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Voorwoord. 
 
De jaarlijkse resultaten van de vogelstand zijn ons weer door SOVON meegedeeld. Ik kijk daar elke keer met 
een lichte verbazing naar uit. Steevast worden aantallen en soorten met andere jaren en tijdsperioden 
vergeleken en in veel gevallen gaan we er op achteruit. Neem de weidevogels en de akkervogels, de 
heidevogels, de duinvogels en de moerasvogels. Soorten en aantallen die floreerden vóór de Tweede 

Wereldoorlog in een land zonder overbemesting, zonder snelwegen, grootschalige woonwijken en 

industriegebieden. Een land met duizenden hectaren heide, kletsnatte weilanden, overstromende rivieren, 
vervallen boerderijen met open rieten daken en schuren. Een land met wel 10 soorten gewassen op de akkers, 
open stuivende duinen zonder recreanten en 1 koe per hectare weidegrond. Ook een land waar de mensen 
met 12 personen in een krot woonden, pap aten van melk met gebroken beschuiten, overal te voet of op de 
fiets naar toe moesten, 50 uur per week werkten en gemiddeld 65 jaar oud werden.  

Waarmee ik wil zeggen dat we de afname van soorten tegen het licht van de tijd moeten houden. 200 jaar 
geleden was ons land zeer arm aan bos. Er is nu wel 8x meer bos dan toen. Als we hiermee de soorten en 
aantallen bosvogels eens vergelijken ten opzichte van nu.  
Statistiek is een wetenschap en moet zich niet inlaten met een gekleurde analyse. Toch hoop ik dat we met z’n 
allen ons ook in 2016 weer allemaal inzetten voor onze meest geziene en dierbare medebewoners van stad en 
buitengebied, de vogels. 
Prettige feestdagen en tot in 2016. 

Piet de Jongh 

  

 

Ganzentocht naar Zeeland. 

 
Onze jaarlijkse ganzentocht zal gehouden worden op 20 februari 2016. We vertrekken exact 08.00 uur vanaf 
het Anton Pieckplein te Drunen. We hopen weer op een volle bus. Tussen 17.00 en 18.00 uur zijn we weer 
terug. Uiteraard worden ’s -morgens weer een paar kopjes koffie gedronken met een ……. U dient zelf uw lunch 
mee te nemen. De kosten voor deze dagtocht zijn nog steeds 20,00 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 Stan van Dongen (0416-335777) tevens 

aanmelden via zijn e-mailadres mogelijk. ( pa3ebf@home.nl )  
Stan van Dongen 

 

Winterwandeltocht door het Slagenlandschap. 

 

Beste leden en donateurs van IVN De Waerdman,  

Wandelt u op woensdag 30 december a.s. mee door het schitterende Slagenland bij Sprang-Capelle? IVN De 
Waerdman-De Langstraat organiseert samen met het Platform de Langstraat een winterwandeltocht door het 
natuurgebied De Langstraat van Staatsbosbeheer. 
De wandeling begint om 10.30 u. en eindigt rond 14.30 u. Tussen 12.00 u. en 12.45 u. wordt er gepauzeerd met 

soep en roggebrood met spek op de Bonte Hoeve van de familie Verhoeven. In verband met de consumpties 
moet u zich wel aanmelden. Dat kan bij Giel de Haan per e-mail giel.dehaan@ivndewaerdman.nl of per 
telefoon 0416-335294. 

Er zijn geen kosten aan verbonden. 
 
De startlocatie is de parkeerplaats aan het Halve Zolenfietspad aan de Julianalaan te Sprang-Capelle. Het is 
belangrijk om goede schoenen aan te trekken. 
 

Giel de Haan 
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Vogelcursus. 
 
In het voorjaar wordt een vogelcursus gegeven in De Bonte Hoeve, Hogevaart 85 te Sprang Capelle. De 
cursusavonden zijn 28 januari, 18 februari, 10 maart en 31 maart 2016. 

De avonden starten om 20.00 uur en duren tot ca 22.00 uur. Tevens worden nog twee excursies geregeld. 
De kosten bedragen 30 euro.  

Meer informatie en aanmelden bij Kees Kraneveld via kraneveld@hotmail.com of telefoon 0416-336499. 

 

 

Contributie. 
 
Vanaf januari 2016 kunt u uw contributie betalen via rekeningnummer: NL49INGB0003607053 
t.n.v. IVN  de Waerdman-de Langstraat te Waalwijk o.v.v. contributie 2016. 
Leden € 15, huisgenootleden € 2,50 en donateurs € 10. 
                                                                                                                                               Het Bestuur 
 

 

Agenda    
30 december 10.30 Winterwandeling vanaf de parkeerplaats aan het Halve Zolen fietspad 

aan de Julianalaan te Sprang-Capelle. Aanmelden, zie info in 

nieuwsbrief. 

----- januari ----- In januari geen bijeenkomst van de plantenwerkgroep. 
  3 januari 10.00 Wandeling vanaf Café “De Klinkert” te Drunen. Let op: (Duinwandeling) duurt 

ca. 3 uren. 
  7 januari 20.00 Lezing. Uilen in Brabant door Marco Renes. De Haven, Leefdaelhof 11 te 

Waalwijk. 
  9 januari 13.30 Nieuwjaarsreceptie.  

Café-restaurant De Roestelberg, Roestelbergseweg 2, Kaatsheuvel. 
23 januari 09.00 Veldwerkgroep. 
28 januari 20.00 Vogelcursus in De Bonte Hoeve, Hogevaart 85 te Sprang Capelle. 
  4 februari 20.00 Lezing. Natuurfilms in gebieden Brabants landschap door Mark Kapteins. De 

Haven, Leefdaelhof 11 te Waalwijk. 
  6 februari 13.30 Inventarisatie door plantenwerkgroep. Kaatsheuvel, parkeerplaats 

Plantloonseweg. 

  7 februari 10.00 Wandeling Westloon vanaf Café-restaurant De Roestelberg, 
Roestelbergseweg 2, Kaatsheuvel. 

13 februari 09.00 Veldwerkgroep. 
18 februari 20.00 Vogelcursus in De Bonte Hoeve, Hogevaart 85 te Sprang Capelle. 

20 februari 08.00 Ganzentocht naar Zeeland. Aanmelden, zie info in nieuwsbrief. 
  3 maart 20.00 Lezing. Project toekomstbomen door Ton Stokwielder. De Haven, Leefdaelhof 

11 te Waalwijk.  

  5 maart 13.30 Inventarisatie door plantenwerkgroep. Elshout, Pax. T-kruising 
Heusdenseweg-Hooibroeken. 

5 en 6 maart 11.00 Expositie Natuurfotografie door Natuurfotoclub De Langstraat. Hunenhof, 
Afrikalaan 104 te Drunen. Parkeren op Anton Pieckplein te Drunen. 

  6 maart 10.00 Wandeling Plantloon. Vertrek parkeerplaats Hoefsvenlaan te Waalwijk. 
10 maart 20.00 Vogelcursus in De Bonte Hoeve, Hogevaart 85 te Sprang Capelle. 

12 maart 09.00 Veldwerkgroep. 
31 maart 20.00 Vogelcursus in De Bonte Hoeve, Hogevaart 85 te Sprang Capelle . 
  2 april 09.30 Inventarisatie door plantenwerkgroep. Udenhout, Brand vanaf parkeerplaats 

t.h.v. kapelletje. 
  3 april 10.00 Wandeling in De Brand, Café Boslust, Schoorstraat 37 (parkeerplaats), 

Udenhout. 
21 april 20.00 Jaarvergadering. 

    

Voor informatie over Plantenwerkgroep kunt u contact opnemen met Theo Boonmann tel. 0416-376378 
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 
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