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Juli 2021 

Nieuwsbrief 

 

 

1. Voorwoord van de voorzitter 

 

Beste ANV slagenland-leden, 

 

Een extra volle zomereditie van onze nieuwsbrief met een extra lang voorwoord.  

 

Na enkele jaren met zomerse zomers hebben we nu een zomer met natte voeten. ‘De gaatjes 

zijn open’. We zagen het water deze kant op stromen. In het Overdiep liepen de uiterwaarden vol 

en nu weten we weer waar die voor dienen. Vorige jaren wisten we soms niet meer dat we in dit 

Hollandse waterlandje leven. Door die voorgaande droogte heeft het Jacopskruiskruid zijn kans 

gepakt om te groeien. In de Binnenbijster ziet het er geel van. Niet iedereen is blij met dit kruid. Ik 

trek het in het voorbijgaan graag met wortel en al uit de grond. Het is volgens mij nodig om deze 

plant in te dammen; de bloem en de steel zijn giftig voor de grazers. Die eten het in de wei dan 

ook niet op. Het kruid is niet welkom in het hooi (niet in de stal). Het probleem is ook dat daar 

waar het kruid groeit geen gras of ander wel smakelijk kruid kan groeien. Ik wil u graag 

attenderen op het artikel over de Jakopskruid-aardvlo. Daar had ik voor enkele dagen terug ook 

nog nooit van gehoord. Als iemand deze aardvlo vindt laat het weten. Samen kunnen we dit 

kruidje proberen te reduceren in zijn omvang.  

Van teveel naar tevreden, daar gaat de voorstelling van Mansholt over. In het project Westelijke 

Langstraat hopen we op een tevreden samenwerking. Laat duidelijk zijn dat ik deze ’natuur bom’ 

van de provincie niet gemakkelijk vind. We kunnen er niet omheen. De veranderingen zijn al 

zichtbaar ingang gezet. Zichtbaar willen we zijn in de excursie door het voedselbos waar ik hoop 

op een zomers zonnetje. Ons lid Tjeerd Veenstra heeft een stukje geschreven over de Samentuin 

Vrijhoeve. Waar hij volgens mij ‘een van de beschikbare menskracht met vaardigheden’ is. Wie 

wil er in de volgende nieuwsbrief schrijven over zijn of haar bezigheden?   

 

Tot slot voor de liefhebber, zijn er weer mogelijkheden op natuurpacht van de provincie voor 

verschillende percelen in de Binnenbijster. Graag wil het bestuur weten wie er voor welk(e) 

percelen interesse heeft. Hier komen we in de volgende nieuwsbrief op terug. Dan weten we tot 

welke dag u zich kunt opgeven en wanneer we bekend maken wie welk perceel mag pachten.  

 

Tot ziens als het kan, het liefst met een zomers zonnetje 

Ria Boons-van de Schoor   

 

 

2. Jaarvergadering 

 

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 en wel bij de Bonte 

Kraai in Raamsdonk.  
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Na de jaarvergadering, waarin we verwachten een nieuw bestuurslid te kunnen voorstellen als 

opvolger van Harrie Biemans, zal Meeuwis Millenaar ingaan op de vogel-voedselakkers en -

randen. Het project Buitendeks wordt dan uitgebreid toegelicht. 

Natuurlijk ontvangt u te zijner tijd een uitnodiging en agenda en laten we u dan weten of we ook 

echt elkaar in levende lijve kunnen treffen. Noteer de datum alvast in uw agenda!  

 

 

3. Overdiepse Polder 

 

Juli 2021 is een maand die bewoners van 

de Overdiepse Polder niet snel zullen 

vergeten. Na overvloedige regenval in 

Duitsland en België, traden als eerste de 

rivieren in het zuiden van ons land buiten 

hun oevers en bereikte de piek van het 

zogenaamde hoog water plateau Waspik op 

20 juli.  

 

Het water stond op het hoogste punt 18 

centimeter onder de tussendijk, waardoor 

de Overdiepse Polder droog bleef. Wel is de hinder in de uiterwaarden goed te zien op bijgaande 

foto (bron: Brabants Dagblad). Agrariërs hebben in het weekend voorafgaand aan de piek, het 

gras van het land af kunnen halen, maar de aardappelen en mais die in de uiterwaarden staan, 

zullen zeker schade gaan ondervinden. 

 

 

4. Excursie voedselbos Waspik 

 

Nu de overheid versoepelingen heeft aangekondigd, is er ook weer gelegenheid om u uit te 

nodigen voor een excursie. Een mooie gelegenheid om de groei en bloei van het voedselbos in 

de praktijk te bekijken en met eigen ogen te aanschouwen wat het werk van de vrijwilligers heeft 

opgeleverd.  

We hebben een tweetal mogelijkheden voor belangstellenden. 

Op vrijdagavond 3 september om 19.00 uur en op zaterdag 4 

september om 14.00 uur bent u van harte welkom in het 

voedselbos aan de Vrouwkensvaartsestraat (nabij het halve 

zolen fietspad). De dan geldende COVID-19 maatregelen zullen 

natuurlijk strikt worden opgevolgd. Wij verzoeken u om u tevoren 

aan te melden via e-mail voedselboswaspik@gmail.com. 

 

Na de rondleiding met uitleg, sluiten we af met een drankje. 

 

5. Project Westelijke Langstraat  

Mede op verzoek van ANV Slagenland wordt een Klankborgroep voor de gehele Westelijke 

Langstraat opgericht, om te komen tot een integraal en gebiedsbreed overleg tussen de 

verschillende belangen(organisaties) en de samenwerkingspartners voor het gebied Westelijke 

Langstraat (Waterschap Brabantse Delta, Provincie Noord-Brabant, Staatsbosbeheer en 

gemeente Waalwijk).  

mailto:voedselboswaspik@gmail.com
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Het initiatief is vooraf besproken met het 

Omgevingsteam van de Westelijk 

Langstraat en is akkoord bevonden door 

de Stuurgroep. Marianne Hoefnagel en 

René de Bont stemmen af met de 

vertegenwoordigers om te komen tot een 

gezamenlijke agenda. Het is de 

bedoeling dat gedurende de komende 

jaren de groep 4x per jaar met het 

Omgevingsteam en bestuurder overlegt.  

De klankbordgroep neemt geen besluiten of beslissingen inzake de natuurontwikkeling maar 

stemt af, verbindt en dient als gebiedsbreed communicatiekanaal tussen vertegenwoordigers uit 

het gebied Westelijke Langstraat en overheid. De overheid neemt ontwikkelingen mee in de 

afweging om te komen tot toekomstige besluitvorming. Het plan is om in september voor de 

eerste maal bijeen te komen. Via deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte. 

 

 

6. Samentuin Vrijhoeve  

 

In 2017 won Malin Wittebol met haar idee voor een kruidentuin een geldprijs voor het Beste Idee 

van Waalwijk, 

We konden voor 10 jaar een perceel van 3500 m2 huren van de gemeente Waalwijk voor een 

symbolisch bedrag. Het perceel ligt achter de brandweerkazerne in Sprang-Capelle. Vroeger 

werd er prei geteeld, de laatste jaren was het helemaal vergrast. In 2019 konden we met de 

aanleg beginnen. 

 

Één van de vrijwilligers maakte een tekening met een hoofdpad van leem en zijpaden van 

houtsnippers. Ook een waterpartij met flauwe tot steile taluds. Met de vrijgekomen grond werden 

hoogteverschillen aangebracht. Op de heuvel werden bijenkasten gezet en afgeschermd met 

rododendrons. In de zuidwal werd een insectenwand gemaakt. 

Een zeecontainer dient als schaftruimte en voor opslag van gereedschap. Een composttoilet 

moet nog worden gerealiseerd. 

 

De penningmeester bleek een bekwaam fondsenwerver, maar ook de man van de 

begrotingsdiscipline. Allengs vullen zich steeds meer zaken in, in sterke mate bepaald door de 

beschikbare menskracht en vaardigheden. Soms piept het en kraakt het, maar het loopt. 

Terugkijkend is er in korte tijd heel wat tot stand gebracht. 

 

De Samentuin is aangesloten bij VELT = Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren. 

Kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen worden niet toegepast. De grond wordt niet 

geploegd of gespit. Om het bodemleven te 

bevorderen en het bodemvocht vast te houden 

wordt de grond bedekt met organisch materiaal 

als blad, gras, afgesneden rode klaver, blad van 

mierikswortel. 

 

Er is een medicinale – en keukenkruiden tuin. 

Een tuin met laag-, half- en hoogstam fruit. 

Borders met heesters en bloemenmengsels. 

Biodiversiteit is een sleutelwoord. 

Bewoners van het verzorgingstehuis Elzenhoven 

worden wekelijks door vrijwilligers naar de tuin 
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begeleid voor een wandeling, een kopje thee en een activiteit. Bewoners van het Thomashuis 

komen 4 keer per jaar. 

 

Op de moestuin wordt een groot scala aan groenten geteeld. Een onderdeel is de schooltuin. 

Kinderen van groep 6 van basisschool De Rank hebben hier per groepje van 4 kinderen een 

tuintje. Op 15 september planten ze aardbeien, op 15 oktober winteruien, knoflook en tuinbonen, 

op 15 april aardappelen, sla en radijs, op 15 juni oogsten ze. Naast de moestuinopdracht voeren 

ze per keer 7 natuuropdrachten uit. 

 

Verdere informatie op www.samentuinvrijhoeve.com 

Samentuin - een goed medicijn. 

 

Tjeerd Veenstra  

 

 

7. Percelen Binnenbijster 

 

Provincie Noord-Brabant biedt ANV Slagenland 

Westelijke Langstraat enkele percelen onderhands 

aan voor pacht 2022 in de Binnen Bijster,. 

De percelen wordenaangeboden voor 1 jarige 

verpachting (met mogelijkheid tot onderhandse 

verlenging tot start werkzaamheden in het kader 

van het project Westelijke Langstraat), met 

natuurpacht voorwaarden. Dit in verband met 

ligging binnen het Natuurnetwerk Brabant (NNB) 

en geplande werkzaamheden op deze percelen in 

2023. De prijs voor deze natuurpacht percelen 

bedraagt € 260,00 p/ha voor 2022. 

 

In de volgende nieuwsbrief zullen wij uiteenzetten 

hoe we de verloting voor deze percelen onder de 

leden van ANV Slagenland gaan organiseren. 

Vanuit het bestuur hebben we navraag gedaan 

naar de achtergond voor de keuze van de, late, 

maaidatum in het pachtcontract van provincie 

Noord-Brabant. De maaidatum van 1 juli is een 

keuze die gemaakt is bij het vaststellen van de 

natuurpachtvoorwaarden. Aan deze keuze liggen 

diverse wetenschappelijke onderzoeken ten 

grondslag waarbij de relatie wordt gelegd tussen natuurontwikkeling en bijvoorbeeld 

faunabeheer.  

http://www.samentuinvrijhoeve.com/
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Het gaat dus niet alleen om de bescherming van 

“reekalfjes en vogelnesten”, maar ook bijvoorbeeld 

om de ”eerste uitzaai van bloeiers”. Dit beleid is 

ontwikkeld en voorbereid door het Grond 

Ontwikkelfonds Brabant (GOB), verantwoordelijk 

voor de realisatie van de NNB, en de Provincie. 

De voorwaarden zijn voor álle provinciale gronden 

binnen het NNB gelijk en er kan niet van worden 

afgeweken. Het totale voorwaardenpakket is, 

wellicht ten overvloede,  

bedoeld om voor te sorteren op de inrichting tot 

natuur en heeft niet als doel de continuering voor 

landbouwkundig gebruik. 

De provincie realiseert zich dat de belangen van 

pachter en provincie niet altijd identiek zijn, maar ik 

ga er vanuit dat ik u dat met voorgaande voldoende 

heb toegelicht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Jacobskruiskruid 

 

Naar aanleiding van klachten vanuit van omwonenden en Binnenbijster-liefhebbers over het 

Jacobskruiskruid, dat niet wordt gemaaid/beheerd heeft de vertegenwoordiger van Provincie 

Noord-Brabant als volgt gereageerd: “Dit is nu net zo’n plantje dat divers gewaardeerd wordt door 

natuurliefhebbers, burgers en agrariërs.  

Pachters mogen de plant hier fysiek (en selectief) bestrijden, maar voor natuurontwikkeling hoeft 

dit in beginsel géén verkeerde plant te zijn. Omdat volgend jaar gestart wordt met de 

daadwerkelijke inrichting, gecombineerd met het opzetten van het grondwaterpeil, is de 

verwachting dat de populatie zal afnemen.” 

 

Onderstaand artikel over Jakobskruisklruid uit het blad EKOLAND willen we graag met u delen. 
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9. Voorstelling Mansholt  

Deze zomer reist toneelgroep Jan Vos door Nederland met de voorstelling Mansholt – 

Veranderen vergt moed. Een thema dat ook nu nog actueel is en wij wijzen u graag op deze 

voorstelling. 

 

Het verhaal 

Het is 1972. De Apollo 16 reist 

naar de maan en de 

Vietnamoorlog is in volle gang. 

Ard Schenk wint 3 gouden 

medailles tijdens de Olympische 

Winterspelen. Euro-commissaris 

van Landbouw Sicco Mansholt 

staat aan de vooravond van zijn 

pensioen, zijn werk zit erop. 

 

Dan komt de Club van Rome met het alarmerende rapport Grenzen aan de groei. Als Mansholt 

ziet wat de gevolgen zijn van het beleid van schaalvergroting, waarvoor hij zich zijn leven lang 

heeft ingezet, slaat de schrik slaat hem om het hart. Hij breekt radicaal met zijn oude 

overtuigingen. En tot afgrijzen van de mensen om hem heen wordt hij een van de eerste 

pleitbezorgers van een kringloop-economie. 

 

Als hij daarnaast ook nog eens verliefd wordt op zijn 40 jaar jongere stagiaire Petra Kelly, de 

latere oprichtster van Die Grünen in Duitsland, is de chaos compleet. Voor het eerst in zijn leven 

kan Sicco niet kiezen. Moet hij met zijn vrouw na zijn pensioen in Drenthe gaan wonen? Of is het 

nog geen tijd om zich terug te trekken en gaat hij samen met Petra de wereld in om zijn nieuwe 

politieke boodschap te verkondigen? 

 

Mansholt is aangrijpend toneel over de moed die het kost om te veranderen. 

 

In de bijgevoegde flyer vindt u meer informatie over de voorstelling en de data en locaties. 

10. 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.  
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