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Mei 2021 

Nieuwsbrief 

 

 

1. Voorwoord van de voorzitter 

 

 

Beste leden, 

 

Enkele dagen geleden hadden we een sneeuw/hagel bui. “Als de kou der nu maar eens uitvalt, 

kan het warmer worden” hoorde ik een boer zeggen. En ja hoor, hij kan altijd nog weerman 

worden. 

Want het is warmer geworden. En als je goed luistert hoor je het gras groeien. Ik vind het mooi 

om al die soorten groen weer terug te zien komen. Zwaluwen en vliegen, hommels en mieren, ze 

zijn er ook weer.  

 

U heeft een gevulde envelop in uw brievenbus 

gekregen van de ANV. We hebben iets bedacht. 

Het is een zakje met een graan-kruiden-mengsel 

om in een strookje of hoekje grond te zaaien en 

het een kans te geven te laten groeien. En een te 

goed bon welke u bij één van de zes genoemde 

leden kan verzilveren. We hopen van ganser 

harte dat u ze allebei gaat benutten. We horen 

graag hoe het uitpakt. 

 

Tot ziens, 

Ria Boons- van de Schoor 

Voorzitter ANV Slagenland 

 

  

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

 

mailto:m.hoefnagel@planet.nl
http://www.anvslagenland.nl/
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2. Pacht land in Binnenbijster 

Provincie Noord-Brabant heeft de ANV gevraagd om 

onder haar de leden te zoeken naar pachters voor 2 

percelen in de Binnenbijster polder te Waspik.  

Het betreft één perceel met een oppervlakte van 3,6 

ha (nieuw ingezaaid) en één met een oppervlakte van 

1,7 ha (‘oud weiland’). Het betreft een pacht voor een 

periode van 3 jaar, waarbij het gaat om natuurpacht. 

Het bestuur van ANV heeft hebben de 

pachtvoorwaarden al van tevoren met de provincie uit 

onderhandeld.  

Het is goed te merken dat er veel belangstelling is voor 

deze pacht percelen.  

In totaal zeven ANV leden waren geïnteresseerd om 

een van beide percelen te pachten..  

Daarom was loting noodzakelijk. Op 28 april jl. heeft 

Noud van de Vorst in het Voedselbos de loting op 

eerlijke wijze verzorgd: Eerst samen met Ria Boons 

een controle op de lootjes, staan alle namen er één 

keer op? En daarna blind uit de mand de twee nieuwe 

pachters getrokken. 

 

Als eerste werd de winnaar van het eerste perceel van 

3,6 ha getrokken: Harry Biemans. 

Daarna was Jos Zijlmans degene die als tweede uit de 

bus kwam en de pachter wordt van het tweede perceel 

van 1,7 ha.  

 

Alle deelnemers hebben na de loting persoonlijk bericht gehad over de uitslag.  

 

3. Voedselbos Waspik 

 

In deze periode gaat in het voedselbos de aandacht vooral uit naar het labyrint. Het pad heeft 

zich de afgelopen winter met regen, sneeuw en vorst goed gehouden. Maar het is op enkele 

plaatsen verzakt. Die stukken worden opgehoogd met hetzelfde materiaal als waarmee het een 

jaar geleden is aangelegd. Daar zullen een paar zaterdagen mee gemoeid zijn. 

 

Verder worden er in de komende weken nieuwe kruiden aangeplant en wordt compost 

opgebracht omdat op sommige plekken de grond wel erg schraal is. Een aparte groep vrijwilligers 

heeft de verantwoordelijkheid op zich genomen het labyrint te onderhouden. In het voedselbos 

gaat de natuur haar eigen gang. Onderhoud van het labyrint zal zeker wat betreft de kruiden 

aandacht blijven vragen. Die aandacht is nu gegarandeerd. 

 

Er is een plan in de maak voor zes zomeravond programma’s, allereerst voor de groep 

vrijwilligers en hun directe relaties.  

We hebben besloten af te zien van een open dag in september omdat zo’n dag veel organisatie 

vraagt en er dan ook veel toeloop te verwachten is. Wel is het mogelijk een rondleiding te krijgen 

voor groepen. Een rondleiding duurt ongeveer een uur. Die gaat over achtergrond van dit plan, 

de bedoeling erachter en de totstandkoming. In het seizoen kan er ook iets geproefd worden. 

Voor een rondleiding kan een afspraak gemaakt worden via voedselboswaspik@gmail.com 

mailto:voedselboswaspik@gmail.com
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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. Ook wordt hij ‘rayonhoofd’ voor het Biesboschpad, 

waarover in deze nieuwsbrief meer informatie staat. 

 

Dit betekent dat het bestuur 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  

 

De aannemer is gestart met het zoeken naar explosieven, dit heeft ook in de lokale media 

gestaan. 

Het bestuur van ANV Slagenland blijft in gesprek met vertegenwoordigers van Provincie Noord-

Brabant en Waterschap Brabantse Delta.  

De gebiedsontwikkeling is in de ontwerpfase en ligt voor ter toetsing bij de Raad van State. Een 

en ander is gepubliceerd via onder andere gemeente Waalijk en eind april zijn er hoorzittingen 

geweest. Martens en Van Oord gaat in de maanden mei en juni de belanghebbenden bezoeken 

voor uitleg en verdere afspraken. 

De volgorde van werkzaamheden is als volgt gepland: 

1. uitvoeren mitigerende maatregelen in verband met verhogen waterpeil 

2. aanpassen van sloten 

3. realiseren van bouwwerken (stuwen en gemalen) 

4. afgraven van grond. 

Volgens planning zal het project in november 2022 afgerond gaan worden. 

 

Alles is ook te volgen op de website van Brabantse Delta, waar u zich ook kunt aanmelden voor 

de nieuwsbrief. 

 

Kleur & win een rondleiding! 

Er is een kleurwedstrijd uitgeschreven door het 

projectteam: 

Pak jouw potloden, kwasten en krijtjes maar uit de kast! 

Kleur de Westelijke Langstraat in en misschien mag jij 

straks op avontuur met een echte boswachter in dit 

bijzondere natuurgebied. 

 

De Westelijke Langstraat ligt tussen Waspik en 

Waalwijk. Wandel gezellig met het hele gezin door de mooie natuur, met bloemen, vissen, vogels 

en allerlei andere dieren. Ook vind je hier Gemaal de Slagen. Dit gemaal pompt water vanuit 

Waalwijk naar de Bergsche Maas. Hierdoor kan het water in de sloten van de Westelijke 

Langstraat hoger komen te staan, waardoor de planten meer schoon grondwater krijgen. 

 

Print jouw kleurplaat hier uit en lever ‘m in vóór 27 mei 2021 per post of mail. 

 

 

 

https://www.brabantsedelta.nl/westelijkelangstraat?utm_source=Laposta&utm_campaign=Nieuwsbrief+Westelijke+Langstraat&utm_medium=email
https://simcms.brabantsedelta.nl/_flysystem/media/kleurplaat-westelijke-langstraat.pdf?utm_source=Laposta&utm_campaign=Kleurplaat+Westelijke+Langstraat&utm_medium=email
https://waterschap-brabantse-delta.email-provider.nl/link/z_pzrckgbn/d2uprkpafu/vgoanoukwj/pm5syp5pwg/w4fvpldp64
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6. Inspiratiebedrijven natuur-inclusieve landbouw gezocht 

Er is grote behoefte aan inspirerende voorbeelden en 

uitwisseling van kennis onder natuur-inclusieve 

ondernemers. Daarom stelt provincie Noord-Brabant 

maximaal € 150.000 beschikbaar voor 6 

ondernemers die hun praktijkkennis en ervaring gaan 

delen met collega-ondernemers.  
 

Lees hier verder.  

 

 

7. Cursus Natuur-inclusief 

 

Vanaf 5 november a.s. verzorgt de HAS Hogeschool in samenwerking met Provincie Brabant de 

cursus natuur-inclusief ondernemen voor boer en tuinder. De cursus is beschikbaar voor elke 

primaire ondernemer in de land- en tuinbouw in Noord-Brabant met het idee om of door te 

schakelen naar een meer Natuur-inclusieve bedrijfsvoering. Meer informatie vindt u via deze link.  

 

 

8. ANV Slagenland op internet 

 

De website van ANV Slagenland is vernieuwd en 

wordt in de komende periode nog verder 

aangepast. Na een paar jaar zonder updates, 

hebben we in de afgelopen tijd gewerkt aan het 

bijwerken van nieuwsberichten. Ook vindt u meer 

informatie over onze projecten en de activiteiten 

in het kader van het Voedselbos. De agenda met 

excursies wordt gevuld zodra dit mogelijk is. 

ANV Slagenland is ook te volgen op Facebook, 

waar korte berichten zullen worden gedeeld. 

 

Wij nodigen u van harte uit om een kijkje te 

nemen op http://www.anvslagenland.nl/ of ons te 

volgen op Facebook. Suggesties en tips ter 

verbetering zijn welkom via e-mail 

m.hoefnagel@planet.nl. 

 

 

9. Biesboschpad 

 

In september wordt het nieuwe Streekpad 

het Biesboschpad door Wandelnet 

gelanceerd. Het pad is een 

rondwandeling van 170 kilometer rond het 

Nationaal Park de Biesbosch: van 

Dordrecht door de Hoeksche Waard via 

Strijensas en het pontje naar Moerdijk, via 

Lage en Hooge Zwaluwe door het 

polderlandschap naar Geertruidenberg, over de oude Elshoutse Zeedijk naar Drongelen en langs 

de flanken van de Biesbosch naar Werkendam waarna je door de Noordwaard polder via het 

Biesboschmuseum en het veer naar Kop van 't Land en Dordrecht wandelt.  

http://www.brabant.nl/actueel/nieuws/platteland/2021/inspiratiebedrijven-natuurinclusieve-landbouw-gezocht
https://www.has.nl/nl/has-bedrijfsopleidingen/opleidingen-en-cursussen/bedrijfsopleidingen/cursus-natuur-inclusief-ondernemen
http://www.anvslagenland.nl/
mailto:m.hoefnagel@planet.nl
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Informatie over de route is te vinden op: www.wandelnet.nl/nieuwe-streekpad-biesboschpad. Een 

interview met de initiatiefnemer Hans kuipers vindt u hier. 

 

Het pad loopt deels door het werkgebied van ANV Slagenland. Harrie Biemans zal als 

rayonhoofd zorgdragen voor het onderhoud van dit deel van het Biesboschpad. Om dit goed te 

kunnen uitvoeren, zijn er vrijwilligers nodig. Tweemaal per jaar moet er gecontroleerd worden of 

de bewegwijzering nog klopt en waar nodig bordjes vastgezet of vervangen worden. Vrijwilligers 

kunnen zich telefonisch aanmelden bij Harrie (06 26 15 28 37). 

 

 

10. Contributie 2021  

 

De hoogte van de contributie over het kalenderjaar 2021 zal gelijk blijven aan die in 2020, 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. 

 

Mocht u verhuisd zijn of van bankrekening zijn veranderd, vergeet dan niet uw nieuwe adres 

en/of bankrekeningnummer aan ons door te geven. 

 

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) 

 

 

11. Contactgegevens gebiedscoördinator / veldmedewerkers 

 

Ondernemerscoach natuurinclusieve landbouw; en Agrarisch natuurbeheer 

ANV Slagenland Meeuwis@maatschapmillenaar.nl    06 234 60 533 

 

Stila; Stimuleringsregeling Landschap Noord-Brabant 

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.  

http://www.wandelnet.nl/nieuwe-streekpad-biesboschpad
https://www.bndestem.nl/oosterhout/biesboschpad-voetafdruk-van-de-elisabethsvloed~a6f96e30/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
mailto:janenloesdebie@ziggo.nl
mailto:Meeuwis@maatschapmillenaar.nl
mailto:E.Verwer@Planet.nl
mailto:steven@orbis.nl
https://anbbrabant.nl/
http://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/platteland/agrofood-in-brabant/versnelling-transitie-duurzame-veehouderij/ondersteunende-maatregelen/natuurinclusieve-landbouw
http://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/platteland/agrofood-in-brabant/versnelling-transitie-duurzame-veehouderij/ondersteunende-maatregelen/natuurinclusieve-landbouw

