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Van de redactie
 
IRIS VAN DER VLERK
 

Dit keer beschikken we over zoveel kopij, dat er slechts
bescheiden plek is voor de inleiding door de redactie. Het
was schipperen met de ruimte, vandaar dat er wat vaste
onderdelen van plek moesten wisselen.We zijn flexibel. 
 
- Allereerst felicitaties voor Guus Beenhakker met zijn
benoeming tot wethouder in de gemeente Oosterhout. Dat
heeft echter helaas tot gevolg dat Guus uit de redactie van
Natuursignalen stapt.
- Een mooie mijlpaal voor onze vereniging, we mochten
namelijk ons 500e lid verwelkomen en in het zonnetje
zetten. Een kort verslag verderop in dit blad.
- Een nieuwe rubriek: wandelen met.. een interview,  het
zij virtueel of tijdens een wandeling.
- Hou je van thee, dan is 'to tea or not to tea', op pagina
tien beslist de moeite van het lezen waard want weten
jullie dat onze regio de eerste Europese theeplantage rijk
is? Dat is toch wel heel bijzonder!.
Veel leesplezier gewenst.
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foto: Peter Schaft  verspreiding zaden van een paardenbloem
 

Ulvenhoutse
Bos
 BIJDRAGE VAN DE 'STIKSTOF GROEP'
 
Het kleinste Natura2000 gebied in onze omgeving, maar
helaas de meest bedreigde natuur in Brabant.
Begin vorig jaar kwam Marius Aalders (Natuur en Mili
euvereniging Markkant) in de werkgroep Leefomgeving
van Natuurplein met het idee om ons met enkele vrijwil
ligers in de Stikstofmaterie te verdiepen. Een kerngroep
je met Marius, Sietzke Schokker (De Groene Koepel en
IVN), Janus Liebregts (handhavingsdeskundige) en Joop
van Riet (IVN natuurgids) heeft in de loop van 2021 de
'Inventarisatie piekbelasters' gemaakt. Omdat Natuur
plein het nog niet geschikt vond is in december 2021 deze
inventarisatie via De Groene Koepel aangeboden aan de
vier ‘brongemeenten’ rond het Ulvenhoutse Bos en de
Provincie Noord-Brabant.

 
Besprekingen bij gemeenten
Inmiddels wordt het rapport in diverse gemeenten be
sproken, zoals bij Gemeentebelangen in Oosterhout en
vond er inspraak plaats in Bredase gemeenteraad. Via de
gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant Hagar Roi
jackers heeft De Groene Koepel nu ook overleg over de
Gebiedsgerichte Aanpak (gga) bij het Ulvenhoutse Bos.
 
Presentatie bij IVN Natuurgidsen.
Naar aanleiding van bovenstaande ontwikkelingen heeft
Joop van Riet, op een avond in mei bij IVN natuurgidsen,
een presentatie gehouden over het effect van stikstof op
de natuur. De natuurgidsen waren geraakt door de
presentatie en realiseerden zich dat het negatieve effect
nog vele malen erger is dan wat ze al hadden gelezen.
Het Ulvenhoutse Bos is het kleinste Natura2000 gebied in
onze omgeving, maar helaas wel de meest bedreigde
natuur in Brabant. Maar liefst 90 procent van bedreigde
soorten is verdwenen in de afgelopen twintig jaar.
 
Vervolg op pagina 11
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WANDELEN MET.....
Een nieuwe rubriek; Wandelen met.....
Ad van de Laar bijt in deze eerste aflevering de spits af.

foto: Rob Frieswijk

ROB FRIESWIJK

 
Het is 2020. IVN Mark & Donge bestaat 50 jaar. Dat wil
den we graag vieren met z’n allen. En het is hopelijk de
laatste keer dat we moeten zeggen dat het niet door kon
gaan vanwege de covid-19-pandemie. Graag wilden we
in een serie interviews met mensen met verschillende
lidmaatschapstermijnen de ontwikkelingen binnen onze
vereniging in die 50 jaar belichten. In het voorjaar van
dat jaar sprak ik met Ad van de Laar en nu, 2 jaar later,
2022, maken we met hem een begin van de serie Wande
len met….
 
In 1998 kon Ad gebruik maken van de VUT-regeling. Hij
besloot tot stoppen met werken omdat er een paar fami
lieleden ernstig ziek waren. Hij kreeg de mogelijkheid om
het leven op een meer eigen manier te gaan beleven. Hij
wilde iets met natuur doen. Iets bij een kinderboerderij of
zo. Tot hij een aankondiging zag in ons Blad in Bavel. Hij
ging de gidsencursus doen. Opvallend was het aantal
vrouwen dat toen deelnam. Moeiteloos noemt hij de
namen van een aantal dames. De meesten daarvan herken
ik nog. Zij waren ook zeer actief in de gidsencursus van
2006-2007, waar ik zelf aan deelnam.
 
Wat was het kenmerk van de vereniging vraag ik aan Ad.
Zijn antwoord is helder: een warm nest. We deden alles
samen en veel met elkaar. Meteen na de cursus betrokken
bij de wandelwerkgroep, die toen door Lies van de Pool
gedragen werd ging hij de coördinatie doen. Lies voelde
meer voor bestuurlijk werk. Hij deed veel samen met Coby
Stapel. Er waren toen eigenlijk alleen aangevraagde wan
delingen binnen de eigen leden en familie en kennissen.

 
Er werd met een groepje gepluisd. Het was een tijd van de
kleine actieve vereniging. Deelnemers waren samen aan
het leren en kennis werd vooral aan elkaar overgedragen.
Thema’s werden uitgewerkt en middels A4-tjes aan el
kaar verstrekt.
 
Men wilde graag met elkaar leren. Iemand had bijvoor
beeld van bomen in de bladvrije periode silhouetten ge
maakt. Er werd begonnen met het beschrijven van wan
delgebieden. Hieraan is veel werk besteed door Coby Sta
pel. Alles werd gedeeld en samen gedaan. Vergaderingen
werden bij de leden thuis gehouden en sociaal trok men
eveneens veel met elkaar op.
 
Er is toen ook begonnen met aangevraagde wandelingen
voor anderen. Aanvankelijk werd meer werk gemaakt van
promotie en zo ontstond de presentatiewerkgroep. Er
werd meer en uitgebreider gebruik gemaakt van de lokale
pers en begon de deelname aan de wandelingen te groei
en. Opvallend was ook nu weer het aantal vrouwen dat
deelnam en dat de leeftijd niet hoger was dan rond de
vijftig. De heren waren Ad van de Laar en Aad van Die
men. . Vooral Emmy Blok wist velen te inspireren lid te
worden. In die tijd ontstond ook meer een cursusteam.
 
Ad gidst niet meer voor IVN. Naast de vele andere vrijwil
ligersactiviteiten werd het teveel, ook voor thuis. Heel
veel wandelingen betekende zaterdag voorwandelen en
zondagmiddag de hele middag weg om te gidsen. Hij gidst
nog wel bij Gilde de Baronie. Het zijn mensen die vrijwel
elke week meelopen. Gezellig koffie drinken, delen in el
kaars wederwaardigheden. Hetzelfde geldt voor de KBO
met meer agrarische mensen. Bij beide komen niet alleen
ouderen. De groep vijftigers is goed vertegenwoordigd.
 
Kun je aangeven wat de belangrijkste ontwikkelingen
zijn in de vereniging?
Ad: Dit is ongetwijfeld de toename van de digitale moge
lijkheden. Het publiek kent bijna elke plant. Ze kunnen
het ter plaatse opzoeken en weten het soms beter dan de
gids. De digitale techniek heft ook veel op. De noodzaak
en behoefte aan begeleiding wordt door de toegenomen
kennis ook minder. Ad wijst op alle schrijfwerk, het
maken van wandelbeschrijvingen, de opstellen die ge
maakt zijn op papier. Het is niet meer nodig op die ma
nier. Alles wordt razendsnel opgezocht.
Het publiek neemt als het ware de taak van de gids over.
Men kan ook heel snel bijzonderheden met elkaar delen
en doet dat ook graag. Ook in de cursus worden veel digi
tale hulpmiddelen gebruikt. Het blijkt dat het volgen van
de cursus ook een item is op de cv van mensen. Bedrijven
als woningbouwverenigingen vergoeden de cursus, en
deze is natuurlijk heel goedkoop. Onlangs waren er 29
dames op die manier ingeschreven.
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foto: Ilona Muskens

foto: Marcel Elshout  blinde bij op kardinaalsmuts

In Nederland  vliegen er daarvan alleen al zo’n 350 soor
ten rond, en vele daarvan hebben het moeilijk in onze ‘
wilde bloemenwereld’. Ook zweefvliegen hebben het las
tig, de laatste dertig jaar is hiervan in onze streken meer
dan de helft verdwenen, die het niet kon bolwerken. He
laas, want het zijn zulke boeiende insecten, soms lijken ze
op een bij, want ze weten dat vogels hen dan niet gaan
opeten. Ze kunnen zo mooi stilstaan in de lucht, in een
soort zwevend dansje, maar vergis je niet, ze slaan zo’n
300 slagen per seconde, om dit voor elkaar te krijgen.
Daar heb je veel energiebronnen voor nodig, ook zij zijn
bestuivers. Dus niet alleen honingbijen en solitaire bijen.
 
Op in bloei staande fruitbomen en bloeiende bessenstrui
ken kan je dit mooi observeren. Wel even mooi opletten,
zweefvliegen hebben twee vleugels, één paar dus, en als je
goed kijkt zijn er nog kleine ‘haltertjes’ overgebleven van
door de evolutie gereduceerde vleugeltjes, maar dit terzij
de. De wetenschappelijke tweede naam is ‘diptera’, ver
taald tweevleugelig, kwestie dus van goed observeren. In
dit opzicht verschillen ze van bijen, want die hebben vier
vleugeltjes. Bij het tellen moet je goed weten wat je telt,
want wat je vertelt aan anderen hoort correct te zijn, an
ders krijg je ‘dolle’ verhalen, ook leuk natuurlijk, maar ja.
Zo staat rond deze tijd de pinksterbloem in bloei, en men
sen vragen altijd, hoe komt het toch, dat rond Pasen de
pinksterbloem bloeit, waar het oranjetipje rond Konings
dag op vliegt? De naam van pinksterbloem heeft niets met
de feestdag Pinksteren te maken, maar met de jonge kalf
jes, pinken geheten, die in het voorjaar verschijnen.
 
Nog iets over tellen en vertellen. Wist U dat dit jaar het
jaar van de merel is, enkele weken geleden is hierover ook
een teldag geweest, want het gaat niet echt goed met de
merel, misschien door het rondwarende usutu-virus,
maar ook andere ‘variabelen’ kunnen hierbij een rol spe
len. Eén ding is echter zeker, merels houden van bessen
en afgevallen fruit, en om veel hiervan te hebben zoals
bijvoorbeeld vuurdoorn, lijsterbes en fruitbomen, heb je
ook de nodige insecten nodig om hun bloesems te bezoe
ken en voor de bestuiving te zorgen. Dus: plant een boom,
mag ook een appelboom zijn, want: ‘an apple a day keeps
the doctor away‘, en dit geldt dus ook voor allerlei andere
schepselen, geniet van het voorjaar, en blijf observeren,
misschien ook tellen, maar vooral ook blijven vertellen
over ‘natuurlijke wonderbaarlijke zaken’.

Observeren.....
...tellen en vertellen
 
MARCEL ELSHOUT
 
Er wordt wat afgeteld binnen het denkkader ‘meten is
weten’. Maar alles begint uiteraard bij het eerst nauw
keurig observeren. Dat valt niet altijd mee, want het fun
dament, waarop je eventuele conclusies zou kunnen
trekken moet in orde zijn, en dan nog heb je te maken
met allerlei variabelen, die je over het hoofd gezien hebt.
Alles bij elkaar blijft het misschien mede daardoor wel
een bijzonder avontuurlijke bezigheid, en beslist de
moeite waard.
 
Pas geleden was er de nationale bijentelling. Ofschoon de
naam bijentelling doet vermoeden, dat het alleen maar
over bijen ging, klopt dit niet. Het ging over bijen, hom
mels en zweefvliegen. Bijen zijn grofweg te onderschei
den in honingbijen en solitaire bijen.

Het cursusboek wordt aangepast. Mensen weten tegen
woordig veel sneller meer. Ad kent door zijn activiteiten
veel mensen. Hij ziet veel mensen op de voor- en na
jaarscursus die dan doorstromen naar de gidsencursus.
Ook jongere mensen. Maar tijden zijn wel veranderd. Het
valt Ad op dat er een bepaalde schroom lijkt te bestaan bij
jongeren om vrijuit iets te vertellen. Bang om iets ver
keerd te doen? Mogelijk komt dat ook juist doordat de
cursuswerkgroep zo’n hechte club was. Het vraagt dus
ook wat van de 'gevestigde' orde om ruimte te maken
voor jonge mensen. Dat ze niet teveel op hoeven te zien
tegen al die ervaring, maar ook nu worden meegenomen
in het met en van elkaar in bewondering leren. Door een
heel andere invulling van werk en vrije tijd moeten de
leden een eigentijdse beleving creëren. En natuurlijk kun
nen ze ruim gebruik maken van wat er is opgebouwd.
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Kort en
beeldend
ROB FRIESWIJK en ILONA MUSKENS
 
Onrustig in je hoofd? ‘Ga naar buiten’ wordt er dan van
alle kanten geadviseerd. Leuk idee maar met een angst
voor kikkers, muizen en ander gedierte kun je beter bin
nen achter het glas blijven, was de gedachte van Ilona
Muskens. Met een burn-out en weinig zelfvertrouwen
wist ze even niet meer hoe ze alle ballen in de lucht
moest houden.
 
Door de aanschaf van een fotocamera ging ze stapje voor
stapje de natuur leren waarderen en leerde ze haar ang
sten aan te kijken en zelfs door de lens te bekijken, eigen
lijk zijn het hele mooie beestjes hoor. Daar begon de ver
wondering en het grote avontuur. In april 2019 besloot ze
aan te sluiten bij de fotowerkgroep en daar kwam het IVN
op haar pad (geen kikker) en zij ging de uitdaging aan om
de natuur in beeld te brengen. Dat is de vijand in de ogen
zien. En wat zijn dat mooie ogen. Wanneer je je focust,
zoals door een camera, verandert de wereld niet, maar het
kan wel jouw wereld veranderen. Het mooie gaan zien en
waarderen in plaats van je te laten leiden door angst.

foto: Ilona Muskens Boomkikker

Nu gaat Ilona met een zelfverzekerde blik en een dosis
enthousiasme wel naar buiten en wil tegen iedereen zeg
gen: Kijk eens om je heen wat er te zien is, die libelle of
die gouden rand om de ogen van de kikker. Dat vogeltje in
de boom voor je huis en die mosjes op dat muurtje. Het is
er gewoon, nu, zomaar en voor iedereen. Ze is er van
overtuigd ‘buiten zijn is beleven!’ Iedere dag is Ilona (32
jaar), naast haar werk in de kinderopvang bezig met na
tuur en fotografie.
 
Toen Ronald Bloemen vroeg wie zich met Instagram wil
bezig houden binnen IVN Mark & Donge reageerde Ilona
spontaan, ‘precies iets voor mij’. Mensen laten meegenie
ten en inspireren van al het moois om ons heen. En daar
bij heeft zij een oproep voor ons allemaal.
 
Dat is de reden waarom ik Ilona op een ochtend in mei
opzocht. Want wat is eigenlijk Instagram en Facebook,
wat zouden wij daarmee kunnen. Is dat niet gevaarlijk
voor mijn privacy? De bekende vragen van iemand die nog
niet gewend is ermee te werken.
 
Ilona legt uit. 'Met dit medium bereik je veel meer men
sen. Het is gemakkelijk en past bij deze tijd. Het gaat
vooral om foto’s met een pakkende korte tekst. Je kijkt op
Instagram, ziet een tijdlijn vol met foto's van bekenden
mensen of andere volgers die je misschien niet persoon
lijk kent, net wat je zelf wilt. Je kunt zelf maximaal 10 fo
to's tegelijk plaatsen, die je kunt ‘swipen’ met je vinger.
Vind je het bericht leuk dan kun je een hartje geven of een
reactie achter laten en anders scroll je lekker verder.
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Mensen kunnen je afbeelding delen en zo gaat jouw foto
het land door of zelfs de wereld over.'
'Binnen IVN zijn we allemaal bezig met natuur, ieder op
zijn eigen manier. Met Instagram kun je met elkaar met
natuur bezig zijn, elkaar inspireren, ergens naar op zoek
gaan of informeren over wat je ontdekt hebt. Dat doen we
al in de verschillende werkgroepen, maar nu kunnen we
anderen ook mee laten kijken. Het is een soort beeldbank
waar iedereen die lid is van Instagram eventueel toegang
toe heeft. Dan blijft het niet alleen van mij of van een
paar, maar wordt het van ons allemaal. Zo krijgen we on
line meer bekendheid en word jezelf ook gepromoot.' Het
enthousiasme waarmee Ilona dit vertelt, de verwondering
en het willen delen werkt aanstekelijk. Dank je wel, Ilona.
Maar hoe doe ik dat precies?
 
Ilona: ‘Bijna iedereen kan tegenwoordig heel makkelijk
foto’s maken met de mobiele telefoon. We herkennen de
familie- en vriendenberichtjes. Je maakt een foto van wat
je wilt delen. Dat hoeft echt geen perfecte foto te zijn,
maar dat mag wel natuurlijk. Het gaat om wat we samen
aan kennis en weetjes hebben en de ontdekkingen.'
 

500e lid
IRIS VAN DER VLERK
 
Het had wat voeten in aarde om het 500e lid, die daar
overigens geen weet van had, zover te krijgen dat hij
onder enigszins valse voorwendselen kwam helpen in
Natuurplein Oranjepolder op donderdag 9 juni jl. Hans
van de Roer had hem weten te strikken om een klus te
klaren. Wat ging hieraan vooraf?
 
Omstreeks begin maart had Ruud van Wijk, zich gemeld
bij de natuurtuin want hij wilde wel vrijwilligerswerk
doen, lekker bezig zijn in de natuur op dat pareltje dat de
Natuurtuin in de loop der jaren is geworden. Op advies
van de vaste medewerkers daar heeft hij zich aangemeld
als lid van IVN Mark & Donge. En zo werd Ruud ons 500e
lid! Het plan om hem in het zonnetje te zetten kreeg vorm
en wat is er nou leuker om dat te doen in de natuurtuin
met wat publiek erbij. Het leek zo eenvoudig. Het kostte
echter nogal wat moeite om hem naar de natuurtuin te
lokken. Uiteindelijk kwam dan toch de dag dat we Ruud
als 500e lid konden verwelkomen, in aanwezigheid van
een aantal andere harde werkers van de natuurtuin, een
aantal bestuursleden, de pers (weekblad Oosterhout) en
de fotograaf.
 
Voorzitter Lieuwe hield een korte toespraak, we hebben
tenslotte niet iedere dag een 500e lid in ons midden. Mar
jan Horn en ondergetekende overhandigden Ruud een
aantal aandenkens, zoals een bloemstukje op een water
bakje voor in de tuin, een mooi linnen tasje met opdruk
waarin een jaargang van Natuursignalen (uiteraard), en
diverse cadeaus. Ruud, nogmaals van harte welkom!
 

foto: Joop van Riet

Deze foto stuur je naar socials@ivn-markendonge.nl
Ilona zet het dan op Instagram. Heb je zelf wat leuks op je
tijdlijn geplaatst of in je verhaal gedeeld? Deel het met
#ivnmarkendonge of met @ivnmarkendonge, dan deel ik
het op onze pagina en tag ik je terug.'
 
'Om te kijken heb je wel een Instagram-account nodig.
Kan je hulp gebruiken? Aarzel niet iemand te vragen. Je
hoeft zelf geen foto's of berichten te plaatsen, alleen
nieuwsgierig zijn mag natuurlijk ook. Alleen kijken, een
reactie geven of een like aan klikken. Het kan allemaal.’
Een plek dus om elkaar te laten zien, wat je gezien en be
leefd hebt. En plek waar je geïnspireerd wordt en andere
kan inspireren. Een plek waar je nieuwe mensen leert
kennen, het gevoel kunt krijgen dat je verwondering
samen deelt met anderen die hetzelfde voelen. Laten we
er gebruik van maken.
Weet je dat Irene Nicaise onze Facebookpagina verzorgt.
De moeite waard om een kijkje te nemen.
 
IVN Mark & Donge zowel op Facebook als op Instagram

foto: Iris van der Vlerk  sfeerfoto Natuurtuin
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Spoorzoeken
AAD VAN DIEMEN
 
Het thema ‘sporen’ is voor natuurliefhebbers een
vruchtbaar gegeven. Op de richtingwijzer verschijnen
pijlen die alle een andere kant op wijzen.  Het aardige is
dat al die betekenissen uit  dezelfde bron ontspringen.
 
De uitzondering is sporen als meervoud van spore. Dit
woord komt uit het Grieks en betekent ‘uitzaaiing’. Het
woord ‘sperma’ heeft dezelfde afkomst. Een spore is een
voortplantingscel die zelfstandig een nieuwe plant kan
vormen. Dat is dus aseksuele voortplanting. Daarna volgt
een seksuele fase. Mossen en varens doen het zo. Iets heel
anders zijn sporen als indrukken of afdrukken van iets of
iemand, maar bij het IVN toch voornamelijk van dieren.
Bij ons staan twee boekjes over diersporen op de plank.
Mijn vrouw is dol op sneeuw voor het Christo-effect dat
de hele buitenwereld opeens is ingepakt in één kleur. De
andere reden is dat ze dan makkelijk sporen kan lezen.
 
Sporen zijn ook doornachtige uitwassen aan de poten van
mannelijke hoenderachtige vogels. Hanen dus. Het zijn
uitgroeisels van keratine aan het scheenbeen, niet te ver
warren met de achterteen. Bij georganiseerde hanenge
vechten bevestigt men metalen mesjes aan deze sporen.
Het gevolg laat zich raden.

 
Insecten hebben ook sporen aan de schenen van de ach
terpoten. Aanvankelijk wilde ik dit stukje uitsluitend aan
dit soort sporen wijden. Helaas heb ik bij navraag aan col
lega’s niet veel zinnigs te horen gekregen. Bij bijen, wes
pen en vlinders zie ik er altijd twee aan de achterpoten.
Ook kevers en vliegen hebben sporen en waarschijnlijk
nog meer groepen. De sporen zullen een functie hebben,
maar of die bij alle groepen of soorten dezelfde is valt te
betwijfelen. Aan veruit de omvangrijkste groep dieren, te
weten insecten, is nog maar bar weinig doorgrond.
 
Tenslotte kunnen bloemen sporen hebben. Dit zijn kegel
vormige of draadvormige uitsteeksels aan de voet van
bloemdelen waarin nectar wordt afgescheiden.  Denk aan
ridderspoor. Het zijn eigenlijk verlengde kelkbuizen.
Zulke bloemen willen bestuivers met een lange tong.
 
Al deze betekenissen zijn terug te voeren op een zeer oude
stam  ‘spurnan’ dat trappen betekent en verwant is met
de betekenis ‘hiel’.  De oerbetekenis is dus ‘iets waarmee
je een indruk maakt’: een hiel, een puntig voorwerp aan je
hiel om een paard te prikkelen, of iets dat weer op zoiets
lijkt, bij een bloem of een insect.

foto: Aad van Diemen Consolida ajacis, eenjarige ridderspoor
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Tien vragen
PETER BOUDEWIJNS
 
Mijn naam is Peter Boudewijns, woon in Oosterhout en
we hebben 3 kinderen en 4 kleinkinderen. Ik ging naar
de lagere school (zo heette dat toen nog) en kwam in de
4e klas in aanraking met de Jeugd Natuurwacht. Samen
met de boswachter iedere zaterdag actief door het Mast
bos in Breda. Ik ben gaan werken als administratief me
dewerker en door avondstudie begin jaren 70 de boek
houding van Otto Postorders opgezet en later verkast
naar Wanzl winkelwagens en -richtingen.
 
Sinds 1974 reizen we de hele wereld rond, de Trans Sibe
rië, China, Vietnam, Thailand, Java, Mongolië en meer
landen in het verre oosten. Zuid-Amerika is voor mij fa
voriet. Onlangs hebben we een reis naar Bolivia, Chili en
Paaseiland geboekt. Daar verheug ik me nu al zeer op,
maar het is nog even wachten want het is daar nu winter.
 
Soms droom ik ervan in Chili te wonen. De bevolking daar
is zo relaxed. Dat ‘manana manana’ bevalt me best nu ik
met pensioen ben.

 
Veel vrije tijd heb ik nog steeds niet. Vrijwilligerswerk vult
een groot deel van mijn dagen. Buiten IVN ben ik ook nog
penningmeester bij Terre des Hommes (TdH) en het MEK.
Allemaal totaal andere stichtingen wat voor mij het werk
interessant maakt. Heb ik tijd over dan besteed ik die, ui
teraard eerst aan mijn kleinkinderen, aan legpuzzels
(Wasgij), sudoku’s en het lezen van detectives. Momen
teel ben ik bezig aan het boek ‘Life Hurts’.
 
Met het IVN kwam ik, tijdens het boodschappen doen op
zaterdagmiddag, in contact. De vereniging had dringend
een penningmeester nodig. De man van Marjan, hem ken
ik van TdH, sprak me aan en tijdens een praatje kwam
Marjan er ook bij. Zij had een onbescheiden vraag en
vroeg me of ik tijd had om penningmeester te worden van
het IVN. Ik kan geen NEE zeggen en toen ik instemde
werd me ook maar meteen gevraagd dit ook te doen bij
het MEK. Voor haar dus twee vliegen in een klap.
 
Toch gaat er niets boven mijn 3 eigen kleinzoons en ‘bo
nus’ kleindochter. Zij weten opa wel te bespelen en weten
dat NEE-zeggen voor mij moeilijk is, gelukkig maken ze
daar geen misbruik van.  Zelf kom ik uit een gezin met 10
kinderen, ik heb dus 5 zussen en 4 broers, en weet dat je
met alles tevreden moet kunnen zijn. Mijn vrouw heeft
haar eigen administratiekantoor, waar ik met niet mee
mag bemoeien, en zo kunnen we eigenlijk doen en laten
wat we willen.

foto: Peter Boudewijns, watervallen van Foz de Iquacu op de grens van Brazilië en Venezuala.
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Hoewel er een auto voor de deur staat, maken we veel ge
bruik van het OV. Op 200 resp.700 meter van ons huis
stoppen de bussen naar Breda. De 400 naar Utrecht op
800 meter en met de NS-reis je comfortabel door heel het
land. Winkelcentrum, huisarts en tandarts op loopafstand
en met een kwartiertje wandelen zit je in de binnenstad m
een keur aan restaurantjes. Ja we gaan graag een keer uit
eten of een drankje nemen op de Markt.
 
Eerlijkheidshalve moet ik zeggen dat de activiteiten van
IVN me niet bekend waren. Soms lees ik over natuurwan
delingen, waarvoor je je op kunt geven via internet. Naar
mijn mening zou het IVN zich wat meer moeten promo
ten, vraag met niet hoe, daar heb je PR-mensen voor.

To tea or not
to tea
ROB FRIESWIJK
 
Thee met kleine footprint en grote impact. 
We spreken met Johan Jansen.
Camellia Sinensis heet ze. Acht jaar heeft Johan Jansen
uit Zundert met veel studie en geduld gewerkt om een
winterharde theeplant te kweken, geschikt voor onze
weersomstandigheden. Gewoon lekker in de buurt of in
je eigen tuin. Thee van eigen bodem dus. Gekweekt met
de passie om de milieubelasting van thee te beperken en
de bewustwording rondom thee te vergroten.
 
De theezakjes die we hier in een glas heet water dompelen
durven de grote theemerken in het Oosten niet te verko
pen. Het is niets dan gruis zeggen ze daar. Voor een kop
thee heb je een volle hand topblaadjes van de theeplant
nodig. Zowel zwarte, als groene en ook oolongthee komen
van dezelfde plant. Het verschil zit hem in het ambacht,
of je de vers geoogste blaadjes verhit, laat oxideren, dro
gen enz. Voor zwarte thee is de temperatuur en lucht
vochtigheid voor de juiste oxidatiegraad heel bepalend.

Smaak en geur vragen veel vakmanschap. Koken of sto
men kan een spinaziegeur geven. Wokken geeft weer een
nootachtige smaak.
 
Johan Jansen heeft er lang aan gewerkt, theeplanten van
over de hele wereld bestudeerd en verder gekweekt. Zes
jaar geleden was daar een winterharde variant van de Ca
mellia Sinensis. Dit maakt het mogelijk dat er ook lokaal,
hier in Nederland thee kan worden verbouwd en geprodu
ceerd en er betaalbare ambachtstheeën verkrijgbaar zijn.
In Zundert bevindt zich al een aantal jaar de theeplantage
van het theebedrijf LocalTea dat Johan startte. Inmiddels
zijn er ook plantages in Dongen (NL) en België, waar de
thee die op ambachtelijke wijze wordt gemaakt, verkrijg
baar is in supermarkten onder het merk LocalTea. Daar
naast zijn er activiteiten in Duitsland en Frankrijk, om
ook daar lokaal te kunnen produceren en verkopen. Johan
heeft al heel vaak aan veel anderen het verhaal verteld
over hoe dit allemaal tot stand gekomen is. Een boeiend
verhaal dat op internet gemakkelijk te vinden is.
www.localtea.com  is een goede zoekterm.

foto: Iris van der Vlerk

foto: Iris van der Vlerk
 
 
Vooral belangrijk is dat het Johan samen met anderen ge
lukt is om de milieubelasting zeer ver terug te brengen. 
De thee hoeft niet meer duizenden km vervoerd te worden
en is vers. Hij streeft ernaar alles zo lokaal mogelijk te
laten plaatsvinden. Door lokaal te produceren bespaart
LocalTea al 96% Co2. Er wordt gebruik gemaakt van
groene energie en een speciaal beregeningssysteem zorgt
voor verantwoord watergebruik. Zo wordt 99% minder
energie en water gebruikt in vergelijking met andere re
guliere theeën van ver. Daarnaast wordt er biologisch ge
teeld. Zijn bedrijf is al vele jaren in het kweken van bij
zondere planten gespecialiseerd. Daar kon mooi op wor
den voortgebouwd. Naast de 6 basissoorten van thee wor
den verschillende andere blends ontwikkeld. Een thee
sommelier zal je vertellen dat er meer theesmaken zijn
dan bij wijn. Johan doet zelfs graag een oproep om
smaakideeën aan te geven of samen te werken.
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vervolg van pagina 3 Ulvenhoutse bos bedreigd.
Regelmatig verschijnen er ook fake oorzaken in de media:
zoals 'die overmaat aan stikstof komt uit het buitenland',
'Nederland exporteert vier keer meer stikstof dan er bin
nenkomt' of 'Vlaanderen zou niets doen aan de stikstof
emissies'. Allemaal niet waar. Mogelijk was dat in het
verleden zo, maar de huidige minister, mevrouw Zuhal
Demir, is doortastend en heeft geleerd van de Nederland
se aanpak. Zij heeft niet alleen strenge maatregelen aan
gekondigd, maar werkt bij piekbelasters in de buurt van
Natura 2000 gebieden concreet al aan de uitvoering van
maatregelen. Zoals besproken in een TV-uitzending van
EenVandaag van 18 april 2022: 'Zo pakt Vlaanderen het
stikstofprobleem aan: 40 veehouders moeten stoppen'.
 
Een verfrissend idee van minister Demir is om bij twijfel
over het effect van nieuwe technieken (stalsystemen,
luchtwassers, etc.) een vergunning te verlenen uitsluitend
op basis van effectieve metingen. Valt het effect later
tegen, dan moet de bron (aantal stuks vee dus) overeen
komstig gereduceerd worden. Dus in Vlaanderen geen
blanco check voor twintig jaar zoals bij vergunningen in
Nederland helaas nog steeds praktijk is.
 
Oplossingsrichtingen
Bij de presentatie voor de IVN natuurgidsen werden
meerdere oplossingsrichtingen aangegeven, zoals transi
tie in landbouw, natuurinclusief boeren, kringloop land
bouw en biologische landbouw. Het pleidooi hierbij is om
vooral geen ‘end of pipe’ oplossingen na te streven zoals
het plaatsen van (dure) luchtwassers. In Nederland zijn er
intussen al meerdere rechtszaken hierover gevoerd. De
uitspraak van de rechter is steeds dat de natuur met deze
technische hulpmiddelen onvoldoende beschermd wordt
en daarom deze vergunningen heeft vernietigd. Jammer
voor de boer die zijn dure investering in één keer ziet ver
dwijnen als sneeuw voor de zon.
 
Een andere (dure) mogelijkheid is het uitkopen van piek
belasters, maar boeren zitten hier tot op heden niet op te
wachten. Zij willen vooral toekomstperspectief voor hun
bedrijf en voor zichzelf. Het nieuwe concept van zorgzame
boeren, verenigd in de Caring Farmers, biedt mogelijk wel
perspectief. Zij willen op een milieuvriendelijke manier
proberen toch een inkomen te kunnen behalen. Zoals ze
zelf zeggen: ‘Caring Farmers heeft één doel: een natuur
inclusieve kringlooplandbouw in 2030. Hoe we daar moe
ten komen, weten we ook nog niet precies. Maar dat boe
ren het niet alleen kunnen is zeker. Wij zoeken hulp bij
elkaar en bij caring consumenten, wetenschappers, NGO’s
en ketenpartners. En uiteraard is er ander beleid nodig.
Dat wachten wij echter niet af, we gaan gewoon vast aan
de slag’.
 
Bewustwording
Aan het eind van de presentatie vonden de natuurgidsen
het belangrijk om (nog meer en breder) bewustwording te
creëren om de bedreigde natuur te redden. Zegt het voort,
zegt het voort…
Wat denkt u, is onze invloed te klein?
De Dalai Lama  zegt: ‘Ben je te klein ? - Denk eens aan de
invloed van een zoemende mug in je slaapkamer’

foto: Joop van Riet

foto: Joop van Riet

 
Wilt u het gehele rapport lezen, voer dan op je
zoekmachine - markkant Breda stikstof - in.
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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

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
Marjon van Seeters
penningmeester@ivn-markendonge.nl
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
LEDENADMINISTRATIE
ledenadministratie@ivn-markendonge.nl

foto: Hannie van de Roer visdiefje
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