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Bij de voorplaat:  Jong geleerd...              Foto: Cor Huijgens, 27-12-2012

Jeugdlid Tijmen Nelisse leert van oudgediende Henk Rennings hoe de 
100e gemeentelijke knotwilg een kopje kleiner moet worden gemaakt, 
zodat de kruin weer een flink aantal jaren fraai kan groeien.
Deze winter zijn door de MNV zo'n 250 gemeentelijke knotwilgen aan 
de Brandepolderweg, Hamseweg en Tuinbouwweg van takken ontdaan.

Website:  --->   www.MadeseNatuurVrienden.nl   <---

Doe mee en wordt ook lid van de MNV: 
      - Mail naar mnv@MadeseNatuurVrienden.nl of bel het secretariaat
      - MNV secretariaat: Ankie Stoop - Siemons, tel. 0162 – 51 79 65

MNV karakter: 
Wij zijn een vereniging voor Gezellige en Actieve natuurbeleving in 
de Gemeente Drimmelen en omstreken.

Doelstellingen:
a) het leveren van een bijdrage aan natuur- en milieubescherming;
b) de beoefening en verbreiding van de natuur- en milieustudie;
c) het behouden en verbeteren van de natuur-, landschappelijke en 

cultuurhistorische waarden, de flora en fauna en het leefklimaat;
d) met als ons werkgebied de Gemeente Drimmelen, het Nationaal 

Park De Biesbosch en de omliggende gemeenten van beiden.

Contributies per jaar:
     Jeugdlid (tot 12 jaar) € 10,- / Volwassenen € 18,-
     Partners € 27,- / Gezinslidmaatschap € 36,- / Donateur € 10,- 

Giften en donaties zijn welkom op rekeningnummer 13 15 11 874
t.n.v. Madese Natuurvrienden te Made.

Publicatie van de Vereniging Madese NatuurVrienden
onder de Creative Commons licentie BY-SA
Zie de akte op http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/nl/ 

http://www.MadeseNatuurVrienden.nl/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/nl/
mailto:mnv@MadeseNatuurVrienden.nl


De Roerdomp
38ste jaargang, nummer 1

januari t/m april 2013
Van de voorzitter – de MNV, knotsgek en knotgek!

Wind, regen, vorst, sneeuw, zon; in 525 vrijwilligersuren, met 45 liter 
soep, zijn al 280 Knotwilgen gekapt en geschoren!
Pistoolzaag, beugelzaag, takkenschaar; ladder op, ladder af, boom in 
en boom uit; 8 verkeerspionnen, veiligheidsvesten en veiligheidspet...
Pas  op,  pas  op,  komt  ie,  daar  komt  ie!  Gastvrije  boeren  met  ruime 
boerenerven en schuren; fleske bier, fles jagersbitter, glaske fris;

Uit vele hoeken van de Drimmelense samenleving en ook daarbuiten 
wordt met veel respect gesproken over de 'aangenomen' klus die de 
MNV moet klaren voor het behoud van de gemeentelijke knotwilgen in 
hun buitengebied. Maar er klinkt soms nog twijfel; gaat ze dat lukken?

De startblokken liggen al ver achter ons. Met een mateloze inzet van de 
vaste  MNV vrijwilligers,  met  hulp  van  overige  leden  en  van  diverse 
gelegenheidsknotters  sluiten  we  dit  knotseizoen  af  met  een  prachtig 
resultaat. Hopelijk verlopen de komende jaren de knotseizoenen net zo 
goed als in dit winterseizoen.
We kunnen dankzij die inzet van vele vrijwilligers zelfs ons (knot)werk 
voor Staatsbosbeheer en particuliere eigenaren gewoon voortzetten.

Hopelijk kunnen we met de inzet en de gezelligheid nog meer mensen 
'besmetten' met het knotvirus. Want de wetmatigheid van 'vele handen 
maken licht werk', geldt ook voor onze MNV. Dames, heren: Bedankt!!!

Met NatuurVriendelijke groet, Arjen Stoop
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Van de bestuurstafel

Uitnodiging Jaarvergadering
Bij  deze  nodigt  het  MNV-bestuur  alle  leden  uit  om  de  altijd  weer 
gezellige jaarvergadering op vrijdag 15 maart 2013 bij te wonen.

Vacature Bestuursfunctie: Hoofdredacteur Clubblad en Website
Op de komende jaarvergadering zal Ger Luijten ons bestuur verlaten na 
12 jaar als MNV-bestuurslid, waarvan 7 jaar als hoofdredacteur van ons 
clubblad de Roerdomp en 4 jaar als webmaster van de MNV-website.
Wie  belangstelling  heeft  kan  contact  opnemen  met  MNV-voorzitter 
Arjen Stoop (tel. 0162-517965) voor aanvang van de jaarvergadering.

Wijziging Website Hosting
In  de  vorige  Roerdomp  heeft  het  MNV-bestuur  aangekondigd  de 
webhosting te gaan wijzigen. Dit is nu gepland in het 1e trimester 2013.

Vanonderen...,  daar  komt  ie!!!  De  veiligheidsvestjes  zijn  er  ook  voor  de  eigen 
veiligheid. Er komen toch takken van een metertje of 5 tot 6 naar beneden, dus goed  
zichtbaar zijn is belangrijk!                                             Foto: Cor Huijgens, 27-12-2012
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Over goeie soep, snoeien en weer goed groeien...
MNV-vrijwilliger Hans van den Broek heeft de altijd gezellige sfeer bij 
het wilgen knotten in de polder op rijm gezet. Geniet van zijn inspiratie!

Knotten gemeentelijke wilgen aan de Hamseweg.        Foto: Cor Huijgens, 27-12-2012

Werken in de natuur 
Is net als een avontuur

Het geeft je een fijn gevoel
Je werkt immers voor een goed doel

Met collega´s onder elkaar
Spelen we het telkens weer klaar

Om 12 uur altijd die bekende roep
Jongens, komen jullie, er is soep

Van maaien en regelmatig snoeien
Gaat alles beter van groeien

Een bijdrage geleverd aan de natuur
Is het behoud voor lange duur

Voor de toekomst heb ik goede hoop
Zeker door de inzet van de familie Stoop
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Programma

Zondag 20 januari Zeelandexcursie 2013 
Een prachtige wintertocht, waarbij  we eerst naar het natuurgebied de 
Kwade Hoek gaan op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee en 
daarna  afzakken  naar  de  Zeeuwse  Delta  via  de  Haringvlietdam  en 
Brouwersdam  (zeehondjes  zoeken!)  naar  Burgh-Haamstede  voor  de 
inlagen bij de Plompe Toren en de nieuwe natuur van het Plan Tureluur.
Vertrek om 09.00 uur vanaf Parkgebouw de Liniehof. Tot: 17.00 uur 

Zaterdag 26 januari      Wilgen knotten Zonzeel
Naast  de  gemeentelijke  wilgen  laten  we  onze  vaste  stekken  niet 
verslonzen. De rest van de Zonzeelse wilgen krijgt een flinke knip- en 
scheerbeurt.
Om 09.00 uur gereedschap laden bij Parkgebouw de Liniehof.
Vertrek om 09.30 uur met carpoolen naar de Zonzeel. Tot: 15.00 uur.

Vrijdag 1 februari Lezing Kraamkasten voor vleermuizen 
Erik Korsten is de expert in Nederland op het gebied van het bouwen 
voor vleermuizen. De vereniging heeft subsidie aangeboord om tegen 
het parkgebouw een grote kraamkast te bouwen. Naast het wel en wee 
van  de  vleermuizen  en  hun  bedreigingen  door  bouwend  Nederland, 
vergaren we hier natuurlijk ook de juiste informatie voor de juiste bouw 
van onze eigen kraamkast.           
Van 20.00 – 22.00 uur in Parkgebouw de Liniehof.

Zaterdag 16 februari    Gemeentelijke wilgen knotten
Laatste knotdag van het seizoen voor de gemeente. Alle hens aan dek 
en we moeten ons van onze beste kant laten zien, want ook wethouder 
Jan-Willem Stoop is van de partij.
Om 09.00 uur gereedschap laden bij Parkgebouw de Liniehof.
Vertrek om 09.30 uur met carpoolen naar de knotlocatie. Tot: 15.00 uur.
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Vrijdag 22 februari   Lezing Weer en Wolken
Meteoroloog Christiaan Diem uit Leerdam zal deze avond spreken over 
de basisprincipes van de weerkunde, het klimaat en de veranderingen 
hierin en het waarnemen van het weer en weersverschijnselen.
Van 20.00 – 22.00 uur in Parkgebouw de Liniehof.

Zondag 3 maart Excursie Landschapspark Moerenburg
Van natuur tot industrieel erfgoed. Een onbekend gebied ten zuidoosten 
van Tilburg. Een kleinschalig agrarisch landschap afgewisseld met natte 
broekbosjes. We starten de wandeling bij Café Mie Peters, waar we ook 
hopen af te sluiten met een gezellig drankje.
Vertrek om 9.30 uur vanaf Parkgebouw de Liniehof. Tot: 13.00 uur.

Vrijdag 15 maart Jaarvergadering
Het bestuur van de MNV nodigt haar leden uit voor de presentatie van 
de jaarvergadering. Van 20.00 – 22.00 uur in Parkgebouw Liniehof.

Vrijdag 22 maart Lezing Slakken
Slakkenkenner  Charles  Krijnen  uit  Tilburg  neemt  ons  mee  naar  de 
wondere wereld van deze 'glibberige glijers'. Alles over  huisjesslakken 
en naaktslakken en van slakkensmidse tot delicatesse in het restaurant.
Van 20.00 – 22.00 uur in Parkgebouw Liniehof.

Vrijdag 12 april      Lezing Vogels en vogelgeluiden
Dick de Vos zal deze avond op geanimeerde wijze invullen. Hij is de 
schrijver  van  'Vogelzang  van  Nederland',  een  beknopt  en  door 
vogelkenners  hoog  gewaardeerd  boekje  met  cd  met  daarop 
ezelsbruggetjes als “Mamamama mag'k een ijsje...” en nog veel meer 
voor de herkenning van soorten. Natuurlijk kunt u het boekje ook kopen!
Van 20.00 – 22.00 uur in Parkgebouw Liniehof.

Zondag 21 april Wandeling Grensstreek Zundert 
We  gaan  op  verkenning  in  de  zeer  afwisselende  grensstreek.  Van 
moeraslandschappen tot droge bossen zien we op onze wandeling.
Vertrek om 9.30 uur vanaf Parkgebouw de Liniehof. Tot: 13.00 uur.
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Een verhaal van de 'Veldpolitie'
In Breda, op de uitvalsbasis van het Milieuteam van de Politie, komt er 
een telefoontje binnen van een anonieme melder die vertelt  dat  een 
man vijfhonderd ongeringde fazanten heeft en die wil verkopen. De man 
zou tevens jager zijn. 
Mijn  collega  Leo  en  ik  gaan  naar  het  opgegeven  adres.  Het  aantal 
gehouden  fazanten  bleek  fors  overschat.  De  man  had  slechts  zo’n 
dertig fazanten. Dertien jonge fazanten liepen apart. Die jonge fazanten 
hadden pootringen. Dat is ook wettelijk voorgeschreven, want de fazant 
(Phasianus  colchicus)  is  volgens  de  Flora-  en  faunawet  een 
beschermde diersoort.

Fazantkuiken met pootring; foto: Johan Vermeulen

Opmerkelijk  was  dat  de 
fazanten  verschillende 
kleuren pootringen hadden. 
Dat kon niet,  want elk jaar 
wordt  een  bepaalde  kleur 
ringen  gebruikt  en  deze 
jonge  fazanten  waren  van 
bijna  gelijke  leeftijd.  De 
ringen hadden dus in ieder 
geval  van  dezelfde  kleur 
moeten zijn. 
Bij  controle  van  de  ringen 
bleken die afgegeven te zijn 
tussen 2002 en 2011. 
De  dertien  jonge  fazanten 
werden in beslag genomen. 

Bij  verdere  controle  bleek  dat  er  in  een  andere  volière  nog  eens 
eenenvijftig  huismussen  (Passer  domesticus)  en  vier  heggenmussen 
(Prunella modularis) werden gehouden. Allen ongeringd en beschermd, 
dus die vogels werden dan ook in beslag genomen.
In de volière waren aan de bovenzijde drie kleine gaten in het gaas. 
Tenminste  één  gat  leek  open  geknipt  en  daar  was  het  gaas  naar 
beneden gevouwen. De volière fungeerde hierdoor als vangkooi.
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De  afdeling  Bijzondere  wetten  van  de  Politie  werd  op  de  hoogte 
gebracht,  omdat  de  verdachte  jager  was.  Deze  afdeling  is  door  de 
korpschef gemandateerd om eventueel een jachtakte in te trekken.

Door ons werden bij  de Vogelbond de kweeknummers van de ringen 
van de in beslag genomen fazanten opgevraagd. Het merendeel had 
het kweeknummer van de verdachte. Er was ook een kweeknummer 
van een naburige bewoner bij. Die werd een week later bezocht. 

Hij had veel zogenaamde 'kromsnavels' en slechts een paar fazanten 
van een uitheemse soort. Toen wij die gezien hadden, wilde die man 
meteen weer terug lopen. Dat wekte argwaan. 
Wij stelden een nader onderzoek in en zagen dat in een volière, een 
stukje  verderop,  zes  Vlaamse  gaaien  (Garrulus  glandarius)  werden 
gehouden. De gaai is ook een beschermde diersoort.

Leo en ik gingen de volière in om de gaaien te vangen, om zodoende te 
kunnen kijken of zij waren geringd. Tot tweemaal toe hield de man de 
deur  van  de  volière  open  met  de  bedoeling  te  gaaien  te  laten 
ontsnappen. Toen wij daar iets van zeiden, werd de man erg boos en 
moesten wij zijn tuin verlaten! Hem werd “de wacht aangezegd”. 

De man keek vervolgens op afstand toe hoe wij de gaaien vingen. Vier 
bleken  in  het  geheel  geen  pootringen  te  hebben  en  twee  hadden 
doorgeknipte  ringen.  Die  waren  dus  vals  aangebracht.  Deze  gaaien 
werden in beslag genomen. 
De  verdachte  bleek  sportschutter  te  zijn  en  ook  nu  weer  werd  de 
afdeling  Bijzondere  wetten  van  onze  bevindingen  en  de  non-
coöperatieve houding van de verdachte op de hoogte gebracht.

Beide verdachten kregen een proces-verbaal voor overtreding van de 
Flora- en faunawet. Van de laatste verdachte is inmiddels bekend dat 
hij een boete van € 250,- heeft betaald.

Johan Vermeulen
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MNV krijgt 3 felbegeerde subsidies voor 2013
Cursus Veilig werken met een kettingzaag
Het  kleinschalig  landschapsbeheer  is  bij  onze  natuurclub  een 
kernactiviteit, waarbij de veilige inzet van kettingzagen noodzakelijk is. 
Denk bijvoorbeeld  aan het  wilgen knotten en het  onderhoudswerk  in 
Natuurpark Liniehof. Maar liefst 10 MNV-leden gaan dan ook op cursus 
voor het behalen van een certificaat voor veilig zaagwerk en daarnaast 
krijgen de deelnemers ook de benodigde veiligheidsmiddelen verstrekt.
Deze subsidie komt uit het fonds Groen en Doen van het Ministerie van 
ELI voor opleidingen van vrijwilligers werkzaam in natuur en landschap.

Vleermuizenkraamkast Parkgebouw de Liniehof
In  het  Natuurpark  Liniehof  worden  altijd  vleermuizen  gezien.  Ze 
broeden in natuurlijke holtes in oude bomen en misschien wel in huizen 
in de buurt. De westelijke gevelpunt van het Parkgebouw Liniehof leent 
zich goed voor de realisatie  van een grote kraamkast  en daar is de 
subsidie voor. De bedenker van de kraamkast, vleermuizenexpert Erik 
Korsten, gaat ons helpen met de realisatie van onze 'Korstenkast' en hij 
komt op 1 februari voor een lezing daarover naar Made.
Het  betreft  hier  een provinciale  subsidie  voor  kleinschalige  projecten 
vanuit  het  subsidieprogramma Leefgebiedsplan  Agrarisch  Landschap 
voor het behoud van bedreigde soorten.

Cursus Open Source Software
Het MNV-bestuur vindt dat alle digitale content van de vereniging ook 
digitaal duurzaam moet zijn door gebruik van Open Standaarden en dat 
daaraan  drempelvrij  en  met  legale  software  door  alle  leden  moet 
kunnen  worden  bijgedragen,  ook  als  die  geen  brede  beurs  hebben. 
Daarom willen we samenwerken met gratis Open Source Software.
Een van onze leden gaat ons 2 lesavonden geven over gebruiken van 
het Office pakket LibreOffice en 1 lesavond over multimedia software.
Verenigingstoepassingen  zijn  het  clubblad,  de  website,  (multimedia-) 
presentaties, lesbrieven en spreadsheets voor de penningmeester.
Ook deze subsidie komt uit het subsidiefonds Groen en Doen.
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Bestuurlijke informatie

Vereniging Madese NatuurVrienden 
   Website: www.MadeseNatuurVrienden.nl 
   E-mail:    mnv@MadeseNatuurVrienden.nl

Voorzitter,
Parkbeheerder
en Biesbosch

Arjen Stoop
Adriaan Aertszoonstraat 6
4931 RZ Geertruidenberg
stoop@ankieenarjen.demon.nl

0162-517965

Secretaresse,
Programma en
Natuureducatie

Ankie Stoop - Siemons
Adriaan Aertszoonstraat 6
4931 RZ Geertruidenberg
stoop@ankieenarjen.demon.nl

0162-517965

Penningmeester Wim Bijleveld
Antwerpsestraat 55
4921 DD  Made
wjcbijleveld@hotmail.com

0162-686691

Hoofdredacteur, 
Website, Werkgroep 
Multimedia, NP De 
Biesbosch/V&E

Ger Luijten
Vuchtschootseweg 20
4838 GJ  Breda
mnv@MadeseNatuurVrienden.nl

076-8880552

Adviseur Ruimtelijke 
Ordening en Milieu

Ilse Nelisse - Rovers
Prinsenpolderstraat 43
4921 KT  Made
ilserovers@zonnet.nl

0162-681403

Stichting Liniehof

Parkgebouw Liniehof Kievitsstraat 3, 4921 VV  Made
Telefonisch alleen bij gebruik.

06-50942814

Coördinator 
Parkgebouw

Martien Boelaars
Haasdijk 39, 4921 CK  Made
inemart@casema.nl

0162-683570

http://www.MadeseNatuurVrienden.nl/
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