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1. Secretariaat
Onze vereniging heeft dit jaar geen officiële secretaris gehad. We hebben als bestuur
zijnde elkaar her en der geholpen met diverse secretaris taken. Het is zeer urgent dat een
deel van de secretaris taken per persoon verdeeld gaan worden zodat we een vast
persoon per onderdeel hebben.
Vergaderingen
Het bestuur heeft 8 keer vergaderd (18 januari, 1 maart, 12 april, 7 juni, 12 juli, 15 september,
19 oktober, 6 december), om de dagelijkse gang van zaken te bespreken en te regelen.
Bestuurssamenstelling
Voorzitter: vacature
Secretaris: vacature
Penningmeester: Reijer van der Velde aftredend, interim Frans Frerejean
Algemeen bestuurslid: Wim de Haan
Algemeen bestuurslid: Johan Hopmans
Algemeen bestuurslid: Isabella de Vos Burchart
Algemeen bestuurslid: interim Bart Slik
Notulist: Fons van de Ven
Leden
Op 1 januari 2021 telde de vereniging 146 leden die in Amsterdam staan ingeschreven; incl.
donateurs.
De vereniging kreeg 15 nieuwe leden; 7 personen werden uitgeschreven. Helaas is 1 van de
uitschrijvingen gerelateerd aan een overlijden van een zeer gewaardeerd lid. Op 31 december
2021 telde de vereniging 156 leden en 6 donateurs. Daarnaast zijn er de kinderen: Scharrelkids
is een groep van ruim 20 kinderen; aantal kleuters dat meedoet met De Ontdekkertjes is dit jaar
rond de 15 geweest vanwege de Covid maatregelen..
Financiën
Financieel gezien is IVN Groene Zoom een gezonde vereniging, zie het financieel jaarverslag.
Werkgroepen
De werkgroepen functioneren naar ieders tevredenheid. Nieuwe leden zijn gewenst bij ALLE
werkgroepen zoals u in het verslag kunt lezen. Alleen de gidsen werkgroep heeft op dit moment
voldoende leden.
Activiteiten vereniging-breed
januari Nieuwjaarsreceptie vervallen vanwege Covid
28 april ALV Digitaal vanwege Covid
mei weervisserij vervallen wegens Covid
september sociale avond vervallen wegens Covid
2021
Het bestuur heeft héél dringend nodig:
Secretaris, Voorzitter, Bestuursleden (algemeen)
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Er zijn weer heel veel mooie dingen gebeurd in 2021! Het bestuur bedankt alle leden die zich
afgelopen jaar met toewijding hebben ingezet. Met elkaar bereiken we weer veel mensen met
onze boodschap, om de natuur te beleven, ervan te genieten en er zorg voor dragen.
April 2022, I. de Vos Burchart (algemeen bestuurslid)
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2. Financiën
Bijgaand treft u van de penningmeester de jaarstukken van de vereniging, waarin op financieel gebied
verslag wordt gedaan over het boekjaar 2021 via:
- De balans 2021;
- De resultatenrekening 2021 met de begroting voor 2021 en 2022;
- De verantwoording van het ledental aan het einde van het jaar 2021.
In het jaar 2021 hadden we naast de inkomsten uit contributie van de leden, donaties van onze donateurs
en de gemeentelijke subsidie – weer extra baten uit de RABO-clubkasactie. Tegenvallende inkomsten
zoals die uit de Groenwinkel door ontbreken diverse evenementen, uit landschapsonderhoud en uit extra
acties door de corona-beperkingen.
Het jaar 2021 kenmerkt zich doordat ongeveer alle activiteiten wel werden gepland, maar niet zijn
doorgegaan en dat was het lastige aan dit verenigingsjaar. Op korte termijn werden steeds strengere
Corona maatregelen afgekondigd. De nieuwjaarsreceptie, de manifestatie Bergen op Zicht en de
jaarlijkse contactavond werden georganiseerd en weer afgeblazen, de in het jaarprogramma vermelde
jubileum (35 jaar!) busreis werd naar het volgend jaar geschoven. Alleen de (digitale) Algemene
Ledenvergadering (ALV) die ook dit jaar niet vooraf kon gaan door een gezamenlijke maaltijd werd
gehouden en kon één keer het overleg met de gidsen doorgaan.
In het verenigingsjaar 2021 is de contributie via de Procurios administratie voor 100 % door middel van
een automatische incasso, de zogenaamde SEPA-machtiging, geïncasseerd. Er werd door
IVN-Amsterdam gekozen voor het z.g. verjaardag-model in plaats van de norm als kalenderjaar voor het
per lid vaststellen of beëindigen van een contributiejaar. Leden die niet meedoen aan de automatische
betaling kregen vanuit IVN-Amsterdam een factuur met betalingsverzoek.
De verwachtingen voor 2022 zijn zodanig dat we mogen rekenen op een stabiel ledenbestand en stabiele
inkomsten zoals in dit verslagjaar. Het wachten is dat een ieder corona-vrij en gevaccineerd is zodat wij
verder mogen en kunnen met onze activiteiten.
De administratie en banksaldi over 2021 zijn op 24-2-2022 gecontroleerd door de kascontrolecommissie
bestaande uit Dhr. F. van der Lem en Mw. M.H. de Haan-Zaalberg, waarvan separaat verslag wordt
gedaan.
Halsteren, 25-2-2022, R. van der Velden
Penningmeester/ledenadministrateur
De kascontrolecommissie beveelt de Algemene Ledenvergadering aan om het financiële verslag en de
boekhouding over 2021 goed te keuren en het bestuur van IVN-Groene Zoom te dechargeren voor de
door hen verrichte financiële werkzaamheden en het gevoerde financiële beleid.
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De nieuwe IVNGZ-kledinglijn, hier in de praktijk, voor alle vrijwilligers met publieksfunctie!
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Overzicht van het aantal leden per 31-12-2021
Aantal betalende leden
Aantal ereleden
Aantal gastleden )*
Aantal huisgenootleden
Totaal ledental eind 2021

132
4
4
16
156
===
)* Gastleden betalen contributie bij een andere afdeling en zijn vrijwilliger bij IVN Groene Zoom
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Verslag Kas controle commissie
Halsteren, 24-2-2022
Aan:
de leden (vergadering) van IVN-Groene Zoom
Van:
de kascontrolecommissie verslagjaar 2021
______________________________________________________________________________
Geachte leden,
Op 24-2-2022 zijn door de leden Dhr. Frans van der Lem en Mw. Marike de Haan, eerstgenoemde
aangesteld als kascontrolecommissie in de ALV van 28 april 2021 en Marike de Haan invallend op
verzoek van het bestuur, ten huize van de penningmeester Dhr. Reijer van der Velden de financiële
stukken over het jaar 2021 van IVN-Groene Zoom doorgenomen en zijn de saldo’s van de kas en bank
geverifieerd.
De conclusie van de kascontrolecommissie is dat de financiële stukken goed zijn bijgehouden en dat de
administratie en de boekhouding een goede en verzorgde indruk maken.
De kascontrolecommissie beveelt de Algemene Ledenvergadering aan om het financiële verslag en de
boekhouding over 2021 goed te keuren en het bestuur van IVN-Groene Zoom te dechargeren voor de
door hen verrichte financiële werkzaamheden en het gevoerde financiële beleid.
Bij deze gelegenheid willen wij het bestuur bedanken voor het werk dat door de bestuursleden in het
afgelopen verenigingsjaar werd verricht.
Halsteren, 24-2-2022
Het origineel is gedagtekend en ondertekend door de leden van de kascontrolecommissie:
Dhr. F. van der Lem
Mw. M.H. de Haan-Zaalberg
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3. Website, nieuwsbrief, Persberichten, Facebook, Twitter
Leden: Harry Schreurs en Aniek van den Berg, Frans Tijink, Margot Avenarius
Website
Net als vorig jaar trekken de homepagina en de pagina Wandelen op de Brabantse Wal veel bezoekers.
Aankondigingen van activiteiten zijn minder lang in beeld en worden daardoor ook minder vaak bezocht.
Het werk aan de website betrof vooral het aanmaken van nieuwe aankondigingen van activiteiten. In het
begin van het jaar zijn de activiteiten van de kalender geplaatst. In de loop van het jaar zijn de
aankondigingen bijgewerkt met actuele informatie over de excursies of activiteit.
We plaatsten negen nieuwsberichten, voornamelijk verslagjes van Scharrelkids activiteiten.
De invulling van de homepagina verandert regelmatig, omdat aankondigingen van activiteiten vervallen na
afloop van de activiteit. Er moeten dan nieuwe aankondigingen geplaatst en gerangschikt worden.
Bij veel activiteiten dit jaar hebben we gewerkt met aanmeldformulieren. Hiervoor is via Johan regelmatig
contact geweest met de gidsen werkgroep.
Tegen het eind van de aanmeldperiode leverde de website een compleet overzicht van de aanmeldingen
en dat werd in één keer naar de gids gestuurd. Af en toe traden er wat technische mankementen op,
waardoor mensen meerdere keren hebben aangemeld. Nadat dat een paar keer was voorgevallen,
hebben we de aanmeldingen tussentijds bekeken en eventuele dubbele aanmeldingen verwijderd, zodat
er weer plek was voor andere deelnemers. De mankementen kwamen voort uit een combinatie van de
techniek van de website en de ontvangst van de mail bij de aanmelder. Behalve controleren en corrigeren
van de verzonden bevestiging op ‘spam-kenmerken’, konden we daar niets aan doen.

Nieuwsbrief
De nieuwsbrief is in 2021 vier keer verschenen, in februari, mei, juli en oktober.
Bij de ledenvergadering in april gaf Aniek van den Berg zich op als nieuw lid van de redactie. Zij nam
daarbij de plaats in van Wimke Overbeek, die begin 2021 vanwege verhuizing de redactie had verlaten.
We doen het redactiewerk allebei naast werk en gezin. In drukke tijden komt de nieuwsbrief wel eens in
de verdrukking en duurt het wat langer voor de nieuwe editie afgerond is.
Bronnen voor de invulling van de Groene Wijzer vinden we bij Vroege Vogels, Nature Today, Brabants
Landschap en landelijk IVN.
Bijdragen van leden van Groene Zoom worden zeer gewaardeerd. Corrie Moeliker heeft meerdere
besprekingen van planten aangedragen en Vera Vandenbulcke en Gerrit Groeneweg kwamen met een
voorstel voor een rubriek ‘Bergse Beestjes’, waarin zij interessante verslagen van hun insectenonderzoek
presenteerden. Fred Severin deelde een groot aantal berichten van zijn Kooronanieuws, waar we een
aantal deeltjes uit gebruikt hebben. Ook dank aan Marike de Haan, Tiny Musters, Frans van der Lem en
Marianne van den Toorn voor hun bijdragen.

IVN Route-app
In het voorjaar van 2021 is, in intensieve en prettige samenwerking met Louis Mouwen, de wandelroute
‘Langs de Zoom en door de stad’ uitgewerkt en gepubliceerd. Plannen voor andere wandelingen zijn nog
niet verder uitgewerkt.
De route langs de Zoom is 82 keer gedownload in 2021. De route bij Fort de Roovere, Buitenlust en
Vrederust 164 keer.
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Plannen en wensen voor 2022:
In het landelijk IVN is besloten de website weer opnieuw vorm te geven. Vormgeving en inhoud worden
aangepast aan de eisen van de huidige tijd. De ontwikkelingen gaan snel en het accent is verschoven van
voornamelijk informatief naar een website die bezoekers aantrekt, vasthoudt en snel naar de plaats van
bestemming leidt.
De planning is om de nieuwe website na de zomer te gaan gebruiken.
Het plan is om bestaande pagina’s te behouden op de nieuwe website, zonder het zelf weer opnieuw in te
voeren. Dat betekent dat er bekeken moet worden welke pagina’s behouden moeten blijven en welke
verwijderd kunnen worden. Vooral oude nieuwsberichten en aankondigingen van activiteiten zullen
verdwijnen. Bestaande pagina’s worden geactualiseerd.
Ook een landelijk initiatief is de IVN Beeldbank, met beeldmateriaal dat te gebruiken is voor IVN
publicaties. We hebben hiervoor aangemeld en kunnen er vanaf februari/maart gebruik van maken.
Een paar nieuwe routes voor de wandel-app?
Uitbreiding van de redactie? Je hoeft niet eens van schrijven of lay-out te houden, een aanjager voor de
redactieleden is ook welkom.
Voor de website is niet veel technische kennis nodig. De pagina’s worden met sjablonen gevuld en de
vormgeving wordt automatisch toegevoegd.
Het invoeren van routes vraagt wel wat meer handelingen en dus tijd. Maar ook hier werkt het met
sjablonen waar alleen tekst en plaatjes hoeft in te vullen.

Persberichten en wandelexcursies
In april 2021 heeft Frans Tijink het verzorgen van de persberichten voor wandelexcursies overgenomen
van Wimke Overbeek. Daarbij is afgesproken de persberichten aan te bieden aan de lokale huis-aan-huis
weekbladen: de Bergen-op-Zoomse Bode en de Halsterse & Zuidwestkrant. Ook naar Nareka bij een
gezamenlijke excursie. Alle berichten zijn ook toegezonden aan webmaster Harry Schreurs.
Vooraf werd voor elke excursie tekst met foto gevraagd bij de betreffende gids. Hierop werd eindredactie
toegepast en waar nodig gezocht naar een (beter) passende foto. Voor alle wandelexcursies zijn
persberichten met foto verzonden. Zowel voor de papieren als de digitale versie van de lokale
weekbladen. Soms in overleg ook aan andere weekbladen zoals de Steenbergse Courant.
In het gidsenoverleg van 2 november is feedback gevraagd op de werkwijze. Dat was geen reden voor
aanpassingen.

Facebook
Facebook had in 2021 430 volgers. Dit sociale mediakanaal heeft een flinke groei doorgemaakt.
We hopen dat deze groei het komende jaar doorgaat zodat we als IVN Groene Zoom nog bekender wordt.
Margot Avenarius houdt voor ons dit account bij.

Twitter
Harry Schreurs houdt voor ons als vereniging het Twitter-account bij. Er worden diverse berichten op
geplaatst, zoals aankondigingen van komende excursies. Ook bij dit account hopen we dat er veel
“geliked” of gereageerd gaat worden bij berichten en foto’s over ons werkgebied.
Twitter had in 2021 209 volgers.
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4. Wandelingen en excursie
Door Covid-19 is het jaarprogramma van de publiekswandelingen 2021 voor een deel niet uitgevoerd.
We zijn gestart 2e helft van het jaar 2021 met de publiekswandelingen.
Het was wel lastig met combi wandelingen in samenwerking met Nareka i.v.m. de Covid-19
maatregelingen in België.
Alle wandelingen met intake voor de deelname aan de wandeling via de website van IVN ging uitstekend.
Totaal hebben we 11 wandelingen uitgevoerd met totaal +/- 200 deelnemers. (uitschieters waren de
wandelingen Zoomland (2x) en Markiezaat)
Ontbijtwandeling rond het Markiezaat en als eindpunt Kraaijenberg was een groot succes.
Het Symposium over de afname van de Biodiversiteit locatie Natuurpodium en hierna wandeling
Zoomland met meerdere gidsen was een groot succes.
We hebben in samenwerking met SBM Bergen op Zoom in de maand juli de stads/Natuur wandeling De
Zoom/Ravelijn uitgevoerd in 4 weekenden van totaal 12 sessies van max 10 deelnemers totaal +/- 115
deelnemers. Dit wordt in 2022 voortgezet.
Wandelingen op verzoek van derden: we hebben maar één wandeling kunnen uitvoeren, van de
aangevraagde wandelingen.
In het 4e kwartaal heeft Marike de Haan - Zaalberg diverse paddenstoelenwandelingen uitgevoerd met
totaal +/- 62 deelnemers .
We hebben van Wimke Overbeek doorgekregen dat ze gaat stoppen met het verzorgen van de
persberichten i.v.m. verhuizing naar provincie Utrecht. Tevens hebben we ook afscheid genomen en haar
bedankt voor het vele werk en haar succes gewenst in de nieuwe woonlocatie.
Uitvraag gedaan bij de gidsen om de persberichten te verzorgen van de publieke wandelingen.
Na een persoonlijke gesprek met Frans Tijink, heeft hij de taak van Wimke betreffende persberichten
publiekswandelingen overgenomen.
We hebben uitbreiding gekregen in de gidsengroep met Frans Frerejean, Annette Nelen, Bart van der Slik,
Ardaan Gerritsen en Rob van Oorschot.
Er is een planning gemaakt in overleg met de gidsen voor de publiekswandelingen 2022.
Dit ook in overleg met Nareka.
Wij hopen dat 2022, ondanks Covid-19, ons meer mogelijkheden geeft om de Publiekswandelingen te
kunnen uitvoeren.
Johan Hopmans 4 maart 2022
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5. Scharrelkids
Ieder jaar komt de werkgroep IVN Scharrelkids bij elkaar op (meestal) de 1e zaterdag van de maand voor
kinderen met een leeftijd tussen de 7 en 14 jaar oud. Soms wordt van deze planning afgeweken ivm een
schoolvakantie of een specifieke activiteit.
Tussen 10 en 12 uur zijn er diverse onderwerpen uit de natuur die onze aandacht krijgen. Het
seizoen start in september en wordt afgesloten in juli met een activiteit over de hele dag.
Helaas is het jaar 2021, net zoals het jaar 2020, anders verlopen dan wij gedacht hadden vanwege de
Covid-19 pandemie.
In januari 2021 is de bijeenkomst komen te vervallen ivm de op dat moment geldende Covid-19
maatregelen.
De kinderen hebben wel digitaal een opdracht over diersporen ontvangen.
In februari hebben de kinderen opnieuw een opdracht thuis ontvangen. Deze keer was het een
boswandeling bij de Nieuwe Drenck in Bergen op Zoom. Met een handleiding en een zoekkaart konden ze
zelf op stap gaan.
In maart heeft de bijeenkomst plaatsgevonden bij bezoekerscentrum de Kraaijenberg. Het onderwerp was
'zintuigen' en bij diverse locaties die tijdens een wandeling in het gebied bezocht werden, kon iedereen
voelen, ruiken, proeven, horen en kijken.
In april hebben we bij de poeltjes van bezoekerscentrum de Kraaijenberg gezocht naar waterdiertjes.
In mei hebben de kinderen zaadbommen gemaakt en verspreid in het gebied. Daarnaast kregen zij uitleg
over bijen, insecten en bloemen.
In juni hebben we een wandeling gemaakt bij de Waterschans in Bergen op Zoom. Tijdens deze
wandeling kregen de kinderen uitleg over de aanwezige planten en werd met stoepkrijt de namen
genoteerd op stenen, op het asfalt of op een muur nabij de vindplaats. Daarnaast vertelde Yolanda van de
Twillert (als stadsgids) over de historie van dit gebied.
In juli hebben we dit seizoen kunnen afsluiten met een bezoek aan het eiland Tiengemeten.
In september zijn we weer een nieuw seizoen gestart. Deze keer waren we te vinden in Huijbergen bij de
broeders. Tijdens deze Open Dag waren wij aanwezig met een activiteit voor onze eigen IVN Scharrelkids
maar ook voor alle andere aanwezige kinderen.
Ook de IVN infokraam was op deze locatie te vinden met veel informatie.
In oktober hebben we aandacht besteed aan bodemdiertjes, zoals wormen, spinnen en slakken.
November is traditioneel de mogelijkheid om aan te sluiten bij de Nationale Natuurwerkdag. Deze keer
hebben we werkzaamheden verricht in de buurt van Fort de Roovere.
In december hebben we een wandeling met opdrachten gedaan in de Augustapolder in Bergen op Zoom.
Inge Baart heeft passende verhalen voorgelezen uit het boek 'Misschien wisten zij alles' van Toon
Tellegen.
Momenteel bestaat de leiding uit Yvonne de Nijs, Yolanda van Twillert, Inge Baart, Isabella de Vos
Burchart, Sabira Gus en Marianne van der Toorn. Sinds het begin van 2021 is het team versterkt door Elly
Zwijgers. Met dit gezellige, deskundige en enthousiaste team kijken we vol vertrouwen uit naar een nieuw
Scharrelkids-jaar.
Hoe onze agenda er uit gaat zien in 2022 is nog steeds afhankelijk van de landelijke maatregelen
vanwege de Covid-19 pandemie. We proberen zoveel mogelijk per maand voor de kinderen een leuke
activiteit te organiseren binnen of buiten in de natuur met diverse onderwerpen.
Ons ledenbestand bestaat uit bijna 20 kinderen. Dat betekent dat er zeker nog ruimte is voor enkele
kinderen erbij.
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Door middel van krantenartikelen, berichten op de website van IVN Groene Zoom en andere sociale
media proberen we ook in 2022 weer een grote groep kinderen te bereiken. Op deze wijze hopen we dat
we de kinderen op een bijzondere manier allerlei leuke, interessante en boeiende informatie over de
natuur om ons heen op de Brabantse Wal kunnen bijbrengen. De verwondering voor alles wat bloeit en
groeit, geeft de stimulans om ze iedere maand hiervan deelgenoot te maken.
Marianne van der Toorn, januari 2022.
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6. Kleutergroep “De Ontdekkertjes”
De activiteiten voor de kleuters konden alleen in de maanden september en oktober 2021 plaatsvinden.
De begeleiders van het team: Ella Bevelander, Paul Labruijere, Tiny Muster, Yolanda van de Twillert
hebben samen de voorbereiding voor deze middagen en de middagen zelf verzorgd. We weten niet wie er
het meeste geniet: de kinderen met hun begeleiders of ons team. We genieten ervan om samen voor te
bereiden en op de dag zelf alles te begeleiden met een goede samenwerking en veel plezier met elkaar.
Na de activiteitenmiddag in oktober 2021 hebben we afscheid van Yolanda genomen. Zij heeft door de
vele activiteiten, waaraan zij verbonden is, geen tijd meer om ons te ondersteunen bij de kleuters. We
willen Yolanda heel hartelijk bedanken voor haar inzet en ondersteuning voor de kleutergroep en wensen
haar het allerbeste. Wel hopen we weer een extra begeleider te vinden om ons team te komen versterken.
Wanneer u interesse heeft om mee te komen helpen bij de kleuter middagen of iemand weet die dat graag
zou doen, kunt u dat melden op volgend mailadres: ella-bevelander@knpmail.nl
Alle bijeenkomsten (in samenwerking met Brabants Landschap) werden gehouden op woensdagmiddag
van 14.00 tot 16.00 uur bij Bezoekerscentrum “De Kraaijenberg”.
Om een al te grote toestroom van belangstellenden te voorkomen, werden alleen kinderen die aangemeld
waren toegelaten. Vanwege de Covid-19 was er een beperking voor het aantal kleuters en konden we 15
kleuters per keer met 1 begeleider per gezin ontvangen. De kleuters werden vooraf aangemeld op de site
van Brabants Landschap: www.brabantslandschap.nl/activiteiten
De kosten voor deze kinderactiviteit zijn € 2,00 per kind. Voor begunstigers van Brabants Landschap en
leden van IVN Groene Zoom is de toegang (op vertoon van de ledenpas) gratis voor twee volwassenen,
twee kinderen en twee introducés.
Met slecht weer wordt er een binnenprogramma verzorgd. Dit is het afgelopen jaar niet nodig geweest.
Er zijn door het team programma's voor 3 seizoenen achter elkaar ontwikkeld. Onze werkwijze was, dat
die programma’s om de beurt onder de aandacht kwamen bij de voorbereidingen en verfijnd werden.
Lenneke Akerboom – coördinator voor de Kraaijenberg en werkzaam bij het Natuurpodium –
heeft een nieuwe aanpak voor de activiteiten op de Kraaijenberg voorgesteld, die al in het najaar 2021
werd gebruikt.
Zij wil samen met de leiders van de verschillende groepen, zoals kleuter- en kindergroep etc., thema’s
opzoeken van actuele zaken, die spelen op het moment van de middag zoals b.v. voor september dieren
in de winter en voor oktober wat de Kraaijenberg en Brabants Landschap voor mens en dier doet. Na
overleg met haar, zijn wij akkoord gegaan om deze nieuwe werkwijze ook voor de kleutergroep te gaan
gebruiken.
Vanuit onze bestaande programma’s kunnen we de nieuwe middagen een goede invulling geven met
waar nodig een kleine aanpassing of een nieuw onderdeel in het programma erbij voegen.
Wel blijft bij de voorbereiding verfijning van de bestaande programma’s voorop staan, alsook het
uitdragen van de doelstelling van het IVN: natuureducatie en duurzaamheid. Het hoofddoel voor de
kleutergroep respect bijbrengen voor de natuur, is eveneens een doelstelling van het IVN. Het is een fijne
ervaring om op deze manier iets te kunnen betekenen voor de kinderen en de natuur in West-Brabant en
de kinderen, begeleid door de (groot-) ouders, samen de natuur te laten beleven en actief te zijn in de
natuur. Op deze manier kan er bij klein en groot respect voor de natuur ontwikkeld worden.
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Voor september 2021 was het thema:
Dieren op de Kraaijenberg en hun voorbereiding op de winter?
Hier werden de vogels geholpen door wc rolletjes te besmeren met vogelpindakaas en daarna in een
boom te hangen, er werden eikels etc. gezocht en in een holletje begraven voor de eekhoorns. Ook
werden er alle soorten kriebelbeestjes in loeppotjes gedaan en bekeken. Er werd overlegd hoe ze deze
beestjes kunnen helpen thuis voor de winter. Vooral hier was het enthousiasme van de kleuters groot
wanneer ze de diertjes gingen bekijken. Het was ook heel mooi om te zien met wat voor een
enthousiasme de rolletjes voor de vogels werden gemaakt en eten voor de eekhoorns werden gezocht.
De kinderen wilden echt meehelpen om de dieren te ondersteunen voor de winter.
Voor oktober 2021 was het thema:
Ontdek de Kraaijenberg.
Deze middag hebben we de groep bijeen gehouden en om en om de leiding genomen. De rode draad
deze middag was wat Brabant Landschap voor dier en mens doet, met de vraag aan de kinderen om een
middag mee te helpen om te zorgen voor de dieren in de winter.
Tiny en Ella hebben via het Digibord een verhaal voorgelezen waar de kinderen konden antwoorden. Dit
ging over dieren in de winter en wat ze nodig hebben om te overleven. Daarna is de hele groep onder
leiding van ons allemaal vetbolletjes met vogelzaad gaan maken om in de nestkastjes te gaan leggen.
Hierna werd er naar boven geklommen in de uitkijktoren om naar de omgeving te gaan kijken en te zien
wat er allemaal gedaan wordt op de Brabantse Wal. Na het ontdekken hebben de kleuters met elkaar een
grote tekening gemaakt met takjes en blaadjes etc. van wat ze gezien hadden.
Na deze activiteiten zijn we door het klauterwoud een dieren tocht gaan lopen. Er werd gevlogen als een
vogel, gehupt als een eekhoorn, op de houten dieren gezeten, over de boomstammen gelopen, gedanst
op de tafel en de Walkant afgelopen en weer naar boven geklommen.
Als afsluiting hebben de kinderen hutten gebouwd voor de dieren.
Na deze 2 middagen kijken we er al naar uit om volgend jaar weer iedere maand vanaf april tot en met
oktober 2022 de kleuter middagen te gaan verzorgen.
Ella Bevelander, februari 2022
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7. Werkgroep Cursussen
In het jaarverslag van 2020 stond bij ‘Vooruitblik op 2021’
● dat er het eerste halfjaar geen activiteiten zouden kunnen plaatsvinden (door Covid-19 regels en
lockdowns).
● dat de cursuswerkgroep nieuwe mensen kon gebruiken.
Op 28 juli 2021 had de cursuswerkgroep een eerste overleg. Er namen negen personen aan deel,
waarvan vijf mensen nieuw in het team waren. In december kwam er nog iemand bij.
In totaal hadden we zes keer overleg (28 juli, 26 aug, 7 okt, 28 okt, 11 nov, 18 nov). Hiervan was één
online. De overleggen gingen over cursussen en activiteiten in 2022.
Vier externe personen zijn benaderd ten behoeve van een wandeling stoepplanten en een presentatie
over stoepplanten.
Met een medewerker van De Zonnebloem is overlegd over een middag-activiteit.
Omdat ons team in 2021 meer dan verdubbeld is en wij in woelige tijden leven, met crisissen op gebieden
natuur en milieu, hebben wij tijd besteed aan het aftasten over wat wij willen met de cursussen, wat we
willen uitdragen. Bij het opzetten van activiteiten is de verbinding met de natuur en omgeving altijd
leidend. En dat met hoofd, hart en handen.
Uitgezette activiteiten 2022:
● Maart: middag-activiteit bij De Zonnebloem in Ossendrecht;
● Mei: Stoepplanten: wandeling in een wijk en wat later een presentatie (we zien het als een pilot
om wellicht vaker te doen in andere wijken).
● April – juni: drie activiteiten in aansluiting op de expositie Hoge Luchten in het Markiezenhof
(thema’s: bijen, weer&wolken, vogels).
● September: cursus Ontdekken natuur & landschap (vier bijeenkomsten).
Teamleden in 2021:
Wout Huijgens, Jos van Loon, Frans van Loon, Henriette Steijn, Vera Vandenbulcke, Frans Tijink, Frans
van der Lem, Rob van Oorschot, Leo den Heijer en ondergetekende.
Vooruitblik op 2022:
Wij hebben mooie activiteiten gepland staan. Hopelijk kan alles doorgang vinden en kunnen we alle
belemmeringen van de afgelopen twee jaar achter ons laten.
Annemarie Weldring, februari 2022
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8. Werkgroep Landschapsbeheer
Overzicht vrijwilligersactiviteiten 2021
Datum

Locatie

Organisatie

2-10-2021

Augustapolder

Brabants Landschap

14-10-2021

Halsterslaag

Staatsbosbeheer

6-11-2021

Buitenlust (landelijke
natuurwerkdag)

Brabants Landschap

20-11-2021

Meiduinen

Natuurmonumenten

11-12-2021

Vinkenberg

Brabants Landschap

Begin vorig jaar zijn de werkzaamheden helaas afgelast door corona.
In het najaar konden we gelukkig weer aan de slag.
Vrijwilligers
Het aantal vrijwilligers dat actief deelneemt is vorig jaar gestegen door 5 nieuwe aanmeldingen. Deze
nieuwe vrijwilligers zijn enthousiast en laten zich vaak zien. Hierdoor komen we gemiddeld uit op 14
vrijwilligers per activiteit. Met zo’n groep kunnen we meer werk aan. Marcel volgt dit voorjaar de training
voor Werkgroep Coördinator van IVN. Deze training gaat over het behouden en werven van vrijwilligers.
Samenwerking met de opdrachtgevers
Er zijn dit seizoen geen werkzaamheden verricht voor de gemeente Bergen op Zoom. Bij de gemeente is
Henk Jan Schiettekatte van baan veranderd. Er is nog wel contact met een uitvoerder.
Bij Staatsbosbeheer is de boswachter die er nog niet zo lang werkzaam was, van baan veranderd.
Bram van Hoek (zoon van Donald) is nu de boswachter.
Ook bij Natuurmonumenten is er weinig stabiliteit en is het een komen en gaan van boswachters.
De samenwerking met Erik de Jonge van Brabants Landschap verloopt uitstekend.
Het is wel teleurstellend dat de boswachters tegenwoordig zelf niet meer aanwezig zijn bij de
werkzaamheden. De werkzaamheden worden doordeweeks al vooraf op de locatie besproken.
Meer betrokkenheid is wel gewenst. Al is het alleen maar om voorafgaand aan de werkzaamheden iets te
vertellen over het gebied en uit te leggen wat het doel is van de werkzaamheden.
Financiën
Op dit gebied zijn er geen veranderingen ten opzichte van andere jaren. De uitgaven beperken zich tot
cake, chocola e.d. voor de pauze. Er is wel een uitgave gedaan voor de aanschaf van nieuwe
takkenscharen. Tot zover!
Marcel Enk, Coordinator Landschapsbeheer, februari 2022
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9. Werkgroep Planteniventarisaties
Auteurs: Rinus de Zwart en Marike de Haan
Foto’s: Rinus de Zwart en Marike de Haan
Inleiding.
In het groeiseizoen gaat de plantenwerkgroep iedere week één dag gezamenlijk op pad. Daarnaast
inventariseert Rinus nog een flink aantal km (kilometerhokken) in zijn eentje. De eerste keer dat we als
groep in het veld liepen, was op maandag 15 maart en de laatste keer was op 20 september.
De plantenwerkgroep bestaat officieel nog steeds uit twee personen Rinus de Zwart en Marike de Haan,
maar we kregen net als in 2020 regelmatig versterking in de persoon van Johan van Geel. En later in het
seizoen liep ook Lisanne van Geel mee. Meer ogen zien meer en het was ook gezellig om met z’n vieren
te lopen. Bovendien werd er nu ook zwerfafval verzameld. De bermen en andere natuur knapten ervan
op. In december wil de groep nog mee gaan doen aan de nationale Plantenjacht, op zoek naar bloeiende
planten.
We stonden stil bij het verdrietige bericht dat Hans Zoeter zo jong is overleden. Hij liep in 2019 vaak mee,
omdat hij meer wilde weten van onze inheemse flora.
Veldwerk.
In totaal bezochten we als groep dit jaar 10 km hokken en Rinus bezocht daarnaast nog 7 km hokken. De
km hokken lagen aan de oostkant van Bergen op Zoom, bij de Mastendreef en aan de oostkant van
Zoomland, tegen de grens met de gemeente Roosendaal aan bij de Bergse Baan, bij Steenbergen, bij de
Heen en Heense Molen, ten zuiden van Ossendrecht, bij Putte op de Koude Heide, ten zuidwesten van
Steenbergen bij de Groene dijk en bij de Dassenplas. Op 12 april kregen we bij de Bergse Baan fikse
hagelbuien over ons heen. Na de derde bui zijn we maar naar huis gefietst. Daarna bleef het lange tijd
droog.
Op 5 juli hebben we eenmalig twee weilandjes in het gebied Dassenberg onderzocht op verzoek van de
één van de eigenaren van dit landgoed.
Soms gebeuren er onverwachte dingen: vlakbij de Dassenplas lag een staalkabel over het pad, precies
onder een hoogspanningsleiding. Voorzichtig stapten we er overheen. Het bleek een bliksemafleider van
de hoogspanningsleiding te zijn. We hebben dit gemeld bij Essent. De breuk bleek al door meer personen
te zijn gemeld en is ook vrij snel daarna hersteld.
Bij de familie Avenarius werden we tweemaal gastvrij onthaald met koffie /thee op het terras. We mochten
ook onze fietsen op hun terrein parkeren. De eerste keer werd dat laatste een probleem toen bij
terugkomst het hek op slot bleek te zijn. Gelukkig konden we door een dunne plek in de heg worstelen en
even later met de fietsen uit de tuin komen.
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Bijzondere vondsten.
Al vroeg in het seizoen vonden we in een berm langs de Ruijtershoveweg de zeldzame Lathyruswikke (RL
=Rode Lijst kwetsbaar). Helaas heeft de gemeente Bergen op Zoom hier het plan om het fietspad om te
bouwen in een snelfietsroute F58 en dan wordt het pad flink verbreed. Het is nog de vraag wat er van de
aanwezige natuur overblijft.

Lathyruswikke (RL kwetsbaar), Ruijtershoveweg.

Klein vlooienkruid bij de Dassenplas
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Klavervreter. Grote stekelnoot bij de Dassenplas
De Dassenplas bleek een gebied te zijn met verrassende soorten. Dit heeft te maken met het feit dat er
grond naar toe gaat uit verschillende locaties. Er wordt aan gewerkt om de hele plas te dempen. Klein
vlooienkruid, Iva, Ruige fijnstraal (eerste vondst) en Grote stekelnoot zijn soorten die we niet vaak vinden.
Ruige fijnstraal herkende Rinus als een andere soort dan de fijnstralen die we doorgaans vinden. De
Groenedijk, eigendom van en in beheer bij Staatsbosbeheer was ook goed voor een aantal bijzondere
soorten zoals de op klaver parasiterende Klavervreter (RL kwetsbaar), de Gewone agrimonie (RL
gevoelig), Aardaker en Goudhaver.
Welkom.
Eenieder die eens een keer of vaker mee wil lopen met de plantenwerkgroep is welkom. Je kunt je kennis
van de inheemse flora vergroten of opfrissen en je komt op plaatsen waar je anders niet zo gauw zou
komen. Aanmelden kan bij Marike de Haan, email marikehaza@gmail.com of telefonisch 06 45 793 224.
Lijst van km hokken met de meest bijzondere soorten.
Niet alleen de echt zeldzame soorten worden hier vermeld, maar ook soorten die we weinig of nooit
eerder tegenkwamen.
== Mastendreef, Zoomland ==
81-390 Zoomland, begraafplaatsen, snelweg beide zijden
Ons eerste hok van dit jaar. 15 en 29 maart, 172 soorten en 12 en 19 juli 281 soorten.
Totaal 308 soorten.
Bastaardkoekoeksbloem, Heidespurrie, Dwergviltkruid, Lathyruswikke (RL Kwetsbaar), Hemelsleutel
82-389 Zoomland en Keutelmeer
22 mrt, 122 soorten en 26 juli, 153 soorten. Totaal 194 soorten.
Dubbelloof (RL gevoelig), Koningsvaren, Dwergviltkruid
== Het Laag en omgeving===
82-392 Jagersweg en Herelse Heide
12 en 19 april, 172 soorten en 2 en 11 aug, 235 soorten. Totaal 283 soorten.
Driebloemige nachtschade, Knolcyperus, Stinkende ballote
82-393 Buitengebied, Halsterse Baan
17 en 20 juni, 178 soorten en 11 aug, 196 soorten. Totaal 225 soorten
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Blauwe knoop (RL gevoelig), Kleine pimpernel, Ronde ooievaarsbek, Ruige klaproos, Geelgroene zegge.
Ronde zonnedauw niet teruggevonden.

Blauwe knoop (RL gevoelig) groeit nog steeds in de berm waar we hem 9 jaar geleden ook vonden.
80-394 Het Laag en stukje snelweg, inclusief de tuin van fam. Avenarius
31 mei, 199 soorten en 6 sept, 182 soorten. Totaal 243 soorten
Duits viltkruid, Kleinbloemig kaasjeskruid, Kleverige ogentroost, Wilde marjolein

Duits viltkruid, stekje opgekweekt in een bloempot door Rinus,
bij de eerste telronde stond dit op een braakliggend veldje. Bij de tweede ronde was dit stuk omgeploegd
en ingezaaid met gras.
81-395 Laagweg, puntje Dassenplas
3 mei, 187 soorten, 23 aug, 222 soorten. Totaal 259 soorten
Frans hertshooi, Klein vlooienkruid, Welriekende ganzenvoet
81-396 Oudlandsdijkje, Moerstraatseweg en Dassenplas
10 mei, 182 soorten, 30 aug, 241 soorten. Totaal 287 soorten
Muizenstaart, Klimopwaterranonkel (RL kwetsbaar), Iva, Grote stekelnoot, Ruige fijnstraal (eerste vondst),
Grote veldbies, Waterviolier, Bosanemoon, Liggende ganzerik
83-397 Nieuw Kromwiel en Groenedijk
7 juni, 161 soorten, 20 sept, 161 soorten. Totaal 194 soorten
Aardaker (heel veel), Goudhaver, Graslathyrus, Wilde marjolein, Zeegroene zegge, Gewone agrimonie
(RL gevoelig), Klavervreter (RL kwetsbaar)
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== Ossendrecht en verder =====
83-375 Putte: Koude Heide en Reeberg
17 mei 162 soorten, 13 sep 165 soorten. Totaal 198 soorten
Bosgierstgras, Dubbelloof (RL gevoelig), Groot nagelkruid, Klimopwaterranonkel (RL kwetsbaar)
82-378 Ossendrecht: buitengebied Moleneind
26 apr, 14 jun 213 soorten, 18 aug 242 soorten. Totaal 300 soorten
Boshavikskruid, Welriekende ganzenvoet, Rapunzelklokje (RL kwetsbaar, maar hier niet wild), Ronde
ooievaarsbek, Fijne kervel, Oenothera speciosa (eerste vondst, geen Nederlandse naam, adventieve, niet
ingeburgerde soort uit Noord -Amerika).

Een roze bloeiende teunisbloem, Oenothera speciosa

== Steenbergen, De Heen en omgeving ==
80-399 Steenbergen Zuid
9 en 17 april, 172 soorten, 9 en 17 juli, 198 soorten. Totaal 261 soorten
Hangende zegge, Liggende ganzerik, Straatwalstro, Vreemde ereprijs
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Straatwalstro, eerste vondst in Steenbergen. Enkele stengels zijn opgestuurd naar floriste Lenie
Duijstermaat, maar er is nog geen reactie teruggekomen.
80-400 Steenbergen Noord, industrieterrein
Meerdere dagen in april, 168 soorten, juli en aug, 208 soorten. Totaal 263 soorten
Geel duizendblad, Kandelaartje, Muurvaren, Pampagras, Fraai duizendguldenkruid
79-400 snelweg en afslag Steenbergen, Industrieterrein
1 en 15 mei, 159 soorten, juli en aug. 166 soorten. Totaal 227 soorten
Fijne kervel, Krabbenscheer (RL gevoelig), Aardaker, Bieslook, Hongaarse raket, Bonte wikke
76-401 Rietkreek en Princeweg (Kamgras en Klavervreter niet gevonden)
13 mei 77 soorten, 11 sept. 102 soorten. Totaal 127 soorten
Een heel kaal hok: Kruisdistel, Kleinbloemig kaasjeskruid
76-402 Heense Molen, Zeelandweg
12 juni 137 soorten, 4 sep. 130 soorten. Totaal 173 soorten
Fijne waterranonkel, Goudhaver, Knikkende distel, Kruisdistel, Aardaker
77-401 Oude Heipolder, Hooidijk
28 mei 116 soorten, 28 aug 129 soorten. Totaal 166 soorten
Wilde marjolein
77-402 Zeelandweg en De Heen
6 en 10 juni 157 soorten, 13 aug. en 15 sept. 165 soorten. Totaal 221 soorten
Graslathyrus, Vreemde ereprijs, Zilte rus, IJzerhard, Moerasmelkdistel, Kruisdistel

Weilandjes Dassenberg (eenmalig op 5 juli)
weiland 1 (zuidelijk) 76 soorten
weiland 2 60 soorten
Echt duizendguldenkruid, Kleverige ogentroost, Moerashertshooi (RL Kwetsbaar), Moeraskartelblad (RL
Kwetsbaar), Stekelbrem (RL gevoelig), Kamgras (RL gevoelig), Schildereprijs
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10. Werkgroep Natuurbescherming
Volgt…..

