
brabantsdagblad.nl vrijdag 19 oktober 2012 ● L

28| land van heusden en altena

door Niels van den Hoven

AALBURG – Als de ondernemers
rond de Markt in Wijk en Aalburg
niets zien in zes schuine parkeer-
vakken aan de Anjelierstraat - ter
hoogte van het marktplein - dan
worden die zo uit de plannen voor
nieuwe verkeers- en parkeermaat-
regelen voor het Wijk en Aalburg-
se centrum geschrapt.
„Dat scheelt ons gelijk weer tien-
duizend euro”, zei wethouder Jaap
van Luijk (SGP, verkeer) deze
week tijdens de raadsvergadering
van gemeente Aalburg. Daar be-
sprak de Aalburgse politiek de
nieuwe plannen voor het centrum

van Wijk en Aalburg.
Enkele ondernemers in het cen-
trum hebben de politiek laten we-
ten een uitbreiding van vier naar
zes parkeerplekken te weinig te
vinden. „Dat worden wel heel du-
re parkeerplekken”, verklaarden
Nelis en Corina van Helden van
Cafetaria Neco. Ze zien er liever
acht tot tien komen.
Tijdens de raad bleek het meren-
deel van de partijen het eens te
zijn met de plannen van de wet-
houder. Al vonden SGP, Aalburgse
Alliantie, PvdA, CDA, Christen-
Unie wel dat het om veel geld gaat
voor relatief kleine aanpassingen.
Van Luijk wil 100.400 euro uittrek-

ken voor een betere doorstroming
en veiligheid in het centrum.
20.000 euro daarvan krijgt Aal-
burg van de provincie Noord-Bra-
bant.
Naast de parkeervakken gaat het
om een bredere bocht in de Aal-
burgsestraat-Anjelierstraat, twee
zebra’s in de Anjelierstraat en en-
kele aanpassingen in het markt-
straatje.
Ondernemers in hartje Wijk en
Aalburg luidden vorig jaar de
noodklok over parkeer- en ver-
keersproblemen daar. Zij zien het
ook zitten in de plannen van de
wethouder, behalve in de zes par-
keervakken.

Ruim een ton voor verkeer in
centrum van Wijk en Aalburg

door Mirjam Noorduijn

’D e natuur je buur’.
dit motto prijkt in
grote letters op een
informatiepaneel

van Brabants Landschap. Het kan
je niet ontgaan wanneer je vanaf
de Parallelweg in Giessen het Alm-
bos inloopt. Zo’n tweeënhalve
week geleden is het bord onthuld,
nadat de gemeente Woudrichem
en Brabants Landschap een erf-
pacht -en beheerovereenkomst
hadden getekend op Fort Giessen
om het gehele groenbeheer van
het Almbos over te dragen aan Bra-
bants Landschap.
Hans Schep, districtsbeheerder bij

Brabants Landschap en verant-
woordelijk voor 8000 ha Brabants
natuurgebied, vertelt hoe trots hij
en zijn medewerkers op dit heuge-
lijke feit zijn. Met een topografi-
sche kaart van het ‘nieuwe’ natuur-
gebied op zak toont hij zich, wan-
delend door een herfstig en ver-
stild Almbos, een deskundig gids
die je duidelijk weet te maken dat
het Almbos meer is dan ‘zomaar’
een recreatief park, of willekeurig
aangelegd dorpsbos.
„De geschiedenis van het Almbos
begint eigenlijk bij de Alm, de ro-
de draad in het dorpsbos”, vertelt
Schep. „Je kunt het je nu nauwe-
lijks nog voorstellen, als je het klei-
ne stroompje door het natuurge-

bied ziet slingeren, maar ooit was
het een belangrijke rivier. In de
vroege middeleeuwen vestigden
zich al mensen op de oeverwallen
en ontstonden daar de eerste ne-
derzettingen zoals Uitwijk en Em-
mikhoven. De Alm was lange tijd
de levensader van het Land van
Heusden en Altena. Langzaam
werd het gebied ontgonnen. Zo
werd de basis gelegd voor een bij-
zonder stukje cultuurlandschap
waarvan het Almbos deel uit-
maakt.”
Allerlei authentieke elementen in
en rond het bos roepen het verle-
den terug, toont Schep. De Eng bij-
voorbeeld, liggend tussen Uitwijk
en de Alm in het Almbos, behoort

tot de oudste overgebleven land-
bouwgebieden van de streek. En
de hakgrienden, de Heerlijkheids
-of Jagersgriend aan de Giessense
kant van het bos en de Lange
griend tussen de Burgstraat en de
Rijswijkse Steeg stammen uit eind
19e eeuw.
Maar ook het recentere verleden
heeft een zichtbare bijdrage gele-
verd aan het unieke karakter van
het Almbos. Willekeurig verspreid
door het bos staan groepjes fruit-
bomen van ruim zestig jaar: alle-
maal oude rassen. En de aaneenge-
sloten grote en kleine plas, waar
de herfstbomen zich spiegelen in
het doodstille water, is een fraai
natuurlijk restant van de ruilverka-

veling die tussen 1960 en 1970
plaatsvond. Een put moest toen
worden gegraven om zand te win-
nen voor aanleg van wegen die
het Land van Heusden en Altena
moesten ontsluiten.
„In die jaren”, vertelt Schep,
„heeft toenmalig burgemeester
van de gemeenten Andel, Giessen
en Rijswijk, mr. Jan Nico Schol-
ten, de eerste aanzet gegeven tot
ontwikkeling van het Almbos als
dorpsbos. Een aantal grote eiken,
balsempopulieren, dwergmispels
en bijzondere essen dateert uit die
tijd. Het idee is deze te laten uit-
groeien tot echt monumentale bo-
men. Maar om ze ruimte te geven
zullen we ook moeten kappen.

‘Almbos is meer dan willekeurig

NATUUR
Het Almbos moet in de toekomst ruiger worden en
meer afwisseling bieden, vindt de nieuwe beheerder
Brabants Landschap.

Een van de bomenlanen in het Alm-
bos.  foto Patrick Guitjens

Het groenbeheer van het
Almbos valt sinds eind sep-
tember onder de verant-
woordelijkheid van Bra-
bants Landschap. Districts-
beheerder Hans Schep ver-
telt waarom het Almbos zo
bijzonder is. Het Almbos is op weg naar zijn herfsttooi. De bomen weerspiegelen in het water van de ontzandingsplas.  foto Patrick Guitjens
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Op uitnodiging van Altenatuur is
meteoroloog Christiaan Diem uit
Leerdam op dinsdag 23 oktober te
gast in Fort Giessen. Voor de pauze
bespreekt hij de basisprincipes van
de weerkunde en het klimaat. Na
de pauze ligt het accent op het
waarnemen van het weer en het
herkennen van wolken en andere
weersverschijnselen.
Aanvang 20.00 uur, entree gratis.

Bij een eenzijdig ongeluk op de
Duylweg in Almkerk zijn donder-
dagmorgen twee gewonden geval-
len. Een 19-jarige automobilist uit
Eethen, verloor de macht over het
stuur. De auto belandde in de
sloot. De 19-jarige raakte lichtge-
wond. Zijn passagier, een 18-jarige
man uit Kaatsheuvel, liep een ge-
broken kaak op.

WERKENDAM – De Werkendamse
Sportloterij heeft 37.500 euro opge-
leverd. Dit geld gaat naar vier goe-
de doelen: verzorgingshuis Goeza-
te, woonvorm De Zonnestraal,
Het Logeerhuis en kinderboerderij
Floreffehoeve. Woensdag 31 okto-
ber krijgen de vier een cheque ter
waarde van 937,75 uitgereikt. Dit
gebeurt op Goezate.
Het geld is door enkele plaatselijke
sportverenigingen bij elkaar ge-
bracht door de verkoop van loten.
De trekking zou eigenlijk plaatsvin-
den tijdens de Open Havendag in
juni, maar daar stak Justitie toen
een stokje voor. Er waren op dat
moment nog te veel niet verkoch-

te loten in omloop en dat maakt
een trekking fraudegevoelig.
De organisatie van de loterij is met
man en macht achter de niet-ver-
kochte loten aan gegaan en uitein-
delijk kon de trekking op 31 augus-
tus alsnog plaatsvinden. Dit ge-
beurde tijdens de afsluiting van de
Zwem4Daagse in zwembad Werki-
na.
Aan de loterij, die voor de eerste-
keer werd gehouden, deden acht
lokale sportclubs mee: BC Virtus,
TV Werkendam, Libera, Cross
Smash, OKK, Biesboschzwem-
mers, Beachsportvereniging Wer-
kendam en Kozakken Boys.

www.werkendamsesportloterij.nl

door Niels van den Hoven

WOUDRICHEM/ZALTBOMMEL - De
Raad van Commissarissen (RvC)
van woningcorporatie Woonlinie
heeft geen problemen met de hoog-
te van het salaris (238.000 euro)
van zijn directeur Peter van den
Heuvel. Woonlinie bezit huizen in
het Land van Heusden en Altena
en de Bommelerwaard.
Dat valt op te maken uit een brief
die de Raad van Commissarissen
heeft gestuurd naar het college van
burgemeester en wethouders van
Woudrichem. Dat vroeg begin sep-
tember hoe het salaris van Van den
Heuvel staat tot de hoeveelheid
werk die de directeur doet.
Volgens het toezichtsorgaan van
Woonlinie valt het huidige salaris
binnen de norm die bestuurders
van woningcorporaties mogen ont-
vangen. „Daarnaast hebben wij

met Van den Heuvel afspraken ge-
maakt over zijn contract. Dat wil-
len we respecteren.”
Begin september ontstond enige
ophef over het salaris van de Woon-
linie-directeur. In het televisiepro-
gramma De Slag om Nederland
(Nederland 3) kwam het salaris
van Van den Heuvel aan bod.
De ChristenUnie in Woudrichem
wilde daarop weten of het college
op de hoogte was van het salaris
van Van den Heuvel. Ook wilde de
partij dat het college haar invloed
zou aanwenden om het salaris te
verlagen.
Ook in de gemeenteraad van Aal-
burg werden vragen gesteld over
het salaris van Van den Heuvel.
De Woonlinie-bestuurder heeft
eind vorig jaar aangegeven zijn sala-
ris te willen verlagen. Dat is begin
van dit jaar al voor een deel ge-
beurd.

door Niels van den Hoven

WIJK EN AALBURG – De Aalburgse
gemeenteraad zegt pas ja tegen
een onderzoek naar een vestiging
van kinderdagopvang ‘t Spektakel
bij christelijke basisschool De
Hoeksteen in Wijk en Aalburg als
er meer duidelijk is over de toe-
komstige financiering van de kin-
deropvang.
Het college van burgemeester en
wethouders van Aalburg stelt voor
een onderzoek te doen naar de
komst van een dependance van ‘t

Spektakel bij De Hoeksteen. Daar-
mee krijgt de basisschool geen ei-
gen voorschool. In afwachting van
landelijk beleid over voorscholen
kiest Aalburg voorlopig voor een
vestiging van ‘t Spektakel bij De
Hoeksteen. Het benodigde geld
haalt Aalburg uit reserves.
De meeste partijen zien het wel
zitten in de tijdelijke voorschoolse
opvang bij De Hoeksteen. Martien
Vos van de SGP wilde van wethou-
der Jan Spuijbroek (BAB) nog wel
weten wie het beleid van de nieu-
we dependance bepaald. Spuij-

broek liet weten het eerst aan bei-
de instellingen over te laten. „Ko-
men zij er niet uit, dan hebben wij
een standaard beleid voor deze op-
vang.”
De Hoeksteen liet begin dit jaar de
raad van Aalburg weten te overwe-
gen een eigen voorschoolse op-
vang te beginnen. Volgens de
school zijn er veel ouders die vin-
den dat de opvang van peuterspeel-
zaal ‘t Spektakel niet goed aansluit
bij hun eigen identiteit en geloofs-
overtuiging. Op 30 oktober spreekt
de raad weer over het voorstel.

door Mirjam Noorduijn

WOUDRICHEM – Op initiatief van de
gemeente Woudrichem is op 26
september het groenbeheer van
het Almbos overgedragen aan Bra-
bants Landschap. De verantwoor-
delijkheid voor het onderhoud
van de recreatieve voorzieningen,
zoals de paden en bermen, de
bankjes en het schoon houden
van het bos blijft echter de verant-
woordelijkheid van de gemeente
Woudrichem.
De politiehondenvereniging en vis-
vereniging kunnen gewoon van
het dorpsbos gebruik blijven ma-
ken. De natuur -en recreatieve be-
stemming van het Almbos is zo in
ieder geval voor de komende der-
tig jaar gegarandeerd.
Doelstelling van Brabants Land-
schap is de natuur meer ruimte te
geven. Dat betekent duurzaam on-
derhoud en gericht maai -en hak-
beheer van het bos (9 ha), de wa-
terplas (5 ha), de wilgen hakgrien-
den (5 ha), het eshout (1 ha) en
het grasland met daarop knotbo-
men, populieren en bloemen (10
ha).
De aaneengesloten fraaie boom-
gaard, die aan de voetbalvelden
grenst, valt niet onder Brabants
Landschap. Volgens districtsbe-
heerder Hans Schep is onderhoud
daarvan te arbeidsintensief. Wel
pleit hij voor behoud van de oude
fruitbomen.
Omwonenden, gemeente en Agra-
rische Natuurvereniging Altena
Biesbosch zouden volgens Schep
een oplossing moeten verzinnen.
Burgerparticipatie zou de districts-
beheerder toejuichen: letterlijk sa-
men de vruchten plukken van het
gezamenlijke onderhoud van de
bomen.

Cheques sportloterij
naar goede doelen

RvC Woonlinie vindt
salaris verantwoord

Raad wil zekerheid over financiering

Twee gewonden bij
ongeluk Duylweg

Natuur moet
meer ruimte
krijgen in bos

Meteoroloog te gast
op Fort Giessen

Wat verdwijnt, wordt vervangen
door bessendragende heesters en
lage bomen als meidoorns, haze-
laars en linden.”
„Het Almbos moet geleidelijk aan
ruiger en afwisselender worden’,
vervolgt Schep. „Er wonen al veel
verschillende vogels, zoals de nach-
tegaal, wielewaal, karekiet en ijsvo-
gel, maar we willen er meer. Het
maaien van de weiden rondom de
plas gaan we daarom beperken tot
twee keer per jaar, zodat de grond
schraler wordt en een grotere bloe-
menvariatie ontstaat. Ook zal oud
en dood hout blijven liggen: de
tondelzwam gedijt daar goed op
en de specht huist er graag. Zo
brengen we natuur dicht bij huis.
Dat is niet voor niets het motto
van Brabants Landschap.”

dorpsbos’

Volg het nieuws ook op internet

„Er wonen al veel verschillende vogels in het Almbos, zoals de nachtegaal,
wielewaal, karekiet en ijsvogel, maar we willen er meer. Het maaien van de
weiden rondom de plas gaan we daarom beperken tot twee keer per jaar, zo-
dat de grond schraler wordt en een grotere bloemenvariatie ontstaat.”

brabantsdagblad.nl/langstraat

Hans Schep:

Volg Sweetdeal op Twitter en Facebook

 @SWEETDEALBOSCH   /SWEETDEALDENBOSCH

Den Bosch

Zin in een vorstelijk avondje vol smaak? Maak kennis met de 
Indiase keuken en geniet van het 4-gangen ‘Thaly menu’ voor 
2 personen bij Prince of India.

Deze deal koop je alleen opwwww.sweetww.sweetdealdeal.nl.nl!!

VAN €59,50

NU €29,75

KORTING 50%
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