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Voorwoord
Ik ben een vrijwilliger en de meeste van u ook. Wat zou de maatschappij en de natuur zijn zonder al deze mensen die zich
dagelijks inzetten voor een goede zaak. Laten we even bij de natuur blijven. Veel van onze leden zijn actief in educatie,
veldwerk of papierwerk ten behoeve van het behoud of verbetering van de natuur rondom ons. De vraag naar excursies,
begeleiding, participatie, ondersteuning en nog veel meer is enorm. We denken vaak aan gidsen die er met een groep
kinderen of wandelaars op uit trekken als we ons een vrijwilliger voorstellen. Maar er is meer, veel meer. In onze vereniging
zijn ook leden bezig met inventarisaties, in klankbordgroepen, met wilgen te knotten en het organiseren van lezingen en
uitstapjes. Opmerkelijk is dat je veel van deze actievelingen ook nog op meerdere plaatsen tegenkomt.
Hebt u ook af en toe wat tijd over en zin om eens ergens aan deel te nemen? Kom dan gerust bij één van onze
werkgroepen; u bent er niet alleen. Denk er echter aan dat alles wat we doen vrijwillig is!
Piet de Jongh
IVN - Ledendagtocht.
Onze jaarlijkse ledendagtocht zal gehouden worden op 29 mei 2010. We vertrekken exact 08.00 uur vanaf het Anton
Pieckplein te Drunen. We hopen uiteraard weer op een volle bus. Een tocht die ons elk jaar weer nieuwe en al jaren bekende
plekjes laat zien. In de ochtend gaan we naar t.h.v. Bergen op Zoom (Brabantse Wal) daarna naar Nissen (bloemdijken en
poelgronden) en aansluitend naar De Schotsman.
Rond 18.00 uur zijn we weer terug. Uiteraard wordt ’s -morgens weer een paar kopjes koffie gedronken met iets erbij. U
dient zelf uw lunch mee te nemen. De kosten voor deze dagtocht zijn €17,50 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 Giel de Haan (0416-335294) tevens aanmelden via zijn e-mailadres. (giel.dehaan@ivndewaerdman.nl).
Pas op: Aanmelden is betalen. Wees er snel bij want vol=vol.
Passerende vogels en broedvogels in Natuurgebied de Langstraat
Het groene en overwegend natte gebied van het Slagenlandschap biedt aan tal van vogelsoorten een habitat. Door de
verscheidenheid van de natuur is er voor veel soorten een broed- of foerageerplaats. In dit artikel zal ik hierop wat
toelichting geven
In het slagenlandschap van de Langstraat vind je o.a. struweelvogels, watervogels, rietvogels, roofvogels en uilen. Het
gehele jaar door is de vogelpopulatie groot. In de winterperiode als waterpartijen en sloten bevroren zijn, zal het aantal
vogels natuurlijk minder zijn. Juist in dit jaargetijde zijn groepen kleine zangvogels als Sijzen, Putters, Vinken, Groenvinken
en met wat geluk Keepvinken en Barmsijzen, bijzondere gasten.
Tot de broedvogels behoren de standvogels die hier het hele jaar zijn, maar ook de trekvogels vanuit Zuid-Europa en Afrika.
Al in de eerste twee weken van maart kan de prachtige Blauwborst arriveren. Snel volgt de Tjiftjaf en wat later de Fitis. De
grote trek is daarmee begonnen en geleidelijk komen meerdere vogels hun habitat in de Langstraat opzoeken. Het
betrekken van hun broedgebied gaat door tot in mei. De komst van de Boerenzwaluw in eerste week van april is altijd
bijzonder; hij geldt als de bode van het nieuwe voorjaar. Broedende struweelvogels in de Langstraat zijn onder andere de
Zwartkop, de Tuinfluiter en de Winterkoning. Voorbeelden van de rietvogels zijn Rietgors en Kleine Karekiet. De Buizerd en
Torenvalk behoren tot de roofvogels. Van de uilen broeden hier de Steenuil en Kerkuil. Er zijn ook nog zogenaamde
koloniebroeders zoals Blauwe Reigers en Roeken, die dicht bij elkaar hun nest hebben.
De genoemde Blauwborst is een prachtige vogel die jaar in jaar uit zijn plaats zoekt in een natte omgeving met een struikje
en wat riet. De Kleine Karekiet komt met tientallen soortgenoten zijn nest vlechten aan drie of vier plantenstengels in de
rietzones. Door de variatie heeft het gebied een grote aantrekkingskracht op allerlei vogels en dat was vroeger nog sterker.
In de zestiger jaren broedden er bijvoorbeeld nog Zwarte Sterns, in de volksmond “putspreeuwen” genoemd. Deze vogels
broedden met tientallen op waterplanten zoals de Krabbescheer. Er wordt aan gewerkt om deze groene sloten weer terug te
krijgen. Staatsbosbeheer probeert ook om spontaan moerasbosjes te laten ontstaan met Wilgen, Elzen en Essen. Naarmate
het Natuurgebied zich verder ontwikkelt, worden de verwachtingen steeds hoger bijgesteld.
Regelmatig wordt er de ooievaar gezien waarvoor reeds nestgelegenheid is geplaatst. Ook de Zilverreiger wordt steeds vaker
waargenomen. Hopelijk gaat deze vogelsoort zich aansluiten bij de broedkolonie van de Blauwe Reigers. Het gebied heeft
kansen voor nog meer soorten. We denken hierbij aan de Bruine Kiekendief die nu al regelmatig langskomt om het gebied te
inspecteren. Zelfs een landelijk zeer zeldzame vogel als de Orpheus Spotvogel is hier als broedvogel in 2007
genoteerd. Natuurlijk blijft er altijd plaats voor de schitterende exotische IJsvogel.
Naast de meer algemene eenden en ganzen broeden er ook Kuifeenden en Krakeenden nabij de waterpartijen. Het succes
van de vele Grauwe Ganzen, Canadese Ganzen, en Nijlganzen had wel wat minder gemogen omdat ze nogal dominant zijn
tegenover andere vogels.
Wel zijn we opgetogen over de Waterral als broedvogel. Het is nog wachten op een broedende Watersnip. Hij vertoeft hier
nu net als de Houtsnip alleen in de wintermaanden. We kijken uit naar het voorjaar en naar de zingende vogels die hun

territorium gaan afbakenen en mogen daarbij genieten van o.a. de Grote Lijster, de Grasmus, de Spotvogel en zeker niet te
vergeten de onvolprezen zingende Bosrietzanger.
Deze beperkte opsomming van een aantal passerende en broedende vogelsoorten geeft aan dat het natuurgebied van
de Langstraat van grote waarde is voor onze gevleugelde vrienden en dat er voor meer broedvogels nog volop kansen
liggen.
Henk van Gelder, inventarisatiemedewerker SOVON

Jaarvergadering.
1
Opening, berichten van verhindering en algemene beschouwing door de voorzitter.
2. Verslag algemene ledenvergadering van 6 april 2009. (Op aanvraag verkrijgbaar, liefst per e-mail)
3. Jaarverslag secretaris 2009. Wordt voor de vergadering uitgereikt.
4. Financieel jaarverslag penningmeester 2009. (Op aanvraag verkrijgbaar, liefst per e-mail)
5. Verslag kascommissie 2009 en benoeming leden kascommissie 2010
6. Begroting 2011. (Op aanvraag verkrijgbaar, liefst per e-mail)
7. Verkiezing bestuursleden.
Aftredend zijn Kees Kraneveld en Stan van Dongen. Beiden stellen zich herkiesbaar.
Andere kandidaten kunnen zich bij de secretaris melden tot uiterlijk één dag voor de algemene ledenvergadering. In 2009 is
Chris Beaart toegetreden tot het bestuur en stelt zich verkiesbaar.
8. Wensen, suggesties en rondvraag.
9. Sluiting.
Pauze
Na de pauze vertoont Piet de Jongh een korte film over “onze menselijke voetafdruk”.
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Wandeling in De Brand, Kapelletje in de Schoorstraat, Udenhout.
Inventarisatie door plantenwerkgroep.
Jaarvergadering voor leden. De Haven, Leefdealhof 11 te Waalwijk.
Vogelwerkgroep. De Brand. Vanaf het kapelletje in de Schoorstraat, Udenhout.
Inventarisatie door plantenwerkgroep.
Wandeling Plantloon vanaf Het Nieuwe Lido, Vijverlaan, Waalwijk.
Vogelwerkgroep. Zouweboezem. Start vanaf Rembrandtpark te Waalwijk.
NME-dag te Sprang-Capelle.
Wandeling De Langstraat vanaf parkeerplaats Julianalaan (voormalige
spoorwegovergang, Sprang-Capelle.
Inventarisatie door plantenwerkgroep.
Opening Gemeentehuis te Waalwijk.
Vogelwerkgroep. Brakelse Boezem. Start vanaf Rembrandtpark te Waalwijk.
Wandeling vanaf Café “de Drie Linden”, Giersbergen.
Inventarisatie door plantenwerkgroep.
Inventarisatie door plantenwerkgroep.
Inventarisatie door plantenwerkgroep.
Vogelwerkgroep. Bijeenkomst in De Haven, Leefdealhof 11 te Waalwijk.
Inventarisatie door plantenwerkgroep.
Plantenwerkgroep. Vergadering bij Piet.
Inventarisatie door plantenwerkgroep.
Geen plantenwerkgroep.

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

