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naar huis te weten
 
aub

foto: Aad van Diemen

DAGELIJKS BESTUUR
VOORZITTER
Lieuwe Kampen
voorzitter@ivn-markendonge.nl
 
SECRETARIS
Marjan Horn 0162-452 101
Rembrandtlaan 63 4907 NM Oosterhout
secretariaat@ivn-markendonge.nl
 
PENNINGMEESTER
Peter Boudewijns
penningmeester@ivn-markendonge.nl
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
LEDENADMINISTRATIE
ledenadministratie@ivn-markendonge.nl

foto voorpagina boven: Ilona Muskens
foto voorpagina onder: Hans van de Roer

2 HERFST EDITIE 2022

IVN Mark & Donge - HERFST EDITIE 2022



foto: Johan van Kuijk   tijgerspin

IRIS VAN DER VLERK
 
Net een paar dagen regen achter de rug. Wat waren de
natuur, het land en de tuinen, eraan toe. Het is nog
slechts een druppel op een gloeiende plaat maar toch 
fijn om te zien, dat kwijnende planten toch de veerkracht
hebben om weer enigszins te herstellen. Sinds de regen
is opgehouden heb ik een regenmeter! Jawel, en hebben
de meeste mensen al weer genoeg van regen als hij een
paar dagen aanhoudt, ik niet. Nu wil ik mijn regenmeter,
als is t maar voor een klein laagje, graag gevuld zien.
 
Dagen daarna is mijn wens vervuld en heeft het overdag
en ’s nachts flink geregend. De regenmeter heeft zich
aardig gevuld, natuurlijk moet ik niet vergeten hem
steeds te legen om het resultaat van bijvoorbeeld een
nacht regen te kunnen aflezen. De beken en rivieren heb
ben zich weer enigzins kunnen vullen gelukkig.

Van de redactie
 

 

 
OPROEP!
 
In plaats van de artikelen in dit blad in te leiden, maak ik
van de gelegenheid gebruik om een oproep te doen ten
behoeve van uitbreiding van de redactie.
 
Heb je gevoel voor de Nederlandse taal, en lijkt redactie-
werk je leuk, dan word je van harte uitgenodigd om te re
ageren. Het betreft veelal correctie werk van de aangele
verde artikelen. Na de opmaak wordt de hele proefeditie
nog eens nagelopen.
 
Daarnaast zijn we ook dringend op zoek naar iemand die
het leuk vindt om de aangeleverde teksten in een pro
gramma te plaatsen, dus het opmaken van dit blad. Ook
daar speelt gevoel voor de Nederlandse taal een rol.
 
Belangrijk voor beide taken is het hebben van  tijd! 
Natuursignalen komt vier keer per jaar uit rond de
seizoenswisselingen. In de periode daaraan voorafgaand,
ben je het hardst nodig. Zeker niet onbelangrijk: we heb
ben een leuk team!
 
Nieuwsgierig geworden?  Neem dan vrijblijvend contact
op met de redactie voor meer informatie. In het colofon
onder redactie vind je email adres en telefoonnummer.
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Ooievaars in
de kijker
JOOP VAN RIET 
 
Waren er vorig jaar vijf ooievaarsnesten rondom Breda,
dit jaar zelfs elf. Zo kwam plots vanuit de West Brabantse
Vogelwerkgroep het idee op om samen een ‘ooievaars
nestenfietstochtexcursie’ te organiseren. Samen met
Giggi van Melick werd er in de vakantieperiode een tocht
langs de bezette ooievaarsnesten uitgezet. 
 
Dat was een verrassende ervaring. Ooievaars kiezen voor
hun nest uiteraard een natuurlijke locatie met veel voed
selaanbod van sprinkhanen, libellen, insecten, etc. Zo
werd het met de fietstocht genieten van vele natuurgebie
den rondom Breda. De promotieleus ‘Breda, stad in een
park’ werd echt beleefd!
 
Voor het eerst was er een jong uit het ei gekropen in de
Hoge Vucht, op de Kinderboerderij Parkhoeve daar. Die
kreeg wekenlang veel bekijks. Dat vroeg om een kraamvi
site met kinderactiviteiten en informatie. Het idee sloeg
ook aan bij Irma van der Laan, als coördinator van onze
Mark & Donge vogelwerkgroep. Het jong deed al vliegoe
feningen, dus werd snel in dezelfde week de zaterdag ge
prikt. Net genoeg tijd om persberichten de deur uit te
doen, beschuit en muisjes en prijsjes voor de leukste
naam van het jong in te slaan. Dat lukte allemaal dankzij
prima samenwerking. Ook de natuurwethouder Peter
Bakker werd uitgenodigd en kwam. Echter te laat voor het
jong zelf, dat zagen we het eerste uur, maar was daarna
dankzij zijn vliegoefeningen gevlogen!
 
De beschuiten met muisjes vielen bij de kinderen wel in
de smaak. Ze hadden zelfs nog tijd om doopnamen voor
de jonge uiver te bedenken. Een jury van Diana Roos van
de Parkhoeve en Irma koos de leukste uit. Dat werd de
naam ‘Fluf’, bedacht door Féline Maduro die als prijs een
set voor veldonderzoek met vergrootglas kreeg. Er waren
meer leuke namen bedacht, dus naar goed Brabants ge
bruik heet Fluf dus voluit: Fluf Vliegertje Pluisje Thamir.
Klinkt haast koninklijk! Toevallig was het net die zaterdag
Marokkaans Offerfeest. Een dag met veel familiebezoek,
zodat er ook mensen uit Antwerpen langs kwamen. Ook
de prijswinnaars woonden niet allemaal om de hoek,
zoals Charles uit Hoogvliet en Pleun uit Maarsen, die lo
geerden bij opa en oma in Oosterhout.
 
En om hoeveel jonge ooievaars ging het nu? Dit jaar
waren er elf nesten rond Breda. Ondanks het drama in het
Markdal - waar vijf jongen en hun ouders slachtoffer van
de vogelgriep werden - vlogen er uit de elf nesten veer
tien gezonde jongen de wijde wereld in. Bijzonder was het
nieuwe nest met vier jongen in de Oostpolder net in Etten
Leur. Een ballon verjoeg de vliegklare jongen,.

Gelukkig kwam ook de vierde na een paar dagen terug op
zijn nest. Dit jaar werd er niet alleen  op nestpalen ge
broed, maar ook in de vork van afgezaagde boomtoppen,
zoals op de nieuwe locatie aan de Rietdijk (naast Asterd
hoeve). Een drietal nesten werden korte tijd ‘besnuffeld’
echter zonder broedresultaat. Als verkenning voor vol
gend jaar hopen we!

foto: Joop van Riet   Op Kraamvisite uit Antwerpen

foto: Joop van Riet  
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Een hele groep zogenaamde akkervogels konden er leven.
Maar en daar gaan we weer, onze pioniersgeest die ons,
vooral gedreven door eigenbelang, gebracht heeft naar
grootschaligheid ging helaas gelijk op met vernietiging
van de biodiversiteit. Exit akkervogels.
Het aloude bijbeladvies van de vogels in de lucht en niet
zaaien is ook geen oplossing, het geeft wel te denken. We
moeten onze pioniersgeest gebruiken om opnieuw stap
pen te durven zetten in een andere dan deze heilloze rich
ting van uitstervende dieren. Daar moeten we dan wel
ruggengraat voor hebben. Veranderen vraagt pioniers
geest. Nu ik het daar toch over heb: van alle dieren met
ruggengraat is nog maar 2 tot 10 procent een wild dier.
Zie: dekennisvannu.nl/ De-dierenbalans
 
Gelukkig is er ook nog het IVN. Veranderen begint toch
zeker met inzicht en educatie. Met de vogelwerkgroep van
IVN Mark & Donge heb ik al heel wat uurtjes doorgebracht
kijkend naar vogels in de lucht. Aan de hand van die
beestjes tot meer besef gekomen van het belang en de
kwetsbaarheid van leven. Ik prijs mij gelukkig met gelijk
gestemden wanneer wij kijken naar vogels in de lucht.

 

Vogels
 

en pionieren
 
MAURICE VERSCHUREN
 
‘Let eens op de vogels in de lucht: ze zaaien niet en
maaien niet en verzamelen niet in schuren.’
Wat doet deze Bijbeltekst van de apostel Mattheus in Na
tuursignalen? Als er één diersoort is die pioniert dan is
het wel de mens. Ooit, nog niet zo lang geleden, laten we
zeggen 15000 jaar geleden gingen onze verre voorouders
zaaien en maaien en verzamelen in schuren. Daarvòòr
werd gegeten van wat er te vinden of te bejagen was.
 
Op een dag waren er wat pioniers die dachten: laten we
zelf eens gaan zaaien. Van het een kwam het ander, de pi
oniers hadden succes en dus veel navolgers. Het zaad
werd beter en het land, waar inmiddels een hek omheen
stond en een kwaaie hond bij de poort, moest worden
verdedigd. Over dat zaad verbeteren en dat succesvolle
gepionier van de menselijke soort heeft Mariken Heitman
nog een prachtig boek geschreven: ‘Wormmaan’ dat te
recht de Libris Literatuur Prijs 2022 heeft gewonnen.
 
Alles heeft echter zijn keerzijde. De mensheid pioniert
maar door. Telkens weer een nieuwe stap om de andere
diersoorten ten dienste van ons te stellen. We eten ze op
nadat we ze op erbarmelijke wijze hebben gehuisvest, op
gevist of opgekweekt met de nodige groeihormonen of
genetisch hebben versleuteld. Of we laten ze voor ons
werken of ze kunnen uitsterven want ze lopen in de weg.
 
Maar dan die vogels in de lucht, die zaaien niet. Lekker
makkelijk zal de boer zeggen, ze pikken het bij mij van de
akker. Tot voor kort wel ja, de akkers waren eeuwenlang
een prachtige biotoop voor vogels. foto: Maurice Verschuren

foto: Ilona Muskens

5IVN Mark & Donge



Werk in
uitvoering
JOOP VAN RIET
 
En dan nu eens werken voor natuur! Heel Bavel ziet het
gebeuren en geniet er al bij voorbaat van! Het succes van
de aanleg van de Gilzerwouwerbeek bij Lijndonk en Joke
en Piet Oomen krijgt een westelijk vervolg richting Bavel.
Er wordt al druk gegraven, de bedding ligt al klaar en te
wachten op water.
 
Paddenpoelen en moerasvlaktes zijn aangelegd. Firma
Kennes, bekend van grondwerken en mestbodeminjecties,
leeft zich met creatieve dragline machinisten uit op na
tuurlijke ontwerpen. De kraandrijvers genieten van dit
vrijere werk, waar een stukje ziel ingelegd kan worden.
Het is een project van de gemeente Breda, met Raymond
van Breemen als projectleider. Later in het jaar zal de
nieuwe natuurwethouder Peter Bakker dit vol trots kun
nen gaan openen. Natuur, vogels en wij allen staan al te
popelen. Er zijn ook al plannen voor de oostelijke tak,
richting Gilze. Daar werkt de vereniging Natuurlijk Gilze
en Rijen hard aan.
 
Bij Weimeren langs de Mark is Staatsbosbeheer nu ook
druk aan het graven. Draglines vormen al de toekomstige
waterplassen. De bovengrond wordt gebruikt om de kade
langs de Mark op de nieuwe vereiste hoogte te brengen.
De diepere veengrond wordt verkocht aan champignonte
lers en maakt zo het project van enkele tientallen hectares
nieuwe natte natuur rendabel. Het geheel is onderdeel van
het project Noordrandmidden tussen Prinsenbeek en de
Mark en moet een gespreid bedje opleveren voor bijv.
roerdomp, otter, en hopelijk zelfs die mooie zwarte stern.
Om te watertanden!

foto: Joop van Riet  Weimeren, natuur voor otter, roerdomp en zwarte stern.

foto's rechts: Iris van der Vlerk 
Gilzewouwerbeek, wachtend op water
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foto boven: Richard Gladdines, ijsvogel

foto onder: Hannie van de Roer  barnsteenslak
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Er zit overal 'n
luchtje aan
MARCEL ELSHOUT
 
Onlangs op een wandelingetje in het bos met een strakke
blauwe lucht, zat de lucht vol met witte strepen, restan
ten van gepasseerde vliegtuigen. Elk ecosysteem is een
samenspel van abiotische en biotische elementen, er zijn
producenten en consumenten als spelers actief. Ook
vliegtuigen zijn producenten van abiotische producten
zoals koolzuurgas CO2. 
 
Eigenlijk is een vliegtuig zoiets als een vliegende houtka
chel met zogenaamde energieneutrale biomassa. Mensen
zijn vernuftig en ook wel een beetje jaloers op alles wat
kan vliegen. Wat mensen van nature niet kunnen, dat
hebben ze met vernuft toch voor elkaar gekregen, zodat
wij onszelf als een soort bagage kunnen laten vervoeren.
Tegelijkertijd onvoorzien snel gratis vervoer biedend aan
ook allerlei kleine wezentjes en dus ook virussen.
De eerste historische vliegreis werd gemaakt door Icarus,
die op aanraden van zijn vader Daedalus een constructie
bedacht met vogelveren, aaneengeplakt met bijenwas.
Zijn vader had hem nog de raad meegegeven, vlieg niet te
laag over de zee, want dan wordt alles zeiknat, maar ook
niet te hoog richting de zon, want dan smelt de was en
stort de boel in elkaar.

foto: Marcel Elshout

 

 
Maar ja ‘hubris’ overmoed, is des mensen aangeboren en
speelde parten, zoals in vele door mensen ondernomen
kwesties: hij stortte neer.
 
Behalve de nodige broeikasgassen zoals methaangas, vaak
afkomstig van moerasachtige vlakten, rijstvelden en van
toendra’s zit er nog meer in de lucht, nl distikstof(mono)
oxide N2O, oftewel lachgas. Dat hoorde ik van een jonge
vrouw, die op dit onderwerp binnenkort haar promotie
onderzoek start. Via allerlei metabolische processen kan
er binnen de stikstofcyclus lachgas geproduceerd worden,
een broeikasgas, dat vele malen heftiger is dan CO2. We
leven nog in een zee van onwetendheid, blij dat er men
sen zijn, die nieuwsgierig zijn en blijven, om telkens weer
een tipje van de sluier op te willen en kunnen lichten.
Ik houd het op een regelmatig natuur- wandelingetje
onder het motto: Ik wandel en weet (niet) waarheen, en
blijf me verwonderen.

Pionier soorten
AAD VAN DIEMEN
 
De definitie van een pionier soort is nogal simpel: een
soort die zich vestigt waar daarvoor geen vergelijkbaar
leven was. Let wel: het gaat om vestigen, niet om over
vliegen of oversteken. Ook niet om aanspoelen of aan
waaien en vervolgens het loodje leggen. Het organisme
kan zich handhaven.
 
Voordat dieren zich kunnen vestigen, zullen er meestal
toch wel planten moeten zijn. Voor de overzichtelijkheid
beperken we ons tot planten. Een pionierplant is volgens
Eggelte’s Botanisch woordenboek: een plant die zich ves
tigt op een plaats waar nog geen vegetatie is. Voorbeeld:
zeeraket op het strand. Ook opgespoten terreinen vormen
zo een blanco uitgangssituatie. Van de berk wordt gezegd
dat een typische pioniersplant is. Dat klopt ook wel. Op
allerlei terreinen zie je hem vaak als eerste opslaan, be
halve natuurlijk aan zee.
 
Dat brengt ons vanzelf op de constatering dat ook het ter
rein bepaalt wie pioniersplant is en wie niet. Een lava-ei
land dat opduikt in de Stille oceaan zal andere pioniers
planten kennen dan een kaal geschraapt nieuw aangelegd
natuurgebied. Daarnaast speelt ook de omgeving een rol.
De nieuwe zaden moeten ergens vandaan komen. Dan
maakt het nogal wat uit of ze van een ander eiland op 100
mijl afstand moeten komen, of van het bos ernaast. Ten
slotte zullen planten met zware zaden minder snel pio
niersplant zijn dan lichtgewichten aan een parapluutje.
 
Pulken we nog verder aan de definitie, dan kun je de
vraag stellen hoe lang het vestigingsgebied onbegroeid
moet zijn. Als door een aardverschuiving een strook vrij
komt zonder vegetatie en er ontkiemt zaad dat daar 100
jaar heeft gelegen, is dat dan een pioniersplant? Kortom,
de definitie van een pioniersplant is nogal onscherp.
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Dat komt omdat hij gebruikt wordt, om een proces te be
schrijven. Namelijk dat van successie: die begint met pio
niersplanten en na een aantal stappen eindigt die met een
climaxvegetatie. De pioniersplant is dus de eerste stap.
Dat is niet toevallig, ook dicht in de buurt van de oor
spronkelijke betekenis van pionier. Die is afgeleid van ‘pi
on’ en komt uit het Latijn. De oorspronkelijke betekenis is
‘voet’ en vandaar ‘voetknecht’, landarbeider. Daarna
kreeg het ook de betekenis van ‘infanterist’ en ‘schans
graver’. Dat waren soldaten die vóór de bereden troepen
uit gingen. Die betekenis hebben ook de pionnen in het
schaakspel. De belangrijke stukken staan achter de pion
nen.
 
Een pionier is een baanbreker: voor kolonisten, soldaten
of andere planten. Heeft hij zijn plicht gedaan, dan moet
hij verdwijnen. Houdoe en bedankt voor de moeite.
 

foto: Aad van Diemen     Betula pubescens

Natuurlijk
pionieren
MONIQUE WESCHER
 
Zo’n 20 jaar geleden begonnen wij oude fruitrassen te
kweken omdat wij vonden dat deze bewaard moesten
blijven en niet uit mochten sterven. We deden dit gewoon
op het stuk grasland wat wij hadden. Tussen de, toen
piepkleine boompjes plantte ik bessen, kruiden en meer
jarige groenten zodat we ook iets konden eten van de
kwekerij. Dit bleek goed te werken. De boompjes groei
den en ons gezin kon leuk eten. Wij bleken pioniers te
zijn in een beweging die nu voedselbos genoemd wordt.
 
Lopend over de kwekerij kan ik mij soms zo blij voelen, te
zien hoe geweldig alles in de natuur werkt. Het veld waar
ik mijn net geënte boompjes heb staan is zo mooi. Omdat
dit raaigrasland was en de boompjes heel klein zijn heb
ben we dit stukje gefreesd. Dat doen we alleen als we een
nieuw stuk land gaan beplanten en daarna is die frees
echt niet meer nodig want… de natuur doet het veel beter
dan je kunt bedenken. Vaak hoor ik mensen over mulchen
tegen het onkruid en om de bodem te bedekken. Laat de
natuur dat nou ook gewoon helemaal zelf doen.
 
Door het omwoelen van de grond komen er heel veel
zaden tot ontkieming, vooral melde, distels en herders
tasjes, de pioniersplanten op deze bodem. Onze mini
boompjes worden er goeddeels door bedekt. In juli vouw
ik al dit groen netjes weg rond de boompjes, die er fris en
groen onder vandaan komen. De grond blijft bedekt door
de natuurlijke mulch van pioniersplanten. Deze horen
hier, de grond was immers kaal. Zij zorgen nu voor de be
dekking van de grond, het weer leefbaar maken voor an
dere planten. Als de bomen groot zijn verdwijnen ze. Ze
zijn niet meer nodig.

De natuur doet haar ‘werk’ op zo’n efficiënte manier. Ok,
de bomen begonnen al vroeg blad te verliezen en dat ziet
er minder fraai uit, maar geweldig toch dat ze dit doen!
Het beschermt ze tegen uitdroging en de knoppen zien er
prima uit, klaar voor een volgend groeiseizoen. Wij bere
genen de dragende fruitbomen niet. Dit kost heel veel
energie en is, naar ons idee, niet goed voor het grondwa
terpeil. De bomen moeten zelfstandig groeien en dat blij
ken ze prima te kunnen. Onder de bomen groeit namelijk
wat men hier noemt ‘bocht’. Dit zijn distels, brandnetels,
gras en...ok ik help een beetje, kruiden bessen en meerja
rige groenten. Hier en daar staat een framboos tegen een
appelboom of slingert een doornloze braam zich in een
peer. Deze planten bedekken de bodem volledig. Als ik ‘s
morgens aan het werk ga zijn mijn laarzen drijfnat, ook al
is het gedurende de dag boven de 30 graden en is er al in
geen weken een druppel regen gevallen. Is toch geweldig!
Doet de natuur helemaal zelf! Tussen de uitgedroogde
grasvelden ligt de kwekerij er als een groene oase bij.

foto: Monique Wescher Onder begroeiing
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Velden met distels waren er op de kwekerij. De buren
vonden dat niet altijd prettig. Aan de randen hielden we
ze dan ook in toom, maar verderop groeiden ze weelderig.
Wat een vlinders, bijen en andere insecten trokken ze aan
en dan in het najaar de vinkjes...massa’s. En nu, nu zijn er
nog wel distels maar lang niet meer zoveel. Ook de zuring
is veel minder geworden. Deze pioniers zijn blijkbaar niet
meer nodig. De kwekerij is een fase verder.
 
Wij kwekers zijn als pioniervoedselbosbouwers niet meer
nodig. Er worden heel veel voedselbossen aangeplant. Zo
fijn dat ik steeds meer jonge collega’s heb die fruitbomen
en fruitplanten kweken. Anders dan de melde en de dis
tels verdwijnen wij echter niet. Wij genieten van deze fase
en blijven oude fruitrassen verzamelen en verder kweken.
Welkom op de kwekerij, alleen al ter inspiratie.

JOOP VAN RIET
 
Natuur, recreatie, verstoring, gewenning, een hele mond
vol. Er staat nog veel meer in het rapport van Vogelbe
scherming Nederland en ANWB over verstoring van vo
gels door recreatie. Voor IVN, met als motto ‘beleef de
natuur’ vanzelfsprekend belangrijke informatie.
 
De hoofdconclusie is dat verstoring van vogels door recre
atie heel erg kan zijn. Vooral stranden met loslopende
honden zijn een drama voor rustig voedselzoekende of
broedende vogels. Al op grote afstand is de dreigende en
onvoorspelbare verstoring te zien. Ons werk en leefgebied
valt in de categorie ‘boerenland’, waar vogels vaak ook
baat hebben bij bewoning. Daar is de opvallende conclusie
dat wandelen en fietsen op zich relatief weinig effect heb
ben. (Mits honden in natuur aangelijnd zijn!). Dit kan
verder beperkt worden door het gedrag van wandelaars en
fietsers via vaste routes en beschutting voorspelbaar te
maken. Er kan zelfs gewenning  ontstaan en is een re
creërende natuurliefhebber geen bedreiging.
 
Via gewenning hoop ik op harmonie tussen dieren en
mensen. Zo waren ganzen schuw en zijn ze nu vaak op
korte afstand te passeren. Maar oh wee, zodra een wan
delstok als een geweer in hun richting gaat wijzen, start -
uit ervaring - de alarmfase. Steek ook de hand in eigen
boezem zeggen de onderzoekers. Niets is zo bedreigend
als een natuurliefhebber met een kanon van een tele
scooplens, die steeds dichter naar een vogel toe kruipt.
Dat verklaart eindelijk mijn ervaring met de prachtig
zwevende albatrossen in de zuidelijke Atlantische Oceaan,
die vlak naast me op de scheepsbrug onbeweeglijk met me
mee vlogen Zodra ik echter een mooie foto wilde maken,
doken ze weg. Die lens leek een boos oog of zelfs een
kanon, weet ik nu.

Natuur, verstoring, gewenning
 
Hoe  al deze kennis over recreatie en verstoring toepas
sen?  Vanuit de toegenomen belangstelling voor natuur
beleving in de coronatijd zijn er ‘uit schrik’ meer beper
kingen ingesteld. Een voorbeeld is het botweg afsluiten
van geliefde ommetjes van natuurliefhebbers in het
Markdal bij de Bieberglaan door SBB. Dat steekt de na
tuurliefhebbers, vooral omdat de argumenten niet steek
houdend zijn en de coronaregels inmiddels ook passé zijn.
Wereld Natuur Fonds en Stichting Ark vinden dat voor
draagvlak de natuur 'beleefd' moet kunnen worden.
 

foto: Joop van Riet

De 300 blz. van Vogelbescherming en ANWB staan vol met
voorbeelden hoe recreatieve natuurbeleving via ‘zonering’
in tijd en ruimte, o.a. met beschutte routes, verantwoord
en voorspelbaar vormgegeven kan worden.  Recreatie
combineren met bescherming van vogels en natuur. Niet
altijd en overal, maar wel vaak en op veel plaatsen’ en
daardoor begrip en draagvlak bij het publiek te krijgen.
Uit Vlaanderen en het Zeeuws Landschap zijn inspireren
de voorbeelden bekend, zelfs met kluten, smienten, grut
to’s naast het fietspad praktisch op ‘aai afstand’.
Dus zaak om vanuit het IVN-motto ‘beleef de natuur’ in
overleg tot ‘maatwerk’ te komen.

foto: Monique Wescher 
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Van de bestuurstafel
LIEUWE KAMPEN, voorzitter
 
Na een onderbreking, gaat het Algemeen Bestuur (AB), weer regelmatig een update geven van wat er momenteel alle
maal aan de orde is binnen het bestuur.
Deze eer is aan mij, voor mij is dit ook een beetje pionieren. Ik heb dit nog niet eerder mogen doen en ga ervaren wat
ik ga schrijven en hoe ik dat ga doen.
 
Het AB is op dit moment druk bezig met een aantal zaken hieronder weergegeven.
 
- IVN Mark & Donge is al een paar keer aangeschoven bij de Groene Tafel van de gemeente Oosterhout. Tijdens deze
overleggen worden wij geïnformeerd over toekomstplannen van de gemeente, waarbij onder andere veranderingen
kunnen plaatsvinden op het gebied van de natuur. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Oosterhout-Oost: een landschap om in
te leven. De gemeente heeft dit gepresenteerd aan ons en een aantal andere natuurverenigingen en wij hebben daar
vragen over gesteld en wat input gegeven waar de gemeente rekening mee moet houden betreffende de natuur en het
groen in deze bouwplannen.
 

- Natuurplein: IVN Mark & Donge is aangesloten bij het Natuurplein de Baronie, een samenwerkingsverband van na
tuurverenigingen in de regio De Baronie van Breda. Een aantal activiteiten zijn:
           Beginspraak (het in een vroeg stadium participeren in gemeentelijke plannen)
           Communicatie tussen de verschillende verenigingen
           Ervaringen delen
           Natuurmanifest (zie natuurpleindebaronie.nl)
 
- Werving van nieuwe leden
Daarnaast komt het Dagelijks Bestuur (Marjan, Peter en Lieuwe) ook regelmatig bij elkaar. Meestal ter voorbereiding
op het volgende AB overleg.
 
 
 

foto: Richard Gladdines

11IVN Mark & Donge



IVN Mark & Donge
vereniging voor natuureducatie en duurzaamheid
 
Informatie over lidmaatschap, contributie
en/of aanmelden voor lidmaatschap via website:
www.ivn.nl/afdeling/mark-donge
zie onder lidmaatschap en contributie. Adreswijziging en
opzegging: ledenadministratie@ivn-markendonge.nl

Teek it iesie
 
© PAUL ASSELBERGS  (met toestemming)
 
Dat is sinds kort zo mijn gewoonte,
omdat ik laatst vol teken zat.
Kennelijk moeten die mij hebben.
Misschien heb ik wel lekker bloed
Alleen ben ik daar niet zo blij mee,
omdat ik dan steeds krabben moet.
 
Laatst was ik weer thuisgekomen.
Ik voelde werkelijk overal jeuk
en moest op de gekste plekken krabben.
Mijn vrouw die lag mooi in een deuk.
Stiekem heeft ze mij gefilmd,
onder de douche, ik stond piemelnaakt.
’s Avonds vertelde ze mij lachend,
dat ze een tekenfilm had gemaakt.

foto: Johan van Kuijk
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