De Roerdomp

Vereniging Madese NatuurVrienden
januari - februari - maart - april 2010

Bij de voorplaat: Een luie bruine kiekendief (Circus aeruginosus)!
foto: Harry Eland
Het jaar 2010 is door SOVON uitgeroepen tot 'Jaar van de Bruine
Kiekendief'. Zie hiervoor ook het artikel '2010 - Wat staat er in de
natuurschijnwerpers?'.
Deze prachtige foto is één van de bijna 100 foto's van topkwaliteit die
door MNV-lid Harry Eland gratis ter beschikking zijn gesteld! Zie ook het
artikel 'Natuurfoto's voor niks! - Open Content voor de MNV'.

Website: --->

www.MadeseNatuurVrienden.nl

<---

Doe mee en wordt ook lid van de MNV:
- Email 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/

De Roerdomp
35ste jaargang, nummer 1
januari t/m april 2010
Voorwoord
Het MNV-nieuws is natuurlijk de oproep aan onze leden voor het
bijwonen van een gezellige jaarvergadering. We zoeken ook dringend
bestuursondersteuning!!! Zie hiervoor het artikel 'Van de bestuurstafel'.
Nieuws van droevige aard bereikte ons helaas ook, namelijk de
overlijdens van ons Madese MNV-lid Corrie van den Heijkant en van
Willem Iven, Brabander in hart en ziel, kleinkunstenaar en door het park
en Roerdomp met ons verbonden. Zie voor beiden het 'In memoriam'.
In de artikelen aandacht voor de mogelijkheden die boeren hebben om
akkerranden te verfraaien met bloemrijke zadenmengsels.
Niet alleen landschapsverfraaiing met bloemrijk akkerland, maar het kan
ook een aardige bijdrage aan de biodiversiteit zijn. Lees hiervoor het
artikel 'Over de rand van het akkerland'.
Het boomportret is gewijd aan de es, de enige heilige boom van
werkelijk mythische proporties en als zodanig beter bekend als
Yggdrasil, de levensboom, de kennisboom, de wereldboom en de boom
van overvloed en geluk!
In het programma deze keer op excursie naar de ganzen, de
weidevogels en op pad voor een ontdekkingstocht het beekdal in.
Ook gaan we met zijn allen de polder in voor het wilgen knotten en we
kunnen weer een paar prachtige lezigen tegemoet zien.
Met NatuurVriendelijke groet,
Ger Luijten, e-mail: mnv@MadeseNatuurVrienden.nl
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Van de voorzitter - Over de rand van het akkerland
Landbouwgronden worden in Nederland in de regel super efficiënt en
heel intensief bebouwd en bewerkt.
Waar vroeger de weide- en akkervogels hun voedsel, dekking en
voldoende ruimte voor voortplanting nog in de velden zelf konden
vinden, zijn ze nu uit de velden naar de randen verdreven.
Vele soorten zijn ook 'over de rand' gedreven en dus verdwenen. Het
voortbestaan van soorten, zoals Grutto, Kievit, Veldleeuwerik,
Graspieper en diverse gorzen staat onder zware druk.
Deze vogelsoorten staan vrij hoog in de voedselketen en daarom
moeten we concluderen dat hun voedsel, zoals allerlei insecten,
onkruidzaden en gemorst graan grotendeels is verdwenen.
Gelukkig wordt dit de laatste jaren door steeds meer natuurorganisaties,
overheid, terreinbeheerders en standsorganisaties herkend en erkend.
Er is een groot pakket aan gesubsidieerde maatregelen ontwikkeld en
opengesteld, zodat waar mogelijk de actieve landbouwers en
particulieren iets kunnen doen voor het natuurbehoud.
Voor de weidevogels (de echte grasbroeders) is er het collectief
weidevogelbeheer dat naar een hoger plan moet worden getrokken.
Bijvoorbeeld zoals dat in en rond de Zonzeelse polder gebeurd met een
mozaïek van maatregelen, zoals verschillende maaidata, kuikenland,
rustzones en de bekende nestbescherming.
In de Zonzeel heeft de ANV Drimmelen een ambitie om met name het
aantal Grutto broedparen te verhogen.
Voor de akkervogels neemt men veelal maatregelen in de vorm van
randenbeheer voor de aanleg van akkerranden die op verschillende
wijzen worden ingezaaid en beheerd, tegen marktconforme vergoeding.
In de polder zie je verschillende randen vanuit verschillende regelingen
en om een tip van de sluier op te lichten, volgt hieronder per regeling
een korte beschrijving met uitleg over wat voor soort randen het gaat.
Arjen Stoop, voorzitter
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Beschrijving randenbeheer
Er zijn een zes-tal vormen van randenbeheer geregeld, waarvoor
hieronder ook ter informatie de vergoedingen zijn vermeld.
● Let op: de hieronder genoemde vergoedingen staan voor randen
van percelen en zijn dus niet vlakdekkend. Je moet dus als boer
wel heel wat lengte inzetten wil je aan een hectare komen.
1) ARB-randen - Actief Randen Beheer
Een van de oudste maatregelen in boerenland om iets te doen voor het
milieu in watergangen. Een spuit- en bemestingsvrije zone van 4 meter
breed gras tegen uitspoeling van mest en bestrijdingsmiddelen.
Beheer: Grasrand maaien en afvoeren of beweiden.
Deze botanische component als maatregel is positief uit onderzoek
gekomen, maar de aanvraag van dit pakket is tot 2014 gesloten.
Vergoeding; grasland; € 0,35/m2, bouwland; € 0,70/m2
2) FAB-randen - Functionele Agro Biodiversiteit randen
Het is gebleken dat door het inzaaien van relatief smalle randen van 2 3 meter met geurige en fleurige bloemplanten, zoals komkommerkruid,
cichorei en zonnebloem, dat er een gunstig leefklimaat ontstaat voor
allerlei natuurlijke predatoren van schadelijke insecten (plaaginsecten).
Denk bijvoorbeeld aan lieveheersbeestjes en zweefvliegen, die allebei
roofzuchtige larven hebben die plaaginsecten aanpakken, waardoor
meer of zelfs alle bespuitingen met bestrijdingsmiddelen overbodig zijn.
Spaart geld aan bestrijdingsmiddelen en vraagt tijd voor monitoring.
Het project en het onderzoek loopt nog en de begeleidende organisatie
DLV heeft gelukkig aangegeven dat moet worden gestreefd naar het
gebruik van inheemse bloemplanten en geen vreemde soorten.
Vergoedingen: niet bekend.
● Noot: als gemeentelijke bermen veel meer bijen- en
insectenvriendelijker zouden worden beheerd, dan zou men een
deel van de FAB-randen niet nodig hebben omdat vele
polderwegen landbouwgebieden doorkruisen.
We moeten daarbij wel rekening houden met de actieradius van
de roofinsecten, dus bij goede bermen hier en daar toch wel
bijvoorbeeld een wandelpad over boerenland met een bloemrijke
FAB-rand, om insecten diep in het perceel te brengen.
4

3) Solabio randen - Soorten en Landschappen als dragers van
Biodiversiteit
Grensoverschrijdend project, waarin de ZLTO en het Coördinatiepunt
Landschapsbeheer van het Brabants Landschap een belangrijk aandeel
hebben met 2 pilot projecten in onze provincie. Naast deze randen is
dat een GPS project voor weidevogelbescherming.
Geïnspireerd door de duo- en trioranden van Ben Koks uit het
Groningse Grauwe Kiekendievenland en met ervaring opgedaan op de
Rielse Heide hebben bovengenoemde organisaties een 3-tal
randenpakketten ontwikkeld. De twee hoofddoelen waren: 1) een
voedselcomponent bieden voor zomer en winter en 2) mogelijkheden
bieden voor nestgelegenheid en dekking.
Dus brede akkerranden ingezaaid met granen en grasranden met
verschillend maaibeheer voor nestgelegenheid, insectenvoedsel en
dekking. Het is een pilot in Noord-Brabant dat door het ecologisch
adviesbureau van Joost Cools voor 3 jaar wordt gevolgd en onderzocht.
Breedte: afhankelijk van gekozen pakket, van 12 tot 20 meter rand.
Vergoeding: afhankelijk van het pakket, van € 2468,67 - € 2524,33/ha
voor beheer- en inkomstenderving.
Bijzonderheden: het zaaizaad wordt ter beschikking gesteld. Pittig
pakket waar ook heel wat voor moet worden geleerd en gedaan.
4) StiKa randen - StimuleringsKader Groen - Blauwe Diensten
Diverse soorten randen die zijn verdeeld in 4 landschapspakketten (R1,
R2, R3 en R4). De pakketten zijn in feite versoberde Solabio pakketten
met slechts 40% van de normale zaad/graan hoeveelheden en voor het
oog wat fleurige akkerbloemen voor vooraf bepaalde gebieden met
daarin biotopen van akkervogels tot struweelvogels.
Men kiest dus voor enerzijds bloemrijke randen met een
graskruidenmengsel of anderzijds voor een flora- en faunarand met een
graankruidenmengsel. Een mozaïek van beide is natuurlijk ideaal, maar
dan moeten in de regel meerdere agrarische ondernemers grond
inzetten. De bloemrijke randen zijn 3 - 6 meter breed en akkerranden 6
- 12 meter. Bij de akkerranden gaat het om voedsel en dekking voor
akkervogels.
Vergoeding: bloemrijke randen: € 2094,-/ha; akkerranden: € 2613,-/ha
voor beheer en inkomstenderving. De aanleg wordt volledig vergoed.
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5) ANV randen - Toeristische bloemenranden Drimmelen
Zeer in het oog springende fleurige bloemenranden ter lering en
vermaak van toeristen en plaatselijke bewoners. In sommige gevallen
mag zelfs geplukt worden uit de rand.
Een welkom initiatief van onze plaatselijke Agrarische Natuur
Vereniging Drimmelen (ANV) om zo een fleurige bijdrage te leveren aan
de toeristische tak van onze gemeente en bij zomerdag levert het een
bijdrage aan het insectenleven langs de akkerranden.
Voor het eerste experiment in 2009 is voor het zaaigoed een
assortiment (cosmea, komkommerkruid, kleine zonnebloem enz.) van
buitenlandse herkomst (voormalig Oostblok) gebruikt en dat geeft zorg.
Enerzijds, omdat exoten een lagere biodiversiteit hebben en anderzijds,
omdat het floravervalsing in de hand werkt.
Daarnaast zijn de meeste randen in de winter er weer ondergewerkt,
zodat het voor veel 'bewoners' van deze rand een ‘ecologische val’ was.
Wellicht een uitdaging voor de ANV Drimmelen om een toeristische
rand te ontwikkelen met inheemse zaaigoed en die dan ook niet gelijk
na de bloei om te ploegen. Er hangt helaas wel een prijskaartje aan,
omdat ingevoerde zaden een fractie kosten van wat voor de
Nederlandse biodiversiteit wenselijk is.
Vergoedingen: onbekend; is gesubsidieerd door de ANV, gemeente
Drimmelen, Rabobank e.a.
6) SNL - Subsidieregeling Natuur en Landschap
Voorheen de PSAN en PSN regelingen; als onderdeel voor agrarische
flora- en fauna gebieden.
Een mix van vele soorten pakketten waar of vlakvormig of juist in de
vorm van randen maatregelen worden genomen voor zeldzame
akkerflora en akkerfauna.
Solabio- en StiKa randen komen in dit verhaal in verschillende
pakketten met andere codes gewoon terug en het is dan ook te
verwachten dat de provincie omstreeks 2011 e.e.a. gaat samenvoegen.
Een groot deel van de polders in ons werkgebied zijn aangewezen als
doelgebied voor instandhouding van akkerflora en akkerfauna.
Vergoedingen: deze variëren van € 150,- tot € 2139,-/ha, afhankelijk
van het gekozen pakket.

6

Madese NatuurVrienden

Wordt ook lid ! ! ! en email naar
mnv@MadeseNatuurVrienden.nl
of bel met 0162 – 51 79 65
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De Blocmaker.
Restauratie antieke meubelen - Specialiteit: Fineer en politoer werk

Kees Broeken
Blockmekerstraat 35, 4921 SN Made
tel: 0162 – 68 39 88

Lekker een dagje uit?
In ons nationaal park
De Biesbosch
Varen door de smalste
kreekjes en langs de
mooiste plekjes.
Rondvaartbedrijf Zilvermeeuw b.v.
www.zilvermeeuw.nl
Biesboschweg 2, 4924 BB Drimmelen, tel. 0162 – 68 26 09

Genummerde ganzen melden: neem een gratis account op
www.goosetrack.nl
Info over kleurringen en gezenderde ganzen: www.geese.org
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In memoriam - Corrie van den Heijkant
Op 30 oktober 2009 hebben we afscheid moeten nemen van Corrie van
den Heijkant - Avontuur, echtgenote van Christ van den Heijkant.
Corrie was reeds vele jaren MNV-lid,
samen met haar man Christ.
Graag ging ze mee met wandelingen,
bijvoorbeeld samen met Christ en “haar
jongens” (de kleinzonen) ploeterend door
de Zonzeelse polder om met de
hybiegroep beestjes te scheppen, want
“dat vinden de jongens zo leuk”! Corrie
ten voeten uit.
Corrie was een bezige bij en ze stond
altijd voor iedereen klaar en dat stond ook
fraai verwoord op haar bidprentje:
“samen dingen doen, zonder na te
denken en als de ander het nodig heeft,
wat extra aandacht schenken”
Langs deze weg willen we Christ en de familie heel veel sterkte
toewensen met het gemis van hun fantastische vrouw, moeder en oma.

Over tijd en tuinen - Willem Iven
Tijd is niet om voorbij te laten gaan.
Tijd moet duren.
Zonder tijd gebeurt er niets.
Het woord gebeuren houdt al tijd in. Proces ook. Tijdens processen
ontstaan er nieuwe dingen binnen wat er al is. Of uit wat er al is.
De tuin heeft veel met tijd. Hij verandert. Er is een proces gaande.
Behalve andere factoren en vormen wordt hij ouder. En kostbaarder.
Want iets wat oud is, is kostbaarder en zeldzamer.
Het aspect tijd vind ik te weinig aandacht krijgen in de groene wereld.
Een tuin is zoals hij zich aan ons openbaart
een product van ruimte en tijd.
Daarom moeten we hem niet voor even,
maar voor langere duur maken.
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In memoriam - Willem Iven
Natuurbeschermer van het eerste uur, troubadour, schrijver en verteller
in ons eigen Brabantse Dialect, Willem Iven is niet meer.
Op 25 oktober 2009, na een langdurig ziekbed door de ziekte van
Parkinson, heeft Willem hopelijk rust gevonden, ondanks dat zijn hoofd
nog vol lachvertelsels zat, die hij nog zo graag aan ons had laten horen.
MNV’ers kennen Willem vooral van zijn optreden bij het 15-jarig bestaan
van de vereniging, toen nog in het oude Patronaatsgebouw.
Daarnaast zagen wij Willem telkens terug bij bijeenkomsten van Oase
(www.StichtingOase.nl) in de verschillende Nederlandse wilde
plantentuinen.
Onze eerste ontmoeting met Willem was een bijeenkomt in het
Eindhovense voor de oprichting van een kring voor wilde plantentuinen
in Noord-Brabant. Die vreemde snuiter met zijn lange blonde haren en
baard op idiote klompen noemde die tuinen ‘heimwee’ tuinen.
Als de ‘wijze heren’ in de jaren zestig, toen 'ie nog bij Staatsbos werkte,
hadden geluisterd naar Willem hadden nu geen miljoenen euro’s
uitgegeven hoeven te worden aan beek- en natuurherstel. Willem, de
natuurrebel, vond toen echter te weinig gehoor.
Willem is vooral bekend geworden met zijn passie voor het Brabants
dialect en cultuur. Zijn gevoel voor humor en kennis van ons, als
Brabantse mensen, wist hij op onnavolgbare wijze te vertolken in liedjes
en vertelsels op het toneel en kamerbijeenkomsten en in zijn vele
boeken vol lachvertelsels.
De door hem geschreven jeugd natuurboeken met illustraties van zijn
vriendin Annie Meussen zijn ook heel bekend.
Wij mochten van Willem ook zijn column ‘met de zachte G’ die hij
schreef voor het tijdschrift Oase gewoon in de Roerdomp plaatsen.
Zie ook Cultureel Brabant: http://www.cubra.nl/willemiven/welcome.htm
met zijn afscheidsbrief 'Als stuifzand' en geniet daar vooral van vele van
zijn vertelselkes in zijn rubriek 'Het is altijd vandaag'.
Willem, Houdoe!
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Valkenbergstraat 1, 4921 ZC Made
Telefoon 0162 – 68 37 82

Kijk eens op www.birdingbiesbosch.nl en www.biesbosch.nu
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www.bikefeeling.nl

Madese NatuurVrienden
Gezellige en Actieve Natuurbeleving in de Gemeente Drimmelen !!!
Natuur- en milieu-educatie voor jong en oud, excursies,
lesbrieven voor scholen voor heemtuin De Liniehof enz.

Wordt ook lid !
Kijk op onze website
www.MadeseNatuurVrienden.nl
Geef je op bij het MNV secretariaat
tel. 0162 – 51 79 65
of stuur een email naar
mnv@MadeseNatuurVrienden.nl
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Trekkerrestauratie - de trots van Guus en Huub
Vele van jullie weten dat we op onze 9e verjaardag een heuse echt
antieke tractor hebben gekregen, een Güldner 45S, die we ook
regelmatig inzetten bij de MNV in het Natuurpark en bij wilgen knotten.
Na veel sparen en het behalen van ons trekkerrijbewijs hebben we
afgelopen jaar de tractor in zo goed als originele staat terug weten te
brengen.
Na alles te hebben gestript, zijn we aan de gang gegaan met het lekvrij
maken van de tractor, waarbij veel pakkingen en keringen zijn
vernieuwd.
Aan het plaatwerk hebben we veel moeten lassen, schuren en
plamuren, maar na het overspuiten was het zo goed als nieuw. We
hebben er 7 weken lang elke dag aan gewerkt en het kostte veel tijd,
maar het is de moeite waard geweest!
Met sponsoring van Driesen Autoglasservice Terheijden en de nodige
hulp van een paar goede kennissen (Peter Damen, Bert Bogaers en
Daniël van Turnhout) is onze tractor een plaatje geworden.

Tip-top gerestaureerde en weer glimmende Güldner 45S tractor!

Groetjes, Guus en Huub Stoop
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Kieviten in de polder - Hoe lang nog?
Begin juli reed ik op de fiets door de Zonzeel. Op een weiland zaten
kieviten en ze vlogen op. Het waren er veel, ruim 400.
Een tegenligger op de fiets keek bewonderend naar dit schouwspel. Het
is inderdaad een mooi tafereel, zoveel volwassen kieviten, maar niet
begin juli. Dat betekent dat deze kieviten niet hebben kunnen broeden
of verstoord zijn en dus ook geen jongen hebben.

Kievit (Vanellus vanellus) op akkerland

Foto: Harry Eland

Het is tekenend voor de stand van zaken op weidevogelgebied. Tijdens
de bijeenkomst van Sovon, eind november in Nijmegen, bleek dat het
droevig is gesteld.
Veel weidevogels zijn de afgelopen 30 jaar met meer dan 80 % in
aantal afgenomen. De veldleeuwerik, vroeger algemeen, met meer dan
90 % en de daling gaat gewoon door.
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Recreatiedruk, versnippering van broedgebieden, bouwdruk, een
verkeerd landbouwbeleid; dit alles heeft ervoor gezorgd dat het voor
veel weidevogels 5 voor 12 is!
Alle beschermingsmaatregelen ten spijt, het werkt niet als economische
belangen prevaleren boven natuurbelangen
De grutto, veldleeuwerik, tureluur, patrijs zijn de soorten die het moeilijk
hebben, maar ook de gewonere soorten, zoals kievit en scholekster
worden schaarser.
Als er onvoldoende jonge aanwas is houdt het eens op. Dan wordt het
de komende voorjaren langzaam steeds stiller in de polder!
Op sommige rijke weidevogelgebieden van weleer moet je nu al gaan
zoeken naar enig vogelleven en wat voor vogels geldt, telt ook voor de
gehele flora en fauna.
Vlinders, kleine zoogdieren, bijen; ook die zijn schaars in de polder.
Enige nieuwe natuur in de polder wordt kunstmatig aangebracht met
akkerranden.
Een leuk initiatief, vooral om naar te kijken, maar wil je een rijkere
biotoop creëren, dan moet er ook op de akkers, weilanden en
wegbermen een ander beleid worden uitgevoerd.
Dat geldt trouwens niet alleen voor de polders van de gemeente
Drimmelen, maar dat geldt voor heel veel plekken in Nederland.
Is er ook een lichtpuntje? Misschien!
In de nieuwe subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer moet er ook
kuikenbescherming gaan plaatsvinden in plaats van alleen
nestbescherming.
Als ik het tenminste goed heb gelezen, want ambtelijke taal is op vele
manieren te interpreteren.
Laten we ons vizier dus ook op kuikenbescherming gaan richten.
René van Gils
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Programma
Zondag 7 februari
Ganzenexcursie
Op verkenning door de polders naar de ganzen die binnenkort weer aan
hun lange reis beginnen naar de broedgebieden boven de poolgrens.
Telescopen mee voor het aflezen van de ringen van geringde ganzen.
Vertrek om 09.00 uur vanaf Parkgebouw De Liniehof. Terug: 14.00 uur.
Zaterdag 20 februari
Wilgen knotten - Op d'n Bol
Werkdag op de 'huisplaats', de terp met knotwilgen van biologische
boer Mark Smits van Ooijen op de hoek Ruilverkavelingweg /
Koekoekweg, waar vroeger een woning op stond.
Wel warm aankleden en natuurlijk eten en drinken meenemen!
Vertrek om 09.00 uur vanaf Parkgebouw De Liniehof. Terug: 16.00 uur.
Donderdag 25 februari
Lezing Vlinderstichting
Bijzonder leuke lezingavond door vlinderdeskundige Kars Veling van de
Vlinderstichting over vlinders, parkbeheer, bermbeheer en maaibeheer.
Meer informatie over deze stichting vindt u op www.vlinderstichting.nl
Van 20.00 - 22.00 uur in Parkgebouw de Liniehof.
LET OP: deze lezing is bij uitzondering op donderdagavond!
Vrijdag 5 maart
Feestelijke Opening Zwaluwentil
Een heugelijk moment: de feestelijke onthulling van deze fraaie nieuwe
broedgelegenheid voor huiszwaluwen in het hart van Drimmelen.
Erg leuk vooral ook voor de vele scholieren en docenten van het Hanze
College in Oosterhout die dit samen met MNV-vrijwilligers als
werkverband in 2009 hebben gerealiseerd met hulp van de gemeente
Drimmelen, het Zwaluwen adviesbureau en diverse sponsoren.
Vrijdagmiddag aan 't Fort in Drimmelen; nadere informatie via de media.
Zondag 7 maart
Weidevogelexcursie Turnhout (B)
Deze buitenlandexcursie (paspoort meenemen!) gaat naar het Zwartven
en het heringerichte heideven de Grote Klotteraard met een prachtig
nieuwe uitkijktoren (let op de steile trappen!) bij het Bels Lijntje.
Op de heenweg kijken we bij het nieuwe kijkscherm van de Bleeke
Heide, het in 2009 heringerichte weidevogelreservaat bij Strijbeek.
Vertrek om 09.00 uur vanaf Parkgebouw De Liniehof. Terug: 15.00 uur.
16

Vrijdag 12 maart
Lezing Integraal landelijk waterbeheer
Na twee jaar praten met werkelijk iedereen in 'Nederland Waterland'
hebben onze MNV-leden Wil Borm en Cor Huijgens een geweldig
overzicht en inzicht gekregen in deze complexe materie, die zij deze
avond graag met ons komen delen als Adviesgroep Borm & Huijgens.
Het gaat over het ontstaan van Nederland, de gevolgen van het
menselijk ingrijpen in het landschap, de ontstane problemen op het
gebied van waterbeheer en mogelijke oplossingsrichtingen voor een
klimaatbestendig Nederland. Zie hiervoor ook het artikel 'Lezing Integraal landelijk waterbeheer' elders in deze Roerdomp.
Van 20.00 - 22.00 uur in Parkgebouw De Liniehof.
Vrijdag 19 maart
Jaarvergadering
Gezellige avond met het overzicht van wat we met zijn allen in 2009
hebben gedaan en wat we in 2010 met elkaar weer hopen te bereiken.
Zie hiervoor het artikel 'Van de bestuurstafel' elders in deze Roerdomp!
Van 20.00 - 22.00 uur in Parkgebouw De Liniehof.
Maandag 5 april
2e Paasdag - Dag van het Landschap
Het Brabants Landschap organiseert op 2e Paasdag interessante
natuurwandelingen. Kijk tegen die tijd op www.BrabantsLandschap.nl
Misschien een mooi moment voor een vroege voorjaarswandeling.
Zondag 18 april
Excursie Beekdal van de Beerze
Deze ochtendwandeling brengt ons naar Landgoed De Baest, ten zuidwesten van Oirschot, waar de riviertjes van de Grote en Kleine Beerze
samenkomen.
De wandeling begint bij de beroemde Heilige Eik kapel van Oirschot
aan de Proosbroekweg o.l.v. een deskundige van Brabants Landschap.
Vertrek om 09.00 uur vanaf Parkgebouw De Liniehof. Terug: 15.00 uur.
-----------------------Vooraankondigingen: nog onbekend of deze activiteiten doorgaan!
● Hemelvaartkamp:
de
kampcommissie
onderzoekt
de
mogelijkheden voor een kamp van 12 mei / 13 mei (Hemelvaart)
t/m zondag 16 mei 2010. Nieuws volgt via de website en email.
● 2 Buitenlandexcursies (België): in mei en juni naar La Calamine
(unieke flora) en het Zoerselbos (www.zoerselbos.be).
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Lezing - Integraal landelijk waterbeheer
Vanuit de MNV Werkgroep Biesbosch is in het verleden meermalen
verduidelijkt dat de toekomst van de Biesbosch afhankelijk is van het
rivierwaterbeheer. Niet alleen van het beheer van de Haringvlietsluizen,
maar ook van het nog nader op te stellen deltaprogramma.
Het beheer en de zoetwaterverdeling van Nederland heeft grote
gevolgen voor de Biesbosch en de betrokken Natura 2000 gebieden.
Aangezien deze materie het werkgebied van de MNV overschrijdt zijn
twee leden van de werkgroep op persoonlijke titel verder gegaan als
Adviesgroep Borm & Huijgens.
Deze adviesgroep kwam in november 2008 met een inrichtingsvoorstel
voor de Zeeuwse wateren, een maand later met een voorstel voor een
inrichting rondom de Afsluitdijk en begin 2009 lag er al een plan voor
integraal landelijk waterbeheer.
Na een jaar intensief deelnemen aan overleg, platformbijeenkomsten en
conferenties en het publiceren in onder meer Perspectief, WaterForum
Online en H2O is het gelukt om voor ons voorstel landelijke aandacht te
krijgen. In hoeverre het voorstel straks wordt meegenomen is van veel
factoren afhankelijk. In de komende jaren zal het beleid uitgestippeld
worden en hopelijk worden in 2012 / 2013 belangrijke besluiten
genomen voor de hoofdwatersystemen.
Het Nationaal Waterplan kiest voor estuariene dynamiek. We mogen
echter de dijken niet doorsteken en half Nederland onder water zetten,
hoe indrukwekkend het resultaat ook zal zijn.
De estuariene dynamiek dient samen te gaan met de eisen voor
waterveiligheid, zoals een korte lengte aan primaire zeewering,
maximale noodberging en spuimogelijkheden.
Om hierbij zowel de rivieropwaartse invloed van de zee terug te dringen
en tevens een blijvende estuariene dynamiek mogelijk te maken, is een
langere afvoerroute voor het rivierwater naar zee noodzakelijk.
Hiervoor zien we twee mogelijkheden: het rivierwater laten meanderen
in de bestaande deltawateren of in de voordelta de route verlengen
middels een kunstmatige lagune in zee.
Wil Borm en Cor Huijgens
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Natuurfoto's voor niks! - Open Content voor de MNV
Als natuureducatieve vereniging met beperkte middelen is het verkrijgen
van gratis beeldmateriaal belangrijk ter illustratie van ons clubblad, op
de website en in publicaties (b.v. folders, lesbrieven, mediaberichten)!
Schenking fotocollectie aan MNV
MNV-lid Harry Eland uit Drimmelen heeft een mooie selectie gemaakt
van bijna 100 digitale natuurfoto's van werkelijke topkwaliteit en deze in
hoge resolutie gratis aan de MNV ter beschikking gesteld onder de
Creative Commons BY-SA Open Content licentie voor vrij gebruik in de
Roerdomp, op de website en in MNV-publicaties.
In deze Roerdomp zijn de bruine kiekendief op de voorkaft en de foto
van de kievit in het artikel 'Kieviten in de polder - Hoe lang nog?' twee
prachtige voorbeelden van zijn kwaliteiten als natuurfotograaf.
Harry, Bedankt!!!
www.FreeNatureImages.eu
De Tilburgse stichting Saxifraga is een samenwerkingsverband van
meer dan 100 Europese natuurfotografen in 17 landen die sinds
december 2009 op de website www.FreeNatureImages.eu meer dan
50.000 foto's aanbiedt als Open Content.

Hazelworm (Anguis fragilis)

Foto: Edo van Uchelen, Saxifraga

De foto's van Saxifraga zijn alleen te downloaden in een lage resolutie
van 640x480 of 800x600 pixels en mogen vrij worden gebruikt voor
presentaties en websites als de naam van de fotograaf wordt vermeld.
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2010 - Wat staat er in de natuurschijnwerpers?
SOVON - www.sovon.nl
● 2010 wordt het 'Jaar van de Bruine Kiekendief'
● Weblink: http://www.sovon.nl/default.asp?id=846
● Zeker ook interessant om te zien wat in de Biesbosch
nog rest aan broedpopulatie voor deze 'rietpiet', want
hoewel het natuurlijk geen zangvogel is, broedt deze
roofvogel wel in het riet en hij jaagt er ook boven.
● Het jaarverslag van het Jaar van de Visdief (2009) is er nog niet.
VZZ - www.vzz.nl
● 2010 wordt het 'Jaar van het Wilde Zwijn'
● Weblink: http://www.zoogdiervereniging.nl/node/837
● Het verspreidingsgebied ligt in hoofdzaak op de Veluwe
in Limburg en op wat plekken en Twente en Drenthe.
● Het jaarverslag van het 'Jaar van de Egel' over 2009 is wel
gepubliceerd. Zie: http://www.zoogdiervereniging.nl/node/844
● Het 1e Nationale Egelweekend in 2009 was een succes, dus
komt er een 2e Egelweekend op 18 en 19 september 2010.
● Voor de egel is de conclusie dat de populatie in vergelijking met
de jaren '90 van de vorige eeuw (slechts 20 jaar geleden)
ongeveer gehalveerd is, wat er voor pleit om de egel een rode
lijst soort te maken.
Uit de telling van platgereden egels bleek dat er in 2009 maar
liefst 135.000 verkeersslachtoffers waren, wat neerkomt op 1
dode egel per 2 km weg in Nederland. Heel veel dus!
Vlinderstichting - www.vlinderstichting.nl
● Op 6 maart 2010 is er de 'Landelijke dag 2010: Vlinders en
Libellen in beeld' in Wageningen.
● De Nationale Nachtvlindernacht is in het weekend van vrijdag 9
juli 2010 gepland. Zie www.nachtvlindernacht.nl
RAVON - www.ravon.nl
● Heeft nog geen geld voor een 3e Nationaal Plonzenweekend.
● Weblink: www.plonzenweekeinde.nl
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Nieuwstraat 14, 4921 CX Made, tel. 0162 – 68 26 31
www.worldofwalking.nl
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Van de bestuurstafel - de jaarvergadering
Dringend vrijwilligers gevraagd - Stoppen MNV activiteiten dreigt!
Voor zowel het organiseren als voor het uitvoeren van het MNV
activiteitenprogramma zijn vrijwilligers nodig, net als voor de redactie
van Roerdomp en website en de Werkgroep Multimedia.
Alles hangt op enkele overbelaste bestuursleden, waardoor reductie en
zelfs stopzetten van activiteiten dreigt! Laten kandidaten zich melden!
Bestuursverkiezing - Verkiezingsrooster
In 2010 is alleen penningmeester Wim Bijleveld aftredend en terstond
herkiesbaar voor een 3e periode.
Stemmen - aanpassing Artikel 59 Huishoudelijk Reglement
Het betreft toestemming voor de aanvullingen van de jaarkalender met
weblinks naar nieuwe websites en toevoeging van de vaste feestdagen.
● Weblink: www.madesenatuurvrienden.nl/info/jaarkalender
Biesbosch - Melding besluiten jaarvergadering 2008 en 2009
● Gidsengroep Brabantse Biesbosch: bestaat nog wel, maar dit is
effectief een 'slapende' werkgroep geworden, waarvan de leden
alleen nog de eigen MNV excursies begeleiden.
Oorzaak: alle Biesboschgidsen hebben in 2007 een persoonlijk
vrijwilligerscontract met Staatsbosbeheer getekend, met als
gevolg dat het inroosteren en gidsen een privé zaak is geworden
tussen de gids en SBB, waarin de MNV geen positie meer heeft.
● Deelname Nationaal Park/Werkgroep Voorlichting & Educatie:
de MNV is sinds 2008 alleen agendalid en neemt dus niet meer
actief deel aan vergaderingen, maar geeft incidenteel inbreng.
● Voor zowel GBB als V&E blijft Ger Luijten het MNV-bestuurslid.
Gemeente Drimmelen - Werkgroep Biodiversiteit Countdown 2010
De gemeente heeft het initiatief genomen voor de oprichting van een
brede werkgroep van organisaties op een inventariserende vergadering
op 12 november 2009 en op 21 januari 2010 komt er een
vervolgoverleg om de doelstellingen, duur, deelnemers en haalbaarheid
vast te stellen. Arjen en Ankie Stoop vertegenwoordigen de MNV.
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Fenelogische en bijzondere waarnemingen
Stopzetting Fenelogische Natuurkalender 2009
Vanaf januari t/m december 2009 is op de website een fenelogische
kalender bijgehouden van allerlei leuke en bijzondere waarnemingen.
Voor 2010 is geen nieuwe kalender meer gemaakt door de zeer
beperkte bijdragen van derden en ook door het beperkt aantal keer dat
deze webpagina is gelezen.
De fenelogische natuurkalender 2009 blijft beschikbaar op weblink:
www.madesenatuurvrienden.nl/news/fenelogische-natuurkalender-2009
Massale kraanvogeltrek
Op maandag 9 en dinsdag 10 november 2009 was er massale
kraanvogeltrek over Nederland en wel voornamelijk over de Maashorst
van zeg maar Nijmegen naar Deurne (De Peel), Roermond, Oostelijk
naar Brunssum/Heerlen en Westelijk naar Geleen/Maastricht.
In 137 waarnemingen werden in totaal 13.600 kraanvogels geteld, dus
bijna 100 vogels per groep, met als grootste een groep van 1.400 stuks!
Zie de tellingen voor november op: http://waarneming.nl/soort/stats/19?
tab=&id=&user=0&year=2009&month=11&sex=0

Een familie reeën loopt over een bevroren beek.

Foto: Ger Luijten

Winterwaarnemingen
Door de langdurige sneeuwval en strenge vorstperiode van Kerstmis
2009 tot en met zondag 10 januari 2010 was er in de natuur zeer weinig
voedsel voorhanden. Roerdompen en ijsvogels hebben het zwaar.
Het was dan ook niet moeilijk om overal reeën, hazen en konijnen te
zien die uit de beschutting van de bossen kwamen om op het open
boerenland te zoeken naar de laatste spruiten of zelfs preistengels!
De voertafels werden meerdere malen per dag bezocht door sperwers,
die de wat tragere groenlingen en vinken te grazen namen, terwijl de
mezen meestal snel genoeg weg waren.
Veel koudetrek met zingende veldleeuwerikken en jodelende wulpen.
Buizerden werkelijk overal en massale aantallen ganzen in de polders!
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Driesen Autoglasservice Terheijden
Bredaseweg 33
4844 CK Terheijden

Tel. 076-593 11 16

Stationsweg 55, 3077 AS Rotterdam, tel. 010 – 292 15 80

www.duravermeer.nl
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Madese NatuurVrienden

->Weblinks voor het verkennen van de Natuur <MNV website: www.MadeseNatuurVrienden.nl
Brabants Landschap: www.brabantslandschap.nl
Nationaal Park De Biesbosch: www.biesbosch.org
Biesboschinformatie: www.biesbosch.nu
Biesboschmuseum: www.biesboschmuseum.nl
Staatsbosbeheer: www.staatsbosbeheer.nl
Nationale Parken: www.nationaalpark.nl
Natuurmonumenten: www.natuurmonumenten.nl
Instituut Voor Natuureducatie: www.ivn.nl
Vereniging voor Veldbiologie: www.knnv.nl
BMF: www.BrabantseMilieuFederatie.nl
Vogelwerkgroep: www.West-BrabantseVWG.nl
Bio-diversiteit: www.nederlandsesoorten.nl
Bijzondere waarnemingen: www.waarneming.nl
Telgegevens inventarisaties: www.telmee.nl
Startpagina: http://natuur.startpagina.nl
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Boomportret - de Es (Fraxinus excelsior)
De es zien we vaak als één van de grootste bomen in Nederland en
België langs wegen, in parken en houtwallen, tot wel 40 meter hoog!
Ook in de Drentse en Twentse landschappen zien we de es vaak.
Door de prima kwaliteiten van de es werd hij in het boerenland op vele
plaatsen aangeplant en kon daar als hakhout eeuwenlang overleven.
Essen wortelen diep, groeien snel en kunnen 250 tot 300 jaar worden!

Deze prachtige es is te vinden op het adres Vlagstraat 1 in Schaijk. De boom
is geplant rond 1840 en is zo'n 40 tot 50 jaar geleden geknot. Foto: CuBra

Weblinks
Wikipedia: http://nl.wikipedia.org/wiki/Es_(plant)
Stem der bomen: www.stemderbomen.nl/pages/artikelen/art_es.htm
Cultureel Brabant - Lees hier het verhaal over de es als 'Godenboom':
http://www.cubra.nl/bomen/boomvandeweek/schaikes291/schaikes.htm
Boomportret: http://www.bomenoverleven.nl/index.php?pagina=es
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Standplaats
De es houdt van voedselrijke, kalkhoudende en vochtige bodem, maar
hij groeit ook op droge gronden.
De es is uitstekend geschikt voor hakhoutbeheer. Het hakken bevordert
het uitlopen van zijknoppen. Daardoor ontstaan lange, rechte stammen
die geschikt zijn voor stelen en om fruit en bomen te stutten. De es laat
zich ook gemakkelijk als haag vlechten.
Verspreiding
De es komt algemeen voor in Europa.Hij groeit het liefst op vochtige
leem-, klei- en krijtbodems. Bij ons vinden we hem vooral in rivier- en
beekdalen in Zuid-Limburg, de Vlaamse Ardennen (bronbos) en de
Voerstreek. Essenhakhoutstoven worden tegenwoordig zowel in
Nederland als in België beschermd.
De gewone es biedt een prima onderkomen aan allerlei planten en
dieren. Het essenmotje, de essnuittor en de essengalmijt voelen er zich
thuis, maar ook voor blad- en levermossen is het een ideale stek.
Vooral knotbomen van de es zijn erg geschikt voor microbiotopen en
kunnen dan ook heel wat soorten herbergen.
Plantkenmerken
De es die één - of tweehuizig kan zijn, is een bladverliezende inheemse
loofboom die 40 m hoog kan worden. Hij heeft een ronde of ovale
kroon. De bladknoppen zijn opvallend zwart.
Opvallend zijn de rechte stammen, de zwarte, dikke winterknoppen en
de langwerpige, platte zaadomhulsels die in trossen als zogenaamde
'essensleutels' tijdens de winter aan de bomen blijven hangen.
De schors blijft tot het veertigste levensjaar van de boom glad en is
lichtgroen-grijs. Pas daarna ontstaan donkerbruine groeven.
De oneven geveerde bladeren (35 cm) hebben smalle elliptische
blaadjes met fijn gezaagde rand. Zij lopen laat uit en vallen in het najaar
groen van de boom. Purperrode bloempluimen komen voordat de
bladeren uitlopen. Zij staan eerst rechtop en hangen later in trossen aan
de uiteinden van twijgen van het vorige jaar en hebben bruinrode tot
violette meeldraden. Het vruchtbeginsel heeft een tweelobbig stempel.
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De bloemen ontwikkelen zich tot gevleugelde nootvruchten die in
trossen ('essensleutels') lange tijd aan de boom blijven hangen.
Er kunnen soms meer dan honderdduizend vruchten aan een grote
boom hangen en vaak nog tot de volgende herfst.

Es, Bron: Wikipedia; Origineel boek: Prof. Dr. Otto Wilhelm Thomé, ''Flora
von Deutschland, Österreich und der Schweiz'' 1885, Gera, Germany
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Naamgeving
De Nederlandse naam 'es' is waarschijnlijk afgeleid van 'as' vanwege de
asgrijze kleur van de schors. In andere talen: Common ash (UK), Frêne
commun (F), Gemeine Esche (D).
Es kan ook komen van het Griekse woord 'ask' wat 'speer' betekent,
omdat de Grieken essenhout gebruikten voor hun speren of van 'es' als
een stuk cultuurgrond dat was omheind door essenhouten palen.
De latijnse naam is Fraxinus excelsior. Fraxinus = vuurschijnsel is de
oude latijnse naam voor de es. Excelsior betekent hoger (dan de
andere bomen), want als echte 'zonneboom' reikt hij naar het licht en
kan hij wel 40 m hoog worden.
Naar de es genoemde plaatsen in Nederland en België zijn o.a.
Esbeek, Escharen, Essen, Assen, Asselt, As.
Soorten
De es is de enige boomsoort die na de ijstijden en de plooifase van de
Alpen in Europa is teruggekomen.
In de plantenwereld behoort de es samen met de liguster, sering en
jasmijn tot de olijffamilie, de Oleaceae.
Er bestaan minstens 65 soorten essen, als boom of als struik. Zij
verschillen in hoogte, bladvorm en bladkleur.
De gewone es (Fraxinus excelsior) komen we vaak tegen in het
Nederlandse landschap en in groenstroken.
Uit de gewone es zijn vele selecties ontwikkeld, bijvoorbeeld de
Fraxinus ornus ofwel de 'manna es' (herkenbaar aan bruine knoppen).
Het bijzondere van de Fraxinus angustifolia is dat de bladeren van deze
es in het najaar geel tot wijnrood worden. Hij wordt voor deze
kleurpracht vaak in lanen aangeplant.
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Gebruik
Al in het Stenen Tijdperk werd essenloof als veevoeder gebruikt.
Essenhout is hard, taai, maar toch elastisch en buigzaam. Men kan het
goed splijten. De es staat bekend als wagenmakerboom omdat het hout
werd gebruikt voor het vervaardigen van wagens en koetsen.
Tegenwoordig maakt men van essenhout meubels, biljartstokken,
schopstelen (spades), honkbalknuppels en turntoestellen. Essenhout
gebruikt men ook voor parket, trappen en betimmering.
Volgens de volksgeneeskunde werkt essenbast vochtafdrijvend en
tegen koortsige infecties. Thee van essenbladeren zou helpen bij jicht
en reuma. Essenbladeren als rauwkost versterken het immuunsysteem.
Van de manna-es (pluim-es) won men door insnijding van de schors de
zoete geelwitte 'manna' (sap) als laxeermiddel en tegen de hoest.
In de Elzas spreekt men van de 'wondeboom', omdat men vroeger met
de looizuurhoudende bast wonden behandelde.
In de huidige kruidengeneeskunde worden essenbladeren als
laxeermiddel en voor compressen bij gewrichtspijnen en etterende
snijwonden gebruikt.
Volksgeloof
Een huis, omgeven door essen, is veilig.
Wanneer men tijdens de midzomernacht essenknoppen eet, is men
beschermd tegen heksen.
Het geplette essenzaad zou lustopwekkend bij mannen werken.
Het blad van de es gebruikte men vroeger in Engeland voor het
verwijderen van wratten door te zeggen: "Es, es, ik bid U, koop deze
wratten van mij!".
Tenslotte nog een oude boerenwijsheid: 'Staat de eik voor de es in’t
blad, het zomerweer wordt schoon, niet nat. Tooit de es zich voor de
eik, regenstroom wacht weg en dijk.'.
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Yggdrasil - de wereldboom met werkelijk mythische proporties
De es is de heilige boom die symbool staat voor de levensboom en de
kennisboom gelijk. De dauw van de bladeren is het levenswater.
Met wortels tot in de onderwereld, de stam in de aarde en de takken tot
in de hemel is hij bekend als Yggdrasil, de zetel van de goden voor de
noordelijke volken en de Germanen en tevens heilig bij de Grieken en
Romeinen als boom van overvloed en geluk.

Yggdrasil, de levensboom.

Bron: http://rheine08.wordpress.com/

Meer weten, zie http://www.beleven.org/verhaal/over_de_es_yggdrasil
en http://nl.wikipedia.org/wiki/Yggdrasil
Wetenschappers ontdekten een zeer oude vertaalfout, waardoor een
taxus in plaats van een es symbool zou moeten staan voor Yggdrasil.
Ankie Stoop
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Bestuurlijke informatie
Madese NatuurVrienden
website: www.MadeseNatuurVrienden.nl
email: mnv@MadeseNatuurVrienden.nl
Voorzitter,
Arjen Stoop
0162-517965
Parkbeheerder
Adriaan Aertszoonstraat 6
en Biesbosch
4931 RZ Geertruidenberg
stoop@ankieenarjen.demon.nl
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

Ger Luijten
076-8880552
Vuchtschootseweg 20
Gidsencoördinator
4838 GJ Breda
MNV/Gidsengroep en
mnv@MadeseNatuurVrienden.nl
vertegenwoordiger in
NP/Werkgroep V&E
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

