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Landschapspijn 
 

Toen wetenschapper Theunis Piersma na een lang buitenlands verblijf terug 

kwam op Nederlandse grond en de teloorgang van het vroeger zo rijke agrari-

sche landschap aanschouwde voelde hij pijn en voerde het begrip: 

‘landschapspijn’ in. Weg rijke slootjes, weg bloeiende slootskantjes, weg 

veldleeuweriken en duikelende grutto’s’.  

Wat overbleef was een steriel en stil landschap. Toen Jantien de Boer,  

journalist, deze meesterlijk gevonden term, landschapspijn ging gebruiken in 

haar columns waren de rapen gaar in Friesland. 

In columns en diverse interviews legt ze op sublieme wijze haar gevoel en ook 

dat van vele medelanders weer dat het moderne boerenland pijn doet.  

Land van zuivel, vlees en turbogras waar kleuren vervagen en natuurgeluiden 

sterven.  

Landbouwers voelen zich als vanouds de gebeten hond. Vanuit de sector ech-

ter ook medestanders die inzien dat het niet langer door kan gaan. 

 

Hier komt de generatiekloof ook nog eens bij. 

Pubers, jonge scholieren, zien geen probleem. Ze hebben nooit kennis ge-

maakt met het rijke landschap. Dat waar ze hebben kennis gemaakt is kaal en 

leeg. Leg die maar eens uit dat wat ze voor ogen hebben niet het juiste beeld 

is. 

50+ ‘ers zijn de laatste der dominicanen om nog iets duidelijk te kunnen ma-

ken. 

 

Reflecteer ik het begrip landschapspijn naar ons eigen buitengebied voel ik  

ook de pijn van weemoed.  

 

Een boerenzoon uit Wagenberg (een Hop), een echte bomenman, vertelde me 

dat je ooit ongezien van Wagenberg naar Hooge Zwaluwe kon lopen als je van 

knotwilg naar knotwilg liep, een spel.  

Knotwilgen zijn verdwenen, gerooid en men benoemd het in het bestemmings-

plan, ‘open agrarisch gebied. Historische kaarten kunnen dat weerleggen maar 

men is weigerachtig dit te onderkennen. 
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Programma 

Vr 16 feb  lezing Arthur de 

Bruin Blik onder water   

Za. 17 feb. Aftercarnavals-

knotten, locatie; huisplaat 

landgoed de Koekoek; 9.00h 

verzamelen parkgebouw. 

Za 3 mrt; SWEV dag,  voor de 

west Brabantse vogelaars 

georganiseerd door MNV 

Zo 11 mrt: NK heggenvlech-

ten  

Di 27 mrt algemene leden-

vergadering 

Ma 2 april 2e Paasdag; dag 

van het landschap; 

Vr 13 apr lezing Koos Wer-

ther                De Brand en de  

Drunense Duinen       

Zo 15 april ; Dagexcursie 

Noordwaard; bezoek muse-

um; wandeling Noordwaard; 

lunch op fort Bakkerskil; op-

gave vereist. 

Za en Zo 5 en 6 mei; 2 daagse 

excursie Zuid-Limburg-

Voerstreek; georganiseerd 

door Huub Stoop en zijn  

Zuid-Limburgse vriendin Vale-

rie. Opgave vereist; zie 

nieuwsflits 

Vr 25 mei  lezing Jan van De 

Ven Afvalrecycling  

De ‘ruilverkavelingsziekte’, een beroepsterm, gaat heden ten dage ge-

woon door. 

Alles waar een takje aan komt moet verdwijnen. Al het bermstruweel, 

een bossige struikwarboel als laatste schuilplaats voor de Patrijs, de 

laatste wilde bij, een Kneuter , het word gerooid samen met nog wat 

‘vergeten’ knotwilgen en het verdwijnt voorgoed, in opdracht van de 

groen blauwe gemeente Drimmelen.  

Uw ‘polder’ word openen en opener, leger en leger, precies volgens 

het bestemmingsplan.                          

Biodiversiteit, akkervogels, patrijs, wilde bijen…………...zit nog niet in-

gebed in procedures, en zeker niet tussen de oren.  Pijnlijk !! 

De gemeente Drimmelen waar duizenden euro’s voor particulier land-

schapsbeheer beschikbaar is ( regeling Groen Blauw Stimuleringska-

der) doet precies het tegenovergestelde waar de regeling voor be-

doeld is op haar eigen eigendommen. Pijnlijk!  

Even terug naar het boekje van Jantien de Boer, ‘Landschapspijn’. 

Ikzelf verslond het boekje in 2,5 uur. Er zijn echter mensen, waaronder 

collega’s, werkzaam in het veld, die niet door dit verslag kunnen ko-

men. Te pijnlijk, de vinger op die etterende zweer, de waarheid, wat er 

echt in het agrarische land aan de hand is. 

Wie denkt dat Jantien verscholen in een klein huisje op het Friese 

platteland haar columns schrijft heeft het helemaal mis. 

Jantien reist op uitnodiging door heel Nederland en België. Ze doet 

daar haar voordrachten, maar niet alleen voor die natuurclubs, ook 

voor besturen, plaatselijk, regionaal en bij ons provinciaal.  

Maar ook haar conclusie is dat we er samen uit moeten komen. 

Misschien komt de gemeente Drimmelen ook tot meer inzicht. 

Verplicht leesvoer! 

Arjen, 

 

              



Het is code 'rood' voor de 

360 soorten wilde bijen die 

in Nederland leven. Recent 

onderzoek laat zien dat in 

de afgelopen 27 jaar de 

vliegende insecten met 75% 

zijn afgenomen. Naast het 

verdwijnen van voedsel en 

nestgelegenheid voor insec-

ten spelen het gebruik van 

herbiciden en insecticiden 

in de landbouw hierin een 

cruciale rol. 

 

In de derde week van maart 

stemt de EU opnieuw over 

een definitief verbod voor 

buitenteelten voor de neo-

nicoitinoïden: clothianidin, 

imidacloprid, thiame-

thoxam. Wij willen dat Ne-

derland stemt voor dit ver-

bod. Hiermee beschermen 

we niet alleen de bijen, 

maar ook onze eigen ge-

zondheid en de vitaliteit van 

onze leefomgeving. 

 

Klik hieronder om de petitie 

te tekenen en met te delen 

met vrienden en familie:  

 
https://secure.avaaz.org/nl/
petition/
Minis-
ter_Schouten_Bescherm_onze_bij
en_en_stem_voor_een_totaalver
bod_op_neo/?
bhp-
Vadb&v=103415&cl=14047472031
&_checksum=c081b4819114b9a1
d86d28fdb28d6123d825ad78a983
b21df662aa4ee6142e8b 
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De nieuwe Wet natuurbescherming is op 1 januari 2017 in werking getre-
den. Hij vervangt in één klap de Flora- en faunawet, de Natuurbescher-
mingswet 1998 en de Boswet. 
 
IVN Brabant, de BMF en het Coördinatiepunt Landschapsbeheer van het 
Brabants Landschap hebben de koppen bij elkaar gestoken om het net-
werk van ‘groene vrijwilligers’ te informeren over deze nieuwe wetgeving. 
Samen willen wij de aangesloten vrijwilligersgroepen een cursus aanbie-
den. Door middel van presentaties en relevante casussen zal de nieuwe 
Wet natuurbescherming worden behandeld. 
 
De cursus biedt inzicht in regels en instrumentarium voor gebiedsbescher-
ming, soortenbescherming, faunabeheer, jacht, schade- en overlastbestrij-
ding, bescherming van houtopstanden en behandelt de procedures, 
rechtsbescherming en handhaving in het kader van deze wet. Ook de ver-
schillen tussen de oude en de nieuwe regels komen aan de orde 
 
Na afloop kan een groep  goed beoordelen of ze haar activiteiten op een 
verantwoorde manier uitvoert. Ook kan de groep een (nog) betere ge-
sprekspartner zijn bij ontwikkelingen die zich in een gemeente kunnen 
voordoen. 
 
Deze cursus zal naar alle waarschijnlijkheid plaatsvinden op twee dinsdag-
avonden in juni in Tilburg bij het Natuurmuseum Brabant. Binnenkort volgt 
meer informatie over de cursus. (er zal voor het volgen van de cursus een 
kleine bijdrage worden gevraagd). 

Laat het MNV secretariaat even weten of u belangstelling heeft dan hou-
den we u op de hoogte. 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding Stichting Das en Boom 

Voorlichting nieuwe Wet natuurbescherming 

https://secure.avaaz.org/nl/petition/Minister_Schouten_Bescherm_onze_bijen_en_stem_voor_een_totaalverbod_op_neo/?bhpVadb&v=103415&cl=14047472031&_checksum=c081b4819114b9a1d86d28fdb28d6123d825ad78a983b21df662aa4ee6142e8b
https://secure.avaaz.org/nl/petition/Minister_Schouten_Bescherm_onze_bijen_en_stem_voor_een_totaalverbod_op_neo/?bhpVadb&v=103415&cl=14047472031&_checksum=c081b4819114b9a1d86d28fdb28d6123d825ad78a983b21df662aa4ee6142e8b
https://secure.avaaz.org/nl/petition/Minister_Schouten_Bescherm_onze_bijen_en_stem_voor_een_totaalverbod_op_neo/?bhpVadb&v=103415&cl=14047472031&_checksum=c081b4819114b9a1d86d28fdb28d6123d825ad78a983b21df662aa4ee6142e8b
https://secure.avaaz.org/nl/petition/Minister_Schouten_Bescherm_onze_bijen_en_stem_voor_een_totaalverbod_op_neo/?bhpVadb&v=103415&cl=14047472031&_checksum=c081b4819114b9a1d86d28fdb28d6123d825ad78a983b21df662aa4ee6142e8b
https://secure.avaaz.org/nl/petition/Minister_Schouten_Bescherm_onze_bijen_en_stem_voor_een_totaalverbod_op_neo/?bhpVadb&v=103415&cl=14047472031&_checksum=c081b4819114b9a1d86d28fdb28d6123d825ad78a983b21df662aa4ee6142e8b
https://secure.avaaz.org/nl/petition/Minister_Schouten_Bescherm_onze_bijen_en_stem_voor_een_totaalverbod_op_neo/?bhpVadb&v=103415&cl=14047472031&_checksum=c081b4819114b9a1d86d28fdb28d6123d825ad78a983b21df662aa4ee6142e8b
https://secure.avaaz.org/nl/petition/Minister_Schouten_Bescherm_onze_bijen_en_stem_voor_een_totaalverbod_op_neo/?bhpVadb&v=103415&cl=14047472031&_checksum=c081b4819114b9a1d86d28fdb28d6123d825ad78a983b21df662aa4ee6142e8b
https://secure.avaaz.org/nl/petition/Minister_Schouten_Bescherm_onze_bijen_en_stem_voor_een_totaalverbod_op_neo/?bhpVadb&v=103415&cl=14047472031&_checksum=c081b4819114b9a1d86d28fdb28d6123d825ad78a983b21df662aa4ee6142e8b
https://secure.avaaz.org/nl/petition/Minister_Schouten_Bescherm_onze_bijen_en_stem_voor_een_totaalverbod_op_neo/?bhpVadb&v=103415&cl=14047472031&_checksum=c081b4819114b9a1d86d28fdb28d6123d825ad78a983b21df662aa4ee6142e8b
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Wist u dat… 

U op uw smartphone een snel 

koppeling kan maken naar de 

MNV website? 

De snelkoppeling lijkt op een 

app afbeelding/icoontje en 

wordt favv icon genoemd.  Het 

favv icon van de MNV ziet er zo 

uit: 

Je maakt de 

snelkoppeling 

als volgt: 

Ga op je telefoon naar de      
website: http://
madesenatuurvrienden.nl/ 
Klik op het keuzemenu rechts 

bovenin je scherm.er verschijnt 

een pop-up menu 

Kies hier:                                       

toevoegen aan startscherm 

Nu verschijnt het icoontje en de 

naam van de web-pagina. 

Klik op toevoegen en het icoon-

tje is aan je scherm toegevoegd.  

De snelkoppeling is gemaakt. 

NB; Niet alle websites hebben 

een herkenbaar favv icon. Deze 

moet door de web-host aange-

maakt zijn op de website. 

Als je de pagina op je computer 

opent zie je het favv icon boven-

aan het tabblad.                                  
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Bestuursberichten 
 

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 27 maart 20.00 

uur parkgebouw de Liniehof 

Aftredend en herkiesbaar :   Arjen Stoop ; voorzitter    

Vacant: milieu adviseur                                                                                                         

Leden die zich kandidaat willen stellen voor een van de functies  

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

dagelijks bestuur melden. 

 

 

Contributie ronde 

Bij de leden die getekend hebben voor automatische incasso zal 

eind februari  de contributie van de rekening afgeschreven wor-

den.   Overige leden zullen, indien wij van U een mailadres heb-

ben, de rekening per mail ontvangen.  

Om de contributie laagdrempelig te houden wil de MNV graag 

zoveel mogelijk mensen per mail bereiken. Leden de geen gebruik 

maken van de mail ontvangen van ons post. 

NB Bent u nog niet  opgenomen in het mailbestand en heeft u 

een mailadres 

Gelieve dit door te geven aan het secretariaat 

stoop@ankieenarjen.demon.nl 

 

 

 

 

http://madesenatuurvrienden.nl/
http://madesenatuurvrienden.nl/


Steeds meer mensen zijn zich bewust van de invloed van vleesproduc-

tie op het milieu. Nog slechts 14% van de Nederlanders is van mening 

dat het eten van vlees noodzakelijk is voor de gezondheid.  

 

Het is een ‘gewoonte’ dagelijks vlees te eten. “We zullen geduld moe-

ten hebben als we willen dat mensen minder vlees gaan eten. Het 

duurde zo'n 50 à 60 jaar voordat we de huidige hoeveelheid vlees aten 

en het zal waarschijnlijk evenveel tijd kosten om terug te gaan naar de 

hoeveelheid vlees van de jaren 50.” Volgens consumptiesocioloog 

Hans Dagevors ( Universiteit Wageningen).  

 

Volgens de statistieken eten we gemiddeld 39 kilo vlees per persoon 

per jaar; veel te veel, vindt het Voedingscentrum. 500 Gram liefst ver-

antwoord vlees per week, = 26 kilo per jaar, is voldoende. 

Voedingsdeskundige en onderzoeker bij het Lectoraat Gastronomy van 

de Hoge Hotelschool Maastricht, Samefko Ludidi, zegt “We hoeven 

echt niet allemaal vegetariër te worden, maar 50 tot 75 gram vlees per 

dag is meer dan genoeg. “De gemiddelde Nederlander eet momen-

teel 70% meer eiwitten dan de aanbevolen hoeveelheid; er is dus 

meer dan voldoende ruimte voor mindering”. 

De belangrijkste redenen om vlees te eten bij de warme maaltijd zijn 

dat men zonder vlees de maaltijd niet compleet vindt (42%) en dat het 

een gewoonte is (38%). Een kwart van de ondervraagden geeft aan dat 

men vlees eet omdat men anders de smaak en structuur van vlees zou 

missen en/of vanwege de variatie in maaltijden (beide 27%),( natuur 

en milieu Vegamonitor 2017). 

 

Zijn vlees vervangers een optie??   

De Consumentenbond onderzocht 36 vegetarische burgers gemaakt 

van soja, peulvruchten en groenten.  

Ze werden getest op voedingswaarde en duurzaamheid, (smaak?). 

Lees  op https://www.consumentenbond.nl/voedingsmiddelen/

vleesvervangers-getest welke burger de meest volwaardige vleesvervan-
ger is. De smaak hoort u zelf te bepalen. 
 
Ook zonder vleesvervanger kan je een volwaardige vegetarische maal-
tijd bereiden. Favoriet in huize Stoop,  onder leiding van Ankie flexitari-
ërs, is dit recept van Herman de Blijker op https://www.ah.nl/allerhande/
recept/R-R1187686/empanada-s-met-geitenkaas  
 

Voor diegene die af en toe zondigt en toch in staat is zijn balansdagen 

te nemen mag dit af en toe; Snoeperijen van biologische scharrelkip in 

coca-cola.  

http://www.smulweb.nl/recepten/1408754/Kippevleugeltjes-met-cola-

masterchef-australia  

 

Smakelijk en succes met de receptuur 5 

Goed voor milieu en gezondheid… vlees? 

Afbeelding  Lectrr 

Afbeelding  apache be ; dagen zonder vlees 

http://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/500081015.pdf
https://www.consumentenbond.nl/voedingsmiddelen/vleesvervangers-getest
https://www.consumentenbond.nl/voedingsmiddelen/vleesvervangers-getest
https://www.ah.nl/allerhande/recept/R-R1187686/empanada-s-met-geitenkaas
https://www.ah.nl/allerhande/recept/R-R1187686/empanada-s-met-geitenkaas
http://www.smulweb.nl/recepten/1408754/Kippevleugeltjes-met-cola-masterchef-australia
http://www.smulweb.nl/recepten/1408754/Kippevleugeltjes-met-cola-masterchef-australia


18 Januari 2018 een storm waait over ons land. Het is donderdag dus 

werkdag. Ondanks het weer is het overgrote deel van de vrijwilligers 

naar het park gekomen. Wat gaan we doen? Niet te snel het park 

in..te gevaarlijk! Mussenkasten in elkaar zetten, mos harken in de 

duinpan...wat later is de storm wat gaan liggen en gaan we het park in 

storm schade bekijken en ruimen. Het valt allemaal best mee. 

Tijdens het ruimen ontdekken we voor het eerst judasoren in het park. 

Het zwammetje lijkt op een oor en zou, uit overlevering, verwijzen 

naar het afgehakte oor van een Romeinse soldaat. Apostel Petrus zou 

met het afhaken van het oor geprobeerd hebben te beletten dat Jezus 

gearresteerd werd nadat hij door Judas verraden was. Judas verhangt 

zich vervolgens aan een vlier. 

Judasoor heeft een voorliefde voor vlier maar is ook te vinden op aca-

cia, populieren en beuken. Judasoor is een eetbare paddenstoel die 

vooral in de chinese keuken gebruikt wordt. 

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 


