
Nieuwsbrief 
Maart 2013 

 
 

IVN VERENIGING VOOR NATUUR- EN MILEUEDUCATIE 
 

AFDELING DE WAERDMAN – DE LANGSTRAAT 
Secr. Breitnerstraat 1 
5143 HN Waalwijk 
Tel. 0416-335294 

    giel.dehaan@ivndewaerdman.nl internet: 

www.ivndewaerdman.nl 

 
 

 

Voorwoord. 
Wat duurt het lang voordat het voorjaar op gang komt hoor je iedereen zeggen. Een optimist voegt er aan toe dat het zeker 
zal komen als we maar wat geduld hebben. Wat echt lang duurt is het natuurbeleid weer vlottrekken. Na jaren van stilstand 
door de ellende met twee kabinetsformaties en Henk Bleeker komt er nu iets op gang, maar langzaam, héél langzaam. Waar 
met het voorjaar de natuur het helemaal zelf uitzoekt, moet op het natuurbeleid iedereen zijn ei nog leggen. Een ander 
enorm verschil is dat, zoals gezegd, het voorjaar zeker komt, maar dit van een echt natúúrbeleid nog maar ernstig de vraag 
is. 
Ik wens u in elk geval een fijn voorjaar. 

Het bestuur  

 

Dagtocht naar Grebbeberg, Blauwe Kamer en Buren.. 
Onze jaarlijkse dagtocht zal gehouden worden op 1 juni 2013. 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 die genuttigd kan worden in de 
bus. De kosten voor deze dagtocht zijn 20 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. 

 

Themawandeltocht. 
IVN-De Waerdman organiseert een themawandeltocht door het natuurgebied “Plantloon”. Onder leiding van deskundige 
gidsen komt u al wandelend alles te weten over de bijzondere natuur en de geschiedenis van dit gebied.  
Op zaterdag 22 juni 2013 vertrekken we om 10.00 uur vanaf de parkeerplaats nabij café Galgenwiel, Burgemeester 
Smeelelaan te Waalwijk. De tocht is alleen voor leden en donateurs van onze vereniging.                                                                                             

 

Jaarvergadering 
 
Het bestuur nodigt u uit voor de algemene ledenvergadering op donderdag 11 april 2013. 
De jaarvergadering begint om 20.00 uur en vindt plaats in het ontmoetingscentrum De Haven, Leefdaelhof 11 te Waalwijk. 
Agenda 

1 Opening, berichten van verhindering en algemene beschouwing door de voorzitter. 

2. Verslag algemene ledenvergadering van 5 april 2012. (Op aanvraag verkrijgbaar, liefst per  e-mail) 

3. Jaarverslag secretaris 2012. Wordt voor de vergadering uitgereikt.  

4. Financieel jaarverslag penningmeester 2012. (Op aanvraag verkrijgbaar, liefst per e-mail) 

5. Verslag kascommissie 2012 en benoeming leden kascommissie 2013  

6. Begroting 2014. (Op aanvraag verkrijgbaar, liefst per e-mail) 

7. Verkiezing bestuursleden. 

Aftredend zijn Kees Kraneveld en Stan van Dongen. Alle twee stellen zich herkiesbaar. Andere kandidaten kunnen zich bij de 
secretaris melden tot uiterlijk één dag voor de algemene ledenvergadering.   

8. Wensen, suggesties en rondvraag. 

9. Sluiting. 

 
Pauze 
 
Na de pauze volgt een presentatie over Biodiversiteit door Piet de Jongh. 

 

Natuurfoto-expositie NFC De Langstraat.  

  
NFC De Langstraat exposeert op 13 en 14 april 2013 in De Verdieping, Industrieweg 16 te Moergestel. 
Van 15 leden zijn ca. 130 foto’s te bezichtigen veelal gemaakt in de directe omgeving van Waalwijk. 
Openingstijden zijn: zaterdag 13.00 t/m 17.00 uur.  
                              zondag   11.00 t/m 17.00 uur. 

Stan van Dongen 



 

Wat speelt er rond de dassen in onze omgeving. 

1. In 2012 werd een mijlpaal bereikt. Het aantal dassen kwam boven de 100 dieren uit. Het aantal dassen per 
31-12-2012 wordt op 106 geschat en is 16 hoger dan de stand per 31-12-2011 (90 dieren);  

2. Het aantal burchten bedraagt eind 2012 40, waarvan het hele jaar er 33 zijn bewoond. Hierin wonen 33 
dassenfamilies;  

3. Er hebben zich nieuwe dassenfamilies gevestigd op de Vughtschse Heide in Vught en het Land van Kleef en 
Duiksehoef in Loon op Zand. 3 burchten raakten weer bewoond en 1 onbewoond. Waarschijnlijk zijn enkele 
bewoonde burchten nog niet bekend;  

4. 13 dassen sneuvelden, waarvan 10 als slachtoffer van het verkeer. Hieronder bevond zich een zogend 
vrouwtje, dat zwaar gewond werd aangetroffen. Vanwege haar verwondingen kreeg zij een spuitje;  

5. Een van haar jongen, een beer, werd met de hand gevangen en overgebracht naar het opvangcentrum van 
Das&Boom, waar hij met de fles werd groot gebracht. De beer kreeg de naam Moffel en werd in de omgeving 
van Winterswijk weer uitgezet;  
6. Er is een burcht met 56 ingangen, een andere heeft een oppervlakte van ong. 1.600 m2;  

7. Er is een evenwichtige leeftijdsopbouw;  

8. In het gehele Nationale Park en in aangrenzende gebieden komen sporen en bewoning van de das voor;  

9. Een verdere verdichting van burchten zal naar verwachting plaatsvinden, ten westen van de N261, in de 
omgeving van het Hengstven (oostelijk deel), in het noordelijk deel van de duinen in Plantloon en de Margriet 
en in de Nieuwe, Oude en Hoornmanken Tiend en in het Brokkenbroek. Ook zal de das zich verder gaan 
verspreiden;  

10. Een van de burchten lag in de waterkerende dijk van het Drongelens kanaal. Vanwege de veiligheid 
werden de dassen verhuisd en de burcht onklaar gemaakt. Er werd een plan van aanpak gemaakt om 
herhaling te voorkomen;  

11. Het is wenselijk een aantal wegen te voorzien van rasters en tunnels. Vooral op de Heikant in de gemeente 
Haaren nabij De Guldenberg vallen veel slachtoffers. Omdat de das zich steeds verder zal gaan verspreiden, 
dient ook gekeken te worden naar bijvoorbeeld de N65, de weg tussen Tilburg en ‘s-Hertogenbosch. Bij de 
ombouw van de N261 tussen Waalwijk en Tilburg wordt rekening gehouden met voorzieningen.  
Bron: Rapportage “De das – Loonse en Drunense Duinen, De Brand, landgoed Huis ter Heide en 
omgeving Jaarverslag 2012”.  

 

Contributie. 
Vanaf januari 2013 kunt u uw contributie betalen via rekeningnummer: 3607053 t.n.v. IVN afd. de Waerdman-de Langstraat te 

Waalwijk o.v.v. contributie 2013.Leden € 15, huisgenootleden € 2,50 en donateurs € 10. 

 

Agenda    

  6 april 09.30 Inventarisatie door plantenwerkgroep. 
  7 april 10.00 Wandeling in De Brand, Café Boslust, Schoorstraat 37 (parkeerplaats), 

Udenhout. 
 11 april 20.00 Jaarvergadering 
 13-14 april ------- Natuurfoto-expositie NFC De Langstraat, zie nieuwsbrief. 
  4  mei 09.30 Inventarisatie door plantenwerkgroep. 
  5 mei 10.00 Wandeling vanaf parkeerterrein Vijverlaan (t.h.v. voormalig zwembad) te 

Waalwijk. 
  1 Juni  08.00 Ledendagtocht 2013 naar o.a.: Grebbeberg, Blauwe Kamer en Buren. 

Voor aanmelden zie deze nieuwsbrief. 
  2 juni 10.00 Wandeling De Langstraat vanaf parkeerplaats Julianalaan (voormalige 

spoorwegovergang), Sprang-Capelle. 
  3 juni 19.00 Inventarisatie door plantenwerkgroep. 
22 juni 10.00 Themawandeltocht door Plantloon vanaf café Galgenwiel, Burgemeester 

Smeelelaan te Waalwijk. 
  7 juli 10.00 Wandeling Westloon vanaf Café-restaurant De Roestelberg, 

Roestelbergseweg 2,Kaatsheuvel. 
  8 juli 19.00 Inventarisatie door plantenwerkgroep. 
  3 augustus 09.30 Inventarisatie door plantenwerkgroep. 
  4  augustus 10.00 Wandeling Giersbergen vanaf Café De Drie Linden te Giersbergen. 
    
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 


