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Nieuwsbrief
Biodiversiteit in de knel.
Biodiversiteit is een toverwoord. Alle initiatieven en projecten die een plus geven op de biodiversiteit kunnen goedkeuring krijgen en subsidie.
Biodiversiteit wat is dat? Strikt genomen is het de diversiteit betreffende de
variatie binnen soorten (genen), tussen soorten en tussen ecosystemen.
Een mond vol, eigenlijk voor iets heel simpels.
Natuur is in principe overal. Natuur wil overal zijn. Verlaat de stad en de natuur
neemt het over.
Maar wij mensen, burgers, buitenlui en boeren moeten de natuur naar ons
hand zetten, erger nog, ‘stop zetten’. Tegenwerken met chemie en
‘stadsnatuur’ is niets meer dan verharde voortuinen voor de heilige koe en
terrassen voor de luxe lounge sets en buiten bcc installaties.
‘Biodiversiteit’ een prachtig woord met een rouwrandje. Het gaat nog steeds
de verkeerde kant op, ondanks de initiatieven en mooie projecten.
We werken als Madese NatuurVrienden bijna dagelijks aan het behoud van de
biodiversiteit.
Voor de gemeente Drimmelen lijkt een goed beheer van de bermen het speerpunt te worden voor de bevordering en instandhouding van biodiversiteit.
De goed beheerde berm resulterend in ; bloeiende bloemen, vlinders, bijen en
andere insecten. Geen chemie, geen bestrijding en voor een muis is er ook wat
te halen.
In de discussie over biodiversiteit in bermen wordt te weinig stil gestaan bij de
hoeveelheid verkeersslachtoffers. In de ‘zucht’ van rijwind van passerende auto’s en vrachtwagens sneuvelen honderden vlinders, bijtjes en andere insecten
tegen de auto of op het asfalt. De kerkuil die in de berm een dikke veldmuis wil
vangen die niet kan ‘aarden’ in het weiland of akker word gegrepen door de
‘zucht’ van een vrachtwagen en valt zich letterlijk ‘te pletter’.
De bermen zijn zo ongeveer het laatste toevluchtsoord verworden voor onze
fauna.
Een ecologische val gecreëerd door goedwillende mensen.
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Ons pleidooi; ‘Zet niet alleen in op goed bermbeheer’.
Stadsnatuur en in ons geval ‘dorpsnatuur’ is voor de biodiversiteit heel erg
belangrijk geworden.
Het is gebleken dat goed ingerichte tuinen net zo’n grote bijdrage kunnen
leveren voor de instandhouding van wilde bijen als een goed beheerd natuurgebied.
De gemeente Drimmelen kan een bijdrage leveren in het beheer van plantsoenen en parken.
De Drimmelense bevolking kan een substantiële bijdrage leveren door een
groot deel van het ‘grijs’ in de tuin om te vormen tot groen, liefst bloeiend.
Alles heeft te maken met bewustwording, kennis en de wil om het te veranderen……….nog een lange weg te gaan.

Programma;
Zo 2 Sept; excursie
De Brand ; zie de boomkikker 9.30 h. koffie in park,
10.00 h vertrek naar
vlinderlaan Koos Werther.
Do 13 sept; opening
karhuis Liniehof ; volg

Is toename van de biodiversiteit heilig? Enige oplettendheid is geboden
omdat we met een kleine populatie zandbijen in heempark de Liniehof in
Made geen populatie huiszwaluwen op de been houden.
Een plant slangenkruid houdt een populatie solitaire slangenkruidbijtjes
niet in stand.
Je kan dus wel veel soorten hebben, biodiversiteit, dat is zeker geen garantie voor het behoud van vele soorten in een leefomgeving waar de natuurwet van toepassing is; eten en gegeten worden. Dus naast biodiversiteit
moet je door kunnen rekenen in kilogrammen voedsel, kilogrammen insecten.
Biomassa!

berichtgeving mail/krant

Mooie zomer en pas op voor de vlinders en wilde bijen, Arjen

Zo 28 okt exc. Bossen

Za 6 okt; Euro birdwatch;
o.l.v vogelwerkgroep
Za 6 okt; Opening vrijwilligersseizoen Brabants
Landschap in Oss
Zo 14 t/m zo 21 okt. Week
v/h Landschap

Dorst 10.00 h vertrek
parkgebouw
herfstwandeling
Za 3 nov. Nationale natuurwerkdag Wij doen weer
mee! Volg de berichten
Za 24 nov. Vogelvoeder-

festival 12.00h-16.00h
2e kerstdag 26 dec. traditionele kerstwandeling
13.30 h vertrek park
Do 27 okt. 3e kerstdag
Wilgenknotten 9.00 park
9.30 h vertrek naar locatie
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Vervolg programma
Zo 13 jan. Ganzenexcursie
9.30 vertrek parkgebouw
dagexcursie richting Tholen

Lezingenprogramma
Aan het lezingenprogramma wordt druk gewerkt.
Wanneer we data vast hebben kunnen leggen wordt u
via de gebruikelijke kanalen
op de hoogte gebracht .

In het vooruitzicht;

Bestuursberichten
De nieuwe privacy wet
We ontkomen er niet aan, ook als MNV
Kort voor het verschijnen van de nieuwsbrief is de nieuwe wet omtrent
privacy van kracht gegaan (AVG).
Voor u als nieuwsbrieflezer is het van belang om te weten dat de Madese NatuurVrienden voor een juiste adressering en verspreiding van de
nieuwsbrief uw naam en e-mailadres hebben vastgelegd in een database.
Uw gegevens worden alleen gebruikt voor het verspreiden van de
nieuwsbrief, alsmede de nieuwsflits. De laatste is slechts digitaal beschikbaar of te lezen onder berichten op de website.
Als lid bent u automatisch geabonneerd op de nieuwsbrief/nieuwsflits.
Bent u naast lid, ook aangemeld bij een van de werkgroepen dan ontvangt u mogelijk nog specifieke werkgroep berichten. Berichten worden
bij mailverkeer in BCC verzonden zodat uw mailadres verborgen blijft
voor andere ontvangers van het mailbericht.
In het huishoudelijk regelement van de MNV is in een tweetal artikelen,
al voordat de AVG van kracht was, te lezen hoe de privacy gewaarborgd
is. Te weten arikel 15.3 en 19 ,na te lezen op de pagina; http://
madesenatuurvrienden.nl/over-ons onder de kop bestuurlijke documenten.

Lezing stadsecologie
Wolven
Meeuwen

NL zoemt
Subsidie voor maatregelen wilde bijen in de Liniehof

Nederlands cultuurlandschap
Toekomst van de bever in
Nederland….

De vereniging heeft bij NL zoemt een subsidie aangevraagd en een beschikking gekregen voor een bedrag van € 2000,00. Dit bedrag mogen
we inzetten voor maatregelen voor wilde bijen in het heempark. Er is
gekozen om maatregelen te nemen voor de specialisten, dus de kritische wilde bijensoorten.
Aandacht voor deze ‘niet zo moeilijke’ soorten blijft echter noodzakelijk
en wordt in ons park niet vergeten.
Zaaien, planten en nestgelegenheid creëren is het hoofddoel. Educatie
en bewustwording word ook een van de speerpunten.
Laten zien waarvoor je het doet en welke mogelijkheden je hebt in de
eigen tuin.
Veel handenarbeid in het park, voor het park, maar ook voor de eigen
achter– of voortuin. Als het maar ten goede komt van de wilde bij.
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Graspapier van SBB nieuw op de markt???
In een item van vroege vogels van zondag 10 juni kwam het heugelijke
nieuws dat Staatsbos met de Hanze hogeschool graspapier heeft ontwikkeld. Productie is echter nog niet mogelijk, doorontwikkeling wel.
Is dit nieuw of nieuws?
Eén van de belangrijkste technieken van natuurbeheer is maaien en afvoeren . Wat gebeurt er met gras dat niet geschikt is als veevoeder? Simpelweg
‘niets’, want het word afgevoerd als groenafval, of dient in het beste geval
als grondstof voor compost.

Binnen het Interreg-project GrasGoed willen Vlaamse en Nederlandse partners grasmaaisel een tweede leven geven als duurzaam product.
In een mobiele installatie of in een fabriek wordt het maaisel verwerkt.
Nadat het gras verwerkt is, zijn er droge vezels, eiwitten en sappen beschikbaar om producten mee te maken.
Een van die producten is nieuw papier. Behalve graspapier, kan het grasmaaisel ook een tweede leven krijgen als isolatiemat, veevoeder of vervanger van veen in potgrond.
Het eerste grootschalige drukwerk op graspapier rolde onlangs van de persen; het jaarverslag 2017 van Natuurpunt.
NB .Voor de productie van twee ton graspapier is amper 600 kilo gras nodig zodat
niet voor raffinage gekozen werd, maar eenvoudigweg voor drogen en verkleinen.

Binnen het project ‘GrasGoed’ werken 12 partners uit Vlaanderen en Nederland samen aan oplossingen om de keten van gras naar grondstof vlot
aan elkaar te schakelen. GrasGoed wil zoveel mogelijk grasachtige biomassa
bij elkaar krijgen om tot een economisch interessante hoeveelheid te komen. In Vlaanderen en Nederland zijn Natuurpunt, Inverde, Grenspark De
Zoom-Kalmthoutse Heide, Vandervelden Algemene bosbouw, Agricon Natuurmonumenten, Stichting het Noord-Brabants Landschap, stichting Avans
Hogeschool, Verschoor Groen en Recreatie, NF Fibre, Millvision en Grassa
betrokken.

GrasGoed
Natuurpunt Beheer vzw
Coxiestraat 11
2800 Mechelen
België
info@grasgoed.eu

Het project wordt gefinancierd vanuit het Europese Fonds voor Regionale
Ontwikkeling (EFRO). Daarnaast ontvangt het een belangrijke subsidie van
de provincie Antwerpen en provincie Noord-Brabant.
Meer info op ; www.grasgoed.eu
Niets nieuws onder de zon dus.
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Vogels kijken oftewel Birdwatching
Ons mussenproject
Wie had dat gedacht. De
ochtend van uitgifte waren
alle gemaakte kasten na 2
uur al uitgegeven. Een
aantal mensen staan op de
wachtlijst en de eerste kasten zijn inmiddels al weer

gemaakt.
Inmiddels is er ook een
verticale variant. Beschik-

Euro birdwatch is een jaarlijks terugkerend, bekend evenement
in het oktober programma van de MNV.
Sinds vorig jaar hebben we ook een birdwatch in het voorjaar;
De Golfcourse Birdwatching Day (BWG): een teldag om leden
van de golfclub enthousiast te maken voor de vogels en de natuur op en rond golfbanen. De BWG valt binnen de Nationale
vogelweek en werd dit jaar voor de 19e keer georganiseerd met
een jaarlijkse toename van het aantal deelnemende golfbanen/
clubs.

In 2018 deden er 77 golfbanen mee waarbij in totaal 177 verschillende soorten waargenomen zijn.
De resultaten zijn voor iedereen inzichtelijk op ;
www.birdwatchingday.nl

baar. Beide type kasten
bestaan uit 4 broedruimtes. Mussen broeden graag
dicht bij elkaar. Maar willen elkaar niet zien!! Zou u
ook graag een kast in uw

bezit krijgen om de mus te
helpen? Geef u op. U
hoort van ons wanneer de
kast klaar is. Uw eigen bijdrage voor de kast is
€20,00

Voor de 2e achtereenvolgende keer is er dit jaar door een groepje fanatieke vogelaars van de MNV op Golfbaan Landgoed Kurenpolder geïnventariseerd. Op 12 mei jl. trokken ze voor dag en
dauw naar de golfbaan om gedurende enkele uren de Junior
Course en de grote baan rond te lopen en waarnemingen vast te
leggen. Dit jaar werden er 39 soorten waargenomen, iets minder
dan vorig jaar. Het blijft echter een moment opname en mogelijk
dat o.a het maaien van overjarig riet langs de recreatieplas van
invloed was.
Speciale aandacht was er natuurlijk voor de spreeuwen. Hoeveel
van de, door de MNV geplaatste kasten zouden er nu bezet zijn?
Met genoegen kon worden vastgesteld dat er veel activiteit in en
om de kasten was. Dit najaar zal bij het schoonmaken blijken
hoeveel kasten daadwerkelijk bezet zijn geweest. Het was een
fijne lenteochtend die afgesloten werd met een welverdiend
kopje koffie op het clubhuisterras. Met dank aan mijn mede vogelaars ! Hun expertise was onontbeerlijk om deze ochtend een
succes te maken.

Antoon de Bont, met zijn ‘putter’ de beste putter van de baan
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Een dijk van een karhuis met dak-vegetatie
Een robuuste constructie in houtgebinten; zelf gezaagd in de natuur/verzaagd/verbonden was de basis voor het ‘karhuis’.
Dat is pas cradle too cradle bouwen! Duurzaam! Een mogelijk rot
of kapot deel wordt vervangen en gaat de kachel in, toch nog
goed voor wat warmte.
Een afwerking met een ‘uilenbord’ in de vorm van een roerdomp
in hout op de nok van het dak is de kers op de taart.
Puik vakwerk door de bouw-vrijwilligers, ga er mar aan staan!

Een dak met een vegetatie was de planning. Geen sedum zoals
gebruikelijk op zonovergoten daken maar een vegetatie geschikt
voor schaduwrijke plekken. Fa. Den Ouden, Asten levert het benodigde substraat voor dit soort daken.
Afspraak, ophalen, geladen aan de poort…
Factuur? Wij leveren niet aan particulieren!
Vindingrijke penningmeester Wim; factuur naar Brabants Landschap! Opgelost!
De MNV heeft het dak substraat (1 kuub), Brabants Landschap
een ‘spookfactuur’.
Met dubbeltje gaas, gras/mos vulling gemengd met het substraat en vernuftige constructies houden we het substraat op het
dak en zijn er eikvarens aangebracht/ingeplant.
Op zich weer een hele operatie, maar wederom geld hier, velen
handen maken licht werk.
Martien Simons neemt van een te renoveren dak elders zijn
‘dakvegetatie’ mee naar het park.
Dat is iets voor op het dak van het karhuis.
In een item verder in de nieuwsbrief meer over dit plantje.
We laten de realisatie van het karhuis niet zomaar voorbij gaan.
Het karhuis dient officieel geopend te worden.
In de planning staat dat voor het komende seizoen ( na de vakantie) de wethouder van geluk, Jan-Willem Stoop, de openings
handeling gaat verrichten. De landbouwwagen met tractor terug
parkeren in het karhuis, met enig geluk, zonder brokken.
Klein intiem feestje nadien……………..
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Geranium robertianum ; Groot robertskruid
Waarom duur doen als het gemakkelijk kan?
2 Kisten dure eikvarens aanschaffen als dak vegetatie terwijl er mooie bloeiende plantjes ‘veur niks’
beschikbaar zijn?
Wie zich een beetje verdiept in de ‘onkruidkunde’ en er in de praktijk mee om gaat , de schoffelaar, de onkruidborstelaar, de chemicus
en de ecologische tuinier moet zich toch eigenlijk gaan verwonderen
over die kleine dappere geranium soort.; Robertskruid. Volgens
sommigen komt de Nederlandse naam van de Franse abt SintRobert, die in de elfde eeuw de cisterciënzer kloosterorde stichtte.
Volgens anderen is de naam afgeleid van herba rubea (rood kruid).
Geranium komt van het Griekse geranios (kraanvogel), omdat de
vrucht enigszins lijkt op de snavel van een kraanvogel.
Beroerd door een schoffel of schoen is de geurende plant met zijn typische geur meteen herkenbaar. Je vind het stinken of je vind het typisch…...
In de halfschaduw en zelfs in de schaduw weet deze soort zich prima te handhaven, ook tussen
concurrentiekrachtige soorten.
Als ‘onkruidbeheerser’ moet je bij het zien van Robertskruid meteen de
beheers– en bestrijdknop omdraaien en de verwonder en behoudknop
aanzetten.
Laat staan dat dankbare onkruid in het plantsoen! Laat staan dat plantje
in de voegen tegen de gevel; u heeft een echte geveltuin!
Als je het echt niet laten kan……….eet dan de bloemen, knoppen of blaadjes; toch nog een goeie toepassing van het onkruid. Goed tegen hoofdluis…….
Als de eikvarens niet willen gedijen
gaan we voor het dappere
Robertskruid, wedden dat ie aanslaat…………

‘Waar niets mag mislukken kan niets nieuws ontstaan’
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foto wikipedia

OM Denken

Madese Natuurvrienden
Een vereniging voor Gezellige en
Actieve natuurbeleving in de
Gemeente Drimmelen

Doelstellingen:
Het leveren van een bijdrage aan
natuur en milieubescherming
De beoefening en verbreiding
van natuur-en milieustudie
Het behouden en verbeteren
van de natuurlandschappelijke en cultuurhistorische waarden, de flora
en fauna en het leefklimaat

Madese NatuurVrienden
Postadres A.Aertszoonstraat 6
4931 RZ Geertruidenberg

Leuke waarneming
Waar gaan we voor naar de Zonzeel?? In een ver verleden was dat vooral
voor de bijzondere plantjes...waar kon je nog hemelsleutel in het wild zien??
Juist...in de zonzeel. Wanneer we nu een excursie plannen is het voor al voor
de (weide)vogels. Één van de weinige plekken in Drimmelen waar je grutto’s
en bv een blauwborstje kan spotten.
Bas en Gerda hebben er vele jaren een vlindertraject gelopen, maar minder
bekend is ons de libellenstand van dit gebied.
Specialisten zijn we niet maar heel bijzonder op vakanties vinden wij toch
altijd de beekjuffers, een soort die we weinig in Nederland zien. Een liefhebber van stromend en voor al schoon water. Toeval? Geluk?
Achteraan het zandpad langs het spoor bij het sluisje zag Arjen een mooie
weidebeekjuffer.
Voor ons een nieuwe bijzondere waarneming in de Zonzeel!!

