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Voorwoord.
Het gaat goed en het gaat slecht in de natuur. De afgelopen decennia is de kwaliteit van onze leefomgeving
flink verbeterd. Denk aan schoner water, frissere lucht en een schonere bodem. In onze natuurgebieden gaat
het beter als je de waarnemingen er bij haalt. Raven in de Loonse en Drunense Duinen, de Zeggekorfslak
gevonden en uitbreiding van de populatie Welriekende nachtorchissen in Labbegat . Ook in de stad zien we
vaak leuke dingen. Er wordt meer ingezet op ecologisch beheer van waterpartijen, graslanden en bermen. Een
goed voorbeeld vormen de grachten in Waalwijk en het bos in de Vest in Waspik. Daarnaast komt het Edelhert
in het Groene Woud, lopen de Wilde zwijnen straks over de natuurbrug van de N261, komen de IJsvogels
voortaan in de tuin vissen en breiden de Das en de Bever zich zodanig uit dat ze straks elkaar tegenkomen
tussen de Duinen en de Biesbosch.
Wat gaat er dan slecht? Het zal niemand ontgaan zijn dat er op het boerenland niet veel meer te genieten valt.
De weidevogelstand holt achteruit evenals die van dieren van akkers, erven en kleine landschapselementen. Er
gaan stemmen op om natuur en cultuurland volledig te scheiden. Hier boeren en daar natuur. Er gaat namelijk
ontzettend veel subsidie naar “boerennatuur” wat in de praktijk echter niet veel oplevert. Daarnaast heeft de
boer weinig tijd en kennis van hoe je meer natuur maakt op productieland.
Dat zou jammer zijn want het boerenland biedt ook veel kansen voor natuur en landschap. En dan heb ik het
niet over de koeien buiten laten grazen, want dat heeft niet veel met natuur te maken.
Enfin, geniet van de wintertijd en de mooie dagen die gaan komen.
Tip: Ga op zoek naar de Klapekster in de Duinen. Kijk in boomtoppen vanwaar deze niet schuwe vogel de
omgeving overziet.
Het bestuur wenst iedereen fijne feestdagen en een goede start in 2017.
Piet de Jongh

Ganzentocht naar Zeeland.
Onze jaarlijkse ganzentocht zal gehouden worden op 11 februari 2017. We vertrekken exact 08.00 uur vanaf
het Anton Pieckplein te Drunen. We hopen weer op een volle bus. Tussen 17.00 en 18.00 uur zijn we weer
terug. Uiteraard worden ’s -morgens weer een paar kopjes koffie gedronken met een ……. U dient zelf uw lunch
mee te nemen. De kosten voor deze dagtocht zijn nog steeds 20,00 euro per persoon, incl. genoemde koffie.
Het bedrag gelieve u tijdens de busrit contant en gepast te betalen.
Voor eventuele informatie tussen 19.00 en 20.00 uur te bellen met Stan van Dongen (0416-335777) tevens
aanmelden via zijn e-mailadres mogelijk. ( pa3ebf@home.nl )
Stan van Dongen

Winterwandeltocht door het Slagenlandschap.
Beste leden en donateurs van IVN De Waerdman,
Wandelt u op donderdag 29 december a.s. mee door het schitterende Slagenland bij Sprang-Capelle? IVN De
Waerdman-De Langstraat organiseert samen met het Platform de Langstraat een winterwandeltocht door het
natuurgebied De Langstraat van Staatsbosbeheer.
De wandeling begint om 10.30 u. en eindigt rond 14.30 u. Tussen 12.00 u. en 12.45 u. wordt er gepauzeerd met
soep en roggebrood met spek op de Bonte Hoeve van de familie Verhoeven. In verband met de consumpties
moet u zich wel aanmelden. Dat kan bij Giel de Haan per e-mail giel.dehaan@ivndewaerdman.nl of per
telefoon 0416-335294.
Er zijn geen kosten aan verbonden.
De startlocatie is de parkeerplaats aan het Halve Zolenfietspad aan de Julianalaan te Sprang-Capelle. Het is
belangrijk om goede schoenen aan te trekken.
Giel de Haan

Voorjaarscursus BIJEN.
In het voorjaar wordt een bijencursus gegeven in De Bonte Hoeve, Hogevaart 85 te Sprang Capelle. De
cursusavonden zijn op donderdag 16 maart met “Wilde planten en bijen”, 30 maart met “Proeven etc.” en 13
april met “De imkerij” 2017. De avonden starten om 20.00 uur en duren tot ca 22.00 uur. De kosten bedragen
25 euro.
Meer informatie en aanmelden bij Kees Kraneveld via kraneveld@hotmail.com of telefoon 0416-336499.

Contributie.
Vanaf januari 2017 kunt u uw contributie betalen via rekeningnummer: NL49INGB0003607053

t.n.v. IVN de Waerdman-de Langstraat te Waalwijk o.v.v. contributie 2017.
Leden € 15, huisgenootleden € 2,50 en donateurs € 10.
Het Bestuur

Agenda
29
december

10.30 Winterwandeling vanaf de parkeerplaats aan het Halve Zolen fietspad
aan de Julianalaan te Sprang-Capelle. Aanmelden, zie info in
nieuwsbrief.
----januari
----- In januari geen bijeenkomst van de plantenwerkgroep.
5
januari
20.00 Lezing. Kraaiachtigen door Gerard Compiet. De Haven, Leefdaelhof 11 te
Waalwijk.
7
januari
13.30 Nieuwjaarsreceptie.
Café-restaurant De Roestelberg, Roestelbergseweg 2, Kaatsheuvel.
8
januari
10.00 Wandeling vanaf Café “De Klinkert” te Drunen. Let op:
(Duinwandeling) duurt ca. 3 uren.
21
januari
09.00 Veldwerkgroep.
2
februari
20.00 Lezing. De bijeneter door Matthias Koster. De Haven, Leefdaelhof 11 te
Waalwijk.
4
februari
13.30 Inventarisatie door plantenwerkgroep. Kaatsheuvel, parkeerplaats
Plantloonseweg.
5
februari
10.00 Wandeling Plantloon vanaf parkeerplaats Hoefsvenlaan te Waalwijk.
(voormalig openlucht zwembad).
11
februari
08.00 Ganzentocht naar Zeeland. Aanmelden, zie info in nieuwsbrief.
18
februari
09.00 Veldwerkgroep.
9
maart
20.00 Lezing. Planten in de stad door Rob Vereijken. De Haven, Leefdaelhof 11 te
Waalwijk.
4
maart
13.30 Inventarisatie door plantenwerkgroep. Nederhemert Zuid
4 en 5
maart
11.00 Expositie Natuurfotografie door Natuurfotoclub De Langstraat. Hunenhof,
Afrikalaan 104 te Drunen. Parkeren op Anton Pieckplein te Drunen.
5
maart
10.00 Wandeling Giersbergen. Vertrek parkeerplaats Herberg “De Drie Linden”,
Giersbergen 8 te Giersbergen-Drunen.
18
maart
09.00 Veldwerkgroep.
1
april
09.30 Inventarisatie door plantenwerkgroep. Udenhout, Brand vanaf parkeerplaats
t.h.v. kapelletje.
2
april
10.00 Wandeling in De Brand, Café Boslust, Schoorstraat 37 (parkeerplaats),
Udenhout.
6
april
20.00 Jaarvergadering.
10
juni
08.00 Dagtocht. Verdere info volgt in nieuwsbrief van maart 2017.
Voor informatie over Plantenwerkgroep kunt u contact opnemen met Theo Boonmann tel. 0416-376378
Voor informatie over Landschapsbeheer kunt u contact opnemen met Henk van Gelder tel. 0416-333247
Voor 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

