2020 Jaarverslag Werkgroep Dongevallei
Inleiding
De werkgroep heeft als ‘werkgebied’ de Dongevallei vanaf de spoorlijn Tilburg-Breda tot aan het
Wilhelminakanaal (inclusief de Reeshofweide) en voorts aansluitend stroomafwaarts in het verlengde
van de Donge de natuurgebieden De Rekken en de Lange Rekken. Voor het eerst sinds 10 jaar zijn er
nieuwe leden (5) bij gekomen en bestaat de werkgroep niet meer uit één persoon. Daarnaast is er
natuurlijk de actieve rol die de coördinator speelt in de Vrijwilligersgroep Dongevallei, een initiatief
buiten de KNNV om (maar wel door de Vereniging gesteund!), die zich met name richt op het verrichten
van beheerwerkzaamheden en zwerfvuil opruimen in de Dongevallei en Lange Rekken.
De activiteiten van de werkgroep bestaan uit monitoring, advisering natuurbeleid en terreinbeheer,
begeleiding herinrichtingsprojecten van de gemeente en kleinschalige beheerwerkzaamheden
aanvullend op het reguliere beheer door de terreineigenaar/groenaannemer. Door de Corona-richtlijnen
hebben een aantal activiteiten en excursies niet plaats kunnen vinden of zijn in aangepaste vorm
uitgevoerd. Met name het niet doorgaan van de Nationale Natuurwerkdag en de actie ‘Nederland Doet’
springen daarbij in het oog.

Monitoring
Er is in de gehele Dongevallei een gedetailleerde kartering verricht naar de verspreiding van een aantal
invasieve plantensoorten (Gele bieslelie, Watercrassula, Parelvederkruid). Van die kartering is een
verslag gemaakt met verspreidingskaarten. Het rapport is naar de gemeente gestuurd. Ook is er in de
Oude Leij (42/2-2020) een artikel geschreven over het dilemma van enkele exoten in de Dongevallei.
Zoals elk jaar heeft de Paddenstoelwerkgroep weer in een tweetal deelgebieden de verschillende fungi
geïnventariseerd en 28 nieuwe soorten voor de Dongevallei aangetroffen. Elk jaar wordt daar ook een
verslag over geschreven dat in de Oude Leij verschijnt. Het meetpunt 022 (Dongevallei) van het
Landelijk Meetnet Nachtvlinders is weer bemonsterd: 143 soorten / 871 exemplaren zijn in de
Skinnerval aangetroffen. In 2020 is een concept-route uitgezet voor Dagvlindermonitoring in 2021 in het
kader van het Landelijk Meetnet Dagvlinders van de Vlinderstichting. De BMP-plot Marleplas is, zoals elk
jaar geteld en gekarteerd. Over 12 jaar vogeltjes tellen rond de Marleplas is een uitgebreid verslag
gepubliceerd. De populatie-ontwikkelingen van de Canadese gans sinds 2006 zijn in beeld gebracht in
een artikel in de Oude Leij (42/3-2020). De werkgroep-coördinator is daarover geïnterviewd door
Brabants Dagblad.

Beleidsadvisering
De coördinator van de werkgroep heeft zijn adviserende activiteiten naar de gemeente met betrekking
tot de natuurontwikkeling van de Reeshofweide en de herinrichting van vogelgebied de Lange Rekken
ook dit jaar weer voortgezet. Het begeleiden van de uitvoering van beide projecten is zeer intensief en
heeft veel tijd gevergd. Er is met betrekking tot beide projecten meermalen ambtelijk overleg geweest.
Er is door de werkgroep-coördinator een notitie opgesteld gericht aan de gemeente inzake omissies,
bezwaren en aanbevelingen ten aanzien van de voorgenomen of reeds uitgevoerde inrichting in de
Reeshofweide. Een flink aantal opmerkingen zijn alsnog verwerkt. Op verzoek van de gemeente heeft de
coördinator (in samenwerking met de Vrijwillige Weidevogelbescherming ABG-gemeenten) een
concept-beheerplan voor het vogelgebied Langer Rekken opgesteld. De ‘groene’ wethouders van de
gemeenten Tilburg èn Gilze-Rijen namen, na een politiek praatje, op symbolische wijze het heringerichte
gebied in ontvangst. Over beide projecten is een artikeltje verschenen in de Oude Leij (42/4-2020). De
werkgroep-coördinator heeft een interview over het Lange Rekken-project gegeven aan het Brabants
Dagblad. Dat viel bij een aantal agrariërs in de omgeving niet altijd in goede aarde. Dat is de reden dat
hij heeft teruggetrokken als lid van de vrijwillige weidevogelgroep Lange Rekken.

Op verzoek van het afdelingsbestuur van de KNNV-Tilburg heeft de werkgroep-coördinator uitgebreid
commentaar geleverd op de Nota Beheer Stadsregionale Parken Tilburg, die Arcadis in opdracht van de
gemeente heeft samengesteld. Ook de Dongevallei kwam daarbij aan de orde. Tevens is door hem ten
behoeve van de ‘groene’ fractieleden in de gemeenteraad een presentatie gegeven over de
natuurwaarden van de Prinsenhoef (Stadsbos013)

Beheeradvisering
De werkgroep-coördinator heeft, zoals elk jaar, overleg met de gemeente en de groenaannemer gehad
over de uit te voeren beheerwerkzaamheden in de Dongevallei. Ook heeft hij een kennismakingsgesprek
gehad met de nieuwe omgevingsmanager van de betreffende groenaannemer over de communicatie
van het groenonderhoud in de Dongevallei. Voorts is er bezwaar aangetekend tegen de uitvoering van
wegonderhoud ter plaatse van de Lange Rekken door de gemeente Gilze-Rijen. In overleg met die
gemeente en de aannemer is de aantasting van de waardevolle bermflora hersteld. De coördinator
heeft samen met twee lokale agrariërs gezorgd voor de herinzaai van een ter plaatse thuishorend
zaaizaadmengsel. Het is afwachten hoe dit zich komend groeiseizoen manifesteert. Twee van de nieuwe
werkgroepleden gaan de gemeente adviseren over het inrichten en beheer van een nieuw aan te leggen
bijenwei/vlinderidylle in de Dongevallei.

Beheeractiviteiten
De beheeractiviteiten lagen dit jaar op een laag pitje vanwege de Corona-beperkingen. In de Lange
Rekken is op verzoek van de gemeente op één van de vergraven natuurvriendelijke slootoevers hooi
verspreid dat van Natuurmonumenten uit het Vlijmens Ven was verkregen. De bedoeling daarvan is dat
de maagdelijke grond wordt geënt met zaden van botanisch waardevolle graslanden uit de omgeving.
De activiteit werd uitgevoerd door de Vrijwilligersgroep Dongevallei in samenwerking met een lokale
agrariër.

Vrijwilligersgroep Beheer Dongevallei
De jaarlijkse onderhoudsbeurt van de Oeverzwaluwenwand is dit jaar wegens de Corona-restricties ten
aanzien van de groepsgrootte niet doorgegaan. De zwaluwen hebben het daardoor dit jaar wel laten
afweten. Wèl hebben we hooi verspreid om een natuurvriendelijke oever te enten met waardevolle
slootoeverplanten (zie hiervoor). De vuilruimploeg heeft 10 keer een gedeelte van de Dongevallei
geruimd, zowel binnen als buiten het veeraster. De Natuurwerkdag en de actie ‘Nederland Doet’ heeft
wegens Corona niet door kunnen gaan. Het Coördinatiepunt Landschapsbeheer Brabant bestond 40 jaar
en de werkgroep-coördinator heeft de daarbij behorende attentie aan leden van vrijwilligersgroep
uitgedeeld.

Excursies
Er zijn dit jaar wegens Corona geen excursies gehouden in de Dongevallei, behalve voor de nieuwe
werkgroepleden, die met de werkgroep-coördinator een kennismakingsbezoek aan het gebied hebben
gebracht.
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