De Roerdomp

:

Vereniging Madese NatuurVrienden
39ste jaargang, nummer 1

Bij de voorplaat:
Het Parkgebouw tijdens de start van de nieuwbouw.
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
Van de voorzitter:
Kiplekker,
De Roerdomp? Die vullen we in de rustige periode tussen kerst en
nieuw. Mooie gedachte maar daar kwam niets van in. Drukte met de
vereniging, nog wat werk en toen de griep; heel het huishouden. We
konden met zijn allen zeggen dat we ons niet zo kiplekker voelde dan
als we hadden gewenst. Kiplekker? Raar woord eigenlijk, je kiplekker
voelen. Dus als de kip zich lekker voelt dan............?
Over kippen gesproken, het is al weer weggeëbd in de media en in ons
collectief geheugen. Er heerste dit najaar weer de vogelgriep.
Duizenden kippen die zich ook niet zo kiplekker voelde, afgemaakt.
En meteen weer die beschuldigende vingers vanuit de kippensector; het
zijn de trekvogels, het zijn de vrije uitloop bedrijven. Let wel; geen enkel
biologische bedrijf met vrije uitloop is getroffen; het zijn juist de volledig
gesloten bedrijven waar je als bezoeker vanachter dik glas de
gedragingen van de eierleg- en kipfiletmachines mag bekijken en de
eieren met een automaat naar 'voren' worden gehaald voor de
verpakking.
'1 Mus als indringer in de stallen levert na 1 dag al honderd dode kippen
op' vertelde een kippenboer mij. Is het nu de schuld van de Mus of van
het systeem, de intensieve veehouderij, van meer meer en nog meer?
Kip? Ja lekker, maar neem dan een ren-kip uit Frankrijk, een bioscharrelkip van Appie of een vetgemest haantje van familie, vriend of
goede kennis. Heel langzaam garen in de braadpan, bouillon, knoflook
en een partje citroen. Smakelijk.

Tok tok tok tok tok tok tok , Arjen Stoop

1

Van de bestuurstafel
Voor de mannen (en vrouwen) van d'n bouw
De kogel is niet door de kerk maar door het parkgebouw. Stichting
Liniehof en vereniging Madese NatuurVrienden hebben de lang
gekoesterde wens van de vrijwilligers om met name de werkschuur uit
te breiden opgenomen en de opdracht is inmiddels gegund aan de fa.
Joosen uit Made. In het voortraject is met name DOMUS , het
architectenbureau van Kees Prinse een doorslaggevende factor
geweest omdat hij met zijn tekeningen, advies en het effenen van de
benodigde bouwvergunningen we de uitbreiding mogen realiseren.
Wat van groot belang is dat we gezamenlijk er letterlijk de
schouders onder zetten, oftewel, handen uit de mouwen om het
financieel mogelijk te maken. Zelfwerkzaamheid is een must!
De mannen van d'n bouw moeten echter versterking hebben; kende
een buurman uit d'n bouw, een gepensioneerde getalenteerde vent of
vrouw met kennis en tijd; sleep hem/haar naar d'n bouw in de Liniehof.
Mooi werk, goed werk en heel erg belangrijk voor de vereniging om
haar activiteiten uit te breiden. Als de nok erop zit bouwen we een
feestje en onder het genot van een pilske gaan we verder met de
uitvoering en uitkristalliseren van nog meer uitvoerbare ideeën.
Dus laat zien wat U voor de vereniging kan betekenen. In handjes aan
de bouw, nieuwe vrijwilligers werven, gewillige sponsoren werven; werk
genoeg.
Het 'groen' werk en andere projecten gaan overigens ook gewoon door,
inzet en werving van vrijwilligers is ook hier vereist.
En volgend seizoen...........................................................................
meer ruimte, nog meer initiatieven mogelijk. Nog meer werk?
Het bestuur,
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Huiszwaluweninventarisatie gemeente Drimmelen
Vanaf het millennium volg ik de huiszwaluw-broedlocaties in de Made
en Drimmelen; onze oude gemeente.
Schematisch wordt weergegeven wat de stand van de huiszwaluwen in
de loop der jaren doet in Made en Drimmelen.
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Uit het schema wordt duidelijk dat de kom Made vanaf 2001 een
wisselend beeld laat zien met betrekking tot het aantal bewoonde
huiszwaluwnesten. De kom Drimmelen is wat constanter in aantallen de
afgelopen vijf jaar.
Wat helaas niet zichtbaar wordt uit dit overzicht is dat het aantal locaties
kleiner word. De nesten in de omgeving Asterstraat zijn beperkt tot
enkele nesten. Alle andere nesten zijn in de Nachtegaalstraat te vinden.
In de jaren 90 waren er in de Hofstedestraat en de Prinsenpolderstraat
nog nesten te zien, jammer dat die weg zijn. De toename van
huiszwaluwen in 2004 kwam door de aanleg van de fietscrossbaan aan
de rand van een bestaande kolonie. De combi, crossbaan en klei bleek
een succesfactor. Enkele jaren waren er toen wat roodbruine kleinesten
te zien. De reden van terugval de afgelopen jaren is niet duidelijk,
waarschijnlijk een combinatie van factoren.
Lees verder op de pagina na het programma !
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Programma
Zaterdag 21 februari; Knotten op de Oude Zeedijk
Uitzweten na de carnaval; Je uit de naad werken in een veel gezonder
habitat dan in het café vol met hossende feestvierders.
De pruiken op de wilgen aan de oude zeedijk worden te zwaar. Dus we
moeten de boom in. Soep, gereedschap jullie weten het wel.
9.00h verzamelen bij het parkgebouw of 9.30h aanwezig zijn aan de
Ruilverkavelingsweg
Vrijdagavond 27 februari; Sagen en Legenden over de natuur
door oud docent biologie Rini Kerstens
Geloof, bijgeloof, gebeurtenissen, macht, list, liefde enzovoort.
Griezelig, amusant, herkenbaar;
20.00h parkgebouw Liniehof; Kievitstraat Made
Zondag 8 maart; NK Maasheggenvlechten
Een jaarlijks mooi fenomeen. Het team BL met een groot deel MNV-ers
strijden voor de gouden hiep. Guus en Huub hebben aanmoedigen
nodig. Voor meer info en route zie www.maasheggen.nl of bel de
Stoopies.
Vrijdagavond 20 maart; Belevenissen in glibberig amfibieënland
door Jeanne Soetens en Bert Vervoort
In het Groene Woud is een project opgestart voor de herintroductie van
boomkikker en knoflookpad. Jeanne en Bert zijn als vrijwilligers nauw
betrokken bij dit project. Deze avond staat in het teken van hun werk
ervaringen en avonturen in de Mortelen.
20.00h parkgebouw Liniehof; Kievitstraat Made
Dinsdagavond 24 maart; Algemene ledenvergadering*
Bestuur van de vereniging Madese NatuurVrienden nodigt haar leden
uit tot het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering.
Agenda; zie elders in de Roerdomp
2e Paasdag 6 april; aansluitexcursie Dag van het Landschap; BL
9.30 Vertrek vanaf het parkgebouw Liniehof; voorafgaand een bak
koffie; volg berichtgeving via de mail en de krant.

Zondag 19 april; excursie Halsche Beemden;
Van België, door Nederland, naar België en weer terug. Onbekend
grensland zo dicht bij huis. Bloeien de Slanke Sleutelbloemen?
Waterdicht en stevig schoeisel aandoen!
10.00 vertrek vanaf parkgebouw Liniehof; naar Wortel; Na de
wandeltocht een verdiende trappist in bezoekerscentrum de Klapekster.
Pannenbier; Feestdag voor de
heren/vrouwen bouwvakkers; voor de lieden die
de bouw nauwgezet volgen en zich inzetten.
Hoe meer vrijwillige inzet des te eerder het bier
kan vloeien.
VOORAANKONDIGING
Beste natuurvrienden,
De contributie ronde 2015 gaat weer van start. Voor leden die
automatisch geincasseerd worden is dit de vooraankondiging.
Her incasseren vind plaats tussen 15 februari en 15 maart voor groep 1.
Voor groep 2 tusen 15 maart en 15 april.
Met vriendelijke groet van de penningmeester, W.J.C. Bijleveld
*
Agenda Jaarvergadering
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Opening – Voorzitter
Jaarverslag – Secretaresse
Financieel jaarverslag – Penningmeester
Verslag kascontrole
Verkiezing nieuwe kascontrole commissie; aftredend C. Huijgens
Verkiezingen; aftredend voorzitter A. Stoop, herkiesbaar
Pauze
Bestuursvisie 2015/2016
Stemmingen; indien zaken tijdig ingebracht worden
Rondvraag en Notulen
Sluiting

In Drimmelen zijn de locaties meer verspreid. Vooral in het Fort zijn een
aantal locaties bijgekomen. Dit is te danken aan een aantal
enthousiaste woningeigenaren/vogelaars die kunstnesten
geleverd/geleend van de MNV hebben opgehangen onder de dakgoten.
Deze zwaluwen zijn waarschijnlijk afkomstig van de hoek Adriaan van
Solmstraat waar jarenlang 10 tot 15 nesten onder de dakgoot van 1
huis hingen.
Toch zijn de aantallen in Drimmelen een schijntje van de aantallen
begin jaren ‘90 vorige eeuw. Toen zijn jarenlang aantallen van boven de
200 nesten geteld. Plotsklaps was het afgelopen met dit resultaat.
Waarschijnlijk moeten we het zoeken in de reeks
voedsel/veiligheid/broedgelegenheid. Te hopen is dat onze zwaluwtil
bewoond wordt binnen enkele jaren.
In Made en Drimmelen hangen best veel kunstnesten voor
huiszwaluwen. Als er huiszwaluwen in een straal van 100 meter
broeden is er grote kans dat deze kunstnesten binnen enkele jaren
bewoond worden. Echter geduld is een schone zaak.
De gegevens van de huiszwaluwen worden vanaf 2014 doorgegeven
aan Sovon zodat er een landelijke registratie kan worden bijgehouden.
René van Gils

Eerste Hulp Bij Zeezoogdieren
Ik ontmoet Jaap van der Hiele in Middelburg. Jaap redt al ruim 20 jaar
zeehonden en bruinvissen langs de Zeeuwse- en Zuidhollandse kust.
Hij was als strandingcoördinator al jaren actief voor de Eerste Hulp Bij
Zeezoogdieren (EHBZ) van de zeehondencrèche Lenie 't Hart. Sinds
vorig jaar is hij verbonden aan A Seal in Stellendam en zit ook in
het bestuur van deze stichting. Sinds juli 2014 is het
zeezoogdierenopvangcentrum A Seal Centrum gemachtigd voor de
opvang, verzorging en vrijlating van zeezoogdieren.
Naast zeehonden heeft Jaap in die jaren ook hulp geboden aan vele
honderden bruinvissen, schildpadden, dolfijnen en walvissen.
Onder meer voor zijn inzet voor de zeehonden ontving hij anderhalf jaar
geleden een koninklijke onderscheiding.
Jaap heeft zojuist van een wandelaar een telefoontje ontvangen dat op
het strand bij Domburg een levende zeehond ligt.
Ik rijd met Jaap naar de aangegeven locatie. Jaap is ter plaatse goed
bekend en heeft toestemming om met zijn 4x4 over
het strand te rijden. Er staat een gure krachtige wind. De zeehond wordt
al snel gevonden. Ik maak snel een foto. Dat is
maar goed ook, want de zeehond spoed zich direct richting de
Noordzee. Door zijn ervaring weet Jaap dat snel handelen
geboden is. Jaap “duikt” op de zeehond en neemt hem in een
houdgreep. Ondanks dat probeert de zeehond hem toch
nog te bijten. Gelukkig lukt het de zeehond alleen maar de mouw van
Jaap z’n trui te grijpen. De schade blijft beperkt.
Jaap constateert dat de zeehond een wondje heeft achter zijn vin,
koorts heeft en waarschijnlijk last heeft van longwormen, een parasiet. Iedere zeehond kan in zijn leven te maken krijgen
met longwormen. Voor gezonde dieren met voldoende weerstand is dat geen
probleem. Bij zeehonden met te weinig weerstand kan de longworm zich
vermenigvuldigen en uitgroeien tot een ware plaag met de dood tot gevolg.
De zeehond wordt op een half jaar geschat. Jaap legt de zeehond
meteen in de auto en wij rijden direct door naar A Seal
in Stellendam. Daar treffen wij een aantal vrijwilligers die heel druk
bezig zijn met de dagelijkse verzorging van de
opgevangen zeehonden. Er is een quarantaine, een serre met bakken
en een stel buitenbaden. A Seal is nog in wording en
er moet nog veel gebeuren.
“Onze” zeehond is nummer 35 in de opvang en nummer 59 van het totaal aantal
opgevangen zeehonden.

Terwijl we bij A Seal zijn worden door de medewerkers wat telefoontjes
gepleegd en meteen al wordt nr. 59 geadopteerd. Geweldig. We doen
een bakje, maar komen bijna niet weg. Jaap wordt door iedereen
aangeklampt. Er staat aanstaand weekend een “vrijlating” gepland, dus
er moeten nog wat afspraken worden gemaakt.
Zie voor nadere info over A Seal: www.aseal.nl. Het is zeker de moeite
waard om er eens een kijkje te nemen.
Johan Vermeulen

Bestuurlijke informatie
Website: www.MadeseNatuurVrienden.nl
E-mail: mnv@MadeseNatuurVrienden.nl
Facebook: www.facebook.nl/madesenatuurvrienden
Voorzitter,
Parkbeheerder
en Biesbosch

Arjen Stoop
Adriaan Aertszoonstraat 6
4931 RZ Geertruidenberg
stoop@ankieenarjen.demon.nl

0162-517965

Secretaresse,
Programma en
Natuureducatie

Ankie Stoop - Siemons
Adriaan Aertszoonstraat 6
4931 RZ Geertruidenberg
stoop@ankieenarjen.demon.nl

0162-517965

Penningmeester

Wim Bijleveld
Antwerpsestraat 55
4921 DD Made
wjcbijleveld@hotmail.com

0162-686691

Hoofdredacteur,
Website, Werkgroep
Multimedia

Kees van der Krift
Watermunt 111
4823 MG Breda
cvdkrift@gmail.com

076 5412501
0630337956

Adviseur Ruimtelijke
Ordening en Milieu

Ilse Nelisse - Rovers
Prinsenpolderstraat 43
4921 KT Made

0162-681403

Stichting Liniehof
Parkgebouw Liniehof Kievitsstraat 3, 4921 VV Made
Coördinator
Parkgebouw

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

0162-683570

