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Van de bestuurstafel; 

 

2019/2020 Is een vlot verlopen knotseizoen geweest, maar de Slikpolder heeft 

helaas geen knotbeurt gehad vanwege het voortdurende hoge water voor de 

dijk. 

Project bijenhotels afgesloten en inmiddels hangen de hotels ook in de tuin 

van landgoed Mattenburgh. Als we aan de vraag voor bijenhotels moeten     

voldoen zou het zaagwerk weer moeten beginnen. 

Project Erven Plus loopt dankzij de inzet van Anton de Bont en Chiel Camping 

voorspoedig. Helaas te weinig budget want er zijn meer aanmeldingen. 

 

Een vrijwilligersseizoen dat bijna ten einde is en een lopend/komend  

programma met interessante activiteiten die plots tot stilstand komen. 

Een hele vreemde lente……… 

Een frisse neuzen menigte in de natuur. De Liniehof word veel drukker bezocht 

dan anders. Van collega beheerders van heemparken horen we dat ze de tui-

nen sluiten omdat ze ‘overlopen’ worden. 

Als het corona eens zou kunnen muteren naar een ‘ik waardeer natuur’– virus. 

 

MNV-ers hebben als natuurlijk ook een frisse neus nodig, dus naar buiten. 

Op de MNV vrijwilligers-app houden we elkaar goed op de hoogte hoeveel 

Oranje tipjes we tijdens onze frisse neuzen tochten zien.                                   

Het ultieme lentegevoel, je eerste oranjetip van het nieuwe seizoen.  

De nestkasten worden zoals gewoonlijk  weer ‘bezet’ en in de camerakast zit 

alweer een spreeuw met 6 jonge kouters. 

Tot zover dus geen vreemde lente…………….. 

 

Maar; Geen lopend programma. Straks een inhaal programma?                        

1,5 m. Lezingen? 

Wat het word en wat we mogen zullen we rustig afwachten. 

 

Op ons verzoek hebben we de leden gepord een stuk te schrijven over hun 

passie, zodat we u een dubbeldikke nieuwsbrief kunnen voorleggen. 

 

 

Uw bestuur. 



Kijk eens wat verder dan je frisse neus 

 
Terwijl de provincie Brabant plannen smeed om miljoenen bomen te planten lijkt het erop dat in onze om-

geving de botte bijl gehanteerd word om het tegendeel te bewerkstelligen. 

 

Het debacle Hamseweg is nog steeds niet afgesloten, de knotwilgen hebben een flinke klap gekregen van 

die vermoede kaalvraat door rupsen. 

In de regel hebben knotwilgen een sterk regenererend vermogen maar aan de Hamse weg niet. Hier is dus 

meer aan de hand. Dus als je een frisse neus wilt halen, loop of fiets eens over de Hamse weg. Het beeld 

van een polderweg met knotbomen kan wel eens eerder verdwenen zijn als ons lief is. 

 

Vanuit verkeersdoelstellingen zijn langs het spoorlijntje ter hoogte van Hooge-Zwaluwe, Zoutendijk, de 

struwelen langs het spoor in opdracht van Prorail, geklepeld. Dat was even schrikken, alles vernietigd? 

Terugkerende struweelvogels moeten dit voorjaar verhuizen. 

Boze reacties uit de natuurhoek. 

Dat klepelwerk kan voor Prorail wel eens averechts werken. Uit ervaring weet ondergetekende dat door, zo 

ruig met 200 pk, struweel te bewerken met een bosklepel, beneden in de grond een groeiturbo wordt op-

gestart. 

Hergroei is inmiddels te zien en over 2 jaar staat er weer een fris-groen struweel. Nu nog Prorail bewerken 
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Zeg het met bloemen 
 

Straatjes en tuintjes vol stokrozen. Mini geveltuintjes. Franse sferen.                                                          

In de Dordtsestraat in G’berg zijn ze zeker op de goede weg.  

Zeer verantwoord binnen de bebouwde kom, reiken wij u wat zaden aan 

voor het zelf kweken/zaaien van stokrozen.  

Wip een tegel/klinker tegen een zonnige gevel uit de bestrating en zaaien 

maar. Een kleine actie ‘Steenbreek’.  

Geen plek? Geef de zaden weg of ben even burgerlijk ongehoorzaam. Pak 

een frisse neus en  

begeef u op het pad van guerrilla gardening. Zaai de zaden tegen gevels/in 

boomspiegels in de openbare ruimte. Voor een fleurig Drimmelen. 



Langs de A16-HSL lijn, zijn de populieren een kopje kleiner gemaakt. 

Dit soort maatregelen zie je echter gewoon aankomen. Je kunt boos worden 

maar dan wel op de juiste mensen. Degene die het beplantingsplan gemaakt 

en/of goedgekeurd heeft moet hebben voorzien dat de populieren na een 

aantal jaar problemen gaan geven voor de HSL. Op de tekentafel is 

de verkeerde keuze gemaakt. 

 

Over de tekentafel gesproken; wat is aan de Brede Vaart aan de 

hand? 

Een breed fietspad, een natuurvriendelijke oever en daarvoor een 

reductie van het aantal knotwilgen stond op papier, op tekening en 

was beloofd. Kapitale gezonde wilgen worden gerooid. Wat schetst 

onze verbazing? Geen natuurvriendelijke oever en inboet van de 

gerooide wilgen door jonge stek. Dat kan de boeken in als kapitaal-

vernietiging. 

 

Investeren in een (dorps)bos is prima maar niet als de broodnodige 

lijnbeplantingen in het buitengebied staan te verpieteren.  

Lijnbeplantingen langs onze wegen zijn belangrijker dan een blok 

beplanting in de vorm van een bos. Denk daarbij aan de functie van 

lijnbeplantingen voor de migratie van insecten, vleermuizen etc.  

Een voorbeeldje uit het veld; Loop eens voor een frisse neus over de 

Kanaalweg west naar Geertruidenberg. Al jarenlang staan de Essen 

te ‘kwarren’ en gaan ze stuk voor stuk dood door de essentaksterfte. 

Maar men maakt zo lijkt her andere keuzes.  

Ben benieuwd wanneer geïnvesteerd word in de bestaande beplan-

tingen. 

Maar soms gaat het goed…………. 

In samenwerking met de MNV heeft Stichting BEI het voor elkaar 

gekregen om op gemeentegrond aan de Kerkdijk Hooge-Zwaluwe een  

struweelheg aan te planten. 

De heg zou met boomplantdag aangeplant worden met basisschoolleer-

lingen, maar het Coronavirus kwam tussenbeide. 

 

Er word gezocht naar meer van dit soort plekken voor het aanleggen van dit 

soort lijnbeplantingen. Een dikke plus voor biodiversiteit! 

Op naar een groene gemeente……………? 
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Hoe kom je er bij!  Kees van Meel 

Wat is er mooier dan in het zonnetje liggen genieten 

in de natuur? Je doet je ogen dicht en luistert. Lig je 

niet in de buurt van voortrazend verkeer, dan hoor je 

het ruisen van de bomen, fluitende vogeltjes en mis-

schien wel zoemende insecten. Blijf rustig liggen, zij 

zullen je niet storen. 

Wilde bijen hebben geen tijd om je lastig te vallen. Er 

moet gewerkt worden. Bijen zoeken naar de juiste 

bloemen waar ze nectar halen. Dit is hun voedsel waar 

ze energie uithalen. Dat ze zich soms vergissen en 

even denken dat je neus zo’n bloem is, kan gebeuren. 

Maar hier hoef je niet bang voor te zijn: het mannetje 

van de wilde bij heeft geen angel en bij het vrouwtje is 

die zo klein dat deze niet eens door de huid kan. 

Wist je trouwens dat er in Nederland wel 360 soorten 

wilde (=solitaire) bijen zijn? Ze worden verdeeld in een 

aantal geslachten, o.a. zandbijen en metselbijen. En 

deze soorten willen we in onze Liniehof rond zien vlie-

gen. Daarom hebben we een stukje geplagd, zodat de 

zandbijen hun nest kunnen maken in het zand (5 tot 

60 cm diep!). Ook hebben we de insectenmuur gere-

noveerd. Hier kunnen de andere bijen nestelen. En 

wilde bijen vliegen nooit ver van hun nesten weg. De 

bloemen waarvan ze houden staan allemaal in de 

buurt, in de Duinpan. 

Vrouwtjes zijn de werkers: Zij maken het nest en zor-

gen dat er voldoende stuifmeel in komt te liggen 

waarop het eitje kan worden gelegd. Het mannetje 

vliegt een beetje rond en eet zijn buikje dik met nec-

tar. Door van de ene naar de andere bloem te vliegen 

is hij ook belangrijk, want hierdoor zorgt hij voor de 

bestuiving. (80% van de Nederlandse planten hebben 

insecten nodig om bestoven te worden). Verder blijft 

hij een beetje zitten op een goed zichtbare plaats voor 

de vrouwtjes. Als zijn keuze is gemaakt gaan ze paren. 

Dit doen ze bij meer vrouwtjes. Je hoeft echter niet 

jaloers te zijn, want ze leven meestal maar een paar 

weken. 

Het vrouwtje legt een eitje op het klompje stuifmeel 

dat ze heeft klaargelegd en metselt het nest dicht. Na 

enkele dagen komt dit eitje uit. De larve kan zich te-

goed doen aan het heerlijke stuifmeel. In enkele we-

ken wordt dit opgegeten, waarna de larve zich ver-

popt. Veel soorten overwinteren als pop.  

In het voorjaar komt uit de pop een volwassen bij en 

de hele cyclus begint weer opnieuw. Een proces van 

ongeveer een jaar. 

Dit alles kun je overdenken als je in ons Natuurpark 

ligt te genieten van de natuur, maar ook thuis, als je 

zo’n mooi bijenhotel hebt opgehangen dat door de 

Madese Natuurvrienden is gemaakt. 
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Cor Huijgens  verteld ;het boek “Wolf” en 
meer…... 
  

Het is goed om een stukje te schrijven nu we samen met de kippen zitten op-

gehokt om de virussen  buiten te houden. Geen boze wolf, maar een boos 

virus.  

Je gedachten op een ander onderwerp richten is dan ontspannend. 

Wij, Annelies en ik, hebben nu 3 maal een wolf gezien. Voor het eerst, 29-06-

1991, in de vroege ochtend, vanaf een vogeltoren in de Hortobagy Puszta / 

Hongarije. De tweede keer, 25-06-1996,  samen met Bas en Gerda, Martien 

en Ineke in het Oerbos Biełowieza / Polen en de derde keer een dode wolf 

langs de autobaan in de buurt van het Müritz Nationaal Park / Duitsland, 11-

10-2017.  

En dan te weten dat menig boswachter in Duitsland nog nooit een wolf heeft 

gezien.  

    

Bij het lezen van dit boek was het of ik in een decor van een film binnenstap-

te. In 2012 hebben we een Noorse Hurtigruten-reis gemaakt van Bergen naar 

Kirkenes aan de Barentszzee. Het is eigenlijk nog steeds de postboot die in 7 

dagen naar het noorden vaart. In Kirkenes zijn we van boord gegaan en heb-

ben een auto gehuurd. 3 lange dagen in het meest Noordoostelijk puntje van 

Noorwegen.  

We hebben aan de Russische grens gestaan. Het Varangerfjord bezocht en 

genoten van de Zeearenden, 11 Zeearenden op een rijtje! Maar ook de Grau-

we Franjepoot in prachtkleed. En niet vergeten een grote kolonie drieteen-

meeuwen. In het Engels met de mooie naam Kittiwake. 
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.    

Op 29 mei 2012 zijn we een dag naar het Øvre Pasvik Nationaal Park  gereden. 

Heerlijk gelopen in de Noorse taiga op een vlonder-pad van zo’n 3 km. Daar 

zagen we tot onze verbazing één Kraanvogel die daar kennelijk broedde. Ver-

der helemaal niets, geen kip te zien, stiller dan stil, het was nog maar  amper 

voorjaar.  

Wat schets mijn verbazing. In het boek Wolf wordt als eerste besproken een 

wolven en beren  onderzoek in het Øvre Pasvik Nationaal Park.  

En in dezelfde periode dat wij daar waren. We waren 

daar bepaald niet alleen met de Kraanvogels.  

Zelfs achteraf een raar gevoel. 

Grauwe franjepoot 

Drieteenmeeuw (Kittiwake) 



Wolf, De terugkeer van een 

jager. Roelke Posthumus. 

2019,  

Noordhoek Natuur, ISBN 

978 90 5615 5469 

 

Roelke Posthumus, biologe, 

schrijfster auteur. 

Woonde een aantal jaren in 

Zuid Noorwegen  

bij de Zweedse grens 
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Het boek ‘Wolf. De terugkeer van een jager’. 

Zoals Roelke Posthumus zei, in een radio-interview op 25 november 2019, zijn de 

mensen globaal in 2 groepen te verdelen. De ene groep zou de wolf zo snel mogelijk 

weer zien vertrekken of afschieten, de andere groep zou ze het liefs de wolf willen 

knuffelen. Beide opties zijn niet zo slim. 

Roelke Posthumus heeft een literatuur studie verricht naar wat bekend is over wol-

venonderzoek in Europa, Rusland, Amerika en Canada. Ze heeft de Noorse onder-

zoekers gesproken.  

De kernvraag is hierbij: Kunnen wij (mensen) in Nederland samenleven met de wolf? 

Afschieten is wel een optie, maar niet slim. De wolf is immers op eigen houtje in 

Nederland gekomen. Als er gaten vallen in een territorium zal die worden opgevuld 

met nieuwe wolven. Met name tijdens de trek van een nieuwe wolf zijn de, vrijwel 

onbeschermde, schapen een welkome aanvulling van een hongerige wolfmaag.   

Knuffel-neigingen of het zoeken naar de wolf om te fotograferen is ook niet slim. 

Wolven houden weliswaar afstand van de mens, maar er zijn voor de wolf duidelijke 

grenzen waar je maar beter respect voor kan hebben.   

Het boek is geen veldgids voor herkenning van wolven met overzichten van voorko-

men. 

Maar informatief over wat we weten over wolven. Een must voor beheerders en 

schapenhouders die met wolven te maken krijgen, al is het maar op papier. 

 

Een stukje over wolven gevonden in deel 7 van Jan Buisman, “Duizend jaar weer 

en wind in de Lage Landen”. Tijdens zeer koude winters hadden zowel mens als dier 

geen dik belegde boterham. Honger in de winter was op het platteland meer ge-

woon dan ongewoon. Kinderen werden er op uit gestuurd om hout te sprokkelen en 

paddenstoelen plukken. Al dan niet stiekem in de bossen van de groot grondbe-

zitter.  

In die tijd was er veel hondsdolheid (rabiës) Het is zeker niet uit te sluiten dat een 

wolf met rabiës een catastrofe kon aanrichten en andere dieren besmetten. Begrij-

pelijk dat men die wolf wilde uitschakelen.   

In de Peel werden in de zomer, met name jongens, er op uit gestuurd om kikkers te 

vangen in de Peel. Kikkerbilletjes waren een welkome aanvulling op het zeer karig 

bestaan van de turfstekers. Jan Buijsman: 

 

Noot van de redactie:  Omroep Brabant heeft bij het wolvenmeldpunt BEI 12 gege-

vens opgevraagd over doodgebeten schapen door wolven.  

Uit de gegevens kwam naar voren dat 2 maart 2020 jl. een schaap is doodgebeten 

bij Made! De rest waren veel oostelijker in Brabant 
 



 € 

  € 

 

 

Na het verschijnen van de nieuwsbrief zal gestart  worden met het 

incasseren. Van de contributie.  

Voor leden die getekend hebben voor automatische incasso is dit de 

vooraankondiging.  

 

Leden die geen gebruik maken van   automatische incasso  

ontvangen de rekening per mail of ,indien er geen maíladres bekend is 

bij het bestuur, per post. 

….de wolf in sprookjes 

De wolf komt er bekaaid vanaf in sprookjes. Vaak de 

slechterik. Denk maar aan roodkapje. Een aantal fa-

bels / vertellingen zijn naar kindersprookjes overgezet 

door de gebroeders Grimm.  

De oorspronkelijke fabels hadden vaak een waarschu-

wend karakter, die gebruikt werden om de jeugd te 

waarschuwen als ze vruchtbaar werden.  

Ik zou er niet over beginnen, maar het hoort nu een-

maal bij de wolf: de kraanvogel komt er ook aan te 

pas. Het ouds bekende verhaal is van de Wolf en de 

Kraanvogel. Verteld door de Oud Griekse dichter Aiso-

pos of Aesopus 620 v. Chr tot 560 v. Chr.  

 

De wolf had weer eens een kip verorbert, maar was 

veel te gulzig geweest. Er was een botje in zijn keel 

blijven hangen. Niemand kon of wilde de wolf helpen. 

Ze waren te bang voor de wolf. Tot de kraanvogel er 

aan kwam en de wolf verloste van het ongemak. De 

kraanvogel vroeg wat zijn verdienste waren. De wolf 

werd geweldig boos. De kraanvogel moest toch weten 

dat het een eer was om de wolf te helpen. Hij mocht 

blij zijn dat zijn kop er niet af ging. Daar kon de kraan 

het mee doen. 

Moraal van het verhaal: Kijk uit voor de machtigen en 

ze bedriegen je 

waar je bij 

staat. 

 

 

In de tijd dat de 

mens nog jager

-verzamelaar 

was en over de 

toendra’s van de ijstijd zwerfde.  

Was de wolf concurrent van de mens. Op een of ande-

re manier hebben ze met elkaar leren samenwerken. 

Met uiteindelijk gevolg dat we nu de hond als huisdier 

hebben. 

Ik heb gelezen dat uit onderzoek blijkt dat een hond in 

staat is om 200 opdrachten te verstaan en exact uit te 

voeren, dat geeft te denken over de intelligentie van 

de wolf.  

 

Ik heb het vermoeden dat de trekkende wolven een 

vast route patroon hebben om naar nieuwe gebieden 

te zoeken. Net of ze de route kunnen “lezen” of al 

weten. Hoe ze dat doen is een interessante vraag. 
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Bericht van de penningmeester 

‘Reistabletten gekocht maar ze helpen niets, heb er nu al 6 op en zit nog steeds 
thuis…… 
                corona …..we moeten het ermee doen maar …….vergeet niet te lachen!!                       



8 

Vegetarisch eten en waarom wij dit doen 
Nel van de Made 

Ik, Nel van der Made, doe dit al meer dan 40 jaar, de andere gezins-
leden korter. 
Voor dat ik hiermee begon had ik veel buikpijn zeker tijdens de 
menstruatie.  Op doktersadvies ben ik gestopt met het eten van 
vlees. De middelen waarmee de dieren werden ingespoten waren 
niet goed voor mij, zo vertelde hij. 
Maar er kwam nog iets om de hoek kijken. Het houden van koeien, 
varkens, kippen en het klein vee werden in kleine hokken geplaatst 
waar ze weinig bewegingsruimte hadden. 
Het ging alleen maar om het vlees. Het wel zijn van de dieren was 
niet aan de orde. 
Ze kregen heel veel hormonen toegediend om zo snel mogelijk op 
gewicht te zijn. 
Hierdoor zijn de andere gezinsleden ook gestopt met het eten van 
vlees. 
Wel zijn we de producten van het dier blijven gebruiken, zoals zui-
velproducten, 
eieren en kaas. In het beginwas het heel moeilijk om alternatieve te 
vinden. 
Je bent zo gewend om groente, aardappelen en vlees te eten. In 
eens was het anders, wat nu. 
Ik was in die tijd vrijwilligster in een biologisch winkeltje in de Kerk-
straat de “Haverklap” geheten. Daar had men wel alternatieve zo-
als, tofu, quorn en tempé. 
Hoe dit klaar te maken kreeg ik advies van de vrijwilligers die er ook 
werkte. Zelf heb ik veel bruinenbonen en notenballetjes gemaakt, 
en bv een kaasplak gebakken. Het één smaakte beter dan het an-
der. Er kwamen ook andere groentes op tafel, allemaal om maar 
gezond te blijven en zo toch je vitamines binnen te krijgen. 
Moeilijker was het met een feestje b.v. toen onze ouders hun 
trouwdag vierde. Wat moesten wij eten? Het was helemaal niet zo 
bekend en om onze ouders niet teleur te stellen besloten we om vis 
te eten. Ook uit eten gaan was niet gemakkelijk en is het nog steeds 
zoeken waar we heen kunnen. 
Ik heb een “leuk grapje” wat we meemaakte tijdens een reis. Tij-
dens deze reis, toen we uit eten gingen werden we voorgesteld als 
de planteneters. Wat er voor ons werd klaargemaakt was menigeen 
jaloers op. We kregen een spinazieschotel met ei, heerlijk. We wer-
den wel apart aan een tafeltje gezet, heel vreemd. Je kunt je mis-
schien voorstellen hoe het voelt. 
Tijdens een reis in Italië zat je steeds met de zelfde personen aan 
tafel. Zij waren zeer verbaasd dat we geen vlees aten en vroegen bij 
ieder maaltijd “en worden “gullie” daar niet ziek van. Hij deed zich 
te goed aan het vlees wat wij lieten liggen. Voor een week heb je 
daar niet zo’n moeite mee. Er was ook geen alternatief. De reis was 
er niet minder mooi om. 
Zo zie je maar dat je heel wat kunt meemaken en noch steeds vra-

Zuurkoolschotel met pompoen 
voor 4 pers. 
 
½ pompoen in blokjes  
1 pakje zuurkool. 
1 grote ui 
2dl groentebouillon 
1 kg aardappelen 
melk 
boter  
peper en zout naar smaak. 
100 gr geraspte kaas of brie. 
 
Pompoen schillen en in stukjes 
snijden. Ui snipperen en glazig bak-
ken 
in wat boter. Zuurkool en bouillon 
aan de ui toevoegen en 15 min 
laten sudderen. 
Aardappelen schillen en in stukken 
snijden. Aardappelen en pom-
poenstukken in 
12-15 min gaarkoken in water met 
peper en zout en daarna fijnstam-
pen. Met wat  
melk en een klontje boter tot de 
gewenste pureedikte roeren. 
Schaal invetten, puree 
erin scheppen, zuurkool erover 
verdelen en bestrooien met kaas 
of bedekken met 
de lapjes brie. Ongeveer 15 min in 
een hete oven op ongeveer 200”C 
zetten tot de kaas gesmolten is. 
 
Zelf doe ik alles in een grote pan 
en zet het even op laag vuur tot de 
Brie gesmolten is 
Succes met het bereiden en eet 
smakelijk. 
 



Aanmelden: 

Cfm.horrevoets@gmail.com 

tel. 0612966065  

Bij telefonische aanmelding 

naam, adres en telefoon-

nummer vermelden. 

Kees neemt contact met u 

op. 

U leent de camera’s voor een 

week. (na afspraak evt wat 

langer) 

 

Wij hebben als MNV een aantal wildcamera’s aangeschaft om dat eens 

te monitoren, te bekijken dus.  

‘s Nachts gebeurt  er meer in de natuur dan we denken, dus ook in 

onze tuinen. Niet alleen de kat van de buren loopt er rond.  

Mollen zijn dan ook actief, maar die hebben niet onze belangstelling, 

dat zijn maar zwartwerkers. Vooral egeltjes of zoals we vroeger zeiden 

‘stekelvarkens’. Die speuren dan naar lekkere wormen of insecten. Of 

naar elkaar, zo vroeg in de lente. De steenmarter komt ook steeds va-

ker voor en wie weet wat nog meer. Muizen en ratten??  

Zogenaamde plaagdieren. Bij het signaleren van meerdere ratten en is 

het raadzaam de gemeenten te bellen. 

Vogels ook natuurlijk, de uil en de vleermuis. Maar die te “vangen” 

met een wildcamera zal niet meevallen. 

 

Nieuwsgierig wat er in jouw tuin bij nacht en ontij rondsluipt?  

geef je op bij Kees. Kees Horrevoets coördineert dit nieuwe tuinpro-

ject. Uw tuin hoeft echt niet groot te zijn als hij maar niet met een dik-

ke dichte muur is omgeven. Kees verzamelt de foto’s en video’s  zodat 

we tzt de resultaten kunnen delen en met z’n allen ervan kunnen  

genieten!     
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Wat leeft en loopt er zoal ‘s nachts in onze tuinen ?? 

Zo zie je maar dat je heel wat kunt meemaken en noch 
steeds vragen er mensen waarom we dit doen.  
Steeds die uitleg af en toe heel vervelend. 
Op dit moment zijn er genoeg vleesvervangers te koop 
en is het steeds verzinnen van nieuwe recepten ge-
makkelijker geworden. Op internet staan er genoeg en 
heb zelf ook wel een aantal recepten. Het verhaal 
wordt te lang om hier over uit te weiden. 

Enkele voorbeelden, een zuurkoolschotel met pom-
poen of met brie.  
Paksoi met ei ook heerlijk. Wortelen met Prei en ga zo 
maar door. 
Ik vond het leuk om dit verhaaltje met jullie te delen. 
 
Groetjes Nel en Toon van der Made.  

….vervolg 



De afgelopen tientallen jaren zijn een hoop boerenerven door diverse oorzaken steeds “netter” gewor-

den. Dat heeft er helaas voor gezorgd dat van oorsprong ‘erfbewonende’  soorten zoals zwaluw, mus, uil 

en vleermuis voor een groot deel verdwenen zijn. 

ErvenPlus is een door Brabants Landschap in het leven geroepen project dat er voor moet gaan zorgen dat 

op deze boerenerven het leefgebied voor deze soorten weer een stuk aantrekkelijker wordt gemaakt. 

Denk hierbij aan het aanbieden van veilige broedplaatsen, schuilgelegenheid, het planten van fruitbomen, 

en natuurlijk het aanbieden van voldoende voedsel.  

 

Het project is mogelijk gemaakt door financiering van de Provincie Noord-Brabant en diverse gemeenten 

en loopt van 2019 t/m 2021 

Brabants Landschap voert het project uit 

in samenwerking met Orbis, Brabantse 

gemeenten en lokale natuurverenigin-

gen; vandaar onze betrokkenheid als 

MNV. 

In oktober 2019 werd  de inschrijving 

voor deelnemers geopend, en binnen no 

time zat deze vol; plus een aantal reser-

ves. Animo genoeg dus.  

Het budget liet het toe dat in het buiten-

gebied van de gemeente Drimmelen 10 

erfscans konden plaats vinden. 

Antoon de Bont en ondergetekende we-

zen toevallig allebei nèt naar een overvliegende kraai toen er vrijwilligers werden gevraagd om als 

“erfscanners” dit project te doen. Hebben wij weer.... 

10 

ErvenPlus  Chiel Camping 



Een erfscan, hoe gaat dat in z’n werk? Vervolg artikel 
Chiel 

Het voert wat te ver om alle erfscans hier te bespreken maar ik kan wel      

vertellen hoe het ongeveer in zijn werk gaat. 

Van te voren wordt er natuurlijk een afspraak gemaakt met de betreffende 

deelnemer, en er wordt ook al een plattegrondje uitgeprint van perceel.     

Tevens wordt er natuurlijk ook een standaard (vragen)lijst meegenomen. 

Ter plekke worden we vaak gelijk rondgeleid op het perceel om tijdens de 

kennismaking meteen een indruk te krijgen van hoe de vlag er voor staat.    

Dit varieert van: ‘er is nog praktisch helemaal niets’ tot: ‘amaai, we zouden 

willen dat iedereen zo’n tuin had’.  

Wat opvalt is dat alle deelnemers èrg enthousiast zijn en duidelijk een hart 

voor de natuur hebben. Vaak krijgen we verhalen te horen hoe het er vroeger 

was en wat de verschillen zijn met nu. Hele levenslopen zijn voorbij gekomen. 

Van boer tot vrachtwagenchauffeur… 

Na de rondleiding is er dan vaak (lees: altijd) koffie en wordt door Antoon de 

checklist tevoorschijn gehaald. Punt voor punt wordt deze doorgenomen. 

Met natuurlijk ook vragen van onze kant: wat voor vogelsoorten of andere 

dieren zaten hier vroeger wèl, en nu niet meer, of iig een stuk minder. Platte-

grond er bij om daar aantekeningen op te maken en aan te geven waar de 

eventuele beplanting en/of nestkasten geplaatst kunnen worden. 

De ingevulde formulieren worden dan opgestuurd naar Orbis die daar een 

uitgewerkte plattegrond van maken. 

De maatregelen die we mogen voorstellen zijn in de vorm van allerlei nest-

hulpen (lees nestkasten) en aanvullende beplanting. Dit najaar worden de 

spullen per erf uitgeleverd. Met betrekking tot de nestkasten is onze rol dan 

nog niet uitgespeeld. De MNV heeft zich verbonden aan het project en zal de 

erven de komende jaren blijven monitoren op het voorkomen van vogels en 

vleermuizen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De foto’s op deze pagina zijn van Brabants Landschap © 
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.    

Gekraagde roodstaart met nest-

kast 

Nestplankje voor boerenzwaluw 



Els en ik lopen regelmatig lange afstand             

wandelpaden. Je beseft dan dat Nederland een 

ontzettend mooi land is met prachtige stukken 

natuur. Waarom loopt er dan niet zo’n pad in 

onze eigen omgeving van de Biesbosch vroeg ik 

me al langer af. Als wethouder zat de Biesbosch 

in mijn portefeuille en heb ik er mede voor ge-

zorgd dat er in 2021 een herdenkingsjaar van de 

Elisabethvloed komt, de storm waardoor later de 

Biesbosch is ontstaan. Ook heb ik als klein ventje 

herinneringen aan de Biesbosch omdat mijn va-

der een boerderij had. Jonge beesten werden in 

de zomer geweid op de Turfzakken en de Otter-

polder en er werd gehooid. 

 

Al die ingrediënten begonnen te gisten in mijn 

hoofd toen ik in de zomer van 2018 zonder werk 

zat. Ik ben eens gaan informeren bij het Routebu-

reau Brabant en Wandelnet wat er bij komt kij-

ken als je een lange afstandswandelpad wil ma-

ken. Het Routebureau beheert het wandelknoop-

puntennetwerk in Brabant en Wandelnet beheert 

de meeste LAW’s in Nederland. Vervolgens ben ik 

met het idee bij alle betrokken gemeentes en de 

provincies op bezoek geweest.  

Daarnaast polste ik een aantal andere mensen. 

Kort gezegd iedereen was heel enthousiast over 

het idee. Dan moet het maar gaan gebeuren, 

dacht ik toen. 

Het idee was een lange afstandswandelpad door 

de Biesboschregio waarin de 600 jaar              

geschiedenis vanaf de Elisabethvloed terug te 

vinden is. Cultuur-historisch gezien moet dat een 

interessante wandeling kunnen worden door een 

mooi landschap.  

Aan de hand van de ervaringen van Wandelnet is 

een plan opgesteld met een begroting er bij met 

als eindresultaat een uitgezet LAW met rood/gele 

markeringen dat in april 2021 wordt geïntrodu-

ceerd.  Maar enthousiast zijn betekent niet dat 

meteen de portemonnee getrokken wordt om dit 

mogelijk te maken. ‘Waar komt dat pad en waar-

om moet dat zoveel kosten’, kreeg ik te horen.  

Met heel veel mensen praten van heemkunde-

kringen, ANV’s tot Biesboschdeskundigen, lever-

de een lijst met bezienswaardigheden op.  

Met die lijst ben ik achter de computer gaan 

zitten en heb toen een conceptroute ingetekend 

van 235 kilometer. En dan ga je die route verken-

nen want het moet wel een mooie route zijn met 

op zijn tijd een cafeetje voor een bak koffie en 

een plasje. 

Tegelijk met het verkennen presenteer je aan alle 

betrokkenen de conceptroute en leg je uit waar-

om je  toch dat bedrag nodig hebt. Lang verhaal 

kort, de route is nu definitief en bedraagt 170 

kilometer. Wat betreft de financiën wachten we 

alleen nog op de provincie Brabant. Dat is dus op 

een haar na rond. April volgend jaar is er een 

wandelboekje beschikbaar, zijn de etappes digi-

taal beschikbaar en wordt er aandacht besteed 

aan de opening van het pad. 
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Het Biesboschpad,                          Hans Kuijpers 
voetafdruk van de Elisabeth vloed                                                           

Gat van de Ham 



Als we starten in het dorp Drimmelen dan loopt de route via Oud Drimmelen 

en de oude buitendijk via Hooge Zwaluwe langs de Steenplaats en het bever-

pad naar Lage Zwaluwe en vervolgens over de Zwaluwsedijk naar het dorp 

Moerdijk. Dan steek je met de pont over naar Strijensas. Het Drimmelense 

deel zijn 2 etappes waar al het nodige te vertellen valt. Denk aan Drimmelen 

en Oud-Drimmelen, de oude buitendijk ter bescherming van de Emiliapolder, 

het drenkelingenkerkhofje voor verdronken mensen in de Biesbosch,            

de Zwaluwse Haven, het koewachtershuisje, het Gat van den Ham, het           

monument van de Liniecrossers, de Nieuwlandsedijk als restantdijk van de 

Grote Waard, de Moerdijkbruggen en de daaronder gelegen bunkers. Boven-

dien is het landschappelijk een prachtige tocht. 

In de Hoeksche Waard gaat het pad verder vanaf Strijensas. Daar ligt een 

mooi natuurgebied, de Oeverlanden, dat op zich al een bezoek waard is. Laar-

zen kunnen daar in sommige tijden best handig zijn. Van Strijensas volgen we 

grotendeels de Schenkelsdijk (ook een restantdijk van de Grote Waard) rich-

ting Strijen. Links van Strijen richting Cillaarshoek ligt het Oudeland van Strij-

en een poldergebied wat weer omgevormd wordt tot natuur.  “Strien” (zo 

noemen ze daar Strijen) heeft een mooie oude kern. Voor de Elisabethvloed 

moesten pasgeborenen in Strijen aangegeven worden in Klundert! Dat hoor-

de bij elkaar. Het kasteel van Strijen in Oosterhout (de Slotbossetoren) was 

van de heer van Strijen. Volgens oude Strijenaars kun je aan de accenten in 

de dialecten horen dat Klundert en Strijen vroeger bij elkaar gehoord hebben. 

Vanaf Cillaarshoek lopen we om de Anthonypolder heen. Dat poldertje is niet 

bezweken door de Elisabethvloed. Het heeft een prachtig uitzicht over het 

Oudeland van Strijen en op de Binnenbedijkte Maas. Je kunt daar heerlijk 

boterhammetjes eten op een bankje tegen een oude boerderij aan. Van daar-

uit lopen we over het jaagpad van Maasdam naar Puttershoek en vervolgens 

weer door een prachtig stukje natuur langs het Zuiddiep, de Oude Maas en de 

polder Oud Koninkrijk om zo in ’s Gravendeel uit te komen. 

Zodra je de Kiltunnel uitkomt kun je kiezen voor de stadsvariant of de na-

tuurvariant. Bij de stadsvariant ga je links de stad in. Dordrecht was heel 

klein na de Elisabethvloed en lag toen ook echt op een eilandje. Het verloor 

toen ook erg veel van zijn belangrijkheid als stad. Waar nu de Spuiboulevard 

is, stond toen het water. In de Grote Kerk zitten gebrandschilderde ramen 

met het kindje dat in een rieten mandje gered zou zijn tijdens de vloed. Kin-

derdijk beweert dat het kind daar is aangespoeld met het mandje. Langs het 

Wantij lopen we richting Kop van ’t Land.  

Als je rechtsaf gaat na de Kiltunnel gaat het pad richting paviljoen De Vier-

sprong en dan verder richting Tongplaat om van daar af langs de Merwede 

naar de Kop van ‘t Land te gaan. Daar loop je echt door een Biesboschgebied. 

Polder de Biesbosch is daar net weer in ere hersteld en teruggegeven aan de 

natuur. 

 

De rest van de tocht bewaar ik voor een volgende keer.  
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hoe loopt de Biesboschroute??? 

De oeverlanden bij Strijensas 

met het Motte kasteel 



  

Vrouwtje bruine korenbout 

 

Foto mnv archief   

Omringd door weidse en kale akkerbouwgebieden geeft de Worp 

hoop dat er nog mooie natuur aanwezig is. Vorig jaar voorjaar vonden 

we er Wateraardbei (C. palustre), Moerasmelkdistel (S. palustris),  

Melkeppe (P. palustre) en Moeraswalstro (G. palustre). Het tweede 

deel van de latijnse naam spreekt boekdelen. Palustris betekent  

moeras. Eveneens vorig jaar leek het een aardig plan om de libellen 

van het gebied te inventariseren. In de nabijgelegen vaart van Drim-

melen zaten ook al leuke soorten: Grote Keizerlibel en Grote en Kleine 

Roodoogjuffer. De Weidebeekjuffer was aanwezig bij de waterinlaat in 

Drimmelen-, en trouwens ook bij een wateroverlaat bij Oud-

Drimmelen, dus op plekken waar het water in heftige beroering is. In 

de Worp zelf begon het op 22 april met de Vuurjuffer en daarna volg-

de het hele spectrum, achtereenvolgens Glassnijder, Viervlek,  

Azuurwaterjuffer, Platbuik, Bruine Korenbout, Lantaarntje, Variabele 

waterjuffer, Watersnuffel, Gewone Oeverlibel, Vroege Glazenmaker 

en Bloedrode Heidelibel. Als apotheose cirkelde er eind mei een 

boomvalk boven het gebied. Niet zo leuk voor de libellen natuurlijk. 

Het natuurpareltje  ‘De Worp’            Hein Sommer 

Als je vanuit het wijde eenvormige akkerland de 

omgeving van de Worp bij Drimmelen in loopt, 

krijg je het gevoel in een andere wereld terecht 

te komen. Alles is hier kleinschalig. Stukjes stru-

weel worden afgewisseld met droge of natte 

stukjes weiland. Soms zijn die zo nat dat de naam 

hooiland nog te eufemistisch is. De verkaveling in 

allemaal kleine stukjes, met elk een eigen ka-

rakter, doet middeleeuws aan, de tijd van de eer-

ste ontginningen, waarbij de boeren moesten 

worstelen om de natuur de baas te worden. Wat 

maar met pijn en moeite lukte. Ook spannend is, 

dat het zandpad dat je vanaf de hoek in de Zegge-

weg op loopt- vroeger de Dordtse weg heette. 

Het pad loopt in het westen dood tegen de dijk 

die in 1645 om het gebied is aangelegd, van 

Geertruidenberg naar Hooge Zwaluwe. De aldus 

omsloten Emiliapolder bleef daardoor gevrij-

waard van overstroming. Een gevolg was dat 

Drimmelen op de huidige plek kon ontstaan, bij 

de sluis waar de Vaart in het open water  

uitmondde. Als je nu die Dortse weg in gedachten 

doortrekt, kom je ongeveer in Dordrecht uit. Wie 

weet loop je daar in de voetsporen van de mid-

deleeuwers van voor 1421. Met dezelfde aanblik 

van de omgeving als die middeleeuwer. 

Maar misschien is die hele middeleeuwse associ-

atie toch minder gepast. De Worp kan heel goed 

geen pure oernatuur zijn, deels veroverd door 

vroege boeren. Wellicht is zij juist door mensen-

hand ontstaan , doordat er allerlei perceeltjes 

werden afgegraven voor turf. In onze streken ge-

beurde dat op allerlei plekken. De overblijvende 

lage drassige stukken groeiden vervolgens dicht 

met wildernis.  
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‘If you truly love nature you find beauty everywhere’  
                                           Vincent van Gogh 



Tot zover het goede nieuws. Het gebied is in beheer bij Staatsbosbeheer.  

Het bleek dat de libellen verdwenen op plekken waar werd gemaaid.  

Vorig jaar werd er gefaseerd gemaaid. Gelukkig maar, want de libellen  

hielden zich steeds op boven de niet gemaaide percelen. Hierdoor hebben ze 

het gered. Misschien zou iets later maaien beter zijn. In ieder geval  

geruststellender. Een ander aandachtspunt is de waterstand. Er wordt gezegd 

dat de waterstand sterk verbeterd is sinds er stuwen geplaats zijn. Hoera. 

Maar alles is relatief. Schrijver dezes herinnert zich dat voor de ruilverkave-

ling van ongeveer 1970 de waterstand heel veel hoger was. Natuurmensen 

die de Worp kennen van voor die tijd verhalen over de vroegere botanische 

weelde, bijvoorbeeld de aanwezigheid van Waterscheerling. Waarom niet de 

Worp in zijn vroeger natte staat hersteld. En nu, begin april 2020, zijn schui-

ven van de stuwen zelfs omhoog gehaald, zodat de sloten zowat droogstaan. 

En dan zijn er de landbouwperceeltjes. Er is een stukje weiland dat wordt vol-

gereden met mest. In de omringende sloot werd halverwege de zomer de 

kikkerbeet verdrongen door kroos. En dit jaar, begin april, begint het kroos 

zich al stevig te ontwikkelen. Even verderop lag een perceeltje mais.  

Dit betekent naast de mest ook zwaar vergiftigde zaden. De dubbele zegening  

-van de moderne landbouw. Behalve de heidelibellen werden in 2019 de  

andere soorten libellen maar in heel kleine aantallen gespot.  

In het blad Vlinders van februari 2020 wordt beschreven hoe sinds 1900 de 

stikstof mijdende libellensoorten dramatisch zijn afgenomen, terwijl de tole-

rante soorten zijn toegenomen. Wat de gevolgen zijn voor de variatie aan 

soorten laat zich raden. Tot dusver kon het gebied een soort refugium zijn in 

een eenvormige kale omgeving. Hoe kan het dat een heel natuurgebied- 

wordt  gegijzeld door een paar snippers landbouwgebied. 

We hopen dat we er voorlopig nog van kunnen genieten. En er gebeurt ook 

veel moois. De Madese Natuurvrienden verrichten prachtig werk met het 

bijhouden van de poelen, het knotten van de wilgen en het trekken van el-

zen. En tijdens een wandeling ter voor bereiding van dit artikel zong de Cetti´s 

zanger het hoogste lied, een groep buizerds miauwde hoog in de lucht. Ver-

derop zat een paartje roodborsttapuiten. De lente begint. 
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Cetti’s zanger 

HET IS LENTE…. 

Zang van de cetti zanger en 

teruggekeerde roodborst 

tapuit! 

Roodborsttapuit man en 

vrouw Henk Eland 



Snijden in de griend,  

net als vroeger    
Toon van der Ven 

 

Er zijn binnengrienden, die in een binnendijkse polder 

liggen en zelden overstroomden en buitengrienden, die 

buitendijks liggen en regelmatig overstroomden. 

Behalve het onderscheid tussen binnen- en buiten-

grienden, kan men ook een onderscheid maken tussen 

hak- en snijgrienden. 

Een snijgriend, dat zowel binnendijks als buitendijks 

kon liggen, werd aangelegd voor de teelt van teen of 

band en werd ieder jaar met een bandhaak gesneden.                                                                    

Een hakgriend werd pas om de 3 of 4 jaar gehakt met 

een rijshaak en het dikke hout (zoals van de knotwilg) 

werd gebruikt voor hoephout, stelen en palen.        

Hakgrienden werden ieder jaar “gestikt” d.w.z. ieder 

jaar werden de nieuwe jonge twijgen er uit gesneden,  

zodat het dikke hout dikker en rechter kon groeien 

    

Een griend werd aangelegd om er zoveel mogelijk  eco-

nomisch gewin van te oogsten: Men maakte lange rech-

te akkers die normaal 4 meter breed en ongeveer 100 

meter lang waren .Er werden greppels tussen de akkers 

gegraven van ongeveer 60 cm breed en 60 cm diep. 

Deze greppels stonden in verbinding met een leigreppel 

(later werden de leigreppels  

vletsloten genoemd, waar men met een vlet doorheen 

kon varen om het hout af te voeren). De leigreppels of 

vletsloten stonden  weer  via een klepduiker in  

verbinding met het buitenwater.   

Via een klepduiker kon er alleen water uit de griend, 

niet er in.  

Op een akker werden 4 rijen wilgentenen geteeld.  

De stekken waren de topeinden  van driejarig  hout. De 

rijen stonden ongeveer 80 cm uit elkaar.  

Een stek duwde men ongeveer 40 cm in de grond en 

was ongeveer  150 cm lang, zodat de stek niet  

overwoekerd werd door onkruid.                                     

 

Er werden verschillende soorten wilg op een akker ge-

zet, het rood (zoals de schietwilg en de kraakwilg) 

langs de greppels en het pad, omdat het rood niet zo 

breed uitliep en het grauw (katwilg, amandelwilg en  

duitse dot) in het midden van de akker. Het grauw liep 

namelijk wel breed uit en werd zo dus in bedwang ge-

houden door het rood.  

Het verschil tussen het rood en het grauw is in de win-

ter, als het blad gevallen is, het best te zien als je over 

de toppen van het hout kijkt. In het najaar en de winter 

als het blad van de bomen was, van half oktober tot 

half maart, werd er gehakt en gesneden. In het voorjaar 

en de zomer werd er gewied, vooral braam en haagwin-

de waren geduchte onkruiden. Ook de greppels werden 

uitgediept, gemodderd. Bij het modderen van de grep-

pels stond men in een weekloon, geen stukloon, men 

kon dus gerust wat “aanmodderen”.   

Excursie MNV 2018 o.l.v. Toon door de Pannekoek 

Foto Chiel Camping 
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Ik wil u graag wat vertellen over mijn werk als vrijwilliger bij Staats-

bosbeheer.  

Al  ongeveer 15 jaar onderhouden wij, met eerst 6 personen en van-

af dit jaar nog met z’n vieren de snijgriend op de Pannekoek , het 

buitenmuseum van het Biesboschmuseum in Werkendam. 

Al vorens ik wil ingaan op wat wij doen en hoe we dat doen, wil ik 

eerst wat verduidelijken over de te gebruiken termen en werkzaam-

heden vanuit het verleden. 



Het werk op de Pannekoek 

De Pannekoek is een binnendijkse hak- en snijgriend. De snijgriend wordt onder verantwoordelijkheid van 

Staatsbosbeheer onderhouden door Rien, Piet, Jan en Toon. Tot vorig jaar behoorden ook tot onze groep 

Gerrit en een 85jarige ex-griendwerker Henk. Henk was onze leermeester. 

We zijn als Biesbosch-natuurgidsen hiertoe gekomen , omdat we tijdens de door ons geleide excursies, 

verantwoord wilden kunnen vertellen over het werken in de griend, maar zeker ook om de cultuur-historie 

in stand te houden, want hakken en bandsnijden was een ambacht.        

Bandsnijden is het snijden van wilgentenen, het eenjarig lot van de knot.                                              

Elk jaar half oktober begint ons seizoen. Normaal één dag in de week, normaal op de dinsdag (wel afhanke-

lijk van het weer) rijden we met z’n vieren naar de Pannekoek. Onze woonplaatsen zijn Lage en Hoge  

Zwaluwe, Made en Geertruidenberg. We vertrekken om half negen. Aangekomen beginnen we te wieden 

en daarna te snijden.  

 

In het begin van het seizoen eerst de verschillende cultivars van de Duitse dot, omdat die het eerst zijn 

blad verliest, de duitse dot heeft trouwens in het voorjaar ook het eerst de grote katten.   

  

De afgesneden loten worden tot bossen verzameld en bij elkaar gebonden 

met een bandje van één  van de flexibele wilgen (vaak Belgisch rood, 

amandelwilg of leerteen). De bossen worden op de schouder  

uitgedragen. 

Op iedere akker laten we een aantal mooie rechte, wat dikkere takken 

staan, die in maart gebruikt worden als stek. Struiken die versleten zijn en 

niet genoeg hout meer leveren worden gerooid en vervangen door een 

nieuwe stek, natuurlijk wel secuur van dezelfde soort. 

Het meeste gesneden hout wordt opgestapeld in schelften, ook wel mus-

terds genoemd.  

(We kennen op onze leeftijd allemaal de uitdrukking: Weten waar Abraham de musterd haalt). 

In mei  wordt er gewied met de riethaak. We slaan daarmee de ondergroei van vooral braam, haagwinde 

(pispotjes, ook wel “ut sjagerein” of “wen om” genoemd), smeerwortel, riet en gulden roede plat.   

Om de 3 jaar worden de knotwilgen, die de grens vormen tussen de snijgriend en de hakgriend, eerst  

gestikt (het dunne éénjarige hout eruit gesneden met de bandhaak of stikhaak) en daarna het tweejarige 

hout gehakt met de rijshaak. 

Half maart zijn we klaar. De griend ligt er dan schoon geharkt en opgeruimd bij. Klaar om weer uit te  

schieten. Het is verbazingwekkend hoe in 8 maanden de griend er dan weer oogstbaar bij ligt. 
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Griendwerkers gereedschap uit 

de zak van opa Stoop. Van links 

naar rechts: reishaak, bandhaak 

en riethaak 



Wilgenakkers en wilgensoorten…. 

Op de Pannekoek hebben we 20 akkertjes met ongeveer 40 verschillende wilgensoorten. De akkers zijn 

gescheiden door greppels. 

In de Biesbosch zijn een aantal wilgensoorten algemeen: Schietwilg (Salix alba) en Kraakwilg (Salix fragilis) 

die uitgroeien tot bomen. De katwilg (salix viminalis) , de Duitse dot ( salix dacyclados) de amandelwilg 

(salix triandra)  en de bitterwilg (salix purpurea)  blijven struiken.  

Wilgen zijn tweehuizig. Je hebt dus aparte mannelijke en vrouwelijke planten. De Duitse dot is altijd vrou-

welijk. Van de amandelwilg kennen we de driebast als de vrouwelijke soort en de tweebast als de manne-

lijke.                           

De wilgen die wij als MNV’ers  knotten zijn bijna altijd schietwilgen (salix alba) en een enkele keer  

kraakwilg (salix fragilis) 

Onze griend bevat vele verschillende wilgensoorten, veel zijn erdoor mensen gemaakt door te klonen, te 

stekken of te enten. Een voorbeeld:  Frans geel is een kruising van Salix alba x Salix fragilis x Salix rubens.  

Een aantal andere struikwilgen die alle kruisingen zijn, zijn: 2 bast en 3 bast en dan weer groene en zwarte 

2 bast en 3 bast (cultivars van de amandelwilg), Belgisch rood, Frans geel, Berijpte wilg (Kaspische  

zandwilg), Danisch bleu, Schmidstam (een kruising van katwilg, bitterwilg en amandelwilg),   

Leerteen (is zo flexibel als plastic), Laurierwilg. 

Ik noem de latijnse namen erbij omdat dezelfde wilgen soorten lokaal   verschillende namen hebben. Zo 

heet de schietwilg ook wel: rode wilg, slijkwilg, boerenwilg en schotwilg. De katwilg heet ook: Katgrauw, 

bindwilg, smalblad, groene daggelder.     

De twijgen van de wilgen in de snijgriend  werden vooral gebruikt voor het vlechten van manden.  

Hobbyisten die manden vlechten vragen vooral naar de tenen van Frans geel (is ook echt geel hout),  

Belgisch rood (Salix rubens x salix basfordiana) en het paarse hout van de Berijpte wilg (Salix daphonoides).                                                                                                                                                

Ook worden de twijgen gebruikt als band (om  de bossen riet en griendhout te binden en de wiepen  voor 

de zinkstukken aan elkaar te binden), zoals de Duitse dot en de katwilg. De amandelwilg en de katwilg  

waren ook uitermate geschikt als hoephout (hoepels waar de duigen in stonden voor tonnetjes  als  

verpakking voor boter en haring) 
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Hoe herken je de verschillende wilgensoorten?   
 

Schietwilg: De onderkant van het blad is wittig (alba). Van een afstand is 

de boom grijsgroen. De boom is hoog en smal. De takken zijn meest op-

gaand. De blaadjes verschijnen pas laat 

Kraakwilg:  De takken breken makkelijk af aan de basis met een hoorba-

re krak.  De kroon van de boom is breed. De takken zijn meer afstaand.  

Ook deze blaadjes verschijnen laat 

Katwilg: Struik. “Blaadjes staan als haren op een hond”.  Blaadjes heel 

lang en heel smal (langer en smaller dan andere wilgen) en aan de randen 

opgekruld. Mooie rechte tenen. Bloeit al vroeg in het voorjaar. Jonge twij-

gen geelgroen 

Amandelwilg: Grote langwerpige donkergroene bladeren. Meest opval-

lend is de afbladerende stam ( verveld om de 3 jaar). Bladsteel aan de 

voet met grote, nier- of hartvormige steunblaadjes, bladrand gezaagd. 

Bittere wilg: Bladen tegenoverstaand, lang en smal vaak blauwgroen, de 

grootste breedte bij de top. 

Duitse Dot: Bladeren 2-3 cm breed, 4 to 7 keer zo lang als breed. Blad-

rand oppervlakkig gezaagd tot gekarteld.  Jonge twijgen zwartgroen . On-

derzijden blijven viltig. Katjes uitzonderlijk groot 

Berijpte wilg: Teentjes paarse kleur, berijpt. Lange rechte tenen wel  tot 3 

meter 

Laurierwilg:  Sierwilg, blinkend blad, blad 3x zo lang als breed 
 

Bij elkaar gezocht en geschreven door Toon van der Ven met gedocumenteerde 

hulp van Piet Prinsen, Arno van de Pluim en Thomas Westerhout   
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Hmmm 

Het maakt mij niet uit. 

Volgens mij smaken ze 

allemaal even lekker !! 

 

 



De zwarte els Buiten de kerstperiode (2de weekend van dec. t/m 6 jan) kun je vanuit 
Zondereigen prachtige wandelingen maken in de Vallei van het Merkske. 
Dit gebied staat garant voor puur genieten. 
Het Merkse, een zijriviertje van de Mark, is een authentiek kronkelende 
beek. Zij vormt de natuurlijke grens tussen Nederland en België.  
Het grensbeekje stroomt door een beekvallei vol leven. Houtsingels en 
bramenwalletjes, bloemrijke graslanden, poelen, heischrale graslanden 
en heel veel zwarte elzen, die zo graag met hun voeten in het water 
staan, bepalen het landschap. 
Dit gebied was lange tijd een vergeten hoek, gelukkig heeft hierdoor geen 
schaalvergroting plaatsgevonden en is het beekje niet rechtgetrokken. 
Hierdoor konden de drassige hooilanden en de zeldzame planten zoals de 
moesdistel, slanke sleutelbloem en knolsteenbreek in alle rust hun gang 
gaan. 
Afhankelijk van het seizoen is er de wielewaal, blauwborst, geelgors, 
houtsnip e.d. te horen en te zien. In en rond de vennen en poelen kun je 
de zilverreiger, lepelaar, grutto en wulp waarnemen. 

Wandelen op de grens tussen Nederland en België.  
Maartje Hoeve  

Dan wordt je ’s avonds om half negen gebeld met 
het verzoek of je een stukje wil schrijven voor de 
Nieuwsbrief  van de MNV. “Pardon?”, “Ja da ken-
de gij  best”, “Oké, vooruit dan mar”. 
 
De andere ochtend meteen maar pen en papier 
opgezocht want ja in dit buitengebied, waar we 
nu verblijven, is werken op de computer geen 
optie. De dekking is soms goed maar valt soms 
ook helemaal weg. Dus dan maar op de primitie-
ve manier. 
Maar gelukkig kun je in dit buitengebied wel 
prachtige wandelingen maken. Zo wandelen we 
regelmatig naar Zondereigen. Dit is een karakte-
ristiek kruisstraat dorpje, kenmerkend hiervoor is 
dat de kern bestaat uit twee straten die elkaar 
kruisen bij de kerk. Het dorpje maakt deel uit van 
de gemeente Baarle-Hertog en telt ongeveer 450 
inwoners. Natuurlijk heeft dit dorpje, op enige 
afstand van de kerk, wel een café. M.n. in het 
weekend is het hier dan een gezellige drukte. Het 
lijkt er op dat alle toerfietsers (die wielrenners 
die in grote groepen breeduit over de weg fiet-
sen) dit café als tussenstop gebruiken. Aan lange 

tafels (hoe Belgisch kun je het hebben?) worden 
de gebeurtenissen van de afgelopen week be-
sproken en de activiteiten voor de komende 
week. 
Zondereigen is vooral bekend om zijn jaarlijks 
terugkerende kerststal met levende dieren. Deze 
kerststal is een onderdeel van een altijd  prachti-
ge uitgepijlde (zoals de Belgen dat zeggen) wan-
deling. Heel slim bouwen de vrijwilligers er een 
noem het maar  “Koek en Zopie tent” bij. Rond-
om een brandende houtkachel is het dan gezellig 
toeven onder het genot van een hapje en een 
verwarmend drankje, ook kan het spul zijn wat 
wij in kleine glaasjes doen, maar de Belgen ken-
nen géén kleine glaasjes. Oppassen dus als je nog 
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Ontdek de omgeving Baarle Nassau ..het verhaal van Maartje 

 Wat ook nog een bijzonderheid is in dit gebied is 

de “Vossenberg”, het is mogelijk dat je er tijdens 

je wandeling langs komt. De Noorman Gelmel 

bouwde hier in de negentiende eeuw een 

mottenburcht. Deze zou ongeveer 7 meter hoog 

zijn geweest met een diameter dan 32 meter. 

In 1957 is deze afgegraven met tractor en schop, 
men dacht namelijk dat het een grafheuvel zou 
zijn met daarin grafurnen. Maar het bleek een 
heuvel te zijn met wit zand. Het zand is niet weg-
gereden, dus nu is nog heel goed te zien (en een 
beetje hersteld) hoe e.e.a. eruit gezien heeft. 
 
Je kunt de Vallei van het Merkske ook ontdekken door te starten bij Bezoekerscentrum “De Klapekster”. 
Dit bezoekerscentrum is ondergebracht in een oude landlopersboerderij van Wortel Kolonie. Voor ope-
ningstijden e.d. zie: www.natuurpuntmarkvallei.be 
 
Ben je nieuwsgierig geworden en kun je niet langer wachten om op ontdekkingstocht te gaan in dit verge-
ten gebied dan kun je alvast een start maken vanaf Schaluinen in Baarle-Nassau omdat op dit moment 
(mrt 2020) al het autoverkeer naar België is afgesloten. 
In heel dit gebied ligt een uitgebreid Knooppuntennetwerk en het mooie is dat het Nederlandse-en het 
Belgische netwerk perfect op elkaar aansluiten.  
 
Mogelijk ontmoeten we elkaar in dit “vergeten”gebied. 
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http://www.natuurpuntmarkvallei.be
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‘En de boer hij ploegde voort’   Of niet ?? 

Niet kerende grondbewerking 
De laatste 10 jaar zie je steeds meer percelen die niet meer geploegd worden. Waarom is dit? 

Door de toenemende mechanisatie en daarbij de steeds zwaarder machines welke in de landbouw gebruikt 

worden wordt een aanslag gepleegd op de structuur van de bodem. Deze wordt steeds meer verdicht tot 

op een grotere diepte. Akkerbouwers die met niet kerende grondbewerking aan de gang gaan zijn zich hier 

van bewust en proberen op een andere manier de grond meer draagkrachtig te maken.  

Grond die geploegd wordt kan je vergelijken met een spons. Deze geploegde laag kan veel water opnemen. 

Bovenop wordt de grond als deze opdroogt snel grijs, maar graaf je hier met de spade een gat dan kom je 

zeer natte grond tegen tot op ploegdiepte. Hier zit de ploegzool. Een verdichte laag waar ieder jaar tijdens 

het ploegen de poriën van de wortels en wormen verbroken en grotendeels dichtgesmeerd worden. Ook 

wordt tijdens deze bewerking nog door de ploegvoor gereden, zodat er ook een diepere verdichting (door 

het gewicht van de trekker) in de grond ontstaat. Als je dieper graaft zal je zien dat de grond onder deze 

ploegzool droger is.  

Grond die niet kerend bewerkt wordt lijkt op een Bros (je weet wel zo’n chocolade reep) Gedurende het 

jaar proberen telers de grond zo veel mogelijk begroeid te laten, het zij met een oogst gewas, het zij met 

een groenbemester. Een groenbemester is een gewas wat na de oogst van bijvoorbeeld graan wordt inge-

zaaid. Het neemt de meststoffen die nog ‘los’ in de grond overgebleven zijn van dit graan gewas op en legt 

deze vast in de plant, zodat ze niet uitspoelen naar het grondwater. De wortels van deze gewassen maken 

gangetjes (poriën) van boven naar beneden in de bodem. Tevens is er een heel divers bodemleven, denk 

aan schimmels, bacteriën en wormen, in de grond aan het werk. Vooral de wormen maken in de grond gro-

te poriën, waar de plantenwortels weer doorheen kunnen groeien. Onder de wormen is de Pendelaar een 

hele belangrijke voor de afvoer van overtollig regenwater. Deze worm maakt in zijn leven 1 gang van boven 

naar beneden, waar hij door op en neer gaat. Deze gangen kunnen wel een halve centimeter in doorsnede 

worden. Door deze gangen kan het regenwater direct naar een diepere laag stromen. Al deze poriën pro-

beer je bij niet kerende grondbewerking te behouden en uit te breiden. Als hoofd grondbewerking wordt 

de grond tot net onder de verdichtte diepte alleen met een woeler iets opgetild, zodat de verdichtte laag 

breekt en daarna zakt deze weer op de zelfde plaats terug. Je rijdt hierbij boven over de grond.  Door de 

bovenste laag tot 10 cm worden de gewasresten welke na de oogst op het land achterblijven gemengd.  

Daarna wordt de groenbemester ingezaaid. Deze groenbemester blijft tot diep in het najaar of zelfs na de 

winter op het land staan en beschermd de grond tegen erosie. Daarna wordt deze ook weer door de boven-

laag gemengd en zorgt hiermee voor voedsel voor het bodemleven. Vooral de genoemde pendelaar trekt 

met behulp van een speciale lip grotere stukken organisch materiaal de grond in. Deze zorgt samen met 

andere wormen voor een voorvertering van het organisch materiaal. De poep van de wormen wordt door 

schimmels en bacteriën verder omgezet naar voor de plant opneembare mineralen en zo is de kring weer 

rond.  

Het verschil tussen een spons en een Bros is (behalve de smaak) de stevigheid. Als je over te natte geploeg-

de (spons) grond rijdt druk je deze in elkaar, doordat er nog geen stevige poriën zijn. Alles is immers verbro-

ken en door elkaar gegooid. Het gevolg is dat de grond onder die sporen verdicht raakt en de plantenwor-

tels er minder makkelijk door groeien. Met grond die niet kerend bewerkt wordt moet je ook voorzichtig 

zijn, maar als de bovenlaag droog wordt, wordt ook de laag eronder droog, omdat door de loop der jaren 

de ploegzool  door plantenwortels, wormen en woelen opgeheven is.  De grond voelt vaster aan, maar de 

wortels kunnen door de bestaande poriën groeien en kunnen zo makkelijker grotere diepte bereiken. Voor-

deel hier van is weer dat de grond minder droogte gevoelig wordt. 

 
Lenno Dane  akkerbouwer in de gemeente Moerdijk ,  

schoonzoon Toon en Nel van der Made 
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Oeaah……. Wat is het lekker in bed. Ik hoor de wind om het huis gieren en de regen-

druppels af en toe tegen de ramen tikken. Tja, de wekker ging, maar het zou toch 

fijn zijn als……. 

Nee, ik ga eruit. Het is donderdag en het is, weer of geen weer, de dag van de week 

dat ik ga werken. Werken? Ja, als vrijwilliger bij de Madese Natuurvrienden. Dit is 

een vereniging van vrijwilligers die, in overleg met Staatsbosbeheer, de heemtuin 

De Liniehof, beheert. Maar donderdags komt een speciale groep. De leden weten 

het zelf niet, denk ik, maar na lang zoeken heb ik hun naam gevonden: Werkgroep 

Parkbeheer. 

En als zodanig komen we na de zomer iedere donderdag bij elkaar. Dus uit de veren 

en vol goede moed naar het parkgebouw in de Liniehof. 

De koffiegeur komt je al tegemoet. Hiervoor zorgt Gerda, die samen met haar Bas 

menig uurtje doorbrengt in de heemtuin. Buiten de donderdagen om komen zij dan 

vaak snoeien, maaien, planten, wieden en wat er nog meer te doen is. Volgens mij 

zijn zij hier al te vinden vanaf het ontstaan van de Liniehof. Zij zijn dan ook de oud-

sten van de club! 

Zo veel soorten vogels er zijn, zo’n diversiteit vind je hier aan de koffie. Mensen uit 

de tuinbouw, uit de metaal, verkopers, administratief geschoolden, legerofficieren, 

onderwijsmensen, slagers en alle beroepen daartussenin vinden elkaar hier. Niet 

dat ze elkaar altijd goed verstaan, want ze komen uit alle windstreken van Neder-

land. En de meesten hebben hun eigen spraak behouden. Dus beginnen sommigen 

met een ‘bakkie pleur’ en anderen met ‘un bakske koffie’. En dat ‘záh mèn un baut 

hacheluh’, het kan ‘oos niks schille’. 

Onze voorzitter, Arjen, zoon van voorgenoemde oudjes en werkzaam bij Brabants 

Landschap, weet alles over de natuur. Samen met Ankie, zijn vrouw en voortrekker 

van alle activiteiten, vertellen zij wat we gaan doen. En dat is soms een activiteit in 

het natuurpark als blaren harken, snoeien, planten, nestkastjes verzorgen of bomen 

omzagen. Hiervoor hebben een aantal leden een certificaat gehaald. Veiligheid voor 

alles! We onderhouden ook het natuurgebied de Worp. Vaak gaan we wilgen 

knotten in het buitengebied van de gemeente Drimmelen. De vereniging heeft zo’n 

2000 wilgen in beheer. We maken ook nestkastjes en bijenhotels en beheren de 

door ons gemaakte spreeuwenkasten, die bij diverse sportvelden opgehangen zijn. 

Ook zijn enkelen van ons betrokken bij het project ‘erven plus’. Zij werken aan een 

verbetering van het leefgebied van erfbewonende diersoorten. 

Als het etenstijd is komen Bas en Gerda met hun (meestal) zelfgemaakte en altijd 

heerlijke soep. De lunchpakketjes worden tevoorschijn gehaald en tafels en banken 

uitgeklapt. Hard werken maakt hongerig, dus aanvallen! Er zijn er altijd bij die zelfs 

tussen twee happen door kunnen blijven kletsen, die laten we dan hun gang maar 

gaan. We accepteren elkaar zoals we zijn. Nog een bakkie koffie en weer er tegen-

aan. 

Als de energie op is gaan we terug naar ons parkgebouw. Hier wordt, onder het ge-

not van een versnapering, de dag nog eens rustig doorgesproken. De Madese Na-

tuurviendendonderdag is hierna weer voorbij. 

Moe, maar voldaan kunnen ’s avonds de beentjes weer omhoog. We gaan uitrusten 

voor de donderdag die komt. 

Een donderdag uit het leven van……. 

Kees van Meel 



Organisaties en verenigingen bieden in coronatijd leuke online lezin-

gen en cursussen aan. Kijk bijvoorbeeld eens op  

- youtube.com  Lezing jaar van de wilde eend geplaatst door SOVON 

Vogelonderzoek Nederland 

- Vogelbescherming Nederland biedt 2 gratis cursussen aan ; 

Vogels in Nederland en Tuinvogels in Nederland ; aanmelden en infor-

matie via https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/online-

vogelcursussen  

Ben je als vrijwilliger actief bij de Madese NatuurVrienden dan kan je 

deelnemen aan het e-learning platvorm Leer je groen. Wij zijn nl ook 

Staatsbosbeheer en Brabantslandschap vrijwilliger. Na registratie op 

de site kan je deelnemen aan online cursussen. Dit is zelfs gewenst en 

wordt aangeraden. https://leerjegroen.nl/#registreer  

  

Leuke tips... 
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 

https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/online-vogelcursussen
https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/online-vogelcursussen
https://leerjegroen.nl/#registreer

