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Voorwoord
Voor de meeste mensen is de vakantieperiode weer voorbij. Een enkeling gaat nog genieten van de natuur in
eigen land of van flora en fauna in verre bestemmingen. De afgelopen tijd heb ik in eigen omgeving een aantal
gebiedjes bezocht. Toch weer leuke dingen gezien. Zelfs in eigen tuin een aantal verschillende soorten vlinders
met als bijzondere soort de kolibrievlinder. Op de krabbenscheer in mijn vijvertjes een groene glazenmaker.
Overigens wel eens een libelhuidje goed bekeken? Ik heb er een foto van gemaakt. Zelfs op de foto kun je de
afdrukken van de facetogen zien. Ook sprinkhaantjes zijn prachtig te bekijken en zo mogelijk te fotograferen.
Ten gevolge van de vele regenval groeien planten groter dan normaal. In het Labbegat hebben we weer eens
verschillende soorten orchideeën en ook klokjesgentiaan gezien. Zoals je kunt lezen ben ik na een periode van
landschappen en natuurlijke abstracte beelden weer druk in de weer met de micro’s en macro’s in onze natuur.
Probeer het ook eens. Je staat versteld van vele details die met een loepje of op een macrofoto te zien zijn.
Veel plezier!

Stan van Dongen
De herfst is weer op komst.
Foto van Stan van Dongen

Roofvogels in de Loonse en Drunense Duinen in 2012
Ook 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 is tig
wespendief en boomvalken gesignaleerd maar het is ons niet gelukt daarvan een nest te traceren.
In hoeverre de soorten last van elkaar hebben doordat met name de havik de andere als prooi ziet is niet
helemaal duidelijk, maar van buizerd en sperwer zijn enkele nesten mislukt en ook van de havik mislukten dit
jaar een aantal nesten. De oorzaak van de mislukkingen zijn meestal niet bekend.
In het westelijk gedeelte hebben we 28 nesten gevonden, de gegevens van het oostelijk deel zijn nog niet
bekend. We hebben de indruk dat we wat minder buizerd hebben, de sperwer ongeveer gelijk is gebleven en
de havik een enkel nest meer, maar waarvan we ook een aantal mislukte hebben.
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 2012.
Als voorlopige seizoenresultaat vonden we 181 nesten. Hiervan zijn er 144 (79%) uitgekomen. Er gingen 37
nesten (21%) verloren, waarvan door bewerkingen 9 (5%), door predatie 12 (7%) en door verlating en ander
onbekende oorzaak 16 (9%). De gevonden nesten zijn vooral van de kievit, grutto, wulp, waterhoen, grauwe
gans, kuifeend, wilde eend, scholekster en meerkoet. In vergelijking met de voorgaande jaren ligt het totaal
resultaat ca. gelijk met 2010. Het is zeer waarschijnlijk dat de gebruikte nestmandjes het resultaat positief
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 donderdag 27 september, 11 oktober, 25 oktober en 8 november 2012 (20.0022.00 uur). Tevens vindt op 3 november om 10.00 uur een excursie plaats.
De kosten voor deze cursus, inclusief cursusboek en koffie/ thee zijn € 25,00 voor leden en € 35,00 voor nietleden. 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. (kraneveld@hotmail.com ).

Meer informatie? Cees van Hooren per telefoon 0416-311281 of cvhooren@home.nl
Wees er snel bij want vol=vol.
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09.30 Inventarisatie door Plantenwerkgroep. I.v.m. mogelijke wijzigingen altijd
aanmelden bij Theo Boonmann.
september
10.00 Wandeling vanaf café-rest Bos en Duin, Oude Bossche Baan 1 te Udenhout
september
20.00 Vogelwerkgroep. Vergadering. De Haven, Leefdealhof 11 te Waalwijk.
oktober
20.00 Lezing door Gerard Compiet over Paddenstoelen die op hout groeien. De
Haven, Leefdealhof 11 te Waalwijk.
oktober
13.30 Inventarisatie door Plantenwerkgroep. I.v.m. mogelijke wijzigingen altijd
aanmelden bij Theo Boonmann.
oktober
10.00 Wandeling vanaf café De Roestelberg, Roestelbergseweg 2 te Kaatsheuvel.
oktober
09.00 Werkgroep Landschapsbeheer.
oktober
20.00 Vergadering plantenwerkgroep bij Cor Dirkx. I.v.m. mogelijke wijzigingen
altijd aanmelden bij Theo Boonmann.
november
20.00 Lezing door Rene Kerstens over Het klimaat wenkt de dieren. De Haven,
Leefdealhof 11 te Waalwijk.
november
13.30 Inventarisatie door Plantenwerkgroep. I.v.m. mogelijke wijzigingen altijd
aanmelden bij Theo Boonmann.
november
10.00 Wandeling vanaf café Galgenwiel, Burg. Smeelelaan 124 te Waalwijk.
november
xx.xx SOVON-dag te Nijmegen.
december
20.00 Werkgroep Landschapsbeheer.
december
10.00 Wandeling vanaf café De Drie Linden te Giersbergen.
december
20,00 Lezing door Ruud van Dongen over de grauwe Klauwier.
december
09.00 Werkgroep Landschapsbeheer.
informatie over Plantenwerkgroep kunt u contact opnemen met Theo Boonmann tel. 0416-376378
informatie over Vogelwerkgroep kunt u contact opnemen met Kees Kraneveld tel. 0416-336499
informatie over Landschapsbeheer kunt u contact opnemen met Henk van Gelder tel. 0416-333247
informatie over 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

