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Voorwoord 

 
Vakantie, heerlijk er op uit. Waar anderen onze streek komen bewonderen, trekken wij ver weg om de 
omgeving van andere mensen te verkennen. In onze regio zoekt men de Brabantse gezelligheid, de heide en 
de duinen of misschien wel niets. Wij gaan er op uit om bergen te beklimmen, in de zee te duiken of gewoon 
niks te doen. Ieder zijn meug zei de boer….en zo is het maar net.  
Nu even geen Waalwijkse beslommeringen. Op naar de Italiaanse pasta, Spaanse paella, Belgische frites en de 
Noorse zalmen. Een enkeling besluit naar een land te gaan waar geen mens van gehoord heeft. Het moet niet 
gekker worden.  
De spreekwoorden die we kennen zeggen genoeg. Eigen haard is goud waard. Oost west, thuis best. 
Prettige vakantie en een behouden thuiskomst. 

Het Bestuur 

 
 
Dagtocht IVN de Waerdman,  29 mei 2010 

 
Klokslag 8.00 uur met de bus uit Drunen  vertrokken richting Brabantse Wal, de zon schijnt al heerlijk. Eerste 
stop in het Markiezaat bij Bergen op Zoom. Ontvangst in het bezoekerscentrum de Kraaijenberg van het 
Brabants Landschap. Daar koffie gedronken en “onze” appelflappen opgegeten. Er was een gelegenheid om 
met de gids rond te wandelen en de uitkijktoren te beklimmen. Er werd onder andere een bruine kiekendief en 
een kleine zilverreiger gespot. Een prachtig uitzicht over het Markiezaat. Een uitgestrekt brakwatermeer met 
zogenaamde schorren. Met een spoor van kruimels achter gelaten in het bezoekerscentrum vertrokken we 
richting de Zak van Zuid Beveland.  
Vanuit de bus konden we een blik werpen op landgoed Mattemburgh. Chauffeur Simon stuurde de bus door 
soms zeer krappe ruimtes. Hij weet nu dus ook dat je op stap met de Waerdman van alles kunt verwachten. In 
Nisse gewandeld door het heggenlandschap van Natuurmonumenten “de poel” en over de bloemendijken. Met 
nog een gedeelte onaangetast landschap van vroeger.  
Daarna gereden via Wolphaartsdijk, naar het Veerse meer, daar gestopt voor een lunch bij restaurant “de 
Meerkoet”. Via de zandkreekdam naar Noord-Beveland. Gewandeld in het buitendijkse gebied “Schotsman” 
nabij de Veerse dam. Veel soorten orchideeën gezien op de zeer schrale gronden. Onder andere vleeskleurige 
orchis en kleine kever orchis. En hier geleerd dat molshopen een zeer belangrijke rol vervullen in de 
verspreiding van orchideeën . Een mooi gevarieerd gebied aan het Veerse meer. Rond 15.30 weer op weg, 
bewolkt maar nog steeds droog. Via de stormvloed kering langs Neeltje Jans op weg naar Made (weer terug in 
Brabant). Bij heemtuin de “Liniehof”ontvangen door Arjen Stoop met zijn vrouw en zoon. Daar door de tuin 
gewandeld en er was gelegenheid om iets te drinken. Nu begint het door te regenen. Gauw weer in de bus 
naar Drunen waar we iets na zes uur weer veilig aan komen. Wat een geweldige dag met zoveel mooie 
plekjes. De fotograven onder ons hebben een mooie verzameling kiekjes op hun geheugenkaartjes. En de 
mensen van de plantenwerkgroep een lange lijst met waarnemingen. Een geslaagde dag onder leiding van Piet 
de Jong met mede bestuursleden.    
 
Door Marian en René Groeneveld. 
 

 
DE WEIDEVOGELBESCHERMING IN 2010. 

 
In de afgelopen tijd kwamen via de contactpersonen van onze zes groepen de voorlopige 
groepsresultaten van het seizoen 2010 bij ons binnen. We nemen aan dat die bij benadering samen het 
eindbeeld van dit jaar geven. Het definitieve resultaat moet naar voren komen uit de veldboekjes die straks 
door haar verwerkt worden in het databestand van het Brabants Landschap. 
Dus hierna tref je het voorlopige seizoenresultaat aan. De definitieve resultaten komen later aan de orde in 
een van de volgende nieuwsbrieven. 
 



Voorlopige seizoensresultaat 
 

Totaal vonden we 202 nesten (176x kievit, 15x scholekster, 1x knobbelzwaan, 4x wulp, 4x wilde eend en 
2x meerkoet). In grote lijn ongeveer hetzelfde beeld als vorig jaar. Nu echter wel wat minder kieviten, 
maar meer scholeksters en wulpen. Vooral het feit dat alle vier door ons beschermde wulpennesten 
vliegvlugge jongen hebben opgeleverd is een mooi resultaat. Er waren dit jaar trouwens toch opvallend 
veel wulpen en er hebben er vast meer met resultaat gebroed in ons zoekgebied. Een paar weken 
geleden telde ik er op een avond aan de Gorsweide 32 (oude en jonge vogels). 
Van alle broedsels zijn er 144 (74%) uitgekomen. Er gingen 53 nesten (26%) verloren; door bewerkingen 
39 (19%), door predatie 10 (5%) en de eieren van 4 nesten (2%) waren niet bevrucht. Het (voorlopige) 
eindresultaat is iets minder dan dat van vorig jaar. Hierna wat getallen, waarbij die van vorig jaar tussen 
haakjes staan: 
· Gevonden nesten 202 (206) 
· Uitgekomen nesten 149 (159) 
· Door bewerkingen verloren nesten 39 (25) 
· Door predatie verloren nesten 10 (16) 
· Andere verliesoorzaken 4 (6). 
 

Bron: Nieuwsbrief Weidevogelbeschermingsgroep Waalwijk.  
 

 

 

Fotografie: Stan van Dongen 

 
 
 

 
 
Agenda    
  4 september 09.30 Inventarisatie door plantenwerkgroep. 
  5 september 10.00 Wandeling vanaf Café “de Drie Linden”, Giersbergen. 
  6 september 20.00 Vogelwerkgroep. Bijeenkomst in De Haven, Leefdealhof 11 te Waalwijk. 
  2 oktober 09.30 Inventarisatie door plantenwerkgroep. 
  3 oktober 10.00 Wandeling vanaf Café De Roestelberg, Roestelbergseweg 2 te Kaatsheuvel 
  7 oktober 20.00 Lezing door Bert Vervoort en Sjan Soeters over Natuurbrug in ’t Groenewoud.  
16 oktober 20.00 Plantenwerkgroep. Vergadering bij Piet. 
23 oktober 09.00 Veldwerkgroep. Informatie verzamelplek later door Henk van Gelder gegeven. 
  4  november 20.00 Lezing door Ad Wagemakers over De mens en de natuur 
  6 november 13.30 Inventarisatie door plantenwerkgroep. 
  7 november 10.00 Wandeling vanaf café De Rustende Jager, Oude Bossche Baan 11 te Biezenmortel 
20 november 09.00 Veldwerkgroep. Informatie verzamelplek later door Henk van Gelder gegeven. 
  2 december 20.00 Lezing door Wim van Passel over Tijdloze momenten (o.a. Noord- en Zuidpool) 
  4 december ==== Geen plantenwerkgroep. 
  5 december 10.00 Wandeling vanaf café Galgenwiel, Burg. Smeelelaan 124 te Waalwijk 
18  december 09.00 Veldwerkgroep. Informatie verzamelplek later door Henk van Gelder gegeven. 
Voor informatie over Plantenwerkgroep kunt u contact opnemen met Theo Boonmann tel. 0416-376378 
Voor informatie over Vogelwerkgroep kunt u contact opnemen met Kees Kraneveld tel. 0416-336499 
Voor informatie over Landschapsbeheer kunt u contact opnemen met Henk van Gelder tel. 0416-333247 
Voor informatie over Lezingen kunt u contact opnemen met Ad van Oosterhout tel. 013 - 5710944 

 

Het bestuur wil het gebruik van e-mail voor het toesturen van de nieuwsbrief  en andere stukken promoten. Het 
bespaart kosten. Doe mee en stuur een mail aan het secretariaat. haan84@zonnet.nl          Groeten, Giel de Haan 

Kijk eens op de site van onze vereniging www.ivndewaerdman.nl 

 


