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Voorwoord
Beste lezer,
Voor u ligt het jaarverslag 2019 van de IVN Mark & Donge. We hebben er weer een mooi
jaar van gemaakt samen.
Buiten was het een jaar van extremen. In de zomer is het nog nooit zo warm geweest, met
een absoluut hitterecord in onze regio, gemeten in Gilze-Rijen. Het najaar was juist weer erg
nat en de winter is, althans tot de jaarwisseling, bijzonder zacht. Zelfs van nachtvorst is nog
nauwelijks sprake geweest.
Dat heeft werkgroepen, en de actieve leden daarin, niet kunnen weerhouden tal van druk
bezochte activiteiten te organiseren.
Hoe dan ook was het een spannend jaar voor de natuurgidsen in opleiding die in november
hun opleiding hebben afgerond. Een nieuwe groep kersvers afgestudeerde gidsen met
diverse interessegebieden staat te trappelen om aan het werk te gaan, op een heleboel
plekken in de vereniging. En daar mogen we gelukkig mee zijn, want daar draait onze
vereniging op. Met hen zetten we stappen vooruit.
Organisatorisch en bestuurlijk is er veel gebeurd. De nieuwe penningmeester en
boekhoudkundige kracht hebben de opzet en indeling van de boekhouding nieuw vorm
gegeven. De overdracht van de contributie inning naar IVN landelijk heeft veel aandacht en
hoofdbrekens gekost. De statuten en het huishoudelijk reglement zijn weer ‘up-to-date’.
Ook is er een inventarisatie geweest voor het gebruik van de locatie Floralia Park in
Oosterhout, om zo maar even een paar dossiers aan te halen.
Achter de schermen wordt, in samenwerking met diverse werkgroepen, gewerkt aan het
organiseren en invullen van een jubileumjaar. In 2020 bestaat onze afdeling vijftig jaar. Die
halve eeuw gaat groots gevierd worden. Ikzelf heb de vereniging leren kennen als een
levendige club natuurfanaten, die het groen in de omgeving een warm hart toe dragen en
zich ervoor inzetten op allerlei manieren. Hoe het 50 jaar geleden was weet ik niet, ik was er
toen nog niet eens. Dit jaar gaan we ongetwijfeld vaak herinneringen aanhalen,
vooruitkijken naar de toekomst en ook onze mooie organisatie in het heden vieren. Met dat
in de steigers sluiten we 2019 met plezier af.
Tot slot wil ik, namens het bestuur, iedereen bedanken voor zijn of haar bijdrage aan onze
mooie vereniging. Hoe die bijdrage er ook uitziet, onze dank is groot.
Een jaar vol groen, zon en natuurplezier toegewenst!
Guus Beenhakker
Voorzitter.
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Wandelingenwerkgroep
2019 is afgesloten en 2020 begonnen. In dit verslag geeft de WWG een terugblik over hoe
het afgelopen jaar voor ons is geweest.
De gidsen
In januari 2019 stonden er 59 gidsen op de WWG lijst en in december waren dat er 64. Er
was een afname en een toename van gidsen. Er waren 5 gidsen die hebben aangegeven te
willen stoppen. De reden was meestal gebrek aan tijd. Ze hebben een bedankbrief
ontvangen voor hun bijdrage in het verzorgen van de natuurwandelingen in de afgelopen
jaren.
De toename komt door 11 nieuwe gidsen die in november 2019 de gidsencursus hebben
afgerond en zich hebben aangemeld bij de WWG en dus actief de natuurwandelingen mee
gaan verzorgen.
Bij de uitreiking van het gidsendiploma hebben ze ook een badge ontvangen.
Er is een begin gemaakt met het verstrekken van een EHBOsetje en een redding deken aan
de gidsen in het kader van veilig gidsen.
Het Kernteam
Er zijn in totaal zeven bijeenkomsten geweest voor overleg in het leslokaal bij Wolfslaar.
Het Kernteam heeft een wat woelig jaar achter de rug. Het jaar is begonnen met een nieuwe
coördinator, maar helaas moest hij door een herseninfarct afhaken. De taken zijn toen weer
overgenomen door de voormalige coördinator zodat het team verder kon. Eind ‘19 heeft de
‘nieuwe’ coördinator te kennen gegeven dat hij weer wat taken op zich kan nemen. We zijn
het jaar geëindigd met 2 coördinatoren die de taken voorlopig nog delen.
Het team bestaat uit zeven leden. Een extra lid heeft zich vanuit de gidsencursus aangemeld
om de persberichten mee te verzorgen. Voor de taak van het wandelrooster en het
inplannen van gidsen zijn we op zoek gegaan naar vervangers. De twee leden die dit de
afgelopen jaren met verve hebben gedaan, willen beiden in 2020 stoppen. De zoektocht had
eind ’19 nog niets opgeleverd maar deze gaat in ‘20 onverminderd door.
Gidsencontact
Drie maal is het afgelopen jaar een gidsencontact naar alle gidsen gegaan met informatie,
wel en wee en relevante wetenswaardigheden.
Gidsensoos
Deze activiteit is het afgelopen jaar opgezet en 2x gehouden: een in de Oranjepolder en een
bij Wolfslaar. Het doel van deze bijeenkomsten is een informeel samenzijn van de gidsen om
zo de onderlinge betrokkenheid te vergroten. Er kon gebruik gemaakt worden van een
groene zeepkist’ om de aandacht te vragen voor een actueel onderwerp. Er kwamen beide
keren ongeveer 20 gidsen op af.
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Natuurwandelingen
De vrij toegankelijke wandelingen.
Drie maal is er een wandelingenrooster gemaakt, telkens voor een periode van 4 maanden.
Er is bij de planning zo veel mogelijk rekening gehouden met een verspreiding over de regio.
De gidsen konden op het online wandelrooster reageren en zich inschrijven voor
wandelingen naar keuze. Waar nodig is dit rooster
verder aangevuld door het Kernteam.
Er zijn 35 vrij toegankelijke natuurwandelingen
georganiseerd: 2 minder dan het jaar ervoor. Het totaal
aantal deelnemers was 1349: in de 1e periode 465, 2e
periode 374, 3e periode 510. Dat zijn er 79 minder dan
in 2018. Met een gemiddelde van 38.5 deelnemers per
wandeling was dat een redelijke opkomst. Een
mogelijke oorzaak van enige terugloop in de zomer is
waarschijnlijk de droge en hete zomer die we hebben
gehad.
Hieronder volgen enkele opmerkelijke wandelingen.
De winterwandeling in januari over de Vrachelse heide
bracht 100 mensen op de been. Ook bij de
paddenstoelen wandeling in oktober waren er
ongeveer 110 deelnemers. Bij deze activiteit zijn
zoekkaarten verstrekt als hulpmiddel bij het herkennen van de diverse paddenstoelen.
Een wandeling in maart bij ’t Zand moest worden afgelast vanwege het slechte weer.
De Slootjesdag was gepland voor twee locaties in juni: de Oranjepolder was weer een succes
met 65 (groot)ouders en (klein)kinderen. Ook hier zijn zoekkaarten met waterdiertjes
uitgedeeld.
Helaas is de Slootjesdag bij de Waterakkers Teteringen niet doorgegaan wegens tekort aan
gidsen.
De winterwandeling in december door de Ulvenhoutse bossen is met 70 deelnemers ook
zeker een succes te noemen.
Wandelingen op verzoek
In totaal zijn er 26 wandelingen op verzoek geweest. Dit heeft een bedrag van € 1510,opgeleverd.
Het totaal aantal deelnemers was ongeveer 415.
De redenen om een wandeling aan te vragen waren zeer divers: een bijzondere verjaardag,
een jubileum, een bedrijfsuitje, een onderbreking van een studiedag, een bijeenkomst van
Vrouwen van Nu etc.
Er waren KoeckerWoods-wandelingen op de laatste zaterdag van de maand. De wandelingen
vanuit het Koeckers-pannenkoekhuis zijn stopgezet wegens het tekort aan gidsen. De
meeste wandelingen vanuit Brasserie Woods zijn wel doorgegaan. De Woodswandelingen
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maken deel uit van een arrangement waar mensen op in kunnen schrijven: koffie en
appelgebak voor en lunch na de wandeling. Elke wandeling had een ander thema.
Gebiedsbeschrijvingen
Van alle vrij toegankelijke natuurwandelingen zijn korte gebiedsbeschrijvingen met foto op
het openbare deel van de IVN website geplaatst, met informatie over datum, vertrekplaats,
tijdstip en tijdsduur. Van de vertrekplaats is altijd een
plattegrondje toegevoegd.
De uitvoerige gebiedsbeschrijvingen zijn waar nodig
bijgewerkt. Deze teksten staan op het besloten deel van
OnsIVN.
Publiciteit en PR
Voor de 35 vrij toegankelijke wandelingen zijn
persberichten gemaakt en verstuurd naar diverse lokale
en regionale dag- en weekbladen. Er zijn flyers en posters
gedrukt en verspreid in de regio.
De flyers werden ook uitgereikt bij de natuurwandelingen.
Het Kernteam met Coby, Anke, Adrie, Yvonne, Chiel,
Adriaan en Tonny heeft met dit verslag 2019 afgesloten en
is vol goede moed begonnen aan 2020.
Vooruitzichten voor 2020
Jubileumwandeling tijdens de Nacht van de Nacht op 24 oktober.
Aanvulling van het Kernteam met 1 à 2 leden.
==========
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Cursuswerkgroep
Een stampvol jaar voor de Cursuswerkgroep.
Na een druk 2018, was ook 2019 een jaar waarin heel veel werk is verzet.
‘Blik op Natuur’ voor- en najaar
Deze basisactiviteit van de Cursuswerkgroep, het organiseren van cursussen, heeft in 2019
tot 4 afgeronde cursussen geleid. Het werden 32 deelnemers in het voorjaar in Bavel en 25
in Oosterhout. De najaarscursus kende 23 deelnemers in Bavel en 16 in Oosterhout.
Daarmee kwam voor 2019 de teller op een totaal aantal cursisten van de voor- en
najaarscursus van 96.
De cursussen in Bavel werden gehouden in Dorpshuis ’t Klooster, in Oosterhout was het MEK
de locatie.

Natuurgidsenopleiding
De Natuurgidsenopleiding 2018-2019 is in november afgesloten met de uitreiking van 16
diploma’s en 2 certificaten. Het heeft weer vele enthousiaste nieuwe leden voor het IVN
opgeleverd, die hun plek binnen de vereniging aan het vinden zijn.
Het kernteam en mentoren en docenten hebben de opleiding afgesloten met een evaluatie
vergadering en hebben nu even de handen vrij om andere zaken thuis of voor het IVN op te
pakken.
Materialen en hulpmiddelen
Het blijft een kunst om up to date te blijven met cursusmateriaal.
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Ook dit jaar zijn weer de nodige andere presentaties gemaakt, of bestaande aangevuld dan
wel verbeterd .
In het voorjaar is het zoekblad ‘(wilde) Dieren in de tuin, een KNNV-uitgave als
cursusmateriaal uitgedeeld en in het najaar een eigen uitgave van een spinnenzoekblad
gebruikt. Dat laatste zoekblad is nog niet echt gemakkelijk voor de cursisten. We zoeken nog
een betere oplossing.
Sociale zaken, nascholing
Om de teamspirit op peil te houden hebben we dit jaar in februari een bezoek gebracht aan
de omgeving van het Goudbergven en bij het Smokkelaartje van de soep genoten. In
augustus is een gezellige avond georganiseerd in de Oranjepolder.
Organisatie
In de Cursuswerkgroep functioneert een kerngroep van 5 leden. De vergaderfrequentie van
deze kerngroep is (buiten de vakantieperiodes) ongeveer 1 x per 5-6 weken. De kerngroep
cursussen bestond in 2019 uit Emmy Blok (coördinator), Dolfje de Bont, Anneke Hamers,
Karin Vennegoor en Amanda van Schöll. De overige leden van de Cursuswerkgroep zijn:
Sjanneke van den Berg, Ward van Breukelen, Cecilia Cools, Margriet Erich, Melang
Haarbrink, Heleen Hanstede, Fons Hoebink, Sylvia van de Ing, Ad van de Laar, Henk Martens,
Jeroen Nusselein, Melanie Srodzinski en Mari Verkade. Met Gerard Sand, die tevens lid van
het Algemeen Bestuur van IVN M&D is, brengt dat ons cursusteam op 19 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 hier de coördinator. Het
mailadres van de NGO blijft ngo@ivn-markendonge.nl

==========
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Grijs, Groen en Gelukkig
De Werkgroep Grijs, Groen en Gelukkig stond vanaf eind 2018 op eigen benen en maakte in
2019 een groeispurt door.
Kernactiviteit
De voornaamste activiteit van de werkgroep bestaat uit het
uitvoeren van Natuurkofferbijeenkomsten voor ouderen en
dementerenden in instellingen, personen die vaak niet of
nauwelijks meer naar buiten kunnen. De bijeenkomsten zijn
telkens anders, aangepast aan de seizoenen. We brengen foto’s
en natuurvoorwerpen mee, verse bloemen en takken en soms
ook kleine diertjes of knuffels. We halen aan de hand daarvan
met de deelnemers herinneringen op, spreken alle zintuigen aan,
vertellen verhalen en zingen toepasselijke liedjes. We
doen spelletjes zoals een simpele quiz en sluiten altijd
af met een creatieve activiteit met het materiaal, zodat
de deelnemers een tastbare herinnering aan de
middag mee naar hun kamer/huis kunnen nemen.

Groei
In 2018 deden we natuurkofferbijeenkomsten nog in twee instellingen, in 2019 groeide dat
naar vijf. Het aantal natuurkofferbijeenkomsten, inclusief een paar buitenactiviteiten,
groeide navenant van 16 in 2018 naar 35 in 2019. Zo konden we in 2019 ruim 300 keer een
oudere of gehandicapte een mooie natuurbelevingsochtend of -middag bezorgen.
Groentips
Vanaf februari schreven we maandelijks vier Groentips. Dat zijn praktische tips voor
mantelzorgers en vrijwilligers hoe je, vooral binnenshuis, samen met degene voor wie je zorg
draagt, een kleine natuuractiviteit kunt doen. Vier instellingen maakten daar gebruik van in
hun interne media of bij de activiteitenbegeleiding.
GGG-vrijwilligersgroep
De GGG-werkgroep nam afscheid van 3 vrijwilligers en verwelkomde 8 nieuwe vrijwilligers.
De groep groeide in 2019 zo geleidelijk aan van 18 tot 23 vrijwilligers. Van hen namen 6
vrijwilligers afwisselend de leiding bij een bijeenkomst voor hun rekening, 14 hielpen een of
meer keer bij de bijeenkomsten en 3 hebben in 2019 om diverse redenen niet actief
meegeholpen. Een aantal leden nam deel aan landelijk of provinciaal georganiseerde IVNbijscholingsbijeenkomsten of conferenties.
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Kernteam
Het kernteam van 3 personen kwam 3x bij elkaar om lopende zaken te regelen. Leden van
het kernteam hadden 9 kennismakings- of evaluatiegesprekken met de betrokken
instellingen.
Het team heeft diverse nieuwe natuurkofferprogramma’s
met nieuwe werkvormen bedacht en voorbereid. Het team
organiseerde daarnaast een teambuildingsworkshop in
oktober voor alle GGG-vrijwilligers en ex-vrijwilligers.
Onderwerp was ‘Verhalen vertellen’, een element dat in veel
natuurkofferbijeenkomsten terug komt. We werkten daarbij
samen met de ‘Legendejagers’ uit Etten-Leur, een
vrijwilligersgroep die als kernactiviteit heeft het verhalen
verzamelen en vertellen. Ze hebben ons enkele kneepjes van
dat ambacht bijgebracht. Het was een ontzettend leuke
workshop.
Website
Vanaf augustus 2019 heeft het
kernteam ook een besloten GGG-deel van OnsIVN ingericht
en bijgehouden voor alle werkgroepleden. Daar zijn o.a. te
vinden: een inwerkpakket, contactadressen,
natuurkofferprogramma’s en verslagen.

Kortom, het was een constructief jaar met zeer positieve resultaten.
Het jaar 2020
In 2020 werken we toe naar consolidering, verdere teambuilding en
deskundigheidsontwikkeling, beschikbaar stellen van onze ervaringen aan andere IVNafdelingen en een grijsgroengelukkige bijdrage aan het 50-jaar-jubileum van IVN Mark &
Donge.

Het GGG Kernteam:
Marjan Horn
Ine de Munk
Marry Verkleij (coördinator)
==========
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Natuurtuin Oranjepolder
Werkgroep
De werkgroep heeft 26 leden, waarvan een meerderheid regelmatig actief is in de
natuurtuin.
We hebben afscheid genomen van werkgroep-lid Betsy van Roozendaal. Betsy heeft
jarenlang actief meegedraaid, maar vond dat het moment van afscheid gekomen was. Met
dank voor haar inzet. Ook hebben we afscheid genomen van Tim Schellekens. Door zijn
verhuizing werd halen en brengen te moeilijk. Het ga je goed, Tim.
Adriaan van Rinsum was ernstig ziek en is na revalidatie weer bij ons terug gekomen.
Johan van Hoek had te kampen met gezondheidsproblemen, maar is weer aardig hersteld.
Bij het maaiwerk wordt hij nu bijgestaan door Hans Diepstraten.
Er zijn weer nieuwe leden bijgekomen: Klaske Kubbe, Laura Quartero en Marjon van
Seeters. Welkom in onze groep!
Twee werkgroepleden hebben in 2019 het diploma van de gidsencursus gehaald: proficiat
voor Els Kroese en Peter Schaft.
Het coördinatorschap van de werkgroep wordt verzorgd door Anneke Hamers, met dien
verstande dat het werkgroepenoverleg wordt verzorgd door Piet Hanemaaijer.
Op 28 september bezochten we als groep de tuin van Toon Thielen. We genoten van de
prachtige tuin en hadden daarna nog een etentje.
Veiligheid
In onze natuurtuin besteden we ruim aandacht aan veiligheid. Een verbanddoos is altijd bij
de hand en ook een set voor behandeling van bijen en wespensteken.
Hans van de Roer volgde de cursus Hulpverlening Geïsoleerde Arbeidsplaatsen.
Op werkdagen is steeds een Checklist ARBO aanwezig. Ook is er een lijst van ‘te
waarschuwen in noodgeval’. De brandblusser is weer gekeurd.
Werk en beheer /ontvangst groepen
Elke tweede zaterdag van de maand is er steeds een werkochtend voor de leden gehouden,
aangestuurd door Hans van de Roer en Piet Hanemaaijer.
Buiten de werkochtenden zijn er diverse malen extra werkdagen geweest voor een groepje
eigen mensen.
Op woensdag 13 maart is een groep leerlingen van het St. Oelbert Gymnasium op bezoek
geweest in onze natuurtuin: 15 brugklassers, begeleid door vier vijfde-klassers.
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Op zaterdag 16 maart deden we mee met NLDoet. Naast
onze eigen mensen waren er slechts twee deelnemers
van buiten: twee dames maakten een vlechtwerk van
wilgentenen aan het toegangshek, onder het toeziend
oog van Jan Hoevenaar.

Op 12 mei kwam een
vertegenwoordigster van de
kunstenaarsgroep een cadeau
aanbieden als dank voor de
fantastische dag eind vorig jaar: een
schilderij met alle kunstwerken
erop, dat nu in het Domein hangt.

Op 15 mei was er een avond van de gidsensoos.
Op 23 mei was er een avondexcursie van de voorjaarscursus.
Op 25 mei was er een familiedag van Adriaan van Rinsum.
Op 17 juni was er een lesavond van de gidsencursus.
Op 1 juli was er een groep volwassenonderwijs anderstaligen o.l.v. Marjan Horn.
Op 23 augustus was er een avond van de Cursuswerkgroep
Op zaterdag 26 oktober ontvingen we de groep Samen de Natuur in (verstandelijk
beperkten).
Op zaterdag 2 november was de
Natuurwerkdag. Met 7 gasten en 15
scouts uit Geertruidenberg. Er werden
wilgen geknot en er werd een veld
guldenroede/riet opgeruimd dat door
ons met de bosmaaier was geveld.
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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.
Op 16 juni viel dit samen met de Slootjesdag
die ongeveer 60 bezoekers trok waarvan
zeker de helft kinderen.
Per zondag waren er gemiddeld 16 bezoekers
(Het jaar daarvoor 17). Opvallend was dat het
aantal bezoekende kinderen toenam (vaak
voor de waterbeestjes).
De zondagmiddagopenstelling blijft voldoen
aan een behoefte. Nog steeds zijn er
bezoekers die onze natuurtuin ontdekken. Op
deze zondagen waren steeds twee werkgroepleden aanwezig, die mensen ontvingen en
eventueel rondleidden. Adriaan van Rinsum stelde het rooster samen.
In de maanden mei, juni, juli waren er groepen van basisscholen die onze tuin bezochten.
Helma Oerlemans verzorgde de coördinatie. Diverse werkgroepleden assisteerden op de
ontvangstdagen. In totaal ontvingen we in deze tijd, op de ochtend of middag, zeven
groepen.
Financiën
De (concept)jaarrekening Natuurtuin Oranjepolder toont 800 euro negatief. Met name door
de hoge materiaalkosten.
Over de gemeentelijke belasting over Het Domein is overleg gaande.
Materiaal/Gereedschap/bouw
Zoals in voorgaande jaren werd dit beheerd door Johan van Hoek.
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In 2019 heeft Johan nieuwe banken gemaakt en geplaatst op de plek waar we altijd kinderen
ontvangen.
Eind 2019 is aan de oever van de voorste poel een ijsvogelwand (foto) gemaakt door twee van
onze mensen: Johan van Hoek en Hans Diepstraten.

Nachtvlindernacht
Op 30 augustus is de nachtvlindernacht, een landelijk fenomeen, gehouden In onze
natuurtuin. Eerst was een presentatie door ons werkgroep-lid Peter Schaft over
nachtvlinders. Daarna een rondleiding en vanaf het donker worden kijken naar nachtvlinders
die op het verlichte scherm of op smeer afkwamen
De avond telde ongeveer 20 bezoekers en mag als goed geslaagd beschouwd worden.
Waarnemingen
Twee werkgroepleden, Piet Hanemaaijer en Huig Slob verzorgden een route in de natuurtuin
voor dagvlindertellingen voor de
Vlinderstichting. De nummers 1, 2, en 3
waren: bont zandoogje, klein koolwitje en
atalanta. In 2019 werden naast vlinders
ook hommels geteld.
Een bijzondere plant die in 2019
verscheen: de bijenorchis (foto).
In augustus werd een kerkuil gespot in
onze tuin. Dit bleek een ontsnapte uil te
zijn die na een aantal dagen weer
verdween.
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Een trouwe vogel in onze tuin is de winterkoning
(foto), mede dank zij de takkenrillen, waar ze vaak in
zitten.
En nog iets: zeer regelmatig vertoonde zich een
ijsvogel in onze tuin. Met name boven/bij de
voorste poel. Hierdoor vatten we het plan op om
een ijsvogelwand te creëren. Inmiddels is deze
gerealiseerd. We hopen dat in 2020 een ijsvogel
zich daar zal vestigen!

Natuurmonumenten
In 2020 is er een bijeenkomst geweest, georganiseerd door Natuurmonumenten over (hun)
Natuurvisie Oosterheide en omgeving. Dit had betrekking op alle natuurgebieden rond
Oosterhout die door Natuurmonumenten beheerd worden.
Het naast onze natuurtuin gelegen stuk grond gaat daar ook toe behoren. Wij hebben, op
uitnodiging, deze bijeenkomst bijgewoond. Wij spraken ons uit voor een nat, open karakter
van dit terrein. En verder gaven we aan dat we als natuurtuin gescheiden willen blijven,
maar wel bereid zijn tot samenwerking.

==========
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Vogelwerkgroep
Algemeen.
De Vogelwerkgroep telt in december 2019 27 leden.

We hebben een kerngroep van 4 personen en daarnaast hebben we een aantal werkgroepen
die steeds weer verslag doen in de 6 bijeenkomsten die we in een jaar hebben.
We hebben het document Richtlijnen Vogelwerkgroep opgesteld, waarin beschreven wordt
wat de activiteiten zijn en welke werkzaamheden zoal door de coördinatoren en de overige
leden verricht worden. Op deze manier zijn alle activiteiten inzichtelijk voor alle leden. Ze
blijven permanent bij de Kerngroep onder de aandacht en worden jaarlijks in de werkgroep
geëvalueerd.
Vogelexcursies
Foto’s: Henk van Gurp

De voorbereidingsgroep van de excursies had dit jaar
weer een interessant programma.
Er waren een aantal bekende bestemmingen:
Zeeuwse en Zuid Hollandse Delta, de Vroege
Vogelwandeling in Dorst, De Kwade Hoek en de
Brabantse Biesbosch.
Nieuwe gebieden waren De Regte Heide, Natuurgebied De Maashorst en Natuurgebied
Markiezaat en Tholen.
Deze excursies zijn toegankelijk voor alle leden van IVN Mark & Donge.
In mei hadden we de Publieksvogelwandeling “Vroeg uit de veren” in het kader van de
Vogelweek. De locatie was in Boswachterij Dorst. We vertrokken om 6.00 uur vanaf de
parkeerplaats bij Beum met een kleine 40 personen, die onderverdeeld werden in 4 groepen
met iedere groep één gids en één lid van de Vogelwerkgroep.
In november hadden we een
Publieksvogelwandeling in het Mastbos en aan
de Mark.
We vertrokken om 10.00 uur vanaf de
parkeerplaats bij Waterschap Brabantse Delta
aan de Bouvignelaan te Breda met een kleine
40 personen. Deze werden onderverdeeld in
groepen met iedere groep één gids.
Vogelcursus
Aan de vogelcursus is afgelopen jaar weer door ±30 cursisten met enthousiasme
deelgenomen.
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In vijf lesavonden hebben we hen geleerd waar je de meeste algemene vogels aan herkent.
Aan hun veren, kleur, houding, gedrag en natuurlijk hun gezang of roep. Ook zijn we
ingegaan op de vogeltrek, de voortplanting en hun diverse biotopen.
Naast de vijf lesavonden hebben we
ze ook meegenomen op vier
excursies, van water naar weiden, van
bos naar heide.
Vooral de excursies waren voor de
meesten een prachtige ervaring. Daar
konden we hen in het veld laten zien
wat we ze in de lessen verteld
hadden. Ook het kijken door een
telescoop was voor de meesten een mooie belevenis.
Uilenbescherming
De coördinator heeft in januari een cursus gevolgd i.v.m. een nieuw registratiesysteem.
Een ander lid van de groep is naar de Provinciale Jaaravond Uilenbescherming geweest.
Bij controle van de uilenkasten is gebleken dat het een goed jaar was voor de steenuilen. Dit
is ook zo in andere regio’s. De kerkuil heeft 4 jongen grootgebracht.
Er zijn dit jaar ook weer een paar adressen bezocht om mogelijk een nieuwe kast te hangen
c.q. te repareren.
Punt Transect Telling (Sovon)
Foto’s: Carla Kruithof

Op 28 december hebben 12 leden van onze werkgroep weer de jaarlijkse officiële SOVONtelling in de Biesbosch gedaan. In drie groepen van vier personen is op 20 vaste punten 5
minuten geteld op zicht en gehoor.
In vergelijk met vorig jaar telden zij iets meer dan de helft in aantal maar aanzienlijk meer
soorten, dus een mooi resultaat.
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Gebiedsmonitoring
Als Vogelwerkgroep inventariseren wij 2 gebieden: In het Oosterheidebos lopen we elke
eerste zaterdag van de maand een vaste route en in Boswachterij Dorst doen wij dat elke 3e
zaterdag van de maand.
Als je de laatste drie jaren vergelijkt in het Oosterheidebos zijn er geen grote verschuivingen,
er komt een soort bij en er gaat een soort af.
Opvallend is bijvoorbeeld dat de
roodborsttapuit al 3 jaar achter elkaar afwezig
is, terwijl het biotoop wel geschikt lijkt. Daar
staat dan weer tegenover dat er voor het eerst
een paartje gekraagde roodstaart waar is
genomen. Het aantal waarnemingen per maand
ligt tussen de 18 en 32.
Sinds 2006 worden hier de tellingen
bijgehouden, het overzicht staat op OnsIVN.
In Boswachterij Dorst tellen we nu twee jaar. Hadden we in
2018 76 soorten geteld, in 2019 waren dat er 75. De
topmaanden waren mei en augustus met meer dan 40
soorten.
Dit gebied is steeds rijker aan soorten geworden, onder
andere door dat er minder getuinierd wordt dan vroeger en
dode bomen vaak mogen blijven staan of liggen. Dit blijkt wel
uit het aantal soorten spechten dat we hier tegenkomen: dit
jaar zagen we de grote bonte specht, de middelste bonte
specht, de kleine bonte specht, de groene en de zwarte
specht.
Huiszwaluwtelling
Al een aantal jaren tellen 4 leden van onze
VogelWerkGroep Huiszwaluwnesten in Teteringen
om de voortgang (en helaas ook soms teruggang)
van het aantal nesten te monitoren. De
telgegevens worden doorgegeven aan de officiële
instanties.
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Golfbaantelling
Twee leden van onze Vogelwerkgroep tellen eenmaal per jaar de verschillende vogelsoorten
die op de golfbaan van de Oosterhoutse golfclub voorkomen. De golfclub heeft een eigen
faunagroep. De mensen van deze groep gaan samen met ons op pad, om zo ook wat meer
over vogels te weten te komen.
Het is een interessant vogelgebied met gemiddeld 40-45 soorten. De telgegevens worden
doorgegeven aan de landelijke organisatie van golfclubs.

==========
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Spitsmuizen
Met twee groepen van elk 15 kinderen hebben we weer een leuk en educatief
spitsmuizenjaar achter de rug.
We kwamen tien keer bij elkaar , meestal in Bavel bij Joke in t atelier en gebruikmakend van
het natuurgebied Gilzerwouwerbeek.
Mari heeft afscheid genomen als begeleider maar gelukkig hebben we Els er voor in de
plaats bij gekregen. We zijn dus met 6 mensen begeleiding
JANUARI
We zijn weer naar Hulten getogen om de wilgen te knotten die daar door Johan geplant zijn
op kinderhoogte.
Een geweldige ervaring weer voor kinderen die nog nooit een zaag of takkenschaar in hun
handen hebben gehad.

FEBRUARI
Gerard heeft ons alles verteld over de mol. Een eigenzinnig diertje.
MAART
Met veel voorbereidingen door Johan hebben de kinderen een prachtig insectenhotel
gemaakt die ze thuis op kunnen hangen.
Eerst werd er uitleg gegeven over de solitair levende bijen in Nederland
APRIL
Mari legde de bestuiving en bevruchting van planten uit waarna de kinderen zaadjes uit
tomaten en andere zaden in een potje mee naar huis namen
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MEI
Margot wist de kinderen te boeien over het leven van de slak.
Na slakken gezocht te hebben buiten konden ze de slakken over een glasplaatje laten lopen
en zo de onderkant bestuderen. Zelfs het eten aan een stukje appel kon zo waargenomen
worden.

JUNI
Omdat het de laatste keer voor de vakantie was en we dan altijd een uitje bedenken gingen
we dit jaar naar de vogelopvang in Zundert.
Heel interessant voor de kinderen. Er werd ook afscheid genomen van Mari en de kinderen
die te oud werden om nog een jaar verder te gaan.
SEPTEMBER
We begonnen met nieuwe kinderen weer met een speurtocht, waarin allerlei
natuurmomentjes en opdrachten in verwerkt waren.
We doen dit om de nieuwe kinderen kennis te laten maken met de omgeving en het lekker
buiten zijn.
OKTOBER
Met behulp van een bomenpaspoort hebben we allemaal een boom bestudeert,
nagetekend, opdrachtjes uitgevoerd, en zo veel geleerd over bomen.
NOVEMBER
Bij de natuurtuin in Wolfslaar hebben we paddenstoelen gezocht en onder leiding van
Margot allerlei wetenswaardigheden over paddenstoelen geleerd.
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DECEMBER
De vogels in de winter kunnen altijd wat hulp gebruiken om voedsel te vinden.
Dit vinden de kinderen ook altijd een leuke middag omdat ze dan wat mogen knutselen om
de vogels de winter door te helpen.
Gerard had een leuke ophang voedercompositie gemaakt en dat mochten ze na maken.
We hebben in 2019 wederom een goed spitsmuizenjaar gehad. Aan de reacties van de
ouders merken we ook dat de kinderen het heel leuk vinden om te komen. Het liefst gaan ze
ook naar buiten wat we zo veel mogelijk proberen zodat ze mogen beleven wat de natuur
hun allemaal te bieden heeft.
We zijn met een enthousiaste groep leiders en hopen zo te kinderen weer wat mee te geven
voor hun verdere leven, zodat zij een positieve kijk op al wat groen is kunnen ontwikkelen.
De leiding, Margot, Irene, Johan, Gerard, Els en Joke

==========
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Torenvalken
De Torenvalken is een jeugdgroep
van IVN Mark & Donge. De
gemiddelde leeftijd van de
Torenvalken ligt tussen de 11 en
de 20 jaar. Dat wil niet zeggen dat
als een Torenvalk 20 is geworden,
hij of zij niet meer mag komen.
Meestal blijven ze er graag bij.
De Torenvalken komen één keer
per maand op zaterdagmorgen bij
elkaar, doorgaans op de 2e
zaterdag van de maand. Met
vakanties wil dit nog wel eens
opschuiven.
Afgelopen jaar zijn de Torenvalken er meermalen op uitgetrokken en hebben leuke
activiteiten ondernomen. helaas niet altijd met een volledige bezetting.
In januari waren we te vinden in het duurzaam leslokaal op Wolfslaar. Daar hielden we
‘Heksenkeuken’. Fijn maken van kruiden, roeren in een pan met tinctuur, olie en bijenwas.
Uiteindelijk stonden er talloze potjes met blessure-crème klaar, naar een receptuur van Paul.
Het helpt zelfs tegen rimpels. Dat viel bijzonder in de smaak bij de moeders van de
Torenvalken.
In februari waren we te gast bij Aat
Rietveld om er de bijenhotels te vullen
die uit het Markdal waren opgehaald.
Daar loopt een klein project voor wilde
bijen. Ze waren in de loop van het jaar
leeggehaald. In maart/april worden ze
weer terug geplaatst.
In maart maakten de Torenvalken onder
leiding van Henk een eigen lepel uit een
stuk hout. Leren omgaan met een mes en
uit een blok hout een lepel snijden. De
ochtend vloog om.
In april waren we net over de grens te vinden in de Elsakker, een gebied in België. Daar
hebben we gezocht naar geocaches onder leiding van Jorien, Dennis en Lisa hun dochtertje
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van vier. Ieder kon een app installeren op zijn/haar mobiel. Daarmee konden we tot op een
paar meter rondom bepalen waar zich een cache bevond. De tocht bevatte meerdere
caches. Ze waren vrij makkelijk te vinden. Een volgende keer gaan we op zoek naar een
cache met een hogere moeilijkheidsgraad.
Jammer genoeg waren er maar twee Torenvalken, naast Paul, Sebastiaan en Iris. De pret was
er niet minder om.

Gevonden geocaches

In mei waren de Torenvalken te vinden op het Begijnhof. Daar hebben ze de diverse
kruidentuintjes bezocht, geroken aan en geproefd van de diverse kruidige gewassen. De
bakkerij waar Torenvalk Diede een zakcentje verdiend werd ook met een bezoek vereerd,
helaas stond Diede niet in de bakkerij. Tot slot waren ze te vinden in het Valkenbergpark
waar heel toevallig omroep Brabant aanwezig was voor het filmen van de jonge eendjes. De
Torenvalken werden en passant geïnterviewd. Het filmpje is uitgezonden op omroep
Brabant.
In juni stonden de waterdiertjes op de planning. Helaas kon dat niet doorgaan. In plaats
daarvan trokken de Torenvalken naar het bloeiende veldje van Staatsbosbeheer in het
Ulvenhoutse bos. Daar waren diverse bloeiende orchissen te vinden. Op de terugweg
werden er hier en daar wat krenten geplukt van de krentenboompjes en kwamen we een
doorwaadbare plaats tegen. Heb je laarzen aan, dan moet je daar natuurlijk doorheen.
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Juli, laatste keer voor de grote vakantie. Geroeid door de singels van Breda. Onderweg een
stop aan een steiger om iets te eten en te drinken.
Meegenomen door de ‘opper grijze Torenvalk’.
September: Heeft als vaste start van een Torenvalken jaar: helpen bij Natuurtuin
Oranjepolder. Dit keer hebben we een hoogtemeting van verschillende punten t.o.v. NAP
gedaan. Het beginpunt lag een eind buiten de natuurtuin. Van punt tot punt werd de hoogte
bepaald tot aan de tuinvijver.
In Oktober bezochten de Torenvalken de biologische boerderij Moervliet. Een boerderij
waar biologisch dynamisch wordt verbouwd en waar mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt een dagbesteding kunnen vinden.
Van Frans kregen we uitleg over de 9 akkertjes waarop groenten worden verbouwd. Twee
van de akkertjes worden ingezaaid met bloemenzaad. Om de grond niet uit te putten
schuiven alle akkers ieder seizoen één plaats op. Bijvoorbeeld: waar bloemkool stond komt
het volgende jaar prei, de prei maakt plaats voor de bloemen, de bloemen voor de rode kool
etc. In 9 jaar is de hele cyclus weer rond.
Er waren ook vier knuffelvarkens, die
ontlokten de groep
veel ach en ohh en wat lief!

-23-

IVN Mark & Donge Jaarverslag 2019
November. Eveneens een vast onderdeel van het programma: meedoen met de landelijke
Natuurwerkdag. Ook dit jaar trokken de Torenvalken naar landgoed de Moeren.
Het contrast met vorig jaar was bijzonder groot, het weer werkte dit keer niet mee.
Het regende veel en lang. Pas toen de klus bijna geklaard was klaarde ook het weer op.

2018

2019

Dit keer moesten de dennetjes eraan geloven: de hei vrijmaken van kleine dennenboompjes.
Na een ochtend hard werken met uiteraard een welkome pauze waarin de deelnemers
werden getrakteerd op drinken en cake kon men tevreden terugkeren naar de schuur. Daar
werd de ploeg opgewacht met warme soep en een beker als aandenken.
December: Laatste activiteit van 2019.
Verzamelen bij huis den Deijl, waar de Torenvalken de hei optrokken, het vlonder pad
bewandelden en ook nog tijd vonden om de losliggende dennentakken te verzamelen
Met drie volle zakken toog de hele groep terug naar de auto’s.
De dennentakken zijn bestemd voor de volgende Torenvalken activiteit in januari 2020.
Dit was het verslag van een Torenvalkenjaar met Paul, Henk, Sebastiaan, Arjane en Iris.
==========
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Natuursignalen

Natuursignalen is het verenigingsblad van IVN Mark & Donge en geeft informatie over
natuur gerelateerde onderwerpen. Er is beperkte ruimte om een wandeling of een andere
publieksactiviteit extra onder de aandacht te brengen naast activiteiten die relevant zijn
voor natuurbeleving, duurzaamheid of biodiversiteit.
Natuursignalen komt vier keer per jaar uit rond de seizoenswisselingen en heeft een oplage
van ongeveer 320 stuks. Afgelopen jaar is er besloten om Natuursignalen digitaal te
versturen naar hen die zich daarvoor konden opgeven.
Door een 90 tal mensen werd hier gehoor aan gegeven. Natuursignalen blijft voorlopig met
een papieren versie uitkomen, mooi dat dat aantal van ruim 500 naar ongeveer 320 stuks is
teruggedrongen.
Daar staat tegenover dat het contract met Editoo is aangepast: van 8 pagina’s in kleur zijn
we overgestapt naar 12 pagina’s in kleur.
Het werken vanuit een thema slaat aan. De artikelen krijgen meer diepgang, het is een
uitdaging voor zowel de redactie voor het verzinnen van de thema’s als de artikelschrijvers
om vanuit een ander gezichtspunt te schrijven. Natuursignalen is hiermee interessanter
geworden, blijkt uit vele positieve reacties.
Gezien dit succes gaan we op deze weg verder, wel met enige flexibiliteit omdat niet alle
artikelen onder het thema zijn te scharen.
De samenwerking met de fotowerkgroep levert iedere keer weer prachtige foto’s op.
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Dikwijls als voorpagina foto, op het achterblad en soms bruikbaar als illustratie als het
onderwerp van de foto aansluit bij een artikel.
Daarnaast kan de redactie een beroep doen op een aantal fotografen. Ook hier wordt
regelmatig gebruik van gemaakt.
De 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. Daarnaast kunnen op één
of twee pagina’s de meer artistieke foto’s een plaatsje krijgen, mits er plek is. De redactie
maakt zoveel mogelijk gebruik van door de leden zelf aangeleverde foto’s.
Eind 2019 bestaat de redactie uit vier personen: Rob Frieswijk, Guus Beenhakker, Peter van
Gils, fotoredactie, Iris van der Vlerk ,eindredacteur. Helaas moest Ethel Borggreven – Ploum
een stapje terug doen en is uit de redactie gestapt. Mogelijk komt Petra Cauwels, net
afgestudeerd als natuurgids het team weer versterken.
Ze zal de eerste maanden op proef meedraaien.

Foto: Hans Klaassen. Sijsje

Planning voor het komende jaar:
Ter gelegenheid van het 50 jarig jubileum van IVN Mark & Donge zal er een jubileumuitgave
uitkomen rond de oprichtingsdatum eind oktober. Rob Frieswijk gaat zich verder verdiepen
in de opmaak zodat dit niet langer door één persoon wordt verzorgd.
==========
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Fotowerkgroep
De Fotowerkgroep telde in 2019 ruim 20 leden.
De eerste zaterdag van de maand (behalve juni, juli en augustus) gaan we buiten
fotograferen.
Meestal is dat op een locatie in de buurt. Bijvoorbeeld Strijbeekse heide, Oosterheide, Dorst.
Maar ook de Zeeuwse kust trekt ons enorm aan;
de dynamiek van de wind, zee, golven en zon zijn
prachtige onderwerpen. We zijn dit jaar 2x naar
zee geweest, in januari naar Zeeland, en in
november een (lang) weekend naar Texel.
Waar we overigens nog leden van de
Vogelwerkgroep tegen het lijf liepen (!)
Foto: Ad Huijben

In de locaties dichterbij zijn natuurlijk ook
voldoende fotogenieke onderwerpen te vinden.
Bos, heide, zandverstuivingen, watertjes enz. enz.
De insteek van de fotowerkgroep is de natuur op
een bijzondere, leuke en aansprekende wijze vast
te leggen.
Foto: Hannie vd Roer

Op de derde woensdagavond van de maanden dat
we buiten fotograferen bespreken we de foto’s die
we hebben gemaakt. Vaak geven we als richtsnoer
een onderwerp mee, omdat het leuk en leerzaam kan
zijn te ervaren hoe iedereen tegen eenzelfde
onderwerp aankijkt.
Foto: José Kool

Van elk lid worden de twee beste foto’s op de website en op OnsIVN, in de openbare groep
Foto’s Fotowerkgroep IVN Mark&Donge, gepubliceerd.
Een keer per jaar nodigen we een spreker uit op een bespreekavond.
Een aantal van onze foto’s hangen in Gemeenschapshuis de Wegwijzer. Het gaat om totaal
zo’n 30 foto’s.
We hebben daar een permanente expositie, waarvan de foto’s 1x per jaar worden gewisseld.
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Zoals ook al bij Natuursignalen gemeld, leveren leden van de werkgroep op verzoek foto’s
aan voor bij artikelen in Natuursignalen.

Foto: Ineke van de Elshout

De leden van de Fotowerkgroep betalen elk jaar een extra bedrag boven op de IVN
contributie die de kosten van de activiteiten van de Fotowerkgroep moeten dekken. Alleen
de kosten van de locatie van de bespreekavonden wordt door IVN Mark&Donge betaald.

Als je je creativiteit de vrije loop laat, krijg je een heel ander soort foto

==========
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Pluisgroep
De pluisgroep is een interne IVN groep en is niet voor publiek toegankelijk. De groep is al in
de jaren 80 voortgekomen uit cursisten van de Natuurgidsen opleidingen, die met elkaar hun
veldkennis wilden bijhouden en uitbreiden.
De Pluisgroep kwam ook in 2019 weer elke dinsdagochtend bij elkaar. De bossen bij Dorst,
inclusief de Seterse Bergen en de Duiventoren, zijn vaste wandelgebieden.
De drie vertrekplaatsen in de boswachterij Dorst bevallen goed en blijven gehandhaafd.
1e. SBB parkeerterrein aan de Wethouder van Dijklaan,
2e. SBB parkeerterrein aan de spoorlijn westelijk van Rijen en
3e. SBB parkeerterrein bij de Seterse Hoeve.
Eén of twee maal per maand wordt er een excursie naar een ander natuurgebied in de regio
gemaakt. In onze jaarvergadering in november wordt het jaarprogramma opgesteld.
De excursies gingen in 2019 naar :
’t Zand – Krabbebossen – Voorbos Ulvenhout – Spinola schans – de Brand – het Merkske –
de Donge – landgoed Oosterheide – Chaams Broek - Regte Heide - Pannenhoef –
Duiventoren – Liesbos – landgoed Valkenberg.
Eind december hielden we i.v.m. de feestdagen geen speciale excursie. Op de eerste dinsdag
van het jaar maken we altijd een gezellige start: een korte Nieuwjaarswandeling en daarna
leggen we aan in een horeca gelegenheid.
Er waren weinig fluctuaties in het aantal pluizers : we begonnen 2019 met 34 leden en
eindigden met 36.
De opkomst is vrijblijvend en sterk afhankelijk van het weertype en ligt gewoonlijk tussen 10
en 20 personen. Er is een vrij vaste kern van 10 tot 12 pluizers, die meestal aanwezig zijn.
Sommigen komen 1 of 2 x per maand en anderen slechts enkele malen per jaar.
==========
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Insectenwerkgroep
De insectenwerkgroep is een samenwerkingsverband van het Bredaas Bijenhouders
collectief, IVN Mark & Donge en KNNV Breda.
Vlinders
Vlinderroutes/vlindergroep
In 2019 zijn door de leden negen vlinderroutes gelopen volgens de methode van de
Vlinderstichting en de waarnemingen zijn ook aan de Vlinderstichting gerapporteerd.
Daarnaast worden de gegevens uit de gemeente Breda ook aan de gemeente doorgegeven.
Verder wordt al meer dan 15 jaar op de Vliegbasis Gilze-Rijen vlinders geteld en
gerapporteerd. Ook op de begraafplaats Zuylen,
golfterrein Toxandria, atletiekvereniging Spiridon,
ijsbaan IJsvermaak en langs de Weerijsdeel in
Breda, worden vlinders geteld. Een bijzondere
waarneming is honderden kleine
parelmoervlinders op de Vliegbasis.
Vlinderdag
Elk jaar wordt door enkele leden in maart de
landelijke Vlinderdag bezocht.

kleine parelmoervlinder

Nachtvlindergroep
Elke laatste maandag van de maanden april-september heeft het werkgroepje de
nachtvlinders geteld in de natuurtuin Wolfslaar met behulp van UV-lamp en scherm. De
waarnemingen zijn doorgegeven aan waarnemingen.nl.
Bijen
Bijengroep
In 2019 is een Bijengroep van ongeveer 16 personen actief geweest door het volgen van
cursusavonden en het houden van excursies. Eind 2019 is deze groep gegroeid tot 20
personen. Stapsgewijs wordt de groep entomologische kennis en vaardigheden bijgebracht.
Determineren, prepareren, vangen.
Inmiddels beschikt nagenoeg iedereen over een binoculair, een net en de nieuwe goede
veldgids voor bijen. Er waren twee cursusavonden in Wolfslaar en twee in Tilburg.
Daarnaast zijn er van het voorjaar tot de nazomer regelmatig excursies, die wisselend
worden bezocht.
Inventarisatie
In 2019 is golfterrein Toxandria, althans het gedeelte dat voor de boomkikker is ingericht
geïnventariseerd op bijen en wespen, evenals begraafplaats Zuylen, de ijsbaan ‘IJsvermaak’
en het voormalig terrein van Spiridon, dat voor boomkikkers is aangepast. Er heeft ook
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rapportage plaatsgevonden aan het bestuur van Toxandria, het bestuur van IJsvermaak en
de directie van Zuylen. Op Gilze-Rijen wordt al meer dan 15 jaar door een lid bijen en
wespen geïnventariseerd. Daarnaast zijn door de individuele leden de klimopbij
geïnventariseerd. Van de laatste soort is vastgesteld dat die een explosieve uitbreiding kent
in Breda. Verder zijn opnamen gemaakt voor een film over wilde bijen.
Bescherming & voorlichting
Tijdens een reguliere IVN-excursie op de Strijbeekse hei is een insecten-safari geprobeerd,
die een succes bleek te zijn. Wordt in 2020 in ieder geval herhaald op grotere schaal.
Met de gemeenten is afgesproken op 28-6-19 dat de begrazing op de geluidswal bij Bavel,
afwisselend in stroken van 100 meter gaat, zodat het voedselaanbod voor insecten het hele
jaar door aanwezig blijft.
Voorlichting door het BBC.
Er werd voorlichting aan volwassenen en kinderen gegeven bij de volgende gelegenheden:
• In 2019 hebben we een aantal bijenhotels verkocht aan Natuurmuseum Brabant;
• Op 26 mei was er een z.g. Begraafplaatsweekend, open dag op begraafplaats Zuylen.
BBC was aanwezig met een standje en gaf voorlichting en educatie over biodiversiteit en
bijen in het algemeen;
• Open Imkerijdagen 14 & 15 juli: op verschillende plaatsen in de regio kregen
belangstellenden uitleg over bijen van BBC’ers, waaronder op boerderij Wolfslaar.
• Educatie op scholen: op de St. Josef school (7 juni) en KBS De Spoorzoeker (1 november)
gaf het BBC interactieve lessen over bijen. Daarmee werden ± 200 basisschoolleerlingen
bereikt. Daarnaast werden diverse BSO’s werden bezocht.
• Boerderij Wolfslaar: 29 september was het 50-jarige bestaan van de boerderij en ter
gelegenheid hiervan heeft het BBC een workshop en voorlichting gegeven voor
volwassenen en kinderen in het nieuwe BIJ-Gebouw;
• Lezingen werden gegeven in samenwerking met de Salonbibliotheek van de Nieuwe
Veste / stichting WIJ. In totaal ging het om 15 lezingen op diverse locaties.
• In Baarle Nassau werd de cursus “Laat je tuin
zoemen” gegeven. Een cursus van 5 avonden.
• Het BBC gaf op 9 november samen met SMO
Breda een workshop met educatie over
bijensoorten aan de imkers die aanwezig waren
op de studiedag van de Nederlandse Bijenhouders
Vereniging.
• Bibliotheek Nieuwe Veste Breda: 1 december was
tweekleurige koekoekshommel
er een evenement ter gelegenheid van de afsluiting
van het duurzaamheidsjaar. BBC was aanwezig met een stand over solitaire- en
honingbijen en gaf voorlichting aan bezoekers van het evenement.
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Libellen
Vanaf begin mei zaterdagsochtends om de twee weken is, bij goed weer, een
libellenexcursie bij Wolfslaar.

bloedrode heidelibel

Insecten – diversen
-

Door studenten van de HAS zijn in opdracht van de gemeente Breda bosmieren
geïnventariseerd op de Galderse heide.
In juni is er een themadag Spinnen georganiseerd in Wolfslaar.

Plannen 2020
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

Dezelfde vlinderroutes zullen worden gelopen, zo mogelijk uitgebreid met nieuwe
routes.
In het voorjaar komt er een algemene insectencursus.
Daarnaast zal incidenteel op Gilze-Rijen naar bijzondere soorten vlinders, bijen en
wespen worden gekeken. Het terrein van de vereniging IJsvermaak wordt weer
geïnventariseerd op vlinders, wespen en bijen, evenals Toxandria en Spiridon. Het plan
is met de hele bijengroep een maal naar de Vliegbasis te gaan. De inventarisatie op
Zuylen wordt in 2020 incidenteel voortgezet. Daarnaast wordt in het kader van de ‘De
nieuwe Mark’ in de stad Breda geïnventariseerd, langs de nieuwe loop en
stroomopwaarts. In het kader van het jubileum komt er een insectensafari op de
Strijbeekse heide.
De activiteiten van de nachtvlindergroep worden gecontinueerd.
Ook de libellenexcursies wordt voortgezet.
In de planning zit een themadag microvlinders.
Via Natuurplein is er betrokkenheid bij de bestrijding van de eikenprocessierups door de
gemeente Breda.

Jan Woolderink, Aat Rietveld, Aad van Diemen
Foto’s: Aad van Diemen

==========
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Paddenwerkgroep
2019, de padden hebben een tunnel!
In de middag op 5 september 2019 was het zo ver. Met één haal van een kleine
graafmachine werd onze paddenwerkgroep het werk uit handen genomen en gestart met de
aanleg van een amfibieëntunnel onder de Ulvenhoutselaan. Is ons werk nu klaar?
Sinds 2006 was er al aandacht voor de trek van amfibieën vanuit het Ulvenhoutse bos naar
het Markdal. Voor amfibieën is deze drukke weg een onneembare barrière op hun trek naar
voortplantingswater in het Markdal. De eerste jaren tot 2009 is er alleen geraapt, op het
fietspad tussen de rotonde en de Bieberglaan, op natte niet te koude avonden.
Vanaf 2010 is er een scherm gezet, grofweg vanaf eind februari tot begin april, afhankelijk
van de temperatuur in het vroege voorjaar. Aan de boskant van het scherm werden
ongeveer 20 emmers ingegraven. Amfibieën op trek lopen tegen het scherm en op hun
zoektocht naar een doorgang vallen ze in de emmers. De emmers werden geleegd in de
avond en in de ochtenden. Alle gevonden dieren werden aan de overkant weer losgelaten.
Elke ochtend en avond werden soort en geslacht genoteerd. De aantallen dieren per jaar
waren erg wisselend, maar er zat wel enigszins een toename in. Het grootste aantal dieren
betreft met stip de gewone pad (95%), op grote afstand gevolgd door bruine kikker. Van
salamanders (kleine, vinpoot- en alpenwatersalamander) werden elk jaar maar enkele
exemplaren aangetroffen. We denken dat deze slimme diertjes ook wel over het scherm
heen klauterden.
Wat ook altijd leuk was waren de vragen van voorbijgangers, want wat doen die mensen
daar toch in de regen met hun emmertjes en hoofdlampjes. Bijna iedereen reageert positief
als je het vertelt. De meest gestelde vraag was, hoe ze dan terugkomen na de voortplanting.
Dat is namelijk bijna niet te regelen met een scherm. De terugtocht is veel meer verspreid en
kleiner. Ook is het later in het jaar is het langer licht en warmer. Padden trekken veel later in
de avond, niet meer in de spits, en ze lopen harder, omdat het warm is.
Gelukkig is deze kwestie ook opgelost, met tunnels kunnen ze beide kanten op! Helaas nog
niet helemaal, want een deel van het scherm aan de Markkant moet er nog komen, maar als
dat er is kunnen alle dieren veilig heen en weer. Overigens niet alleen padden en kikkers,
ook kleine zoogdieren gaan hopelijk de tunnels gebruiken. Misschien dat we de tunnel nog
een tijdje zullen volgen. Maar dan is het, vooralsnog, voorbij. De werkgroep in deze vorm zal
stoppen, maar wie weet wat de toekomst brengt.
De padden hebben hun tunnel, de vrijwilligers hebben inmiddels andere taken gevonden.
Karen en ik wil hierbij alle vrijwilligers van de afgelopen jaren bedanken voor hun inzet,
natuurlijk vooral namens de padden.
Een bewerking van het artikel van Karin van Dueren den Hollander voor Bruisend Ginniken.
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IVN-contact Paddenwerkgroep: Chiel Simons, feb2020
Coördinator: Karin van Dueren den Hollander

Totaal aantal amfibieën per jaar. De meeste dieren zijn padden, op grote afstand gevolgd door bruine kikker. In de jaren
2006 t/m 2009 is er geraapt op het fietspad. Daarna was er een scherm. (bron: Karin van Dueren en Telmee)

Zie ook HTTPS://www.bndestem.nl/breda/breda-is-fan-van-faunatunnels~afbafea5/
==========
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Werkgroepen-overleg WGO
Het werkgroepen 0verleg heeft in 2019 drie maal plaats gevonden.
In de maanden april, juni en september is er een WGO overleg geweest, samen met het
bestuur.
Voorafgaand aan deze bijeenkomsten ontvingen de werkgroepcoördinatoren en hun
werkgroepleden steeds een uitnodiging. Er werd niet met een agenda gewerkt, om zo een
meer informeel karakter van de bijeenkomsten te waarborgen.
Met elkaar en met het bestuur in gesprek gaan, elkaar informeren, ervaringen en ideeën
uitwisselen, ontdekken wat werkgroepen voor elkaar kunnen betekenen, vormden steeds de
invulling van het WGO.
Twee maal was het overleg in ’t Klooster in Bavel. In september kwamen de werkgroepen en
het bestuur in de Floraliatuin in Oosterhout bij elkaar. Dit om te peilen, of deze locatie
mogelijkheden biedt voor IVN activiteiten. Op basis van wederzijdse diensten is besloten dat
de Vogelwerkgroep daar in 2020, als een pilot, de Vogelcursus gaat geven.
Tijdens het WGO in april, werd de nieuwe penningmeester, Marjon van Seeters aan de
werkgroepen voorgesteld.
Een aantal veranderingen op financieel gebied werden geïntroduceerd, zoals:
e-boekhouding toegankelijk voor alle werkgroepcoördinatoren, een maandelijks financieel
overzicht,
nieuwe declaratieformulieren en accordering afspraken gemaakt.
In september werd Brian Versaevel, tijdens het WGO, als nieuw bestuurslid voorgesteld.
Brian zal tijdens de ALV in april 2020 door het bestuur worden voorgedragen als de opvolger
van de huidige voorzitter.
Jaarafrekening en begroting werden als eerste aan het WGO voorgelegd, zodat op -en
aanmerkingen verwerkt konden worden.
De nieuwe formule van het WGO heeft in 2019 naar ieders wens gewerkt en zal ook het
komende kalenderjaar worden, voortgezet.

==========
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Website, Ons IVN en Social media
In de tweede helft van 2018 zijn we begonnen aan de bouw van onze website als onderdeel
van de website van IVN Landelijk. In 2019 is verder gewerkt aan de opbouw van de website.
In samenspraak met verschillende werkgroepen zijn nog diverse aanpassingen en
verbeteringen aangebracht. Zo zijn in de menubalk directe koppelingen aangebracht voor de
Cursussen en de Wandelingen en naar Natuursignalen.

Op de oude website stonden een paar besloten gebieden waar een aantal werkgroepen via
autorisatie toegang toe hadden. Dit was een belangrijk item voor de betreffende
werkgroepen en dit moest zeker terugkomen na het omzetten van de website.
De website die we nu gebruiken voorziet daar echter niet in.
Het is immers een website voor de ‘buitenwereld’.
Door IVN Landelijk is echter een Intranet opgezet, bedoeld als uitwisselingsplek voor alle
IVN-ers. Alle actieve IVN-ers van Mark & Donge zijn inmiddels geautoriseerd voor toegang
tot dit Intranet, OnsIVN genaamd. In OnsIVN zijn groepen aangemaakt.
Een groep kan open zijn, d.w.z. toegankelijk voor een ieder die op OnsIVN kan inloggen. Alle
(actieve) IVN-ers in den lande dus.
Maar een groep kan ook besloten zijn. Dan is toegang alleen mogelijk als je geautoriseerd
bent voor toegang. En dus zijn de besloten gebieden van de oude website ondergebracht in
besloten groepen op OnsIVN.
In het begin is OnsIVN wellicht wat onduidelijk en wellicht wat verwarrend gebleken voor
gebruikers, maar nu wordt er toch volop gebruik van gemaakt.
Wij gebruiken als afdeling Mark & Donge relatief veel besloten groepen.
Wellicht vinden we in de toekomst wat meer aansluiting bij de gedachte van IVN Landelijk
dat OnsIVN een plek zou moeten zijn waar de IVN-ers van verschillende afdelingen kennis en
ervaring met elkaar kunnen delen. Dit zou kunnen worden bereikt door het gebruik van open
groepen.
Met name de onderdelen Activiteiten, Cursussen en Wandelingen zijn speerpunten op de
website. Daar staan onze publieksactiviteiten.
Via Google analytics zijn statistieken te raadplegen over het aantal bezoekers van de website
www.ivn.nl, en in aansluiting daarop het aantal bezoekers van onze website op
www.ivn.nl/afdeling/mark-donge. We hebben hier recent toegang toe gekregen.
Het juist interpreteren van de gegevens (wat geven die cijfers weer en wat zeggen ze nu
eigenlijk) vraagt meer tijd dan we nu hebben om er iets over in dit jaarverslag te publiceren.
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Een eerste indruk is wel dat in ieder geval het item Activiteiten veel bezocht wordt.
Voor 2020 staat op het programma het gebruik en interpretatie van de statistieken verder
uit te bouwen.
Voor 2020 staat ook op het programma het gebruik van social media als Facebook en Twitter
verder te onderzoeken en uit te bouwen. In dit kader hebben we eigenlijk behoefte aan
ondersteuning van mensen die goed thuis zijn in social media.
==========
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Ledenadministratie en contributie
Vanaf 1 januari 2019 is de inning van de contributie overgedragen aan IVN Landelijk. Eind
2018 hebben de leden een nieuwe machtiging voor incasso afgegeven, of aangegeven dat zij
via een factuur wilden betalen.
In een door beide partijen getekend Servicemodel zijn de afspraken hierover vastgelegd,
evenals de wijze van verdeling van de contributie tussen de afdeling en IVN Landelijk.
De uitvoering kende een moeilijke start. IVN Landelijk had de geïnteresseerde afdelingen in
den lande uitgenodigd hieraan deel te nemen. Maar zich kennelijk toch wat verkeken op de
impact die de vele afdelingsaanmeldingen had op de uitvoering.
Wij hebben als afdeling regelmatig gesprekken met IVN Landelijk hierover gevoerd, en de
vinger aan de pols gehouden.
Incasso’s gingen nogal eens verkeerd, of niet in de maand waarin men ooit lid was geworden
(de systematiek van IVN Landelijk). IVN Landelijk heeft met man en macht gewerkt om er
voor te zorgen dat de contributie inning voor 2019 uiteindelijk is uitgevoerd, zij het in een
aantal gevallen op de valreep van het nieuwe jaar.
Een van de zaken waar zij tegenaan liepen was dat er in de loop van de jaren verschillende
servicemodellen zijn ontstaan met net weer andere afspraken en regelingen. Om dit op te
lossen is aan de deelnemende afdelingen eind 2019 een nieuw, versimpeld, servicemodel
voorgelegd. Eén uniform servicemodel voor alle afdelingen. Dat moet een hoop problemen
voor 2020 voorkomen. We hopen met z’n allen dat we wat dit onderdeel een rustiger en
stabieler 2020 krijgen.
Het IVN Landelijk ledenadministratieprogramma op zich werkt naar behoren. Ons oude
ledenadministratie systeem is inmiddels uit het zicht en de gegevens zijn conform de AVG
vereisen verwijderd.
==========

-38-

