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ADRESSSEN 

Website;  

www.MadeseNatuurVrienden.nl 

Email: 

mnv@madesenatuurvrienden.nl 

Facebook;                       
www.facebook.nl/
madesenatuurvrienden 

Parkgebouw de Liniehof 

Kievitstraat 3, 4921 VV Made 

Nummer 1 MAART 2016 

 

Even een andere opzet 
 

Anders dan u verwacht , dit keer geen Roerdomp in een groene kaftje. 

We zijn gedwongen door tijdgebrek het in de eerste editie van het 40-jarig be-

staan van de vereniging even anders te doen. Het idee ; even vlug wat nieuws-

flitsen in een ‘nieuwsbrief’. Maar uiteindelijk valt dat toch ook weer tegen. 

U leest het goed; de vereniging Madese NatuurVrienden bestaat dit jaar maar 

liefst 40 jaar. 21 April, in het jaar 1976 is onze vereniging officieel opgericht. 

Velen van ons zullen de excursie die georganiseerd werd in verband met een 

25-jarig bestaan nog wel herinneren. Zeer vroeg uit de veren en 24h in touw 

met de bus naar Frankrijk. Dit willen we voor de leden gaan herhalen. 

Niet te ver, nu niet zo vroeg uit bed, maar wel genieten van natuur en cultuur 

en natuurlijk een hapje en drankje, allemaal samen. De blauwdruk voor een 

busreis is gemaakt. België! Nu nog doorpakken. Wie biedt zich aan voor de  

organisatie? 

 

Het is bijna april en dan ga je al terugkijken op het afgelopen seizoen land-

schapsbeheer. Wat is er weer verschrikkelijk veel gedaan. >250 stuks wilgen 

geknot. 

De donkere silhouetten van de knotwilgen sieren de polders van Drimmelen. 

Ze staan er bijna allemaal perfect bij. De landschapsbeheerders zijn na het re-

guliere knotwerk, honderden knotwilgen ‘nagelopen’ en hebben ze ontdaan 

van stamschot en uitbossende takken uit de kruin. Goed voor de passerende 

fietser en een zeer mooi gezicht in het open landschap. Dit wordt een bijko-

mende zomeractiviteit die we graag aan pakken.  

Dus mensen er is nog/weer genoeg te doen. 

 

 



Programma 

Vrijdag 8 april                                 

lezing stadsplanten.  

 

 

 

 

 

 

Vrijdag 8 en zaterdag 9 april 

Aardbeienplantjes planten en 

uitdelen project AIRbezen  

Info Arjen en Ankie 

Zondag 10 april 

Plas—dras excursie o.l.v Gerard 

van der Wouw (zie item) 

Vertrek 9.00 uur parkgebouw 

Erik van der Hoeven, lid van de Werkgroep Stadsplanten Breda ging 

samen met  zijn werkgroep leden van IVN Mark en Dongen en de 

KNNV op ontdekkingsreis door de stedelijke omgeving van Breda. Met 

een gezonde dosis enthousiasme  en het broodnodige doorzettings-

vermogen gingen zij op jacht naar plantjes. 

Bermen, stoeptegels, oude muren, brandgangen en putdeksels waren  

het onderzoeksterrein. Op de meest onverwachte plekken in Breda 

vonden zij planten. Het resultaat 790 soorten. Van 150 algemene en 

50 bijzondere stadsplanten in Breda bracht de werkgroep een mooi 

boekje uit. Erik van der Hoeve verteld over deze  ontdekknigstocht van 

zijn werkgroep op 

Vrijdag 8 april  Aanvang 20.00 uur  parkgebouw de Liniehof 

De lezing wordt vervolgd door een excursie geleid door Aad van Die-

men op 

Zondag 1 mei   Verzamelen om 9.00 uur Schoolakkerplein in Breda ver-

trek 8.30 vanaf parkgebouw de Liniehof. De excursie duurt tot onge-

veer 11.30. Als frituur d’n Christ z’n vet ‘werm het’ dan een frietje op 

kosten van de vereniging voor de deelnemers na afloop. 

‘De meeste nieuwe planten die zich in Nederland vestigen, verschijnen het eerst 
in de stad en zijn doorgaans aan het stedelijk milieu gebonden’  

Uit de inleiding van het boek  “Stadsplanten van Breda 

Contributie ronde 

Lezing stadsplanten door Erik van der Hoeven  

Hallo  hoort U mij….                                       

de contributieronde 2016 gaat 

weer van start. Voor leden die 

getekend hebben voor automati-

sche incasso is dit de vooraan-

kondiging. Na het verschijnen van 

de nieuwsbrief zal gestart wor-

den met het incasseren. De overi-

ge leden zullen een rekening ont-

vangen. Indien wij van U een 

mailadres hebben ontvangt U de 

rekening per mail 
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Vervolg programma… 

Dinsdagavond 12 april 

Kick-off AIRbezen Drimmelen 

Lees meer op pag.5 

Dinsdagavond 19 april 

Algemene ledenvergadering 

Ergens eind april ??? 

Excursie Hallerbos 

Zondagochtend 1 mei 

Stadplantenexcursie Breda 

Zondagmiddag 22 mei 

Foodwalk door de Liniehof  

1/2 2 verzamelen in de Liniehof 

Afsluitend kopje kruidensoep 

met stokbroodje pesto 

Zaterdag 11 juni 

Excursie Utrechtt; het Groene 

Dak, botanische tuin, bloemen-

markt…                                                                                   

Vertrek 9.00 uur parkgebouw 

Zondag 26 juni 

Fietstocht in het spoor van 

Pallieter. Vertrektijd  voor deze 

dagtocht 8.00 bij het parkge-

bouw. Heeft U geen fietsen-

drager ? Vraag naar de                

mogelijkheden. 

Dagexcursie Hallerbos 

De kleurencombinatie van de eerste frisse beukenblaadjes, kale boom-

stammen en de paarse zweem van dichte tapijten boshyacinten is 

haast onwezenlijk. Klopt het wel wat ik zie?  

Op een doordeweekse dag ergens eind april zullen we afreizen in de 

richting van Halle, naast Brussel. In de weekenden is het Hallerbos te 

druk met mensen die ook van het bos willen genieten. 

MNV’ers genieten samen da’s veel gezelliger. 

Geef u vooraf op voor een mailing of telefonische boodschap wanneer 

we voor de excursie afreizen naar Halle. Voor het ultieme moment 

houden wij (met u) de website www.hallerbos.be in het oog om het 

juiste moment te kiezen voor de afreis. Allen met volle auto’s. 

Een spannend en mooi moment, maar zeker de moeite waard. 

Hou de mailbox in de gaten!! Heeft u geen mail geef u dan op door 

een telefoontje naar Arjen en Ankie Stoop. 

0162-517965 /  stoop@ankieenarjen.demon.nl 
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http://www.hallerbos.be
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Terugblik op 2015 
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Algemene ledenvergadering 

Het bestuur van de Madese NatuurVrienden nodigt haar leden uit tot het 

bijwonen  van de jaarlijkse algemene ledenvergadering die dit jaar gehouden 

zal worden op dinsdagavond 19 april 20.00 uur parkgebouw de Liniehof 

Aftredend en herkiesbaar zijn :                                                                                                                              

penningmeester Wim Bijleveld en  hoofdredacteur  Kees van der Krift. 

Leden die zich kandidaat stellen voor van de beschikbaar komende functies  

kunnen zich tot 3 dagen voor aanvang van de vergadering bij het dagelijks 

bestuur melden. 

Wijziging huishoudelijk regelement hoofdstuk 7 artikel  34 Contactblad .                                                 

Het bestuur wil ter sprake brengen het verenigingsblad de Roerdomp te ver-

vangen door een nieuwsbrief. Nadere uitleg  volgt op de vergadering. 

 

 

Agenda 

1  Opening - voorzitter 

2  Jaarverslag—secretaresse 

3  Financieel jaarverslag -  Penningmeester 

4  Verslag kascontrole  

5  Verkiezing nieuwe kascontrole commissie; aftredend Jaap Hoogerbrugge 

6  Verkiezing bestuursleden; aftredend penningmeester  W. Bijleveld en   

    hoofdredacteur  K .vd Krift 

7 Pauze 

8  Bestuursvisie 2016/2017 

9  Stemmingen indien zaken ingebracht zijn 

10 Rondvraag (en notulen) 

11 Feestelijke afsluiting i.v.m. ons 40 jarig bestaan 

 

 

 

 

 

 

 



Hoe is het gesteld met de luchtkwaliteit in onze gemeente? Is de kwaliteit 

echt zo veel beter als bijvoorbeeld in de stad Antwerpen waar  het allereer-

ste project AIRbezen plaatsvond o.l.v  prof. Roeland Samson verbonden aan 

de universiteit Antwerpen. Samen met U en studenten van Hogeschool 

Avans gaat bovengenoemde professor dit uitzoeken. Als inwoner van de  

Gemeente Drimmelen kunt U meedoen met dit AIR-lucht project. Het        

onderzoek wordt gedaan met aardbeienplantjes; airbezen 

U kunt een aardbeienplant adopteren.  Op 8 april  worden de planten in het natuurpark opgepot waarna 

ze verspreid worden (Er zijn 300 planten beschikbaar.) Studenten zorgen in verband met het onderzoek 

voor  een goede verdeling over de kernen.  

U zet het plantje bij U thuis buiten en verzorgt het goed. 

Na verloop van tijd worden er 1 of meer blaadjes van de aardbeienplanten die verspreid zijn over de 

Gemeente Drimmelen verzamelt die vervolgens in Antwerpen worden  getest. 

Op 12 april zal prof. Samson het project nader uitleggen bij de officiële kick-off van het project.  

Er is een facebook pagina opgericht om het project  te kunnen volgen.                                                           

https://www.facebook.com/airbezendrimmelen/?fref=ts 

Meer lezen over het AIRbezenproject van prof. Samson :                                                                                     

https://www.uantwerpen.be/nl/onderzoeksgroep/endemic/onderzoek/projecten/airbezen-2014/    

Heeft u interesse om mee te doen met dit onderzoek geef u vast op! stoop@ankieenarjen.demon.nl 

          

5 

AIRbezen Drimmelen 

Plas - dras excursie 10 april 

Is het plas - dras zetten van volledige percelen grasland de remedie 

om de achteruitgang van de weidevogels te stoppen? 

In de Beerze Overlaat, in potentie 1 van de goede weidevogelgebie-

den van Brabant, is voordat het nieuwe stelsel voor Agrarische na-

tuurbeheer (ANLB) in zou gaan een aantal percelen met bereidheid 

van de agrariërs omgezet naar ‘plas-dras’. In het voorjaar tot de vroe-

ge zomer worden met behulp van wat grondverzet en ‘zonnepompen’ 

hele percelen onder water gezet met een diepte van 5 tot 25 cm. 

Wat gebeurde er?  Hele mooie waarnemingen. Steltlopers die massaal de plas dras percelen gingen bezoe-

ken als voedselbron en veilige honk.  

In het land van Heusden en Altena worden de komende jaren ook vele percelen omgezet naar ‘plas-dras’. 

Een excursie waard!  

De excursie word geleid door een van de vrijwillige weidevogelsbeschermers, Gerard van der Wouw, die 

het hele proces tot op heden op de voet weet te volgen. 

9.00  vertrek parkgebouw Liniehof; 10.00 afspraak met Gerard in Geffen die ons langs de verschillende per-

celen zal leiden.  



Terug van weggeweest wilde konijnen in het natuurpark. In de vroege 

ochtend kunnen we genieten van wegspringende konijntjes. In de 

duinpan zorgen ze inmiddels voor de nodige dynamiek op en langs de 

paden. 

Afgelopen herfst en winter zagen we ook in het heempark voor het 

eerst een eekhoorn. Via de website volgde ook meldingen. Helaas zag 

Guus Stoop vorige week dat er op de oprit naar de A 59 bij het park 

een dode eekhoorn lag...mogelijk de 

‘onze’. 

René van Gils mailde vorige week dat 

er bij hem een eekhoorn in de tuin zat. 

Maar? Is dit een echte inheemse rode 

eekhoorn of een ontsnapt exotisch 

exemplaar? 

Wie heeft het antwoord? 

Leuke waarneming…. 
Madese Natuurvrienden 

Een vereniging voor Gezellige en 

Actieve natuurbeleving in de   

Gemeente Drimmelen 

 

Madese NatuurVrienden 
Postadres A.Aertszoonstraat 6 

4931 RZ Geertruidenberg 

 

 

  Doelstellingen: 

 Het leveren van een bijdrage 

aan natuur en milieubescher-

ming 

 De beoefening en verbreiding 

van natuur-en milieustudie 

 Het behouden en verbeteren 

van de natuur-

landschappelijke en cultuur-

historische waarden, de flora 

en fauna en het leefklimaat 


