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Vereniging Madese NatuurVrienden
september- oktober – november - december 2015

Bij de voorplaat: onthulling van het informatiepaneel bij de door de
Madese NatuurVrienden geplaatste zgn 'vlechtheg' bij de Kloosterhoeve
te Geertruidenberg 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,
Elektrisch,
Tegenwoordig is het doodnormaal dat je een of ander oplaadbaar media geval
in je broek- of kontzak meezeult. Heb jij een oplader bij de hand?
Ook zo'n vraag die tegenwoordig 'doodnormaal' is.
'Oplaadbaar'? Als ik van vakantie terug kom vragen ze wel eens; 'en Arjen,
weer opgelaaien? '. Wie kan mij vertellen waar dit gezegde vandaan komt? Is
het verbasterd van geladen naar opgeladen? Daar snap ik niets van.
Op vakantie iemand ontmoet die een oplader aan de man brengt in nog verder
te ontwikkelen landen. Een zonnecollector ter grote van een A4-tje,
geavanceerde technologie (A4 groot/ 4 cm dik) erbij en je kunt een avond tv
kijken, het licht mag aan in de hut en je mobieltje wordt opgeladen.
Ook bij ons wordt alles elektrisch. Een Porsche die zich oplaad via een
geavanceerde inductieplaat, een E-auto die je agenda bijhoudt en weet dat hij
het huis kan voorzien van stroom omdat je morgen niet verder hoeft als een
ritje Etten-Leur en terug. Elektrisch……...
Ondertussen laden de verschillende belangengroepen in onze omgeving zich
telkens weer op over het 380kV tracé 'probleem'. Indien nodig zal de lijn er
komen. Geen stabiel elektriciteitsnet? Problemen vele malen groter.
Bij wie mag het licht, de diepvries en de inductieplaat uit?
Roepen mogen we wat we willen. Natuurbeschermers moeten echter heel
voorzichtig zijn met argumenten dat zo'n lijn heel negatief is op het voorkomen
van bijvoorbeeld weidevogels (lees bestaande MER rapporten).
Landschappelijke aantasting bosgebieden? Ga naar de Maashorst of op Huis
ter Heide bij de Moer; je ziet de lijn, je loopt eronder door en je verdwijnt weer
in het bos………niets aan de hand.
Sterkste punt in heel de discussie; de gezondheid van ons allen.
Groet Arjen
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Van de bestuurstafel
Heel stillekes is het natuurwerk seizoen begonnen. De actievelingen in
van de ‘donderdagploeg’ hebben een mail gekregen en zijn zonder
morren officieel begonnen met het nieuwe seizoen 2015-2016. Naast
het ‘gewone’ beheerswerk zijn er ook nog heel wat bijkomende klussen;
kortom een enorme bak mee werk.
Een kleine greep; 250 wilgen knotten, vogelvlotten winterklaar maken,
inrichting werkplaats, proef schakelmessen voor poelen opschonen,
nestkast MUS maken, IJsvogelproject, Bijenhotels gemeente
Drimmelen, cursus kettingzaag en hoogstamfruit snoeien. O, ja ook nog
een ‘karhuis’, en als er wat tijd overschiet; feestje bouwen voor het 40
jaar bestaan van de MNV in 2016. Als iemand een goed idee heeft om
mensen te activeren laat het dan weten of sleur die potentiële vrijwilliger
er zelf bij.
Wie denkt dat we op het gebied van ruimtelijke ordening en andere
procedures stilstaan heeft het mis. Dat gebeurt op de bestuurlijke
achtergrond maar er wordt wel aan gewerkt.
Bijvoorbeeld de bedreiging van een Ransuilen biotoop in
Geertruidenberg. Tennet sommeert bewoners en gemeente honderden
bomen te kappen, met nota bene een jaarrond Ransuilen in de
bebouwde kom. Met de uilenwerkgroep, bezorgde bewoners van de
wijk hebben we een duidelijke boodschap richting de gemeente
gestuurd om dit niet zondermeer toe te staan.
Nog een actie in Geertruidenberg. Het waterschap Brabantse Delta wil
de dijk verleggen in de Slikpolder. Kunnen we nog bij ons griendje
komen? Op voorhand vragen ze gelukkig advies aan de MNV. Wij
willen natuurlijk de griend behouden maar er zijn naast bedreigingen
ook kansen. Gaan we nu eindelijk gebruik maken van dat mooie
kwelwater zodat Holpijp en Waterviolier de sloten gaan sieren.
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Weg met die spekblaaier in het weidevogelgebied;
Ridderzuring (Rumex obtusifolius)
Staatsbosbeheer is in samenwerking met het Louis Bolk Instituut
begonnen met een experiment om de Ridderzuring uit het
weidevogelgebied Zonzeel te verbannen.
De gangbare buren-boeren mogen de Ridderzuring chemische
bestrijden. Dat is in natuurgebieden 'vloeken' in de kerk.
De weidevogels willen broeden in structuurrijk gras maar niet in
structuurrijke ruigtes gedomineerd door de Ridderzuring. Staatsbos
gaat experimenteel de Ridderzuring te lijf met mechanische bestrijding.
Uitgezette proefvakken zijn met een kleine 100 pk en machines in de
hefinrichting bewerkt. Het fijne weten we er nog niet van maar we
houden u op de hoogte.
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Programma
Zaterdag 3 oktober; Birdwatch 2015
Locatie Zonzeel start spoorwegovergang Zoutendijk H-Zwaluwe
Met duizenden Europese vogelspotcollega's een weekend vogelen.
Kijkers mee. Leer van de ervaren vogelaars die deze ochtend
begeleiden.
Zaterdag 10 oktober; Opening vrijwilligersseizoen Brabants
Landschap Natuurpoort de Roovertse Leij Goirle.
Met honderden vrijwilligers weidevogelbescherming, uilenbeschermers
en natuurlijk landschapsbeheerders een mooi dag om bij te praten, bij
te leren en vooral prettig samenzijn op het laatst onder genot van…..
Zaterdag 17 oktober;Vrijwilligersdankdag Staatsbosbeheer
Mastbos Visio, programma start om 10.00h
Brabants Landschap opent een seizoen, SBB kijkt een jaar terug.
MNV besteed heel wat vrijwilligersuren in het beheer van het SBB
landschap in Zonzeel, Worp en de Linies van den Hout. We laten ons in
de watten leggen en horen van het nieuwe vrijwilligersbeleid en
natuurlijk een buitenactiviteit en naborrelen. Opgave voor vrijwilligers
gewenst.
Zondag 18 oktober- Zondag 25 oktober; Week van het landschap
Regte Heide; natuurpoort de Roovertse Leij
Volop activiteiten rond de gloednieuwe natuurpoort de Rovertse Leij.
Wandelingen, rondleidingen, schoolprogramma's. 25 Oktober een
streekmarkt met natuurlijk een foodwalk georganiseerd door Ankie
Stoop-Siemons. Natuur, eten en drinken, wat wil je nog meer?
http://www.brabantslandschap.nl/assets/LR-Bijlage-WeekvhLandschap-DEF.pdf

Vrijdagavondlezing 23 oktober; aanvang 20.00hAchilles
Cools; bekend als de kauwenman
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1e zaterdag van november; 7 november Nationale natuurwerkdag
9.00h – 15.00h
Hakken, zagen, maaien, de Madese NatuurVrienden hebben nog nooit
een nationale natuurwerkdag gemist. Werk mee en geef je op via de
website. Locatie 2015; Wilgen knotten Hamse weg.
Winter vogelvoederfestival; Zondag 22 november; 13.00h – 16.00h
Creatief met vogelvoer, bessen, frituurvet als plaksel, etagères, taarten,
pindasnoeren etc.. Knutselen voor een sinterklaas surprise, creatief
voor onze gevederde vrienden. Een activiteit waar je 2 keer plezier aan
beleefd. Creativiteit kost niets, de gebruikte materialen graag betalen.
Zondag 29 november ;Dagexcursie Den Bosch; wandeling
natuurgebied grenzend aan Den Bosch, bezoek Noord-Brabants
museum; Botanische Kunst; 9.00h vertrek parkgebouw
Museumjaarkaart houders, kaart paraat houden!
http://www.hetnoordbrabantsmuseum.nl/nu-in-het
museum/tentoonstellingen/2015/botanische-kunst/
Zondag 13 december; Rode oren en frisse neuzen wandeling
Pannenhoef; verterk 9.00 parkgebouw
Start 10.00h vanaf de Menmoerhoeve Etten-Leur
Na de wandeling een ‘aangeklede’ soep met een stokbroodje, ribbetjes,
droge worst. Inschrijven noodzakelijk, carpoolen ook. Kosten € 9,00 p.p.
2e Kerstdag winterwandeling; geen uitleg noodzakelijk
Gewoon gezellig; 13.00 h verzamelen bij parkgebouw;
13.30h vertrek.
Agenda;
 2 januari wilgen knotten
 10 januari wintergasten fogelen
 5 februari; ; ‘flirten in het groen’ door Joeri Cortens (B)
 Lezing stadsplanten Breda
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Voor u gelezen en uitgeknipt
De Liniehof, Een seksclub voor vleermuizen?
De zaterdagbijlage van de Volkskrant heeft een rubriek, ‘het
beestje van de week’. Op 6 juni was dat beestje de gewone
dwergvleermuis, en met de huisvesting op onze Liniehof wil ik
jullie dit niet onthouden.
Zoals bekend zijn vleermuizen zoogdieren. De
middenhandsbeentjes en vingers van hun voorpoten (onze armen
en handen) zijn lang, en er is een huid overheen gespannen. Zo
kunnen ze vliegen, aerodynamische perfectie! : Tijdens het
vliegen kunnen ze met een hand een insect uit de lucht plukken
en naar hun mond brengen, terwijl ze met de andere vleugel en
achterpoten gewoon doorvliegen.
De gewone dwergvleermuis kan tot 5 cm groot worden, en de
spanwijdte van de vleugels bedraagt 18 tot 24 cm. Vleermuizen
zijn niet blind, integendeel zelfs; ze zien in het donker beter dan
wij. Maar ook maken ze van dichtbij gebruik van radar,
echolocatie. Door de terugkerende geluidsgolven weten ze
precies waar, en hoe snel een insect vliegt, en kunnen ze
obstakels ontwijken.
Dwergvleermuizen leven in kolonies, allemaal verwante vrouwtjes,
tot 250 exemplaren. Die gebruiken dan tot 30 verschillende
verblijfplaatsen, een kwestie van de locatie die op dat moment het
gunstigst is. Het is een netwerk dat soms 20 km² kan beslaan.
Zo’n kolonie is een ontzettend goed georganiseerd
vrouwensysteem. Oudere vrouwtjes, die zelf niet fit meer zijn om
te kunnen paren, begeleiden jongere vrouwtjes. Ze zorgen dat de
jongsten niet meedoen aan de paring: te kwetsbaar nog. Er zijn
ook vrouwtjes die hun dochter naar een partner brengen van wie
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ze, uit eigen ervaring, weet dat die het goed doet.
In de herfst is het paartijd: de mannetjes baltsen rondom de
kraamgebieden, vaak op de vlieglijn naar de winterverblijfplaatsen
waar duizenden vleermuizen overwinteren.
Maar eerst brengen de moeders hun dochters naar de plekken
waar de mannetjes al wachten. De vrouwtjes paren met meerdere
mannetjes. Op de paarplaatsen komen vrouwtjes uit diverse
netwerken bij elkaar, waardoor de genetische diversiteit
gewaarborgd blijft: een gemengde seksplek dus. En dat allemaal
binnen de bebouwde kom!
De geluiden die vleermuizen maken zijn te hoog voor ons
menselijk gehoor. Maar er is de ‘batdetector’ ontwikkeld, waardoor
die geluiden wél waarneembaar zijn. Zo heb ik ontdekt dat
vleermuizen een eigen taal hebben, waarmee ik de verschillende
soorten kan onderscheiden. En of het beestje jaagt, recht of
bochten vliegt, of de anderen op een goede verblijfplaats wijst.
Hoezo: vleermuizen eng??? Fascinerend!!!
Aldus ir. Herman Limpens in de Volkskrant.
Paul

foto:Cor Huijgens
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Flirten in het groen
Op 5 februari 2016 kan je samen met Joeri Cortens (lesgever bij
Natuurpunt Educatie, maar ook gekend door zijn tv-optredens bij "Het
zijn net mensen" op Vier en door zijn wekelijks radionatuurpraatje bij De
Madammen) genieten van een heerlijk avondvullend programma: Flirten
in 't groen.
Flirten en verleiden. Iedereen doet het of…probeert het. Wie wil weten
waar Casanova de mosterd haalde, kijkt best eens naar de
dierenwereld. In onze tuinen en natuurgebieden vinden we immers
voorbeelden van de meest uiteenlopende verleidingsstrategieën, die
vaak verrassend herkenbaar zijn. Voldoende inspiratie dus voor een
natuureducatie flirt met comedy. Durf in de spiegel kijken en laat je
verleiden …
Leuke filmpjes van Joeri van het programma Wild van dieren:
https://www.youtube.com/watch?v=fS-I-4-NUWc
over een kerstboom voor vogels
en dit filmpje over het maken van een bijenhotel,
https://www.youtube.com/watch?v=WsqwKGIbCQw
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Bestuurlijke informatie
Website:
E-mail:
Facebook:

www.MadeseNatuurVrienden.nl
mnv@MadeseNatuurVrienden.nl
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
06-30337956

Adviseur Ruimtelijke
Ordening en Milieu

Ilse Nelisse - Rovers
Prinsenpolderstraat 43
4921 KT Made
ca.rovers@avans.nl

0162-681403

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

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

0162-683570

