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Lopende	zaken……..	
 

Slikpolder; 

Het is al weer bijna 2 jaar geleden dat we uitgenodigd zijn door het projec�eam dijk-

verzwaring Amertak-Dongeoevers om zi>ng te nemen in een klankbordgroep. Onze 

inbreng was in de eerste fase nodig tot het moment dat er een MER geschreven kan 

worden. 

Gezamenlijk met ondernemers (met o.a. het grote RWE), bewoners  en de natuurgele-

ding is voor het traject Slikpolder unaniem gekozen voor een dijkversterking van de 

bestaande dijk om het poldertje zo min mogelijk aan te tasten. Bestuurlijk gaat ook de 

gemeente en zelfs de ambtenaren van de Brabantse Delta met ons advies mee.  

Volgens het dagelijks bestuur van het waterschap, onder leiding van projectleider van 

der Kallen is ons zand in de ogen gestrooid. Na de eerste verkenningen en onder-

zoeken in het veld was er niets meer te kiezen. Het was dijkverlegging en het is dijkver-

legging. De klankbordgroep is dijkverlegging maar ook dijkversterking voorgeschoteld, 

nog steeds een keuze. 

Iedereen is boos; gemeente, provincie, eigen ambtenaren, klankbordgroepleden, maar 

ook stomverbaasd. Heel frustrerend word het als een gekozen bestuurder van het db 

van BD in een memo bekend maakt dat het fox popoli, oDewel stem van het volk , op 

grond van onware argumenten een verkeerde keuze maakt.  

Heb je draagvlak ga je als bestuur je eigen zin doordrijven. Toch nog even de defini�e 

van ‘klankbordgroep’ nakijken. 

Jammer van de polder, jammer van de poten�es, weer een beetje minder natuur. 

 

Spreeuwen; 

Ben Koks, voortrekker van de werkgroep Grauwe Kiekendief  en winnaar van de bron-

zen spreeuw zei het onlangs nog; de spreeuw is de graadmeter voor ons agrarisch 

landschap. Geen spreeuw of steeds minder spreeuwen?  

Dan moet er een alarmbel gaan rinkelen. 

Met ons spreeuwenproject proberen wij in ieders geval het huisves�ngsprobleem op 

de juiste plekken op te lossen door nestkasten te hangen. 

Op een rondje vogels inventariseren op golfpark de Kurenpolder bleek dat ondanks 

een verloren gewaand broedseizoen in onze kasten al heel wat spreeuwen toch de 

kasten in gebruik hadden genomen. 

Bij de komende schoonmaakperiode komen we meer te weten over de beze>ng van 

de kasten.  

Alle gastgevers van de kasten, golfclub Kurenpolder, voetbalverenigingen Drimmelen 

en het parkbos gemeentehuis hebben een nieuwsbrief ontvangen over de stand van 

zaken. 

Het project is mede mogelijk gemaakt door de Na�onale Postcode Loterij en natuurlijk 

de inzet van de vrijwilligers. 

 



Programma 

Za 23 sept  Opening vrijwilligers 

seizoen  Brabants Landschap 

exclusief voor onze vrijwilligers 

opgave bij Arjen en Ankie 

Za 30 sept Birdwatch                                                       

8.30 koffie in parkgebouw waarna 

vertrek rich�ng de Zonzeel 

Zo 8 okt Dagexcursie Merksplas-

kolonie met bezoek aan het 

nieuwe bezoekerscentrum                       

9.30 vertrek parkgebouw     

Wo  18 oktober Kabouterfeest in 

het park 10.30-16.00 

Zo 22 t/m za 28 okt    Week van 

het Landschap  met o.m food-

walk  op 22 okt om 14.00 uur 

Geef je  vast op!!                      

Meer informa�e op  h�p://

www.brabantslandschap.nl/

actueel/week-van-het-landschap/ 

Exoot,	exotisch,		
Bij exo�sch denk je toch al snel aan lekkers van ver weg en verre warme va-

kan�e oorden, oDewel het aangename van de wereld.         

Exo�sch in de Nederlandse flora en fauna word men al een stuk minder 

warm. Klinkt mooi, is soms ook mooi, (ook lekker) maar het geeD ook heel 

wat problemen. 

Japanse Duizendknoop, fraaie tuinplant in een flinke border, is voor heel wat 

grondbezi�ers/beheerders een groot probleem. De plant is zo sterk dat asfalt 

doorgroeit word. Bestrijding? Glysofaat, gewoon gif, of beter, indammen 

door massaal de jonge scheuten te gaan eten. Klaarmaken net als rabarber, 

lekker en super gezond met sterke an� kanker bestanddelen. Jonge scheuten 

invriezen en daarna klaarmaken. 

Reuze Balsemien. De levende natuur nr. 4 geheel gewijd aan exoten heeD een 

item in het blad gepubliceerd over de uitheemse springzaden. De reuzenbal-

semien is door de EU op de lijst gezet van invasieve exoten die stelt dat er 

beheerinspanningen moeten worden verplicht om de soort mogelijk uit te 

roeien. Dat zal de honderden imkers die hun kasten op strategische plekken 

rond de Biesbosch plaatsen niet als muziek in de oren klinken, integendeel. 

De balsemien heeD echter door haar dominan�e wel de oorspronkelijke flora 

sterk teruggedrongen. Grote brandnetel met haar halfparasiet groot warkruid 

is bijvoorbeeld in de Slikpolder verdrongen door de balsemien. Een beetje 

bestrijden……..hier en daar…...hebben we allemaal wat. 

Denk ook eens na over de Amerikaanse rivierkreeD, waternavel,                   

watercrassula, allemaal vijver en aquaria soorten.  Japanse oesters, Japanse 

knotszakpijp, draaigatje (mier) , exoten als gevolg van onze handelsgeest, etc. 

etc. 

……because every picture tells a story……… 
 

Lezingen	seizoen	2017/2018	
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Vr 12 jan  Antarc+ca en South 

Georgia  in beeld door       

Michiel Peeters 

Vr 16 feb  Blik onder water 

door Arthur de Bruin 

Vr 16 mrt afvalrecycling door 

Jan van De Ven  

Vr 13 apr De Brand en de  

Drunense Duinen  door      

Koos Werther 

    Van dichtbij tot ver weg. Onderwerpen die dicht bij ons staan, waar we iedere  

    dag mee te maken hebben ; het recyclen van ons afval maar ook de onderwater  

    wereld in sloot en plas. Verder weg en misschien voor velen van ons onbereikbaar  

    het mooie Antar�ca. Lezingen door eigen mensen maar ook halen we weer  

    “vreemd volk “ binnen om jullie mooie avonden te bezorgen! 

     Een �pje van de sluier.. 

     Tip: kijk alvast eens op www.blikonderwater.nl  en www.kooswerther.fotoport.nl  



Zo 14 jan Ganzenexcursie                      

Na carnaval  extra knotac+viteit! 

 

Foto’s Wikipedia, larve; joostvds 

Niet een alledaagse waarneming; een neushoornkever. De larve van deze 

kever leeD ruim 4 tot 5 jaar in dood hout.  Maar geheel onbekend en dus  

onbemind zijn er toch mensen die de larven in de tuin tegenkomen. Het zijn 

vooral de tuinen waar tuinlieden elke stukje onkruid tussen de plantjes veraf-

schuwen. Een natuurvriendelijke bodembedekker met een dikke laag schors 

of snippers is dan een mogelijke remedie. Het zijn juist de tuinen met de gro-

ve hou�ge dode bodembedekking waar de neushoornkever zijn eieren afzet. 

Maar met een imposante verschijning van een vergrote engerling van ruim 6 

cm lang en zeker 1,5 cm. dik, schrikt men van deze beesten als de bodembe-

dekking geroerd wordt en is een klap met het tuingereedschap helaas vaak 

een reac�e. Jammer toch, als men eens wist wat voor bijzonder beest dit is. 

Houtsnippers?  Maak 1 grote hoop, liefst om een dode eikenstam heen.                        

Niet bepaald een klein kriebelbeestje, maar wel het proberen waard. 

 

He frisse wind , ga je mee een tochtje maken 
 

Natte	Natuurparel	“de	Brand”	

Neushoornkever;	geef	hem	dood	hout;	snippers	
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Vervolg programma 

Za 4 nov. Nationale Na-

tuurwerkdag eigen	loca-

tie	volg	de	berichtgeving!	

Vr 17 nov Weet wat je 

plat zaagt , avond	boom-

knoppen	determineren	

19.30	parkgebouw	

Za 25 nov Vogeltaarten 

en (kerst)knutselwerk  

maken		van		11.00	–16.00	

parkgebouw	de	liniehof	

2e kerstdag 26 dec 

Kerstwandeling  ont-

vangst	vanaf	13.00	start	

wandeling	13.30	

3e kerstdag wilgenknot-

ten volg	berichtgeving 

Onbekend bij het grote publiek, godzijdank, maar bejubeld bij de echte                  

natuurvorsers. Natuurgebied de Brand, refuge voor de boomkikkers,                    

prach�ge voorjaarsflora, hoogste dichtheid broedgevallen wespendieven en een 

voor Nederland unieke insectenrijkdom, etc. etc.. 

Een dikke ‘maar’ is die Zandleij dwars door het gebied met een ‘schoon’ water     

afvoer vanaf de waterzuivering waarbij achter de stuwen in het gebied het ‘schuim’ 

op bepaalde dagen zich metershoog ontwikkeld. 

Plannen om die Zandleij om het gebied heen te leggen liggen al 15 jaar op de plank. 

 

Geduld is een schone zaak; na heel wat bouwvergaderingen, kavelruilingen en          

plannen bijstellen is men eind 2016 gestart met de 1e fase in de uitvoering ; het wij-

zigen van de afvoer van de Zandleij. De Zandleijj gaat om de Brand heen stromen. 

 

Door de ingrijpende werkzaamheden zijn op verschillende plaatsen ook heel wat 

bomen gekapt.  

Dat het gevelde hout in een bosgebied als de Brand hele waardevolle natuur kan 

opleveren ontdekte onze gast van 13 april; Koos Werther.  

De waardevolle eikenstammen zijn terstond door de beheerders tot onverkoopbaar 

bestempeld en blijven onderdeel van het gebied. 

Unieke waarnemingen voor Nederland! 

Welke unieke ontdekkingen en waarnemingen Koos op de gevoelige plaat kon vast-

leggen ontdekt U �jdens zijn lezing op 13 april .  

 

Deze avond zullen we de agenda's trekken voor het plannen van een excursie !! 



Het lijkt een saaie groene massa dicht pak bladeren.                            

Onterecht bevreesd als bomenwurger (niet rond laten groeien), de 

echte ‘klimop’ tot hoog in de boomtoppen maar ook bekend als per-

fecte bodembedekker in de vorm van ‘kruipweg’.  

In de bloei�jd vormen de groen gele niet opvallende bloemetjes een 

eldorado voor bijen. De bijna laatste bloeiende super- nectarbron.                   

De klimop/kruipweg komt helemaal tot leven. De honderden insecten   

doen zich tegoed aan de nectar en maken daarbij een aangenaam zoe-

mend geluid.                                                                 

 Een specialist onder de wilde bijtjes die juist deze �jd op de klimop 

vliegt is de klimopbij (Colletes hederae). Wie vangt dit bijtje voor ons 

op de gevoelige plaat?             
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Klimop	en	kruipweg	(Hedera	helix)	

De	beste	app…???	

 

 

Als het woud van App’s in de prak�jk een echt woud zou zijn stonden we er misschien nog niet zo 

slecht voor met de binding van CO2  en onze biodiversiteit. Je word er dagelijks mee doodgegooid. 

Download dit, download dat! Van regelrechte rotzooi tot hele bruikbare soDware. 

Dat geld ook voor app’s die wij als natuurlieTebbers kunnen gebruiken. Wat willen we weten, waar-

mee wil je geholpen worden of heb je een waarnemingsmelding?  

Met welke app heeD u goede ervaringen?? Welke app zou ieder MNV lid op zijn mobieltje 

moeten installeren?? Laat het ons weten. 

De App Vogelzang  behorende bij  de veldgids vogelzang van Dick de Vos is gra�s te down-

loaden, heeD goede aUeeldingen van vogels en geeD verschillende geluiden per soort. 

Boek met link in te zien in parkgebouw. 

Een App die leuke mogelijkheden biedt is Pl@ntNet  een applica�e om planten te           

iden�ficeren door het maken van foto's. De app is ontwikkeld door Franse wetenschappers. 

De app werkt het beste wanneer  de foto op een specifiek onderdeel van de plant gericht is. 

Foto's van boombladeren tegen een effen achtergrond geven eveneens de beste resultaten. 

Als je een plant goed geïden�ficeerd hebt, kun je aan het project deelnemen door uw foto 

door te geven via de knop " bijdrage".  

De app Obsiden+fy werkt ook met foto’s maar geeD je feilloos de naam van alle dag- en 

nachtvlinders, wantsen, libellen en lieveheersbeestjes die voor je lens komen.  

De laatste App is alleen nog maar beschikbaar voor Android toestellen. Meer informa�e over 

deze app is kunt u vinden wanneer u de app opzoekt op uw telefoon in de Play store maar 

ook  de nieuwsbrief van Waarneming.nl (de ontwikkelaar) geeD goede informa�e. Bent u geïnteres-

seerd laat het weten wij sturen u de nieuwsbrief door. Op termijn zullen wij een proberen deze 

nieuwsbrief op onze website te publiceren. 

 



‘t parkgebouw in wording 

							20	jaar	Stichting	Liniehof	

Onze MNV voorzi�er Arjen appte mij om  een klein stukje te schrijven over het 

20 jarig bestaan van de S�ch�ng Liniehof. Voor mij de gelegenheid om eens te 

omschrijven waarom de s�ch�ng is  opgericht en hoe die tot stand is gekomen. 

Tijdens gesprekken met MNV leden komt vaak naar voren dat dit voor hun 

onbekend is. Vandaar de korte opsomming hieronder. 

In maart 1995 is door het bestuur van de MNV een werkgroepje ingesteld om 

te komen tot een parkgebouw in het natuurpark. De achterliggende gedachte 

was dat onze leden niet meer naar de Kern hoefden als er een ac�viteit was en 

dat er bij slecht weer �jdens het werken in het park ook gelegenheid was om 

te schuilen . Een bijkomend voordeel zou zijn dat men bij een opkomend hoog-

watergevoel niet meer achter de bosjes hun behoeDe moesten gaan doen.  

Veel vergaderen en overleg met Cees Prinsen en Lambert Mickers, de archi-

tecten, resulteerde erin dat op 17 juni 1996 de plannen voor de bouw konden 

worden ingediend bij de gemeente.                                                                            

Eind ’96 was het eindelijk zover dat de gemeente bereid was ons te steunen in 

onze plannen. Die omva�e 3 belangrijke zaken waaraan moest worden 

voldaan.                                                                                                                                        

Ten eerste moest er een juridische zekerheidstelling worden opgezet  naast de 

vereniging in de vorm van een s�ch�ng die verantwoordelijk is voor de bouw 

en onderhoud van het parkgebouw en het in stand houden van het             

natuurpark. Binnen deze s�ch�ng moeten de parkbeheerder en de voorzi�er 

van de MNV lid zijn van het s�ch�ngsbestuur.                                                                      

Ten tweede moet MNV de s�ch�ng ondersteunen door het onderhoud van het 

natuurpark op zich te nemen en daar zou door de gemeente een vergoeding 

tegenoverstaan aan de s�ch�ng.                                                                                             

Ten derde zou door de gemeente een belangrijke financiële bijdrage worden 

gedaan om het parkgebouw te kunnen realiseren. Dit alles werd vastgelegd in 

een gebruikersovereenkomst tussen gemeente, MNV en de S�ch�ng.             

Op 2 juli 1997 werd deze overeenkomst getekend door alle drie de par�jen.   

Hiervoor was al op 19 februari 1997 door Cor Huijgens en Mar�en Boelaars bij 

notariskantoor Bressers in Terheijden de oprich�ng ondertekend van de 

S�ch�ng Liniehof.                                                                                                                

Op 3 februari 1998 kon de vlag uit en was de vergunning binnen. Er werd een 

bouwcommissie opgezet onder de bezielende leiding van Fred de Heijde en er 

werden vrijwilligers gezocht om de bouw mede te realiseren. In april ’98 werd 

aan Bouwbedrijf Heijma de opdracht verstrekt. Direct na de bouwvakvakan�e 

is er gestart met de bouw en dankzij de vele handen van de vrijwilligers was 

eind oktober het parkgebouw gereed. Met nog een hele winterperiode voor de 

afwerking binnen en buiten, het aanleggen van de bestra�ng en parkeerplaats. 

Zo kon op 21 mei 1999 het parkgebouw door de staatssecretaris van Land-

bouw, Natuurbeheer en Visserij Mevr. Geke Faber in samenwerking met 

burgemeester Elzinga feestelijk worden geopend. Inmiddels maken wij, de 

MNV en de s�ch�ng, al 18 jaar met veel plezier gebruik van ons parkgebouw. 

Dit 20 jarig bestaan hebben wij op 15 juli j.l. met beiden besturen op gepaste 

wijze gevierd in ons mooie gebouw. 

Mar�en Boelaars, voorzi�er S�ch�ng Liniehof 
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Mar�en vergezeld door Burge-

meester Elzinga en  Cor Huij-

gens. Onder staatssecretaris  

Geke Faber bij  opening 

Stenen voor het terras 

Parkgebouw des�jds (voor 

verbouwing) 



Deze zomer een ongepland rondje Noordwaard fietsen.  Even er tussenuit. 

Veel gemaaide bermen in de gemeente dus geen bloemen meer voor de wil-

de bijen. Maar de Maasdijk is nog niet gemaaid en de bermpjes langs het 

fietspad stellen je op de proef; tegenliggers ontwijken en bermplantjes kijken. 

Omdat al meermalen opgevallen was dat dit toch wel een leuke berm is waar 

je nog meerdere soorten plantjes kan treffen is de blik al�jd op de berm  ge-

richt.  

Na vele jaren afwezigheid in de smalle berm 

meerdere planten AARDAKER, een zeldzame 

lathyrussoort !! Dus rap in de remmen. Die 

kom je echt niet elke dag tegen. 

Ons oordeel; deze berm verdient aangepast 

beheer. Aardaker in het zaad laten komen en 

daarna maaien. Na loca�e en foto’s te hebben 

doorgegeven is ter plaatse het maaien uitge-

steld door teamleider groen dhr. van Hamont 

om de planten de mogelijkheid te geven hun 

zaden te laten rijpen en voor verspreiding te 

kunnen zorgen .  

Gemeente Geertruidenberg 

Leuke	waarneming…langs	de	Maasdijk,	R’veer	
Madese	Natuurvrienden	

Een vereniging voor Gezellige en 

Ac�eve 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 leeZlimaat 


