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Verkiezingskoorts
De verkiezingskoorts heerst nog niet echt. Toch is het woens-
dag 7 maart al zover: de provinciale statenverkiezingen. De ko-
mende weken worden heel belangrijk voor de politieke par-
tijen. Er zijn nog volop stemmen te winnen. Dat weten de kan-
didaat-statenleden in het Land van Heusden en Altena maar al
te goed. Heel belangrijk is de naamsbekendheid. Een opvallen-
de verkiezingsposter, het liefst met foto van de regionale kandi-
daat, kan daarbij helpen. Op de verkiezingsborden in het ge-
bied lachen diverse kandidaten uit het Land van Heusden en
Altena je al toe.
Woudrichemmer Roland van Vugt, nummer 23 op de Brabant-
se CDA-lijst, is één van hen. Hij heeft in de verkiezingsstrijd
een eigen slogan: Van Vugt naar Den Bosch. Kort maar krach-
tig. „Deze slogan kwam bij het brainstormen het eerst naar bo-

ven. En dat zijn meestal de bes-
te.” Het is in ieder geval heel wat
anders dan de slogan van partij-
genoot Renze Bergsma uit
Woudrichem, nummer 7 op de
CDA-lijst. Daadkrachtig en be-
trokken: stem Renze. Zo’n politie-

ke kreet komt heel wat bekender voor, en zal geen originali-
teitsprijs opleveren.
Nieuwendijker Hermen Vreugdenhil is als lijsttrekker hét ge-
zicht van de ChristenUnie/SGP, en prijkt daarom in heel Bra-
bant op verkiezingsposters. Hij lift mee met de partij-slogan
Voor een waarde(n)vol Brabant. „Ik vind ‘m zo goed, dat ik
geen persoonlijke slogan hoef.” Ook de Oudendijkse Jeannette
Zwijnenburg, nummer 8 op de VVD-lijst heeft geen ‘eigen’ slo-
gan. „Ik laat op andere manieren zien, waarvoor ik sta. Mijn
campagne is in volle gang.” Een verkiezingsposter, met haar ge-
zicht, ontbreekt in ieder geval niet. Ook zij wil op zoveel moge-
lijk plaatsen in het Land van Heusden en Altena hangen. Zwij-
nenburg was dan ook (onaangenaam) verrast dat over één van
haar posters in Woudrichem een affiche van ‘concurrent’ Ren-
ze Bergsma is geplakt. Maar verdere actie onderneemt ze niet.
„Ik maak me er verder niet druk om. Het zegt meer over dege-
ne die dit soort acties nodig vindt.”

Verkiezingsbord in Woudrichem, met daarop veel kandidaat-sta-
tenleden uit de streek.  foto Patrick Guitjens

De natuur in het Uitwijkse veld wordt voor 250.000 euro onder handen genomen.  

WERKENDAM – De politierechter in
Breda heeft een 26-jarige man uit
Gorinchem veroordeeld tot een
werkstraf van zestig uur plus vier
maanden rijontzegging. De man
kreeg de straf voor het rijden on-
der invloed van alcohol, het nege-
ren van een stopsignaal én het be-
dreigen van twee agenten.
In de avond van 30 juni vorig jaar
zag de politie in Werkendam een
auto, waarvan bekend was dat de
bestuurder nogal eens onder in-
vloed achter het stuur zit. Toen de

automobilist merkte dat de politie
hem wilde aanhouden, ging hij er
razendsnel vandoor.
Na een lange achtervolging kwam
de personenauto in Werkendam
tot stilstand, waarna de 26-jarige
man te voet probeerde te onsnap-
pen.
De man kon worden aangehou-
den, doordat één van de agenten
op zijn rug sprong en hem tegen
de grond werkte. Hevig verzet en
een bedreiging aan het adres van

de agent volgden. Op het politiebu-
reau bleek de man bijna tweeën-
half keer zo veel alcohol te hebben
gedronken als een automobilist is
toegestaan.
De officier van justitie sprak van
een heel 'kwalijke zaak'. Dit vanwe-
ge de agressieve houding van de
man, die na zijn aanhouding ook
nog een tweede politieman be-
dreigde. De bestuurder zei kwaad
te zijn geworden, omdat de agen-
ten tijdens zijn aanhouding lache-
rig deden.
De man kon overigens gisteren
weer gewoon in zijn auto stappen,
aangezien zijn rijbewijs na een eer-
dere invordering meer dan vier
maanden te lang was ingehouden.

door Mirjam Noorduijn
HEUSDEN EN ALTENA – „Wacht”,
zegt Michel Jamin (52), één van de
erven Jamin, natuurondernemer,
agrariër en eigenaar van het Uit-
wijksche Veld tussen Woudri-
chem en Almkerk (220 ha). „Ik zal
een plattegrond laten zien hoe het
gebied wordt”. Hij staat op en pakt
een van de topografische kaarten
die tussen de foto’s van besneeuw-
de grienden en bloemrijke graslan-
den hangt en vouwt deze uit op
de tafel in het houten Kooihuis,
waar opgezette eenden en broed-
korven van wilgentenen vertellen
dat de kern van het Uitwijksche
Veld de voormalige eendenkooi en
daaromheen gelegen griendcul-
tuur is.
Enthousiast legt hij uit hoe het Uit-
wijksche Veld als een van de kern-
gebieden binnen de Groene
Hoofdstructuur opnieuw wordt in-

gericht. Een omvangrijk ecologisch
project. Het sluit aan bij de plan-
nen voor de ecologische verbin-
dingszone: onderdeel van het 'in-
richtingsplan netwerk natuurgebie-
den Land van Heusden en Altena'
waarvoor het Waterschap Rivie-
renland verantwoordelijk is. „Alle
plannen zijn gericht op het verho-
gen van biodiversiteit en onderlin-
ge natuurversterking van de groe-

ne kerngebieden hier”, vertelt Ja-
min, inmiddels met kaplaarzen
buiten het Kooihuis. „Het idee is
om bepaalde soorten, zoals de klei-
ne karekiet en bosrietzanger, te la-
ten migreren vanuit De Biesbosch
langs de ecologische verbindingszo-
ne richting Uitwijksche Veld en
Pompveld.” Het gebied is in dit
jaargetijde een verstild, grijsgrauw
zompig landschap waarin laaggele-

Zo’n politieke kreet
hoeft niet te rekenen
op de orginaliteitsprijs

‘t Uitwijksche Veld
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Werkstraf voor bedreigen agenten
na achtervolging in Werkendam

� Het Uitwijksche Veld tussen Woudrichem en Almkerk dateert van rond
1850.

� Bekend suikerfabrikant E.J.M. Jamin, kocht in de ruilverkavelingsjaren de
versnipperde percelen en herstelde de eenheid.

� Het totale gebied bestrijkt 220 hectare. Ongeveer 100 hectare oude en
nieuwe natuur, 75 hectare akkerbouw en 45 hectare is bestemd voor Ne-
derlands grootste griendteeltcomplex.

� Het Waterschap Rivierenland, grotendeels eigenaar van de verbindingszo-
ne en verantwoordelijk voor uitvoering, inrichting, onderhoud en water,
investeert €250.000 in de herinrichting van het gebied.

� In het Land van Heusden en Altena behoren Zevenbansche Boezem, Uit-
wijksche Veld, Pompveld, Kornsche Boezem, Bleeke kil en Bakkerskil tot
de kerngebieden van de Groene Hoofdstructuur.

� Het Afwateringskanaal dient als ecologische noord-zuid verbindingszone.

ANDEL – De gezamenlijke kerken in
Andel (Hervormd, Gereformeerd
en Vrij Evangelisch) houden dins-
dag een thema-avond over depres-
siviteit.
Hans Groeneboer, contextueel the-
rapeut en directeur van Stichting
Koinonia, behandelt het thema.
Het accent ligt op de vraag ‘Hoe
een christen omgaat met depressi-
viteit’.
De avond is in het gebouw van de
Vrij Evangelische Gemeente De
Koningshof, Van der Schansstraat
50. Aanvang: 20.00 uur. De toe-
gang is vrij. Er wordt een collecte
gehouden ter bestrijding van de
onkosten.
Iedereen is welkom.

TUSSEN WAL EN SCHIP

Project Uitwijksche Veld

Bij het Uitwijksche Veld
ontstaat een omvangrijk
ecologisch project.

Man bestraft voor
‘dronkemansrit’ in
Werkendam.

COLOFON
Thema-avond
in Andel over
depressiviteit

Een 26-jarige bestuurder uit Go-
rinchem zei kwaad te zijn gewor-
den, omdat de agenten tijdens
zijn aanhouding lacherig hadden
gedaan.
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RIJSWIJK – De Activoband, onder
leiding van Jos Bataille, speelt zon-
dagochtend tijdens een bijzondere
kerkdienst, in het gebouw van de
Hervormde Gemeente Rijswijk.
Aanvang: 9.30 uur.
Voorganger is pastoraal-werker J.
L. den Toom uit Giessenburg. Hij
behandelt het thema ‘Niemand zo-
als jij’.
Na de dienst is er gelegenheid in
de Maaszaal een kop koffie of fris
te drinken.

foto Patrick Guitjens

GIESSEN – De eventuele bouw van
een nieuw hervormd centrum en
een nieuwe pastorie komt woens-
dag aan de orde op de jaarlijkse ge-
meenteavond van de Hervormde
Gemeente Giessen. Ook worden
de uitbreiding van de begraaf-
plaats en het opknappen van de

huidige pastorie toegelicht. Verder
is er aandacht voor de activiteiten
van de zendingscommissie. De ge-
meenteleden krijgen verder de
vraag, aan welke zaken er aan-
dacht moet worden gegeven.
De bouwplannen worden vanaf
19.30 uur besproken in ’t Dijkhuis.

HEUSDEN EN ALTENA – Mariëlle
Oudenes (28) is projectleider na-
tuurtechniek bij Waterschap Rivie-
renland en verantwoordelijk voor
de uitvoering van het inrichtings-
plan 'netwerk natuurgebieden
Land van Heusden en Altena'.
Ze vertelt over het plan in wor-
ding: „De natuurvriendelijke in-
richting van de Alm is een mooi
voorbeeld van een eerder door
ons uitgevoerd ecologisch project.
Zo ongeveer zal de ecologische ver-
bindingszone tussen de kerngebie-
den in het Land van Heusden en
Altena er uitzien. De nieuwe in-
richting heeft twee doelen: het Af-

wateringskanaal is onderdeel van
het groene netwerk in het rivieren-
gebied en de watertoename kan
worden geborgen zonder dat wa-
teroverlast ontstaat. Voor een re-
creatieve functie pleiten wij alleen
als alle betrokken partijen ermee
instemmen. Lang was het Land
van Heusden en Altena zoekge-
bied voor waterberging. Het nieu-
we beleid is echter ‘lijngericht’ en
wil vooral bestaande afwaterings-
kanalen -en systemen gebruiken.
Zo belasten we agrariërs maar be-
perkt. Al vragen we ze wel grond
gedeeltelijk aan ons te verkopen.
Gelukkig werken veel agrariërs vrij-
willig mee. Het kadepad langs Het
Afwateringskanaal en de waterber-
gingslocaties, met uitzondering
van een stukje kadepad in Het Uit-
wijksche Veld, zijn in ons bezit.”

WIJK EN AALBURG – Zestienplussers
kunnen morgen terecht op een
thema-avond in jongerencentrum
EFS aan de Nijverheidstraat in
Wijk en Aalburg. Aanvang 20.00
uur. Voor meer informatie
www.jc-efs.nl.

NIEUWENDIJK – Bingoliefhebbers
van ongeveer 55 jaar en ouder kun-
nen vandaag terecht in het Oude-
rensteunpunt aan de Van der Stelt-
straat in Nieuwendijk. Aanvang:
19.30 uur. De entree is drie euro,
inclusief bingokaarten en con-
sumpties.

VEEN – Stichting de Paraplu houdt
zaterdag een bingo-avond, in Café
‘t Vraagteken, Maasdijk 122, in
Veen. De bingo is voor kinderen
van vier tot en met veertien jaar.
Aanvang: 19.00 uur. Om uiterlijk
21.00 uur is de bingo afgelopen.
De entree bedraagt 3,50 euro. Wie
een Paraplupasje heeft betaalt een
euro minder. Voor kleinere kinde-
ren is het handig als één van de
ouders meehelpt met de cijfers.
De ingang is niet via het café,
maar via een aparte deur.

NIEUWENDIJK – Vrijwilligers van
fanfare ONS, sportvereniging SSS,
Altena Muscia en Crescendo uit
Nieuwendijk halen vandaag weer
oud papier op. De vrijwilligers star-
ten om 17.00 uur en zien het pa-
pier graag op tijd en gebundeld
aan de weg staan.

GENDEREN – Oranjevereniging Julia-
na uit Genderen houdt zaterdag
haar toneelavond in het plaatselij-
ke dorpshuis. Aanvang 20.00 uur.
Uit Vriendschap uit Nederhemert
voert het blijspel ‘Groeten van de
Veluwe’ op. De entree bedraagt
voor Julianaleden twee euro,
niet-leden betalen het dubbele
voor een kaartje.

WERKENDAM – De afdeling
Werkendam/Sleeuwijk van de
Hout- en bouwbond CNV houdt
vrijdag haar jaarvergadering in De
Bron, Kerkstraat 3, in Werkendam;
aanvang 19.30 uur. H. de Graaf (50
jaar lid) en J. Beilsma (40 jaar) wor-
den gehuldigd. Na de pauze bingo.

NIEUWENDIJK – Toneelgezelschap
De Vriendenkring speelt zaterdag
het blijspel ‘Familie is ook niet al-
les’, in dorpshuis Tavenu in Nieuw-
endijk. Aanvang: 20.00 uur. Kaar-
ten zijn verkrijgbaar bij drogisterij
Van Dorsten in Almkerk en even-
tueel ‘s avonds aan de zaal. Ze kos-
ten vijf euro per stuk.

gen oude en nieuwe hakgrienden,
hooggelegen populieren en wilgen-
bossen, weilanden en akkers el-
kaar evenwichtig afwisselen. Het
is nu al een belangrijke biotoop
voor veel dier- en plantensoorten.
Jamin: „Sperwers, uilen en kieken-
dieven zijn vaak gesignaleerd. En
kijk, daar bloeien in lente en zo-
mer watergentiaan, waterviolier
en holpijp. Dat wijst op zuiver
kwelwater. Het beter benutten van
de kwelpotenties hier is een van de
doelstellingen van het inrichtings-
plan.”
Het verbreden van Het Afwate-
ringskanaal dat dient als ecologi-
sche verbindingszone tussen de
kerngebieden is de meest ingrij-
pende maatregel. Gezeten in een
wankel roeibootje vertelt Jamin
waarom het kanaal van twaalf me-
ter verbreed wordt tot vijfentwin-
tig. „Hier zal toekomstige natuur
en waterberging samengaan. Het
glooiende talud en de trapsgewijs
gegraven zuidwestelijke oever creë-
ren een geleidelijke overgang van
natte naar droge biotopen waar flo-

ra en fauna van kunnen profite-
ren. Tegelijkertijd kan de verbre-
ding de verwachte neerslagtoena-
me opvangen.”
De graafwerkzaamheden zijn in
maart klaar. Daarna volgt de in-
richting. „Uiteindelijk krijgt het ge-
bied door haar natuur- en cultuur-
historische waarden een meervou-
dig functie”, aldus Jamin.
„Een stukje van het kadepad langs
Het Afwateringskanaal zal op mijn
initiatief recreatie aan wandelaars
bieden. Ongeveer 75 hectare, blijft
gewoon akkerbouwgebied”, aldus
de agrariër.
„De griendteelt combineert een
agrarische, cultuurhistorische en
natuurgerichte functie. De overige
hectaren worden bos en struweel-
randen, bloemrijke graslanden, by-
passes voor vissen, moerassen en
rietvelden. Bovendien wil ik wat
landhuizen bouwen. Die moeten
de teruglopende landbouw als eco-
nomische drager vervangen ter in-
standhouding van het Uitwijksche
Veld. Want je moet jezelf wel per-
spectief blijven bieden.”

EETHEN – In dorpshuis Teratina aan
de Korte Bruggert in Eethen
wordt zaterdag een stijldansavond
gehouden. Aanvang 20.00 uur, de
toegang is gratis.

SPAARPUNT

1Wij geven u
de helft cadeau!

Spaar mee voor 50% korting op vier exclusieve serviezen van Johnson 
Brothers, één van de merken van Wedgwood. Spaarkaarten kunt u 
downloaden via onze website www.brabantsdagblad.nl/spaaractie. 
U kunt ze ook afhalen bij onze klantenbalie. 
Met een abonnement spaart u sneller! 
Bel 0800 - 2029.

Nieuwendijk – De activiteitencom-
missie van de gereformeerde kerk
in Nieuwendijk haalt zaterdag spul-
len op voor de rommelmarkt die
in juni wordt gehouden. De ploeg
start om 10.00 uur.
Wie meer wil weten kan terecht
bij H. van Putten, telefoon (0183)
402768.

Bingo voor 55-plussers
in Nieuwendijk

op de schop voor natuur

Bouwplannen Hervormd Giessen

EETHEN – De stichting Dorp Eet-
hen houdt morgen een bingo-
avond in dorpshuis Teratina aan
de Korte Bruggert in Eethen. Inclu-
sief hoofdronde en jackpot wor-
den dertien ronden gespeeld.
De ballen beginnen om 20.00 uur
te rollen, de zaal is een half uur
eerder open.

Thema-avond voor
jongeren in EFS

Activoband speelt
in dienst Rijswijk

Kinderbingo in café ‘t
Vraagteken in Veen

Papier ophalen
in Nieuwendijk

Toneelavond in
dorpshuis Genderen

Jaarvergadering bij
‘Hout en bouw’ CNV

Vriendenkring speelt
in Nieuwendijk

‘Gelukkig werken
veel agrariërs mee’

Vrij stijldansen in
Teratina Eethen

Inzameling spullen
voor rommelmarkt

Bingo in dorpshuis
Teratina Eethen
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Afwaterings-kanaal

1. Zevenbansche Boezem
2. Uitwijksche Veld
3. Pompveld
4. Kornsche Boezem
5. Verbinding Bakkerskil-Oostkil/Bleeke kil

Natuurgebieden

Netwerk natuurgebieden
Onder leiding van waterschap Rivierenland wordt al jaren gewerkt aan het 
met elkaar verbinden van natuurgebieden in het Land van Heusden en 
Altena. Dat gebeurt door het natuurvriendelijk inrichten van sloten en 
kanalen. Zo ontstaat een netwerk van natuurgebieden. Het Uitwijksche Veld 
is één van die gebieden. 

infographic: JW / bron: Waterschap Hoogheemraadschap Alm en Biesbosch
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Boven Merwede

Waterschap werkt hard
aan ecologische
verbindingszone.


