MADESE NATUURVRIENDEN

Nummer 8 november 2019

Nieuwsbrief
Foutje! Maar toch bedankt.
Het fietspad langs ‘het Vaartje’ moest worden verbreed.
In overleg met waterschap en gemeente was overeengekomen om in 1 werk
de oevers natuurvriendelijker te maken en daarvoor moeten enkele knotwilgen wijken. De knotwilgen die wij als vereniging al 3 rondes lang in onderhoud
hebben. En daar krijg je natuurlijk landschapspijn van. Maar los van het onderhoud. Van zulke pracht exemplaren blijf je af.
LandschapsIKONEN die gerooid moeten worden voor een ander onduidelijk
natuurbelang?
Telefoon vanaf het gemeentehuis of de MNV de wilgen voor de werkzaamheden gaan knotten, of de aannemer. Weinig vertrouwen in een wegenbouwer
die wilgen gaat knotten hebben wij meteen besloten die post uit het ‘bestek’
voor onze rekening te nemen. Dus zweten voor de vrijwilligers, midden in de
zomer wilgen knotten??
Met de bestekstekeningen op zak ,een voorverkenning. Antoon de Bont gaf
meteen aan; hier klopt iets niet. Waarom gezonde knotwilgen rooien en dode
wilgen handhaven. Hier is sprake van een volstrekt verkeerde ‘aanwijs’ van te
rooien knotbomen. De aannemer vond het rooien van gezonde wilgen ook een
vreemde zaak en de bomen werden met een dik vraagteken gemerkt.
Een veldbezoek met opdrachtgever de gemeente, de aannemer en de MNV
was voldoende om zaken ‘recht’ te zetten. Met dank! Gezonde wilgen, landschapsiconen behouden!
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ADRESSSEN
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www.MadeseNatuurVrienden.nl
Email:
mnv@madesenatuurvrienden.nl
Facebook;
www.facebook.nl/

Communicatiefoutje
Programma
Za 5 oktober Eur Birdwatch
8.30 sporwegovergang Zoutendijk
Hooge Zwaluwe.
Za 5 okt SBB vrijwilligersdag ,middagprogramma onder meer
in de Liniehof
Za 26 okt Nacht van de nacht in

Van het gemeentehuis meegekregen en meegegeven dat wij ‘onze’
wilgen zelf knotten.
Bijna klaar kreeg de club een telefoontje van uitvoerder Niels Hage van
de fa. Dura Vermeer.
Beste voorzitter; jullie fanatieke vrijwilligers zijn een bestekpost uit
mijn uitvoeringsbestek aan het uitvoeren! Foutje, maar evenzo, bedankt.
Uitvoerder Niels Hage was wel zo sportief een kleine vergoeding toe te
zeggen.

samenwerking met Kiemkracht en
St. Bei
Za 2 nov. Natuurwerkdag opgave
via www.natuurwerkdag,.nl
Locatie: Als trage wege konden
spreken Plukmadestraat Made.
Vr 8 nov. Lezing De verbazingwek-

kende natuur van Florida
Navolgende data onder voorbehoud (kan mogelijk nog in gescho-

Vandalen hebben het waterplatform in de Liniehof gesloopt.
Doorgaans laten ‘daders’ geen kaartje met adresgegevens achter.
Die kosten mag/moet de vereniging zelf dragen.
1+1=3
Al de benodigde materialen voor de renovatie van het gesloopte
platform boven de ‘middelste’ vijver zijn geleverd door Dura Vermeer.
Een stel potige deskundige vrijwilligers (o.a. Martien S., Toon vd M)
van de MNV hebben het platform weer veilig en gebruiksklaar gemaakt. Grote inzet, spierballen in combinatie met technisch vernuft
heeft dit project weer tot een goed einde gebracht.

ven worden)
Vr 29 nov. Lezing Dood doet leven
Ark Natuurontwikkeling zie pag.8
nieuwsbrief
https://www.ark.eu/sites/default/

files/media/Dood_doet_Leven/
folder-dood-doet-leven-2012.pdf
Za 30 nov. Vogelvoederfestival
2e Kerstdag 26 dec.Traditionele
kerstwandeling vanuit parkgebouw
de Liniehof over de Linies van den
Hout en door de Terheijdense Binnenpolder

3e kerstdag vr 27 dec. Wilgenknotten. Locatie volgt.
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BIJNA KLAAR!
Betonkoppen
nog houtkleurtje

Ervenplus 2.0
Vervolg programma 2020

In de periode 2016-2018 heeft het project ErvenPlus in heel wat groene gemeenten in midden en oost Brabant
gedraaid.
Erfvogels, soms cultuurvolgers
genoemd, zijn in de regel gebonden
aan een erf. Steenuil onder de pannen, een boerenzwaluw in de
schuur , ringmussen tussen balen stro en een vliegenvanger tussen de
klimop. Erven zijn om praktische redenen ‘kaal’ of te netjes geworden. Met Erven Plus 2.0 kan een impuls gegeven worden om het erf
groener en biodiverser te maken.
Een goed advies voor onderhoud en inrichting naast het aanleveren
van beplanting, hagen, (fruit)bomen en het ophangen van nestkasten
voor diverse soorten erfvogels.
Vanwege het grote succes van ErvenPlus in de vorige subsidie periode
is de MNV gaan praten met wethouder Jurien Vissers. De gemeente
Drimmelen is ingestapt voor de nieuwe periode; de uitvoering, de erfscans, neemt de MNV voor zijn rekening. De deskundigheid zit binnen
de vereniging.
Het budget van de gemeente wordt door Brabants Landschap verdubbeld; ruim € 10.000 euro voor maatregelen op erven in het buitengebied.
De uitvoering ligt in handen van veld coördinatoren. Praktische mensen in combinatie met een gedegen kennis van erfvogels/bewoners.
Antoon de Bont en Chiel Camping, vrijwilligers van de MNV, zijn de
VC’s voor de gemeente Drimmelen met een back-up van A. Stoop voor
grotere beplantingen.
Vanaf 1 november zullen in onze gemeente de erfscans plaatsvinden.
Deelname is niet meer mogelijk omdat het aantal aanmeldingen voor
de erfscans al voldoende is om het budget te besteden.

Winter vogel excursie
Lezing Stadsecologoog Rotterdam
Lezing belevenissen tijdens het
‘wad wachten’ Cor Huijgens
Excursie Dood doet leven.

En wat gebeurt/gebeurde ertussen de bedrijven door
8 okt. Deelname duurzaamheidsmiddag

9 okt./25 /30 okt Kabouterpaden in de Liniehof (5
scholen, 16 groepen, 315
kinderen + 40/50 ouders/
begeleiders)
Bezoek klassen basisscholen /
scouting
20 okt. Cursus schakelmes en

(28 nov) cursus kettingzaag
voor vrijwilligers park- en landschapsbeheer
Deelname van MNV bestuursleden in overleggroepen van
de gemeenten Drimmelen en
Geertruidenberg.
Onderzoek Wilgen Hamse weg.
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Dossier knotwilgen gemeente Drimmelen
Terugblik

Afgelopen jaar is met betrekking tot knotwilgen in de gemeente Drimmelen
heel wat gebeurd. Wij vinden knotwilgen in het steeds kaler wordende landschap van de gemeente Drimmelen, landschapsiconen. Daarom hebben wij
als vereniging een verantwoordelijkheid genomen. We manen de gemeente
dan ook hetzelfde te doen. Koesteren, niet kappen.
De aanmaak van een mapje ‘knotwilgen Drimmelen’ op de PC is zeker gerechtvaardigd maar wel intriest. Daaronder al enkele submappen.

1.1 Knotwilgen Vaartkant
Zoals in eerder besproken item (pag.2) in deze nieuwsbrief is de foute
aanwijs van te rooien wilgen gelukkig teniet gedaan.
Nogmaals; een veldbezoek met de MNV met aannemer en gemeente heeft
zaken recht gezet. Wij kappen geen kerngezonde wilgen, de helaas dode
wilg moet dan wijken.

1.2 Knotwilgen fietspadje Plukmadestraat
Een telefoontje van een ambtenaar van de gemeente Drimmelen met een
verzoek om in het veld te bekijken of er mogelijkheden zijn om 2/3 van de
knotwilgen langs het fietspadje te verwijderen t.b.v. ecologische bermbeheer.
In verband met vakantie kan een veldbezoek niet plaatsvinden maar een
telefonische mededeling van onze kant is gelukkig voldoende; Rooien van
knotwilgen langs dit karakteristieke fietspad?; daar gaan we als vereniging
dwars voorliggen!
Antwoord; ‘Oke!, dan verwijderen we alleen de dooie of bijna dooie
knotten’. Map 1.2 kan voorlopig gesloten worden.

1 .3 Knotwilgen rooien voor een Pluktuin in Grijze wijk
Mooi dat vanuit een duurzaamheidsmotief een poging word gedaan een bio
diverse pluktuin op poten te zetten in de grijze wijk in Hooge Zwaluwe.
Een onderdeel van dit duurzame plan is echter het rooien van 19 kerngezonde knotwilgen? Voordat de plannen en financiën uitgekristalliseerd zijn
geeft de gemeente al toestemming de knotwilgen alvast te rooien.
Dit heeft niets met duurzaamheid , biodiversiteit of een eventuele ‘footprint’
te maken. Fout begin!
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1.4. Dossier Knotwilgen Hamse weg
Wat feiten;
Heel het buitengebied is redelijk gezond en juist de helft van knotwilgen aan de Hamseweg in Drimmelen heeft een rare aantasting.
Het is een bladwesp! De larven vreten de wilgen kaal.
Hetzelfde beest treffen we ook aan in knotwilgen in de Worp; niets aan het handje, helemaal
gezond.
Een deskundige van kenniscentrum EIS, verbonden aan Naturalis heeft na een veldbezoek zijn constateringen gedaan en dit keurig verwoord in bondig rapport over de soort insect en aantasting. Zie beschrijving laatste pagina nieuwsbrief ‘de larve van de wilgenbladwesp’.
Deze deskundige ‘wetenschappers’ kunnen determineren, maar een ordentelijk oordeel over de oorzaak
weten ze niet en daar kunnen we op dit moment dus niet veel mee.
Er zitten tot op heden teveel toevalligheden in dit vraagstuk. Feiten moeten boven tafel komen.
Dit dossier word hopelijk met medewerking van de gemeente Drimmelen vervolgd.
Zo niet, gaan we ons beraden en zetten we andere gemeente-overstijgende bevoegde instanties in.

De Hamseweg september2019 ; een deel helemaal kaal en een deel nog vol in blad
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Madese NatuurVrienden gecertificeerd natuurbeheerder

Als vereniging hebben we 12 jr. lang een onderhoudsovereenkomst gehad met de provincie voor het
onderhoud van de buitendijks gelegen griend van de Slikpolder in Geertruidenberg.
Buitendijks dus aanpassen aan de rivier-waterstanden en ene Willem Bever die vanuit zijn burcht aan de
overzijde van de Donge onze jonge stekken een niet te versmaden hapje vindt.
Voor het onderhoud ontvingen we een redelijke vergoeding voor de beheerswerkzaamheden van de
griend. Maar de regelgeving/subsidieregels zijn veranderd.
Heb je ‘natuur’ in beheer, had je voorheen een overeenkomst met de provincie, dan mag je weer meedoen in het nieuwe subsidiestelsel als je meer dan 75 hectare natuur beheert.
De kleintjes ( < 75 ha.) mogen meedoen als ze zich aansluiten bij een collectief. Die regelen een aantal
zaken en romen de administratieve kosten af. De MNV had een overeenkomst, hoort bij de kleintjes
(<75 ha.) en heeft zich dus aangemeld bij Partner. Een overkoepelende organisatie voor de kleinere beheerders.
De MNV heeft een aantal verplichtingen. Onderhoud natuurlijk, maar ook bijwonen van studiebijeenkomsten, jaarlijks werkplannen overleggen en bv. het bijhouden van het individueel kwaliteitshandboek.
Als de vrijwilligers blijven zagen zorgt het bestuur voor de administratieve rompslomp.
Alle vrijwilligers die onder naam van de MNV beheerswerkzaamheden in grienden uitvoeren zijn vanaf
nu: ‘gecertificeerd natuurbeheerder’.
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Korte berichten:
Bijscholing kettingzaag;
Arbo en veiligheid is voor een vereniging als de onze heel belangrijk.
Als ‘een bok op een haverkist’ mag bij onze werkzaamheden eigenlijk niet
voorkomen.
Goed en veilig werken moet het motto zijn. Elkaar daar op aanspreken moet
ook kunnen. Zonder daarbij het arbeidsmoraal onder de vrijwilligers te ondermijnen.
Ons kettingzaag certificaat gaat verlopen dus gaan 13 cursisten op een opfris
cursus.
Instructie gebruik schakelmes:
Schakelmes? Een aantal vlijmscherpe messen in
de vorm van een rechte zeis, geschakeld, dus
verbonden aan elkaar. De schakels, meters
touw, 2 oevers en 2 vrijwilligers en een poel of
vliet kan ‘uitgemaaid’ worden.
Jan Kluskens van IKL uit Limburg heeft veel ervaring met dit stuk gereedschap en heeft op ons
verzoek een instructie gegeven. RAVON en BL
waren ook aanwezig.
Conclusie; Elke poel is anders. Blijven nadenken over hoe je dit oeroud stuk
gereedschap inzet. Speel met de gewichten en kettingen. Het gereedschap
werkt als je deze superlange zeis zijn werk maar laat doen.
Arbo; zolang het mes in zijn kistje ligt is er niets aan de hand; als het mes in
de poel ligt is er niets aan de hand. Bediening van het mes op het land; enkel
door 1 persoon.
Uitleen? Dit stuk gereedschap is eigendom van BL. Uitleen is echter alleen
op voorwaarden mogelijk. MNV vrijwilliger Maartje Hoeve is benoemd als
begeleider voor het gebruik van het mes. Dus waar het schakelmes te water
gaat staat Maartje op de oever voor de leermomenten.
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Een programmapunt voor de sterke maag;

Dood doet leven, Stichting Ark.
In het project ‘Dood doet Leven’ trekken diverse (natuur)organisaties waaronder het Brabants Landschap samen op om dode dieren, klein én groot, weer een plek te geven in onze natuur.
In de praktijk; Een ree word aan de rand van het bos of in de polder doodgereden. Stichting Ark haalt
het kadaver op voor ‘een tweede leven’.
In ons voorbeeld word het kadaver naar een bak gebracht op de Kraaienberg aan de rand van natuurgebied het Markiezaat. Beheerder Erik de Jonge krijgt een appje, haalt het dode beest op en brengt het
naar een centrale plek in het natuurgebied waar de natuur zijn werk mag doen.
Als je zomerdag van een Belgische pint zit te genieten op het terras van de Orangerie Mattenburgh sta je
even vreemd te kijken als je een koppel Raven ziet stunten boven het bos. Raven?
Even wederom wat app-verkeer met collega’s en dan wordt het snel duidelijk. De Raven komen op de
kadavers in het gebied af. Net zoals de Zeearend die een vaste gast is aan de dis met niet te versmaden
reerug en reebout. Wie zou dat nu niet willen.
De raven hebben inmiddels besloten te zorgen voor gezinsuitbreiding; mooie stek het Markizaat.
Met de vraag of we de contactgegevens van de juiste contactpersoon(en) voor een lezing over dit project konden krijgen antwoorde collega Erik; die krijg je meteen van me, maar dan gaan we samen ook
het veld in.
Dus een lezing in het parkgebouw. Onder het genot van een bak koffie plaatjes bekijken en soms wat
wegslikken. En natuurlijk het beloofde (verplichte) veldbezoek, op zoek naar de raaf, doodgravers, kledingmotten en aaskevers spotten onder een verlept dierenvelletje en controle houden op maag en darm
streek.
Wij kijken er naar uit………………..
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10 miljoen bomen dankzij de Nationale Postcodeloterij
€ 2.250.000 voor de landschappen, milieufederaties etc.
Mooie berichten die het heel goed doen in de media. Blije groene mensen. Goed voor de CO2 absorptie,
beter klimaat, wegvangen van fijnstof op de bladeren etc..
Hier moet je je in verdiepen dus laten we het projectplan, ’Plan Boom’, maar even openen. Wellicht liggen er kansen. Kansen genoeg!
Maar het moet wel lokaal geregeld worden. Het projectteam stelt dat gemeentes en provincies genoeg
potjes hebben om die 10 miljoen bomen planten voor elkaar te krijgen. Het daadwerkelijk planten van
de bomen is niet in de begroting opgenomen. Het projectplan voorziet dat het planten van een boompje
slechts enkele euro’s per stuk kost inclusief het planten. Dus die 10 miljoen bomen moet snel gefikst
zijn.
Even doorrekenen;
10 miljoen bomen x normbedrag voor bosplantsoen (’kwartjeshout’)€ 1,66 = € 16.600.000,00.
Dat bedrag fietsen de gemeentes en provinciën er wel even in.

Vergeten we niet iets? O ja, bomen hebben grond nodig. Hectares kale grond, die beplant moet worden.
Per hectare is de norm 6400 stuks plantsoen; we hebben dus voor 10 miljoen boompjes bijna 1600 ha.
grond nodig voor het meest eenvoudige plantwerk. 1600 x € 70.000/ha = € 11.200.000,00.
Wie wil van zijn grond af? We gaan bomen planten.

100.000 ha. Met 17.000.000 stuks bomen, voor elke bewoner
van Nederland 1 boom.
Een haalbaar plan volgens SP en Groen Links
Ook even doorrekenen;
Voor 100.000 ha heb je 640.000.000 kleine boompjes nodig. In boomkwekerijcentrum Zundert worden
ze positief gek. Kassa, maar helaas niet leverbaar; kom over 10jr. maar terug.
Rekenen we met 17 miljoen grote bomen; dan planten we ze op een plantafstand van minder dan 8 x 8
mtr. ; 17 miljoen x normkosten grote bomen € 64,00 = € 1.088.000.000,00
Maar wederom geen begroting voor de grond;
100.000ha landbouwgrond omvormen naar bosgrond kost ; 7.000.000.000,00 euro; 7 miljard!
Als we dan nog wat geld over hebben; 6400 st x 100.000 ha x € 1,66 = € 10.624.000.000,00

Hemelfietserij of haalbare kaart?
Lichtpuntje? We spreken over miljarden. Het is veel.
Maar het is nog altijd beter dan 11 miljard subsidie verstoken in vervuilende biomassa centrales.
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Larven van de wilgenbladwesp (Nematus Salicis)
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

Met zulke mooie kleuren moet je opvallen, maar ook wij zagen ze dit jaar voor het
eerst.; de larven van de wilgenbladwesp.
Ze hebben 6 tot 8 paar schijnpoten. Een
rups max. 5 paar. Het is dus geen echte
rups maar schijnrups of bastaardrups . Deze larve leeft van en op wilgenbladeren. Nieuwsgierig geworden moesten we gaan zoeken op internet. Een afbeelding
van de wilgenbladwesp, dus na het larve stadium was heel moeilijk te vinden. Uiteindelijk een
afbeelding gevonden in de Thieme’s insektengids (’77) Wilgebladwesp met latijnse naam
Cimbex Lutea??? 16-25mm groot. Toch niet de
goede gevonden?…een mysterieus diertje waar
niet meer over geschreven is dan wat wij hier hebben kunnen melden.
Wie weet meer? We zijn en blijven benieuwd.

