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Bij de voorplaat: Bedankje voor vrijwilligers en hun echtgenotes
tijdens de opening van de aanbouw 24 april jl. foto Kees vd Krift

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 IBAN rekeningnummer
NL38RABO 013 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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Van de voorzitter,
Schuursponske,

Sparen met tankbeurten?
Naast de rollekes pepermunt (van die mooie kleintjes), de washandjes
met bijpassend handdoekje, kreeg oos pa toch ook vaak bij zoveel
tankbeurten een schuursponske.
Een sponske, met een speciale schuurkant en een zachte kant; om
platte, uiteengespatte derrie uit insecten te verwijderen van die dure
metallic lak van de heilige koe; een welvaartsprobleem in de wereld van
mijn jeugd.
Is mijn grote zorg van deze tijd dan echt de waarheid; we krijgen geen
schuursponskes meer; zijn er dus geen insecten meer? Ik zou het zo
voor waar aannemen. Waar zijn de gierzwaluwen, steeds minder
boerenzwaluwen, etc. etc. ; veel gehoorde problemen en het gaat
allemaal over insecteneters. Het is voor insecten een rot koud voorjaar
en er bekruipt me een gevoel van; 'het is te leeg'.
Natuurwetten stellen, dat voor het voortbestaan van een soort
Veiligheid, Voortplantingsmogelijkheden en Voedsel, de 3 V's, nodig zijn
om door te hobbelen in het kringetje van biodiversiteit. De schakel
insecten is een groot probleem in de voedselketen.
Het landschap is te 'leeg' op enkele brandhaarden na die als
problematisch worden beschouwd en doelmatig met chemie worden
bestreden. Nog maar niet te spreken over het preventief gebruik van
moeilijk woord neonicotinoiden.
Geef mij maar een schuursponske. Goed voor de natuur.
Groet Arjen
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Van de bestuurstafel
Barometer natuur en landschap
Voor velen is het vrijwilligersseizoen 2014/2015 een niet te vergeten
seizoen. Uitbreiding parkgebouw, een lintje, gezondheidsproblemen van
vrijwilligers die de groep allemaal aangaan en ja hoor, de
spreeuwenkast is eindelijk bezet.
Maar we moeten af en toe even terug naar af; waar zetten we ons
letterlijk en figuurlijk voor in?
Daar waar de MNV actief is staat het bestuur garant voor kwaliteit en
kwantiteit. Maar is dit voldoende?
Ingewijden in natuur en landschap, waaronder leden van de
bestuurstafel, voelen, zien en ondervinden het een en ander op het
gebied van natuur, landschap en biodiversiteit, maar een formele
jaarlijkse of 2 tot 3-jaarlijkse check-up van landschap en natuur binnen
onze gemeentegrenzen komt er binnen onze vereniging door tijdgebrek
niet van.
Binnen onze gemeentegrenzen zijn meerdere 'natuur en landschap
regelingen' toepasbaar; Groen blauw Stimuleringskader, SNL natuur,
SNL agrarisch, kwaliteitsimpuls landschap e.a.. Serieuze maatregelen,
kansen en verplichtingen waarbij het gaat om serieuze investeringen.
Dan is het toch heel vreemd dat zichtbaar, natuur en landschap in onze
gemeente achteruit gaat in kwaliteit en kwantiteit.
Ons buitengebied wordt stiekem, beetje bij beetje, leger en leger.
Voor de bestuurders van de gemeente Drimmelen zou het raadzaam
zijn, een barometer natuur en landschap te introduceren, de
zogenaamde 'nulmeting 2015'. Vanaf dan kunnen we gezamenlijk
bekijken hoe het gesteld is met natuur, landschap en biodiversiteit.
Het spreekwoordelijke jezelf in de spiegel bekijken.
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Het bestuur.

Concurrentie voor de honingbij?
Onze voedselproductie is in gevaar omdat de bijen bedreigt worden.
Niet zo'n nieuwe binnenkomer maar tegenwoordig wel alom
geaccepteerd. Oorzaak; o.a. neonicotinoїden en niet genoeg te vreten.
Gaat de honingbij eraan, gaat het verschrikkelijk mis met bijvoorbeeld
onze fruitteelt.
We hebben bij ons 2 smaken bijen, zeg maar gemakshalve de solitaire
bijen en de honingbijen. Alle(bij) zijn een belangrijkde schakel in onze
voedselproductie.
Vorig jaar in België, cursus wilde bijen, leerde we al dat in Italië de
fruittelers niet meer de traditionele honingbij inzetten voor bestuiving.
Wat blijkt; Solitaire bijen zijn veel efficiënter in het bestuiven van fruit:
1 solitaire Metselbij (Osmea spec.) doet het net zo goed als 1000
honingbijen. Uit alle getallen blijkt dat de bestuiving efficiency 120%
beter is als die van de ons bekende honingbij.
We willen blijven eten en snoepen van vers fruit dus hebben enkele
slimme ondernemers in Nederland brood gezien in het kweken van
deze solitaire Metselbijen om deze in de 'markt' te zetten.
Wie de solitaire bijen als bestuivers gaat inzetten krijgt bij aankoop van
de cocons met bijenlarven tevens een cursus 'houden van solitaire
bijen' (toepassen van zeer doordachte bijenhotels). De fruitteler kan als
hij/zij het goed doet tot in lengte van jaren zijn 'bestuivingsvee' inzetten
voor zijn inkomen.
Er is echter 1 dikke 'maar'.
Een goed potje natuurhoning is er niet bij met de inzet van solitaire
bijen.
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Programma
Pinksterkamp vrijdagavond 22 – 25 mei;
Lente in Zeeland, in het mooie Burgh Haamstede
Traditiegetrouw vertrekt een groot groep MNV'ers 'op kamp'.
Deze keer hebben ze logies gevonden in het altijd zonnige Zeeland.
Wie de geheimen van Zeeland nu nog niet kent zal dat na het kamp
zeker wel weten.
Zondag 31 mei; de Biesbosch van de andere kant
Bezoek aan de Dordtse kant van de Biesbosch welke goed te bereiken
is via land. Een wandeling door de Elzen naar de vogelkijkhut op de
Tongplaat. Daarna een bezoek aan museum de Twintighoeven, geheel
opgezet en gerund door enkel vrijwilligers. Bij voldoende animo na het
lunchpakketje, loungen in de tuinen villa Augustus. Een terugtocht via
de pont, Kop van 't Land, even de Noordwaard aandoen en voldaan
naar huis.
9.00h vertrek parkgebouw de Liniehof in Made; terug wanneer je
afhaakt anders een bijna dagexcursie.
Zondag 14 juni; wandeling Ettense Beemden
We gaan eens wandelen in de Ettense Beemden, beter bekend als de
Berk en Strijpen. Een afwisselende wandeling door hooilanden,
broekbossen, kleine stukken rietmoeras en natte schraallanden.
Genieten van de zang van struweelvogels en met de neus naar de
grond om mooie plantjes te spotten. Afsluiten met een natje in d'n
Elsakker.
9.00h vertrek parkgebouw de Liniehof in Made. Net na de middag terug
thuis.
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Zaterdag midzomeravond 20 juni;
Dat het niet donker wordt kennen we hier niet. Maar dat het lang duurt
voordat de zon echt onder is gegaan wel.
Een avondwandeling door de Linies en voor deze keer vroeg in het
seizoen 'nachtvlinderen' met Ernst-Jan van Haaften.
Samenkomst om 19.30h in het parkgebouw; koffie met iets toepasselijk
lekkers, daarna stappen. Omstreeks 22.30h gaan de lampen aan.
Vlinderen, batdetector en een hapje en drankje in stijl van de
midzomeravond.
Zondag 5 juli; Drimmelense eendaagse; open dag parkgebouw en
heempark.
Vanaf 's ochtends vroeg zien we wandelaars door het park lopen om
hun 30 of 40 km te volbrengen. Mooie gelegenheid voor de MNV om de
deuren van het parkgebouw op te gooien.
Nu we er toch zijn kunnen we evengoed een rondleiding geven voor
belangstellenden (dus niet de wandelaars; die hebben een ander doel)
Parkgebouw open vanaf 9.00h. Rondleiding 10.00h.
Zondag 30 augustus; Dagexcursie vliegbasis Soesterberg
zie elders in deze Roerdomp
Dinsdag ergens begin september; start vrijwilligersseizoen in
combinatie met onthulling bord Kloosterhoeve
Zondag 20 september; Wandeling omgeving Hoogstraten + bezoek
Hoogstraten in Groente en fruit; optie bezoek ; een waardige
afsluiting van de zomer.
Wandelen door het Belgische land en daarna naar Hoogstraten waar in
de hoofdstraat deze dagen een (gratis he ollander!!) een expo in bloemen groentestukken te zien is. Bij voldoende deelname regelen we een
gids voor een bezoek aan de grote kerk van Hoogstraten; een must.
Dagexcursie; vertrek 9.00 h. vanaf parkgebouw de Liniehof, terug, tja
wie zal het zeggen........................
5

Dagexcursie 30 augustus

Vliegbasis Soesterberg
van landbescherming naar natuurbescherming
Met de val van de muur in 1989 en het uiteenvallen van de Sovjet-Unie
was het een halleluja stemming hier in het westen.
Defensie kon afgebouwd worden en zo kwam het dat men in de jaren
'90 grootschalig militaire terreinen en gebouwen is gaan afstoten.
Dit lot onderging ook Vliegbasis Soesterberg. Eind 2008 zijn de laatste
helikopters vertrokken. Ondanks het enorme lawaai van straaljagers en
helikopters ontwikkelde de basis door het ontbreken van wandelaars,
mountainbikers en loslopende honden zich tot een oase van rust voor
de natuur.
Een gigantisch terrein, waar defensie en natuur hand in hand gingen,
jarenlang afgesloten voor 'pottekijkers', kwam vrij.
De vliegbasis is door de provincie Utrecht overgedragen aan het
Utrechts Landschap en maakt tegenwoordig deel uit van het Natuur
Netwerk Nederland (EHS). Is het gewone natuur of moet men het
'defensie' natuur noemen; het is namelijk uniek.
O.a. een grote populatie veldleeuweriken langs de landingsbanen,
bijzondere vegetaties en een bewogen geschiedenis van deze terreinen
is zeker een bezoek waard.
Vertrek: 9.00 h parkgebouw de Liniehof
Rondleiding: 10.30h Vliegbasis Soesterberg met een gids
wandeling gaat ongeveer 1,5 tot 2 uur duren. Kosten voor rekening
MNV.
Bezoek Nationaal Militair Museum: volgens ingewijden echt de
moeite waard. Kosten € 9,75 p.p. voor eigen rekening.
Tijd over? : Bezoek piramide van Austerlitz: entree MNV
Sluiting aldaar met een verfrissing.
Vooropgave gewenst dus mail z.s.m. naar het secretariaat voor uw
opgave.
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Ongenodigde gasten of speling der natuur
Het was ergens in 2007, een nieuwe macro nachtvlinder ontdekt in
Boskoop. Een week later een SMS bericht van collega Ernst-Jan van
Haaften (onze nachtvlinder expert) die vol trots kon melden dat hij en
zijn vader 1 uur later, de nieuwe soort voor Nederland in het land van
Heusden en Altena ontdekt hadden; euforie alom in huize van Haaften.
Is het een nieuwe soort nachtvlinder die zich laat meevoeren met
modegrillen van de nederlandse 'Intratuin': voor- en achtertuin vol met
grind, tegels omgeven en aangekleed met buxushagen en potten met
buxuskip/konijn/hond of etagère? Of is het een voorbode van soorten uit
het warmere zuiden die door de wetenschappers voorspelde
klimaatsverandering bezig zijn aan een opmars naar het noorden?
En toen was er een mooie zomeravond in Geertruidenberg; een motje
tegen het keukenraam, bleek bruin, weinig tekening, niet te vinden in de
boeken dus even een foto doorsturen naar Ernst-Jan.
SMS retourbericht; Gefeliciteerd, jullie hebben hem ook; de buxusmot:
Glyphodes perspectalis (syn. Diaphania perspectalis)

Dit jaar komt bij ons in de tuin/straat de ware aard van het beest naar
boven. Groene rupsen met een mooie tekening die met honderden
tegelijk hagen, grote struiken (in onze tuin) en buxuskippen binnen
no-time kaalvreten.
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Als je denkt dat een beetje buxusstruik dit kan overleven; deze mot kent
in haar voortplantingsdrang maar liefst 4 generaties per jaar als het
seizoen meewerkt. Dus 4 moordaanslagen op je buxushaag en die van
de buren verderop in de straat.

In de heilige koe naar Intratuin voor chemie tegen de rupsen?
Toch maar niet.
Kool- en pimpelmees scharrelen tegenwoordig rond in en rond de
struiken. Hopelijk hebben de mezen hun menulijst uitgebreid met deze
sappige rups en worden ze natuurlijke vijand nr. 1.
Wij hebben buxus geplant. Wij hebben zelf iets eetbaars uit de natuur
(buxusbossen in Frankrijk) gecultiveerd, massaal aangeplant en de tafel
gedekt voor deze nieuwe soort nachtvlinder. Een modegrill en we
vragen dus zelf om problemen.
Als je het een probleem vindt.
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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
ca.rovers@avans.nl

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

