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AI 13 jaar beheren de Madese Na

tuurvrienden het Natuurpark HDe
 
Liniehof'.
 
Door enkele leden van de "Madese
 
Natuurvrienden" (ontstaan in 1974)
 
werden boeken van de heren Lon

do, Sipkes/Landwehr en de Iyri

sche omschrijvingen van Thijsse's
 
Hof door Jac. P. Thijsse stuk gele

zen. 
Snel ontstond aldus ook binnen on
ze vereniging de wens, om een na
tuurpark I-tuin aan te leggen. 
Met o.a. als doel, op een kleine op
pervlakte natuurbescherming en 
natuurstudie mogelijk te maken 
voor b.v. scholen. 
Voor zo'n tuin heb je grond nodig. 
In ons geval zou de gemeente Ma
de ons van die grond moeten voor
zien. Aanvankelijk was er weinig 
medewerking, maar na wat wikken 
en wegen werd ons dan toch in 
1978 door de gemeente een stuk 
grand aangeboden, 3,75 ha. groot. 
Onze gemeente had een aantal ja
ren eerder deze strook volgens een 
plan van een ingenieursbureau aan 
laten planten, met als primaire 
functie geluidswering (de groen
strook scheidt de woonwijk Ligne 
II van de A 59). 

Nu aan de slag! 

Nu konden de "Madese Natuur
vrienden" een van hun eieren kwijt. 
Wij hadden onze zin gekregen, we 
konden aan de slag. 
Een voorlopig beheersplan werd 
opgesteld, drie containers vuil wer
den opgeruimd en na behoorlijk 
wat maaiwerk werd het gebied om
gevormd van een verruigd gebied 
tot een voor ons bruikbaar terrein 
(tot grote spijt van de jeugd trou
wens). Dat je dan ook kennis 
maakt met de nieuwe 'buren' uit de 
woonwiJ< spreekt vanzelf. 

Verrassende ontdekkingen 

Na onderzoek middels bodemkaar
ten en proefboringen bleek, dat er 
in ons park vijf verschillende grond
soorten lagen: een ideale uitgangs
situatie. 
Maar de koek was neg niet oo: 
Binnen de grenzen van ons park 
bleken een aantal historische ele
menten te Iiggen t.w. een houtwal, 
een elzenwal, een oude verbin
dingsweg, gemarkeerd door oude 
bornen en een, zoals wij het noe
men, duinpan. Het laatste restant 
van wat eens een groot stuifzand
gebied ten westen van het oude 
dorp is geweest. 

Een aantrekkelijk park 

Met deze kennis, goede boeken, 
persoonlijke begeleiding van dhr. 
Sipkes, een flinke portie arbeidslust 
en heel veeI doorzettingsvermegen 
hebben we in de afgelopen 13 ja
ren veel bereikt. 
De aantrekkelijkheid van het park 
schuilt volgens ons in het feit, dat 
dit openbaar stukje groen zoveel 
gradi~nten herbergt, dat er voor de 

et natuurpark figt in de Noordbra
antse gemeente Made-Drimmelen op 
etsafstand van Breda en de Brabant
e Biesbosch. 
is bereikbaar met lijn 91 (Sneltrein
us) ult Dordrecht richting Breda, hal
e Gootned Schalkenstraat en met lijn 
123 uit Breda v.v. 

en Jigtaan de Kievitstraat, op gehoor
fstand van de 'Maasroute' (A 59). 
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ge'interesseerde leek, maar ook 
voor een kritische natuurtu inbezoe
ker heelwat te beleven valt. 
De gradienten, reeds aanwez ig of 
door ons ingrijpen (beheer) ont
staan, laten b.v. overgangen van 
nat naar droog, licht naar donker 
en voedselarm naar voedselrijk 
zien. 
Neem b.v. de west kant van het 
park: de duinpan. Een gebiedje 
waar de hoogteverschillen en de 
variatie in plantengroei meteen in 
het oog springen. 
Natte stukken - een zuur moeras 
en het yen (1984 resp. 1990 gegra
Yen) en droge, hoge stukken slui
ten hier fraai op elkaar aan. 
Planten zoals brern, gaspeldoorn, 
zandblauwtje, zonnedauw, vetblad 
en orchideeen kun je hier aantref
fen. Maar blijf a.u.b. op de paden! 

Het terrein is zo kwetsbaar!
 
Het tegenovergestelde van het
 
voedselarme dUingebied Iigt aan
 
de oostkant van het park . Hier be

vindt zich b.v. het moerasbos: nat,
 
voedselrijk en met veel ruigtebe

groeiing.
 
Een volledige beschrijving van de
 
inrichting en het beheer van "De
 
Llntehof" zou in het kader van dit
 
artikel te ver voeren.
 
Wat dacht u van een bezoekje aan
 
ons natuurpark? AI dan niet onder
 
begeleiding van een van onze gid

sen kunt u ons park dan wei uitge

breid leren kennen. Een bezoek
 
om ideeen op te doen, van elkaar
 
te leren en je ervan te overtuigen,
 
dat - als er iets mis gaat - volhou

den de rnoelte waard is. De "Made

se Natuurvrienden" kunnen daaro

ver meepraten. D
 

NATUURPARK "DE L1NIEHOF" 

• 16.2.1978 gaf de gemeente Ma
de toestemming aan de "Mades 
Natuurvrienden" om een strook va 

,75 ha. in te richten als natuurtuin . 

.. 9.6.1984 werd het natuurparkdoo 
hr. C. Sipkes officieel geopend. 

Het natuurpark kent de volqeno 
rondsoorten: 
eld- en laarpodzolgrond, beek- en 
nkeerdgrond en vaaggronden 

(Ieem- en kiezelrijk zand zonde 
uidelijk bodemprofiel) . 

• "De Liniehof' wordt beheerd do 
e "Madese Natuurvrienden", een' 

locale	 vrijwilligersgroep, die ver
chillende werkgroepen kent : 
gidsen- en werkgroep natuurpark I 

vogelwerkgroep
 
gidsengroep Brabantse Biesbosch .
 

.. De "Madese Natuurvrienden" ge
en 4x per jaar een mededelingen
lad voor leden en donateurs Uit: 

1'De Roerdomp" en kennen een 
ruk verenigingsleven met meerde 
e aktiviteiten per maand . 

'. Er bestaat een uitstekend wandel 
oekje voor hat Madese natuur
ark: "Natuurparkgids 'De Liniehof , 
eschreven door Wil Born. 
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