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Bij  de  voorplaat:   Geen  kat  in  de  zak.  Dit  slechtvalken  jong  werd
tijdens het ringen door Chiel Camping op de gevoelige plaat vastgelegd.
Lees meer hierover in deze Roerdomp

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
    39ste jaargang, nummer 3 

september t/m december  2014

Van de voorzitter

Net fris en fruitig terug van vakantie hoorde ik een nieuwsbericht op de
radio; 'Het CBS heeft na onderzoek geconcludeert dat het weer beter
gaat met de Nederlandse natuur'.  Beter met de Nederlandse natuur?
Binnen  onze  gemeentegrenzen  en elders  in  de  regio  hebben  we  te
maken met een groot areaal zogenaamde 'Boerennatuur'. Neem nu de
akker- en weidevogels. De statistieken nemen in deze tak van sport nog
steeds  af.  De  'normale'  o  zo  'gewone'  Kievit  neemt  niet  alleen
duikvluchten in veld, de aantallen duikelen ook omlaag en weldra staat
de Kievit net als de Grutto op een rottig rood lijstje. 
Het nieuwe GLB (gemeenschappelijk  landbouwbeleid (EU)) heeft een
vergroenings-component opgenomen in haar beleidsregels. De redding
voor  de  rijke  weide?  Het  hele  GLB  en  de  vertaling  in  kikkerland
Nederland is van grote invloed op de boerennatuur en de ambities die
wij  natuurmensen  hebben  om  bijvoorbeeld  de  rijke  weide  te
behouden/herstellen. 
Een MNV-er maakt graag een ritje op de fiets door de polder. Kijker om
de nek, voor als je iets mocht zien, maar hoe het nu zit?? Een goed
moment om eens bij te praten.....zie programma.

Groet Arjen 
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Van de bestuurstafel

Onze  redacteur  was  druk  doende  tijdig  de  Roerdomp  in  elkaar  te
timmeren. Dat ging goed totdat hij op controle in het hospitaal te horen
kreeg  dat  hij  direct  opgenomen  moest  worden  i.v.m.  een  niet
genezende wond onder de voet. Om een lang verhaal kort te houden;
Kees ligt nog steeds in het ziekenhuis, aantal tenen? Tot 10 tellen kan
niet meer, maar hij is aan de beterende hand.

De  Roerdomp  is  dus  in  elkaar  getimmerd  door  de  rest  van  de
bestuursleden, vandaar de vertraging. Excuses daarvoor.

Projecten; geduld is een schone zaak

Helaas  nog  geen  succes  op  onze  maatregelen  voor  Gierzwaluw  /
Visdief  /  Zwarte-stern /  Huiszwaluw /  Vleermuis.  Wel wat  vermeende
pogingen  maar  geen  doorslaggevende  koppels.  Maar  treur  niet!
Geduld  is  een  schone  zaak.  In  de  voormalige  graanmolen  van
Standdaarbuiten,  een perfecte plek  voor  gierzwaluwen,  hebben ze 4
jaar moeten wachten voordat de kasten, ondanks de lok geluiden, bezet
werden.

Wel succesvol was een uitgeleende M.N.V.geluidsset aan de IVN Best.
Langs de A2 is 3 jr. geleden een enorme oeverzwaluwwand (100 mtr.)
gerealiseerd, tot nu toe zonder broedsucces. De M.N.V.-zongeluidset is
deze  lente geplaatst en meteen BINGO; Oeverzwaluw-broedgevallen; 

Bij een huiszwaluwtil, helaas ook in 'Oost'  volop beweging rond en in
de til door oude en jonge huiszwaluwen. Nog geen broedgeval dus die
MNV-set blijft nog even  in 'Oost'.

De  zwaluwkraamkast  is  ook  nog  niet  bezet.  Peter  Twisk,  ook  een
Brabantse  vleermuisdeskundige, was meteen enthousiast toen ie onze
kast zag. 'Lok die beesten met een geluid' zei hij, het werkt!

Deze hele bijzondere set met ultrasone geluid kost een aardige 1800
euro. Wij hebben maar even geduld, geduld.................      

We weten wat werkt en hoe het werkt maar betrachten ook geduld.
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Falco peregrinus – 

de Slechtvalk
Door; Chiel Camping  

Bron:Werkgroep  Slechtvalk
Nederland

Voorkomen; In de vorige eeuw was
de  slechtvalk  in  Nederland  een  uiterst  schaarse  broedvogel.
Broedgevallen waren bekend van bv.  Schiermonnikoog en de Veluwe
waar rond 1975 een broedpaar werd vastgesteld. In 1990 vestigde zich
een broedpaar in Limburg, in 1996 volgde een tweede paar. De jaren
daarna  groeide  het  aantal  paren  steeds  sneller  en  in  2012  werd  de
Nederlandse populatie geschat  op ca.  120 koppels.  Het  plaatsen van
nestkasten op geschikte plaatsen, zoals elektriciteitscentrales en andere
hoge gebouwen heeft zeker bij gedragen aan deze snelle ontwikkeling.
Maar steeds vaker vinden de valken ook meer natuurlijke broedplaatsen
zoals  op  duinen  en  zandplaten  langs  de  kust,  in  kraaiennesten  op
hoogspanningsmasten en in bomen. In Zeeuws Vlaanderen broedt een
koppel Slechtvalken gewoon op de grond. Lijkt vreemd maar het is het
niet.

Habitat;  De Slechtvalk  stelt  niet  veel  eisen aan zijn  leefgebied.   De
jachtwijze  vereist  een  open  landschap  en  hij  heeft  graag  een  vrije
aanvliegroute naar de nestplaats

Voedsel;  Een  slechtvalk  eet  bijna  alleen  maar  vogels.  Er  is  een
voorkeur voor duiven, maar eigenlijk bepaalt het aanbod in het biotoop
waarin hij zich bevindt welke vogels gegeten worden. In Midden Europa
zijn ruim 200 soorten geteld als prooidier van deze jager. Van snacks
van  de  kleinste  soorten  tot  Big  Mac-vogels  als  Blauwe  reiger  of
Aalscholver. De aanval wordt vaak begonnen vanaf een uitkijkpunt. Is
de voorraad geslonken en is de honger voldoende aangewakkerd wordt
een prooi bepaald. De valk maakt voldoende hoogte en vliegend met
een krachtige vleugelslag en hoge snelheid wordt de prooi overrompeld.
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Programma
Zaterdag 20 september Opening vrijwilligersseizoen 
Het werken in het landschap is in de MNV sterk geworteld. Een vaste
happening georganiseerd door het Coördinatiepunt Landschapsbeheer
van  het  Brabants  Landschap.  Speciaal  voor  de  vrijwilligers
Landschapsbeheer. Aantal deelnemers per groep beperkt
Opgave via secretariaat.

Zondag 21 sept.- 28 september      Week van het landschap
zie  publicaties  in  dagbladen  of  website  Brabants  landschap;
www.weekvanhetlandschap.nl 

Zaterdag 4 oktober           Eurobirdwatch internationale vogelteldag
Onder leiding van de groep ornithologen C.R.C gaan we tellen in de
Terheijdense Binnenpolder, hun vaste telplot.
8.30h verzamelen bij parkgebouw de Liniehof; koffie, lenzen poetsen en
daarna vogels spotten. Bij goed weer; kom op de fiets. 

Zondag 12 oktober Wandeling Chaam (met wijnproeverij)
Zondagochtend  wandeling  met  aansluitend  een  bezoek  aan  de
biologische wijnboer Ron Langeveld op bodega Dassemus te Chaam.
Kosten  €  15,00  p.p.  (welkomstdrankje;  rondleiding  wijngaard/kelder/wijnmakerij/

proeverij  met  kaasplank  locale  kazen).  Opgave voor maandag 6 oktober bij
secretariaat.
10.00h verzamelen parkgebouw de Liniehof terugkomst; na de lunch en
de wijn. (meegebrachte lunch mag op de wijnmakerij gebruikt worden)

Zaterdag 1 november Nationale natuurwerkdag
Ook dit jaar zijn we er natuurlijk weer bij. Geef je op via de site
http://www.natuurwerkdag.nl/ Geplande locatie Linies van den Hout
Tijdens de lunch soep met boekweit pannenkoeken. Soldatenvoer.

Vrijdagavond 14 november lezing; Uilen door Thijs Caspers
Een  veelbesproken  voordracht  van  Thijs  voor  een  grote  groep
uilenbeschermers mede na aanleiding van een prachtig  artikel  in  de
zomereditie  2014.  Dit  keer  in  Made;  De  symboliek  van  uilen  of  de
onderdrukte vrouwelijke kant van onze cultuur. Niet te missen.
20.00h parkgebouw de Liniehof Kievitstraat Made.
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Zaterdag  13  december  Jaarafsluiting;  Fietstochtje  en  daarna
kokkerellen; Hollandse of Brabantse kost?
Wordt het een barre fietstocht, winterzonnetje?
 
Het 3 gangenmenu en de Brabantse gezelligheid maakt alles goed. Er
wordt rekening gehouden met allergieën en vegetariërs. 
Inschrijving noodzakelijk; Eigen bijdrage; € 12,50 p.p. incl. drankjes.
Max deelname 40 pers., uitsluitend voor leden.
14.00h verzamelen parkgebouw de Liniehof;  17.00h. aanvang koken;
22.00 h. wie er nog is; afwassen.

2e kerstdag traditionele MNV Kerstwandeling
Na  een  gezellige  ontvangst  in  kerstsferen  stappen  we  door  de
binnenpolder  van Terheijden om voor  de gluhwijn  en chocolademelk
met rum naar het parkgebouw terug te keren.
Om 13.00 ontmoeten we elkaar in het parkgebouw om om 13.30 de
wandeling te beginnen. 

Vooraankondigingen

Zondag 11 januari Wintervogelexcursie richting Zeeland

Januari / februari GLB update door Carlo Braat

Vrijdagavond 23 januari lezing; de spreeuw door Gert Ottens
                                                               Vogelbescherming Nederland
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vervolg; Slechtvalken vlakbij

Een  aantal  jaren  geleden  was  er  een  slechtvalkennest  in  een
hoogspanningsmast in de Biesbosch. De valken werden echter steeds
verstoord door  de graafwerkzaamheden in het  gebied.  Een koppeltje
nijlganzen ontdekte het nest en begon met de eileg. De aanwezigheid
van de valken maakte weinig indruk op ze. Als de ganzen beginnen met
broeden is de plaatselijke waarnemer Henny het meer dan zat. Ze klimt
naar boven, stopt negen ganzeneieren in haar zakken en bakt er thuis
heerlijke omeletten van. De valken zijn daarna gelijk terug bij het nest
en  laten  zich  ook  niet  meer  verstoren  door  de  graafmachines.
Uiteindelijk volgt er toch nog een succesvol broedsel. 

Zoals  waarschijnlijk  bekend  bevinden  zich  ook  nestkasten  op  de
koeltorens van de Amercentrale en van de WKC Moerdijk,  geplaatst
door  Werkgroep  Slechtvalk  Nederland.  Behalve  het  plaatsen  en
controleren van nestkasten verzamelt de werkgroep informatie over de
slechtvalken.  Belangrijk  onderdeel  daarvan  is  het  ringen  met  oranje
metalen kleurringen. Iedere ring heeft een unieke code en kan met een
sterke  telescoop  worden  afgelezen.  Door  de  ringen  is  het  duidelijk
geworden  dat  er  veel  uitwisseling  is  tussen  Nederland,  België  en
Duitsland.

Dit seizoen is er op de locatie Moerdijk na een aantal succesvolle jaren 
helaas geen broedsucces geweest. Mogelijke oorzaak daarvan is 
waarschijnlijk een territorium gevecht; er worden op het industrieterrein 
meerdere koppels waargenomen.

Op de Amercentrale was er wel weer reden voor beschuit met muisjes.

Op 10 mei werden er 3 jonge slechtvalken geringd. Aan de ene poot de
oranje ring, aan de andere de ring van het vogeltrekstation. Er worden
verschillende afmetingen gemeten en ze worden gewogen. 
Ook wordt er nog een bloedpennetje getrokken t.b.v. de DNA bepaling.
Ze  vinden  het  niet  echt  leuk.  Het  is  geen  overbodige  luxe  om
gehoorbescherming te dragen want de schreien soms heel de boel bij
elkaar. Na afloop nog snel een paar foto's en dan worden ze weer snel
in hun nestkast geplaatst. Nou ja snel...het is toch een hele klim naar de
kast!
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Dat het nabijgelegen Hoogstraten ook een koppel slechtvalken herbergt
mochten  we  ervaren  met  de  MNV-excursie  naar  de  bloedprocessie.
Tijdens  de  processie  werden  we  verrast  door  een  verontrust
rondvliegende slechtvalk. Blijkt Natuurpunt precies toen aan het ringen
geweest te zijn in de kerktoren van Hoogstraten blijkens de info die we
later ontvingen. De door Natuurpunt gemaakte kast bevatte eveneens 3
jongen.
Beelden hiervan zijn te bekijken via de link.
 
https://www.youtube.com/watch?v=-V2_gNigIrg
Van de hand van Geert Brosens zijn op youtube meerdere filmpjes van
deze slechtvalken te bekijken.
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Wel awel, gaet het er nou toch echt van kommen? 
Hebben jullie het door? Al enige goesting? Voorjaar 2015, schrijf
het alvast maar in uwe'n dagklapper.
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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
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
Telefonisch alleen bij gebruik.

06-50942814

Coördinator
Parkgebouw

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

0162-683570
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