. 

Zeker zullen we ook weer zomeravonden organiseren met allerlei 

thema’s die vrijwilligers en andere betrokkenen willen inbrengen. 

Daarover komt informatie in een volgende nieuwsbrief.  
 

 

 

3. Project Westelijke Langstraat  

 

De klankbordgroep Westelijke Langstraat is inmiddels enkele keren samengekomen. In deze 

groep vraagt ANV aandacht voor de belangen van onze leden. Vanuit de klankbordgroep is bij de  

lokale politiek aandacht gevraagd voor de inrichting en beheer van het gebied. De nieuwe 

gemeenteraad van  Waalwijk is gevraagd om de handschoen op te pakken buiten de directe 

aandachtsgebieden van Staatsbosbeheer en het waterschap. 

 

Te denken valt dan aan  

 Inrichting en beheer 

 Recreatie en wandelstructuur 

 Keukentafelgesprekken met betrokken agrariërs 

 Toezicht en handhaving 

 Communicatie  

 

De voorjaarsexcursie van ANV Slagenland zal in het teken staan van de Westelijke Langstraat. 

 

 

  

Aanplant windsingel noordzijde voedselbos 
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4. Verslag snoeidag 

 

 
Zaterdag werd de houtwal aan de Meidoornweg in Sprang-Capelle gesnoeid door vrijwilligers. © Roel van der Aa 

Van dit hout in Sprang-Capelle krijg je het drie keer warm: Bij het snoeien, 
klieven en stoken 

SPRANG-CAPELLE - Het zonnetje schijnt, de zagen zijn scherp en er staan genoeg bomen die gesnoeid moeten 
worden.  De veertien vrijwilligers zijn er helemaal klaar voor. De ene komt gewoon voor de gezelligheid en de 
andere kan wel een voorraadje hout gebruiken. Maar naar goed Brabants gebruik wordt er gestart met koffie en 
worstenbrood. 

Jeannette Trum 12-02-22, 21:26 

In Sprang-Capelle liggen diverse houtwallen die worden beheerd door Staatsbosbeheer die bepaalt op welk perceel er 
gesnoeid mag worden. Vervolgens organiseert ANV Slageland (Agrarische Natuur Vereniging) haar jaarlijkse snoeidag, 
meestal in januari. In verband met de veiligheid wordt er alleen met handgereedschap  gesnoeid. Elektrische zagen is uit 
den boze. Staatsbosbeheer stelt ook gereedschap ter beschikking voor degenen die dit zelf niet heeft. 

Dit jaar is een langgerekt perceel aan de Meidoornweg de plaats van handeling en op zaterdag 12 februari wordt er van 
10.00  tot 14.00 uur gesnoeid. ,,Deze takken worden niet meegenomen”, vertelt Ria Boons, terwijl ze op grote hopen 
takken wijst. ,,Die zijn afkomstig van de kale stammen die daar liggen en wel meegenomen worden. De bomen die hier 
staan zijn elzen. Door de vochtige grond gedijen ze hier goed. Bij het snoeien moeten ze wel een stammetje laten staan 
zodat de vogels er op kunnen landen.” Boons is voorzitter van ANV Slageland. 

Drie keer warm  

,,Het hout van de els wordt ook wel geriefhout genoemd. Daar kunnen bezemstelen van gemaakt worden”, volgens Jan 
de Bie, een van de leden. ,,En degenen die hier nu aan het snoeien zijn en het meenemen krijgen het er drie keer warm 
van, tijdens het snoeien en het klieven en als ze er straks hun kachel mee stoken.” Gilbert Nerings doet voor het zesde 
jaar mee en neemt hout mee. Hij is een van de jongere vrijwilligers. 

Maar ik kom gewoon voor de lol en voor de 
worstenbroodjes. Daar zou je alleen al voor komen,” zegt hij 
en snoeit weer een tak van de boom af. 

Sjaak de Bont laat zien waar vroeger mustert van werd 
gemaakt voor de stookovens. Hij is ook jaarlijks van de partij 
en geniet vooral van de onderlinge kameraadschap. ,,Dit is 
een mooie manier om het hoofd leeg te maken en zeker in 
deze tijd. Dus voor geïnteresseerden. Als corona ons met 
rust laat dan snoeien we volgend jaar weer”, zegt Boons.  

Een eindje verderop staat Andre Hooymayers. ,,Ik doe dit al 
tien jaar maar ik kan wel merken dat de jaren beginnen te 
tellen.”  

Zaterdag werd de houtwal aan de Meidoornweg in Sprang-Capelle  
gesnoeid door vrijwilligers. Roel Meijs © Roel van der Aa 
 
 

Bron: Brabants Dagblad 
d.d. 14 februari 2022 

https://www.bd.nl/waalwijk-heusden-e-o/van-dit-hout-in-sprang-capelle-krijg-je-het-drie-keer-warm-bij-het-snoeien-klieven-en-stoken~a7cbc129/212602595/
https://www.bd.nl/waalwijk-heusden-e-o/van-dit-hout-in-sprang-capelle-krijg-je-het-drie-keer-warm-bij-het-snoeien-klieven-en-stoken~a7cbc129/212602595/
https://www.bd.nl/waalwijk-heusden-e-o/van-dit-hout-in-sprang-capelle-krijg-je-het-drie-keer-warm-bij-het-snoeien-klieven-en-stoken~a7cbc129/212602595/
https://www.bd.nl/waalwijk-heusden-e-o/van-dit-hout-in-sprang-capelle-krijg-je-het-drie-keer-warm-bij-het-snoeien-klieven-en-stoken~a7cbc129/212602590/
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5. Excursies & activiteiten 2022 

Na een jaar van relatieve rust, staan er voor dit jaar weer ‘live’ 
activiteiten gepland. 
 
Excursie Natuurgebied Westelijke Langstraat 
We beginnen met een excursie in het natuurgebied Westelijke 
Langstraat.  
 
Op dinsdagavond 3 mei a.s. om 19.00 uur zullen we meer informatie krijgen vanuit Waterschap 
Brabantse Delta en Provincie Noord-Brabant over de uitvoering van het project Westelijke 
Langstraat. Hoe wordt het waterpeil verhoogd en gemonitord en wat is het effect op de omgeving 
in de Westelijke Langstraat.  
We krijgen uitleg van Jan-Willem Baaijens (senior projectleider bij Brabantse Delta) en Jorrit van 
der Sluis (junior omgevingsmanager bij Brabantse Delta).  
 
Zij ontvangen ons op het projectkantoor voor de Westelijke Langstraat (Nederveenweg 16, 
Sprang-Capelle). Daar krijgen we eerst informatie over de (technische) achtergrond om daarna 
per fiets op een tweetal locaties de uitleg in de praktijk te krijgen.  
Het belooft een leerzame en interessante avond te worden! 
 
Als u mee wilt gaan met deze excursie, verzoeken we u zich tevoren aan te melden bij Marianne 
Hoefnagel (e-mail: m.hoefnagel@planet.nl of telefoon 06 55 898 595). 
 
Barbecue 
Op vrijdagavond 8 juli a.s. zullen we elkaar treffen tijdens een barbecue. U ontvangt enkele 
weken tevoren een aanmeldformulier met verdere info. Maar reserveer deze datum alvast in uw 
agenda. 
 
Jaarvergadering 
Woensdag 12 oktober 2022 is de jaarvergadering gepland. Uiteraard ontvangt u na de zomer 

meer informatie hierover 

 

Najaarsexcursie  

De voorbereidingen voor de najaarsexcursie zijn gestart, zodra er meer bekend is over een 

datum en bestemming, informeren wij u hierover. 

6. Contributie 2022  

 

De hoogte van de contributie over het kalenderjaar 2022 zal 

gelijk blijven aan die in 2021, te weten 25 euro per lid per jaar. 

De automatische incasso zal rond de laatste week van mei 

worden afgeschreven van uw bankrekening. De contributie 

wordt geïncasseerd naar bankrekeningnummer 

NL74RABO01565.41.785 van Rabobank De Langstraat onder 

vermelding van uw naam en adres en contributie ANV 2020. 

 

Heeft u nog geen automatische incasso, dan kunt u onze penningmeester helpen door deze 

alsnog te machtigen. Hiervoor kunt u contact opnemen met Loes de Bie (e-mail: 

janenloesdebie@ziggo.nl) 
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7. Contactgegevens gebiedscoördinator / veldmedewerkers 

 

Ondernemerscoach natuurinclusieve landbouw; en Agrarisch natuurbeheer 

ANV Slagenland  Meeuwis@maatschapmillenaar.nl   06 234 60 533 

 

Stila; Stimuleringsregeling Landschap Noord-Brabant 

Geertruidenberg, Oosterhout,  
Waalwijk en Dongen      Roy Dankers      RDnatuuradvies@outlook.com  06 13956612 
 

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, Roy Dankers, Fons Biemans, Jos de Bont, René de Bont en 

Marianne Hoefnagel.  
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