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Evert, 
 

Een MNV werkdag op een donderdag (11-3). Knotten in de griend in de 

Slikpolder. 

Voorjaarsstorm Evert raast over het land en is de MNV’ers ter wille al het 

(te) zware hout op de koppen de juiste richting in te blazen. Kicken als je 

weet hoe je het wilt, spannend als je net niet genoeg ervaring hebt.  

De soep tussendoor van oma Gerda, ouwehoeren over de May als de ambi-

tiebal wat kleiner word en het  biertje nadien in het veld  maken de MNV 

werkdag -compleet. 

Een gewone werkdag is het zeker niet. Evert de storm doet zijn invloed  

gelden en slechts 11 MNV’ers (bikkelharde) vrijwilligers landschapsbeheer, 

van een actieve club van > 20 man vrijwilligers verlaten moe maar voldaan 

de Slikpolder. Dit heeft alles te maken met die klote Corona. 

 

De invloed van de Corona is afgelopen verenigingsjaar  voor onze vereni-

ging heel groot. Geen lezingen, geen evenementen, uitgeklede werkdagen. 

 

We merken echter wel dat onze club elkaar op de hoogte wilt houden. 

Een simpel telefoontje, een mail, SMS, een whats-app. 

En daar word alles in besproken. Geen stuks knotwilgen, maar wel en wee. 

 

Dat is de kracht van de MNV. 

 

We zien verenigingen  tegen heug en meug activiteiten plannen.  

De onder voorbehoud komt er iedere keer bij en ten langen leste komt er 

een rood kruis, ‘afgelast vanwege de Corana-maatregelen’, bij te staan. 

 

Het bestuur wacht rustig af.  

 

En als het mag? 

 

Belofte! Gaan we een jaar goedmaken.  

 

Groet Arjen,  

 



Programma 

“Natuur en landbouw versterken elkaar” 
Interview met Gijs Smits van Oyen door Kees van Meel 

Eind jaren ’80 kwamen Marc Smits van Oyen en zijn vrouw Pippi wonen aan de 

andere kant van de dijk langs de Koekoekpolder. Zij trokken in in het voormalige 

koetshuis toen Bas van Rijsbergen stopte met zijn café, de Koekoek.  

In 2002 lieten zij een nieuw huis bouwen. Hier wonen zij nu, soms nog,  

samen met hun inmiddels volwassen kinderen Jan, Gijs en Tessa, die  

studeren. Zij bestieren hier een biologisch landbouwbedrijf van 140 ha.,  

waaronder ook het bos valt.  

We hadden een gesprek met Gijs, beoogd opvolger van zijn ouders. 

Gijs is 22 jaar. Na zijn middelbare school ging hij studeren in Engeland.  

Hier volgde hij de 3-jarige opleiding ‘Agriculture’, een brede universitaire  

opleiding over planten en dieren. In Wageningen volgt hij nu de opleiding plan-

tenwetenschappen.  

Hij hoopt hier over een jaar af te kunnen studeren.  

Als afstudeeronderwerp koos hij ‘de bodem’. 

Geschiedenis 
Over de geschiedenis van het gebied leren we van Gijs nog heel wat bij.  

De familie van zijn vader, die uit Nuenen komt, had vanaf ongeveer 1830 ook 

grond op de plaats waar nu de Koekoekweg en de Ruilverkavelingsweg elkaar 

kruisen. Hier stond op een terp een huis.  

Rondom was het water van de Biesbosch dat tot de buitendijk kwam.  

Altijd moest men met het bootje overvaren. Het koetshuis stond buiten de dijk. 

Er is toen een dam aangelegd om met paard en wagen langs het water te  

kunnen. Deze dam ligt er nog altijd: hij ligt parallel aan de Koekoekweg over het 

grondgebied van de familie. 

Dieren 
Gijs vertelt dat hij het altijd leuk vond om mee te helpen. Hij hield  van de na-

tuur. Zijn ouders runden een akkerbouwbedrijf, maar kleine Gijs wilde er ook 

graag varkens bij. En zo kwamen er varkens, en later ook koeien. Zij kozen de 

rassen zorgvuldig uit: De dieren moesten onderhoudsvriendelijk zijn en geschikt 

voor het Nederlands klimaat.  

Dat vonden zij in Engeland in het varkensras Oxford Sandy and Black, en in 

Schotland in het koeienras Aberdeen Angus. Gijs geniet ervan als hij ziet hoe de 

dieren zijn: ‘De koeien zijn echt kuddedieren. Als er een vos in de wei komt, dan 

gaan de oudere dieren naast elkaar staan om hun jongen te beschermen.  

Zij lopen dan samen naar de vos, die dan natuurlijk eieren voor zijn geld kiest.  

De varkens zijn niet zo. Je ziet ze vaak ook los van elkaar op andere plaatsen in 

hun weiland of modderpoel’. Het vee van de Koekoek krijgt als maaltijd de  

producten van hun akkerbouw die niet in de winkel te verkopen zijn en de rust-

gewassen van de akkers. Gijs vertelt hierover, terwijl hij liefdevol een mooie  

grote zeug streelt, die met haar kleintjes even uit haar schuilplaats is  gekomen. 

Hun wederzijdse gevoelens laten ze blijken door soms zelfs aan de laarzen van 

Gijs te knabbelen. Er zijn nu op de Koekoek maar enkele varkens en ongeveer 

120 koeien. 2 



Visie 
De visie van Gijs is: je moet de landbouw combineren met de natuur. Het hoort bij elkaar. Langs de ak-

kers kun je stroken laten liggen, die niet bebouwd worden. Hier komen dan hazen, vogels en insecten op 

af. Zij hebben dan het gewas van het land niet nodig. De vogels en insecten eten ook de schadelijke in-

secten die in de gewassen kruipen, zodat je deze beestjes niet hoeft te bestrijden. Bomen langs de wei-

landen laten groeien vinden de dieren ook fijn. ‘Je staat ervan versteld hoe goed de dieren weten wat 

goed voor hen is: komen ze in een nieuwe wei, dan lopen ze eerst naar de wilgen en eten die blaadjes. In 

het wilgenblad zit een medicinale stof die gebruikt wordt voor aspirines. Ze weten ook precies welke 

plant ze wel en welke niet moeten eten. Zo blijft hun maag-en darmstelsel gezond’. 

Biologisch 
De Koekoek is een natuurlijk weide- en akkerdomein. Hier wordt biologisch gewerkt. Zij hebben het keurmerk bio-

logisch, waarop ze jaarlijks worden gecontroleerd. Zij gebruiken geen kunstmest of chemische bestrijdingsmidde-

len. En er wordt gebruik gemaakt van vruchtwisselteelt: regelmatig op hetzelfde stuk grond een ander gewas kwe-

ken. Zo put je de bodem niet uit. Dit is ecologisch de landbouw bedrijven: Zorgen voor een natuurlijk evenwicht. Je 

laat veel over aan de natuur, hoe grillig die soms ook kan zijn: De regen kan de akker veel te nat maken, maar kan 

ook de koolvlieg verdrijven, die daardoor de koolraap met rust laat. Het gewas kan zo lekker doorgroeien. Je hebt 

altijd aandacht voor de bodem. Als je ervoor zorgt dat die gezond is en weerbaar tegen negatieve invloeden, dan is 

die bodem ook goed voor de gewassen en de dieren. 

Regels, regels, regels….. 
Gijs staat achter de kringloopvisie van minister Schouten: Zij wil een meer natuurlijk landbouwbeleid. Maar dit ver-

eist zeker 10 jaar en we moeten het stikstofprobleem nu oplossen! Er zijn heel veel regeltjes waaraan boeren zich 

moeten houden. Ook regeltjes die positieve verandering tegenhouden: Je mag bomen planten langs de weilanden, 

maar als het experiment mislukt, dan mag je de bomen niet rooien, vanwege de herplantplicht! Veel regels zijn ook 

niet voor alle boeren geschikt. Zij zijn vaak goed bedoeld, in Gijs’ ogen, maar hebben vaak een slechte uitwerking. 

Regels houden het duurzaam boeren tegen. Het is goed dat er regels zijn, maar je zou er op een positieve manier 

van af moeten kunnen wijken. Voor onze koeien, zegt Gijs, zouden we graag een potstal bouwen. In zo’n stal zorgt 

de mest, samen met strooisel dat eroverheen gaat, voor een goed bemestingsproduct dat niet voor stikstof zorgt. 

Maar door de stikstofregels mag je geen stal bouwen! .  
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Wist u dat… 

De MNV en haar vrijwilligers 

al sinds haar oprichting de 

knotwilgen op de dijk aan de 

ruilverkavelingsweg,, de  

huisplaat en ook de wilgen 

van het griendje van de fam. 

onderhouden. 

Afgelopen maand is op een 

coronaveilige manier een 

deel van de wilgen op de dijk 

geknot. Mark Kapteijns en 

James van Leuven (Brabants 

Landschap) waren aanwezig 

om ons op de film te zetten. 

Een nieuwe film van Mark 

Kapteijns in het kader van 40 

jaar coo rdinatiepunt BrL. 

Boeren willen wel duurzamer gaan werken en natuur aanleggen. Hier-

voor moeten ze investeren. Maar komen ze bij de bank, dan zegt die: 

eerst afbetalen, dan pas nieuwe investeringen!  

De oplossing 
De boeren hebben in de ogen van Gijs een slechte marktpositie.  

De prijs van hun producten wordt bepaald door enkele handelaren en 

de winkels. De boeren zouden zelf de prijs moeten kunnen bepalen.  

Er zou een soort CAO moeten komen voor de boeren. De productie 

van de boeren zou zelfvoorzienend moeten zijn: eerst producten  

kweken voor Nederland en daarna pas naar andere landen in Europa. 

Handel over de hele wereld kan negatief werken: In Brazilië wordt soja 

geteeld waarvoor de regenwouden worden gekapt.  

Zelf soja kweken, dus! 

Het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (Europees),  

het PlattelandsOntwikkelingsProgramma, en het Nationaal Strategisch 

Plan geeft de boeren subsidie, maar eigent zich dan ook rechten toe 

om de boeren de wet voor te schrijven. De economische positie van 

de boer zou eerst moeten worden verbeterd.  

De Nederlands Akkerbouw Vakbond werkt hier al aan, o.a. door te 

streven naar vaste afnameprijzen. Als de boer vrijer is zal hij meer 

doen aan de natuur, waardoor er minder stikstofuitstoot komt. 

Voorbeeld 
Gijs gelooft in voorbeeldfuncties: Als er boeren zijn die meer duur-
zaam werken, en dit lukt goed, dan zullen daar anderen in volgen. Veel 
dingen zijn nog onbekend bij veel boeren. En onbekend maakt onbe-
mind! Je stem laten horen vindt Gijs goed, van te agressief demonstre-
ren houdt hij niet. 
Hij geniet van het boerenleven, in samenhang met de natuur. Zonder 

die natuur zou ik het boeren zelfs saai vinden, aldus Gijs. Er is toch 

niets mooiers dan over je akkers enkele reeën te zien lopen! 

Nog een dik jaar studeren. Dan heeft Gijs voldoende kennis. Het land-

bouwbedrijf de Koekoek zal zich dan samen met hem verder ontwikke-

len. 

           

Succes Gijs.  

We blijven de Koekoek in de gaten 

houden en zullen af en toe met de Ma-

dese NatuurVrienden een stukje van je 

natuur  

onderhouden! 

 

Kees van Meel 
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Het infobordje dat deelne-

mers hebben gekregen om 

op te hangen  om aan te 

geven dat ze de biodiversi-

teit op hun erf een warm 

hart toedragen 

In de nieuwsbrieven 8  

(Nov 2019) en 9 (Mei 

2020) is er al uitgebreid 

verslag gedaan over dit 

project. Nog even samen-

gevat beoogt  dit project de 

bevordering van de        

biodiversiteit op en rond  

erven in het buitengebied.  

Het is Brabantbreed 

uitgerold op initiatief van 

Brabants Landschap (BL) 

en gesteund door de pro-

vincie en diverse (24) 

deelnemende gemeenten.  

In totaal zijn in deze fase 

op ongeveer 500 erven 

maatregelen verzorgd in 

de vorm van o.a. streekeig-

en beplanting en  diverse 

nestkasten.  

 

 

Ervenplus; stand van zake door Antoon de Bont 

In de gemeente Drimmelen was een budget beschikbaar voor 10 

deelnemers. Afgelopen voorjaar zijn door de MNV de erfscans en de 

correspondentie met de deelnemers verzorgd. In de loop van Novem-

ber 2020 zijn de bestelde beplantingen door de leverancier 

rechtstreeks geleverd. De nestkasten en de overige maatregelen zijn 

door de MNV gedistribueerd waarmee voor de MNV het project af-

gerond is.  

Voor de uilenkasten heeft het projectteam de lokale uilenwerkgroep 

benaderd om bij 6 deelnemers  de uilenkasten te leveren en te 

plaatsen. 

We kunnen met genoegen terugkijken op een geslaagd project waarbij 

we bij alle deelnemers steeds gastvrij werden ontvangen.  

Vaak werden we enthousiast   

begroet door, meestal, een hond 

maar bij Arjan Segeren waakt René 

de gans en dan heb je geen hond 

meer nodig. 
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  Maatregel/Deelnemer Totalen 

Nestkasten 

Boerenzwaluw 5 

Steenuil 5 

Steenuil Man 1 

Kerkuil 2 

Vleermuis 13 

Torenvalk 6 

Halfopen 23 

Huismus 10 

Spreeuw 8 

Overig 

Muizenruiter 2 

Drinkbak (Steenuil) 1 

Overhoekje (inzaai) (m2) 550 

Infobordje 10 

Beplanting 

Solitaire bomen 6 

Fruitbomen 14 

Knip/scheerhagen (m) 130 

Struweelbosjes/singel (m2) 290 

Groenling Rosarium (m2) 35 

Overzicht van de maatregelen die genomen zijn bij 

de verschillende deelnemers 



  

Ondertussen heeft BL de gemeenten benaderd voor ErvenPlus 3.0.   

De gemeente Drimmelen heeft zich nog niet aangemeld voor 

deelname.  

Het is dus nog afwachten of er nog een vervolg komt. 

 

 

 

Beste natuurvrienden 

 

 
 

De komende maand zal de contributieronde weer uitgevoerd worden. 

Helaas hebben wij als club het afgelopen jaar minder kunnen betekenen door de epidemie. 

Betere tijden zullen aanbreken en dan valt er wat in te halen (hopenlijk geen contributie) 

Voorlopig beleven we de natuur individueel of in gezinsverband. 

Om nog meer van de natuur en cultuur te genieten zou je , indien nog geen lid, kunnen over-
wegen om naast het lidmaatschap van de m.n.v lid te worden van het BRABANTS LANDSCHAP. 

Voor een heel klein beetje, van het geld wat je niet uit kon geven in de kroeg of restaurant ben 
je lid en krijg je een welkomspakket met heel veel informatie over de brabantse natuur, wandel 
en fietsroutes, en van alles wat bloeit groeid vliegt kruipt zwemt (bijt en steekt)  

Bovendien krijg je ook nog een jaarkaart waarmee korting mogelijk is. 

Neem de verstrekte natuurgids mee en ga er op uit (met in achtneming van coronaregels) dan 
kan je alles zelf beleven en je kennis vergroten. 

Ik zou zeggen doen ,thuisblijven is duurder en saaier. 

Veel plezier en gezondheid 

Wim Bijleveld, penningmeester m.n.v.  
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Gerit Koorevaar die een 

vleermuizenkast ophangt. 

‘NEGATIEF…….het meest positieve woord van het jaar  

 
#persconferentie #coronamaatregelen #loesje”  

Bericht van de penningmeester 
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Het Biesboschpad deel 2 

We zijn de vorige keer gestopt bij de Kop van het Land. Daar staat trouwens een 

leuk cafeetje, het Fluitekruid. Daar heb ik verschillende keren samen gezeten 

met Wim van Wijk. Voor sommigen bekend als de schrijver van de Historische 

Atlas van de Biesbosch. Daarin zijn heel veel landkaarten verzameld die ooit van 

de Biesbosch en omgeving zijn gemaakt met veel uitleg over de geschiedenis. 

Deze man schrijft de te teksten voor de wandelgids van het pad. Maar dat even 

terzijde. 

We gaan verder met het pad. Na de pont richting Werkendam lopen we richting 

het Biesboschmuseum. Uiteraard lopen we dan door de Pannekoek en kunnen 

we daar de griendwerkzaamheden van Toon van der Ven bewonderen.  

Met 3 anderen onderhoudt hij al jaren die grienden. (zie artikel in Nieuwsbrief nr 

9 2020) Het is een onderdeel van het museum.  

Vervolgens dwars door de Noordwaard om bij het Fort bij het Steurgat uit te 

komen. Met een bocht lopen we rondom Werkendam.  

Vroeger leefde de bevolking van de rivier. Schippers, beurtvaarders en vissers 

vonden er hun bestaan, en later zijn er veel griendwerkers in de Biesbosch  

actief. Aan hen dankt Werkendam de naam 'de Vrouwenhemel', aangezien vele 

mannen de gehele week in de Biesbosch verbleven.  

Hoe je die bijnaam moet uitleggen weet ik niet precies. 

Na Werkendam lopen we langs Fort Bakkerskil door de Oostwaard richting  

Vissershang. Van daaruit over de Nathalsweg dwars door Hank richting Dussen. 

Daar lopen we natuurlijk langs het kasteel van Dussen en verder richting 

Bergsche Maas. Dan volgt een behoorlijk stuk langs deze rivier om daarna nog 

een langs een kronkelig stukje van het Oude Maasje te lopen waar we dan  

uiteindelijk in Drongelen aankomen. Met de gratis veerpont steken we over naar 

Waalwijk.  

Op het vaste land slaan we links af richting Elshoutse Zeedijk. Een prachtige dijk 

met meerdere wielen. Die dijk hoort absoluut thuis in het pad vanwege zijn 

schoonheid maar vooral omdat tot die dijk het water is gekomen bij de  

Elisabethvloed. Dat is een stevig stuk landinwaarts! Het moet wel een vreselijke 

storm geweest zijn. Bovendien kwam er 3 jaar later nog eens zo’n storm, de 3e 

Elisabethvloed en ook toen was het november. 

Aan het eind van de Elshoutse Zeedijk slaan we rechtsaf en lopen we Waalwijk 

in. Net achter de winterdijk die vlak langs de huidige snelweg loopt is  Waalwijk 

ontstaan. De Grotestraat willen we daarbij niet missen. Daar ligt de ontstaansge-

schiedenis van Waalwijk toen nog Baardwijk. Vervolgens lopen we richting 

Sprang-Capelle en Waspik door of over de Naad van Brabant. Het gebied waar 

het zand de klei ontmoet met veel kwelwater. De provincie stopt veel energie in 

het in ere herstellen van de natuur in dat gebied. Het is echt een prachtig stuk in 

de hele tocht, vind ik. In Sprang Capelle lopen we door een prachtige oude  ka-

rakteristieke bomenlaan richting het kasteeltje van de familie De Roy van Zuide-

wijn. Daar reden ze vroeger door met het rijtuig, rechts richting de kerk in 

Sprang en linksaf richting het theehuis aan het water. Het staat te koop, dus als 

je nog een kasteeltje zoekt? 

 

Huiskamer cafe Fluitenkruid.  

Het beste vegarestaurant van  de 

omtrek vind je op steenworp afstand 

van Fluitekruid :Herberg Kop van het 

Land. Bekijk het filmpje uit Binnenste 

Buiten met Alain Caron en de 

chefkok van Kop van het land. 

 

https://binnenstebuiten.kro-ncrv.nl/

passie-voor-eten/video/vegachef-in-

dordrecht 

 

winter in de Noordwaard 

2017/2018 

 

Zicht vanuit 1 vd kamers van B&B 

Fort Bakkerskil 



We tikken Waspik een klein beetje aan maar lopen via het kronkelpad richting ’s Gravenmoer. Halverwe-

ge steek je over een sluis de Donge over om daarna richting Raamsdonk te lopen. We passeren de zielig 

alleenstaande Lambertuskerk. De A59 scheidt de kerk van het dorp. Oorzaak is de Elisabethvloed. De 

kerk bestond toen al met er om heen een dorp. De vloed verwoestte het dorp maar de kerk bleef gro-

tendeels overeind. Voor de eigen veiligheid bouwden de Raamsdonkers toen op een wat hoger gelegen 

gebied het nieuwe dorp.  

Ook Raamsdonksveer en Geertruidenberg leefden eeuwenlang van het water en de latere Biesbosch. 

Geertruidenberg maakte samen met Dordrecht uit wie de visrechten had in de nieuwe binnenzee.  

Daarvoor moest bepaald worden waar de loop van de Maas had gelegen. Vanuit Den Berg voeren ze 

met een boot met een lange stok het water op. Al prikkend in de bodem bepaalden ze zo de loop van de 

rivier. Uiteraard komen we met pad over de Markt van Geertruidenberg. Dat wordt het officiële start-

punt van het Biesboschpad. 

We steken de brug over het Amertakkanaal over en lopen langs het 

kanaal richting Drimmelen.  

Daarmee zijn we terug bij het begin aangekomen. Als extra start 

Staatsbosbeheer in 2021 met een pont die ongeveer vanaf het 

Jachtpanorama naar de overkant vaart. Van daaruit kun je dan zo’n 

15 km wandelen in de ‘natte’ Biesbosch. Je loopt dan over de brug 

van St Jan. Aan het eind van je tocht hijs je de mand waarna je weer 

wordt opgehaald. Dat is een mooi toetje voor dit bijzondere wandel-

pad door onze eigen Biesboschregio.  

Hans Kuijpers       Hans; hier niet aan de wandel maar  aan het werk 

als vrijwilliger bij de Madese NatuurVrienden  in  de werkgroep park 

- en landschapsbeheer. Foto Chiel Camping 
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ALGEMENE LEDENVERGDAERING MADESE NATUURVRIENDEN 

 

Ook dit jaar zal de ALV digitaal gehouden worden. Bijeenkomsten zijn ivm 

covid 19 nog niet toegestaan. 

 

Voor het bijwonen van de vergadering dient u zich voor zaterdag 27 maart 

aan te melden  bij het secretariaat stoop@ankieenarjen.demon.nl. 

U ontvangt een Microsoft Teams link en de benodigde info per mail. 

Let op! U heeft een computer/laptop met camera en geluid nodig! 



Voorbeeld van een open kast 

Vleermuiskast houtbeton                     

Schoonmaak en controle nestkas-

ten  Wilhelminastraat 

 

Nestkasten in Natuurpark de Liniehof Antoon de Bont 

Elk najaar is een van de eerste klussen van de werkgroep-Parkbeheer 

het reinigen van de nestkasten in het park. Dit jaar is ongeveer 2/3 van 

de 66 kasten bezet geweest. 

Tijdens de uitvoering werd al snel duidelijk er veel kasten gebreken 

vertoonden. Er werd besloten om eea. eens aan te gaan pakken star-

tend met een inventarisatie van de gebreken.  

Sommige kasten konden met een kleine aanpassing ter plekke worden 

gerepareerd, andere werden verwijderd en in de werkplaats opgelapt 

of volledig afgeschreven. De gerepareerde kasten werden weer op-

gehangen aangevuld met een aantal kasten die nog op voorraad 

waren. 

We hebben nu in totaal 83 kasten in het park hangen.  

Het is een mix van mezen- en spreeuwenkasten, open kastjes (bv. voor 

o.a. vliegenvangers) en enkele speciale kasten voor o.a. vleermuizen.  

Om in de komende jaren de monitoring te verbeteren zijn alle kasten 

voorzien met een metalen tagplaatje met een volgnummer en er is 

een digitale plattegrond gemaakt met alle kastlokaties en kastnum-

mers aangevuld met een corresponderende indexlijst. 

maar ook buiten de Liniehof  
Ook buiten de Liniehof hangen.nestkasten die jaarlijks gecontroleerd 

worden. In het kader van het project rondom  de spreeuw hangen er 

ondermeer kasten bij de voetbalvelden  van de Madese Boys, HZ 75 

(Hooge Zwaluwe), VV Zwaluwe, VCW  (Wagenberg) het Gemeente 

park en de golfbaan Landgoed Kurenpolder  te Hank. Momenteel in 

totaal 72 kasten  . Ook hier zijn reparaties noodzakelijk en moeten nog 

enkele kastjes terug gehangen worden.  

In de Wilhelminalaan te Made hangen ook nestkasten van de MNV dit 

zijn er 24 en allemaal verschillend. Nestkastjes voor kool - en pimpel-

mezen, spreeuw maar ook vliegenvanger kasten. 

Regelmatig verzorgen wij voor de gastgevers 

(voetbalverenigingen,gemeente en golfclub ) een nieuwsbrief.  

Onlangs kwam een nieuwsbrief waarin te lezen is wat de vrijwilligers 

hebben kunnen constateren na de schoonmaak. 

In tabelletjes is weergegeven hoe zich dat verhoudt met voorgaande 

Jaren. Zijn de resultaten beter of slechter dan de Jaren ervoor ? 

Lees het in de nieuwsbrief spreeuw op onze website.  

https://madesenatuurvrienden.nl/spreeuwenproject/    onderaan de 

pagina ziet u een afbeelding van de laatste nieuwsbrief . Door op de 

afbeelding te klikken opent u de nieuwsbrief. 
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Kijk en luister tips: 

De unieke 6 delige videoserie  “Een zegen in de Delta ‘neemt je mee naar de kraamkamers van de 
Zuid-Hollandse delta  
Onderzoeker en presentator Mick Vos ons mee op pad tijdens het veldwerk  

Een Zegen in de Delta 

Het project 'Een Zegen in de Delta' brengt in kaart welke jonge vissen gebruik maken van welke ge-
bieden en in welk habitat ze het goed doen. Dit gebeurt door wadend te vissen met een broedzegen 
(groot visnet). Hiermee wordt inzichtelijk welke gebieden belangrijk zijn als kraamkamer voor welke 
vissoorten. Een belangrijk onderdeel van het project is om te kijken óf en hoe de samenstelling van 
de juveniele visgemeenschap verandert nu de Haringvlietsluizen op een kier staan en er weer zout 
water het Haringvliet in mag stromen. 

de 6 afleveringen zijn  klaar en te bekijken via de volgende link 

https://www.ravon.nl/zegenindedelta   (ook in de Biesbosch wordt gefilmd) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ben jij een vogel fan en wil je meer weten over de zeearenden in de Biesbosch?  

De Werkgroep Zeearend Nederland heeft verschil-

lende jonge zeearenden gezenderd. Hoe het gaat 

met de jonge zeearenden en informatie over het 

onderzoek is te lezen op https://

werkgroepzeearend.nl/ 

De jonge zeearenden zijn online te volgen via  

https://portal.werkgroepzeearend.nl/    

Foto ;Aanbrengen van GPS-logger op jonge zeearend in de 

Oostvaardersplassen, 5 juni 2020 (Bron: Tjibbe Hunink)  

Veel organisaties zoeken in corona tijd manieren om contact te houden met hun leden . Online ge-

beurt er nu heel veel. Bijvoorbeeld:  TEST JE KENNIS OVER  MUIZEN ,ROOFDIEREN of VOGELS via een 

online quiz van de zoogdiervereniging of natuurpunt 

https://www.zoogdiervereniging.nl/formulier/herken-het-muisje#no-back  

https://www.zoogdiervereniging.nl/formulier/herken-het-roofdier#no-back 

https://www.natuurpunt.be/de-grote-vogelquiz? 

 

 

https://www.ravon.nl/zegenindedelta


Donker groen of toch maar weer een lichte kleur 

De vleermuiskraamkast 

Zorgvuldig werd de vleermuiskraamkast opgebouwd in lagen zodat vleer-

muizen zich tussen de lagen kunnen verplaatsen. Een goed beproefd, door 

dacht model van Eric Corsten. De lagen zorgen ervoor dat er binnen in de 

kast minieme temperatuurverschillen zijn. Belangrijk voor de vleermuizen. 

Wanneer ze het ietsje te koud of warm hebben kunnen ze zich in de kast 

verplaatsen.  

Eric gaf destijds aan dat de kast donker moest zijn. Wij, die eigenwijze 

MNV’ers  dachten ‘op het Zuiden’ ‘volle bak zon erop, dat gaat h’m niet 

worden’. Maar de kast werd niet in gebruik genomen. Tja dan maken we 

hem maar donker….zonder resultaat. 

Maar, wat lezen we onlangs in een artikel van Nature ToDay  
Nederland kunnen we allang niet meer bestempelen als koud kikkerlandje. 
Zomers worden steeds warmer en dan is het belangrijk om oververhitting 
te voorkomen. Dat geldt ook voor vleermuizen. Helaas blijkt dat bij donkere 
vleermuiskasten een moeilijke opgave. Het veel gegeven advies om vooral 
zwarte vleermuiskasten te gebruiken en deze te plaatsen op het 
zuiden, moet hoognodig herzien worden.   

Wat nu?? Toontje de boel weer over laten schilderen? 

Na ook het gedownloade rapport gelezen te hebben nemen we 
contact op met 1 van de betrokken onderzoekers, David Brouwer.  
De onderzochte kasten zijn enkel laags kasten . Maar hoogst 
waarschijnlijk zullen ook temperatuurmetingen van het microkli-
maat in onze kast uitwijzen dat de temperatuur TE hoog wordt.  

Meten is weten  
De MNV heeft 2 dataloggers aangeschaft om een eigen on-
derzoekje te doen alvorens we het besluit nemen wat er 
met de kleur van de kast moet gebeuren.  De loggers zullen 
op verschillende plaatsen in de kast geplaatst worden. Ge-
durende de zomermaanden zullen metingen geregistreerd 
worden. We houden jullie op de hoogte! 

Wil je het achtergrond artikel  >>> 

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=26980 

In het artikel staat een link om het rapport te kunnen downloaden. 
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De kraamkast voor de donkergroene fase 
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