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Bij de voorplaat: Nestvlotjes uitleggen voor de zwarte stern...
foto: Ankie Stoop
Op donderdagavond 8 april zijn in de Vloedspui twee series van vijf
nestvlotjes uitgelegd voor het project Putspreeuw, dat de herintroductie
beoogd van de zwarte stern in de Drimmelense polderwateren.
Een MNV biodiversiteitsproject i.s.m. het Waterschap Brabantse Delta.
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- Email naar mnv@MadeseNatuurVrienden.nl of bel het secretariaat
- MNV secretariaat: Ankie Stoop - Siemons, tel. 0162 – 51 79 65
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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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mei t/m augustus 2010
Voorwoord
Het MNV-nieuws is dat we op zondag 11 juli een gezamenlijke Open
Dag over Biodiversiteit organiseren met o.a. het Bijengilde St.
Ambrosius en Imkerij De Biesbosch i.h.k.v. Countdown 2010, dus
noteer deze datum alvast maar in de agenda!
Ook zijn voor het eerst de notulen van de jaarvergadering ter plekke
gemaakt op de laptop, getoond en goedgekeurd door de vergadering,
waarna die in de email als PDF-bestand aan de leden zijn toegezonden.
In de artikelen aandacht voor het herintroductieprogramma van de
zwarte stern in de Drimmelense polders en voor het weidevogelbeheer.
Een boomportret over het onvolprezen en onopvallende sporkehout,
ofwel de vuilboom, die óh, zo schoon is vanwege de insectenpracht
voor de lente- en zomervogels en voor het (vuil)boomblauwtje.
In het programma gaan we op bezoek bij de broedkolonies van de
zwarte sterns en de purperreigers met een bijzondere excursie naar de
Zouweboezem in Ameide; een natte natuurparel van het Zuid-Hollands
Landschap.
Er zijn 2 buitenlandexcursies naar België: voor de voorjaarsflora gaan
we naar het plantenwalhalla van La Calamine en voor het zomergevoel
gaan we naar het eeuwenoude Zoerselbos bij Malle.
Met NatuurVriendelijke groet,
Ger Luijten, e-mail: mnv@MadeseNatuurVrienden.nl
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Van de voorzitter - Groot denken en klein doen!
Het project Putspreeuw wordt door de MNV gedaan in samenwerking
met het Waterschap Brabantse Delta, waarbij hun ecoloog, Jeffrey
Samuels, zelf de eerste nestvlotjes mee kwam uitleggen op 8 april.
Inmiddels broed 90% van de populatie zwarte sterns op nestvlotjes! Dit
komt door het verdwijnen van veldjes krabbenscheer, een drijvende
moerasplant van schoon en voedselarm water, waar ze op nestelen.
De proef in de Vloedspui voor de herintroductie van de zwarte stern in
de Drimmelense polders zou kansen moeten hebben met de nieuwe
natuurontwikkeling in de Vloedspui en in het Gat van den Ham.
Hele kleine visjes en vooral insecten volop en natuurlijk ook met de
Amer en de Biesbosch vlakbij als grote voorraadschuren.
Met kolonies dichtbij in de Wijkse Waard bij Aalburg en in de
Zouweboezem bij Ameide proberen we ook in de Drimmelense polders
weer een nieuw overloopgebied te maken voor deze fraaie poldervogel.
De zwarte stern, die hier lokaal de 'Putspreeuw' wordt genoemd, zat
vroeger bijvoorbeeld in de moerasputten langs het 'Halve zolen lijntje',
de spoorweg van Moerdijk naar de schoenfabrieken van de Langstraat.
Nu langs deze spoorlijn de strook moerasland weer wordt heringericht
als ecologische verbindingszone kan ook daar weer worden gedacht
aan het uitleggen van nestvlotjes, maar dan moet zich eerst in de
omgeving een basispopulatie vestigen. De Vloedspui en het Gat van
den Ham lijken hier het meest geschikt als eerste vestigingsplaats.
Ook de Brede Vaart bij Drimmelen heeft een paar mooie punten langs
de Vaartkant als broedplaatsen voor de zwarte stern en natuurlijk
hebben we ook nog de waterrijke polders van Staatsbosbeheer in de
Zonzeel en in de Binnenpolder van Terheijden die kansrijke plaatsen
hebben in diverse putten en brede vaarten.
Wij beginnen gewoon klein met 10 vlotjes en dan maar duimen en
dromen van grote kolonies met zwarte sterntjes in onze polders!
Arjen Stoop, voorzitter
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Project Putspreeuw - Nestvlotjes voor Zwarte Sterns
Op donderdagavond 8 april was het werken geblazen aan de Vloedspui
om de zelf gemaakte nestvlotjes nog even tussen het avondeten en het
donker worden uit te leggen.
Er zijn als proef 2 series van 5 nestvlotjes gelegd die niet te ver uit
elkaar liggen, want de zwarte sterns zijn echte koloniebroeders.
Mooi op tijd, want op 4 april werden de eerste zwarte sterntjes al gezien
langs het Veluwemeer, op 19 april in de Brabantse Biesbosch in de
Polder Hardenhoek en op 25 april waren ook de eerste 4 al weer terug
in de broedkolonie in de Zouweboezem bij Ameide.

Het gemotoriseerde werkpaard van Guus en Huub Stoop aan het werk om de
roeiboot aan de Hamseweg over de dijk naar de Vloedspui te brengen voor
het leggen van de nestvlotjes.
Foto: Ankie Stoop

Onderzoek naar zwarte sterns en nestvlotjes
Op de website van Bureau Waardenburg is veel informatie te vinden!
Zie: http://www.buwa.nl/nl/theme/Zwarte_stern_onderzoek_Nederland
Er staat rechtsonder bij 'Projecten' ook een beschrijving over hoe je de
nestvlotjes moet leggen, met verrassingen van wat wel en niet werkt.
Zie: http://www.buwa.nl/index.php?pid=65&lang=nl
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Vogelportret - Zwarte stern (Chlidonias niger)
De Zwarte Stern is een lente- en zomergast. In de zomer heeft hij een
zwart lichaam met grijze onder- en bovenvleugels, waardoor hij duidelijk
te onderscheiden is van alle andere sterns. Snavel en poten: ook zwart.
Sinds 2008 moeten we vanaf half mei wel even opletten, want de
witvleugelstern heeft toen in de Sliedrechtse Biesbosch gebroed, dus
een zwarte stern met een bijna witte bovenvleugel en witte bovenstaart
is geen zwarte stern.
De zwarte sterns zijn trekvogels die overwinteren in tropisch Afrika. In
Nederland komt de zwarte stern verspreid voor, van april tot in oktober,
maar de broedparen nemen af, mede door gebrek aan broedplaatsen.
Met Brabants Landschap werken aan de woningnood
Mede door de waterverontreiniging is er de laatste jaren minder
krabbenscheer en dus minder broedgelegenheid voor de zwarte stern.
Om voor meer broedplaatsen te zorgen, zijn op verschillende plaatsen
nestvlotjes in het water gelegd en op deze wijze wordt al enige jaren
veel hulp geboden voor de woningnood van de zwarte sterns.
Op initiatief van onze voorzitter zijn in opdracht van Brabants
Landschap door de vrijwilligers van de MNV Werkgroep Parkbeheer
maar liefst 42 nestvlotjes gemaakt voor verspreiding in het Brabantse.
Naast onze proef met 10 nestvlotjes in de Vloedspui gaan er ook
diverse nestvlotjes naar onze bevriende natuurvereniging Altenatuur,
waar ze o.l.v. Rinus Punt worden uitgelegd voor uitbreiding van de
kleine broedkolonie van zwarte sterns in de Wijkse Waard.
Dit jaar zal ook IVN Mark & Donge in Hank o.l.v. Ton Prinsen als proef
een 5-tal vlotjes krijgen en deze uitleggen op de net uitgebaggerde
ijsbaan aan de Peerenboom.
Op de nestvlotjes wordt wat vegetatie, zoals gras of stro gelegd, waarna
de sterntjes de rest zelf mogen doen.
Na de broedtijd worden de vlotjes weer uit het water gehaald,
schoongemaakt en opgeslagen voor het volgende broedseizoen.
5

Het maken van de nestvlotjes
Voor degenen die nu ook nestvlotjes willen maken volgt nu een korte
beschrijving van het benodigde materiaal. Hiervan komt nog een
webpagina met foto's op www.MadeseNatuurVrienden.nl/projecten
1. Latten: 4 stuks van 32 x 50 mm en 500 mm lang
2. Houtschroeven: 4 stuks van 4mm x 50mm
3. Gaas: stuk zeskantige kippengaas (van 25 mm x 0,8 mm dik)
van 50 cm breed en 130 cm lang.
4. Nieten (elektrisch nietpistool) en Krammen (2.4 mm x 25 mm)
5. Nestplank: voor het drijfvermogen is als nestplank een blauwe
styrofoamplaat gebruikt van 35 mm dik van het merk Roofmate
van fabrikant Dow Chemical met een afmeting van 50 x 40 cm.

Bij het in elkaar zetten van het nestvlotje is het van belang dat het gaas strak
wordt gemonteerd en rondom met nieten aan het houten frame wordt
bevestigd.
Foto: Chiel Camping

Henk Rennings
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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

Imkerij “de Biesbosch” is een kleinschalig
bedrijfje van imker Bert Brakkee.
Molenstraat 34, 4921 KK Made,
Tel. 0162 - 68 79 40 of Mobiel 06 - 51 24 02 66
website: www.imkerijdebiesbosch.nl
email: imkerij.de.biesbosch@planet.nl
– Verkoop van o.a. honing van zo biologisch mogelijk gehouden volken!
– Verhuur van zachtaardige bijenvolken voor bestuiving
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Natuurvriendelijke oevers
Waterschappen, Rijkswaterstaat, gemeenten, maar ook particulieren en
boeren met een groen hart gaan steeds vaker over tot aanleg van
natuurvriendelijke oevers, waar de natuur een meer geleidelijk verloop
kent van nat naar droog.
De waterkerende functie blijft behouden en de veiligheid neemt toe,
omdat enerzijds kinderen en dieren niet tegen de steile oeverkant
hoeven op te klimmen als ze in het water vallen en anderzijds, omdat
het waterbergend vermogen toeneemt.
Veel waterbeheerders proberen werk met werk te maken, want als de
oevers aan onderhoud toe zijn worden er natuurvriendelijke oevers van
gemaakt en het is nog goedkoper. Ook, omdat maar 1x per jaar in de
winter de oevervegetatie hoeft te worden gemaaid en afgevoerd.

Dwarsdoorsnede voor natuurvriendelijke oevers, waarbij 2 hellingen voor het
taludverloop gangbaar zijn: 1:3 voor een steilere oever, waarbij er over 3 meter
breedte een hoogteverschil is van 1 meter en een meer glooiend talud van 1:5,
dat ideaal is voor amfibieën.
Tekening: Ger Luijten

Met name in het strakke productiepolderland dragen glooiende oevers
bij aan de verrijking van de natuur, niet alleen landschappelijk, maar
ook omdat het bijvoorbeeld insectenrijke stukjes zijn, waar jonge
weidevogels de juiste eiwitten vinden om vliegvlug te kunnen worden.
Nu hoort een glooiende oever NIET te beginnen aan de waterrand van
de poldersloot, maar het begin van de helling moet liggen op de bodem
van de sloot of op maximaal 1,5 meter diepte als de watergang dieper
is, omdat licht tot die diepte goed in het (sloot)water kan doordringen.
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In de tekening zijn verschillende zones aangegeven, die ieder hun
eigen kansen voor flora en fauna bieden.
Zone 1 – Steile oever: het klassieke beeld en goed voor libellen om
eitjes tegen af te zetten, dus nooit overal weghalen. Hoort zeker thuis in
vele polderlandschappen.
Zone 2 – Watergang: moet vaak zoveel mogelijk vrij van waterplanten
blijven om snelle afstroom van water te waarborgen. Waar mogelijk zou
ook wel eens een jaartje in het schonen mogen worden overgeslagen.
Dit is het rijk van de grotere vissen.
Zone 3 – Diepste hellingdeel: hier wortelen diepe waterplanten als
gele plomp, waterlelie enz.; van 0,6 – 1,5 m diep.
Zone 4 – Middelste hellingdeel: hier wortelen kleine waterplanten als
fonteinkruid, waterranonkel, lisdodde enz.; van 0,3 - 0,6 m diep. Dit stuk
van de onderwaterhelling staat nog permanent onder water en is de
paaigrond voor veel vissen.
Zone 5 – Ondiepe hellingdeel: dit gedeelte kan door wisselende
waterstanden wel eens droog vallen en hier groeienn de ondiepe
waterplanten met zuurstofleveranciers als waterviolier, waterpest enz.,
maar ook gele lis, egelskop,zwanenbloemm enz.; van 0 - 0,3 m diep.
Zone 6 – Landhelling: van nat naar droog, waardoor er een
overgangsvegetatie voorkomt van biezen en riet naar zeggen en
grassen. Bosopslag kan de natuurlijke oever weer laten verdwijnen.
Zone 7 – Onderwaterhelling: dit is het extra watervolume dat de
watergang kan vasthouden (retentievolume). Als polders worden
ingericht als retentiegebied, dan helpt het extra bergingsvolume van
natuurlijke oevers om de omliggende percelen droog te houden.
Het ondiepe deel van de onderwaterhelling (Zone 5) vormt samen met
het natte gedeelte van de landhelling (Zone 6) een natuurlijk
(helofyten)filter om het water te zuiveren van zwevende en zwervende
plantendelen, takjes enz. en om het zuurstofrijker te maken.
Natuurlijke oevers zijn hierdoor vaak 3x zo rijk in aantallen libellen als
niet-natuurlijke oevers en ook iets soortenrijker.
Als de afvoersnelheid voor grote watervolumes belangrijk is bij hoog
water, dan moet bosopslag (b.v. wilg) van de oever worden verwijderd.
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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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Biesboschberichten - MNV steunde NP nominatie
Het Nationaal Park De Biesbosch heeft zich ook dit jaar weer
aangemeld voor deelname aan de wedstrijd voor de Eden Award
(www.edenaward.nl) en was dit jaar een van de vijf genomineerden,
waar dit vorig jaar nog niet lukte.
Helaas is winnen ook dit jaar niet gelukt, want de Weerribben/Wieden
gingen er met de eer en de geldprijs van Euro 25.000,- vandoor.
Het EDEN programma, wat een slechte afkorting is van 'European
DEstiNations of Exellence) is, brengt als Europees initiatief
(www.edenineurope.eu) uitstekende voorbeelden voor de ontwikkeling
van duurzaam toerisme onder de aandacht.
Dit gebeurd door ieder jaar in ieder EU-land één voorbeeldproject tot
winnaar te kiezen in een nationale wedstrijd, waar behalve de
reclamevoordelen dus ook een geldprijs aan is verbonden.
Om mee te doen moeten alle kandidaten hun project presenteren,
waaruit dan de 5 genomineerden worden gekozen.
De Stichting Beheer Nationaal Park De Biesbosch (voor het komende
parkschap is dit de beheerstichting waar het Overlegorgaan van het NP
en de beide recreatieschappen in op gaan) heeft voor de presentatie
van het Nationaal Park De Biesbosch de Eden Krant uitgegeven, waarin
alle duurzame initiatieven prachtig voor het voetlicht worden gebracht.
Dat vond de jury ook, want de Biesbosch was dit jaar wel genomineerd!
De genomineerden moeten voor de jury ook steunbetuigingen zoeken,
die bijdragen aan de beoordeling.
Vanuit het MNV-bestuur hebben we zo'n steunbetuiging ingeleverd bij
de stichting, omdat enerzijds de vele initiatieven voor duurzaam
ecotoerisme van het NP, gemeenten en recreatie ondernemers het
verdienen om onder de aandacht te worden gebracht en anderzijds,
omdat ze samen bijdragen aan een verantwoord recreatief
medegebruik van het NP, wat een hoofddoelstelling van een NP is. Er
gebeurd veel en dat mag en moet meer bekendheid krijgen.
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Voor de Biesbosch was als loffelijk doel neergezet om met het
prijzengeld een aantal thematische GPS-tochten te ontwikkelen voor
wandelaars, fietsers en kanovaarders.
Als je daar even over nadenkt, dan geeft dit enerzijds meer
natuuravontuur voor de toeristische bezoeker en anderzijds toch
geleiding van recreanten buiten de kwetsbare plekken van de
natuurkernen, maar zonder de hoge kosten van direct toezicht.
GPS-routes zijn dan ook vaak een win-win situatie voor iedereen, van
recreant en ondernemer tot beheerders en toezichthouders en natuurlijk
vooral ook voor de natuur.

Recreatief medegebruik is een van de hoofddoelstellingen van een NP.
Duurzaamheid door ecotoerisme is daarvoor de stip op de horizon.
Foto: Ger Luijten, 15 mei 2003, Platbodem bij steiger Wandelpad De Dood

Wel of geen EDEN Award: natuurlijk kunnen we die GPS-routes ook
met Biesbosch vrijwilligers maken en i.s.m. het NP op Internet zetten.
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Dat er hele goede duurzame toeristische initiatieven zijn voor de
Biesbosch bleek ook al in november 2009 toen de EU een subsidie
toekende van 2,5 miljoen Euro aan een samenwerkingsverband van
Frankrijk, Engeland, Vlaanderen en Nederland, waarbij het
Recreatieschap Hollandse Biesbosch in dit project de kar trekt. Dit geld
moet in 2012/2013 tot besteding komen.

Zonnecelpanelen op de antieke rietaak van eco-pionier Frans Peeters, die al
10 jaar stil vaart in de Biesbosch. Zie www.fluisterboot.com Foto: Ger Luijten

Gelukkig zien we steeds meer ondernemers die gaan voor elektrische
boten, want naast de twee Fluisterboten in Hank zijn er al heel lang de
roeiboten met elektrische buitenboordmotor in de Merwelanden.
In de Merwelanden vaart er nog meer elektrisch en wel de fluisterboot
Sterling (40 pers.), de grootste Europese rondvaartboot de Halve Maen
(180 pers.), het 'zonnepontje' en een tweetal sloepjes.
Vanuit Werkendam kan bij het Biesboschmuseum met een fluisterboot
worden gevaren en ook vanuit de Oude Haven in Drimmelen.
De voordelen zijn de enorme reductie in motor- en schroef geluiden en
de nul-uitstoot van uitlaatgas in het natuurgebied. De recreant zit dichter
bij de natuur, want nu hoort en ruikt hij die de natuur weer.
Nu nog de groene stroom, want ook zonneboten gebruiken walstroom.
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Programma
Zaterdag 8 mei
La Calamine (B)
Dagexcursie naar België met wonderschone flora op de kalkhellingen.
Natuurlijk bezoeken wij de groeiplek van dat unieke viooltje, het Viola
calamina, ofwel het zinkviooltje.
Vertrek om 07.30 uur vanaf Parkgebouw De Liniehof. Terug: na 17.00
uur. Let op: buitenlandexcursie, dus paspoort meenemen!
Zondag 30 mei
Dag van het Platteland
De provincie Noord-Brabant organiseert dit jaar voor de 4e keer de 'Dag
van het Platteland' met als thema 'De boerderij in de toekomst'.
Kijk voor alle activiteiten in de lokale media en op de website van de
provincie: www.brabant.nl/subsites/dag-van-ons-brabants-platteland
Zondag 6 juni
Zwarte stern excursie Ameide (Z-H)
Ter 'lerinck ende vermaeck' gaan we kijken hoe de zwarte stern het
doet in de Zouweboezem in Ameide. Zo kunnen we zien wat het MNV
project Putspreeuw kan opleveren in de Drimmelense polders.
Daarna lopen we een flinke ronde door dit bijzondere natuurgebied de
Zouweboezem: 2e purperreigerkolonie van NL na de Nieuwkoopse
Plassen!, roerdomp, porseleinhoen, kwartelkoning, blauwborst, snor.
Daarna lopen we langs de rivier de Lek met mooie panorama’s over het
water en weer door de polder terug. Zie www.zouweboezem.nl
Vertrek om 09.00 uur vanaf Parkgebouw De Liniehof. Terug: 14.00 uur.
Zondag 27 juni
Excursie Zoerselbos (B)
In het schone Belgische trappistenland, vlakbij Westmalle liggen enkele
fraaie oude natuurgebieden op maar 60 km van Made.
We krijgen een rondleiding van een natuurgids vanuit het
karakteristieke Vlaamse bezoekerscentrum met de traditionele
Kempische boerentuin. Lees ook elders het artikeltje 'Excursievoorpret'.
Alleen bij goed weer gaat het café aan d’n overkant 'het Boshuisje'
open, dus duimen voor goed weer.
Vertrek om 09.00 uur vanaf Parkgebouw De Liniehof. Terug: 14.00 uur.
Let op: buitenlandexcursie, dus paspoort meenemen!
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Zondag 11 juli
Open Dag - Biodiversiteit in Drimmelen
Op deze Nationale Open Imkerdag organiseren de Madese
NatuurVrienden i.s.m. het Bijengilde St. Ambrosius en Imkerij de
Biesbosch een gezamenlijke Open Dag over biodiversiteit.
De centrale punten zijn het Natuurpark De Liniehof en de bijenstal van
het gilde in natuurgebied De Worp aan de Koekoekweg voor een leuke
dag vol activiteiten vanwege Countdown 2010.
Het programma komt te staan op www.MadeseNatuurVrienden.nl
Aanvang: 09.30 uur bij Parkgebouw De Liniehof. Einde: 16.00 uur.
Zaterdag 24 juli
Nachtvlindernacht Natuurpark
Voor de 3e maal komen de vlinderexperts Ernst-Jan van Haaften en
Bas Verhoeven van Altenatuur naar het natuurpark om de nachtpracht
van de vlinderwereld te ontdekken. We inventariseren ook de muizen!
Vanaf 21.30 uur bij Parkgebouw De Liniehof tot in de kleine uurtjes!
Zondag 12 september
Fietstocht Brabantse Wal
Lekker nakletsen over de vakantie en genieten van een bijzonder
landschap zo dicht bij huis.
De Brabantse Wal is een geologisch fenomeen in het West-Brabantse
van een hoge zandwal met daardoor panoramische vergezichten.
Deze steilrand begint net onder Ossendrecht waar Vlaanderen, Zeeland
en West-Brabant elkaar raken en klimt dan bij Hoogerheide en
Woensdrecht naar het hoogste punt van 20 meter, waarna de wal
richting Bergen op Zoom en Halsteren steeds lager wordt om bij de
Kladde in Steenbergen uiteindelijk in de ondergrond te verdwijnen.
Ooit ontstaan door het water waar vroeger de rivier de Schelde en de
zee elkaar ontmoetten. Zie www.BrabantseWal.nl
Fietsen op de fietsendrager. Carpoolen voor de fiets is mogelijk.
Vertrek om 09.00 uur vanaf Parkgebouw De Liniehof. Terug: 14.00 uur.
-----------------------Bijzonderheden programma
● De kampcommissie heeft laten weten dat er dit jaar helaas geen
Hemelvaartkamp kan worden georganiseerd.
● Voor de Werkgroep Multimedia komt het nieuws via de email.
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Boomportret - de Vuilboom (Rhamnus frangula)
De vuilboom, ofwel het sporkehout, levert al vroeg in het voorjaar een
goede plek voor insecten voor de eerste zangvogels die terugkomen uit
het zuiden.
De bloemen zijn zeer geliefd bij bijen, hommels en vlinders en vele
andere insecten en daarnaast is deze onopvallende boom een
belangrijke waardplant voor het (vuil)boomblauwtje en de citroenvlinder.
In het voorjaar worden de vlindereitjes afgezet op de bladeren, waarna
er in de zomer door de rupsen van wordt gegeten.
De aanplant van vuilbomen in houthakwallen en bosranden zou moeten
worden gepromoot, want voor insecten en vogels zijn ze zeker zo
waardevol als de vlinderstruik voor vlinders, door de enorm lange bloei
van begin april tot eind juli en door de bessen voor later in het jaar.
Soortbeschrijving
Vuilboom is een heester van 1 meter tot 6 meter hoog die zich thuis
voelt langs waterkanten en tussen kreupelhout.
De gladde bast is aan de buitenkant donkerbruin tot bruinachtig wit, met
opvallende lichte horizontale streepjes op de bast: de lenticellen.
In april verschijnen de groene eivormige bladeren, die aan de
bovenkant glanzen en mooi doortekende nerven hebben.
De rechtopstaande takken zijn lang en dun, met in de bladoksels van de
bovenste takeinden de weinig opvallende groen/witte bloemetjes.
Vanaf de zomer tot in de herfst rijpen de bessen, die dan verkleuren
van groen via rood naar glanzend blauw/zwart.
Verklaring van de naam - Vuilboom (Rhamnus frangula)
Rhamnus komt van het Griekse woord rhamnos wat tak betekent. De
toevoeging frangula wil zeggen: met broos hout. Alnus wijst op enige
gelijkenis met de bladeren van de zwarte els.
Vuilboom heeft te maken met de rottingsgeur van de schors en de vuile
handen die men krijgt, wanneer men met het hout van deze boom te
maken heeft. Sommige beweren dat de naam te maken heeft met de
vroegere toepassing als laxeer- en purgeermiddel.
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Geneeskundige werking
De vuilboom wordt al vanaf de 14e eeuw in oude kruidenboeken
beschreven en men gebruikte toen de fijn gemalen schors in eerste
instantie om de werking van de darmen te stimuleren, maar ook als
spoelmiddel tegen rottend tandvlees en kiespijn en het werd vermengd
met azijn tegen huidaandoeningen.
Tegenwoordig gebruikt men vuilboompreparaten van schors en bessen
als laxeermiddel, tegen maag- en darmklachten en om de
galafscheiding te stimuleren.
De schors moet een jaar lang drogen. Pas dan is hij geschikt om er
tincturen van te maken.

De Limburgse naam voor de vuilboom is de 'duvelskeersj', ofwel duivelskers
en dat wijst op de verkleurende bessen van groen via duivelsrood naar
blauw/zwart.
Foto: Wikipedia
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Gebruik
Het hout bestaat uit geelachtig spinthout rond een roodgele kern. Het
houtskool van vuilboom werd vroeger ook voor de buskruitfabricage
gebruikt. Men heeft er ook wol mee geverfd. (bruine kleur)
Het buigzame hout gebruikte men in de negentiende eeuw voor het
vlechtwerk in lemen vakwerkwanden, het 'vitselstek', dat met leem en
strohaksel werd aangesmeerd.
Naamgeving
Sporkehout, bloedboom, pijlhout, hondskers, honzehout, sprokkel,
peggehout, duvelskeersj, houtjeshout, buskruithout, stinkboom: het zijn
allemaal verschillende namen voor dezelfde heester, verschillende
namen die meestal samenhangen met het (vroegere) gebruik ervan.
Sporkehout (= sprokkelhout) wijst op de gemakkelijk brekende twijgen
en waar 'stinkboom' vandaan komt laat zich raden als je een keer aan
de bast hebt geroken.
Schoenmakers in de Langstraat,omgeving Kaatsheuvel maakten van
vuilboomhout kleine houten peggen om zolen tegen hun schoeisel te
timmeren… Vandaar de namen peggehout of pinnekeshout.
Weblinks
Voor meer informatie over deze zeer nuttige, maar onvolprezen boom,
zie
de
webpagina's
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sporkehout
en
www.plantaardigheden.nl/plant/beschr/gonnve/sporkehout.htm#Botanie
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Nieuwstraat 14, 4921 CX Made, tel. 0162 – 68 26 31
www.worldofwalking.nl
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Excursievoorpret - De historie van het Zoerselbos
Het Zoerselbos is een van de oudste boscomplexen in de provincie
Antwerpen en is gelegen aan de oostkant van de E19 (A16) bij Malle.
In 1233 schonk Hertog Hendrik II van Brabant het Hooidonkbos, het
huidige Zoerselbos, aan de Cisterciënzer abdij van Villers-la-Ville.
Gedurende de periode van 1233 tot 1797 beheerden de monniken
vanuit de Sint Bernardsabdij van Hemiksem het bos.
Aan de rand ervan werden grote landbouwuitbatingen opgericht, de
'Grangiae’. Ook werden honderden hectares vruchtbare hooibeemden
op de moerassige uitlopers aangelegd.
In 1825 kwam het bos via een openbare verkoop in handen van een
aantal grote families en is daardoor bewaard gebleven.
Vanaf 1960 volgde de ene bedreiging na de andere. Ruilverkaveling,
grondspeculaties en zelfs een recreatiepark.
De 'Vrienden van het Boshuisje en het Zoerselbos' kregen het voor
elkaar dat 400 ha in 1985 als beschermd landschap werd erkend.
Het bos is oud en ziet er bijna uit, zoals het er eeuwen geleden uit heeft
gezien.
Door het natuurbehoud zijn er nog verschillende bijzondere inheemse
soorten, met als meest bijzondere uit die rij de fladder- of steeliep
(Ulmus laevis). Zie ook http://nl.wikipedia.org/wiki/Fladderiep
Tot 30 jaar geleden was men overtuigd dat deze iepensoort in
Vlaanderen niet voorkwam. In 1984 is deze soort ontdekt in het bos in
de vorm van twee knotbomen die dateren uit de late middeleeuwen.
Daarnaast zijn er vele interessante overgangsmilieus aanwezig van nat
naar droog. Dit levert een interessante flora met knolsteenbreek,
paarbladig goudveil, wegedoorn. Kortom, een lust voor het oog.
Voor meer informatie, zie www.zoerselbos.be
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Metselbijen al vroeg actief in het natuurpark
Naast de insectenmuur is door de vrijwilligers van de Werkgroep
Parkbeheer in 2009 een kleine insectenmuur met uitgeboorde
houtblokken en leem neergezet voor de metselbijen. En met succes!

Op een zonnige dag rond half april waren er al metselbijtjes bezig, zoals op
deze prachtige macrofoto is te zien!
Foto: Chiel Camping

Op de foto het mannetje van de Rosse metselbij (Osmia bicornis;
voorheen Osmia rufa); Zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Rosse_metselbij
Het zijn solitaire bijtjes die een eitje+eten 'inmetselen' in een houtgaatje.
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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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Op zoek naar succes voor weidevogelbeheer
In de vorige editie van de Roerdomp las ik het artikel 'Kieviten in de
polder - Hoe lang nog?' over de achteruitgang van de weidevogels en
het belang van nest- en kuikenbescherming.
Een interessant onderwerp, waarvoor ik in dit artikel eens wil kijken
naar wat het onderzoek de laatste jaren aan inzichten heeft opgeleverd.
Het weidevogelbeheer is een onderwerp waar al zo’n tiental jaren hevig
over gediscussieerd wordt tussen vele belanghebbenden als eierrapers,
natuurbeschermers, beheerders, boeren, jagers, vogelaars enz.,
waarbij iedereen een mening heeft met vaak flinke verschillen.
Een deel van deze verschillen wordt gelukkig opgehelderd door
onderzoek. We kunnen onze overheid dankbaar zijn dat zij af gaat op
feiten en dus geld beschikbaar stelt voor onderzoeksbureaus als Alterra
en organisaties als SOVON.
Zij halen met hun kennis in ieder geval weer een aantal ‘schreeuwers’
uit de wereld, want die hebben we tegenwoordig al genoeg.
Net zoals bij andere nieuwe ‘problemen’, moet eerst worden
aangetoond dat er sprake is van een écht probleem, pas daarna gaan
we op zoek naar oplossingen. Een oplossing moet in de praktijk van het
weidevogelbeheer worden uitgeprobeerd en vervolgens weer worden
beoordeeld op ‘Behalen we resultaat en weegt het op tegen de
kosten?’.
In de weidevogelbescherming hebben we inmiddels een antwoord op
deze vraag, maar voordat ik daar dieper op in ga, eerst even in
chronologisch volgorde, wat er in ons ingewikkelde kikkerlandje
allemaal is gebeurd.
Voor de hoogst bekende dichtheden aan broedende weidevogels in
Nederland moeten we terug naar 1960. De landbouw was destijds nog
kleinschalig (kleine boerenbedrijven met kleine stukjes grond) en
extensief (percelen werden slechts enkele keren per jaar bewerkt of
lagen soms zelfs braak).
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Vanaf ongeveer 1970 kwamen de eerste cijfers binnen over een
achteruitgang van de weidevogelstand. Echte specialisten als de
kemphaan en watersnip waren de lantaarndragers. Later volgden ook
de grutto en de wulp.
Al in die tijd stonden de eerste weidevogelbeschermers op. Zij zochten
de eerste nesten op en markeerden die met wilgentenen, zodat boeren
om de nesten heen konden werken.
Vanaf 1994, toen de terugloop in de weidevogelstand echt alarmerend
werd, is de landelijke coördinatie gestart van de vrijwillige
weidevogelbescherming.
Overal in Nederland werden weidevogelgroepen opgericht. Cursussen,
lezingen, petjes, bodywarmers, stokken, stickers, alles werd erbij
gehaald om snel alle nesten in Nederland te beschermen en zo het tij te
keren. Deze aanpak bleek al snel een groot succes.
Er werden contacten gelegd met boeren en het aantal nesten dat
succesvol werd uitgebroed, nam enorm toe en wel van 5-10% uitkomst
op percelen zonder nestbescherming, naar 65-70% uitkomst op
percelen met nestbescherming.
Helaas bleek er meer aan de hand. De aantallen weidevogels bleven
namelijk teruglopen en door onderzoek vanaf het jaar 2000 werd
duidelijk dat er niet tijdens de trek en ook niet in de
overwinteringsgebieden, maar in ons eigen land iets mis gaat.
Hoewel dankzij de vrijwillige weidevogelbescherming van alle nesten
zo’n 70% uitkomt, lukt het te weinig kuikens om ‘vliegvlug’ (groot
genoeg om te vliegen) te worden.
Het opgroeibiotoop voor de kuikens in het moderne agrarisch landschap
biedt namelijk te weinig voedsel en schuilgelegenheid.
De percelen worden te vaak geploegd, gemaaid of bemest. De
slootranden zijn nagenoeg loodrecht en bestrijdingsmiddelen hebben
onze ‘ongewenste’ kruiden verdreven.
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De gele kwikstaart (Motacilla flava) is een typische poldervogel van ruige
vochtige graskantjes die kan profiteren van het nieuwe weidevogelbeheer
voor opgroeibiotopen en glooiende oeverranden.
Foto: Harry Eland

Toch kun je dit de agrarische sector nauwelijks kwalijk nemen. Het zijn
ondernemers die hard werken om te kunnen concurreren tegen de
buurman in Nederland, maar ook tegen hun collega’s in Duitsland,
Polen en zelfs China. Op hetzelfde oppervlak moest en moet de
productie steeds verder omhoog.
Geen ruimte voor weidevogeltjes zou men zeggen, maar toch schijnt er
licht aan de horizon.
De nestbescherming door vrijwilligers en boeren blijft essentieel, maar
voor de kuikenbescherming, door verbetering van het opgroeibiotoop,
zijn subsidies de oplossing.
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Subsidies bestaan in feite uit belastinggeld en om die subsidies te
kunnen geven is er dus draagvlak onder de belastingbetaler nodig.
Wil de weidevogelbeschermer de weidevogels behouden dan zal
daarvoor ingeleverd moeten worden. En dat is gebeurd.
In 2007 en 2008 werd landelijk 25 miljoen Euro besteed aan
weidevogelbescherming- en -beheer. Hiervan ging 19 miljoen naar
beheersovereenkomsten op agrarische gronden en 4 miljoen ging naar
weidevogelbeheer in reservaten.
Nog eens Euro 600.000,- werd besteed via provinciale regelingen, zoals
het Koplopersproject in Overijssel, Vliegende Euro’s in Friesland en de
regeling Rustzones in Brabant.
Allemaal gelden die bedoeld zijn om het biotoop voor weidevogels en
dan met name voor hun jongen te behouden en te verbeteren.
Aangekomen in het jaar 2010 weten we het antwoord op de vraag die ik
in het begin stelde. In 4 van de 12 gebieden waar op grote schaal het
(collectief) weidevogelbeheer wordt uitgevoerd is de gewenste
reproductie (voortplanting) behaald.
In nagenoeg alle andere gebieden lijkt dit jaarlijks toe te nemen. We zijn
dus op de goede weg.
Het streven voor de komende jaren is opschaling van de
gebiedsgerichte aanpak met veel aandacht voor voldoende omvang en
kwaliteit van kuikenland voor jonge weidevogels. Hier is meer geld voor
nodig en dus draagvlak. De vraag is nu, is dat het de Nederlandse
bevolking waard?
De zogenaamde gebiedsgerichte aanpak van weidevogelbeheer heeft
tot dusverre vooral effect op vogelsoorten die in het gras broeden en
opgroeien. Klassiekers zijn natuurlijk de grutto, tureluur, kemphaan,
slobeend, wintertaling, veldleeuwerik, etc.
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Maar hoe zit dat met de kievit? De kievit: dé Brabantse voorjaarsbode!
De kievit is wat mij betreft een geval apart.
Die vogel zoekt voor het broeden de openheid op, althans in onze
provincie. Liefst zit het vrouwtje op een hoge plek op een kale
maïsakker haar eieren uit te broeden.
Dat er daar, wanneer de eieren uitkomen, nauwelijks wat te vreten is
voor de kuikens, realiseert dit kievitsvrouwtje zich niet.

De kievit (Vanellus vanellus) is net als de grutto (Limosa limosa) een
boegbeeld van de weidevogelbescherming.
Foto: Ger Luijten

Hier liggen twee mogelijkheden die in de toekomst in goede
kievitsgebieden moeten worden toegepast: randenbeheer en tijdelijk
braak leggen van percelen.
Over het randenbeheer is in de vorige Roerdomp al veel geschreven.
Hier wil Ik alleen nog aan toevoegen dat dit niet alleen ‘een leuk
initiatief’ is, wat ‘vooral leuk is om naar te kijken’, maar dat
randenbeheer - gezien de prachtige resultaten - wel eens de redding
kan zijn voor veel weide- en akkervogels.
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Ook bij het randenbeheer gaat het weer om draagvlak. Op de plaats
waar een rand ligt heeft een boer geen opbrengsten. Dat moet worden
gecompenseerd. Voorlopig is er voldoende draagvlak en kunnen er via
verschillende subsidieregelingen perceelranden worden ingezaaid.
Tijdelijke braak is misschien een tweede mogelijkheid die niet eens veel
geld hoeft te kosten. Toen de braakregeling werd afgeschaft en er een
groenbemester (gele mosterd, rogge of raaigras dat uitspoeling van
meststoffen voorkomt) moest worden ingezaaid op akkers, verdwenen
ook de open kale stoppelpercelen.
Eind maart of begin april worden deze percelen vervolgens weer flink
geploegd, geïnjecteerd en ingezaaid. En dit is precies in de periode dat
kieviten hun nesten hebben.
Door deze percelen na het ploegen echter tijdelijk braak te leggen,
kunnen kieviten hun eieren leggen en deze ongestoord uitbroeden.
Er zijn tegenwoordig maïsrassen die laat kunnen worden ingezaaid
(halverwege mei) en toch een goede opbrengst hebben.
Mocht een opbrengst erg tegenvallen kan een agrariër alsnog worden
gecompenseerd.
Diegene die dit hele verhaal goed heeft gelezen, zal nu veel vragen
hebben. Vragen die ook bij natuurbeschermers, beleidsmakers en
anderen spelen, maar al met al, zijn we al veel te weten gekomen over
de goede manier van bescherming.
We weten na onze zoektocht naar succes wat Guusje Grutto of Kareltje
Kievit nodig heeft om te kunnen overleven.
Het hangt nu af van draagvlak. Wil de Nederlandse bevolking dit en wil
de politiek hier voldoende geld voor beschikbaar stellen?
Ik denk dat we er vertrouwen in moeten blijven hebben. Waar nu
behoefte aan is, dat is aan mensen met een groen hart. Mensen die
minder zwart-wit schreeuwen, maar wat vaker groener denken.
Jochem Sloothaak
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Bestuurlijke informatie
Vereniging Madese NatuurVrienden
website: www.MadeseNatuurVrienden.nl
email: 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
076-8880552
Vuchtschootseweg 20
4838 GJ Breda
mnv@MadeseNatuurVrienden.nl

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

