De Roerdomp

Vereniging Madese NatuurVrienden
mei - juni - juli - augustus 2012

Bij de voorplaat: Knuppelbrug

Foto: Ankie Stoop, 17-05-2012

Vele vrijwilligers van de MNV-werkgroep Parkbeheer hebben in
Natuurpark Liniehof een educatieve knuppelbrug aangelegd in de
duinvijver bij Parkgebouw de Liniehof.
Een hele vrachtwagen met duurzaam en keihard acaciahout werd met
veel noeste arbeid bewerkt en verwerkt in de stevige brug.

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
37ste jaargang, nummer 2
mei t/m augustus 2012
Van de voorzitter
Hard hout!
Een kreet die de laatste weken voor het 'zomerreces' meerdere keren
uit de mond kwam van de mannen van de vrijwilligersploeg die in de
Liniehof werkzaam is.
Maar,... ze hielden vol en van één vaste werkdag werden het er twee in
de week om het knuppelbruggetje nog voor de vakantieperiode gereed
te krijgen.
Hard hout, af en toe een hard hoofd erin, maar de klus is geklaard,
waarvoor dank vanaf de bestuurstafel!
Er zijn al veel bezoekers van het heempark die het nieuwe padje
veelvuldig gebruiken. Nu nog even het besef bijbrengen dat ze van zeer
dichtbij naar een kwetsbare vegetatie kunnen kijken.
De excursie naar het landgoed van Roel Winters was echter ook
inspirerend. Vlechten met hard levend hout, waaronder stekelige
meidoorns. Mooie klus voor de vrijwilligersploeg.
Met hout een vleermuizenkraamkamer in elkaar zetten tegen onze
Natuur(t)huis gevel.
Tijd over; dan beginnen we aan een vleermuizenkelder met een labyrint
van 65 meter aan gangen. Hopelijk zien ze er nog geen hard hoofd in.
Mannen, bedankt! Geniet van de zomer en tot september bij de start
van het nieuwe vrijwilligersseizoen.
Met NatuurVriendelijke groet, Arjen Stoop
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Van de bestuurstafel
Verlate uitgave Roerdomp i.v.m. vakantieperiode
De Roerdomp is pas begin juli verstuurd. Hiermee was al rekening
gehouden in het programma van de vorige Roerdomp voor mei en de
uitnodigingen voor de juni-excursies zijn via de mail verstuurt.

Zomeravondje in de Biesbosch
Begin juni op een zonnig en windstil doordeweeks avondje even met de
boot de Biesbosch in om bevers te kijken, terwijl de rest van Nederland
voor het kijkkastje tevergeefs hoopt op een oranje voetbaloverwinning.
De jas gaat al gauw uit, want in de kreken is het heerlijk warm, ondanks
dat het maar 17 graden is. De vele nachtegalen fluiten er al vroeg in de
avond melodieus op los en in de verte klinkt hier en daar de roep van
de koekoek en zowaar ook nog een wielewaal.
Overal volop gierzwaluwen boven de boot en boven de dijken veel
boerenzwaluwen. Bij de oude boerderij op de Lepelaar een hele zwerm
huiszwaluwen. Witte kwikstaart lopen op het dak van de boerenschuur
en er zit een verdwaalde huismus. In de enorme wortelkluiten van de
omgewaaide wilgen en populieren hebben ijsvogels overal nestgangen
gegraven. Luid roepend komt de blauwe pijl voorbij schieten.
Een paar Lepelaars vliegen over het Gat van de Lepelaar om voedsel te
gaan zoeken in de nu onder water gezette Polder de Lepelaar.
Toepasselijker kan niet.
In het riet hoor je overal de kleine karekiet en in de toppen van de oude
rietstengels zitten diverse mannetjes rietgorzen te zingen, maar wat
vooral opvalt is dat drie Cetti's zangers zeer luidruchtig aanwezig zijn.
Een blauwborst flitst voorbij en overal hoor je de zwartkopjes, maar die
kleine karekiet in de wilgenbomen is dus de onvolprezen bosrietzanger.
Boven de polderdijk hangt een torenvalkje te bidden en boven de
grienden cirkelt af en toe een buizerd. Boven de koeltoren van de
Amercentrale speelt een paartje slechtvalken een half uur lang. Een
boomvalk schiet de griend in en een bruine kiekendief zweeft langs.
Vijf bevers en een muskusrat, waarvan twee bevers rustig naast de
boot. Om half elf in het donker weer terug, terwijl de nachtegalen en
zanglijsters zingen en de blauwe reiger krijst in kreek. Dat is Biesbosch!
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MNV vrijwilligers bouwen educatieve knuppelbrug
Na het wateronderzoeksplatform in de centrale vijver van het
natuurpark is nu ook de duinvijver voorzien van een prachtig nieuw
natuuravontuur voor het van dichtbij bekijken van waterbeestjes!

Aanleg van de knuppelbrug over de moerassige noordoever van de
duinvijver.
Foto: Ankie Stoop, 11 april 2012

Best wel spannend om over de brug zo midden over het water te
kunnen lopen om de kikkervisjes en waterjuffers van heel dichtbij te
gaan bekijken.
Ook leuk: ga gewoon eens lekker een kwartiertje midden op de brug
zitten om eens te kijken wat er allemaal langs zwemt en rond fladdert.
De knuppelbrug ligt over het voor betreding zeer kwetsbare moerassige
oevergedeelte dat bij langdurig warm weer ook weer deels droog valt,
zodat je in verschillende seizoenen en bij wisselende waterstanden ook
afwisselende plantjes en beestjes kunt zien.
Het is mooi dat zo een natte oever, waar je anders niet bij zou kunnen
komen zonder je schoenen vol water te scheppen en de planten te
vertrappen voor natuurbeleving van dichtbij toegankelijk is gemaakt.
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Programma
Zaterdag 5 mei
Zaterdag 12 mei
25 – 28 mei

Open dag Natuurpark Liniehof
Excursie Gastels Laag en Meeshoeve
MNV Pinksterkamp, Leende (N-Br)

Zondag 17 juni
Excursie Landgoed de Langakkers
De Langakkers in Leende is sinds 2003 een landgoed volgens de
natuurschoonwet. Voorheen was het een agrarisch bedrijf van de
familie Winters. In de jaren '90 heeft Roel Winters besloten zijn om zijn
landbouwgrond deels om te vormen tot natuur en er een kleinschalig
agrarisch cultuurlandschap te creëren. Een geslaagde onderneming!
Vertrek om 8.30 uur vanaf Parkgebouw de Liniehof. Terug 17.00 uur
Zaterdag 23 juni
Open Bijendag in Made
Vanwege het Jaar van de Bij bent u van harte welkom in Natuurpark
Liniehof waar de MNV vrijwilligers in het Parkgebouw Liniehof een
fraaie fototentoonstelling in elkaar hebben gezet rond het thema
(wilde)bijen, hommels en wespen.
Deze bijendag wordt georganiseerd in samenwerking met Imkerij de
Biesbosch in de Molenstraat 34 in Made, waar u ook met open armen
wordt ontvangen door imker Bert Brakkee.
Van 11.00 tot 16.00 uur in Natuurpark De Liniehof en op Molenstraat 34
Zomervakantie: geen activiteiten in juli en de 1e helft van augustus.
Zaterdag 18 augustus
Nachtvlindernacht Natuurpark
De 5e nachtvlindernacht staat o.l.v. bioloog en vlinderexpert Ernst-Jan
van Haaften van de bevriende natuurvereniging Altenatuur.
Ieder jaar weer een belevenis voor zowel de leek als de wat meer
geoefende vlinderaar. Daarnaast is de nachtvlindernacht een echte
uitdaging voor de natuurfotograaf met macrolens!
Ook dit jaar weer experimenten met vangmethoden en geursmeersels!
Vanaf 21.30 uur bij Parkgebouw De Liniehof tot in de kleine uurtjes!
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Vooraankondigingen Programma September – December 2012
Voor de voorpret alvast het een en ander voor het najaarsprogramma.
Zondag 2 september
Excursie Ooijpolder – Groesbeek
Een bijzondere excursie naar Groesbeek bij Nijmegen. We zijn deze
dag te gast bij Werkgroep Milieubeheer Groesbeek en de daaruit
voortgekomen Stichting Landschap Ooijpolder-Groesbeek.
De MNV heeft Ferdinand Ter Schure bereid gevonden om ons te tonen
waar deze veelzijdige organisatie zich zoal mee bezig houdt.
Deze excursie is een echte aanrader, dus zorg dat je er bij bent!
Meer informatie, zie: www.wmg-groesbeek.nl en www.ooijpoldergroesbeek.nl
Vertrek om 9.00 uur vanaf Parkgebouw De Liniehof. Terug: 17.00 uur
Zaterdag 22 september
Vrijwilligersdag Brabants Landschap
Bijzondere jubileumdag vanwege het 80-jarig bestaan van het Brabants
Landschap, waarvoor alleen de vrijwilligers van de MNV werkgroepen
Parkbeheer en Landschapsbeheer kunnen deelnemen.
Het programma volgt nog vanuit Brabants Landschap, maar geef je
alvast op bij Arjen en Ankie!
Zaterdag 6 oktober
Vogeltrekteldag Eurobirdwatch
Deze keer willen we eens kijken wat er in de Terheijdense Binnenpolder
aan trekvogels langs komt. Verrekijkers en telescopen mee!
Vertrek om 8.00 uur vanaf Parkgebouw de Liniehof. Tot: 12.00 uur
Zaterdag 13 oktober
Vogelexcursie Yerseke (Zeeland)
Het spotten van vogels in het Zeeuwse land wordt gecombineerd met
een wandeling in de Yerseke moeren.
Vertrek om 9.00 uur vanaf Parkgebouw de Liniehof
Zaterdag 3 november
Nationale Natuurwerkdag
Ook in 2012 rekenen we weer op een grote gezellige opkomst!!!
Geef je op via de website: http://www.natuurwerkdag.nl
Vertrek om 9.00 uur vanaf Parkgebouw de Liniehof
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Het Jaar van de Bij... Open Bijendag met Mayse imkers
Op zaterdag 23 juni 2012 waren de weergoden gunstig gestemd voor
de gezamenlijke Open Bijendag van de MNV, Imkerij de Biesbosch van
Bert Brakkee en het enige echte Mayse bijengilde St. Ambrosius, waar
bijenstal De Stal aan de Koekoekweg kon worden bezocht.
Goed bijenweertje... Veel bezoekers!
Met een prachtige zonnige dag, perfect
temperatuurtje van net over de 20 graden en een
niet te harde wind mochten we niet klagen.
Met meer dan 200 bezoekers in het natuurpark
dus ook een zeer mensvriendelijk weertje!
Fotowedstrijd Bijendag met prachtige macrofoto's
In het Parkgebouw de Liniehof hadden de MNV vrijwilligers een mooie
tentoonstelling ingericht met in strakke passe-partouts gesneden foto's
die zo ook professioneel werden gepresenteerd.
In totaal vulden 63 bezoekers het stembiljet in voor de foto's van de 8
natuurfotografen: Wim Bettonviel, Chiel Camping, Cor Huijgens, Kees
van der Krift, Jan Ligthart, Sthefen McClarence, Eugène van der
Meeren en Ankie Stoop.
De eerste prijs ging naar Eugène van der Meeren voor zijn prachtige
zomerse sfeerfoto van een hommel die wegvliegt van een klaproos in
een graanveldje.
Het zilver ging naar Cor Huijgens voor een zeldzaam inkijkje in het
drukke leven in een opengebroken hommelnest en het brons was voor
Chiel Camping met een superscherpe macrofoto van een wilde bij
(rosse metselbij) die uit een nestgang in een houtblok kruipt.
Voor alle drie de prijswinnaars was er een leuk cadeau, met voor de
winnaar een goed gevuld dienblad met bijenproducten dat door imker
Bert Brakkee van Imkerij de Biesbosch uit Made werd aangeboden.
Kijk voor de winnende foto's op:
http://www.madesenatuurvrienden.nl/news/winnaars-mnv-fotowedstrijdjaar-van-de-bij
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De grote wintervlinder (Erannis defoliaria)
Het is half mei. We lopen door het natuurpark en de meeste bomen
zitten net goed in hun blad, maar het valt gelijk op dat heel veel
bladeren zijn aangevreten of het nu hazelaar, vogelkers of eik is.
Als we beter kijken treffen we bijna overal de zelfde rupsen aan. Met
een foto voor een goede determinatie vinden we thuis een naam bij het
beestje. Het is de rups van de grote wintervlinder.
Hoewel deze soort op het moment veel kan worden aangetroffen en
dus misschien niet zo bijzonder is, was hij voor ons toch onbekend.
De grote wintervlinder en zijn kleinere broertje de kleine wintervlinder
zijn op hun manier toch wel heel bijzonder. Deze nachtvlinders zijn
namelijk, zoals de naam al enigszins doet vermoeden, een van de
weinige vlindersoorten die in het najaar vliegen. Toch vrezen ook zij de
koude, want tijdens nachten met vorst vliegen ze niet.
In sommige jaren worden de eerste gezien in september, in andere
jaren moet je tot eind oktober wachten. Hij vliegt soms door tot in april.
Tijdens de laatste week van oktober en de eerste weken van november
piekt de activiteit van de grote wintervlinder met soms grote aantallen.
Sommige zijn prachtig getekend, met een donkerbruine band, andere
zijn meer uniform gekleurd. Als je zo'n wintervlinder eens van nabij
bekijkt, zul je zien dat dit beestje een buitengewoon creatuur is, ook al
wordt hij door veel mensen als een ordinaire mot beschouwd.
Nog iets wat deze vlinder onderscheidt van de meeste andere vlinders
is dat het vrouwtje heeft geen vleugels heeft. Het mannetje weet een
vrouwtje te vinden via een systeem van geuren die het vrouwtje
verspreidt. Onweerstaanbaar voor het mannetje.
Het vrouwtje legt haar eieren in de winter in schorsspleten in
loofbomen, waarna de rupsen in het voorjaar uitkomen en zich meteen
te goed kunnen doen aan verse bladeren.
Wintervlinders komen vaak op verlichte ramen af, dus met wat bomen
of struiken in de tuin kun je ze vaak 's-avonds tegen je raam te zien.
7

De Liniehof op de kaart... met QR-codes!
En wel op de Toeristische Regiokaart van Brabant aan de Biesbosch.
Na een MNV reactie op een artikeltje in een nieuwsbrief van Brabant
aan de Biesbosch werd er snel actie gevraagd, want we zaten met het
Natuurpark Liniehof aan de wandelknooppuntenroute en dus konden
we mee doen met de toeristische informatieverstrekking via het
plaatsen van QR-codes. Meer info: http://nl.wikipedia.org/wiki/QR-code
Deze Quick Response codes zijn 2-dimensionale barcodes met een
weblink erin naar een webpagina op een mobiele website.
Wandelaars kunnen met de camera van hun smartphone of tablet de
plaatjes van de QR-codes fotograferen en krijgen dan de webpagina
met leuke informatie en plaatjes over de plek waar zij zich bevinden.
In principe kan elke smartphone de QR-codes lezen. De benodigde
software kan je gratis downloaden via de App-store of Google play.
Voor het natuurpark zijn er voor 7 webpagina's teksten met foto's
aangeleverd voor de mobiele website van Brabant aan de Biesbosch:
1. algemene informatie over het natuurpark
2. informatie over de vereniging
3. historische elementen in het park
4. de insectenmuur
5. muurplanten
6. libellen bij de vijver
7. informatie over vennen
Voor de webpagina's zijn door Brabant aan de Biesbosch de QR-codes
aangeleverd op metalen plaatjes en die zijn door de vrijwilligers van de
MNV-werkgroep Parkbeheer op houten paaltjes in het park geplaatst.
In de toekomst willen we graag een complete route door het park uit
zetten met deze QR-codes. De gebruiksmogelijkheden zijn ongekend.
Als je ideeën hebt voor een leuk onderwerp, zet dan je tekst op de mail
naar het MNV bestuur. Je hoeft slechts met 1 ding rekening te houden:
maak de tekst inclusief foto's niet groter dan één (1) A4-tje.
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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

