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Voorwoord
Steeds weer ben ik weer verbaasd over de veerkracht van de natuur. Is er ergens een gebied in zijn
natuurlijke waarden van bodem en water hersteld, dan neemt de oorspronkelijke natuur binnen de kortste
keren zijn oude plaats weer in. Denk maar eens aan het succes van de bever en de das in onze streek. We
worden bijna overlopen door deze dieren die 30 jaar geleden nog niet bij ons voorkwamen. Ik geef toe, we
hebben ze een handje geholpen maar toch. Hulp was er niet voor de zeearend en de visarend die op eigen
kracht één jaar na de realisatie van de nieuwe Biesbosch al tot broeden kwamen. Ook de kracht waarmee de
bloemenzee zich in het Vlijmens Ven ontwikkeld is indrukwekkend. De vieze bovenlaag verwijderen en het
slootpeil op orde brengen heeft hier gezorgd voor een explosie van onder andere orchideeën.
Toch is het overgrote deel van ons land nog een lege woestijn voor de natuurlijke planten en dierenwereld. De
meeste natuurgebieden zijn of te klein, of te voedselarm voor een uitbundig leven. Als het gaat om top natuur
dan moet je ook top gronden naar natuur omzetten. Prima bodems en goed grondwater zijn voorwaarden.
Ik sluit af met twee overwegingen. Als je ziet dat de natuur zo flexibel is, dan heeft het ongetwijfeld veel
moeite gekost om bijvoorbeeld de bever en de das te laten uitsterven in onze streek. Daar is in het verleden
dus serieus werk van gemaakt! Ten tweede biedt deze weerbaarheid mogelijkheden voor een prachtig
natuurgebied op onze top locatie in het Slagenland. Laten we hopen dan er in 2019 eindelijk schot komt in de
ontwikkeling van deze nu nog uitgeklede natuurparel.
Ik wens u namens het bestuur fijne feestdagen en een goed begin van het nieuwe jaar.
Piet de Jongh

Ganzentocht naar Zeeland.
Onze jaarlijkse ganzentocht zal gehouden worden op 9 februari 2019. 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 voor leden, incl.
genoemde koffie. Niet-leden 25.00 euro. 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 )
De personen die zich via Marian Noordermeer hebben aangemeld zijn in de deelnemerslijst opgenomen.
Stan van Dongen

Winterwandeltocht door het Slagenlandschap.
Beste leden en donateurs van IVN De Waerdman,
Wandelt u op 28 december 2018 mee door het schitterende Slagenland bij Sprang-Capelle? IVN De
Waerdman-De Langstraat organiseert samen met de gemeente Waalwijk en 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 en IVN De Waerdman trakteert op
een borreltje. In verband met de consumpties moet u zich wel aanmelden. Dat kan per e-mail
giel.dehaan@ivndewaerdman.nl of per telefoon bij Giel de Haan 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.
P. de Jongh

Contributie.
De contributie 2019 kunt u vanaf 1 januari 2019 betalen. U kunt de contributie overmaken op
rekeningnummer: NL49INGB0003607053 t.n.v. IVN afd. de Waerdman-de Langstraat te Waalwijk o.v.v.
contributie 2019. Leden € 20, huisgenootleden € 2,50 en donateurs € 15.
Het Bestuur
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10.30 Winterwandeltocht door het Slagenlandschap. vanaf de parkeerplaats aan
het Halve Zolen fietspad aan de Julianalaan te Sprang-Capelle. Aanmelden,
zie info in nieuwsbrief.
20.00 Lezing door Rob de Vrind over de natuurgebieden rondom De Bosch.
De Haven, Leefdaelhof 11 te Waalwijk.
13.30 Nieuwjaarsreceptie.
Café-Restaurant De Roestelberg, Roestelbergseweg 2, Kaatsheuvel.
10.00 Wandeling de Klinkert. Vanaf Café de Klinkert, Klinkert 1 te Drunen. Extra
lange wandeling ca. 3 uren.
09.00 Veldwerkdag.
13.30 Inventarisatie door plantenwerkgroep. De Hoge Bank/De Zangert. ( voorheen
de vuilnisbelt van Helvoirt).
Verzamelen: St Jorisstraat 16 bij de Emmamolen te Nieuwkuijk.
10.00 Wandeling Westloon. Vanaf Café-Restaurant, Roestelbergseweg 2,
Kaatsheuvel.
20.00 Lezing door Ineke Barten over Verbetering van beken en klimaatverandering.
De Haven, Leefdaelhof 11 te Waalwijk.
08.00 Ganzentocht naar Zeeland.
Zie voor info deze nieuwsbrief.
09.00 Veldwerkdag.
13.30 Inventarisatie door plantenwerkgroep. Nederhemert Zuid. Verzamelen bij
speeltuin Kasteellaan 11 te Nederhemert Zuid.
10.00 Wandeling Plantloon. Vanaf parkeerplaats Hoefsvenlaan. (voormalig
zwembad)te Waalwijk.
20.00 Lezing door Johan van Eersel met films over de natuur in Sprang Capelle.
De Haven, Leefdaelhof 11 te Waalwijk.
09.00 Veldwerkdag.
13.30 Inventarisatie door plantenwerkgroep. Labbegat Oost. Verzamelen
halverwege Koesteeg te Sprang Capelle
10.00 Wandeling De Rustende Jager vanaf De Rustende Jager, Oude Bossche Baan
11 te Biezenmortel.
20.00 Jaarbijeenkomst. De Haven, Leefdaelhof 11 te Waalwijk.
09.30 Inventarisatie door plantenwerkgroep. Overdiepse Polder. Verzamelen
Jachthaven Rekkers, Polanenweg/ Overdiepsekade te Waspik.
10.00 Wandeling Roestelberg. Vanaf Café-Restaurant, Roestelbergseweg 2,
Kaatsheuvel.
19.00 Inventarisatie door plantenwerkgroep. Vlijmens Ven. Verzamelen Wethouder
van Buulweg/ Vlietbergweg Vlijmen

Voor informatie over Plantenwerkgroep kunt u contact opnemen met Nico Noordermeer tel. 0416-312175
Voor informatie over veldwerkgroep 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. marian.noordermeer@ivndewaerdman.nl
Groeten, Marian Noordermeer
Kijk eens op de site van onze vereniging: www.ivn.nl/afdeling/ivn-de-waerdman

