
Lokaal uit Altena
Samen maken we Altena natuurlijker! 

Puur uit Altena
Agrariërs en natuurverenigingen 
staan nogal eens lijnrecht tegen-
over elkaar. 
Gelukkig niet in Altena, in onze 
regio werken ze al jaren samen 
om boer en burger met elkaar 
te verbinden. De samenwerking 
tussen de streekproducenten,  
de Agrarische natuurvereniging 
(ANV) Altena Biesbosch en ZLTO 
Altena Biesbosch, is een voorbeeld 
voor de rest van Nederland. De 
drie partijen werken samen on-
der de vlag van Puur uit Altena. 
Ze organiseren onder andere 
activiteiten waarmee ze laten zien 
wat er in de agrarische sector 
speelt. Een mooi voorbeeld is de 
Boerenerfdag die jaarlijks wordt 
georganiseerd in de regio. 

Een andere belangrijke speerpunt 
van Puur uit Altena vormen de 
streekproducten.
Mede door de coronacrisis is 
de vraag naar streekproducten 
enorm gestegen. Mensen zijn 
zich steeds meer bewust van hun 
ecologische voetafdruk en kie-
zen daarom eerder voor streek-
producten in plaats van uit het 
buitenland geïmporteerd groente 
en fruit. Steeds meer mensen 
ontdekken de grote verscheiden-
heid aan producten uit Altena.

Deze streekproducten zijn onder 
andere verkrijgbaar via de Altena-
box; dit is een online platform 
waar men rechtstreeks lokaal 

geproduceerde producten kan 
kopen en worden thuisbezorgd. 
Dit initiatief is nog volop in ont-
wikkeling en het aanbod wordt 
steeds groter. Klompenmakerij 
den Dekker en Bomenkwekerij 
J.C. van der Beek, waar u door-
middel van de coupons een gratis 
boom of struik en vogelhuis of 
insectenblok kunt afhalen, zijn 
ook streekproducenten van Puur 
uit Altena en de Altenabox. 
Neem eens een kijkje op de web-
site voor het volledige aanbod: 

www.altenabox.nl

Mocht u willen weten waar alle 
producten nu precies vandaan 
komen? En wilt u een mooie 
fietsroute combineren met de be-
leving van de (h)eerlijke producten 
die Altena te bieden heeft? 
U kunt via een aantal speciaal 
geselecteerde routes kennismaken 
met de diversiteit aan streekpro-
ducten in Altena. Er is keuze 
tussen vier routes: één lange en 
drie wat kortere. Welke route u 
ook kiest, het is PUUR genieten! 
De routes zijn speciaal geselec-
teerd door VVV Biesboschlinie en 
via onderstaande link te bekijken.

www.biesboschlinie.com/
wp-content/uploads/2020/07/
Route-Puur-uit-Altena-lowres.pdf

Handig informatiepakket met tips en ideeën
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Fietsen voor m’n eten 
Uw dagelijkse eten kopen bij stal-
letjes langs de weg, kwekerijen, 
boerderijen en kleine winkeliers. 
Zoveel mogelijk eten uit ei-
gen streek, minder plastic ver-
pakkingen verbruiken, minder 
verspilling èn u steunt er de 
ondernemer in uw regio mee. 
En als u het ook nog op de fiets 
doet, beweegt u meer met een 
mooi doel: uw gezondheid. Het 
kan allemaal, mits u de juiste in-
formatie ter beschikking hebt. 
Fietsen voor m’n eten is een 
groeiend consumentenplatform, 
waar deze informatie met elkaar 
wordt gedeeld en men elkaar mo-
tiveert om het levende (fietsende) 
voorbeeld te zijn. Er ontstaan 
nieuwe vriendschappen en inspi-
rerende samenwerkingen tussen 
aanbieders.

Het ‘Fietsen voor m’n eten’ initi-
atief is sinds de start in augustus 
2017, in korte tijd uitgegroeid tot 
een groot netwerk van consumen-
ten die zelf hun eten bij elkaar 
fietsen en houders van stalletjes, 
kwekers, boeren en kleine winke-
liers die de gezonde voeding aan-
bieden.
Dit initiatief heeft de potentie in 
zich om mensen in beweging te 
krijgen en bewustere keuzes om-
trent voeding te helpen maken.
Meer informatie over dit mooie 
initiatief vind u via deze website: 

www.fietsenvoormijneten.nl

Wilt u weten waar u het dagelijkse eten 
langs de weg kunt kopen in Altena? 

Neem dan een kijkje op de regiopagina 
van Fietsen voor mijn eten.

www.fietsenvoormijneten.nl/regio/altena
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