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Voorwoord
Het is weer even wennen! Na een rijke schat aan bijzondere planten en dieren opgedaan te hebben fietsen we
weer door eindeloze maïsvelden en opvallend groene weilanden. Wat moet je doen met een plantenlijst
waarop onder andere prachtanjer, leverbloempje, Zeeuws knoopje en rondbladig wintergroen prijken?
Bewaren! De gedachte aan de bijeneters die overvlogen de broedende wielewalen achter de caravan en de
lammergieren boven de bergen maken me weemoedig als ik de houtduiven en de eksters in de tuin zie zitten.
Wat te doen? Ik denk dat we er maar snel op uit moeten gaan, op zoek naar ónze mooie plekjes. Het zijn wel
niet de Pyreneeën, maar de Rechte Heide is ook bijzonder. Je kunt hier ook genieten, van de klokjesgentianen,
de bloeiende heide, de najaarstrek en van een goede stoel waar je weer eens in kunt gaan zitten!
Veel najaar genoegen

Piet de Jongh
De herfst is weer op komst
Foto van Stan van Dongen

Roofvogels in de Loonse en Drunense Duinen in 2011
Dit jaar hebben wij onderzoek gedaan naar het broeden van roofvogels in een groot deel van de Loonse en
Drunense Duinen. Daarbij zijn zoveel mogelijk bezette nesten gezocht en is gekeken naar de afloop daarvan.
Hoewel nog niet alle gegevens compleet zijn kunnen we zeggen dat er in dit gebied heel wat roofvogels een
plaats vinden. Wat de soorten betreft moeten we het dit jaar met havik, buizerd en sperwer doen. Wel zijn
regelmatig wespendieven en boomvalken gesignaleerd maar het is ons niet gelukt daarvan een nest te
traceren.
In hoeverre de soorten last van elkaar hebben doordat vooral de havik de andere als prooi ziet is niet helemaal
duidelijk, maar van buizerd en sperwer zijn enkele nesten mislukt dit in tegenstelling tot de havik. Hierbij
willen wij niet meteen de havik als zondebok aanwijzen, wat dat is zonder nader onderzoek wel wat al te
gemakkelijk.
In totaal hebben we 42 nesten gevonden, maar omdat we dit jaar een wat groter gebied hebben doorzocht
dan in vorige jaren kunnen we niet zeggen of er nu een toe- of afname is maar we hebben de indruk dat het
ongeveer stabiel blijft.
In een later stukje zullen we wat dieper ingaan op de soorten en de aantallen maar daarvoor moet nog het een
en ander bij elkaar gezet worden.
Kees Kraneveld

De weidevogelbescherming in 2011.
Als voorlopige seizoenresultaat vonden we 160 nesten. Hiervan zijn er 121 (76%) uitgekomen. Er gingen 39
nesten (24%) verloren, waarvan door bewerkingen 26 (16%), door predatie 5 (3%) en door verlating en
ander onbekende oorzaak 8 (5%). De gevonden nesten zijn vooral van de kievit, grutto, wulp, waterhoen,
grauwe gans, kuifeend, wilde eend, scholekster en meerkoet. In vergelijking met de twee voorgaande jaren
ligt het totaal resultaat ca. 20% lager. Het is zeer waarschijnlijk dat de droogte (voedselgebrek) in het
voorjaar het resultaat nadelig heeft beïnvloed. Hierna e.e.a. in een tabel.
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Najaarscursus.
Komend najaar wordt deze cursus gegeven in De Bonte Hoeve, Hoge Vaart 85 te Sprang-Capelle. De
voorlopige cursusdata zijn 22 september, 29 september, 13 oktober en 20 oktober 2011 (20.00-22.00 uur).
Tevens vindt op 8 oktober een excursie plaats.
De kosten voor deze cursus, inclusief cursusboek en koffie/ thee zijn € 25,00. U kunt zich tussen 19.00 en
20.00 uur aanmelden bij Kees Kraneveld tel. 0416-336499 en tevens is aanmelden via zijn e-mailadres
mogelijk. (kees.kraneveld@ivndewaerdman.nl ).
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20.00 Vogelwerkgroep. Vergadering. De Haven, Leefdealhof 11 te Waalwijk.
09.30 Inventarisatie door Plantenwerkgroep
10.00 Wandeling vanaf café De Rustende Jager, Oude Bossche Baan 11 te
Biezenmortel.
10.00 Wandeling vanaf café Galgenwiel, Burg. Smeelelaan 124 te Waalwijk.
13.30 Inventarisatie door Plantenwerkgroep.
20.00 Lezing door Henk van Gelder over Vogels in de polders van Waalwijk e.o. De
Haven, Leefdealhof 11 te Waalwijk.
09.00 Werkgroep Landschapsbeheer.
20.00 Lezing door Ernst-Jan van Haaften over Libellen. De Haven, Leefdealhof 11 te
Waalwijk.
13.30 Inventarisatie door Plantenwerkgroep.
10.00 Wandeling vanaf café De Drie Linden te Giersbergen.
09.00 Werkgroep Landschapsbeheer.
xx.xx SOVON-dag te Nijmegen.
20.00 Lezing door Peter Schulte over De Brand (natuurfilm(s)). De Haven,
Leefdealhof 11 te Waalwijk.
10.00 Wandeling vanaf café De Roestelberg, Roestelbergseweg 2 te Kaatsheuvel.
09.00 Werkgroep Landschapsbeheer.
Plantenwerkgroep kunt u contact opnemen met Theo Boonmann tel. 0416-376378
Vogelwerkgroep kunt u contact opnemen met Kees Kraneveld 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.
giel.dehaan@ivndewaerdman.nl

Groeten, Giel de Haan
Kijk eens op de site van onze vereniging www.ivndewaerdman.nl

