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Vereniging Madese NatuurVrienden
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Bij de voorplaat: Twee wereldberoemde logo's..., maar waarvoor?
2010 is uitgeroepen tot het Internationaal Jaar van de Biodiversiteit, dus
met de magische datum van 10 oktober 2010, ofwel 10-10-10, in het
midden van de vogeltrektijd, zou je denken dat biodiversiteit wel in het
middelpunt van de media zou staan, maar... niets is minder waar!

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/

De Roerdomp
35ste jaargang, nummer 3
september t/m december 2010
Voorwoord
Het MNV-nieuws is dat we tot genoegen van de penningmeester de
onkostenvergoedingen voor de bouw van de huiszwaluwentil hebben
mogen ontvangen, zodat dit leuke project nu ook administratief af is.
Deze zomer kregen wij het droeve nieuws van het overlijden van ons
MNV lid Antoinette van Wijk – Huijgens die ons op 41 jarige leeftijd veel
te vroeg heeft moeten verlaten. Lees het in memoriam.
In de artikelen aandacht voor o.a. ganzen, bioplastic, de EcoBioKwis en
de nieuwe website van de Adviesgroep Borm & Huijgens.
Bosvruchten staan deze herfst in de schijnwerpers. Op zoek naar het
zoet van bosbessen, bramen, frambozen en zeldzame bosaardbeien.
In het programma staan de ganzen centraal met een prachtige lezing
van ganzendeskundige Gerard Muskens van Alterra. De lezing over
Bermbeheer en Biodiversiteit wordt gegeven door Peter-Jan Keizer van
Rijkswaterstaat, de bermenexperts!
Lauran & Hetty Willemsen komen met een lezingavond over hun
spectaculaire fietsexpeditie van 2.500 km (!) door het Andesgebergte in
Zuid-Amerika, wat garant staat voor sterke verhalen en prachtige foto's.
Ook wippen we weer even de grens over naar de Belgische Kempen en
gaan de handen flink uit de mouwen op de Nationale Natuurwerkdag!
Met NatuurVriendelijke groet,
Ger Luijten, e-mail: mnv@MadeseNatuurVrienden.nl
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Van de voorzitter - Excusez-moi, Holland Kikkerland!
Als verstokte Frankrijk-gangers tijdens de vakantieperiodes zijn we
zowaar in staat geweest om de afgelopen vakantieperiode eens stevig
te zondigen op onze jaarlijkse rit richting La Douce France.
Deze keer, na anderhalf uur rijden richting de Duitse grens, een
camping opgezocht in wat heet de Achterhoek, Gelders en dus
Hollands grondgebied.
Maar mijn/onze ogen zijn opengegaan in de Achterhoek, uitgeroepen
tot fietsstreek van Holland.
Zie www.achterhoek.nl voor meer informatie over dit mooie stuk
Nederland in de driehoek Zutphen, Doetinchem Winterswijk met aan de
oostkant de geweldige mooie grensstreek met Duitsland.
Het gebied doorkruisend op een krakkemikkige Batavus, die met
kruipolie draaiende werd gehouden, konden we genieten van een
kleinschalig landschap met echt dikke eiken; via een ‘vals plat’ er achter
komen dat je weer door een beekdal rijdt en in het landschap
houtwalletjes en grote knotwilgen.
Vennen, heiden; Achterhoeks bier, Grolsch. Een natuurgebied met
boomkikkers en duizenden, duizenden klokjesgentianen.
En dan die padjes, veel padjes; fietspadjes over boerenland waar ze
hier in Brabant heel wat van kunnen leren. Er zullen zeker
uitzonderingen zijn, maar de angst voor natuur en recreatie is bij een
Achterhoekse agrarische ondernemer van een lager niveau dan hier in
de polders.
Kleinschalig hoeft het in onze polders niet te worden, maar met de
invoering van zoneringen via het bestemmingsplan buitengebied, om
bijvoorbeeld recreatie via zonering te regelen, gaan heel wat
ondernemers en recreanten kansen missen in onze ‘Blauw Groene’
gemeente Drimmelen.
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Terug naar de orde van de dag zien we in natuurbeschermingsland met
angst en beven de voorgenomen bezuinigingen op Rijks, provinciaal en
gemeentelijk niveau aankomen.
Mijn werkgever is al geconfronteerd met het abrupt dichtdraaien van de
kraan voor subsidies in het landschap. De gemeente Drimmelen
worstelt met zijn kerntaken discussie om ook tot bezuinigingen te
komen.
Er liggen echter nog steeds kansen voor onze kleine natuurwensen.
Met wat aanpassingen in de bouwvoorschriften kunnen we binnen onze
gemeente bij geschikte gevels/daken voorzieningen voorschrijven voor
de gierzwaluw of huiszwaluw.
Nieuwe
agrarische
bebouwing
netjes
inpakken
met
een
landschappelijke inpassing met voor natuur en landschap heel wat
voordelen.
Crisis? Ja het is crisis, maar een om niet bij de pakken neer te gaan
zitten, maar elke kans te grijpen om onze doelen op een simpele en
duurzame manier voor elkaar te krijgen.
Arjen Stoop, voorzitter

Voor het laatste nieuws, zie www.BiodiversiteitBrabant.nl
De MNV maakt werk van Behoud van Biodiversiteit in Brabant!
Huiszwaluwentil (Drimmelen), Gierzwaluwneststenen (Beukenhof,
Made), Zwarte stern nestvlotjes (Vloedspui), nieuwe nestkastjes
(Natuurpark Liniehof), Wilgen knotten en de Open Dag Biodiversiteit in
Drimmelen met het bijengilde St. Ambrosius en Imkerij De Biesbosch.
Steun de Madese NatuurVrienden en wordt lid of donateur!!!
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Countdown 2010 – De magische datum 10-10-2010?!
De MNV slaat 10-10-10 over als datum voor een prachtige pr activiteit
over Biodiversiteit in het programma! Waarom? Als proteststem van
klein duimpje in natuurbeschermingsland!!!
Al ergens iets gelezen of gehoord over een Nederlandse overheid of
een Brabantse provincie of gemeente die de magische datum gebruikt
om Biodiversiteit of ambassadeurssoorten in het zonnetje te zetten?
Nationale parken die iets speciaals doen? Al iets gehoord van het IVN,
Staatsbosbeheer of uw provinciaal landschap? Niets te vinden op de
startpagina's van hun website zo 1 week voor D-day Biodiversiteit!
Niks in de media en eerlijk gezegd doen de media ook niks pro-actief!
Zelfs Birdlife International miste samen met de Nederlandse
Vogelbescherming de boot compleet, door op zaterdag 2 oktober de 2jaarlijkse internationale vogeltrekteldag te organiseren i.p.v. op zondag
10-10-10, die middenin de vogeltrektijd valt! Gewoon een blunder
eersteklas!
Al die dure pr-medewerkers van al die clubs moeten terug naar school
en kennelijk zitten de totale en ook duurbetaalde besturen te slapen.
Kan het nog erger? Jawel, hoor! De 10e internationale Convention on
Biological Diversity wordt van 18 – 29 oktober gehouden in Nagoya,
Japan. De internationale jeugdconferentie over biodiversiteit was van 21
– 27 augustus en ook in Japan. Had ook rond 10-10-10 gekund!
Die conventies worden nota bene georganiseerd door de 'club van
regeringen' achter Countdown 2010! Zie www.cbd.int Je zou op 10-1010 de eindverklaring van die 10e mijlpaal conventie willen zien, toch?!
Daarbij gooien ze ook nog flink wat geld over de balk met expedities die
moeten bewijzen dat sommige soorten grothagedissen en kikkers op
onbereikbare plaatsen nog steeds overleven. Absoluut leuk voor
biologen, maar dat kun je ook op je vingers uittellen. Laat die beestjes
met rust en geef het geld maar aan de IUCN (zie hieronder).
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Wie boeit biodiversiteit eigenlijk nog zou je zeggen? Kan niemand dan
kalender kijken voor een actieprogramma dat al in 2004 is gestart?
Het is werkelijk om te janken als je zo'n magische datum compleet mist,
zowel voor het natuurbesef als voor de pr voor de eigen organisaties!
Excuses onzerzijds aan die enkele organisatie die wel een leuke lokale
publieksactiviteit rondom het thema Biodiversiteit heeft georganiseerd
en natuurlijk een geweldig chapeau aan de KNNV (www.knnv.nl) die als
enige natuurclub de magische datum heeft uitgeroepen tot de landelijke
'Dag van de Veldbiologie', waarbij die publieksdag het ontzettend leuke
thema heeft meegekregen van '10-10-10, Natuur moet je zien!'.
International Union for Conservation of Nature
Deze organisatie is de onafhankelijke rapporteur en daarmee de hoeder
over de status van de biodiversiteit op aarde.
De IUCN is het meest bekend van de rode lijsten
met bedreigde soorten die internationaal dienen
als de ultieme graadmeter voor hoe slecht het
gaat met natuur en milieu. Zie www.iucnredlist.org
Voor de Nederlandse uitleg zie:
http://www.iucn.nl/onze_themas/rode_lijst/
Ze ontwikkelen daarnaast bij de IUCN en ook bij de nationale
commitees veel groene en goed doordachte initiatieven, dus zie
www.iucn.org voor meer interessant leesvoer op hun website.
Opgericht in 1948 als democratische en vooral pragmatische netwerk
organisatie heeft de in het Zwitserse Gland zetelende organisatie
inmiddels meer dan 1.000 overheidsorganisaties (200) en nietoverheidsorganisaties (800 NGO's) als zijn leden in 160 landen!
En gelukkig is er ook een Nederlands IUCN Commitee. Zie www.iucn.nl
En de MNV? Wel, wij gaan gewoon weer door met natuurbehoud op de
Nationale Natuurwerkdag op zondag 6 november 2010, dus kijk in het
programma en kom gezellig meewerken aan het Behoud van
Biodiversiteit in Drimmelen door het altijd zinvolle wilgen knotten!
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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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Van de bestuurstafel – MNV lustrumjaar 2011 nadert!
7e Lustrumviering: op donderdag 21 april 2011 is het exact 35 jaar
geleden dat de MNV is opgericht. In ieder geval reden voor een feestje
natuurlijk met terugblikken en vooruit kijken, maar als het kan wel met
een glaasje met iets lekkers in de hand.
Heeft u tijd over? Een gaatje in uw agenda? Versterk dan de MNV
Feestcommissie en bel daarvoor even met onze secretaresse Ankie
Stoop - Siemons op tel. 0162-517965!
Feestweekend van vrijdag 22 april t/m zondag 24 april of op een ander
moment 2 dagen rond de Wadden of fietsen in de Achterhoek?
Buitenland: Noord-Frankrijk, Belgische kust of ergens bij een brouwerij?
Het moet een combi worden van natuur en cultuur met een gigantische
dosis gezelligheid voor ons allemaal.
Open Dag Biodiversiteit in Drimmelen: op 11 juli werd die in kleine
kring geopend met een leuke toespraak in het natuurpark door
wethouder Marijke Vos die enthousiast vertelde dat de gemeente
ondanks geldproblemen toch groen wil inzetten. Ook Yvonne de Nijs
van de gemeente was aanwezig (samenwerking voor natuureducatie).
De bezoekersaantallen bleven beperkt tot 75 in het natuurpark, waarbij
alle natuurlezingen wel goed werden bezocht en 50 bezoekers bij de
bijenstal van het bijengilde St. Ambrosius. De honing was er zo lekker,
dat menig potje werd gekocht voor het nagenieten thuis.
Gemeente: op 17 september hebben de Stichting Liniehof en MNV als
gastheer opgetreden voor het informele gemeenteraadsuitje, waarbij de
deelnemers een korte en luchtige presentatie over onze activiteiten
kregen en een enigszins hilarische natuurkwis in Natuur Educatief
Centrum het Parkgebouw De Liniehof hebben doorleefd en overleefd.
Tuinenprijs: op 25 september was in het Parkgebouw Liniehof de
uitreiking van de tuinenprijs voor de mooiste voortuin voor biodiversiteit.
Cees Schuller uit Drimmelen, jawel, de initiatiefnemer voor
de
huiszwaluwentil aan 't Fort, won zowel de juryprijs als de publieksprijs,
dus dan kan de dag echt niet meer stuk! Proficiat Cees!
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Ganzen – Die hele biodiversiteit overwintert hier!
Als je de polder in gaat om ganzen te kijken dat kun je in de grote
groepen ganzen regelmatig met kleurringen geringde ganzen tegen
komen, want er wordt veel onderzoek met kleurringen gedaan.
Met ingang van juni 2010 vliegen er zelfs 25 grauwe ganzen met GPS
dataloggers om hun nek rond aan grote witte genummerde ringen!
Graag snel melden op www.geese.org of via de SMS dienst, want dan
komen de onderzoekers snel met hun radio ontvangers, omdat de GPS
nekringen tot 200 m op afstand kunnen worden uitgelezen, zonder de
ganzen te hoeven vangen!
Een groot deel van de Europese populaties van alle ganzensoorten
overwintert in de Nederlandse polders, dus de hele biodiversiteit aan
soorten zit hier! Dat geeft een verantwoordelijkheid en dus is er veel
onderzoek.
Lees de ringen af met de telescoop of verrekijker en meldt ze op de
website van www.geese.org (daar moet je trouwens wel even een gratis
account voor aanvragen) of stuur de ringgegevens per SMS op en dan
krijg je een sms'je terug met de gegevens van die gans. Is erg leuk!

Kijk op www.goosetrack.nl voor de SMS dienst en download
de folder met kleurring- en SMS-informatie op
http://www.goosetrack.nl/images/Goosetrack_folder.pdf
Meld kleurringen en gezenderde ganzen op: www.geese.org
Er zijn zowel pootringen die om beide poten kunnen zitten als
halsringen. Er kunnen letters en cijfers op staan en de pootringen
kunnen ook nog 1, 2 of 3 streepjes hebben.
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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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Lezing – Op fietsexpeditie door de Andes
– Vrijdagavond 5 november van 20.00- 22.00 uur in het Parkgebouw –
In Zuid-Amerika, op de grens van Chili en Argentinië, ligt het
Andesgebergte.
De Andes is een langgerekte bergketen die zich van Noord naar Zuid
uitstrekt en een veelheid aan verschijningsvormen kent. Hoge, droge
bergen in het noorden. Lager gebergte met een klimaat zoals het onze
in het midden en koud en nat in het zuiden.
We trokken 2 maanden met de fiets en ons tentje door deze streek, dus
dit keer geen tropisch regenwoud, maar wel 2.500 km vol avontuur.

Wat we wel gezien en beleefd hebben zijn prachtige, woeste
landschappen in de hoge Andes, waar we dagenlang geen levend
wezen zagen, alleen stenen en ijs.
Ook fietsten we, meer zuidelijk, door de beroemde Argentijnse wijn- en
fruitstreek: de Mendoza en later door het merengebied van zowel
Argentinië als Chili.
Een tocht tussen meren en vulkanen met leuke en onverwachte
ontmoetingen.
Lauran en Hetty Willemsen (www.bikefeeling.nl en kijk bij Wie zijn wij)
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In memoriam – Antoinette van Wijk - Huijgens
Op 30 juni 2010 heeft Antoinette het ongelijke gevecht van anderhalf
jaar tegen maagkanker moeten opgeven.
Hoewel ze het einde aan zag komen en er ook met haar man Ton,
dochter Jasmijn en zoons Mathijs en Thomas naar toe had geleefd, was
dat einde toch nog onverwacht snel daar. Het mag een troost zijn dat zij
wist dat al haar naaste dierbaren om haar heen waren.
Als dochter van Cor & Annelies Huijgens en zus van Marcel, een MNVgezin van oudsher, hebben veel MNV leden Antoinette gedurende haar
30-jarige lidmaatschap mee zien opgroeien, waardoor het verlies van
nabij werd en wordt gevoeld.
Het was dan ook goed om te zien dat zeer veel MNV leden en vrienden
uit het Madese op 5 en 6 juli naar de avondwake en de uitvaart in
Houten waren gekomen om afscheid te nemen.
Antoinette was ondanks
alles altijd vol levenslust en
strijdlust want van opgeven
wilde ze niet weten, dus
ging ze gewoon door met
plannen maken en quilten,
haar
grote
creatieve
hobby.
Daarom is het een mooie
gedachte dat ze na een
aantal zware chemokuren
de laatste maanden nog in
staat is geweest om met
het hele gezin op vakantie
te gaan naar Engeland en
vooral ook dat ze samen met Ton in april hun grote wens in vervulling
hebben zien gaan om nog van elkaar te kunnen genieten op de bootreis
met de Hurtigruten.
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Dat betekende ook dat Antoinette op 18 april haar 41e verjaardag aan
boord van de postboot heeft gevierd, waarbij de hele bemanning
Antoinette in het Noors het “Lang zal ze leven!” heeft toegezongen.
Een onvergetelijk moment voor Antoinette en Ton, want het was aan
boord iedereen intussen wel duidelijk geworden dat ze ernstig ziek was.
2.500 kilometer samen de fjorden beleven met de veerboot langs de
Noorse kust van Bergen naar Kirkenes op de grens van Noorwegen en
Rusland en ook onverwacht nog dezelfde prachtige vaartocht terug
door de IJslandse vulkaanas.

Deze quilt met prachtige roos heeft Antoinette voor haar eigen afscheid nog
zelf gemaakt en het toont haar kleurrijke creativiteit en liefde voor de natuur.

Bij de gedachte aan Antoinette horen woorden als gezin, levenslust,
kleurrijk, geloof, quilten, katten en natuurgenieter.
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Programma
Vrijdag 22 oktober
Lezing Bermbeheer en Biodiversiteit
Kilometers wegberm van ’s-rijks wegen zijn bij Rijkswaterstaat in
onderhoud met staaltjes natuurschoon waar natuurbeherende instanties
hun vingers bij aflikken.
Peter-Jan Keizer van Rijkswaterstaat komt ons wijzer maken over
bermbeheer in het groot. Natuur in de berm met mitsen en maren, maar
ook met succesverhalen!
Van 20.00 – 22.00 uur in Parkgebouw De Liniehof.
Vrijdag 5 november
Lezing Op fietsexpeditie door de Andes
Reisverslag van MNV leden Lauran en Hetty Willemsen over hun
avontuurlijke fietstocht door Chili en Argentinië; over chilisaus,
chilipoeder, chilipeper en hete fietszadels! Lees het artikel op pag. 13.
Van 20.00 – 22.00 uur in Parkgebouw De Liniehof.
Zaterdag 6 november
Nationale Natuurwerkdag
Kleinschalig landschapsbeheer aan de oude zeedijk bij de boerderij 'De
Doorbraak' aan de Hamseweg in Drimmelen, waar het griend van 3 jaar
geleden weer moet worden geknot. Meer informatie en opgeven via:
http://www.natuurwerkdag.nl/meedoen/locatie/aan-de-voet-van-deoude-grens-van-zoet-en-zout/602 Wordt zeker weer supergezellig!
Vertrek om 09.00 uur vanaf Parkgebouw De Liniehof. Terug: 16.00 uur
Goede werkkleding en ook eten en drinken meenemen.
Zondag 21 november
Excursie Het Goorken (B)
De voetjes gaon van de vloer…, mar erst wel de voetjes op de grond!
Gecombineerde wandeling; onder leiding van een natuurgids door een
altijd interessant grensnatuurgebied en daarna op verzoek van velen
dansen op het Mortierorgel nabij Postel! N'n BOB regelen is handig!
Vertrek om 09.00 uur vanaf Parkgebouw De Liniehof. Terug: 16.00 uur.
Let op: buitenlandexcursie, dus paspoort meenemen!
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Vrijdag 10 december
Lezing Ganzen in Siberië
Toplezing van Gerard Muskens, wetenschapper verbonden aan het
Alterra onderzoeksinstituut van de Landbouwhogeschool Wageningen,
over zijn ganzenonderzoek in Siberië over met name de kolganzen en
rotganzen. Een echte aanrader! Lees ook het ganzen artikel op pag. 10.
Daarnaast is Gerard onder meer nauw betrokken bij het onderzoek naar
de hamster in Limburg en de ‘oprukkende’ steenmarters in ons land.
Van 20.00 – 22.00 uur in Parkgebouw De Liniehof.
Zaterdag 18 december
MNV Preuvenement 2010
Wordt hier als jaarafsluiting een nieuwe MNV traditie geboren? Diverse
MNV leden hebben sterke verhalen over streekgerechten en ouwerwets
lekker koken, dus dat moet op tafel in het eerste MNV Preuvenement!
Wie jams, chutneys, honing, weck enz. heeft, die kan even contact
opnemen met secretaresse Ankie Stoop - Siemons!
Van 20.00 – 22.00 uur in Parkgebouw De Liniehof.
Zondag 26 december
MNV Kerstwandeling op 2e Kerstdag
Traditionele MNV kerstwandeling door de Binnenpolder op 2e kerstdag!
Warme Choco en Wijn zorgen na afloop weer voor Warme Wangen!
Vertrek om 13.30 uur vanaf Parkgebouw De Liniehof.
Zondag 16 januari 2011
Ganzenexcursie
Januari is de maand met de meeste overwinterende ganzen in
Nederland. Tijd voor de traditionele MNV ganzenexcursie, zeker n.a.v.
de interessante ganzenlezing van 10 december.
Warme kleren, proviand, verrekijker en telescoop mee voor een
winteravontuur.
Vertrek om 09.00 uur vanaf Parkgebouw De Liniehof. Terug: 15.00 uur.
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Biodiversiteit – De ganzensoorten in onze polders
De soortenrijkdom neemt toe met wat ontsnapte en tropische soorten,
maar ook het rijtje ganzen dat van nature in onze polders overwintert is
nogal behoorlijk lang. Daarom maar eens een soortenlijstje met wat
handige informatie. Zie ook www.goosetrack.nl en www.geese.org
Sommige ganzensoorten kruisen ook, dus je kunt ook nog eens hele
gekke wilde ganzen zien of de soepganzen, wat vaak kruisingen met
tamme ganzen zijn of zelfs een bijzondere variant, zoals laatst 2 albino
Canada ganzen die door MNV leden werden gespot in Breda.
Wist u dat er in totaal wel 11 vormen Canada ganzen zijn?
Soort

Wet. naam soorten en vormen

Geringd Exoot

Brandgans

Branta leucopsis

X

Rotgans

Branta bernicla / nigricans / hrota

X

Roodhalsgans

Branta ruficollis

Canada gans

Branta canadensis / huchinsii

Grauwe gans

Anser anser

Kolgans

Anser albifrons

X

Rietgans

Anser fabalis / rossicus

X

Kleine rietgans

Anser brachyrhynchus

X

Dwerggans

Anser erythropus

Sneeuwgans

Anser caerulescens

Soepgans

Anser anser forma domesticus

Nijlgans

Alopochen aegyptiacus

X

Indische gans

Anser indicus

X

X

X

X + GPS

Voor meer informatie over de ringprogramma's zie www.geese.org op:
http://www.geese.org/geesedocs/nl/ganzeninfo_fs.htm
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Biodiversiteit in Beeld – De Schorpioenvliegfamilie
Biodiversiteit als soortenrijkdom houdt ook vormenrijkdom in. Een van
de meer bizarre families is die van de algemeen voorkomende
schorpioenvlieg (360 soorten + 170 soorten verwante hangvliegen in
een eigen orde!), hoewel je die toch niet zo vaak ziet. Tip: zoek maar
eens op een braamstruweel in het zonnetje of in bloemrijk hoog gras.

Schorpioenvlieg (Panorpa communis), mannetje met de typische, maar
ongevaarlijke, 'schorpioenstaart'.
Foto: Ger Luijten, 26 september 2010

De schorpioenvlieg is een aaseter van dode insecten en eet meeldauw.
Het is gewoon een mooi, maar wel maf beest met de combinatie van
wespenkleuren, vlekkenvleugels, slurfsnavel en schorpioenstaart!
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Bioplastic – Gratis MNV Biobalpen voor leden
Voor een betere naamsbekendheid heeft de MNV met hulp van de
Stichting Liniehof balpennen van bioplastic laten bedrukken met de
naam van de website: www.MadeseNatuurVrienden.nl
De balpennen zijn bedoeld om uit te delen op de Open Dagen in het
natuurpark of voor bezoekers van MNV activiteiten in het parkgebouw.
Natuurlijk kunnen ook de MNV leden een biobalpen meenemen als ze
het Parkgebouw Liniehof bezoeken voor een MNV activiteit, dus vraag
er even om als je ze niet ziet staan. Op = Op!
De MNV heeft uiteraard gekozen voor een bioplastic dat niet alleen
biologisch afbreekbaar is tot compost, maar dat ook is gemaakt van
plantaardig bioplastic, dus niet met aardolie als grondstof.
Het bioplastic van deze biobalpen wordt al bij 45 °C zacht, waardoor
het in een warme composthoop makkelijk zal verteren.

Het linker logo voor herbruikbare materialen is wel bekend, maar het
nieuwe rechter logo voor composteerbare bioplastics van de Europese
brancheorganisatie voor bioplastic fabrikanten en gebruikers
(www.european-bioplastics.org) zal minder bekend zijn.
Alle Europese ecolabels kun je met een korte toelichting vinden in de
wereldwijde databank van ecolabels op:
http://www.ecolabelindex.com/ecolabels/?st=region,europe
20
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Nieuwstraat 14, 4921 CX Made, tel. 0162 – 68 26 31
www.worldofwalking.nl
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Excursievoorpret - Het Goorken bij Arendonk (B)
Het Vlaamse natuurreservaat ‘het Goorken’ is een groene diamant in de
Kempense kroon en wordt beheerd door het Agentschap voor Natuur
en Bos (de Belgische versie van ons Staatsbosbeheer).
Dit gevarieerde natuurlandschap in de gemeente Arendonk (B)
combineert laagveen, heide en rietlanden met open water, wilgen en
her en der gagelstruweel. Het bruist er van leven!
Voor meer informatie en de wandelwegenkaart over het Goorken, zie:
http://www.natuurenbos.be/nl-be/domeinen/antwerpen/goorken.aspx
De ligging is net over de Belgische grens bij Arendonk langs de weg
van Bladel / Reusel (NL) naar Turnhout (B). Vroeger was het Goorken
aaneengesloten met natuurgebied de Rode Del, maar is in 1846
doormidden gedeeld door de aanleg van het kanaal Dessel – Schoten.
In dit Grenspark Taxandria ligt trouwens ook het mooie Nederlandse
natuurgebiedje van de Reuselse moeren! Voor meer info zie:
http://www.cubra.nl/tilburgsdialect/pierrevanbeek/heemkunde36reuselse
moeren.htm en http://nl.wikipedia.org/wiki/Reuselse_Moeren
De bandheidelibel (Sympetrum
pedemontanum) is een van de
zeldzame soorten die nog lokaal
in de Kempen voorkomt, zoals
in het Goorken. Op de foto het
geelgekleurde vrouwtje. Het
mannetje heeft een rood lijf.
Er is volop moois, zoals dophei,
zonnedauw, groene kikkers,
heideblauwtje, blauwborst enz.

Foto: Ger Luijten, 18 juli 2010

Het Goorken is simpel afgeleid van ‘goor’ dat ‘moerassig beekdal’
betekent. Niet verwonderlijk aangezien het natuurreservaat in de vallei
van de Wamp ligt, een klein zijriviertje van het riviertje de Kleine Neete,
die samen met de Molenbeek en de Aa op de Kempense Heuvelrug het
noord-oostelijk stroomgebied van de Schelde vormen. Zie de Nete
waterstudie op: http://www.inbo.be/files/Bibliotheek/30/186030.pdf
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EcoBioKwis – Wie wint de Ecofles met Biowijn?
Deze zomer kwamen we een bijzonder kleurrijk insect tegen dat na wat
zoeken in de determinatieboeken algemeen zou moeten voorkomen.
Waarom wij het beestje nog nooit hadden gezien was ons een raadsel!
Om die leuke ontdekking te vieren: bij deze een prijsvraag!
Prijsvraag: Welk insect is dit? Nederlandse naam plus geslacht!
Prijs: een fles Witte Wijn en wel een innovatieve milieuvriendelijke 1 liter
PET-fles met een Marsanne Chardonnay uit de Languedoc van
www.GreenerPlanetWine.com.
Inzending: mail naar mnv@MadeseNatuurVrienden.nl voor 1-12-2010.
Winnaar: trekking uit alle goede inzendingen door de MNV voorzitter.
Uitreiking: op het MNV Preuvenement 2010.
Deelnamevoorwaarde: het is wel de bedoeling dat de winnaar de fles
onmiddellijk opent en de inhoud doneert aan de aanwezige dorstigen! :)

Wie determineert dit kleurrijke insect? Tip: kijk in de DigiDomp voor de
kleurenversie van de foto.
Foto: Wilma Zwijgers, 3 augustus 2010
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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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Nieuwe website – Adviesgroep Borm & Huijgens
In september is een nieuwe website gelanceerd met een visie op
integraal waterbeheer voor Nederland.
De website is een publicatieplatform dat wil aanzetten tot het laten zien
van zaken in samenhang voor Nederland Waterland. Denk aan
beleidsplannen, ruimtelijke inrichting, zoet- en zoutwater vraagstukken,
watertransport, zekerstelling drinkwater, korte/lange termijn visies enz.
De denktank achter de website wordt gevormd door Wil Borm en Cor
Huijgens en deze is inmiddels ook versterkt met Martien Boelaars.
Deze actieve MNV leden hebben de onafhankelijke adviesgroep o.a.
opgericht, omdat de onderwerpen de MNV doelstellingen ver
overstijgen en het werkgebied veel groter is dan de Biesboschregio.
Voor meer informatie, zie de leuke website van de adviesgroep!

www.adviesgroepbormenhuijgens.nl
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Bosvruchten – Het zoete genot van de herfst!
Bosvruchten is een marketingterm, vaak in de samenstelling 'met
bosvruchten'. Bosvruchten worden bijvoorbeeld toegevoegd aan
yoghurt en andere zuivel, siroop, thee en jam.
De term doelt op een mengsel van fruit dat oorspronkelijk in de bossen
en in de directe omgeving daarvan te vinden was. Het gaat in het
algemeen om rood, blauw of paars kleinfruit.
Hiertoe horen bijvoorbeeld frambozen (Rubus idaeus), bramen (Rubus
spec.) en bosbessen (Vaccinum myrtillus). Deze vruchten worden
tegenwoordig geteeld en hebben dus in principe niets meer met echte
bossen van doen.
Zo zegt Wikipedia: 'in bosvruchten mengsels kunnen hiernaast ook
aardbeien, zwarte en/of rode bessen voorkomen'.
De veel kleinere bosaardbei (Fragaria vesca), die er vanwege de
naamgeving in thuis zou horen, zullen we echter niet in het potje jam
terugvinden. Ook in de Nederlandse bossen is hij moeilijk terug te
vinden. Hoewel wij toch altijd met onze neus bij de grond zitten,
speurend naar plantjes of wat hoger in de lucht naar vogels, een wilde
aardbei kan ik me niet heugen te hebben gezien in de door ons
bezochte Nederlandse bossen.
Het idee om www.waarneming.nl eens te raadplegen levert een
verspreidingskaartje op, waarbij het voorkomen dat 'vrij algemeen' wordt
genoemd toch niet aan het kaartbeeld is af te zien. Of…, geven we dan
toch met zijn allen te weinig waarnemingen door.
Een wandelingetje in de Franse natuur is van bosvruchten genieten.
Snoepend en genietend de kilometers verslinden…, een extra dimensie
bij een natuurwandeling.
De maand augustus brengt ons nog wel heerlijke bramen op ons pad
en heel misschien, niet te versmaden, de framboos.
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Bramen vormen alleen al in Nederland en Vlaanderen een uitgebreide
groep van meer dan 250 soorten!
Bramen zijn ook een buitenbeentje in de wereld van de struiken. De
meeste bramen verhouten, maar vormen slechts 1 of 2 tot maximaal 3
jaarringen.
De oudste vruchtenpitjes zijn afkomstig van de dauwbraam en zijn
ongeveer 7.500 jaar oud. De periode waarin de gemeenschappen van
jager-verzamelaars in het mesolithicum langzaam hier en daar tot
akkerbouw op vaste plaatsen gaan komen. Het eerste aardewerk en
gereedschap verschijnt en in Centraal-Europa beginnen de eerste
mensen melk te drinken, wat wordt toegeschreven aan het verdwijnen
van de lactose intolerantie door een toen opgetreden gen-mutatie.
Bramen zijn een belangrijke groep binnen de levensgemeenschappen
van struwelen, bossen bosranden en houtkanten.
Ze zijn een waardevolle voedselbron voor tal van organismen. De
boomkikker, die wij allen zo graag mogen zien, benut braamstruiken als
zijn biotoop en schuilplaats. Bij gevaar laat de boomkikker zich pardoes
door de bramenstruik naar beneden vallen.
Bramenjam, bramensap: het is allemaal even lekker. Zelfs chef-kok
Jamie Olivier heeft een Italiaanse bramentaart, de Torta-di-more, als
een van zijn toetjesrecepten. Zie zijn smaakvolle recept op:
http://www.okokorecepten.nl/recept/chefs/jamie-oliver/jamie-oliverbramentaart-torta-di-more
Bramen kunnen volgens de Duitse bramendeskundige Heinrich E.
Weber worden ingedeeld in een aantal groepen of ondergeslachten,
waarbij de framboos valt in het ondergeslacht Idaeobatus.
Pitjes van de framboos doen rond 4.500 v.Chr. hun intrede in de
archeobotanie. Dat is de periode waarin in Engeland Stonehenge werd
gebouwd en waarin in Egypte de farao's hun piramides lieten bouwen.
De framboos is geen houtachtig gewas, maar net als de steenbraam
een kruidachtig gewas. Een buitenbeentje onder de bramen dus.
Hoewel de vrucht op een braam lijkt, is de smaak heel anders.
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Als
je
het
verspreidingskaartje
van
de
framboos
op
http://waarneming.nl/soort/maps/7348 bekijkt en vergelijkt met het
verspreidingskaartje
van
de
bosaardbei
op
http://waarneming.nl/soort/maps/2520 dan zou het gemakkelijker
moeten zijn om frambozen tegen te komen dan de bosaardbei. Alleen in
het Brabantse zijn de waarnemingen van frambozen nog gering.

Deze gehakkelde aurelia (Polygonia c-album) drinkt het suikerrijke en al
enigszins gistende sap van een overrijpe framboos die bijna onder het
gewicht van de vlinder van de vruchtsteel valt. De witte letter C op de
ondervleugel is zo opvallend en uniek, dat die zelfs de wetenschappelijke
achternaam is geworden (c-album).
Zie ook: http://vlindernet.nl/vlindersoort.php?vlinderid=1092
Foto: Ger Luijten, 26 september 2010
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Nu zijn er vroegbloeiende frambozen en laatbloeiende frambozen, wat
betekent dat je vanaf juli tot oktober kunt genieten van dit zachtfruit.
Zeker wat later in het jaar zijn de frambozen struwelen zeer waardevol
voor de vlindersoorten die als imago overwinteren. Het is dan ook niet
verwonderlijk dat de atalanta, de gehakkelde aurelia en de dagpauwoog
op de nazomerdagen van eind september en begin oktober nog
regelmatig kunnen worden gezien voor het nuttigen van het suikerrijke
sap van de frambozen.
Als je de frambozen niet afsteekt of afmaait dan vormen ze flinke dichte
struwelen met stengels van wel 2 meter hoog. De vegetatieve
vermeerdering met uitlopers van de wortels gaat vanzelf in wat vochtige
grond en ook erg snel, waarbij in 1 jaar uitlopers van vele meters
kunnen groeien, tot wel 10 meter lang!
De blauwe en soms zelfs wat violet/purper gekleurde bosbesjes groeien
aan lage struikjes in het bos. In de Franse naam myrtilles zien we de
Latijnse achternaam weer terug. Het grappige is dat de bosbes familie
is van de heidestruiken (Ericaceae), zoals de dopheide.
In de Scandinavische bossen zijn de bruine beren helemaal gek op de
uitgebreide velden met bosbessen en daar is het voor de plukkers dan
ook oppassen als je naar dat lekkers zoekt in de Laplandse bossen.
De Zweden houden trouwens enorm van de kleine zoete bosaardbeitjes
en de titel van Ingmar Bergman's film Smultronstället uit 1957 is zelfs
een speciaal woord geworden dat zoiets symboliseert als het geheime
plekje met bosaardbeien, waar je met je geliefde kunt genieten...
Om vooruit te lopen op het programma…, met het MNV Preuvenement,
wat kunnen we niet een heerlijke dingen maken van bramen of
frambozen.
Het is lang geleden dat ik een potje eigengemaakte bramenjam op tafel
zette, maar wellicht komt een van u met een heerlijke bosvruchtenjam!
Ankie Stoop - Siemons
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Fenelogische en bijzondere waarnemingen
3e Generatie kleine vuurvlinder zeer talrijk in 2010
In de laatste week van september en in de eerste week van oktober
vloog de 3e generatie van dit jaar van de kleine vuurvlinder en dat
waren er met de mooie warme nazomerdagen soms lokaal zeer veel.
Bas Stoop was met een gezelschap heerlijk aan het wandelen langs de
Linie en trof daar maar liefst rond de honderd van deze kleurrijke
fladderaars. Ook in Breda werd dit vlindertje veel gezien: tientallen.
Kijk op Vlindernet voor meer informatie op:
http://vlindernet.nl/vlindersoort.php?vlinderid=1037&vq=vuurvlinder

Kleine vuurvlinder (Lycaena phlaeas) op Jacobskruiskruid (Jacobaea vulgaris
of Senecio jacobaea), een van de 150 soorten insecten die op dit voor
paarden giftige plantje afkomen. Zie www.jacobskruiskruid.com en
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jakobskruiskruid Foto: Ger Luijten, 2 oktober 2010

Goudplevieren: op vrijdagavond 1 oktober viel tijdens de schemering
een vlucht van zo'n 500 goudplevieren (Pluvialis apricaria) neer op een
akkerland bij knooppunt Zonzeel. De vogeltrek is weer begonnen!
Zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Goudplevier en lees daar hoe deze vogel
de aanleiding werd tot het ontstaan van het Guinness Book of Records.
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Bestuurlijke informatie
Vereniging Madese NatuurVrienden
Website: www.MadeseNatuurVrienden.nl
E-mail: 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

