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Voorwoord
Ook dit jaar hebben we met zijn allen weer heel wat kilometers afgelegd of zijn dat in het najaar nog van plan.
Kom je terug van vakantie dan is je tuintje een oerwoud. Door de vele regenval zie je hier en daar
bovenmaatse planten. Zelfs het gras was na thuiskomst wel drie “kontjes” hoog.
Zoals de ervaren IVN-ers al weten hebben we, zoals van ouds, weer een mooi programma in het najaar.
Cursus, lezingen, veldwerk, etc. Trek er nog even op uit.
Kijk eens een keer op www.waarneming.nl voor de bijzondere soorten en de locaties waar ze gezien zijn.
Ik hoop dat iedereen weer heeft kunnen genieten of dat binnenkort nog van plan is. Wij starten alvast weer
een mooi jaar met vele activiteiten.
Het bestuur

Voor onze leden, cursus “Planten”.
Onze vereniging IVN De Waerdman organiseert weer een najaar cursus. Doet u mee?
22 september We staan stil bij de bouw van planten en hoe je ze van elkaar kunt onderscheiden.
13 oktober Aandacht voor de houtachtige planten als bomen en struiken.
10 november Staat in het teken van mossen en varens.
8 december Practicum waarbij m.b.v. een binoculair de verschillende delen van planten worden bestudeerd.
De avonden starten om 20.00 uur en duren tot ca. 22.00 uur. Tevens wordt nog één excursie geregeld.
De locatie is vanouds bij de Bonte Hoeve, Hogevaart 85, 5161 PM Sprang–Capelle. Er is plaats voor 25
deelnemers.
De kosten zijn € 25.
Meer informatie en aanmelden bij Giel de Haan via haan84@zonnet.nl of telefoon 0416-335294.

Giel de Haan
Frans Lanting met Dialogues with nature.
Deze in Amerika wonende Nederlandse natuurfotograaf heeft in het Nederlands Fotomuseum zijn eerste
tentoonstelling die Lantings gehele carrière omspant en die de diversiteit en diepgang van zijn werk weergeeft.
De tentoonstelling bevat foto’s van vijf van zijn bekendste projecten. Zijn werk weerspiegelt zijn permanente
dialoog met de natuur, die wordt geïnspireerd door zowel kunst en literatuur als wetenschap en technologie,
en door zijn ervaringen op alle zeven continenten.
Tevens in het museum te zien Jacht met de camera/ pioniers van de Nederlandse Natuurfotografie.
Expositie van Frans Lanting is te zien tot 18 september 2016 (is verlengd).
Jacht met de camera is te zien tot 4 september as.
Meer informatie via www.nederlandsfotomuseum.nl.
Adres: Nederlands Fotomuseum
Wilhelminakade 332
3072 AR Rotterdam

NIEUWS VAN HET NATUURFRONT
A 59/GOL: De nieuwe brug en het viaduct over de A59 bij het Drongelens Kanaal zijn klaar om in gebruik
genomen te worden. Hiervoor zijn twee weekendafsluitingen gepland tussen Heusden en Waalwijk. Van 23
september tot 26 september is de A59 afgesloten voor verkeer richting Breda en van 7 oktober tot 10 oktober
richting ’s-Hertogenbosch. Daarna kan er ook werk gemaakt worden van de ecologische zone langs het kanaal.
Natuurgebied Langstraat: Er schijnt wat schot te komen in de ontwikkeling van het natuurgebied tussen
Waalwijk en Waspik. De provincie heeft geld ter beschikking gesteld voor aankoop van gronden. Wel moet er
juridisch nog veel geregeld worden en er moet een nieuw passend bestemmingsplan komen. We gaan als
eerste aanzet aan de slag met de wandelroutes.
Loonse en Drunense Duinen. Hier wordt een nieuw beheersplan voorbereid. Met verschillende groeperingen
voert Natuurmonumenten overleg over o.a. de natuur, de cultuurhistorie, het toerisme en alles wat er zich
afspeelt. Het gaat over de periode na 2020. Op Plantloon zal dit najaar een bomenkapactie plaats gaan vinden.
Op grote schaal zullen exoten als de Amerikaanse eik geveld worden.
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09.30 Inventarisatie plantenwerkgroep vanuit de haven te Heusden.
10.00 Wandeling vanaf Café De Rustende Jager, Oude Bossche Baan 11,
Biezenmortel.
20.00 Cursus “Planten” met de bouw en het onderscheiden van planten.
13.30 Inventarisatie door plantenwerkgroep vanaf parkeerplaats Galgenwiel te
Waalwijk.
10.00 Wandeling vanaf Café De Galgenwiel, Burg.Smeelelaan 124 te Waalwijk.
20.00 Lezing door Mark Kapteijns met Natuurfilms. De Haven, Leefdaelhof 11 te
Waalwijk.
20.00 Cursus “Planten” met als onderwerp de houtachtige planten.
09.00 Veldwerkgroep.
20.00 Lezing door Peter van Geneijgen over de slechtvalk in Nederland. De Haven,
Leefdaelhof 11 te Waalwijk.
13.30 Inventarisatie door plantenwerkgroep vanaf Havelei te Vlijmen.
10.00 Wandeling Café De Drie Linden, Giersbergen.
20.00 Cursus “Planten” met aandacht voor mossen en varens.
09.00 Veldwerkgroep.
20.00 Lezing door Bart Horvers over paddenstoelen. De Haven, Leefdaelhof 11 te
Waalwijk.
------ Geen bijeenkomst betreffende Inventarisatie door plantenwerkgroep.
10.00 Wandeling vanaf Café De Roestelberg, Roestelbergseweg 2, Kaatsheuvel
20.00 Cursus “Planten” met practicum de bestudering van onderdelen van planten.
09.00 Veldwerkgroep.

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.ivn.nl/afdeling/ivn-de-waerdman

