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Nummer 7

Nieuwsbrief
MNV; Samenwerkende Natuurrijke Tuinen en Parken (SNTP) en Londo
De Liniehof is Brabants oudste natuurtuin. Vreemd genoeg dat plaatsgenoten dat
niet weten of waarderen. Landelijk is de Liniehof incluis zijn vrijwilligers en bestuur
veel bekender en gewaardeerd.
Het bestuur van de MNV heeft steeds een rol gespeeld in de oprichting en opzet van
landelijke netwerken binnen het netwerk van OASE. Stichting Oase, Wilde Weelde en
de landelijke vakgroep heemtuinbeheer, de MNV heeft er telkens samen de kiem
gelegd.
De vakgroep heemtuinbeheer had een nieuwe impuls nodig. Als ‘oud– gedienden’
zijn Ankie en Arjen gevraagd om samen met mensen van Thijsse’s hof (oudste tuin
van Nederland) en het Zaans Milieu en Natuurcentrum de kar te gaan trekken.
Vrijdag 22 februari zijn de statuten van de nieuwe vereniging SNTP in Geertruidenberg door de bestuursleden ondertekend, Ankie is secretaris van de landelijke vereniging. Volop werk dus erbij. Het grote landelijke netwerk met vooral gelijkgezinde
mensen geeft echter voldoening.
De vereniging kent ook ere-leden.
Ger Londo, vegetatiekundige, schrijver van vele goed bruikbare handboeken en oud
bestuurslid van de vakgroep overleed helaas op 18 december 2018. Dus dat is een
postuum ere-lidmaatschap.
Ter ere van Ger vonden velen in het netwerk met ons dat even stil gestaan moest
worden bij het overlijden van deze goede mens en gids in de natuurtuin wereld.
Er is een minisymposium georganiseerd.
Op het minisymposium ter ere van Ger Londo op de universiteit van Wageningen
waren enkele sprekers uitgenodigd om zijn invloed en inspiratie op beheerders van
natuurtuinen, gemeenteplantsoenen en bos– en natuurterreinen toe te lichten.
Ondergetekende was een van de sprekers; niet bepaald zijn grootste hobby met die
professoren op de eerste rij.
Alle vrijwilligers van de MNV hebben zijn boek ‘Naar meer Natuur’ in de boekenkast
staan (word collecters item!) Sla het eens open en vergewis je van zijn uitleg. Het
beheer van het park en kom eer achter dat er een wereld te verbeteren is in de gemeente Drimmelen e.o.. Bij mij ligt het boek altijd voor het grijpen. Ligt het ook op
enkele bureaus in het gemeentehuis……………...ik betwijfel het.
Groet Arjen
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Contributie ronde
Na het verschijnen van deze
nieuwsbrief wordt gestart met
het innen van de contributie.
Voor leden die getekend hebben
voor een automatische incasso is
dit de vooraankondiging.
De overige leden ontvangen een
rekening.
Indien u in ons mailbestand staat
ontvangt U de rekening per mail.

Om de kosten voor de contributie-inning zo laag mogelijk
te houden wil de MNV
graag zoveel mogelijk mensen
per mail bereiken.
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

Programma
Zo 3 feb. Wintervogelexcur-

Algemene ledenvergadering

sie Tholen. Vertrek 10.00 uur
parkgebouw de Liniehof.
Vr 8 feb. Lezing Meeuwen

Roland–Jan Buijs Ecoconsult

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 2 april in parkgebouw de Liniehof.

Inloop met koffie 19.30 uur.

Aftredend zijn :
penningmeester Wim Bijleveld en hoofdredacteur Kees van der Krift.

Start lezing 20.00

Herkiesbaar Wim Bijleveld.

Vr 1 mrt Symposium Ger

De functie hoofdredacteur komt te vervallen. (Artikel 20.1 HR combinatie van bestuursfuncties zijn mogelijk)
De taak hoofdredacteur wordt opgenomen/overgenomen door DB.

Londo Wageningen.
Vr 8 mrt. Lezing Bever en

Otter door Robin van Dijk en
Peter Twisk. Inloop met
koffie 19.30 uur. Start lezing
20.00
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Leden die zich kandidaat stellen voor de beschikbaar komende functie
kunnen zich tot 3 dagen voor aanvang van de vergadering bij het dagelijks bestuur melden.

Het klimaat een verhaal van het hier en nu
en de toekomst

Vervolg programma

Zoe verteld haar verhaal

Zo 10 mrt. NK Maasheggenvlechten te Oeffelt

Zeven februari ben ik van school uit naar Den Haag gegaan om te staken
voor het milieu.
Op het nieuws kwam al regelmatig iets voorbij over de stakingen door studenten in Europa voor het milieu. In Nederland zou deze ook gehouden worden en de verwachting was dat zo’n 4000 studenten zouden opdagen. Toen
ik echter op het station in Den Haag aankwam (in het bijzijn van vrienden),
was mijn vermoeden dat er wel meer studenten aanwezig waren. We hoefden niet na te denken over hoe we naar de afgesproken plek, moesten lopen want, eenmaal uit de trein gestapt werd je gelijk meegezogen in een
stoet jongeren naar het Malieveld. Eenmaal aangekomen bij het Malieveld
moesten we wachten op de treinen die vertraging hadden, zodat iedereen
mee kon lopen met de stads wandeling. Ondertussen zijn we de meest geweldige teksten op borden tegen gekomen. Zoals: “Ik heb slimmere kasten
bij Ikea gezien" en ook met grover taal gebruik als “liever een boze
(k)Wiebes dan het milieu naar de tyfus.” Toen we eenmaal gingen lopen
door de stad kwamen we onderweg mensen tegen die aan de kant stonden
te juichen voor ons. Dat gaf zeker wel het gevoel dat we iets goeds aan het
doen waren, ook al gingen we die dag niet naar school. Het zorgde ook voor
een gevoel van samenhorigheid zelfs met mensen die ik nog nooit had gezien. Misschien ben ik zelfs bewuster geworden over klimaat verandering
doordat ik mee liep. Nu was er een gelegenheid waar je niet anders kon dan
over het milieu denken, en ook onze toekomst.

Met deelname in team

Zoë Peelen (buurmeisje secretaris )
(HAVO 5 Dongemondcollege Raamsdonksveer)

Zo 19 mei Excursie Zouwe

Brabants Landschap Arjen,
Guus, en Huub Stoop.

Za 16 mrt. Excursie Slikpolder Water Natuurlijk
Di 2 apr. Algemene Ledenvergadering MNV 19.30
parkgebouw de Liniehof.
Vr 12 apr. Lezing Wilde Bijen Pieter van Breugel

Inloop met koffie 19.30
uur. Start lezing 20.00
2e paasdag 22 apr.
Dag van het Landschap.
Aansluit excursie.
We houden u op de hoogte.

Boezem vertrek 9.30 park
Eind mei begin juni
afsluiting vrijwilligersseizoen; exc.Universiteit
Wageningen
Vr 7 t/m zo 9 juni Rendez
vous aux jardins met in

ieder geval 9 juni een
opendag in ons eigen park
opgeluisterd door
plaatselijke kunstenaars.
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Wereldboom/wereldbomen
voor de gemeente Drimmelen
Jaren geleden heeft Ton Stokwilder voor ons zijn visie gegeven
over zijn missie om met de Stichting Wereldboom door heel
het land bomen voor de verre toekomst te gaan sparen en
planten.
Bomen die simpelweg gezegd bijna in een ideale situatie onaangetast, ongehinderd door menselijk ingrijpen, vele generaties mensen gaan overleven en een duidelijke plaats krijgen in
de samenleving nu……..en over 1000 jr. Moeilijk om je dit voor
te stellen.

Ziet u het ? de wereld met al
haar continenten in de kroon
van deze wereldboom?

Bij een ontmoeting met eiken (Quercus robur) van respectievelijk 1250 en 1450 jaar oud krijg je akelig veel respect voor deze
toch ook nog levende wezens. Getekend door het leven door
stormen, knagers en rare mensen met messen in het bos die
een boom willen tatoeëren door initialen te plaatsen.
Toch vreemd dat je zo’n levend wezen dat ons generaties lang
kan overleven met zo’n eenvoudig gemak met wat benzine,
een kettingzaag en een kraan in luttele minuten naar de eeuwige jachtvelden kan sturen.
Een wereldboom staat voor mens en samenleving.
Bestuurlijk moet er voor een wereldboom heel wat geregeld
worden. En daar wringt de schoen enorm.
Met politieke periodes van telkens 4 jaar kijkt de wereldboom
onze ‘democratische’ stemgedragingen met enige argwaan
toe. Huizenbouw, wegomleidingen , rotonde’s, duurzaamheid,
klimaatakkoord?

De Gevlekte Zuiderling is de eerste
wereldboom van Nederland.
In oktober 2009 heeft deze majestueuze plataan zijn titel gekregen.
Waarschijnlijk is deze plataan geplant rond 1760.
De beschermheer is Kees van Grevenbroek, een bevlogen natuurliefhebber uit Tongelre die al jaren
de natuurwerkgroep van het Groendomein Wasven leidt.
Door de imposante omvang van de
boom voel je de kracht van meer
dan twee eeuwen.
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Ooit onder of in een wereldboom gestaan? Geslapen in de holle stam van een wereldboom. Dat zijn de mentorbomen.
Een Mentorboom is een wereldboom die laat zien wat er mogelijk is.
Hoe majestueus…
Hoe imposant…
Hoe tot de verbeelding sprekend…
Ooit onder de linde van Sambeek gestaan?
De Ollandse beuk omarmd?
Imposante levende wezens die dienen als mentorbomen.

Nominaties voor de gemeente Drimmelen
Stel dat……………
Welke bomen in onze gemeente kunnen zo majestueus uitgroeien. Of kennen we geschikte plekken waar voldoende ruimte is waar we zo’n boom voor eeuwen kunnen planten.
Staan ze in de openbare ruimte? Zijn het bomen van ons?
Bomen als baken uit de oorlog? Heimelijke herdenkingsplek?
Alvast een voorzetje;
Beuk Heidehof Made

Tamme kastanje
Hoevenseweg
Wagenberg

Waarschijnlijk beuk
Romboutstraat Made

Kastanje Crezee Lage Zwaluwe

Plataan ‘s Heerenhuis Lage
Zwaluwe
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Zaandpaayen op de May en omstreken
De Brabantse Zandpaden ; project van de Brabantse Hoeders
De Brabantse Hoeders, een cultureel samenwerkingsverband van mensen die de Brabantse Bokaal hebben mogen ontvangen voor hun verdiensten voor de provincie hebben het jaar 2019 verkozen tot het jaar
van de Brabantse Zandpaden.
Zandpaden; waar zie je ze nog? Waar liggen/lagen ze? Een boeren karrepad of oude handelsroute? Landschappelijk en ecologisch waardevol?
Volop vragen die beantwoord moeten worden.
Lokale natuurgroepen mogen en kunnen daar een belangrijke bijdrage in
leveren.
Een vraag die in ieders geval beantwoord moet worden is waarom het
‘zandpad’ parallel aan het halve zolen lijntje in het natuurgebied de Zonzeel gepoetst, glad geschoven en voorzien is van een laag halfverharding
in puingranulaat? De gemeente Zundert heeft iets degelijks ook gedaan
en moest bakzeil halen bij de rechter. Dom, dom, dom; biodiversiteit
………...nooit van gehoord.
Wie geeft hiervoor een vergunning af?
Door deze constatering moest dit stuk nieuwsbrief aangepast worden en
moeten we onszelf hoeders van het buitengebied gaan noemen met als
eerste probleem; behoud onverharde paden in de gemeente Drimmelen.
Zijn er nog kansen voor herstel, verbetering, herkenbaarheid?
Binnen de vereniging is nog een generatie actief die nog weet hoe ze op
de klompen over de sintels en het zand naar de vroegmis moesten. Elke
vorm van verharding van de wegen was een zegen. Het verkeer kon sneller, minder lekke fietsbanden etc..
Met het verdwijnen van de zand/sintel wegen is toch ook heel wat verloren gegaan.
Een roodborsttapuit en braamsluiper (vogel!) in het braamstruweel, de
wilde bijen in het zandprofiel. Kleurrijke bermen met zandblauwtje,
knoopkruid, vleugeltjesbloem en ratelaar.
De schaduw in de verte werd een mens, een mens voor een praatje. De
wereld in een versnelling lager, gemoedelijker.
Geen snelle fietser voorovergebogen met een oortje die op elke pliep zijn
whatt-app berichten moet afluisteren en van zijn fietsdecor niets ziet.
Hoe is het gesteld met onze ( trage) zandwegen?
Zin om mee te inventariseren?
Oude kaarten onderzoeken, bestaande situaties bekijken, verbeterpunten, wandelmogelijkheden, herstel etc..
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Wie trekt deze (boeren)kar?

Leuke waarneming…
De boommarter door Chiel Camping
Marterachtigen vormen de grootste groep landroofdieren in Nederland. In afnemende grootte
zijn dat das, otter, boom- en steenmarter, bunzing, hermelijn en wezel.
Boom-en steenmarter zijn ongeveer even groot. Ook de behendigheid, souplesse en klimvaardigheid hebben ze gemeen. De samenstelling van het voedsel vertoont veel overeenkomst. De biotoopvoorkeur verschilt nogal: boommarters doorgaans, u raad het al, in het bos en steenmarters
in de buurt van bebouwing.
Ze lijken erg veel op elkaar. De boommarter heeft meestal(!) een gele bef en de steenmarter
meestal(!) een witte. De oren van de boommarter zijn groter en staan wat meer het midden van
de kop. De neus van een volwassen boommarter is zwart/bruin; die van een steenmarter is vleeskleurig. De ondervacht van een boommarter is donker; die van een steenmarter bijna wit gekleurd.
De boommarter scharrelt in zijn leefgebied zijn voedsel bij elkaar door te eten wat hem voor de
neus komt. Dat bestaat dan vooral uit insecten, vogels en eieren, kleine zoogdieren (van muis tot
konijn), aas en af en toe een eekhoorn. In de nazomer en herfst eet de boommarter veel bessen
en vruchten.
Boommarters zijn goede zwemmers. De dieren leven solitair; enkel in de paartijd zijn mannetje en
vrouwtje een paar dage tezamen. Het leefgebied van het mannetje is circa 1000 ha groot en overlapt (deels) dat van meerdere
vrouwtjes.
Bron: Zoogdiervereniging.
Zaterdag 4 augustus 2018
Al vroeg met m’n bootje op pad de
Biesbosch in. Vanaf de Amer een
prachtige zonsopkomst te zien.
Even later ergens ten anker, het
fototoestel stand-by. Af en toe
zwemt er een bever voorbij; een
endje verderop ligt een kennis
met zijn zalmschouwtje. Bakje
koffie. Héérlijk rustig…
Als ik opkijk zie ik hem staan.
Recht tegenover me op een boomstronk. Rustig (alleen uitwendig!) breng ik mijn toestel naar
mijn oog en druk 2 keer af. Ik denk dat hij 2 seconden later al weer weg is…
Wat een héérlijk moment!!!!
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Madese Natuurvrienden

Bestuur SNTP
(Samenwerkende Natuurrijke Tuinen en Parken]

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

Ankie Stoop, Johannes Jonckers Nieboer, Johan Görtemöller, Jeroen Buijs

Madese NatuurVrienden
Postadres A.Aertszoonstraat 6
4931 RZ Geertruidenberg

