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November 2021 

Nieuwsbrief 

 

 

1. Voorwoord van de voorzitter 

 

Beste leden, 

 

Het is een mooi najaar waarin de tempratuur langzaam gaat zakken. Onze koeien zijn nog enkele 

dagen gras gaan vreten in de wei want het gras groeit. Verschillende bloemen willen nog bloeien. 

 

In deze nieuwsbrief blikken we terug op de Algemene Leden Vergadering, dit jaar in de Bonte 

Kraai. Harrie Biemans heeft afscheid genomen van het bestuur. Gelukkig heeft hij ons verzekerd 

dat hij een actief lid zal blijven. Dank je wel Harrie.  Roy Dankers is gekozen als nieuw 

bestuurslid; welkom Roy. Zijn verhaal klonk in de ALV krachtig. In deze nieuwsbrief stelt Roy zich 

nog eens aan u allen voor.  

Het voedselbos groeit  en  kleurt prachtig. Binnenkort komt er een windhaag aan de rechterkant 

bij. De ontwikkelingen van het grote project ‘de westelijke Langstraat ‘ krijgen zichtbaar vorm. De 

Herenboeren zijn op zoek naar grond. 

Jan Boudestein vertelt over de markering van het Biesbosch pad. Dit 169 km lange pad loopt 

over de lijnen van de Elisabethvloed.  

 

We gaan vol goede moed het nieuwe jaar tegemoet  en hopen elkaar weer te kunnen ontmoeten; 

de snoeidag  eind januari. En later in het jaar tijdens een bezoek aan het waterschap maar vooral 

ook op agrarische natuur. 

Ik wens u een warme adventtijd en, zoals mijn Limburgse roods zeggen; “ene goeie roetsj !” 

(dat is als het ware van de glijbaan het nieuwe jaar induiken, soort nieuwjaar duik). 

 

Tot ziens 

Ria Boons-van de Schoor 

 

2. Jaarvergadering 

 

 

1. De voorzitter heet de 29 aanwezigen 

welkom op de zeventiende jaarvergadering 

van ANV Slagenland.  

2. De notulen van de jaarvergadering d.d. 07-

10-2020 worden onveranderd aangenomen 

3. Er zijn geen mededelingen. 

4. Het jaaroverzicht 2020 en de agenda 2021 

wordt doorgenomen 

Er zijn 35 tegoedbonnen ingeleverd in de 

periode mei – september 2021.  

Voor de klankbordgroep Westelijke 

Langstraat wordt verzocht te informeren 

naar welk type maaisel wordt gestrooid in 

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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de buurt van de Vrouwkensvaart. 

Tevens het verzoek of er meer 

ruchtbaarheid gegeven kan worden aan 

het Biesboschpad dat door ons 

werkgebied loopt. 

5. Financieel verslag: ANV Slagenland 

heeft het jaar afgesloten met een 

positief resultaat. Het voedselbos heeft 

het jaar afgesloten met een negatief 

resultaat, dit komt vooral doordat er 

veel is geïnvesteerd in aanplant en 

onderhoud. 

De kascommissie, bestaande uit Jos 

Zijlmans en Anton Mekes, heeft de cijfers gecontroleerd. Deze waren prima verzorgd en er 

zijn geen onregelmatigheden aangetroffen. 

Jos wordt bedankt voor het controleren van de cijfers van de afgelopen 2 jaar.  

6. Voor de kascommissie over 2021 worden Anton Mekes en Wim Zijlmans aangesteld 

7. De verloting van de beschikbare percelen voor de binnenbijster vindt plaats na een korte 

toelichting op de procedure door Ria Boons. Hans de Bont zal, waar nodig, de loting 

verrichten 

Blok 1 (percelen 261, 262, 989, 264 en 266, ca. 5.6 HA): Geen loting aangezien Frank van 

Dongen de enige is met geldige Skal licentie die heeft ingeschreven en daarmee de eerste 

keuze heeft. 

Blok 2 (percelen 220, 222 en 223, ca. 4,832 HA – 5050m2): Albert Zijlmans heeft als enige 

ingeschreven. 

Perceel 228 en 867: Albert Zijlmans krijgt deze percelen als enige inschrijver. 

Perceel 880: Jos Zijlmans krijgt dit perceel. 

Perceel 271: Frans de Bont (’t Vaartje) krijgt dit perceel na loting. 

Perceel 273: Harrie Biemans krijgt dit perceel na loting. 

8. Harrie Biemans treedt af als bestuurslid, hij heeft 8 jaar in het bestuur van ANV Slagenland 

gezeten. Hij wordt hartelijk bedankt voor zijn inzet en krijgt een vogelhuis met eigen 

insectenhotel en bloemen. Wij vinden het fijn dat Harrie zich actief zal blijven inzetten voor 

onze vereniging. 

Roy Dankers zal Harrie opvolgen in het bestuur. Het voorstel tot zijn benoeming wordt met 

algemene stemmen aangenomen. 

9. Rondvraag 

Vragen inzake natuurontwikkeling Westelijke Langstraat, zoals positionering van sloten tov 

erfgrens kunnen het beste gesteld aan Camiel van der Heijden, projectleider van de 

aannemer Martens en Van Oord. Via de bouwapp en lokale media worden ook de 

spreekuren aangekondigd. 

Frans de Bont geeft aan niet 

meegedaan te hebben met de verloting 

van de percelen ivm de discussie over 

Jacobskruiskruid. Het bestuur zal de 

problematiek over Jacobskruiskruid 

nogmaals aankaarten bij de 

klankbordgroep. 

10. Na de pauze verzorgt Meeuwis 

Middelaar een lezing over vogel-

voedselakkers en –randen & het project 

Buitendeks 
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3. Voorstellen nieuw bestuurslid Roy Dankers 

 

Mijn naam is Roy Dankers, 37 jaar 

oud en geboren in Oosterhout. Ik 

ben getrouwd met Renske en vader 

van 4 kinderen: Fleur van 8 jaar en 

Britt van 6 jaar. En dan nog een 

tweeling Mick en Evy, beiden 4 jaar.  

Wij wonen in het prachtige Dongen-

Vaart, waar wij het heel goed naar 

ons zin hebben. Ik heb samen met 

pa een biologisch melkveebedrijf 

gehad in Dongen. Hier ben ik eind 

2019 uit gestapt wegens 

omstandigheden. Naast deze 

nieuwe functie bij ANV Slagenland 

zit ik ook met veel plezier in de Dorpsraad van Klein-Dongen-Vaart. Ik vindt het leuk om me in te 

zetten voor maatschappelijke functies.  

Ik heb al lang interesse in  boerennatuur. Heb daarom ook een cursus natuurbeheer en 

ondernemerschap niveau 1 en 2 Vangroenewaarde gedaan in Den Bosch. Het boerenbloed 

kruipt zeker nog door mijn aderen en ik hoop hier in de toekomst nog wat mee te doen. 

 

 Ik ben sinds 2020 werkzaam bij Bodem Basics als veldwerker, waarvoor ik in een groot gedeelte 

van Zuid-Nederland rondrijd. Dit gaat van stedelijke gebieden tot aan het buitengebied waar ik 

zelfstandig of met een collega handboringen uitvoer om zo meer te weten te komen over wat er 

precies in de grond zit of waar de bodem uit bestaat. Bijna bij elk bodemonderzoek plaatsen we 

ook peilbuizen waar we later dan grondwatermonsters uit halen. Deze bodem en 

grondwatermonsters die ik een potje of emmer moet doen worden dan in een laboratorium 

onderzocht. Ik vind het erg interessant hoe op verschillende plekken in Nederland de bodem is 

opgebouwd. Ik heb er zin in om de prachtige boerennatuur in ons gebied mee te ondersteunen in 

alle opzichten. 

Groet, Roy 

 

4. Het voedselbos Waspik in de herfst en winter 

 

Zolang het voedselbos nog in opbouw is, zijn er 

werkzaamheden te verrichten in de herfst- en winterperiode. 

Om te beginnen kunnen we zeggen dat de bomen goed 

gegroeid zijn dit jaar door de vele regen. Er zijn nog maar drie 

bomen dood die vervangen moeten worden. 

We gaan weer jonge bessenstruiken uitplanten, ditmaal 

achteraan, links van het pad. Daarvoor moet eerst de grond 

schoon gemaakt worden. 

De composthoop gaat afgegraven worden. Deze is vooral bedoeld voor de hoogstambomen die 

het minder goed gedaan hebben. Dat wordt een combinatie van machinaal werk en 

handenarbeid. 

 

Het grootste project wordt wel de aanplant van de houtwal/windsingel, aan de noordkant op het 

weiland van de provincie Brabant 

De subsidie voor het plantgoed is binnen, maar de arbeid die hiervoor verricht moet worden zal 

van onszelf komen. In december komen hier ongeveer 1400 jonge bomen of struiken te staan in 

drie rijen op 1 meter van elkaar over 300 meter lengte. Daarmee vergroten we de biodiversiteit, 
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beschermen we het voedselbos tegen de koude noordenwind en herstellen we een stukje van het 

oude slagenland. Alle soorten die we gaan planten, staan van oudsher in Nederland. Om 

voorbeelden te noemen: sleedoorn, meidoorn, lijsterbes, kornoelje, els, veldesdoorn, mispel, 

kwee enz. Wilg en berk zetten we niet te veel want die zaaien zichzelf wel uit. 

Tot slot moet er ook nog wat gesnoeid worden en wordt het gaas aan de voorkant herstelt zodra 

het graven van de sloot is afgerond. 

Ook de keet krijgt aan de binnenkant een opknapbeurt. 

 

Vele handen maken het werk licht; koffie met koek bevordert de leuke en plezierige 

ontmoetingen.  

Een ieder is van harte uitgenodigd om een handje te helpen. 

 

 

 

5. Project Westelijke Langstraat  

De klankbordgroep met Provincie 

Noord-Brabant, Waterschap 

Brabantse Delta, aannemer 

Martens en Van Oord en 

vertegenwoordigers van diverse 

belangengroepen is opgestart. 

Ria Boons vertegenwoordigt de 

ANV in de klankbordgroep. 

Het doel is om gebieds-breed 

actualiteiten (communicatie 

uitvoering, veelgehoorde klachten 

of opmerkingen) in en rondom de 

WL gezamenlijk te bespreken en 

daar waar mogelijk actie op te 

ondernemen. Daarnaast is het doel dat er voor de vervolgfase, na uitvoering van de het project, 

gezamenlijk een vervolg gegeven kan worden aan de planvorming van de gebieden die in fase 2 

van het project aan bod komen. Verder zijn er landelijk/provinciaal ontwikkelingen met betrekking 

tot de randen rondom Natura-2000 gebieden. De uitkomsten van de slagkrachtgroepen worden 

meegenomen in de klankbordgroep.  

Onderwerpen van gesprek tijdens de eerste vergadering betroffen de ervaringen met betrekking 

tot het grondtransport, wandelpaden tijdens de uitvoering van het project, de keuze voor de 

profilering van de sloten en verbreding van de watergangen. 

De vragen die ingebracht zijn naar aanleiding van de ledenvergadering van ANV Slagenland zijn 

eveneens behandeld:  

 Er zou eventueel vuil vanuit het kanaal verspreid zijn over de gronden rondom de 

Eendenkooi. Dit is nagegaan en er is enkel maaisel met zaden (uit een ander natuurgebied) 

verspreid over deze gronden zodat die in het voorjaar kunnen kiemen. 

 Er dient bij het beheer van natuur en openbare ruimte aandacht te zijn voor de aanwezigheid 

op Sint Jacobskruid.  

 De mogelijkheid om de maaidatum mogelijk met 2 weken (half juni ipv 1 juli) te verruimen is 

een lastig discussiepunt. De Westelijke Langstraat is een natuurgebied, natuur prevaleert 

boven aantal sneden gras uiteraard maar er moet een goede balans komen in de beheerfase 

tussen natuur en voorkomen van overwoekeren van ongewenste vegetatie. 
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Indien u vragen of opmerkingen heeft, die het individuele belang overstijgen, kunt u deze melden 

bij Ria Boons of Marianne Hoefnagel. Zij zetten dit dan op de agenda van de eerstvolgende 

klankbordgroep. Individuele vragen kunt u rechtstreeks stellen bij het projectteam.  

Voor meldingen, klachten of vragen die specifiek over de uitvoering van het project gaan kunt u 

de aannemerscombinatie Martens en Van Oord - Van der Ven bereiken via 

westelijkelangstraat@mvogroep.nl . Deze mail komt aan bij Camiel van der Heiden, 

omgevingsmanager. Hij zal contact opnemen of uw mail beantwoorden. De brochure over de 

Westelijke Langstraat is te vinden via deze link. 

 

6. Langstraat Herenboeren zoekt 20 ha goede agrarische grond voor een Herenboerderij 

in de omgeving Waalwijk 

 

 
 

Medio 2021 heeft een aantal mensen in de Langstraat regio het initiatief genomen om te komen 

tot de vestiging van de Langstraat Herenboeren. 

  

Een herenboerderij is een duurzaam opererend, kleinschalig gemengd boerenbedrijf, bestuurd en 

georganiseerd door een coöperatie van ca. 200 à 250 huishoudens. De boerderij brengt voedsel 

voort voor de aangesloten huishoudens. Voor meer informatie over de werkwijze van de 

Herenboeren Nederland verwijzen wij graag naar de website www.herenboeren.nl. Het aantal 

leden van de coöperatie Langstraat Herenboeren i.o. groeit ondertussen voortvarend. 

  

We zoeken ongeveer 20 ha. met een agrarische bestemming. Opstallen zijn niet noodzakelijk, al 

is gelegenheid voor het opslaan van materiaal en machines wel gewenst. Onze voorkeur gaat uit 

naar het gebruiken van de grond in langjarige pacht, maar er zijn ook mogelijkheden tot koop. Er 

wordt een biologisch-opgeleide boer in dienst genomen. 

Niet onbelangrijk om te melden is het feit dat indien de huidige eigenaar boer is, hij of zij indien 

gewenst in dienst kan worden genomen bij de herenboerderij. Uiteraard mits daarvoor interesse 

en de juiste motivatie aanwezig is. 

 

Ons zoekgebied voor de grond strekt zich uit langs de Langstraat, ruwweg tussen Vlijmen en 

Waspik, en ten zuiden van de Maas en ten noorden van de Loonse en Drunense duinen. 

Rondom De Moer, Kaatsheuvel, en Sprang-Capelle inbegrepen. 

 

Kunt u ons op weg helpen met onze zoektocht naar grond? 

Neem dan contact op met Yolande Honhoff, mede-kartrekker coöperatie Langstraat Herenboeren 

i.o.,  langstraatherenboeren@ziggo.nl, telefoon: 06 4088 8707, of neem contact op met Douwe 

van der Zwaag, Secretaris Langstraat 

Herenboeren i.o., Schubertlaan 19, 5251 HJ 

Vlijmen (06 1303 3619).  
 

  

mailto:westelijkelangstraat@mvogroep.nl
https://www.brabantsedelta.nl/_flysystem/media/tacctnb0590_folder_westelijkelangstraat_s5_v4.pdf
http://www.herenboeren.nl/
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7. Markering Biesboschpad 

Afgelopen zomer werd de ANV benaderd door Hans Kuijpers. 

Hans is de initiatiefnemer van het Biesboschpad. Dit 

gemarkeerde streekpad van de Stichting Wandelnet is 

afgelopen september geopend. 

Het Biesboschpad volgt de grenzen van de Elisabethsvloed die 

600 jaar terug sterk heeft bijgedragen aan het de vorming van 

het landschap in onze regio. Vanuit Geertruidenberg voert de 

wandeling door De Hoeksewaard, Dordrecht, De Biesbosch, 

Altena en De Langstraat.  

Voor het aanbrengen van de markering van de 169 km lange 

wandelroute was er behoefte aan vrijwilligers die één van de 

33 etappes gingen voorzien van de bekende LAW (lange 

afstand wandelpaden) markering. Vanuit de ANV is er in de 

nieuwsbrief van mei 2021 een oproep gedaan door Harrie Biemans of er interesse was om hierbij 

te helpen.  

In de zomer zijn Harry, René de Bont en ik naar de markeercursus geweest in Oud Drimmelen 

zodat we als volleerd markeerder aan de slag konden. Gewapend met een instructieboekje 

routekaart en -beschrijving en een tas vol met stickers, bordjes, schroefjes e.d. zijn we met zijn 

vieren (Marianne Hoefnagel was inmiddels ook aangehaakt) op pad gegaan om de etappes 

tussen Drunen en Geertruidenberg en vice versa te voorzien 

van een duidelijk bewegwijzering. Erg leuk om te doen maar wel 

een hele uitdaging. Het is toch zo'n 25 km markeren en dat in 

beide richtingen. Er moesten af en toe best wel wat capriolen 

uitgehaald worden om de markeringen op de juiste plek te 

krijgen. 

Uiteindelijk is het gelukt om met een grote groep vrijwilligers de 

169 km te voorzien van duidelijke bewegwijzering zodat veel 

wandelaars met plezier deze prachtige tocht kunnen maken. 

Van de wandeling is een leuk boekje verschenen met daarin de 

hele routebeschrijving. Op de voorkant prijkt een mooie foto van 

de "ons" natuurgebied De Westelijke Langstraat. Ik zou zeggen: 

loop eens een etappe en laat je verassen door al het moois de 

regio heeft te bieden. 

Jan Boudestein 

Meer informatie over de route en het pad is te vinden via www.wandelnet.nl/biesboschpad. 

 

  

http://www.wandelnet.nl/biesboschpad
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8. Kansrijke LNV regelingen voor Brabantse boeren 

 

Er is een nieuwe openstelling van de Sbv-regeling voor innovatie en de SABE-regeling. Tevens 

kunnen boeren met een subsidie uit het Economisch Herstelfonds (EHF) investeren in de 

toekomst van hun landbouwbedrijf. De regelingen zijn samen met de provincies opgesteld vanuit 

het EU-plattelandsprogramma 

Meer informatie is te vinden op deze website: 

https://www.landbouwenvoedselbrabant.nl/nieuws+home/2069056.aspx  

 

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

Marianne Hoefnagel.  

https://www.landbouwenvoedselbrabant.nl/nieuws+home/2069056.aspx
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

