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Chief Seattle

Wie had ooit kunnen denken dat een
indiaan op de voorzijde van de
Nieuwsbrief van de Natuur- en
Landschapsvereniging Gilze en Rijen
zou prijken. Dat hij hier staat is niet

zonder reden. Chief Seattle wordt
namelijk een aantal zeer bijzondere
uitspraken toegedicht die wij mensen
zouden moeten omarmen en die ons
de waarden van de natuur zouden
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moeten leren. Zijn uitspraken “the
earth does not belong to us, we belong
to the earth” (de aarde is niet van ons,
wij zijn van de aarde”) en “we do not
inherit the earth from our ancestors, we
borrow it from our children” (“wij
hebben de aarde niet geërfd van onze
voorvaderen, we hebben hem slechts
te leen van onze kinderen”) worden
veelal door de groten der aarde te pas
en te onpas gebruikt.
Maar is het niet veel mooier om te
leven zoals de indianen dat deden, in
harmonie met de natuur en het

landschap, zonder steeds maar weer
te nemen en niets aan het land terug te
geven.
Chief Seattle (er is een stad naar hem
genoemd) heeft meer uitspraken
gedaan die erin resulteren dat hij aan
de bovenkant van het lijstje met
natuur- en milieubewuste personen
staat. Zijn uitspraken zouden verplicht
leesvoer moeten zijn voor onze
volksvertegenwoordigers, zij zouden
nog veel van hem kunnen leren.

Het gaat goed met de boomkikker

Verspreiding van de boomkikker in Brabant (bron: Nieuwsbrief Natuurbalans – Limes
divergens dec 2016)
Historische leefgebied: 1: De Brand, 2. De Leemputten, 3. Molenschotse heide.
Herintroductiegebieden: 4. Chaams Broek, 5. ’t Merkske, 6. De Mortelen, 7. Valkenhorst, 8. De
Kaaistoep.
Spontane kolonisaties vanuit de leefgebieden: 9. Boswachterij Dorst, 10. Golfbaan Toxandria, 11.
Gilzerwouwerbeek, 12. Hollandse bossen, 13. Gouverneursbossen, 14. Banisveld.

In de nieuwsbrief van Natuurbalans –
Limes Divergens van afgelopen
december stond een interessant artikel
over de ontwikkeling en verspreiding
van de boomkikker in Brabant. De
belangrijkste conclusies uit dit artikel
wil ik jullie dan ook niet onthouden.

Afgelopen jaar zijn in alle leefgebieden
tellingen uitgevoerd in de koorperiode
en in de periode nadat de juveniele
(jonge) boomkikkers het water hebben
verlaten. Het maximale aantal dieren
dat op een dag geteld kan worden
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wordt gebruikt als maat voor de
populatieontwikkeling. Daarnaast levert
deze monitoring een vrij betrouwbaar
beeld op van het aantal wateren waar
kooractiviteit plaatsvindt en het aantal
wateren waarin dit leidt tot succesvolle
reproductie. Deze methodiek wordt al
sinds de jaren ’90 van de vorige eeuw
toegepast door de boomkikkerwerkgroep Noord-Brabant in de drie
historische leefgebieden; nu al bijna 30
jaar!
Door de herintroductie-programma’s
en door natuurlijke verspreiding als
gevolg hiervan is het aantal gebieden
met kooractiviteit van boomkikkers in
Noord-Brabant gestegen van drie in
2008 tot maar liefst dertien in 2016 (zie
Terugblik Nieuwjaarsbijeenkomst
Op zaterdag 14 januari organiseerde
de Natuur- en Landschapsvereniging
Gilze en Rijen haar nieuwjaarbijeenkomst. Ook dit jaar vond de
bijeenkomst plaats in de vakantiewoning van Johan Oprins aan de
Fransebaan te Alphen.

bovenstaande afbeelding). Dit is een
heel positieve ontwikkeling uit het
oogpunt van risicospreiding. Daar komt
nog bij dat er in 2016 in het Banisveld,
een gebied van Natuurmonumenten op
ruim 2 kilometer afstand van de
Mortelen, een volwassen vrouwelijke
boomkikker
werd
waargenomen.
Natuurlijk zijn de gebieden met
natuurlijke kolonisaties niet allemaal
als afzonderlijke leefgebieden te
beschouwen. Ze tonen echter wel aan
dat de boomkikker op eigen kracht al
behoorlijke
afstanden
weet
te
overbruggen en nieuwe kansrijke
gebieden koloniseert, waarbij in vrijwel
alle gevallen ongeschikte gebieden
werden doorkruist.

konden aan
ondervonden.

den

lijve

worden

Menig lid van onze vereniging was
present om in een ontspannen sfeer de
beste wensen aan eenieder over te
brengen. De NLGR had Mari Verkade
en Toon Thielen bereid gevonden om
op deze dag een korte wandeling te
gidsen. De elementen der natuur
Ook dit jaar was er weer een kleine
quiz om de wisseltrofee, het “slimme
uiltje”, in de wacht te slepen. Deze
keer hadden we een dierenquiz
samengesteld met meerdere te gokken
antwoorden, maar ondanks dat bleek
het toch een pittige opgave om het
juiste antwoord te vinden.
Het team dat dat het beste wist te doen
scoorden met een 80%-score en werd
voor één jaar houder van de
wisseltrofee.

Bladzijde 3 van 4

Kinderen begeleiden in de natuur
Ook dit jaar worden door Het
Bewaarde Land weer informatieavonden georganiseerd. Het Bewaarde
Land is een natuurbelevingsproject
voor de groepen 5 en 6 van het
basisonderwijs. De hoofddoelstelling is
om kinderen drie dagen in drie
opeenvolgende weken met al hun
zintuigen de natuur te laten ervaren en
zich er thuis te laten voelen. Het
Bewaarde Land is sinds 2016
ondergebracht bij het IVN.

Komende maanden organiseert Het
Bewaarde Land informatieavonden
voor potentiële vrijwilligers. De meest
dichtstbijzijnde informatie-avond vindt

plaats op dinsdag 7 februari bij het
Natuurmuseum, Spoorlaan 434 te
Tilburg. Tijdstip van 20.00 tot ca. 21.30
uur.
Daarnaast organiseert Stichting Het
Bewaarde Land dit voorjaar een
opleiding voor nieuwe vrijwilligers, die
in Het Bewaarde Land Wachters
worden genoemd. De opleiding bestaat
uit een driedaagse training op één van
de Bewaarde Landlocaties gevolgd
door drie dagen als hulpwachter met
een ervaren wachter. Na de opleiding
bepaal je zelf hoe vaak je een groepje
kinderen wilt begeleiden. Als wachter
maak je kinderen op speelse wijze
vertrouwd met de natuur. In bomen
klimmen, hutten bouwen, kruiden en
bessen eten, allerlei planten en dieren
leren kennen, sluipspelletjes doen, een
wandeling in stilte en nog veel meer.

Heb je op- of aanmerkingen over deze nieuwsbrief, of wil je reageren op één van de
onderwerpen, schroom dan niet om ons daarvan in kennis te stellen via onderstaand
mailadres:

info@natuurlijkgilzerijen.nl
Activiteitenkalender 2017
7 februari

Vergadering bestuur NLGR
(20:00 – 22:00 uur)

11 februari

Handen uit de mouwen met de NLGR
(9:00 – 12:00 uur)

11 maart

Handen uit de mouwen met de NLGR
(9:00 – 12:00 uur)

5 april

Lezing over Nachtvlinder door Frans Post
CC de Schakel in Gilze (20:00 – 22:00 uur)

? juni

Jubileumfeest 10-jarig bestaan van de
Natuur- en Landschapsvereniging Gilze en Rijen
Heb je informatie voor deze kalender, geef die dan door aan Sjoerd Borst
Wil je ook een artikel verzorgen voor deze nieuwsbrief?
Neem dan contact op met Sjoerd Borst via het bovenstaande mailadres.
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