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Bij de voorplaat: Excursie Leembossen van het groene woud MNV
Wim heeft een mug in zijn oor te pakken. Ontdek onze prachtige
omgeving,liefst te voet of met de fiets. foto Kees Horrevoets.

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/
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Van de voorzitter, alle hens aan dek;
Alle zeilen bijzetten zal voor schipper Horrevoets een simpelere zaak
zijn als voor het bestuur van de Stichting en vereniging de nodige
financiële middelen voor de uitbreiding van het parkgebouw bij elkaar te
krijgen. De bouwvergunning is ons gegund maar het uiteindelijke
kostenplaatje valt wat tegen. De bouwpastoors zijn al enkele malen
bijeen geroepen maar frisse constructieve ideeën binnen het conclaaf
zijn volgens mij nog steeds welkom.
De voorzitter heeft zichzelf ook een lentereces aangezegd. Terug naar
'de tekentafel' en opnieuw projecten opzetten en aanvragen. Als alles
gaat lukken hebben de vrijwilligers gigantisch veel werk voor de boeg.
Schelpenpad; fytofilter met vernatting; meerdere soortenprojecten
(huismus, gierzwaluw; ijsvogel) etc.. Het nieuwe beheersplan 2014 voor
de Liniehof moet in het 35 jarig bestaan van het heempark ook
gepresenteerd worden. Daarbij ga ik nog een beroep doen aan de
heren/dames fotografen die een aantal doelsoorten op de gevoelige
plaat moeten vastleggen.
Het doet me deugd dat van vaste vrijwilligers veel belangstelling is
getoond voor de cursus natuurtuinbeheer. Als je in 1 ochtend nog niet
de helft van het park kunt bezoeken om als cursusleider een richting
aangereikt te krijgen is dat voor mij veelzeggend.
Lekker veel werk voor 'de kop'. Zet er die spinnaker ook maar bij, vol in
de wind. (Schipper Horrevoets mag een oordeel geven of dit juist is)
Groet Arjen
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Van de bestuurstafel
SEPA
Enige tijd geleden heeft U van het bestuur een brief ontvangen met de
vraag uw keuze bekend te maken i.v.m. het innen van de jaarlijkse
contributie. Een groot deel van onze leden en donateurs, ongeveer 2/3
deel heeft hier op gereageerd. Dank daarvoor.
Voor de achterblijvers hebben we echter het dringende verzoek de
antwoord envelop en een keuze terug te sturen naar de
penningmeester. Antwoordenveloppe kwijt? Stuur een mail naar de
penningmeester wjcbijleveld@hotmail.com of zoek telefonisch contact
( 686691),wanneer U niet beschikt over e-mail.
BESTUURSLID COR HUIJGENS MET 'PENSIOEN'
Cor Huijgens heeft zijn bestuurstaken voor Stichting en vereniging
ergens tussen de wilgen bij de bevers gehangen. Vele, vele jaren heeft
de vereniging en de stichting een beroep mogen doen op de inzet en
expertise van Cor. Mooie jaren, maar ook een paar zware dobbers zijn
mede dankzij hem tot een goed einde gekomen.
Cor en Annelies zijn nog steeds lid en doen nog steeds mee in de
activiteiten. Cor heeft in het project
geluidssets voor lokgeluiden onlangs
eigenhandig mini-mini versterkers in
elkaar gefriemeld.
Cor denkt dan wel van ons af te zijn;
het echte werk begint nu pas.
Cor bedankt namens ons allen; een
ander trek de kar; maar van gepaste
rust zal geen sprake zijn als het aan de
MNV ligt.
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Column Paul ; De ijsvogel
nieuw MNV project
Een nieuw project dat de MNV heeft opgestart is dat voor de ijsvogel.
Ik denk dat het de hartenwens van iedere natuurliefhebber is, die eens
‘in het echies’ te zien. Op onze eigen Liniehof is hij al eens
gesignaleerd, en onlangs hebben een paar van onze leden een
ijsvogelwand langs de oevers van ‘het gat van de Ham’ geplaatst, en
twee ijsvogelkasten in de oerwouden langs de Amer.

IJsvogelwand aan het gat van de ham
Alle reden om in deze Roerdomp wat aandacht aan onze nieuweling bij
de MNV te besteden.
De wetenschappelijke naam is Alcedo atthis, de Engelse heel fraai
‘Kingfisher’, koningsvissertje. De Nederlandse naam heeft niets te
maken met een relatie met ijs, maar is een verbastering van het Duitse
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‘Eisenvogel’, ‘ijzervogel’, wat slaat op de metaalachtige glans op het
blauwe verenkleed. Of komt het omdat het vogeltje als er ijs ligt
regelmatig bij wakken gezien wordt om daar te vissen???
De ijsvogel heeft een rechte snelle
vlucht vlak boven het water,
waarbij hij snelheden van 80
km/uur kan halen.
Het is een uitgesproken viseter.
Prooidieren zijn 3 tot 5 cm lang.
De ijsvogel jaagt vanaf een vaste
uitkijkpost , één tot drie meter
boven het water. Ziet hij met zijn
scherpe ogen een prooi (helder
water is daarom gewenst) stort hij
zich in duikvlucht, en kan tot één
meter diep komen. Het visje wordt
vervolgens doodgeslagen. Met de
kop naar voren wordt het
verorberd, zodat niets kan blijven
steken, of aan partner, cq kuikens,
zo aangeboden.

In venijnige winters, waarin het veel vriest, kan de ijsvogelpopulatie (in
tegenstelling tot wat zijn naam doet vermoeden) behoorlijk gedecimeerd
worden: reden voor de MNV om deze vogelsoort wat te helpen.
Belangrijkste verschil tussen man en vrouw is de ondersnavel: die van
het wijfje is dofrood, die van het mannetje net zo zwart als zijn
bovensnavel.
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Ontwerper van onze kasten, en coördinator binnen de MNV, is Kees
Horrevoets. Hij vertelt: “Toen we besloten om iets voor de ijsvogel te
gaan doen ben ik eerst gaan praten met een expert, Jacco Vermeulen
in Made. Toen ben ik aan de slag gegaan. Een artikeltje in het Carillon
leidde tot een vraag van een mevrouw in Wagenberg om haar te helpen
met een leemwandje bij haar thuis. Via onze speciale pagina op
Facebook krijgen we nu ook regelmatig waarnemingen door.” Kees
vraagt onze lezertjes nadrukkelijk dat vooral te blijven doen!
Voor het plaatsen van onze eigen nestwand hadden we drie sponsoren:
de boer op wiens grond we aan het werk mochten, Bax houthandel, en
het Waterschap Brabantse Delta, dat voor één ochtend een kraantje, en
twee medewerkers ter beschikking stelde. Zonder die hulp was de klus
aanzienlijk zwaarder geweest.”
Voor wie de ijsvogel in actie wil zien: www.natuurkanaal.nl volgt een
broedwand, en een nest daarin. Dit is het eerste Nederlandse
ijsvogelnest met webcam, en dat ook 24/7 gevolgd wordt. De
waarnemingen worden doorgegeven aan het SOVON. Toen vorig jaar
het vrouwtje het bij het derde nestje liet afweten, heeft een vrijwilliger bij
het nest een extra teil geplaatst, en daar voortdurend voervisjes in
gedaan. Wat het mannetje meteen door had, en zo zeven jongen deed
uitvliegen.
Bij het uitkomen van deze Roerdomp zullen de eerste jongen van 2014
wel vliegvlug zijn. Dit jaar is het kennelijk een onervaren paartje want
aanvankelijk werden de gevangen visjes dwars, of van het formaat
‘walvis’ aangeboden. Ze hebben het intussen geleerd. Bij het voeren
biedt de ouder het visje met een soort blaffend geluid aan. Opvallend is
dat pa en ma nu al (Pasen) bezig zijn met het uitgraven van hun
volgende nestje in de wand, en het kunstnest niet opnieuw zullen gaan
gebruiken. Iets wat Kees bij één van onze eigen nestkasten ook al
waargenomen heeft. Kennelijk is dit vogeltje een doe-het-zelver! Een
echte MNV’er dus!
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Programma
Zaterdag 24 mei;
een ontbijtje met............
De ochtendstond heeft goud in de mond; dat geld in eerste instantie
voor de vroege vogels die vroeg opstaan en van het ochtendgloren
gaan genieten; na een opfrissende wandeling staat een lekker ontbijtje
klaar in het parkgebouw. Opgave verplicht; bijdrage p.p. € 5,00
Vertrek; 6.00h parkgebouw bij terugkomst ontbijt.
Zondag 22 juni
Dagfietstocht Markdal;
bezoek bloedprocessie; de Klapekster; deel dodendraadroute
Een combinatie van religie, cultuur, natuur en geschiedenis. Flinke
fietstocht met leuke stops in een fraai landschap.
Vertrek; 8.30 h vanaf Parkgebouw de Liniehof naar Bouvigne aldaar op
de fiets.
Zondag 6 juli

Wandelen; natuurgebieden op de Naad
van Brabant

Natuurgebieden op de naad van
Brabant zijn bijzonder waardevol
vanwege hun botanische potenties en
waarde . We Zullen het zien op deze
wandeltocht.Genieten van de natuur
dichtbij huis. Waterdicht schoeisel
vereist!
Vertrek; 9.30 h vertrek vanaf
Parkgebouw de Liniehof
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Ratelaar

Donderdag 10 juli
In het kader van cursus
heemtuinbeheer bezoek Heemtuin Rucphen
'Bijna' verplichte stof voor de vrijwilligers landschapsbeheer van de
MNV. Partners mogen meegenieten. Onderwerp; relatie grondsoortenvegetatie en beheer.
Vertrek; 9.00h vanaf Parkgebouw de Liniehof naar Rupchen.
Lunchpakket meenemen. Opgave verplicht.
Zaterdag 12 juli t/m/ zondag 24 augustus zomervakantie regio zuid
Zaterdag 30 augustus; Nachtvlindernacht o.l.v. Ernst-Jan van
Haaften
We gaan niet voor de aantallen maar voor de soorten. Een leerzame
avond waar we micro en macro vlinders onder de loup nemen.
Vanaf 22.00 h Parkgebouw de Liniehof

Groot avondrood
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Een dagje groen bij de milieupolitie
door Johan Vermeulen

Binnen de milieuhandhaving worden thema’s gebruikt, zogenaamde
kleursporen. Grijs staat voor handhaving bij bedrijven, blauw heeft
betrekking op water, rood op ruimtelijke ordening en groen op de
natuur. Vandaag, op zaterdag, doet het Milieuteam van de politie een
dagje groen.
Ik begin met de afgifte van vervoersverklaringen. Iemand die een dood
beschermd dier – b.v. Een verkeersslachtoffer – vindt, dient dit dode
dier eerst door de politie te laten controleren alvorens het dier bij een
preparateur mag worden afgegeven. Een preparateur houdt registratie
bij van alles wat bij hem/haar wordt gebracht. Deze dag geef ik een
schriftelijke verklaring af voor een steenmarter, een ijsvogeltje en een
eekhoorn. De dieren hebben bij de vinder al in de vriezer gelegen. De
steenmarter is een groot exemplaar. Prachtig dier. De ijsvogel heeft
schitterende kleuren. De aanvrager vond de eekhoorn net nadat hij
dood was gereden. Hij was nog warm en zat vol vlooien. Nu gelukkig
niet meer….
We verzamelen ons om volières te gaan controleren. Collega Anton,
Eduard als BOA van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming
(LID) en ik gaan op pad. We drinken eerst een bakje koffie en
bespreken de adressen die we gaan bezoeken. Telefoon. Collega Erik
van de Dierenpolitie staat op een adres in de buurt bij een hok waarin
een havik illegaal wordt gehouden.
Hij vraagt assistentie, want hij is alleen en het hok leent er zich niet
voor om de havik gemakkelijk te vangen. Wij rijden naar Erik. In een
kleine kooi met twee verdiepingen zit een jonge havik. Op de grond
liggen karkassen van een konijn en een kip. Hij kreeg dus voldoende te
eten. De havik is snel gevangen en Erik brengt de vogel naar een
opvangadres. Erik zal later terug gaan om proces-verbaal op te maken.
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Wij gaan ons bezig houden met de volière controles. Op het eerste
adres is helaas niemand thuis, dus we rijden door naar het volgende
adres. Via een sleutelgat van de poort in de achtertuin zien we dat een
man op de tuintafel bezig is met een vogelvangkooitje. Dat wordt
interessant ! We bellen aan en worden door zijn vrouw in de achtertuin
gelaten. De man schrikt niet en verleent gewoon alle medewerking. De
meeste of alle vogels in de volière lijken geringd. Door die man en
Eduard worden een aantal vogels gevangen om de ringen te kunnen
controleren. De vogels blijken valse ringen of toch geen ring te hebben.
De valse ringen zijn namelijk doorgeknipt of gezaagd en andere ringen
zijn niet van een erkende vogelbond. Foute boel dus. We nemen 5
kleine putters, 4 sijzen, 2 kleine goudvinken, een zwartkop en een
geelgors in beslag. Omdat we de man eerder via het sleutelgat met een
kooitje bezig hadden gezien, kijken we nog even verder. We treffen
twee vangkooitjes, een slagnetje, een transportzakje en drie
mussenklemmen aan. Ook die zaken worden in beslag genomen. Hij
wordt ter plaatse verhoord. Hij geeft eerlijk toe dat hij een vogelvanger
is.
We hebben op dit adres ook nog belangstelling voor een klein schuurtje
wat op slot zit. De man verzekert ons dat daar geen vogels in zitten en
probeert er weg te blijven. Wij willen daarom toch nog even in dat
schuurtje kijken. Politie-achterdocht. Na aandringen wordt uiteindelijk
het schuurtje geopend. Wat blijkt; in het schuurtje heeft hij 15
hennepplanten staan. Een keurig en best professioneel opgezette
hennepkwekerij met grote lampen, transformatoren en een koolstoffilter.
Uiteraard wordt ook de gehele kwekerij in beslag genomen.
Op naar een volgend adres. In de achtertuin bij het vrijstaande huis
staat een kleine volière. In de volière zitten slechts een paar vogels.
Ook zitten er 4 grote Goudvinken bij. Schitterende vogels. Eduard stapt
de kooi in om te kijken of de vogels geringd zijn en zo ja, of het correcte
ringen zijn. Wij geven hem nog even een schepnetje aan en juist op dat
moment ziet één Goudvink kans om te ontsnappen. Ja, wij begrijpen de
vogel, maar willen dat natuurlijk niet. Hij gaat in een boom zitten, juist
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buiten ons bereik. We zullen zo kijken hoe we dat op gaan lossen.
Eduard bekijkt eerst even de goudvinken in de volière. Twee blijken
geen ringen te hebben en één een valse ring. We nemen ze daarom in
beslag. De man had ze per koppel gekocht, dus waarschijnlijk had de
ontsnapte vogel ook een valse ring. Nu is het zo dat er een
beleidsafspraak is met het Openbaar Ministerie. Vanwege verlichting
van administratieve lasten is er voor gekozen om kleine zaken, waarbij
slechts ten hoogste 3 beschermde inheemse vogels in beslag worden
genomen en waarvan de eigenaar vrijwillig afstand doet, met een
waarschuwing afgedaan kunnen worden. Hierbij gelden dan ook nog
wat andere voorwaarden. De vogelhouder zou er in dit geval dus met
een waarschuwing vanaf kunnen komen. Als de vierde vogel, met zeer
waarschijnlijk een valse ring, niet was ontsnapt, had hij een procesverbaal gekregen en zou het hem een aanzienlijke boete hebben
opgeleverd. Hij vindt het dus eigenlijk niet zo erg dat één van zijn
goudvinken op de vleugels ging………
Wij brengen de in beslag genomen vogels naar het opvangadres waar
eerder die dag al de havik was gebracht. Over enige tijd zullen de
vogels weer vrij gelaten worden. Ter afsluiting drinken we nog een kop
koffie en gaan voldaan naar huis. Mooie dag, in het belang van de
natuur.
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In afwachting van......
Na een druk seizoen vol activiteiten wachten we nu op broedsucces!
De zwarte sternvlotjes en de visdiefvlotten zijn wederom te water
gelaten. De 5 grote visdiefvlotten liggen in de gracht bij Fort Altena en
een 9 tal Zwarte Sternvlotjes liggen in het Gat van den Ham. Bij de
Zwarte Sternvlotten is een lokgeluid geïnstalleerd om de Sterns
enigszins de weg te wijzen. Afgelopen maanden is tevens hard gewerkt
aan de lokgeluid installaties voor aan huis. We hebben 10 kastjes te
leen voor mensen die bij/aan huis soorten willen lokken zoals een
Gierzwaluw/Boerenzwaluw of Huismus. De geluidjes zijn een
uithangbord maar de broedlocaties en de voedselvoorziening moeten
wel aangeboden worden. Bijvoorbeeld een boerenzwaluw in een schuur
zonder vee direct in de omgeving is not done. Inmiddels zijn een 3-tal
geluidssets in werking gezet en bij ons huisadres in G'berg reageren de
Gierzwaluwen door vlak langs de gevel een 'fly by' te maken. Nu de
kast nog in.
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Te koop aangeboden;
Wilt U ook een bijdrage leveren aan broedgelegenheid voor
Gierzwaluwen; hang op minimaal 4 mtr. hoogte een aantal (min. 3)
gierzwaluwkasten. Liefst op de oost/noord-oost gevel.
Fam. Stoop heeft een grote bestelling tegelijk laten komen via Vivara.
Per ongeluk werden de luxe maar duurzame Woodstone
gierzwaluwkasten afgeleverd en gefactureerd.
Voor een bedrag van € 31,45/st. kunt U een aantal kasten overnemen.
U heeft geen verzendkosten en tevens een kleine korting.
Interesse; bellen naar Ankie Stoop.

Foto's gierzwaluw wikipedia
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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
cvdkrift@gmail.com

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
Telefonisch alleen bij gebruik.

06-50942814

Coördinator
Parkgebouw

0162-683570

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