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Bij de voorplaat:  
Zilvermeeuw Kobus foto Cor Huijgens.
Zie het artikel MNV vogelwachters op Terschelling / Boschplaat  

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
Van de voorzitter:

'I have a dream'; Ville fleurie,(van de lage landen?)

'En vergeet niet naar het bloemendorpje te fietsen' gaven ze nog even 
telefonisch door. Ongelooflijk, je hangt werkelijk de toerist uit in de Argonne in 
het Douche France. Een karakteristiek dorpje bekijken ('Ville fleuri') waar de 
bewoners hun uiterste best doen het zo fleurig mogelijk te maken en daarnaast
nog een traktatie met een verbluffend uitzicht over de streek. Oude bomen in 
een straatbeeld, aangeklede vensterbanken en gevels, geveltuinen en 
gecultiveerd 'onkruid' tussen de voegen van het straatwerk. Genieten zoals dat 
mag en kan.
In Brabant denken de meesten daar net even anders over. Mooi daar, maar 
niet bij ons. Het is hier een grote kast met vakjes. Wat niet past in het (ons) 
vakje moet weg.
Dat is net zo in ons straatbeeld. Bestrating is bestrating, plantsoen is plantsoen
maar wel van die ene soort want zo staat het beschreven. 
In de voortuin en op de oprit bij Kees en Mien is het precies hetzelfde.
Ongewenst?; schoffelen, hakken, onkruidborstel en nog gemakkelijker; chemie 
in de vorm van huis tuin en keuken chloor (werkt voor alles) en 
glysofaatmiddeltjes van het tuincentrum of supermarkt om de hoek.
Het zou zo mooi kunnen zijn, dat heel Drimmelen het fenomeen 'guerilla 
gardening' zou omarmen. 
Wip die halve tegel tegen de gevel eruit, zaad erin van stokrozen en een plek 
voor een bloeiende klimmer tegen de gevel.
Zaai het plantsoen tegenover je in met klaprozen en phacelia en jaag 
schoffellaars weg. 
Over 3 jaar rijdt U langs het bord, van welke kern dan ook,
'Welkom in de Drimmelense bloemendorpen', de bebouwde kom in .

'I have a dream', groet Arjen Stoop



Van de bestuurstafel

Heempark 'de Liniehof' officieel 30 jaar in beheer bij MNV

Het  verhaal;  de  reden,  de  werkzaamheden,  de  strijd,  de  hoogte-  en
dieptepunten, het genieten enzovoort dat houden we voor later.

Feit  is  dat  heempark de Liniehof officieel  30 jaar geleden 9 juni  1984 door
mentor Cees Sipkes is geopend. Om verwarring te voorkomen; wij beheren het
park sinds april 1978, de officiële opening kwam dus veel later.
Het bestuursjaar was al meer als half voorbij dat we er achter kwamen dat er
iets  te  vieren  was.  Achteraf  is  de  bestuurstafel  heel  blij  dat  we  ons
voorgenomen  'dure'  uitstapje  met  onze  leden  om  diverse  redenen  niet
georganiseerd  hebben  kunnen  krijgen.  Dat  budget  schuiven  we  door  naar
2014.
U zult begrijpen dat we voor volgend jaar  iets moois gaan  organiseren rond
het  30 jarig  beheer van het  park.  Daarvoor is  hard genoeg gewerkt  en de
resultaten mogen er zijn.
Een feest voor genodigden maar nog groter voor de leden.
Ideeën en deelname in de feestcommissie zijn welkom.

Op  weg  naar  een  participatiemaatschappij  mocht  Koning  Willem-Alexander
oplezen in zijn 1e troonrede. 
Vorig jaar waren dat al de woorden van onze wethouder Jan-Willem Stoop bij
de ondertekening van de overeenkomst voor het knotten van de wilgen. Het
blijkt dat de MNV zijn tijd vooruit is.
We hebben een fantastische ploeg vrijwilligers die zich voortdurend inzet voor
een  grote  verscheidenheid  aan  activiteiten.  Aan  de  andere  kant  heeft  de
bestuurstafel/activiteitenagenda  nog  heel  veel  ideeën  en  behoeftes  tot
ondersteuning welke allen afhangen van  nog meer vrijwilligers. 
Adverteren werkt niet maar er is nog steeds behoefte aan versterking. 
Buur,  vriend,  verre  neef  of  nicht,  kennis  met  kennis  of  niet;  alle  disciplines
vinden wel een plek in het vrijwilligerswerk bij de MNV. 
Durf mensen uit te nodigen.

Uw bestuur.



MNV Vogelwachters op Terschelling / Boschplaat.
Cor Huijgens
Dit jaar is een proef gestart met het bemannen van de Vogelwachtpost 
op het natuurreservaat de Boschplaat met de status Europees 
Natuurreservaat. De Boschplaat, 10 bij 5 km, is het oostelijk gedeelte 
van Terschelling en in beheer bij Staatsbosbeheer. Met name de 
kwetsbare kwelders zijn in het broedseizoen niet toegankelijk voor 
bezoekers. Belangrijkste broedvogels zijn Lepelaars, Zilvermeeuwen en
Kleine Mantelmeeuwen. Deze broedvogelkolonies zijn gevoelig voor 
verstoring, daarom heeft Staatbosbeheer al vele jaren tijdens de 
broedperiode bewakingsposten bemand. Van april t/m augustus is de 
vogelwachtpost bij paal 22 continue bemand. Dat is ongeveer het 
midden van de Boschplaat. Het bewakingshuisje staat bovenop een 
duin. Voor één post heeft men eigenlijk 5 mensen nodig om een 
continue dienst te kunnen draaien, dat is  financieel onhoudbaar 
geworden. Uiteindelijk is er nog maar één professionele vogelwachter 
over. Daarom is dit jaar gekozen om als proef de bewakingstaak uit te 
besteden aan vrijwilligers met als uitgangspunt een win-win situatie. 
Een fantastische ervaring voor ‘niet eilanders’ en voor SBB de invulling 
van de bewakingstaak. Men is gestart met “vogelaars” die als taak 
hadden; het bewaken van de kwelder, voorlichting geven aan 
bezoekers en vogeltellingen uitvoeren. Men heeft voor de proef 
gekozen dat een team van 2 personen 7 dagen 24 uur, aanwezig is. 
Met als voordeel dat men gedurende de dag taken kan verdelen. Hoe 
komen MNVers een week op de Boschplaat? Marcel Huijgens is 
betrokken bij de organisatie van de vrijwilligers. Marcel vond dat het wel
wat voor mij was, samen met een andere MNV SOVON teller. Dat was 
een buitenkans, een week als “Robinson Crusoe” op een eiland en 6 
km van de bewoonde wereld. Mijn teamleden werden René van Gils en 
Chiel Camping. Omdat beide werken hebben ze elkaar afgelost. We zijn
op de Boschplaat geweest van maandag 17 juni tot maandag 24 juni. 
En het was een onvergetelijke ervaring! Samen in een huisje van 3 bij 4
meter; slapen, koken, eten en verblijven. 



Programma 

Zaterdag 5 oktober Opening vrijwilligersseizoen 
De stoere noeste arbeiders zijn door het coördinatiepunt landschapsbeheer 
van het Brabants Landschap uitgenodigd om gezamenlijk met vele Brabantse 
groepen op een netwerkbijeenkomst officieel het nieuwe seizoen 
landschapsbeheer te openen; gastheer DHV Heusden Vlijmen : beperkte 
deelname onderling geregeld.

Zaterdag 5 oktober Eurobirdwatch
Koud, warm, regen of wind; naar buiten om de trekvogels te tellen.
Samen met honderden vrijwilligers in heel Europa vogels tellen om een beeld 
te krijgen van de gesteldheid van onze gevederde overvliegende populaties.
Vertrek; 8.30 vanaf parkgebouw de Liniehof richting de Zonzeel o.l.v. Rene van
Gils.

Vrijdag 11 oktober Lezing paddenstoelenbeheer P. Keizer
In het natuurbeheer wordt veelal gekeken naar de hogere planten om een 
oordeel te geven over de kwaliteit van een gebied en het gevoerde beheer. Dat
paddenstoelen een even zo goed beeld kunnen geven is voor velen onbekend 
doch zeker zo belangrijk. Daarom komt Peter Jan Keizer, auteur van 
'Paddestoelvriendelijk natuurbeheer', naar Made om uitleg te geven over een 
goed beheer voor die mooie herfstvruchten.
Van 20.00h – 22.00h in Parkgebouw de Liniehof

Zondag 27 oktober Paddenstoelenexcursie Liesbosch
In de nevelen van de zondagochtend op zoek naar de mooiste paddenstoelen 
gewapend met boek, loup en/of fototoestel om zoveel mogelijk soorten ter 
plekke of nadien op naam te kunnen brengen o.l.v.
Kees van der Krift.
Vertrek om 9.00 vanaf parkgebouw de Liniehof. Tot 13.00 uur

Zaterdag 2 november 13e Nationale Natuurwerkdag
Houd deze dag vrij in je agenda en doe mee. Ga naar www.natuurwerkdag.nl 
en kies voor meedoen. Op deze pagina kies je voor de lokatie 'als de 
veenputten konden spreken'. Wij verwachten jullie dan in de Worp.Altijd 
gezellig en alle hens aan dek.

http://www.natuurwerkdag.nl/


Vrijdag 15 november Lezing Innovatief voedsel             
produceren op open zee 

Claude Mampaey een geboren Mayener, directeur van Deep Artic Water 
haalde al eens de dagbladen met haar innovatieve plan om met een 
gigantische constructie op open zee een productielijn op te zetten voor vis, vee
en groente met het cradle to cradle principe.
De oplossing voor het wereldvoedselprobleem? Haalt het ons uit het 
mestoverschot en minder megastallen? 
Van 20.00h – 22.00h parkgebouw de Liniehof.

Zondag 17 november  Wintervoedervogelfestival
Met wintervoedering kan je niet vroeg genoeg beginnen; hou het vol en er is 
heel de winter leven in je tuin. Wij gaan de vogels verwennen met creatieve 
lekkernijen om de winter door te komen. Taart, cake wat zal het worden?
Vanaf 13.00 -16.00 uur in Parkgebouw de Liniehof

Zaterdag 30 november Crea-Excursie Noordwaard
Even wat anders; ontbijten in fort Bakkerskil; creatievelingen blijven achter voor
een workshop tafel/muur stukken maken en de rest gaat langs akkerranden 
struinen om het verhaal hierachter te horen. Schrijf U in voor woensdag 27 
november! Kosten voor het ontbijt bedragen €7,50 en  deelname aan de 
workshop €25,00.                                                                                      
Aanvang 8.00 uur Fort Bakkerskil
Tip; romantisch slapen en daarna op stap; Fort Bakkerskil is een B&B.

Donderdag 26 december MNV kerstwandeling 2e kerstdag
Jaarlijks terugkomende MNV topper. Een verfrissende ,uitbuikwandeling vanaf 
ons eigen parkgebouw door de Linies van den Hout en de Vertrek om13.30 
vanaf Parkgebouw de Liniehof. Terheijdense Binnenpolder,om daar na te 
eindigen bij de vuur korf met een glaasje gluhwein of chocolademelk met rum!

Vrijdag 27 december Wilgenknotten 3e kerstdag
Vertrek 9.30 vanaf parkgebouw de Liniehof naar de knotlocatie.



We hadden een brommer en fiets ter beschikking om ons te snel te 
verplaatsen als dat nodig was. Bezoekers kunnen alleen te voet en op 
de fiets de Boschplaat bezoeken. We hebben de bewakingstaak 
uitgevoerd, vogeltellingen gehouden en bezoekers ontvangen. Zwerven
over de kwelders is een echte ervaring en je komt er al snel achter dat 
het gebied veel groter is als je denkt. Ook eb en vloed is een factor om 
rekening mee te houden. Het  oude Biesbosch gevoel kwam weer tot 
leven. We hebben ook nog een dag het ringen van Lepelaars mogen 
ondersteunen. We hadden zelfs een halftamme Zilvermeeuw “Kobus”. 
Niet tot vreugde van René en Chiel maar ik kon prima overweg met mijn
Zilvermeeuw. En het bestaat echt “eilandverhalen”. Bezoekers op het 
bankje bij de hut, kop koffie aanbieden, dan komen de verhalen, 
“Levensverhalen”. In vertrouwen dus niet om door te brieven. De 
bezoekers namen weer anoniem afscheid. Zo was het goed. Eind van 
dit seizoen zal de proef worden geëvalueerd. Ik hoop de Boschplaat 
nog eens te mogen bemannen als vogelwachter.



Kort nieuws;
Op  zaterdag  5  oktober  werd  er  door  verschillende  leden  op
verscheidene plaatsen deelgenomen aan de jaarlijks terugkerende Euro
Bird Watch.
Wat we zeker weten, is dat er door onze leden is meegeteld in Zonzeel
en de 4e Bergboezem.
Euro  Bird  Watch  is  een  Europees  georganiseerd  telnetwerk,  waar
gedurende een bepaalde tijd op die dag overal in Europa de trekvogels
worden geteld, die op die plaats voorbijkomen. Dit is duidelijk meer, dan
gewoon vogelskijken, want soms zijn soorten alleen herkenbaar door de
vliegmethode,  vliegtijd  en  de  korte  en  kleine  geluidjes,  die  daarbij
worden gemaakt.
Van de telpost in de 4e Bergboezem is ook bekend, dat daar gedurende
de trektijd door meerdere mensen op meerdere dagen wordt gekeken,
wat daar zoal passeert. Zo'n plek heet een trektelpost. Deze trektelpost
is sinds 2012 in gebruik en de deelname is enthousiast en groot.
Op de volgende pagina tref je aan de inventarisatielijst van het team,
dat dit jaar heeft geteld in Polder Zonzeel.

Foto Kees van der Krift, oktober 2013, 4e Bergboezem



Vogelsoort Aantal
Aalscholver 6
Graspieper 4
Houtduif 4
Kolgans 300
Nijlgans 9
Smient 72
Wilde eend 47
Zwarte Kraai 5
Grauwe Gans 138
Soepgans 2
Roodborst 1
Pimpelmees 3
Slobeend 2
Koolmees 6
Torenvalk 2
Canadese Gans 8
Fuut 12
Dodaars 3
Meerkoet 30
Kuifeend 3
Kneu 7
Winterkoning 1
Grote Zilverreiger 1
Ringmus 2
Tjifjtaf 1
Knobbelzwaan 3
Fazant 3
Buizerd 2
Holenduif 50
Paapje 1
Veldleeuwerik 1
Gaai 1
Kievit 300

Aantal soorten 33



Bestuurlijke informatie
Website: www.MadeseNatuurVrienden.nl 
E-mail:    mnv@MadeseNatuurVrienden.nl
Facebook: www.facebook.nl/madesenatuurvrienden 

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

Kees van der Krift
Watermunt 111
4823 MG  Breda
kees@vdkrift.nl

076 5412501
0630337956

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

Coördinator 
Parkgebouw

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

0162-683570

http://www.facebook.nl/madesenatuurvrienden
mailto:mnv@MadeseNatuurVrienden.nl
http://www.MadeseNatuurVrienden.nl/
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