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Van de redactie
IRIS VAN DER VLERK
 
 
Lente, met al zijn ontluikende knoppen en kleuren. Aan
de oostkant van Europa is de lente echter ver te zoeken.
Oekraïne wreed aangevallen door Rusland. Wat een gru
welijkheden komen er dagelijks voorbij op televisie. Ver
schrikkelijk wat daar gebeurt, bominslagen, beschietin
gen, geen gas, water en elektriciteit en kou. 
 
Hier hebben we juist al heerlijke zonnige weken achter de
rug. Het leven gaat nog gewoon door, getuige onder an
dere deze lente editie. Veel acties en solidariteit voor de
bewoners en vluchtelingen van Oekraïne, het blauw-geel
van de Oekraïense vlag zie je overal opduiken. Elders in
dit blad hebben we door middel van 2 foto’s naast elkaar
gekozen voor het blauw en geel als stille steunbetuiging.
 
Weer een verscheidenheid aan binnengekomen artikelen.
Een aantal artikelen met als thema ‘klimaat’. Hoe klimaat
anders beleefd wordt in de wandelingenwerkgroep, het
woord klimaat ontrafeld volgens de etymologie, de ver
schillen in klimaat in leefgebieden van de bij. Daarnaast
een stukje van de vogelwerkgroep over grutto’s. Sommi
gen zijn op hun reis te volgen, lees het artikel maar.
 

Nog een bijdrage van de vogelwerkgroep, dit stuk gaat
echter over de Galloway ‘s, ze zijn weer terug in Surae, tot
vreugde van velen, aardig actueel! Nog een actueel stuk
over de boomkikker die een prachtig mooi uitgebreid leef
gebied krijgt en tien vragen beantwoord door Irma van
der Laan, de nieuwe coördinator van de vogelwerkgroep
met een bijzonder illustrerende foto!
 
Een aantal schrijvers stuurde zelf illustrerende foto's
mee, maar daarnaast liet de fotowerkgroep zich niet on
betuigd en ontvingen we diverse inzendingen. Soms kon
den ze geplaatst worden bij een artikel, zoals de mooie
foto van een Galloway van Kaat Nobelen, wat kwam die
goed van pas. Mooie foto’s ontvingen we van Irene Nicai
se, Hannie van de Roer en Ad van Vugt. Voor de voorpagi
na kozen we voor een foto van Johan van Kuijk van echte
lentebloeiers, dit is tenslotte het lentenummer. De foto
van een bonte vliegenvanger van Ilona Muskens kreeg een
plekje boven dit artikel. 
 
Bij de inzendingen was er ook een foto van bosanemonen
van Ronald Bloemen, zo’n sierlijk plantje dat het verdient
om eens nader belicht te worden, niet alleen door de lens
maar ook in woord. En er was nog wat ruimte over… dus
kon dat mooi op die manier worden ingevuld.
 
Veel leesplezier!

foto: Ilona Muskens Bonte vliegenvanger
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Grote grazers
WOUTER STAATS
 
Goed te grazen genomen. 
Het natuurgebied Surae kent sinds kort weer nieuwe gra
zers: 10 tot 12 stuks Galloway-runderen. Na meer dan
drie jaar afwezigheid keren grote grazers terug in het
druk bezochte natuurgebied.
 
Volgens de boswachter broodnodig. Volgens hem zag hij
het natuurgebied na één jaar weer dichtgroeien. Om het
open karakter te behouden zou machinaal maaien nodig
zijn. Gelukkig zijn er alternatieven. In de kern krijgen de
runderen een eigen afgerasterd gebied waar enkel wande
laars zonder honden zijn toegelaten. Recreatieve activitei
ten van fietsers en wandelaars kunnen rondom de kern
worden beoefend. Een mooi compromis tussen beheer van
natuur en recreatie, zou je zeggen.
 
Online stroomde echter de protesthandtekeningen bin
nen. Een kleine duizend mensen pleit ervoor dat recreatie
door het hele natuurgebied toegestaan blijft. Dit was
voorheen ook mogelijk toen de Schotse hooglanders nog
door het gebied liepen. Enkele jaren geleden waren zij dé
mascotte van Surae. Door de toenemende interesse van
mensen werd het gebied steeds drukker bezocht.

foto: Wouter Staats

foto: Kaat Nobelen 

Spanningen begonnen te ontstaan tussen de runderen en
natuurliefhebbers. In 2018 kwam dit echter tot een hoog
tepunt. Een wandelaar kwam tussen een volwassen dier
en haar kalf te staan, waarop het dier aanviel. De eigenaar
van de Schotse hooglanders besloot dat de maat vol was
en haalde de dieren uit het gebied.
 
Recentelijk was er in het NRC Handelsblad een artikel ge
plaatst onder de titel ‘Aaien kan een doodvonnis zijn’.
Hierin stond dat paarden en runderen snel gewend raken
aan aaien en voederen; zeker bij een toenemende men
senmassa. Dieren kunnen gaan happen of mensen opzoe
ken voor voedsel. De enige oplossing is dan dieren elders
plaatsen of helaas afmaken. Op jaarbasis wordt geschat
dat er een handvol dieren om die reden wordt gedood.
 
Persoonlijk vind ik de introductie van Galloway-runderen
een goede zaak. De boswachter kan het gebied natuurlij
ker beheren, de mensen krijgen naar mijn inzicht vol
doende ruimte om recreatie te beoefenen en de runderen
staan ook weer erg mooi voor het algehele plaatje. Wel
licht geeft deze nieuwe beheersmaatregel iedereen de
ruimte om met zijn allen samen te overleven.
 

foto: Ilona Muskens Andere grote grazer: Schotse hooglander
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COBY STAPEL - VAN DER ZALM, lid kernteam WWG
 
Wandelingen klimaat.
We waren allemaal nog argeloos en nietsvermoedend,
toen vroeg in 2020 ook in ons land covid om zich heen
greep. Pas langzaam drong door, dat het een pandemie
werd en hoe ingrijpend deze was in het leven van ons al
lemaal. In alle ‘leuke dingen voor de mensen’ werd ste
vig gesnoeid. Eveneens in IVN-activiteiten.
 
Het kernteam van de WWG - wandelingenwerkgroep -
bevond zich al in zwaar weer door het vertrek van 3 leden
en gezondheidsproblemen van de coördinator. Het werd
pas echt een ‘bar klimaat‘ toen we maandenlang alle na
tuurwandelingen voor publiek en wandelingen op verzoek
moesten annuleren.
 
Gelukkig kreeg ons team versterking: er kwamen enkele
nieuwe kernteamleden bij. Ze zijn zich nog aan het in
werken, maar vol enthousiasme zijn al vele draadjes met
succes opgepakt.Het ziet er goed uit en we zijn optimis
tisch over de toekomst. Ik wil hier aan toevoegen, dat er
geen sprake was van conflicten in het kernteam, de leeg
loop had uitsluitend met persoonlijke omstandigheden te
maken. Ons WWG klimaat is van bar naar beter gegaan en
ziet er nu veel zonniger uit. De natuurwandelingen zijn
geleidelijk weer opgestart, mèt beperkingen en mèt
horten en stoten, maar toch!  
 

Er mag een beperkt aantal wandelaars per gids mee. Via
een link op de website kan men zich aanmelden en … ‘
vol=vol’. Afstand houden is vaak lastig. Als er leuke vond
sten worden gedaan, wil iedereen daar liefst met de neus
boven op staan. Maar in kleine groepjes is het wel te doen.
 
Er zijn verdere versoepelingen op komst en het kan best
zo zijn, dat we weer als vanouds op pad kunnen en ‘vrij
toegankelijk’ aan ons programma kunnen toevoegen.
Dan gaat de zon weer echt schijnen!

foto: Irene NicaiseVan bar naar beter

foto: Peter Schaft
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Apis mellifera
AAT RIETVELD
 
Het klimaat heeft grote invloed op het bijenvolk, dit lijkt
een open deur. Alle levende wezens worden beïnvloed
door het klimaat.Wij leven hier in een zeeklimaat. In
Midden-Europa heerst een landklimaat. Dat is voor de
goede kijker best waarneembaar. De flora en fauna ver
schillen. Niet heel erg maar als je goed kijkt dan zie je ‘
daar’ sommige planten die niet van ‘hier’ zijn.
 
Er leven in Midden-Duitsland of in Midden-Europa veel
dezelfde maar ook enkele andere wilde bijensoorten dan
in Nederland. Ook daar zijn de bijen en planten op elkaar
afgestemd. Dus ook daar geldt dat de beste planten ‘de
planten van hier zijn’. Eh, ‘van daar’ dus. Onze flora be
staat uit ‘planten van hier’ en in Midden-Europa is ook
een flora met ‘planten van hier’. Alleen de Midden-Euro
pese ‘planten van hier’ zijn hier ‘planten van daar’. Zelfs
al lijken de planten ‘van daar’ en ‘van hier’ hetzelfde, ze
zijn genetisch verschillend. Het kan simpeler. Planten ‘
van hier’ noemen we dus gewoon:  inheemse planten.
 
Bovenstaande heb ik nodig om uit te leggen waarom de
Apis mellifera ‘van hier’ niet de Apis mellifera ‘van daar’
is. De Apis mellifera ‘van hier’ woont hier al 10-duizen
den jaren. Imkers noemen hem de zwarte bij. Dus de soort
is Apis mellifera en de ondersoort of het ras heet mellife
ra.’De Apis mellifera ‘mellifera’ dus. Deze bij komt niet
meer raszuiver in Nederland voor omdat we veel andere
rassen naar Nederland hebben gehaald die zich hebben
vermengd met onze oorspronkelijke zwarte bij.
 
Wij hebben, nee hadden, strenge winters en zachte maar
niet erg warme zomers. De bloeitijd van onze planten is
vrij kort. Tenminste de planten die nectar en stuifmeel le
veren voor bijen en andere insecten. We noemen dit de
dracht. Onze zwarte bij gaat dus heel zuinig met de ver
zamelde honing om en weet dat ze een wintervoorraad
aan moet leggen voor een lange drachtloze periode, zo
ongeveer van eind september tot eind maart. Dat is dus
om en nabij zes maanden.

 
In Midden-Europa leeft de Apis mellifera van het ras car
nica. De Apis mellifera ‘carnica’. Carnica leeft in een
landklimaat met grote temperatuurverschillen tussen dag
en nacht, strenge winters en warme zomers. Ook ken
merkend is de snelle wisseling van zomer naar winter en
omgekeerd. De carnica-bij heeft daar in de afgelopen
tienduizenden jaren mee kunnen leven. In dit klimaat
leven aangepaste plantensoorten of genetisch aangepaste
plantensoorten. De Apis mellifera uit bijvoorbeeld Honga
rije lijkt als twee druppels water op de Apis mellifera uit
Nederland. Genetisch zijn ze echter verschillend. Dat
merken we onder andere aan hun gedrag.
 
De verschillen tussen ons zeeklimaat en het landklimaat
in Midden-Europa zijn niet zo groot dat de bij van het ras
carnica hier niet kan leven. Dat geldt wel voor de bij uit
Italië, de Apis mellifera ‘ligustica’. Die verschillen zijn,
nee waren, te groot. Ik zeg ‘waren’ omdat we zien dat de
klimaatverschillen aanzienlijk kleiner worden. Dit bete
kent dat de verschillende geografische bijenrassen gene
tisch steeds minder gaan verschillen.
 
In Nederland wordt de carnica-bij veel door imkers ge
houden.  We hebben het in  ons land ook zo ingericht dat
we het ras ook zuiver kunnen houden. Als ik een raszui
vere carnicakoningin heb en ze paart met darren uit de
omgeving, die niet van het ras carnica zijn, dan krijg ik
zogenaamde F1’s. Niet raszuivere nakomelingen. De moe
der is wel carnica maar de vader is dat niet.
 
Daarom kweken we carnica-koninginnen die we laten
paren met raszuivere carnica-darren op een geïsoleerd
eiland, bijvoorbeeld Vlieland of één van de Duitse Wad
deneilanden. Zo kan ik dus honingbijen houden die zijn
aangepast aan de klimatologische omstandigheden en die
prettig zijn in de omgang voor mij en voor de omgeving.
Maar de kans dat anderen last ondervinden van mijn bijen
is toch al minimaal. Zelden of nooit vormen mijn hobby
dieren overlast. Ze blaffen niet, laten geen grote drollen
achter en steken doen ze ook niet. Zo houd ik dus raszui
vere carnica-bijenvolken. Met de eigenschappen die ik het
meest gewenst vind. Een groep imkers is bezig om onze
eigen zwarte bij terug te kweken. Dat is een lange weg
maar de aanhouder kan misschien wel winnen.

foto: Aat Rietveld

foto Aat Rietveld bloemen met meeldraden en stamper
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De gevolgen van de snelle klimaatverandering op honing
bijen is nog niet erg duidelijk waar te nemen. Hoewel de
snel veranderende situatie wel een aanslag zal plegen op
de vitaliteit van de volken. De snel opeenvolgende gene
ratiewisseling in een bijenvolk helpt hen flexibel te zijn.
 
Honingbijen houden is geen sinecure. Het vraagt veel in
zicht en specifiek handelen. Het raszuiver houden van
zoogdieren of vogels is een stuk makkelijker. Of toch niet,
daar komen weer andere hindernissen bij kijken. Dit alles
wetende wil iedereen nu graag bijen gaan houden. Niet
doen! De huidige aanwas van nieuwe imkers is genoeg om
de populatie honingbijen op peil te houden.
 
Ik heb een veel beter idee. Laten we allemaal voor de
wilde bijen gaan zorgen. Ook deze bijen staan onder in
vloed van het klimaat. Het klimaat gunstig beïnvloeden is
niet zo eenvoudig. Zorgen voor nectar en stuifmeel is dat
wel. Gewoon alles vol zetten met bloemen. Maar wel
bloemen waarvan we de meeldraden en de stamper nog
zien. De botanische soorten dus. Hoe makkelijk is het om
onze leefomgeving en die van de bijen positief te beïn
vloeden. Gewoon bloemen poten en zaaien.
 

foto: Ronald Bloemen Bosanemoon

Bosanemoon
IRIS VAN DER VLERK
 
Behalve sneeuwklokjes en crocussen is ook de bosane
moon een echte voorjaarsbloeier, met meeldraden en
stamper uitermate belangrijk dus voor bijen en andere
insecten. Ze behoren tot de ranonkelfamilie. Apart vind
ik dat want ranonkels hebben van die vele mooie windin
gen en daar zie je bij de anemoon weinig van terug.
 
Etymologie: Het woord anemone komt van het Griekse
anemos dat ‘wind’ betekent. Herba venti werd dit plantje
vroeger ook wel genoemd, letterlijk windbloem.
 
Anemone was een nimf aan het hof van de Griekse godin
Flora, godin van de bloemenwereld, de lente en de natuur.
Flora was getrouwd met Zephyrus, god van de westen
wind. Zephyr werd verliefd op Anemone, tot grote woede
van Flora. Zij veranderde Anemone in een bloem. Het ge
ringste zuchtje wind laat de bloem al bewegen, een teken
dat Zephyr bij haar zou zijn. Romantiek alom, nooit bij
stil gestaan bij het zien van bosanemoontjes.
 
Nog een leuk weetje: Het bloemetje draait met het licht
mee en wordt daarom soms ook wel achteromkiekertje
genoemd of middagdraai.
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Tien vragen 
BEANTWOORD DOOR IRMA VAN DER LAAN, nieuwe coördinator Vogelwerkgroep
 
Wat is op dit moment je gemoedstoestand? Met de recente komst van mijn eerste twee kleinkinderen plus de vogels
die met hun zang het voorjaar al aankondigen ben ik vooral in blijde afwachting van wat komen gaat. Toch mooi dat
hier in Nederland de jaarlijkse cycli van het weer en de natuur prachtig te spiegelen zijn aan de cyclus van een men
senleven…..
 
Wie zijn je helden/ Wie bewonder je? Ik ben niet zo van de echte helden, heb wel bewondering voor heel veel mensen.
In de regel hebben deze gemeen dat ze eerlijk en betrouwbaar in het leven staan en mede door levenservaring wijs zijn
geworden. Ik heb vooral bewondering voor bepaalde eigenschappen van mensen. Prachtig om te zien hoe iemand met
veel doorzettingsvermogen zijn doel bereikt. Of een goede vriendin die mensen in haar omgeving die heel ziek zijn tot
het laatst bijstaat. Geen spoortje geveinsd altruïsme maar simpelweg vanuit een goed hart.
 
Wat zijn je dagdromen? Van jongs af aan dagdroom ik over reizen en nieuwe dingen ontdekken. En dagdromen leiden
bij mij meestal wel naar een doel. Toen we jong waren trokken we wekenlang door Griekenland om de ‘bakermat van
onze beschaving te doorgronden’. Die droom hadden we althans voor ogen. Of we doorkruisten per metro heel Parijs of
Londen om te zien wat de musea aan schatten wilden blootgeven. Later kwamen de reizen richting Midden-Oosten,
Azië en Afrika. De verwondering die andere culturen bij me oproepen voeden de vraag welke omstandigheden een
mens gelukkig maken en welke niet. De laatste tijd gaan mijn dagdromen over de invulling van mijn niet-meer-werk
zame leven. Waar wil ik wonen, met wie en onder welke omstandigheden. Voorlopig houd ik het maar even lekker bij
dagdromen en formuleer ik nog geen concrete doelen op dat gebied!!!  Eerst mijn oma-rol maar eens invullen.
 
Welk boek heb je het laatst gelezen? Het zijn er drie, ik lees meestal meerdere boeken naast elkaar. Kan ik lekker kie
zen waar ik op een bepaald moment zin in hebt. Het eerste is ‘De ondergrondse spoorweg’ van Colson Whitehead. Over
het slavernijverleden in Amerika. Schitterend geschreven verhaal over de ontsnapping van een jonge slavin die geboren
is op een katoenplantage in Georgia en haar tocht naar een plek waar ze een beter leven heeft. Het tweede is ‘De ver
dwijnende aarde’ van Julia Philips. Inkijkje in de leefgemeenschappen op Kamtsjatka, een afgelegen schiereiland in het
Oosten van Rusland. Dat gebeurd via het verhaal van de zoektocht naar de verdwijning van twee zusjes. Het derde boek
is van Robert Vuijsje: Maar waar kom je écht vandaan? Honderd interviews van Vuijsje met Nederlanders die er niet
Nederlands uitzien. Over welke invloed dat heeft op hun leven.
 
Wat doe je in je vrije tijd? Nog altijd kan ik genieten bij de gedachte dat veel van mijn tijd vrij in te vullen is. Wat een
luxe (werk was altijd leuk en inspirerend maar nu zijn er veel meer mogelijkheden). Nogal wat van die tijd ben ik
samen met mijn partner onderweg met de camper. We staan als dat mogelijk is in de vrije natuur en kijken gewoon
wat er op ons pad komt. Veel wandelen, vooral in de bergen (Wist je dat je in de Pyreneeën heel goed kuddes paarden,
koeien en schapen kunt observeren die daar in de vrije natuur rondtrekken? Niets zo voorspelbaar als zo’n kudde! Elke
dag hetzelfde rondje. En het is volkomen duidelijk wie de baas is, wie de dromerige types zijn en welke dieren op on
derzoek uitgaan).

Foto: Friso Kuiper   Pyreneeën, een warme motorkap is niet te versmaden!
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Thuis ben ik veel in mijn tuin te vinden. Niet alles hoeft perfect te zijn, maar het is leuk om met planten te experimen
teren. Er hangen volgelkastjes en verder mag alles wat leeft in principe zijn gang gaan. Mijn drie jongens wonen ver
spreid over het land. Bezoekjes over en weer betekent dus reistijd en minimaal een uitgebreide maaltijd als ze bij mij
komen. Koken voor anderen is een leuke hobby en daar gaat stiekem nogal wat tijd in zitten.
Voor diegenen die met enige jaloezie deze tekst doorlezen: vroeg of laat word jouw hoeveelheid vrije tijd gelijk aan de
mijne nu. 
 
Waarom heb je voor IVN gekozen? Liefde voor de natuur en passie voor educatie. Ik ben opgegroeid in een dorp in een
huis met een flinke tuin en meerdere huisdieren. De natuur was een vanzelfsprekend onderdeel van je leven en dat gun
ik iedereen. Oorspronkelijk ben ik opgeleid als docent wiskunde en economie en na jarenlang lesgeven aan jongeren in
de techniek ben ik lesmethoden gaan ontwikkelen via het principe voor en door scholen. Onderzoek doen naar leren,
methoden testen onder studenten en resultaten evalueren was mijn passie. Dus ja, wanneer men dan ook nog een
coördinator voor de vogelwerkgroep vraagt is de keuze snel gemaakt.
 
Wat is je grootste ondeugd? Het leven niet te serieus nemen op ongepaste momenten!
Waaraan ben je ‘t meest gehecht? Mijn kinderen en mijn partner.
Wat is de beste plek om te wonen? Als er maar wat groen in de omgeving is en je ongestoord je gang kunt gaan vind ik
het al snel oké.
Welk advies zou je IVN-leden meewillen geven? Blijf nog lang lid /vrijwilliger van IVN. Neem ook eens een kijkje bij
andere werkgroepen dan die van jou. Ook daar valt vast nog veel te leren en te genieten.

Klimatologie 
AAD VAN DIEMEN
 
Volgens Van Dale: gemiddelde of samengevatte natuur
lijke gesteldheid van de lucht en het weer in een land
streek, met name de gemiddelde temperatuur en regen
val. Het klimaat is echter niet altijd hetzelfde geweest,
sterker nog in onze tijd staat ongeveer elke dag in de
krant dat ons klimaat verandert.
 
De etymologie van klimaat is verrassend: ontleend aan
het Franse climat, een geleerde ontlening aan het Latijnse
clima  ‘helling ten opzichte van de aardas, gebied op
aarde met zekere gemeenschappelijke stand van hemelli
chamen’, ontleend aan Grieks klíma  ‘glooiing, helling’,
afleiding van klīnein ‘hellen’.
 
In het woord ‘klimaat’ zelf zit dus al glijden, bewegen,
veranderen. Niks geen stabiel gemiddelde.

Houd u dit even vast. De etymologie van ‘etymologie’ is
dat het gevormd is uit étumo- ‘het ware’ en het achter
voegsel ‘logie’ is ‘wetenschap’. De oorspronkelijke bete
kenis is dus ‘het zoeken naar de waarheid in de woorden’.
 
Hoeveel waarheid zit er in het woord ‘klimaat’ ? De
grootste klimatologische  veranderingen zijn ongetwijfeld
de ijstijden geweest. De laatste 700.000 jaar zijn er zeven
geweest. De oorzaken van de ijstijden zijn er drie: Om
wentelingsonregelmatigheid: de baan van de aarde is niet
constant cirkelvormig, maar wordt elke 100.000 en
413.000 jaar uitgerekt tot een meer ellipsvormige baan. De
aardas wiebelt en beschrijft elke 19.000 tot 23.000 jaar
een volledige cirkel. De helling van de aardas beweegt elke
41.000 jaar heen en weer.
 
Al die bewegingen samen hebben invloed op de hoeveel
heid zonlicht die de aarde bereikt en waar dat zonlicht te
recht komt. Voegt u dit bij de wiebelingen veroorzaakt
door vulkanen, ontbossing, stikstof, methaan, fijnstof,
zonnevlekkencyclus, verstedelijking, verzuring van de
oceaan en nog zo wat, dan begrijpt u dat er in het woord
‘klimaat’ veel waarheid schuilt. We bevinden ons op een
helling richting afgrond.

foto: Aad van Diemen foto: Ad van Vugt Zonnende schildpadden
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foto: via waterschap Brabantse Delta

Boomkikker
Boomkikker krijgt leefgebied van 10 kilometer
 
Naar een persbericht van Marian Adolphs
Communicatieadviseur Waterschap Brabantse Delta
 
De laatste werkzaamheden aan de ecologische verbin
dingszone (EVZ) is van start gegaan. Wethouder Tim van
het Hof en waterschapbestuurder Hans Peter Verroen
gaven hiervoor het startschot. De boomkikker krijgt een
leefgebied van wel 10 kilometer lang tussen de Molen
schotse Heide in Gilze-Rijen en de Chaamsee Bossen in
Alphen Chaam. Er wordt een aantrekkelijk landschap ge
creëerd voor de boomkikker, maar ook andere amfibieën,
insecten, vogels en zoogdieren profiteren van deze eco
logische verbindingszone.
 
'Door goede samenwerking tussen waterschap, provincie,
gemeenten en andere partners krijgt de boomkikker nu
een leefgebied van wel 10 kilometer. Vrijkomende perce
len langs de Gilzerwouwerbeek worden optimaal benut
om er 12 stapstenen te creëren die ervoor zorgen dat de
boomkikker zich langs die zone kan voortplanten. De na
tuur en de leefomgeving wordt er voor de omwonenden
nog aantrekkelijker, aldus wethouder Tim van het Hof,
weer een mooie stap van het groenkompas.
 
Aanleg van kleine natuurgebieden en poelen maken de
omstandigheden geschikt voor voortplanting van de
boomkikker en andere dieren. Voor de ecologische, land
schappelijke en recreatieve waarden van de Baronie is
deze zone erg belangrijk. Bovendien heeft deze natuur
ontwikkeling ook als voordeel dat het regenwater kan op
vangen tijdens hevige regenbuien. Zo kan dit ook bijdra
gen aan het voorkomen van wateroverlast vertelt water
schapbestuurder Hans Peter Verroen.

Ecologische verbindingszone (EVZ) Boomkikker is een
project van zeven partijen waarbij over een lengte van 10
kilometer een robuuste ecologische structuur ontstaat. Op
het grondgebied van Breda gaat het om de aanleg van 12
stapstenen. Dit zijn percelen met een natuurlijke inrich
ting die verspreid over het landschap liggen. Zo maak je
het voor dieren  makkelijker om zich te verplaatsen van
het ene natuurgebied naar het andere.
 
Aanleg van de helft van deze stapstenen is al voltooid. De
andere helft wordt in deze fase gerealiseerd. De grootte
van de stapstenen varieert van 4.000 m2 tot 50.000 m2.
De boomkikker stelt hoge eisen aan zijn leefomgeving en
daar is bij de inrichting rekening mee gehouden. Zo wordt
de boomkikker verwend met poelen om zich voort te
planten, met een talud om zich op te warmen en met
schuilgelegenheid tegen eventuele vijanden.
 
De zeven samenwerkende partijen zijn: gemeenten Alp
hen-Chaam, Breda, Gilze-Rijen, Waterschap Brabantse
Delta, ministerie van Defensie, Staatsbosbeheer en golf
club Toxandria. De provincie Noord-Brabant en Groen
Ontwikkelfonds Brabant dragen financieel fors bij in de
realisatie van de EVZ Boomkikker. Een goede
ontwikkeling!

foto: via waterschap Brabantse Delta

10 LENTE EDITIE 2022



Van de bestuurstafel

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

foto: Ilona Muskens Putter

foto: Kaat Nobelen Pimpelmees

Hoera de lente is in het land! Ook aan de bestuurstafel is
dat duidelijk merkbaar. Beschuit met muisjes, van opa
Gerard en oma Marjan, rollen over de tafel. Er wordt
weer ‘natuurlijk’ gezoomd, fijn om elkaar weer fysiek in
de ogen te kunnen kijken. Nu heeft het bestuur beslist
geen winterslaap gehouden en is er, ondanks de corona
beperkingen, heel wat gebeurd.
 
Er is een Natuur Manifest opgesteld vanuit het Natuur
plein en daar zijn bestuursleden in hun gemeente met de
politieke partijen over in gesprek gegaan. Men heeft een
pleidooi gehouden voor meer groen en aandacht voor
duurzaamheid in de nieuwe politieke partijprogramma’s.
 
Voor werkgroepen die voor hun kernteam een nieuwe
coördinator zochten, werd bemiddeld en werden vacatu
res uitgezet. Het Regionaal en Landelijk IVN overleg lag
ook niet stil, door bestuursleden is daaraan deelgenomen.
 
In de Oranjepolder werden gesprekken aangegaan met de
gemeente Oosterhout. Logistieke zaken, nutsvoorzienin
gen en subsidie mogelijkheden kwamen aan bod. In de
Oranjepolder vestigt zich, tegenover het Domein, een
Voedseltuin. Met het bestuur van deze Tuin werden ook
stevige gesprekken gevoerd, die uiteindelijk geleid hebben
tot een positieve samenwerking op het gebied van ken
nisuitwisseling en educatie voor jong en oud.
 
Er zijn heel wat website activiteiten ontplooid en er wordt
volop via de Nieuwsbrief gecommuniceerd. Een aanrader
om regelmatig de site te bezoeken. Nu we weer mogen,
vind je daar alle activiteiten van werkgroepen op terug.
Bijvoorbeeld dat cursussen weer van start gaan en er voor
de Voorjaarscursus ‘Blik op de Natuur’ in het MEK in
Oosterhout nog enkele plaatsen beschikbaar zijn.
 
Tot slot een mooie opsteker: Binnenkort hopen we ons
500ste lid te verwelkomen! Een prachtig resultaat, samen
behaald. IVN Mark & Donge bruist! Op naar de zomer!

foto: Aad van Diemen Akkerhommel

foto: Hannie van de Roer veldleeuwerik
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Grutto's met een verhaal
 
MARIËTTA PETERS
 
Het is maart (2021) en de grutto’s zijn gezamenlijk op
doorreis vanuit hun overwinteringsgebied (Afrika/Portu
gal/Spanje) naar hun geboortegrond, hun broedgebied.
In de Biesbosch rusten ze even uit en foerageren als gek
ken om hun buik weer vol te krijgen. Ik zie honderden
grutto’s en IJslandse grutto’s met hun lange snavel
voortdurend in de natte grond prikken op zoek naar al
lerlei beestjes. Een prachtig gezicht, echt genieten!
 
Thuis ontdek ik op de gemaakte foto’s dat er bij enkele
grutto’s meerdere kleurringen om hun poten  zitten. Zou
ik iets meer te weten kunnen komen over deze vogels?

 
Ik meld meerdere vogels met kleurringen via internet aan
en wat blijkt? Twee grutto’s zijn geringd in NEDERLAND
(als pul en adult), twee in DUITSLAND (als pul) en twee in
PORTUGAL (als adult). Deze grutto’s zijn hierna nog ge
zien in Senegal, Portugal, Duitsland en Nederland. Het is
een internationale groep! Nog even trekken ze samen op,
maar dan vliegt iedere grutto weer verder naar zijn of
haar eigen broedgebied.
 
Een kleurring bij een vogel staat misschien niet zo fraai,
maar mocht je zo’n vogel zien, weet dan dat hij/zij een
uniek en bijzonder verhaal vertelt!

foto: Jacques Peters 

www.editoo.nl

INDIEN ONBESTELBAAR:  POSTLAAN 15, 4835 EE BREDA


