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Voorwoord
U zult het al wel eens opgemerkt hebben maar ook ’s nachts is er natuur. De nacht leeft. Veel dieren zijn alleen ’s nachts
actief omdat het bijvoorbeeld overdag veel te gevaarlijk is. De predatoren die het op deze nachtdieren gemunt hebben,
moeten dus ook ’s nachts paraat zijn. Toch merken we van het nachtleven buiten maar weinig. We mogen sommigen van
ons wel tot de nachtfauna rekenen, maar vrijwel niemand is thuis in het ritselende, snuivende, huilende nachtbraken in
bijvoorbeeld een bos. De gemeente Waalwijk gaat samen met ons IVN De Waerdman een nachtactiviteit organiseren in de
“Nacht van de Nacht”. Met permissie van Natuurmonumenten nemen wij een select groepje liefhebbers mee de duinen in om
de nacht te ervaren. We staan stil bij het alom aanwezige strooilicht van de omgeving, luisteren naar geluiden en kijken naar
sterren. Hou de pers in de gaten en grijp uw kans voor een unieke ervaring. Een duistere groet.
Piet de Jongh
Dassen in de Drunense Duinen e.o. ---- Ontwikkelingen 1999-2009
Het uitzetproject is een groot succes geworden. De afgelopen tien jaar is de populatie gestaag (zie grafiek) gegroeid en heeft
de das zich verspreid over een groot gebied.
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Over de hele Duinen verspreid komen dassenfamilies voor waarvan de meeste in de randwallen wonen, maar ook diep in het
bos zijn families te vinden. In natuurgebied De Brand heeft de das plekken gevonden die juist iets hoger in het landschap
liggen en er zijn burcht gebouwd. Op landgoed Huis ter Heide is een aantal sterke burchten te vinden.
Het aantal dassen bedraagt eind augustus 2009 ongeveer 67 stuks in 21 dassenfamilies. De leeftijdsopbouw is gezond, er
zijn veel jonge dieren en een aantal ervaren dassen.
Bron: Rapport “10 jaar dassen in de duinen” van Bert van Opzeeland.
DE WEIDEVOGELBESCHERMING IN 2009.
Zoals beloofd, is hier een overzicht van het seizoen 2009 op het terrein van de weidevogelbescherming in het gebied,
waarin de groepen uit Waalwijk bezig zijn. In deze omgeving zijn 5 werkgroepen actief, om de nesten op te sporen en te
beschermen tegen eventuele werkzaamheden van de boeren en loonwerkbedrijven op de landbouwakkers en weilanden in
de Waalwijkse poldergebieden en tegen predatie en/of stroperij.
Het seizoen 2009 heeft voor verschillende groepen teleurstellende resultaten opgeleverd. Dit heeft verschillende oorzaken,
waarvan ik enkele punten wil noemen. Een eerste punt is de bewerking van de landerijen. We hebben dit jaar meegemaakt,
dat er al flink wat nesten lagen en er onverwacht opeens werd geploegd of bewerkt, waardoor het eerste legsel nesten
compleet verloren ging. Na informatie bij de boeren werd verteld, dat het bewerken door loonwerkers werd uitgevoerd en
dat deze, zonder berichtgeving, opeens hiermee begonnen. Deze mensen moeten het werk in een bepaalde periode doen en

willen dikwijls niet vlot meewerken, want dat kost teveel tijd. Ze zijn gelukkig niet allemaal zo, maar we zullen er mee
moeten leven.
Verder is een volgend punt de predatie door de verschillende dieren en vogels, die in de polders actief zijn. Wat is predatie
zult u zich misschien afvragen? Predatie is het opeten van het ene dier door het andere of ook de, in de nesten aanwezige,
eieren of jongen. Dit is natuurlijk niet altijd negatief te noemen, want het is dikwijls nodig om te voorkomen, dat van een
bepaalde dierensoort er teveel komen, zoals b.v. muizen. Deze worden o.a. gegeten door uilen, vossen, enz. Predatie zorgt
er b.v. ook voor, dat de zwakkere dieren gepakt worden en dat dus de gezonde over blijven. Maar bij de weidevogels is dit
gebeuren minder leuk, omdat er toch al te weinig van zijn. Ik zal een lijstje opsommen van deze predatoren, die actief
kunnen zijn in de polders. Dat zijn o.a de vos, de zwarte kraai, de hermelijn, de wezel, de bunzing, de ekster, de kauw,
diverse meeuwen, de havik, de torenvalk en dan kunnen we nog te maken krijgen met eierrapers, want die zijn er ook nog
steeds in deze moderne tijd. We hopen door overleg met de betrokkene wat meer grip te krijgen op de tijden, wanneer de
bewerkingen plaats vinden, maar bij ons blijft dit toch moeilijk. Er zijn ook gebieden, waar dit gelukkig beter loopt, maar ja,
iedereen is niet hetzelfde.
Dit waren de negatieve onderdelen van de bescherming. Er zijn echter ook veel leukere en positieve delen en bezigheden
aan dit vrijwilligerswerk verbonden. In het voorjaar nemen we persoonlijk eerst contact op met de diverse boeren in het
betreffende gebied, wanneer deze met de diverse werkzaamheden denken te beginnen en tevens het laten tekenen van de
vergunning, die we nodig hebben, om op de landerijen te mogen lopen. Dit wordt n.l. regelmatig gecontroleerd door de
inspectiedienst. Wanneer we bezig zijn in het gebied lopen we heerlijk in de natuur en zien we vogels, planten, zoogdieren,
enz. enz. Ik hoor u al vragen: “En met slecht weer dan ?” Nou met regen gaan we dus niet het veld in, omdat dan de eieren
te lang bloot liggen en nat worden. Dit is natuurlijk niet bevorderlijk voor de broedsels. Al met al een leuke bezigheid voor
de mens, zeg ik altijd. Als er soms mensen onder jullie zijn, die hierover wat meer wil weten, kunnen die mij altijd bellen op
nr. 0416-345330 of naar Harry Keijzer op nr. 0416-335156. Uiteraard kunnen we er altijd mensen bij gebruiken. Of
anders, kom eens een keertje kijken in de polder !
Dan zal ik ook nog even wat cijfermateriaal laten zien,zodat je een beetje een inzicht krijgt, wat er zich afspeelt. Ik geef de
resultaten van mijn eigen groep 5, want de totale uitslagen zijn nog niet allemaal verwerkt, maar die laat ik in de volgende
brief wel zien.
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Zoals je kunt zien hebben we dit jaarbij de kievit 7 nesten minder, welke uitgekomen zijn, dan vorig jaar, maar wel meer
jongen. Dit resultaat was best wel gunstig. Hieruit blijkt, dat als de eerste nesten van het seizoen, die verloren zijn gegaan,
ook nog waren uitgekomen, we dit jaar toch wel goede resultaten zouden hebben gehad. Maar ja, volgend jaar beter, zullen
we maar denken.
Helaas zitten er bij ons in het gebied bijna geen enkele Grutto meer. Dat is heel jammer. Maar wie weet volgend jaar weer
wel.
Ik hoop, dat ik jullie een beetje een indruk heb kunnen geven, wat er zich bij de weidevogels, in onze buurt, afspeelt en in
een volgende brief geef ik jullie nog de definitieve resultaten door van alle groepen in rayon Waalwijk/Drunen.
Voor iedereen, die nog op vakantie gaat, een fijne tijd en voor de rest een “natuurrrijk” seizoen.
Stans van Dongen.
Stans van Dongen
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Lezing. Ken en Geniet uit Dongen. De Haven, Leefdealhof 11 te Waalwijk.
Plantengroep. Info m.b.t. startplaats bij Theo Boonman.
Wandeling. Plantloon. Café Galgenwiel – Waalwijk, Burg. Smeelelaan 124
Vogelwerkgroep. Huis ter Heide vanaf P-plaats langs weg Loon op Zand - De Moer.
Veldwerkgroep.
Plantenwerkgroep bij Ria Rekkers.
Wandeling. Giersbergen. Café 'de Drie Linden' – Giersbergen.
Lezing. Gallen door Jojanneke Bijkerk. De Haven, Leefdealhof 11 te Waalwijk.
Plantengroep. Info m.b.t. startplaats bij Theo Boonman.
Vogelwerkgroep. Bleekerheide. Vertrek vanaf Rembrandtpark te Waalwijk.
Veldwerkgroep.
Lezing. Marterachtige zoogdieren door Dick Klees. De Haven, Leefdealhof 11 te
Waalwijk.
Wandeling. Café-restaurant De Roestelberg Kaatsheuvel, Roestelbergseweg 2 .
Vogelwerkgroep. Ventjagersplaten. Vertrek vanaf Rembrandtpark te Waalwijk.
Veldwerkgroep.
Vogelwerkgroep. Bijeenkomst. De Haven, Leefdealhof 11 te Waalwijk.
Vogelwerkgroep. Laarzenpad. Vanaf Halve Zolenpad - Julianalaan te Sprang-Capelle
Veldwerkgroep.

Plantenwerkgroep kunt u contact opnemen met Theo Boonmann tel. 0416-376378
Vogelwerkgroep kunt u contact opnemen met Kees Kranenveld tel. 0416-336499
Landschapsbeheer kunt u contact opnemen met Henk van Gelder tel. 0416-333247
Lezingen kunt u contact opnemen met Ad van Oosterhout tel. 013 - 5710944

Het bestuur wil het gebruik van e-mail voor het toesturen van de nieuwsbrief en andere stukken promoten. Het
bespaart kosten. Doe mee en stuur een mail aan het secretariaat. haan84@zonnet.nl
Groeten, Giel de Haan
Kijk eens op de site van onze vereniging www.ivndewaerdman.nl

