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Voorwoord 
De vorige keer nodigden wij u uit om met ons op nachttocht door de duinen te gaan. Op 30 december bent u 
weer van harte welkom op de winterwandeling door het Slagenland. Daartussendoor kunt u met Giel de Haan, 
Harrie Smits en nog enkele andere gidsen de Loonse en Drunense Duinen in. Maar gaat u wel eens alleen op 
pad? Neemt u wel eens een kaart mee of een GPS en wandelt u door onbekend terrein? Dat is pas leuk. Dat 
kan ik u aanraden. Elk stukje is verrassend en al ziet u geen plant of dier onderweg, het op een plek zijn waar 
je nog nooit was, is een belevenis. Ik zwerf al meer dan 30 jaar op allerlei plaatsen. Feit is dan wel dat je dan 
zowat overal de weg weet. Als je echter 8 jaar ergens niet meer bent geweest is het net een nieuwe ervaring. 
Je hoeft ook niet ver. Ga naar Oisterwijk of Oirschot of Boxtel en loop gewoon het bos daar binnen of de heide 
op. Wie weet verdwaal je wel! Dan wordt het pas echt leuk en komt de kaart of de GPS van pas. Neem 
proviand mee en probeer het eens. Kom me gerust na afloop vertellen hoe je het hebt ervaren.  
Prettige feestdagen  
                                                                                                                                            Piet de Jongh  

  

 
Ganzentocht naar Zeeland. 
Onze jaarlijkse ganzentocht zal gehouden worden op 6 februari 2009. We vertrekken exact 08.00 uur vanaf 
het Anton Pieckplein te Drunen. We hopen uiteraard weer op een volle bus. De tocht vindt weer plaats onder 
de bezielende leiding van Kees Bolkenbaas, die ons elk jaar weer nieuwe en al jaren bekende plekjes laat zien. 

Tussen 17.00 en 18.00 uur zijn we weer terug. Uiteraard wordt ’s -morgens weer een paar kopjes koffie 
gedronken met een …….. U dient zelf uw lunch mee te nemen. De kosten voor deze dagtocht zijn 17,50 euro 
per persoon, incl. genoemde koffie. Het bedrag gelieve u tijdens de busrit contant en gepast te betalen. 
Voor eventuele informatie tussen 19.00 en 20.00 uur te bellen met Giel de Haan (0416-335294) tevens 

aanmelden via zijn e-mailadres mogelijk. (giel.dehaan@ivndewaerdman.nl). 
 Pas op:  Aanmelden is betalen.                                                                 Wees er snel bij want vol=vol. 
 
 
Winterwandeltocht door het Slagenlandschap. 
IVN-De Waerdman organiseert samen met Platform de Langstraat en de gemeente Waalwijk een 
winterwandeltocht door het natuurgebied “Langstraat” van Staatsbosbeheer. Onder leiding van deskundige 
gidsen komt u al wandelend alles te weten over de bijzondere natuur en de geschiedenis van dit gebied. Ook 
wordt stilgestaan bij de plannen voor de toekomst. 
Op woensdag 30 december 2009 vertrekken we om 10.30 uur vanaf de parkeerplaats aan het Halve Zolen 
fietspad aan de Julianalaan te Sprang-Capelle. Om ca 12.00 uur is er een pauze waarbij er soep en roggebrood 
met spek wordt aangeboden. We vervolgen hierop de tocht om 13.00 uur en zijn rond 15.00 uur weer terug. 
Er zijn geen kosten aan verbonden en alle deelnemers krijgen een wandelgids van het gebied aangeboden. In 
verband met de consumpties moet u zich wel aanmelden. Dat kan bij Piet de Jongh op pdejongh@waalwijk.nl 
of op het gemeentehuis 0416-683885.                                                   P. de Jongh 

                                                                                                          Consulent Natuur en Milieueducatie. 
 

 
WEIDEVOGELBESCHERMING 2009. 
Zoals ik in het vorige verslag heb geschreven, zal ik deze keer de totale uitslag van het seizoen laten zien. Ik 
had het toen over de teleurstellende resultaten, die we op dat moment hadden in onze groep, nr 5. Maar 
achteraf blijken die, t.o.v. 2008, toch nog wel mee te vallen. Het is echter zeer jammer, dat er in ons gebied 
na 2007 geen enkele grutto meer heeft gebroed. Dit is natuurlijk zeer jammer, vooral omdat dit een zeer 
kwetsbare groep is. We denken, dat dit komt doordat het land in dit gebied te droog is geworden omdat het 
grondwaterpeil is gezakt of omdat het een te droge tijd is geweest. Daarom  komen de grutto’s niet, want die 
moeten een drassige bodem hebben om er met hun snavels in te kunnen prikken, voor het kunnen bereiken 
van hun voedsel. Als het voorjaar net begint zitten er nog best wel veel grutto’s in de Gansoyense polder, om 
zich op te vetten voor de broedtijd. Daarna zoeken ze een goede plek op voor de nesten en dat is dus niet 



meer in onze polder. Dat is dus wel zonde, maar ja, de natuur kun je (gelukkig maar) niet dwingen en ze 
zullen ergens anders zijn gaan nestelen. Als ze er maar zijn, vind ik. 
Voor de rest hebben we redelijke successen geboekt, waarvan ik hierna de resultaten zal laten zien in een 
overzichtslijst. 
LEGSELS AANGEGEVEN PER SOORT. 

Soort    Totaal  Uit Niet uit  %Uit  Predatie 
Canadese gans   2  1 1  50  1 
Kievit    188  145 43  77  43 
Kuifeend   1  1 0  100  0 
Meerkoet   3  2 1  66,6  1 
Scholekster   9  8 1  89  1 
Wilde eend   1  1 0  100  0 
Wulp    2  1 1  50  1 
Totaal    206  159 47  77  47 
Hieruit is gebleken, dat de resultaten, t.o.v. 2008 zelfs iets hoger zijn uitgepakt en het percentage van de 
uitgekomen legsels ongeveer 7 % hoger  lag. Dus het slechte begin van het seizoen is achteraf toch nog ten 
goede gekeerd we hopen het volgende jaar nog beter uit de bus te kunnen komen. Ik wens iedereen fijne 
feestdagen toe en een goed begin van 2010. 
                                                                                                                      Groeten Stans van Dongen. 
 
Agenda    
19 december 08.00 Vogelwerkgroep. Ventjagersplaten. Vertrek vanaf Rembrandtpark te Waalwijk. 
30 december 10.30 Winterwandeltocht door slagenlandschap. Zie artikel in nieuwsbrief. 
  2 januari 09.00 Veldwerkgroep. 
  2 januari ==== Geen plantenwerkgroep. 
  3 januari 10.00 Duinwandeling, extra lang met ca. 3 uren, vanuit De Klinkert, Klinkert 1, Drunen. 
  7 januari 20.00 Lezing. Loonse en Drunense Duinen door Piet de Jongh en Harrie Stokwielder. De 

Haven, Leefdealhof 11 te Waalwijk. 
  9 januari 13.30 Nieuwjaarsreceptie.  

Café-restaurant De Roestelberg, Roestelbergseweg 2, Kaatsheuvel. 
11 januari 20.00 Vogelwerkgroep. Bijeenkomst. De Haven, Leefdealhof 11 te Waalwijk. 
16 januari 09.00 Vogelwerkgroep. Laarzenpad. Vanaf Halve Zolenpad - Julianalaan te Sprang-Capelle 
30 januari 09.00 Veldwerkgroep. 
  4 februari 20.00 Lezing. Veterane monumentale bomen door Ton Stokwielder. De Haven, Leefdealhof 11 

te Waalwijk. 
  6 februari 08.00 Ganzentocht naar Zeeland. Aanmelden, zie info in nieuwsbrief. 
  6 februari 13.30 Inventarisatie door plantenwerkgroep. 
  7 februari 10.00 Wandeling vanaf Café De Roestelberg, Roestelbergseweg 2, Kaatsheuvel. 
20 februari 09.00 Veldwerkgroep. 
  4 maart 20.00 Lezing. Onderwaterfotografie door John de Jong. De Haven, Leefdealhof 11 te 

Waalwijk. Zie ook www.jojodive.nl 
  6 maart 13.30 Inventarisatie door plantenwerkgroep. 
  7 maart 10.00 Wandeling vanaf Café Rest Bos en Duin, Oude Bossche Baan 1, Udenhout. 
13 maart 09.00 Veldwerkgroep. 
15 maart 20.00 Plantenwerkgroep. Vergadering bij Francine. 
  5 april 10.00 Wandeling in De Brand, Kapelletje in de Schoorstraat, Udenhout. 
10 april 09.30 Inventarisatie door plantenwerkgroep. 
15 april 20.00 Jaarvergadering voor leden. De Haven, Leefdealhof 11 te Waalwijk. 
  1  mei 09.30 Inventarisatie door plantenwerkgroep. 
  2 mei 10.00 Wandeling Plantloon vanaf Het Nieuwe Lido, Vijverlaan, Waalwijk. 
  6 juni 10.00 Wandeling De Langstraat vanaf parkeerplaats Julianalaan (voormalige 

spoorwegovergang, Sprang-Capelle. 
  7 juni 19.00 Inventarisatie door plantenwerkgroep. 
  4 juli 10.00 Wandeling vanaf Café “de Drie Linden”, Giersbergen. 
15 juli 19.00 Inventarisatie door plantenwerkgroep. 
  7 augustus 09.30 Inventarisatie door plantenwerkgroep. 
  4 september 09.30 Inventarisatie door plantenwerkgroep. 
  2 oktober 09.30 Inventarisatie door plantenwerkgroep. 
16 oktober 20.00 Plantenwerkgroep. Vergadering bij Piet. 
  6 november 13.30 Inventarisatie door plantenwerkgroep. 
  4 december ==== Geen plantenwerkgroep. 
    

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. 

giel.dehaan@ivndewaerdman.nl             
 Groeten, Giel de Haan 

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


