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Voorwoord
Beste IVN-ers,

Guus Beenhakker
Voorzitter.
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D o n g e

Veel groen, zon en natuurplezier toegewenst!

&

De wisselingen van een paar grote functies in het bestuur was weliswaar even zoeken, maar we
hebben niet stil gezeten. Er is een meerjarenbeleidsplan ontwikkeld waar de werkgroepen dit jaar
mee aan de slag kunnen. Daarmee willen we een eenduidige richting geven aan datgene waar de
werkgroepen mee bezig zijn. Zij mogen zelf een plan maken en dat wordt besproken in het
gezamenlijke werkgroepencontact dat er georganiseerd wordt. Want samenwerken en samen een
vereniging zijn is een van de zaken die ons sterk maakt. Dat gevoel en die onderlinge band zou ik
het komende jaar graag nog willen versterken.

M a r k

En dat er veel leden zijn die zich actief inzetten en hun hart hebben verpand aan IVN Mark &
Donge bleek ook wel tijdens de laatste ledenvergadering waar we de jubilarissen in het zonnetje
mochten zetten. Maar liefst vijftien van onze leden waren in 2017 al 25 jaar aan de slag met tal
van activiteiten. Het beeld van 25 mensen die zich al zo lang met plezier hard maken voor de
natuur, voor de natuurbeleving en voor een leuke en gezellige vereniging wil ik graag nog even
memoreren. Als klap op de vuurpijl werd Emmy Blok welverdiend in het zonnetje gezet vanwege
haar tomeloze inzet in de afgelopen veertig jaar.

I V N

Voor u ligt het jaarverslag 2017 van IVN Mark & Donge. We hebben er weer een mooi jaar van
gemaakt samen. Het eerste deel van 2017 stond voor mijzelf in het teken van inwerken,
overdracht vanuit voorgangers en de vereniging leren kennen. In april werd ik voorzitter en het
was even uitzoeken hoe het allemaal werkt. Gelukkig ben ik daarmee goed geholpen door de rest
van het bestuur, maar ook door de vele leden die zich actief inzetten voor de vereniging. Wat
wordt er veel werk verzet.
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Cursuswerkgroep
2017 - De Cursuswerkgroep ‘loopt’ als een tierelier.
Activiteitenverslag Cursuswerkgroep IVN Mark & Donge 2017

‘Blik op Natuur’ voor- en najaar

M a r k

Deze basisactiviteit van de Cursuswerkgroep, het organiseren van cursussen, heeft in 2017 tot 4
afgeronde cursussen geleid. Het werden 29 deelnemers in het voorjaar in Bavel en 25 in
Oosterhout.
De najaarscursus kende 28 deelnemers in Bavel en 23 in Oosterhout.
Daarmee kwam voor 2017 de teller op een totaal aantal cursisten van de voor- en najaarscursus
van 105.
De cursussen in Bavel werden gehouden in Dorpshuis ‘t Klooster. In Oosterhout was het MEK de
locatie.

I V N

Na het jaar 2016, waarin we veel ter discussie stelden, een brainstormgroep in het leven riepen,
kwamen we tot de conclusie dat we door zouden gaan op de ingeslagen weg. Ons aanbod is oké,
bij de tijd etc.
Wel nog beter aan de weg timmeren, vernieuwde flyers maken en overal te grijp leggen en de
voor- en najaarscursus voortaan met een modern jasje ‘Blik op natuur’ door het leven laten gaan.

&
D o n g e
Natuurgidsenopleiding
De opstart voor een nieuwe Natuurgidsenopleiding 2018-2019 is
van start gegaan. De eerste gegadigden hadden zich al begin dit
jaar gemeld. Het bijeen zoeken van een kernteam, mentorengroep en verdere docenten is een belangrijke taak. Daarna het
schrijven van het uitgebreide en gedetailleerde draaiboek,
maken van de planning, tijdig vastleggen locatie. Overleg met het Landelijk IVN Cursushuis ter
verkrijging van de officiële goedkeuring enz... Al met al een fikse klus.
Materialen en hulpmiddelen
Er is gezocht naar goed en leuk materiaal als extra’s voor de cursisten. In het voorjaar werd dat
het uitvouwblad (wilde) Dieren in de tuin van de KNNV uitgeverij. In het najaar een eigen uitgave
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van een spinnen-zoekblad. Dat laatste zoekblad is nog niet wat we willen doorzetten. We zoeken
nog een beter oplossing.
Sociale zaken, nascholing
Om de teamspirit en de kennis op peil te houden hebben we dit jaar in januari een bezoek
gebracht aan het natuurcentrum in Wortel.

M a r k

In de Cursuswerkgroep functioneert een kerngroep van zo’n 5-tal mensen. De vergaderfrequentie
van deze kerngroep is (buiten de vakantieperiodes) ongeveer 1 x per 4-5 weken. De kerngroep
cursussen bestond in 2017 uit Emmy Blok (coördinator), Dolfje de Bont, Anneke Hamers, Karin
Vennegoor en Amanda van Schöll. De overige leden van de Cursuswerkgroep zijn: Ward van
Breukelen, Cecilia Cools, Monique Dorigo, Margriet Erich, Melang Haarbrink, Heleen Hanstede,
Fons Hoebink, Sylvia van de Ing, Ton Kops, Ad van de Laar, Melanie Srodzinski, Mari Verkade. Met
Gerard Sand, die tevens lid van het Algemeen Bestuur van IVN M&D is, brengt dat ons cursusteam
op 18 leden!
Het e-mailadres van de Cursuswerkgroep is: cursussen@ivn-markendonge.nl
Daarnaast kent de werkgroep een tweede kerngroep voor de Natuurgidsenopleiding. Daarin
zitten Fons Hoebink en Karin Vennegoor en Dolfje de Bont is coördinator. Het mailadres van de
NGO is ngo@ivn-markendonge.nl

I V N

Organisatie

&
D o n g e
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Wandelingenwerkgroep

Gidsencontact
Drie maal is het afgelopen jaar een gidsencontact naar alle gidsen gegaan met diverse informatie,
het wel en wee en relevante wetenswaardigheden.

Grootste trekker was deze keer de wandeling
Herfstnatuur, die op woensdagmiddag middenin de
herfstvakantie is gehouden en 130 deelnemers trok –
ouders en grootouders met veel kinderen.
De paddenstoelenwandeling op de zondag erna, viel in
het water. Door het slechte weer kwamen er slechts 23
deelnemers.
De Einde-jaars-plantenjacht leverde 28 bloeiende
plantensoorten op.
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Herfstmateriaal verzamelen Boswachterij
Dorst 18-10-17
Foto: Tonny Veuskens

D o n g e

Vrij toegankelijke natuurwandelingen
Er zijn 38 wandelingen georganiseerd met in totaal
1694 deelnemers:
1e periode 613, 2e periode 499, 3e periode 582.
Dat zijn minder wandelingen dan in 2016 (40). Maar
met meer deelnemers dan in 2016 (1343). Ook meer
dan 2015 (1667) en 2014 (1427).
Opvallend is dat de zomerperiode het minst aantal
wandelaars heeft opgeleverd.

&

Wandelingenrooster
Drie maal is er een wandelingenrooster gemaakt voor een periode van 4 maanden. De gidsen
konden hierop online reageren en inschrijven voor wandelingen naar keuze. Waar nodig zijn door
het Kernteam gidsen ingezet.

M a r k

Het Kernteam en de gidsen
Het Kernteam bestond begin 2017 uit 8 personen en het jaar is geëindigd met 7. Zij zijn regelmatig
bij elkaar gekomen om te overleggen. In totaal zijn er 7 bijeenkomsten geweest, niet meer bij een
van de Kernteam-ers thuis maar in het duurzaam leslokaal Wolfslaar.
Het aantal actieve gidsen is teruggelopen van 67 naar 61. Om diverse redenen hebben 6 gidsen de
keuze gemaakt om met gidsen te stoppen.

I V N

De WandelingenWerkGroep in 2017
Het Kernteam van de WWG kijkt tevreden terug op het afgelopen jaar. Er zijn veel vrij
toegankelijke en aangevraagde natuurwandelingen geweest. De gidsen hebben enthousiast en
met veel inzet de deelnemers rondgeleid door de mooie natuurgebieden in onze omgeving. In
het kader van Natuur en Gezondheid hebben we ouderen kunnen laten genieten van en met de
natuur.
Kortom: een jaar om trots op te zijn.

Jaarverslag 2017
In het kader van het BreBiBu project (Breda Binnenste Buiten) van de gezamenlijke
natuurverenigingen, op initiatief van de KNNV, werd dit jaar het stroomgebied van de Bavelse Leij
geïnventariseerd. Wij organiseerden in dat verband 3 wandelingen :
19 maart – Dal van de Broekloop, Wolfslaar - Ulvenhoutse Bos
30 juli – Dal van de Broekloop, in Ulvenhoutse Bos - Geersbroek.
15 oktober – Dal van de Bavelse Leij , brongebied - Bavelselaan.

In 2017 is het aantal van
deze activiteiten flink toegenomen. Maar liefst 26 keer werd een beroep gedaan op onze gidsen
om een excursie/activiteit te begeleiden. De opbrengst voor de “clubkas” was hier 1.015 euro.
Vanwege de sterke toename van de natuur en gezondheid activiteiten kwamen we soms handen
te kort.
Met 58 aangevraagde wandelingen/excursies/activiteiten en een totaal opbrengst van 2.345 euro
kunnen we terugkijken op een succesvol 2017!
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Natuurkoffer Eikenlaan 10-5-2017 Foto: Anja Barendrecht

&

Daarnaast organiseert de
WWG excursies en
activiteiten in het kader
van natuur en
gezondheid. IVN-gidsen
begeleiden op verzoek

binnen-activiteiten
met de ‘natuurkoffer’ of

buiten-activiteiten
voor groepen bewoners
van woonzorgcentra
(deelproject Grijs, Groen
en Gelukkig), of

voor groepen
mantelzorgers, chronisch
zieken of mensen met een
beperking.

M a r k

Natuur en gezondheid

I V N

Wandelingen op verzoek
De WWG heeft het afgelopen jaar 32 wandelingen op verzoek georganiseerd.
In overleg met de aanvragers werden wandelingen op maat in elkaar gezet in een gebied naar
keuze met de inzet van 1 of soms meerdere gidsen. Vaak ontvangen wij reacties van de
aanvragers na de wandeling en die waren in alle gevallen positief.
De evaluatie vanuit de gidsen die de wandeling op verzoek begeleiden blijft helaas meestal
achterwege.
De wandelingen op verzoek hebben in 2017 een bedrag van 1.330 euro voor IVN M&D
opgebracht.
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Publiciteit en PR
Voor de vrij toegankelijke wandelingen
zijn persberichten gemaakt en verstuurd
naar diverse lokale en regionale dag- en
weekbladen. Meer informatie was te
vinden op de IVN website, twitter en
facebook.

I V N
M a r k

Gebiedsbeschrijvingen
Van alle wandelingen werden korte
gebiedsbeschrijvingen op het openbare
deel van de IVN website geplaatst met
gegevens over datum, vertrekplaats,
tijdstip en tijdsduur. Van de vertrekplaats
wordt altijd een plattegrondje
toegevoegd.
De uitvoerige gebiedsbeschrijvingen
werden waar nodig bijgewerkt. We
testten één nieuw wandelgebied : de
Worp, bij Drimmelen. De gebiedsgegevens
werden door twee ter plaatse bekende
natuurgidsen aangeleverd. Deze
uitvoerige teksten staan op het besloten
deel van de website en zijn alleen voor de
IVN Natuurgidsen bestemd.

&

Plannen voor 2018
Het onderwerp Veiligheid en Gezondheid
onder de aandacht van de gidsen brengen en houden, o.a. door het organiseren van een
gidsenbijeenkomst hierover.
Ook nieuwe aanvragers interesseren voor activiteiten in het kader van het project Natuur en
Gezondheid.
Bij wandelingen op verzoek de gidsen stimuleren een evaluatie in te sturen.
We willen er, samen met alle gidsen, een groen en educatief 2018 van maken.
Het Kernteam: Coby, Marry, Anke, Yvonne, Chiel, Adriaan en Tonny
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Op zoek naar de waterviolier Ulvenhoutse bossen 23-4-17
Foto: Tonny Veuskens
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Spitsmuizen
De spitsmuizen zijn in 2017 weer 10 keer bij elkaar geweest en dat met twee groepen. De leiding
bestond uit 6 personen.
Omdat we niet meer in de kinderboerderij terecht konden in november hebben we de groepen in
september verlaagd naar 15 kinderen. De bosmuizen waren maar met 8 kinderen maar dat groeit
inmiddels aardig aan.

FEBRUARI Wilgen geknot bij Johan van Hoek. Dit vinden de kinderen altijd geweldig om te doen.
Bij het vuurtje warme chocolademelk en daarna flink aan het werk.

I V N

JANUARI Met de binoculair hebben we allerlei dingen die we eerst gezocht hebben in de natuur,
bekeken.

M a r k
&

APRIL Wandeltocht waarin de zintuigen centraal staan.
MEI Waterdiertjes scheppen is leuk en boeiend. In de natuurtuin is van alles te vinden.
Salamanders vangen is het meest spannend.
JUNI Bij Toon Tielen in zijn prachtige tuin hebben we verschillende opdrachten uitgevoerd en
afscheid genomen van 17 kinderen
Als ze voor 1 september 11 worden stoppen ze omdat het dan te makkelijk wordt met weer
zevenjarigen er bij.
SEPTEMBER voor de nieuwe kinderen een verkenningstocht op de kinderboerderij.
Zij moeten wennen aan de groep, wat soms spannend is.
OKTOBER Margot vertelt over de worm waarna we een wormenpot gaan maken zodat de
kinderen leren hoe een worm zich gedraagt in de grond.
NOVEMBER Het leven van de muizen wordt bekeken en van klei een echte muis gemaakt.
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MAART De vogels gaan nestelen. Vogelkastjes gemaakt met Johan van Hoek en uitleg over nesten
en eieren.
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DECEMBER Vogels in de winter is het thema.
Een popje gemaakt van pindasnoeren en vetbollen.
2017 was weer een goed spitsmuizen jaar. Jammer dat we niet bij de kinderboerderij terecht
kunnen, Voorlopig zitten we in Bavel bij Joke in het atelier maar dat is wel de reden dat we dit jaar
maar met 15 kinderen per groep kunnen draaien.
Hopelijk volgend jaar weer ruimte in kinderboerderij Wolfslaar.

I V N

De leiding Mari, Gerard, Irene, Johan, Margot en Joke

M a r k
&
D o n g e
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Vogelwerkgroep (+ vogelcursus)

D o n g e
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Vogels observeren/monitoren
Maandelijks werd net als andere jaren in het Oosterheidebos een vaste route gelopen. De starttijd
is in de winterperiode 9.00 uur en in de zomer 8.00 uur en er wordt dan een ronde van ongeveer
2 ½ uur gelopen. Deze activiteit staat open
voor alle IVN-leden. Op deze manier zijn
de mensen op een gezellige manier bezig
met het herkennen van vogels.
Voor dezelfde activiteit in de Haagse
Beemden was niet meer genoeg
belangstelling. Na inventarisatie bij de
VWG-leden bleek de interesse er wel te
zijn voor het gebied Boswachterij Dorst.
Dit wordt in 2018 uitgeprobeerd.Hiernaast
St.Janskerk
Foto: Gerard van Opstal
is er ook nog een jaarlijkse golfbaantelling,
worden in Teteringen de huiszwaluwen
geteld en hebben ook dit jaar weer met een aantal mensen de St. Janskerk in Oosterhout
beklommen om vanaf dit prachtige uitkijkpunt de gierzwaluwen te tellen.

M a r k

Vogelcursus
Ook dit jaar was er in de maanden januari
t/m april weer een vogelcursus. Deze
bestond uit 5 lesavonden en 4 excursies. Er
zijn 30 cursisten. In deze bijeenkomsten
leren zij de meest voorkomende soorten
vogels op naam brengen. Dit kun je doen
door naar vogels te kijken, maar ook op
gehoor kun je vogels leren herkennen. Dit
blijft voor de meesten een moeilijke opgaaf. Naast het herkennen komen er ook onderwerpen
aan bod als vogeltrek, roofvogels, uilen, weidevogels, de bouw van een vogel, enzovoort.
Dat deze cursus gewaardeerd wordt blijkt wel uit het feit dat hij maanden van te voren al
volgeboekt is.

I V N

Bezetting
De Vogelwerkgroep heeft een vrij constante bezetting van ongeveer
30
leden.
In het begin van het jaar hebben wij helaas afscheid moeten nemen van Pierre van de Calseyde.
Hij was een gewaardeerd lid van onze VWG en maakte deel uit van de kerngroep. Na zijn
overlijden heeft hij nog een bedrag nagelaten waarvan een lezing over meeuwen georganiseerd
is.
Het coördinatorschap is overgenomen door Henk van Gurp. Samen met Carla Kruithof, Gerard van
Opstal en Peterina Jansen vormen zij nu de kerngroep.
Hiernaast zijn er de volgende werkgroepen:
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Uilenproject
De vaste werkgroep heeft zich ook dit jaar bekommerd om de steen- en kerkuilen. De
broedresultaten zijn weer doorgegeven aan het Brabants Landschap die het uilenproject
coördineert.
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Foto: Carla Kruithof

&

Telpunt Biesbosch

Punt Transect Telling
In december hebben een aantal leden weer
de officiele SOVON-telling in de Biesbosch
gedaan. Dan wordt op een
gestandaardiseerde manier op 20 punten in
het aangegeven gebied 5 minuten lang alle
vogels geteld.
Dit is één van de vele tellingen die door het
jaar door SOVON georganiseerd wordt. Op
basis van de gegevens van alle
tellingenwordt dan de voor- of meestal de
achteruitgang van vogels verkregen.

M a r k

Een ander gebied was de Kwade Hoek en Goeree Overflakkee. Ondanks de hitte hebben we in dit
uitgestrekte duinengebied enorm veel vogels gezien en gehoord.
De Groene Jonker/Botshol/Waverhoek was ook een succes. Door omstandigheden konden hier
echter maar 5 mensen naar toe. Dit gaan we dus nog een keer overdoen.
Altijd veel te zien op de excursies,
supergezellig en het versterkt de band.

I V N

Excursies
De voorbereidingsgroep
van de excursies had dit
jaar een bijzonder
interessant programma. Er
waren een aantal bekende
bestemmingen: Zeeland,
Zouweboezem en
Brabantse Biesbosch. Deze
hotspots zijn een
gegarandeerd succes.
Maar we hadden nu drie
nieuwe gebieden. Eén
daarvan was De
Flora in de Maasheggen
Foto: Jan Mattaar
Maasheggen bij Boxtel. Niet
bijzonder rijk aan vogels,
maar een prachtig gebied waarbij onze aandacht ook uitging naar de rijke flora en de insecten die
hierop af komen.
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Pluisgroep

I V N

De Pluisgroep is een
interne IVN groep en is
niet voor publiek
toegankelijk. De
meeste pluizers
hebben de
natuurgidsencursus
gevolgd en anderen de
voor- en
najaarscursussen. Het
doel is en blijft het
bijhouden en
uitbreiden van
veldkennis.

D o n g e
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De excursies aan het
einde van de maand
gingen in 2017 naar :
Vrachelse heide, Liesbos,
Bleeke heide, Biesbosch,
Ulvenhoutse bos, de
Worp, landgoed

M a r k

De Pluisgroep kwam
ook in 2017 weer
elke dinsdagochtend
bij elkaar. De bossen
bij Dorst, inclusief de
Seterse Bergen en
de Duiventoren, zijn
vaste
wandelgebieden,
maar éénmaal per
maand wordt er een
excursie naar een
ander natuurgebied
in de regio gemaakt.
De drie
vertrekplaatsen in de boswachterij Dorst bevallen goed en blijven gehandhaafd –
1e. SBB parkeerterrein aan de Weth. van Dijklaan, 2e. SBB parkeerterrein aan de spoorlijn westelijk
van Rijen en 3e. SBB
parkeerterrein bij de
Seterse Hoeve. Soms
vertrekken we vanaf de
SBB parkeerterreinen bij
de Hannebroek of bij de
Achtbaan aan de
Ketenbaan.

Jaarverslag 2017
Valkenberg + Broekloop, Goudberg + Zwarte Goor, landgoed Oosterheide, landgoed Hondsdonk,
Chaamse bossen + Ossegoor.
Eind december hielden we geen speciale excursie, omdat tweede kerstdag op dinsdag viel.
Op de eerste dinsdag van het jaar maken we een gezellige start: een korte Nieuwjaarswandeling
en daarna leggen we aan in een horeca gelegenheid.
Er waren wat fluctuaties in het aantal pluizers : we begonnen 2017 met 33 leden en eindigden
met 31.

I V N

De opkomst is sterk afhankelijk van het weertype en ligt gewoonlijk tussen 10 en 20 personen. Er
is een vrij vaste kern van 10 tot 15 pluizers, die meestal aanwezig zijn.
Sommigen komen slechts enkele malen per jaar.

M a r k
&
D o n g e

De foto’s zijn van Ellie Koreman
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Fotowerkgroep

Foto: Anneke van Prooijen

een entreebedrag gevraagd om de
kosten te dekken.

Fotograferen in de natuur en bespreekbijeenkomsten
We gaan als fotowerkgroep 1x per maand op een zaterdag buiten fotograferen. We kiezen een
gebied waar we heen trekken. Soms voor een paar uur, vaak ook voor een groot gedeelte van de
dag. Deze bijeenkomsten worden goed bezocht, zijn leerzaam (uitwisselen van kennis en ervaring)
en leuk. Vaak geven we (een suggestie voor) een thema mee, zodat we van elkaar kunnen leren,
hoe de een en hoe een ander naar een onderwerp kijkt.
Ook eenmaal per maand, op een woensdagavond, bespreken we foto’s die door de leden zijn
gemaakt.
Fototentoonstelling
In de wegwijzer in Breda Noord hangen een 30-tal foto’s van onze werkgroep-leden. Ze worden 2x
per jaar gewisseld.
Website
De fotowerkgroep heeft een eigen website, www.natuurfotografie-ivn.nl waar we een selectie uit
de gemaakte foto’s publiceren.
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Foto: Hannie vd Roer

&

Workshop
In augustus is voor de leden van de
werkgroep een workshop
georganiseerd. De fotograaf was Marijn
Heuts. Weer een leuke en leerzame
ervaring. Voor deelname wordt een
bijdrage aan de deelnemende leden
gevraagd, om de kosten te dekken.

M a r k

Lezing
In januari 2017 hebben we een lezing
georganiseerd met en rond het werk van
fotografe Heike Odermatt. Er was een flinke
opkomst, ook van IVN leden van buiten Mark
& Donge en van niet IVN leden.
Voor deze lezing is, net als voorgaande keren,

I V N

Inleiding.
De insteek van deze Fotowerkgroep is, om de natuur op een bijzondere en creatieve manier vast
te leggen.
In 2017 is het aantal leden nagenoeg gelijk
gebleven.
(Nieuwe) leden worden gestimuleerd om de
voor- en/ of najaarscursus van IVN Mark &
Donge te volgen om hun kennis te vergroten.

Jaarverslag 2017
Op deze website staan ook de natuurgedragsregels die gelden voor de leden
van de werkgroep.

M a r k

Afscheid Mart Jenneskens
Foto: Jacques Peters
Met het vertrek van Mart uit IVN Mark
& Donge hebben we ook afscheid moeten
nemen van de oprichter van de Fotowerkgroep. We bedanken Mart bij deze nogmaals voor zijn
inspanningen voor de Fotowerkgroep.

I V N

Eigen bijdrage leden
Om een aantal additionele kosten
binnen de Fotowerkgroep op te vangen
betalen de leden sinds 2017 een eigen
bijdrage van € 30,- per jaar (naast het
lidmaatschap IVN Mark & Donge).

&
D o n g e
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Website en Social media
Website

*Het totaalaantal bezoeken van onze website over 2017 bedroeg 33.059. Over 2016 waren dat er

*Het aantal bezoeken (zie bovenaan) is het totaalaantal keren dat de website bezocht is de

Drie rubrieken/webpagina’s zijn in 2017 uit de website-navigatie en ook van de website
verwijderd.
Alle drie betroffen dit pagina’s van werkgroepen die gedurende dat jaar zijn opgeheven. Dat
betroffen de werkgroepen Natuurlezingen, stadsplanten Breda en de BROM-groep.

Een pageview is elke keer dat een ‘pagina’ bekeken (bezocht) is.

NB In bovenstaand overzicht staat de Homepage op eerste plaats. Dit betreffen voornamelijk
bezoekers die onze website (Homepage) bij favorieten o.i.d. hebben opgeslagen. Het aantal
pageviews achter 1a zijn voornamelijk bezoekers die onze website bezoeken via een externe link
(op andere websites, zoekmachine en Social Media). Het aantal binnenkomende bezoeken van
externen en internen (dus ivn-markendonge.nl en ivn-markendonge.nl/home) bedroeg over 2017
totaal: 32.699.
Over 2016 bedroeg dat totaal: 29.020
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TOP-10 van meest bezochte (permanente) webpagina’s in 2017 (pageviews)
1. ivn-markendonge.nl/home 21.570 bezoeken (2016: 17.451)
1a. ivn-markendonge.nl
11.129 bezoeken (2016: 11.569)
2. Wandelingen
4.546 bezoeken (2016: 4.033)
3. Activiteitenkalender
3.778 bezoeken (2016: 2.984)
4. Cursussen
3.464 bezoeken (2016: 1.910)
5. Oranjepolder
3.021 bezoeken (2016: 3.857)
6. Waarnemingen
2.800 bezoeken (2016: 2.629)
7. Actueel
2.307 bezoeken (2016: 2.362)
8. Vogelwerkgroep
1.878 bezoeken (2016: 1.851)
9. Contact informatie
1.062 bezoeken (2016: 887) - nieuw in de TOP-10
10. Vogelwerkgroep/excursies
1.066 bezoeken (2016: 838) - nieuw in de TOP-10
e.a. activiteiten

&

Eind 2017 bevatte onze website 226 webpagina’s, exclusief 112 downloads (dat zijn pdfbestanden, docx-bestanden, xlsx-bestanden en mp4-filmbestanden). Ook bestanden in de Login
databases zijn hierbij niet meegeteld.

M a r k

geselecteerde periode (2017).
**Het aantal unieke bezoekers (zie hierboven) van onze website zijn unieke personen die de
website hebben bezocht in een bepaalde periode. Het gaat hier over het totaalaantal
verschillende bezoekers.

I V N

27.706
**Na een kleine teruggang van het aantal unieke bezoekers in 2016 t.o.v. 2015, nam het aantal
unieke bezoekers in 2017 weer licht toe.
2017 - totaal unieke bezoekers: 12.517.
2016 - totaal unieke bezoekers: 12.354.

Jaarverslag 2017
* Ten opzichte van 2016 een redelijk ongewijzigde TOP-10. Alleen de webpagina Cursussen zag
een forse toename van het aantal bezoeken, van 1.910 naar 3.464 bezoeken. Pagina’s waar in
2017 weinig updates zijn gedaan (geen actueel nieuws gemeld), kregen maar weinig bezoeken
aan hun webpagina.

Procent
73.8 %
7.4 %
4.6 %
4.7 %
3%
3.5 %
2.5 %

Verbinding naar de website vanuit internetzoeksystemen
+ Directe adressering / bladwijzers (dus op eigen pc’s opgeslagen als favoriet e.d.) 82,7 %
(52.044 webpagina’s / 60.320 Hits)
+ 11 verschillende verwijzende internetzoeksystemen, waarvan:
Google 91 % (5.439 webpagina’s / 8.035 Hits)
Microsoft Bing 6,4 % (387 webpagina’s / 801 Hits)
Links vanuit externe pagina’s (andere websites, m.u.v. zoeksystemen):
Totaal: 2017: 4.624 verschillende pagina’s (2016: 793 / 2015: 804 / 2014: 934 / 2013: 590 / 2012:
427)
Duidelijk een enorme toename in 2017 t.o.v. 2016 en eerdere jaren in het aantal kliks vanuit
externe media/sites. Wellicht speelt hier Social Media (Facebook) een grote rol bij (zie hieronder
bij de TOP 3 verwijzers).
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Aantal ontvangen en geplaatste waarnemingen in:
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
222
206
150
166
60
35
130

&

Waarnemingen
Bij de rubriek Waarnemingen nam het aantal bezoeken na een lichte teruggang in 2016, het
afgelopen jaar weer iets toe. Van 2.629 bezoeken over 2016, waren dit er over 2017, 2.800
bezoeken.
Ook het aantal ontvangen en gepubliceerde waarnemingen nam in 2017 weer toe. Zie
onderstaand overzichtje.

M a r k

Gemiddeld verbleef een bezoeker 284 sec. (is ± 4¾ minuut) op onze website.
In bovenstaand overzichtje is duidelijk te zien dat het merendeel van de bezoekers ‘slechts’
enkele (minder dan 30) seconden op onze website verbleef. Lange bezoeken zijn er minimaal. Dat
betekent dat webpagina’s met lange teksten minder aantrekkelijk zijn om te bezoeken. Snelle
informatie is het credo van vele sitebezoekers.

I V N

Tijdsduur van website bezoeken
Aantal bezoeken totaal over 2017: 33.059
Aantal bezoeken
0s-30s
24.427
30s-2mn
2.473
2mn-5mn
1.546
5mn-15mn
1.578
15mn-30mn
1.020
30mn-1h
1.178
1h+
37
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Disclaimer & copyright

©

Zoals al vermeld in het jaarverslag van 2016 is er op de website een bestand gepubliceerd over
copyright en de regels omtrent het gebruik van tekst- en fotomateriaal op onze website. Daartoe
staat er op alle webpagina’s onderaan een link naar dat informatiebestand, onder de vermelding
van © 2016 IVN Mark & Donge - disclaimer & copyright.
In de Colofon van onze website, de webpagina Deze website, staat ook al sinds jaren vermeld aan
welke regels ingezonden tekstinformatie en foto’s moeten voldoen i.v.m. eigendomsrechten en
copyright.
Maar helaas kwam het, ook in 2017, te vaak voor, dat de webredactie content ontving van
werkgroepen voor publicatie op de website, waarbij al snel bleek dat tekst en/of foto’s van het
internet waren gehaald, zonder dat er aantoonbare toestemming was voor gebruik/publicatie.
Het bezorgt de webredactie onnodig extra werk en frustratie, dat sommigen hier zo makkelijk
mee omgaan en de regels hieromtrent aan hun laars lappen. Het blijft voor ieder die iets inlevert
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Homepage
Sinds 2008 staan er op onze Homepage periodiek wisselende natuurfoto’s
van IVN-lid Tienes de Jong.
In 2017 was daarmee een jubileum bereikt. Tien jaar fraaie natuurfoto’s
van Tienes de Jong, met oog voor kwaliteit, detail en natuurschoon, door
hem vastgelegd. Tien jaar een mooie binnenkomer, voor ieder die de
Homepage van onze website bezoekt. Dat verdient wat de webredactie betreft grote waardering
!

&

Natuurwandelingen - OneDrive-account IVN Mark & Donge
Een van de (vaste) deelnemers aan onze Natuurwandelingen, Toon de Heijde, maakt tijdens de
wandelingen foto-impressies en slaat die op in een eigen fotoalbum bij Microsoft/OneDrive. De
webredactie ontvangt vervolgens een link naar het fotoalbum en deelt dat album op de eigen
OneDrive-account van IVN Mark & Donge. Op de website komt vervolgens een verslag van de
wandeling te staan, met een link naar het fotoalbum.

M a r k

Fotoalbums bij Google
Op 31-12-2017 stonden er 38 fotoalbums geplaatst bij Google-foto’s. Enkele albums van openbare
activiteiten zijn tevens gedeeld op Social Media. De overige albums zijn uitsluitend via onze
website met een link bereikbaar. Waarnemingen-fotoalbums (5), staan openbaar bij google met
daarin totaal rond de 950 foto’s.

I V N

TOP 3 verwijzers:
1. www.facebook.com
2. www.westbrabantsevwg.nl/basiscursus-vogels-kijken
3. www.overuit.nl/dagje-uit/ivn-natuurwandeling (diverse gepubliceerde wandelingen)
en verder: vooral VVV-Breda, MEK-Oosterhout en internetbode (m.b.t. informatie
Natuurwandelingen),
twitter en andere externe (natuur)websites.
Het belang van actuele posts op Social Media, m.n. facebook, is hiermee wel duidelijk
aangegeven.
Onze website wordt goed bezocht via linken op onze facebookpage.

Jaarverslag 2017
voor publicatie een punt van aandacht. Zorgvuldig omgaan met auteursrechten,
eigendomsrechten en regels van copyright.
Het zou voor de webredactie veel prettiger werken zijn, als hij kon vertrouwen op voor publicatie
toegezonden content.
Maar helaas, mooie praatjes vullen geen gaatjes. Dus blijft alertheid van de webredactie
vooralsnog een regel. Helaas.
Website-metamorfose
Metamorfose is misschien een wat overtrokken term. Om de website aantrekkelijker te maken
voor jongeren, om te bezoeken, adviseerde studenten van de studierichting communicatie van
Avans Hogeschool in 2016 al om de website met een andere kleurstelling een minder oubollige
uitstraling te geven. Dat is in de loop van 2017 uitgevoerd. De geel- en groentinten van de website
zijn in gewijzigd in witte grijstinten, of grijze wittinten.

I V N

Of dat nou echt werkt ? Trekken we zo meer jongeren ? Dan zal er behalve de uitstraling ook
inhoudelijk wat aantrekkelijks voor jongeren te vinden moeten zijn. Een aanbod van activiteiten
voor jongeren. Maar jammer dan, dat is dus (nog) niet het geval. Geen enkele werkgroep heeft in
haar activiteitenaanbod iets voor jongeren. Ondanks alle eerdere suggesties, plannen en ideeën
die er door werkgroepen in 2016 hiervoor zijn gedaan.
Kijk voor de toen gedane suggesties op onze website op de webpagina IVN Mark & Donge en
jongeren.

M a r k

Alleen onze jongerengroep De Torenvalken, heeft activiteiten voor jongeren in de leeftijd van 12+.
Maar daarvan is amper iets te zien op onze website. Geen dataplanning van activiteiten, al sinds
2016. Tja, dat is natuurlijk geen beste promotie om jongeren te trekken en enthousiast te maken.

&
D o n g e

Print screen van een melding op de webpagina Torenvalken, op onze website

En: in de loop van 2017 werd ook het IVN-logo op de website aangepast, volgens de nieuwe
landelijke IVN-regels. Nou ja, wel een beetje met een eigen aanpassing. Toegespitst op onze
vereniging. De naam van onze vereniging is nou eenmaal IVN Mark & Donge en niet met de
toevoeging regio Breda.

hierboven het logo, door landelijk IVN bedacht,
en dit is het dus geworden
met die toevoeging al vast (door webredactie) doorgestreept…………..
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Social Media
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Google+
Op onze Google+ account waren in 2017, geen noemenswaardige veranderingen. Een beperkt
aantal mensen volgt ons Google+ account en ook werden er niet meer dan rond de 40 berichten
op het account gepost. Google+ lijkt als Social Media vorm weinig in trek te zijn.

M a r k

+ Facebook
Op 31-12-2017 waren er 339 personen/organisaties verbonden (Volger) met onze Facebookpage,
wat in 2017 een toename betekende van 71.
Ook het aantal Facebookpages dat door ons werd gevolgd nam iets toe, tot een totaal van ± 220.
* Juni 2017 liet een topscore zien van het aantal mensen dat berichten van onze Facebookpage of
over de Facebook-page hadden gezien.
* Oktober/november en december 2017 lieten het hoogste aantal weergaven zien van Posts op
onze Facebookpage.
* Vaker werden berichten gedeeld door anderen en werden er reacties op berichten geplaatst.
* Ook Facebook-Messenger werd meer gebruikt door Facebook-bezoekers om afgeschermd
vragen om informatie te stellen.
* Het aantal geplaatste berichten (Posts) betrof in 2017: ± 300 (in 2016: ± 470). Minder geplaatste
Posts dus in 2017 t.o.v. het jaar ervoor. Wel een toename van geplaatste Posts die onze eigen
IVN-activiteiten (aankondigingen en verslagen) betroffen en minder gedeelde Posts van anderen.
* De populairste leeftijdsgroep van onze Facebookpage Volgers ligt tussen de 45 en 54 jaar,
waarvan 64 % vrouwen en 35 % mannen. Net als eerdere jaren zijn jongeren dus nog (steeds)
sterk in de minderheid. Die bereik je ook niet als er niets wordt aangeboden, te vinden is,
aantrekkelijk voor jongeren.
* Het bereik van onze Facebookpage is sterk regionaal, waarbij de woonplaatsen waar de meeste
van onze Facebookpage Volgers wonen, Breda, Oosterhout en ’s Raamsdonksveer zijn.
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+ Twitter
Eind 2017 waren er 610 Volgers van onze Twitteraccount. Een kleine toename van 35 Volgers
gedurende dat jaar.
Ook het aantal Twitteraccounts dat door ons werd gevolgd nam iets toe, tot een totaal van 916
accounts, eind 2017.
In 2017 werden er 216 Tweets geplaatst, wat op 31-12-2017 een totaal gaf van 2.322 geplaatste
Tweets (en Retweets).
* Per maand werden de Tweets gemiddeld zo’n 3000 tot 4000 keer bekeken, waarvan de
aankondigingen van Natuurwandelingen doorgaans het hoogst scoorden.
* De grootste groep van onze Twitter volgers (38%) lag in de leeftijdsgroep 55-64 jr.
Van alle Twittergebruikers is dit 34% méér dan de 4% die voor deze leeftijdsgroep staat vermeld.
Waar van alle Twittergebruikers 49% binnen de leeftijdsgroep van 18-24 jaar valt, was dat wat
onze Twitter volgers betreft, slechts 2%.
Ergo: wij bereiken met Twitter voornamelijk 50plussers (merendeel van onze volgers), terwijl de
grootste groep Twittergebruikers in de leeftijd rond de 20 jaar is. Een teken aan de wand ?
Lees hierboven over onze vereniging en jongeren (onder website-metamorfose).
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Tom Reijnders
Webredactie/webbeheer IVN Mark & Donge

I V N

+ YouTube
Eind 2017 waren er (totaal) 16 openbare filmpjes op ons YouTube-kanaal geplaatst. Het aantal
abonnees op ons kanaal bleef in 2017 vrijwel ongewijzigd. Er kwam slechts één nieuwe abonnee
bij.
Wat wel enorm toenam was het aantal weergaven van ons YouTube-kanaal. In 2017 werd ons
kanaal tot 4.117 keer bekeken. Natuurlijk niet alleen door de slechts enkele abonnees, maar ook
door anderen. Het is immers een openbaar kanaal en kan door iedereen bekeken worden. Ook als
filmsuggestie bij andere YouTube-films.
In 2016 was dat nog tot 1.693. Ons YouTube-kanaal wordt dus in toenemende mate bekeken,
meer dan een verdubbeling t.o.v. 2016.
Datzelfde ging ook op voor het aantal keren dat filmpjes op ons kanaal bekeken werden. Was dit
in 2016 tot 280 keer, over 2017 was dit tot 1.756 keer. Een forse toename dus.
Meer filmpjes op ons kanaal geplaatst, zullen denkelijk een verdere toename opleveren van het
aantal mensen dat het kanaal ziet en filmpjes bekijkt. YouTube kan dus een prima promotiemiddel
zijn voor onze vereniging.
Misschien maar eens een begin maken met zogeheten VLOGS (een afkorting van video weblogs).
Een eigentijdse promotievorm bij uitstek, die ook zeker jongeren aan zal spreken. Tenminste….,
als er in die VLOGS iets voor jongeren wordt aangeboden door onze vereniging.
Wie wil en wordt onze vlogger of vlogster?

&
D o n g e
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Natuursignalen

Vogelwerkgroep,
Cursuswerkgroep,
lezingenwerkgroep leveren met
enige regelmaat kopij aan. Het
aandeel van de fotowerkgroep
bestaat uit het aanleveren van
foto’s voor Natuursignalen.
Het binnenhalen van kopij blijft
Foto: Hannie van de Roer, ter illustratie van Herfst editie 2017, achterpagina
wisselend. Kopij dient
gerelateerd te zijn aan IVN Mark &
Donge en/of aan natuur gerelateerde onderwerpen. (Zie ook eerste alinea).
Foto’s dienen ter illustratie en ter ondersteuning van de artikelen. Het streven is per artikel/per
pagina tenminste 1 grote of 2 kleine foto’s te plaatsen.
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daarbuiten plaats vinden.
Van de Wandelingenwerkgroep
ontvangt de redactie een
overzicht van de
publiekswandelingen, deze
wordt op de pagina
publieksactiviteiten geplaatst.

&

Foto: Ethel Borggreven – Ploum Illustratie bij artikel vijftig tinten grijs. Winter editie 2017

Door middel van
Natuursignalen krijgen de
leden een beeld van de
activiteiten die binnen de
vereniging en soms ook

M a r k

Natuursignalen komt vier
keer per jaar uit rond de
seizoenswisselingen en
heeft een oplage van
ongeveer 500 stuks.
Cursisten van de voor-,
najaar- en vogelcursus
krijgen, indien ze nog geen
lid zijn een exemplaar mee
van de laatst uitgekomen
editie. Deze worden extra
mee besteld.

I V N

Natuursignalen is het verenigingsblad van IVN Mark & Donge en geeft informatie over
werkgroepen, natuur gerelateerde onderwerpen en biedt plaats voor publieksactiviteiten zoals
wandelingen, lezingen en cursussen. In de eerste plaats van de eigen vereniging, daarnaast van
KNNV, West Brabantse Vogelwerkgroep en ook van andere instellingen indien het een
samenwerking tussen de verschillende verenigingen betreft en/of relevant is voor
natuurbeleving/duurzaamheid en biodiversiteit. Streven is om per pagina tenminste 1 foto ter
illustratie te plaatsen.
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Met de komst van Guus Beenhakker in januari 2017 werd het redactieteam versterkt.
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Een blad samen met KNNV Breda is niet van de grond gekomen. Onderzoek daarnaar is gestaakt.
De focus ligt nu op een gezamenlijk blad vanuit Natuurplein de Baronie, een overkoepelend
orgaan waarin de diverse groene groepen participeren.
Doel is om met dit blad een grotere groep mensen te bereiken dan slechts de leden van iedere
vereniging. Het is niet de bedoeling dat dit blad in de plaats komt van Natuursignalen.

&

Planning voor het komende jaar:
De redactieleden worden ingewerkt in de methode van opmaak via Editoo middels een studiedag
op locatie.
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Werkgroep bezetting
De redactie bestaat vanaf februari 2017 uit Ethel Borggreven - Ploum, Rob Frieswijk, Peter van
Gils, Guus Beenhakker en Iris van der Vlerk. Peter van Gils draagt zorg voor de ingestuurde foto’s,
zo nodig benadert hij anderen om foto’s aan te leveren. De redactie maakt zoveel mogelijk
gebruik van door de leden aangeleverde foto’s.
Iris van der Vlerk is eindredacteur.

I V N

In memoriam
Helaas hebben wij met groot verdriet afscheid moeten
nemen van ons zeer gewaardeerde redactielid Pierre Van
de Calseyde. Een bijzonder mens en onnavolgbaar door zijn
geheel eigen wijze van artikelen schrijven.
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Insectenwerkgroep
De insectenwerkgroep is een werkgroep van de federatie Natuurplein de Baronie .

Vlinders

Bijengroep
In 2017 is een Bijengroep van ongeveer negen personen actief geweest door het volgen van
cursusavonden en het houden van excursies. Stapsgewijs wordt de groep entomologische kennis
en vaardigheden bijgebracht. Determineren,
prepareren, vangen.
Inmiddels beschikt van de vaste groep van
zeven over een binoculair, een net en de
nieuwe zeer goede veldgids voor bijen. In
2017 is een begin gemaakt met de
inventarisatie van de begraafplaats Zuylen en
heeft ook rapportage plaatsgevonden.
Inventarisatie
Op Gilze-Rijen wordt al meer dan 10 jaar door
een lid bijen en wespen geïnventariseerd.
Zandbij - Vosje (Andrena fulva) ) Foto: Aad van Diemen
Verder wordt in het kader van Breda
Binnenste Buiten ook naar bijen en wespen
gekeken. Zoals al vermeld is dat ook voor
Zuylen gebeurd. Inmiddels doet er ook iemand mee die naar kevers kijkt.
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Bijen

&

Themadag
Op 19 augustus is met de medewerking van de Vlinderstichting een themadag vlinders
georganiseerd. ’s Morgens een uitleg over de soorten, gedrag, ecologie van vlinders door Kars
Veling en ’s middags een excursie op landgoed Wolfslaar.

M a r k

Kleine vos (Aglais urtae) Foto: Aad van Diemen

I V N

Vlinderroutes
In 2017 zijn door de leden acht vlinderroutes gelopen volgens de methode van de Vlinderstichting
en ook aan de Vlinderstichting gerapporteerd.
Daarnaast worden de gegevens uit de gemeente
Breda ook aan de gemeente doorgegeven. Twee
van de routes vielen ook in het werkgebied van
het project Breda Binnenste Buiten, en ook aan
dit project zijn gegevens en foto’s geleverd over
vlinders. Verder wordt al meer dan 10 jaar op de
Vliegbasis Gilze-Rijen vlinders geteld en
gerapporteerd.
Voor Staatsbosbeheer is in de Chaamse bossen
een jaarrond inventarisatie gehouden door twee
personen met een tijdsbeslag van zes werkdagen.
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Plannen 2018
Dezelfde vlinderroutes zullen worden gelopen, zo mogelijk uitgebreid met nieuwe routes. Tijdens
de Nationale Nachtvlindernacht op 22 of 23 juni, wordt een vlinderavond verzorgd in
Wolfslaar/Ulvenhoutse Bos.
Daarnaast zal incidenteel op Gilze-Rijen naar
bijzondere soorten vlinders, bijen en wespen
worden gekeken. In het kader van Breda
Binnenste Buiten wordt en terrein aan de
Bijloop/Turfvaart bekeken op vlinders, bijen,
wespen en kevers. Zeer waarschijnlijk wordt
het terrein van de vereniging IJsvermaak aan
de Mark bij- en vlindervriendelijk ingericht en
zal het terrein meerjarig worden
geïnventariseerd op vlinders, wespen en bijen.
De al genoemde Bijengroep gaat door met
studie en inventarisatie in 2018. De
Zwervende heidelibel (Sympetrum fonscolombii) )
verwachting is dat deze groep nog zal groeien
Foto: Aad van Diemen
in aantal.

&

In het verlengde van de themadag libellen zijn voor belangstellenden in de maanden mei-juli
gerichte excursies in Wolfslaar georganiseerd. Doel is een libellengroep te formeren.
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Libellen

I V N

Bescherming & voorlichting
Theo Peeters en Wim Klein hebben op 12 augustus een themadag bijen en hommels verzorgd. De
themadag bestond uit een uitleg over de soorten, gedrag, ecologie en inventarisatiemethoden
van wilde bijen gevolgd door een excursie op de Strijbeekse heide.
De cursus “bijen herkennen, te beginnen bij hommels” werd in 2016 georganiseerd en werd
herhaald is 2017.
De cursus “Kijk op bijen” werd voor de 6e keer georganiseerd waarvan dus 1X in 2017. Er waren 12
deelnemers voor deze cursus die 5 avonden in beslag nam.
In opdracht van het BBC werden bijen en hommels geïnventariseerd op begraafpark Zuylen door 3
eerste jaars studenten van het HAS in ’s-Hertogenbosch. De rapportage werd aan de directie van
Zuylen aangeboden. Deze activiteit is
overgenomen door de “bijenwerkgroep”, zie
elders in dit verslag.
Het BBC organiseerde samen met Zuylen een
wandeling over het park met als thema
“bijen op Zuylen”. Ook werd voorlichting
gegeven over de op het terrein van Zuylen
gevestigde kruidentuin.
Tijdens de reguliere imkercursus van de NBV
werd, geïnspireerd door de
insectenwerkgroep, ook in 2017 ruim
aandacht besteed aan solitaire bijen en het
beïnvloeden van de leefomgeving van
Aardhommel (Bombus terrestris) ) Foto: Aad van Diemen
“bestuivende insecten”.
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Er zal, bij voldoende belangstelling, weer een cursus “kijk op bijen” worden georganiseerd.
Tijdens de imkercursus van de NBV zal weer ruim aandacht aan solitaire bijen en de leefomgeving
van “bestuivende insecten worden gegeven.
Er zullen 2 hommelexcursies worden georganiseerd voor alle belangstellende maar in het
bijzonder voor deelnemers aan de cursussen ”Kijk op Bijen” en de hommelcursussen uit 2016 en
2017.
In overleg met de gemeente realiseren van twee bijenreservaten. Eén in park het Lies en één
langs de plukroute nabij de Bijloop in Princenhage.
Het plaatsen van en bijenhotel met informatiebord langs de plukroute Princenhage in
samenwerking met Stichting Maatschappelijke opvang en het BBC.
De leden van de bijenwerkgroep zullen regelmatig de inmiddels geplaatste bijenhotels
observeren.
In augustus komt er een themadag over mieren.

M a r k
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Elke tweede zaterdag van de maand is
er een werkochtend voor de leden
gehouden, aangestuurd door Hans
v.d. Roer en Piet Hanemaaijer.
NLdoet was gecombineerd met de
werkochtend (11 maart). Naast de
eigen mensen waren er 6 gasten en
bovendien kwamen de Torenvalken.
Buiten de werkochtenden zijn er
diverse malen extra werkdagen
geweest voor een groepje eigen
mensen: steigeraanleg en
bosplantsoen rooien.
Aan het open houden van de poelen
werd veel aandacht besteed:
regelmatig werd riet weggesneden..
Op de Natuurwerkdag van 4
november waren er 15 gasten en 15 eigen mensen. Belangrijke karweien waren: wilgen knotten
en vlechtwerk uitzichtpunt vervangen.
Er zijn in 2017 heel wat bomen en struiken gerooid om dichtgroeien te voorkomen.

&

Werk en beheer

M a r k

Veiligheid
Vanuit het IVN bestuur is Frans de Kruif diverse malen op bezoek geweest. Veiligheid verdient
extra aandacht. Als vrijwilligers vallen we onder de Arbeidsomstandighedenwet. Maatregelen zijn
nodig om de veiligheidssituatie up to date te krijgen.
- Op het prikbord in het Domein is een lijst met veiligheidsinstructies gekomen
- EHBO-ers en BHV-ers worden op de adressenlijst aangegeven
- Diverse materialen i.v.m. veiligheid zijn aangeschaft: oordoppen, veiligheidsbril,
zeishoezen, brandblussers.
- Door leden zijn cursussen gevolgd i.v.m. veiligheid. O.a. werken met de
motorkettingzaag
- Er is een Arbo-map die rondgaat bij de leden.

I V N

Werkgroep
De werkgroep heeft 27 leden, waarvan een meerderheid regelmatig actief is in de natuurtuin.
Mutaties in 2017:
We hebben afscheid genomen van twee werkgroep leden:
Henriëtte Zijlstra heeft de werkgroep verlaten i.v.m. verhuizing. Het bijhouden van de adreslijst is
overgenomen door Janien Maris. Lena Dejlida is gestopt, met name omdat het werk te zwaar
werd. In 2017 zijn er drie nieuwe werkgroep leden bijgekomen.
Johan van Hoek heeft te kampen gehad met ziekte en ingreep in het ziekenhuis en is daarvan
goed hersteld.
Het coördinatorschap van de werkgroep wordt verzorgd door Anneke Hamers, met dien
verstande dat het werkgroepenoverleg wordt verzorgd door Piet Hanemaaijer.
Op 25 november kwamen de leden bij elkaar in de schuur van Johan van Hoek om onder zijn
leiding een insectenhotel te bouwen: een geslaagde dag.
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Financiën
Halverwege 2017 is er overleg geweest tussen Anneke Hamers (coördinator natuurtuin), Hans
Diepstaten (Stichting) en de penningmeester van IVN Mark & Donge, naar aanleiding van de
Oranjepolder begroting 2017.

&

Het Domein
Het Domein is overgegaan van de Stichting naar IVN Mark & Donge. De Stichting bestaat nog en
heeft nog geld in kas en betaalt alleen nog de verzekering. Mogelijk blijft de Stichting bestaan. Het
IVN bestuur beslist hierover. Op 7 september zijn er mensen van het Kadaster op de tuin geweest
om de grenzen van Het Domein precies op te meten. Een klein ingeslagen buisje geeft sindsdien
aan waar de hoekpunten van de buitenmuren samenkomen. Dit was een noodzakelijke formaliteit
die nog uitgevoerd moest.
Naast onze eigen werkgroep hebben diverse andere groepen gebruik gemaakt van het Domein.
Met name de Vogelwerkgroep en de Pluisgroep.

M a r k

In de maanden mei, juni, juli en september
waren er groepen van basisscholen die onze
tuin bezochten. Helma Oerlemans had de
coördinatie. Aantal groepen: 8. Er was
meestal een wisselprogramma van vier
groepen, begeleid door moeders en enkele
werkgroep leden. Ook de welpen van de
Scouts uit Raamsdonksveer hebben in 2017
een werkbezoek gebracht.
In 2017 is er op een dag een hele school
geweest (De Torenschouw). Achteraf gezien
vinden we dit geen optie meer: te
onoverzichtelijk en qua veiligheid te riskant.

I V N

Natuureducatie/Openstelling
Net als vorige jaren was onze natuurtuin in de
maanden mei t/m september op zondagmiddag
opengesteld voor publiek. Van 13.00 tot 16.00 uur.
De bezoekersaantallen per zondag verschilden sterk,
afhankelijk van o.a. het weer, maar gemiddeld waren
er 20 bezoekers per zondag (vorig jaar 18). Topper
was de slootjesdag (11 juni) met ongeveer 60
bezoekers.
De zondagmiddagopenstelling blijft voldoen aan een
behoefte. Nog steeds zijn er bezoekers die toevallig
langs kwamen, maar er zijn ook heel wat mensen die
via website of de pers onze natuurtuin vonden. Op deze zondagen zijn steeds twee werkgroep
leden aanwezig, die mensen ontvingen en eventueel rondleidden. Adriaan van Rinsum stelde het
rooster samen.
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Waarnemingen
Twee werkgroep leden, Piet Hanemaaijer en Huig Slob verzorgden een route in de natuurtuin
voor dagvlindertellingen voor de Vlinderstichting. De afgelopen jaren is er sprake van een
toename van het aantal getelde vlinders, waarschijnlijk als gevolg van de vele akkerdistels op het
naburige natuurterreintje van Natuurmonumenten.
In 2017 is op initiatief van werkgroep lid Peter Schaft een groep gevormd die regelmatig
waarnemingen van diverse organismen in de natuurtuin gaat doorgeven aan Waarneming.nl.
Onze pagina is als volgt te bereiken: Waarneming.nl > Deze site > Gebruikers > IVN natuurtuin
Oranjepolder.

M a r k

Nachtvlindernacht
Op 25 augustus is de nachtvlindernacht, een landelijk fenomeen, gehouden in onze natuurtuin.
Ruim 20 mensen keken naar de nachtvlinders die op het verlichte scherm of op smeer afkwamen.
Er zijn heel wat nachtvlinders gespot: een overzicht van 30 waargenomen soorten nachtvlinders
werd op de Waarnemingen-pagina van IVN Mark & Donge geplaatst.

I V N

Materiaal/Gereedschap
Zoals in voorgaande jaren werd dit beheerd door Johan
van Hoek. Naast de aanschaf van diverse kleinere
gereedschappen is er een nieuwe aggregaat
aangeschaft (1000 euro) De oude vertoonde haperingen
die erg storend waren. Voor de aandrijving van
apparaten zoals een motorkettingzaag en voor de
verlichting van het Domein is deze (verrijdbare) vorm
van stroomvoorziening noodzakelijk. Voor herbouw van
brug en steigers is hout aangeschaft in 2017.

D o n g e
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M a r k

Tussen KNNV (Breda), IVN (Mark & Donge) en West Brabantse Vogelwerkgroep is eenmaal
overlegd over de planning 2018. Daarbij werd als gezamenlijk voornemen geformuleerd dat
overschakelen op een 1 januari – 31 december-planning wenselijk is. De drie verenigingen
plannen dan gelijk. In dit eerste overleg zouden KNNV en IVN om en om 1,5 jaar plannen. Daar
werd op die datum al deels invulling aan gegeven wat thema’s betreft.
In een tweede overleg werd daar door de KNNV op terug gekomen. De invulling zou vooral en
nagenoeg uitsluitend over de Turfvaart moeten gaan. De KNNV zou daarvoor de initiatieven
nemen.
In oktober komt dan de vraag van de KNNV aan het IVN waar de tweede najaars-lezing blijft. Dit
schiet het IVN dermate in het verkeerde keelgat , dat het IVN de samenwerking eenzijdig opzegt.

I V N

Op 13 februari is er een lezing over paddenstoelen gehouden in de Wegwijzer, die door ongeveer
25 mensen is bezocht. De kwaliteit van de lezing was matig, meldden enkele bezoekers.
Op 13 maart was er een lezing in het kader van Breda Binnenste Buiten over de Molenleij in de
Koffiemolen. Het aantal bezoekers was boven de 100 en een behoorlijk succes. Vooral de bijdrage
van de heemkundekring Heusdenhout was een prettige verrassing.
Op 25 september is er een lezing over het Markdal gehouden in de Wegwijzer die door een
handjevol mensen is bezocht.

De kwestie wordt ook in het Natuurplein en het bestuur van het IVN besproken. Beider besluit is
dat nieuwe gezamenlijke lezingen voortaan onder de vlag Natuurplein zullen plaatsvinden.

&
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Werkgroepen-contact
Het werkgroepen-contact is in 2017 weer terug gebracht naar een werkgroepen-overleg.
De gekozen opzet van het werkgroepen-contact bleek minder goed aan te slaan dan gedacht.

BROM groep

Torenvalken

I V N

De BROM groep is opgegaan in de werkgroep Natuur en leefomgeving van Natuurplein de
Baronie.

Geen bijdrage van de Torenvalken ontvangen.

Geen bijdrage van de Paddenwerkgroep ontvangen.

M a r k

Paddenwerkgroep
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