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LANDKAARTJE 
 
De vlinder op de voorzijde van dit Hoefblad fotografeerde ik tijdens één 
van de vlindertellingen in Landgoed Huis ter Heide. Het is een landkaartje, 
dat nectar zoekt in de bloemen van het jacobskruiskruid.  
Deze soort dankt zijn naam aan het landkaartachtige patroon op de on-
derzijde van de vleugels, met verschillende bruintinten en lichte aders. 
We zien hier de zomergeneratie, aan de bovenzijde overwegend zwart 
van kleur. De voorjaarsgeneratie ziet er echter aan de bovenzijde heel 
anders uit: oranjebruin met een zwart vlekkenpatroon. Men noemt dit met 
een duur woord "seizoensdimorfisme". 
De voorjaarsgeneratie vliegt van eind april tot midden juni, de zomergene-
ratie van midden juli tot eind september. 
De voedselplant van de rupsen is de grote brandnetel. 
 

Hanny Oerlemans 
 
 
 

ONTSNAPTE VREEMDELINGEN. 
 
Ondanks een stabiele populatie houdt de Zoogdierenvereniging losgela-
ten of ontsnapte exotische eekhoorns goed in de gaten: de afgelopen vijf 
jaar zijn er al negen exotische familieleden in het wild gesignaleerd. Er 
leven bijvoorbeeld Pallas eekhoorns bij Weert, nakomelingen van exem-
plaren die in 1998 bij een dierenhandelaar zijn ontsnapt. Verder zijn in 
Sint-Anthonis Chinese boomeekhoorns gezien en in Tilburg Siberische 
grondeekhoorns, die zijn losgelaten tijdens verhuizing van een dierentuin. 
Want hoe goed bedoeld ook, door verspreiding van ziektes en concurren-
tie met de inheemse eekhoorns kunnen deze vreemdelingen de populatie 
rode eekhoorns op termijn ernstige schade toebrengen. 
                                                                                                              

Info uit Grasduinen. 
 
 

VLINDERS HERKENNEN-KARS VELING. 
 
We zijn met enkele mensen van de vlinderwerkgroep naar de lezing met 
dia‟s van vlinders, in het Natuurmuseum Brabant geweest. 
 
Naar vlinders kijken is een bijzondere ervaring. Als je eenmaal geboeid 
bent, laten ze je niet meer los. Je kunt genieten van hun vrolijk gefladder 
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op een zonnige dag en hun bijzonder gedrag observeren. Maar hoe houd 
je nu blauwtjes, dikkopjes en al die andere soorten uit elkaar? De Vlinder-
stichting zou tijdens deze lezing tips en uitleg geven over soortherkenning 
van de dagvlinder.  
 
Het was een boeiende lezing, waar we wel wat van op hebben gestoken. 
Met hele mooie opnames van veel vlindersoorten. 

                                                                                                                             
Lammie. 

 

 

 

DE NIEUWE KANDOEL-NATUURTUIN. 
 
Op 4 mei zijn Riet en Lammie bij Peter Verschure geweest om van hem 
de bevindingen te horen over het nieuwe stuk grond wat bij de Kandoel-
natuurtuin komt. We huren het stuk grond voor een symbolisch bedrag 
van tien euro van de gemeente. Het gebied wordt anderhalve hectare 
groot. Peter coördineert de werkgroep en houdt contact met de gemeente, 
provincie en Brabants landschap, die gezamenlijk het geheel subsidiëren. 
Het gebied wordt een landschappelijk geheel, met bomen, planten, strui-
ken en bloemen. Ook aan de bomen in het nieuwe gebied komen kijkkast-
jes te hangen. Als je dan door de natuurtuin loopt kan je in deze nestkast-
jes kijken of deze bewoond zijn. Wat heel leuk is om te zien, hoe uit een 
eitje een vogeltje komt. (Zie tekening volgende bladzijde.) 
 
De bestaande kikkerpoel wordt vergroot, deze wordt (of is misschien al) 
uitgegraven door een loonbedrijf en de grond zal worden hergebruikt vol-
gens bestaande wettelijke regels. De vrijgekomen gele grond in terras/ 
parkeerplaats en de teeltaarde naar akkers of wallen. Ook grote delen 
verschralen door geheel of gedeeltelijk de teeltrijke bovenlaag te verwijde-
ren. Dit hoeft niet vlak te gebeuren. De kikkerpoel moet ook aan verschil-
lende eisen voldoen o.a. met flauwe taluds zodat de dieren er gemakkelijk 
in en uit kunnen.  
 
In het nieuwe gebied komt ook een hoogstam fruitboomgaard, waar de 
mensen in het najaar fruit kunnen halen voor eigen gebruik. Vanuit de 
oude natuurtuin worden enkele zilverlinden verplaatst naar het nieuwe 
gedeelte, waar ze beter tot hun recht komen. In de bestaande heg wordt 
een doorgang gemaakt zodat de twee delen in elkaar overlopen en het 
lijkt of het altijd al bij elkaar heeft gehoord. Onder de bomen komt een 
bloemrijk grasland. De bijenvereniging Ambrosius wordt ook bij dit project 
betrokken. De jeugdnatuurverkenners krijgen een eigen honk, met een 
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schuilhut en eigen tuintjes waarin ze naar hartenlust kunnen zaaien en 
oogsten. Als het slecht weer is kunnen ze binnen onder leiding knutselen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plannen om de natuurtuin in de toekomst open te stellen voor scholen en 
excursies, mogelijk in samenwerking met de ijzertijdboerderij. Zover is het 
nog niet, eerst zal er nog veel werk verzet moeten worden. Hiervoor zijn 
vrijwilligers welkom. Een van onze beste krachten Cees de Wit missen we 
heel erg bij het verwezenlijken van onze plannen. In Zundert halen we 
bomen en planten, maar deze moeten ook weer gelijk geplant worden. Als 
je door Kandoel wandelt of je zit op de bank voel je de stilte om je heen 
en kun je genieten van de schoonheid en het gezang van vogels. Soms 
komt het ijsvogeltje even bij de poel op een tak zitten. Peter was heel en-
thousiast over zijn team en het werk en verder wil Peter verslag doen via 
het Hoefblad over de vorderingen en werkzaamheden in de nieuwe na-
tuurtuin. 
 

Namens de redactie                                                                                                  
Riet en Lammie.  
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HALVE DAGTOCHT NAAR DE OUDE HONDSBERG. 
 
We vertrekken met een mooie zonsopgang naar Oisterwijk. De auto‟s bij 
het restaurant Kleyn Speyck geparkeerd. We wandelen nu het bos in en 
we zien een hele mooie oude boom met tonderzwammen. Ook vliegt er 
een buizerd over en langs de oever van een beekje groeit dubbelloofva-
ren. Deze plant blijft in de winter groen.  
We komen nu bij het gebied de Oude Hondsberg. De Oude Hondsberg is 
de naam van een 83 ha groot landgoed onder de gemeente Oisterwijk en 
Moergestel, dat een aantal jaren geleden eigendom werd van Stichting 
Noordbrabants landschap en daarmede tot in lengte van dagen gevrij-
waard is voor vernieling of verdere versnippering.  

Al wandelend komen we bij het riviertje de 
Reusel. De ijsvogel komt hier ook voor, maar 
helaas niet gezien. We gaan het bruggetje 
over en we zien de Hondsberghoeve; in de 
tuin zien we boomklevers hangend aan een 
pindanetje.  
We lopen langs een ven, daarna komen we 
bij het Rietven aan. Het geheel door riet om-
zoomde ven, met hier en daar lisdodden, 
wordt door een omstreeks in 1913 gelegde 
dam in tweeën gedeeld, waarbij een klein 
bruggetje de verbinding vormt. 

Het totaal overzicht van het ven wordt hierdoor nadelig beïnvloed wat niet 
wegneemt dat de begroeide dam toch een schilderachtige doorgang 
vormt. Roerloos staat hier bij winterdag het riet met zijn pluimen in top. 
Het bosgebied waar we doorheen gaan bestaat voornamelijk uit grove 
den, berk en zomereik. We wandelen nu via een brug de Reusel over, 
waar we de grauwe ganzen zien in een weiland langs deze beek. We 
gaan verder langs de Reusel en daarna door het bos, waar we op een 
boomstronk verschillende mossen zien, o.a.  bekertjesmos. De Vlaamse 
gaai laat zich bewonderen. We staan nu bij het Diaconieven, waar een 
laagje ijs over ligt. Hier komt ook de watervleermuis voor. Ze scheren over 
het wateroppervlak en voeden zich met insecten, o.a.  schietmotten, 
(dans)muggen en kevers. Even later zijn we bij het Brandven en hier ligt 
ook een ijslaag, met mooie ijsbloemen erin. 
We gaan weer verder en onderweg zien we een oude boomstam begroeid 
met mossen en berkenzwammen. En al wandelend komen we bij Kleyn 
Speyck aan waar we koffie drinken. Christ en Fia bedankt voor deze 
prachtige wandeling in de natuur.  

Lammie. 
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DE HUISMUS. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                       
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De huismus hebben we aan het Siberische graan te danken. 
Ruim een eeuw geleden woonde dit tegenwoordig zo overbekende  
vogeltje nog niet in Nederland. Het leefde in Azië en kon pas in de 
richting van Europa oprukken toen de Russen in het begin van de acht- 
tiende eeuw  in Siberië de teelt van granen invoerden. Daarna ontdekten  
de mussen de graanvelden in Noorwegen. Langzaam maar zeker dron-
gen de vogels Midden-Europa binnen. Omstreeks 1810 tjilpten ze al in 
enkele dorpen in het Thuringer woud, terwijl ze in 1864 het Schwarzwald 
aan hun verspreidingsgebied hadden toegevoegd. In die tijd behoorde de 
huismus volgens W. Marshall tot de populairste in het wild levende 
vogels in Duitsland. Hoezeer de aanwezigheid van de huismus werd 
gewaardeerd, blijkt wel uit een citaat van Newmann uit 1865, “een dorp 
zonder mussen is als een huis zonder kinderen”. 
De alom bekende huismussen kwamen overigens als laatste in Europa 
aan. Hun verwanten, de Spaanse en de Italiaanse mussen, hadden deze 
sprong al eerder gewaagd. 
De huismus is wel de vogel die overal waar hij voorkomt, zich volkomen  
bij de mensen heeft aangepast. Waren ze in de beginperiode aan de 
graancultuur gebonden, thans weten ze overal hun kostje bijeen te schar-
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relen. Ze zijn buitengewoon voorzichtig en sluw; hun gestoei mag dan 
zorgeloos lijken, toch ontgaat niets aan hun scherpe blik. Ze houden er 
speciale signalen op na om te waarschuwen als er gevaar dreigt. Trekt 
iets vreemds op de grond of in de lucht de aandacht, dan wachten de ou-
de ervaren rakkers tot enkele jonge waaghalzen het zaakje gaan onder-
zoeken. Zijn dat echter hun eigen onervaren jongen, dan worden deze 
teruggeroepen. Wanneer er geen reactie komt strijken ook de oudere vo-
gels bij het object neer. 
Hun vijanden van weleer, sperwer en havik, zijn niet talrijk meer, zodat de 
mussen ongestoord kunnen nestelen. Meestal is dat nest een slordig in 
elkaar geflanst bouwsel en dan te bedenken dat hij tot de wevervogels 
behoort, de bouwmeesters bij uitstek in de vogelwereld. Drie tot viermaal 
per jaar brengt het echtpaar huismus een broedsel groot. 
Via zo‟n driehonderd voedselvluchten per dag worden de om voedsel 
krijsende jongen van insecten bediend.  
 
Ongeveer 150 jaar geleden was men in Amerika zo gecharmeerd van de  
huismus, dat er 700 paartjes werden ingevoerd. Om de levenskansen 
van deze immigrantjes te vergroten, werden hun natuurlijke vijanden 
met alle kracht bestreden. Door hun grote broedproductiviteit vermeerder-
den zij zich enorm en de Amerikanen kregen weldra de rekening gepre-
senteerd voor hun onbezonnen daad. Binnen de kortst mogelijke tijd had-
den de mussen daar de gehele inheemse vogelwereld in de war gestuurd. 
Ook brachten ze grote schade toe aan de graangewassen en amper 25 
jaar later werden ze zelfs tot staatsvijand nummer één verklaard. 
 

Uit: Het kleine Loo. 
 

Ingezonden door Jan Vrinten. 
 

 

 

SUPER DE BOER BEDANKT 
 
Wederom heeft onze natuurvereniging een aanzienlijk bedrag mogen ont-
vangen van de heer Sengers, bedrijfsleider van Super de Boer. Voor de 
derde keer op een rij organiseerde deze winkel de verenigingenactie, 
waaraan ook wij hebben meegedaan en waarmee we meer dan gemid-
deld scoorden, ruim € 170,-- konden wij bijschrijven op ons saldo, een 
mooi bedrag waarvan wij nuttige dingen kunnen doen. Natuurlijk ook die-
genen, die hun muntjes in onze spaarpot gestopt hebben, langs deze weg 
bedankt namens het bestuur. 
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11 APRIL  LABBEGAT 
 
We zaten deze tweede paasdag in Sprang Capelle, dus vlak bij huis. On-
ze tocht ging naar het Labbegat , een van de 3 natte natuurgebieden  van 
de Langstraat. Samen  met De Dulvert en De Dullaert  beslaat het een 
oppervlakte van 500 ha. 
Door Het Labbegat loopt een laarzenpad waar we met Peter en Toon, 
onze gidsen,  op verkenning zijn gegaan. 
Eerst werd iets verteld over het bijzondere van dit gebied. 
Dit gebied wordt gekenmerkt door lange smalle percelen, vaak een kilo-
meter lang. 
Deze stroken worden Slagen genoemd, het gebied een Slagenlandschap. 
Langs de percelen zijn sloten gegraven, aanvankelijk om het overtollige 
water af te voeren, de blubber werd gebruikt om de grond op te hogen. 
zodat  het land gebruikt kon worden als wei en hooiland. De natte schrale 
hooilanden die het verst van de boerderijen lagen hadden een rijke geva-
rieerde plantengroei. Juist hier liep de overgang van zand en kleigrond, 
wat de Naad van Brabant  wordt genoemd . 
Door de overvoed van kwelwater kwamen in dit gebied 164 plantensoor-
ten voor, waarvan 12 op de rode lijst, diverse orchideeënsoorten en bo-
vendien 7 zeldzame mossoorten, kenners uit heel Nederland  kwamen 
hier genieten van al dat moois. 
Afgelopen eeuw  is door de ruilverkaveling, waardoor verdroging, vermes-
ting en vervuiling is ontstaan, veel van de natuurwaarde verloren gegaan. 
Na 1990 is Staatsbosbeheer  begonnen met natuurherstel. Het gebied is 
onttrokken aan de landbouw. Er is één meter grond afgegraven, wat bete-
kend 120.000  kuub grond, ofwel 1200 grote volle vrachtwagens die afge-
voerd moesten worden. Er werden 6 petgaten gegraven in verschillende 
diepten van twee meter tot enkele decimeters omdat elke soort plant en 
dier  een andere diepte nodig heeft. 
Er zijn sluisjes gebouwd om het kwelwater in het gebied terug te brengen 
en op peil te houden.  
Na 19 jaar is het herstel merkbaar. De zaden  van de orchideeën blijken 
na ruim 60 jaar nog steeds kiemkracht te hebben behouden en met vele 
andere zeldzame planten steken ze hun kop weer boven de grond uit.  
We hebben op het trilveen gestaan, waar een klein groen en een klein 
bruin kikkertje rondsprongen. 
We hebben deze morgen zo veel gezien en gehoord, over de bijzonder-
heden van bomen, bloemen en planten, dat het in één verslagje niet over 
te brengen is. Wel zagen we op een gegeven moment een haas wegren-
nen, op zich niks bijzonders kunt u denken, voor ons was het een beetje 
later wel een verrassing omdat we op onze weg regelmatig paaseitjes 
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vonden. Reden om te twijfelen of de paashaas toch echt kan bestaan, 
maar die vreemde glimlach van Toon kon er misschien ook wel iets mee 
te maken hebben gehad. Ik kreeg van iemand uit de groep nog een lijstje 
van de dieren die we gehoord of gezien hadden. 
Dat waren van de vogels: de tjiftjaf, roodborst, zwartkop, winterkoning, 
mus, rotgans, kuifeend, meerkoet, bonte specht  en de vlinders: oranjetip-
je en bont zandoogje.  
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Wat  was het toch een prachtige tocht en zo dicht bij huis”; dit hebben we 
vaak  tegen elkaar gezegd, ook later als we elkaar in Dongen tegenkwa-
men. We hebben er samen een gezellige morgen  van gemaakt., maar we 
hadden ook twee prima gidsen, die ons op veel mooie en interessante 
dingen gewezen hebben.  
 
Peter en Toon, geweldig bedankt. 
 

                                                                  Riet Hartmans 
 
  
 

Hoor je in juli de donder kraken, 
Dan maken de boeren goede zaken. 
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DE NATUURFOTOGRAFENCODE. 
 

Steeds meer leden zien wij lopen met een fototoestel of videocamera, 
daarom willen we bij deze nog wat spelregels meegeven. In het verleden 
is er al eens een afspraak gemaakt, echter dit is al weer heel lang gele-
den. Door het programma Vroege Vogels is er een zogenaamde code 
ontwikkelt, die wij als Ken en Geniet graag over willen nemen.  
Het is zo simpel: er is maar één gebod voor natuurfotografen en natuur-
filmers: „Gij zult niet verstoren‟ – wie zich daaraan houdt doet geen 
kwaad. Maar de praktijk is weerbarstig en gecompliceerd, dus hebben we 
een lijst van tien regels gemaakt waar natuurliefhebbende fotografen en 
filmers zich aan zouden moeten houden.  
10 Gouden Regels:  

1. Fotografeer dieren en planten alleen in hun leefomgeving.  
2. Vang of verontrust geen dieren. 
3. Bied geen voedsel aan speciaal voor de foto.  
4. Fotografeer alleen nesten als dit de dieren niet verstoort.  
5. Houd een gepaste afstand bij het fotograferen.  
6. Verdiep je in de natuur en de ecologie van de soorten.  
7. Natuurfoto‟s zijn niet geënsceneerd en gemanipuleerd.  
8. Wees een goede natuurgast en beschadig geen natuur.  
9. Betreed geen verboden terrein.  
10. Laat geen afval achter.  

 
Achtergrond 
Natuurfotografen die vlinders in de koelkast stoppen, kikkers vastplakken, 
kroketten voeren aan vosjes, planten vertrappen, in bomen klimmen om 
dichtbij nesten te komen: alles lijkt te moeten kunnen voor de mooiste 
foto. Met de opkomst van digitale fotografie is er een sterke groei van het 
aantal mensen dat de lenzen op de natuur richt. Wij willen een eenvoudig 
reglement aanbieden om misstanden te voorkomen. De sterke opkomst 
van video (ook via de mobiele telefoon) maakt het noodzakelijk om ook 
die vorm van registratie erbij te betrekken. Waar gesproken wordt over 
foto of fotografie moet ook film/video gelezen worden.  
Doel code: 
De Natuurfotografencode heeft tot doel natuurvriendelijke en verantwoor-
de fotografie te stimuleren. Waar mogelijk samen met gelijkgezinde orga-
nisaties.  
De richtlijn draagt het karakter van een aanbeveling, maar iedereen die 
zijn of haar foto‟s wil publiceren op de site van Ken en Geniet, of wil ver-
tonen tijdens ons winterprogramma, of in dit Hoefblad is verplicht zich aan 
de code te houden.  
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De volledige tekst van deze code kunt u vinden op de website van Vroege 
Vogels: 
vroegevogels.vara.nl 
 

Het bestuur. 
 
 
 

KEN JE DE WEBSITE NATUURWERK AL? 
 

www.natuurwerk.nl  is een landelijke website, waarop per provincie een 
groot aantal natuur- en milieuorganisaties zich presenteert. Ook onze or-
ganisatie staat op deze website. Landelijk staan er inmiddels 732 organi-
saties en meer dan 100 vacatures op de website en jaarlijks worden ± 50 
workshops en cursussen via de website aangeboden. Er zijn ruim 20.000 
bezoekers per maand en dat aantal stijgt nog steeds. 
De organisaties kunnen via die website vrijwilligers werven. Ook kunnen 
activiteiten, workshops en cursussen op de site vermeld worden. Daar-
door is natuurwerk ook voor bestaande vrijwilligers interessant. Tot slot is 
er een rubriek „tips en links‟ met o.a. tips over teken en werven en binden 
van vrijwilligers en links met zo‟n 100 interessante websites op het gebied 
van natuur, milieu en vrijwilligerswerk. 
Kortom: bekijk hem eens die website en … maak er gebruik van! 

 
WWW.KENENGENIET.NL 

 
Ook Ken en Geniet is na een lange aanloopperiode toegetreden tot de 
wereld van computeraars, het kon niet uitblijven natuurlijk, met zo‟n grote 
actieve natuurvereniging. Al vele keren is er over gepraat, echter erover 
praten is wat anders dan het doen. John van Meggelen is er tenslotte in-
gedoken en heeft met materiaal, aangeleverd door diverse mensen, een 
website in elkaar gezet, die vanaf heden in de lucht is: 
www.kenengeniet.nl  
Als u geen computer hebt, kijk dan eens bij een kennis, kind of kleinkind, 
naar hetgeen wij als vereniging te bieden hebben. Uiteraard is dit nog 
maar een begin, het is de bedoeling dat u als leden actief materiaal aan-
levert bij John. 
De site is dan ook nog steeds in ontwikkeling, het ligt in de bedoeling dat 
er een reactieformulier op komt, een soort van archief, met ook de digitale 
uitvoering van dit Hoefblad, een fotopagina, zogenaamde links naar ande-
re websites enz. Surf ook eens naar onze vereniging, wij wensen u alvast 
veel plezier. 

http://www.kenengeniet.nl/
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VERSLAG EXCURSIE VOGELWERKGROEP OP 18 APRIL 2009. 
 
Als op zaterdagmorgen de wekker om 02.45 uur afloopt kun je nog niet 
bevroeden wat je vandaag allemaal te zien krijgt. Om 04.00 uur vertrek-
ken we met een groep van 8 personen van de vogelwerkgroep (de groep 
vogelaars binnen de vereniging van Ken & Geniet die o.a. actief zijn met 
broedvogelmonitoring, uilenonderzoek, deelnemen aan het project MUS,  
PTT-tellingen uitvoert voor Sovon, enz. enz.) naar de Sallandse Heuvel-
rug bij Nijverdal om de korhoenders te gaan bewonderen. 
Iets voor 06.00 uur worden we op het parkeerterrein bij het bezoekerscen-
trum verwelkomd door onze gids voor vandaag Wim Tuijtelaars, ook zijn 
daar reeds Thieu en zijn vrouw Corrie met de camper aanwezig. Na een 
korte wandeling door het park waar we al vele vogels zien en horen, 
waaronder koekoek (mijn eerste dit jaar), kneu, winterkoning, roodborst, 
boompieper, vink en roodborsttapuit, komen we aan op het open heide-
gebied waar we constateren dat we niet de enige zijn die de korhoenders 
willen bewonderen.  

Tientallen spotters met 
telescopen staan de 
horizon af te turen op 
zoek naar de kor-
hoenders. We zien ze 
inderdaad, wel ver 
weg (op zo‟n 500 me-
ter afstand) maar met 
behulp van de tele-
scoop van Wim en 
Peter kunnen we ze 
dichterbij halen.  
De korhoenders beho-
ren met hun beveder-
de poten tot de zgn. 

ruigpoothoenders. De haan weegt ongeveer 1400 gram, heeft een blauw-
zwart verenkleed en een liervormige staart, een witte onderstaart en vleu-
gelstreep. De hen weegt gem. 1000 gram en is roodbruin van kleur. Beide 
geslachten hebben naakte plekken boven de ogen, die vooral bij de ha-
nen in het voorjaar rood opzwellen. 
In de baltsperiode (maart – april), doel van de balts is het imponeren van 
de hennen, verzamelen de hanen zich vroeg in de morgen op de ge-
meenschappelijke „bolderplaatsen‟, die jaren achtereen worden gebruikt. 
Elke haan bakent een klein territorium af waarop hij met zijn staart uitge-
waaierd en de vleugels gespreid tegen een andere haan staat te pronken. 
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Hij maakt er ook een hele serie vlugge, klokkende en sissende geluiden 
bij. Deze geluiden hoorden we opeens dichterbij dan waar we naar ston-
den te kijken en we besloten wat terug te lopen. Jawel hoor, op zo‟n 200 
meter voor ons stond een haan te pronken, duidelijk konden we zijn rode 
koprozet en witte staart onderscheiden. We zagen hem meerdere keren 
opvliegen tot hij besloot wat dichterbij te vliegen en op een boomtak 
plaats te nemen om zich mooi te laten bewonderen.  
Rond 07.45 uur besluiten we wat verder door het gebied te wandelen en 
komen onderweg nog verschillende mooie soorten tegen waaronder een 
tweetal beflijsters, een aantal opvliegende veldleeuweriken, fitis, tjiftjaf, 
een bosfazant horen we en wat verderop weer een aantal telescoop tu-
rende vogelaars naar weer een bolderplaats waar een drietal hanen zich 
mooi laten bewonderen. Na ook hier weer een kwartiertje gestaan te heb-
ben besluiten we terug naar de auto en naar de koffie, bij het buitenverblijf 
van Wim en Addy, te gaan.  
Terug naar de auto lopend komen we nog oog in oog te staan met een 
goudvink welke zich gewillig laat fotograferen,schitterend.  
 

Steeds zien we 
meer vogel-
soorten zoals 
gaai, ekster, 
boomklever, 
groenling, 
zanglijster, me-
rel, torenvalk, 
wulp, patrijs, 
grote bonte 
specht, bui-
zerd, houtduif, 
turkse tortel, 
heggenmus en 
zwartkop. On-
derweg zien we 
nog blauwe 

reigers en een aantal ooievaars.  
 
Aangekomen op het buitenverblijf van Wim en Addy in Beerze genieten 
we van een heerlijk bakske koffie of thee met koek en genieten we ook 
hier van de vogels die bij Wim in zijn, met vele voederplaatsen voorziene, 
tuin aanwezig zijn. 
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Een koppeltje boomkruipers sjouwt af en aan met nestmateriaal om onder 
de dakpannen van zijn schuurtje te gaan nestelen. Verder zien we hier 
ook de koolmees, pimpelmees, vink, huismus, boomklever en de groen-
ling. Nadat we onze zelf meegebrachte boterhammen genuttigd hadden 
gaan we met Wim naar onze volgend vogelgebied dat nog een klein uurtje 
verder rijden verwijderd is. Door deze mooie streek rijdend doen we ook 
nog mooie waarnemingen waaronder opvallend veel ooievaars. 
 
Het volgend gebied is vogelreservaat Diependal.  
Ten noorden van het dorp Hijken ligt het Hijkerveld. Het weidse heidege-
bied met de tientallen vennen en veen restanten geeft een goede indruk 
van het Drentse landschap van weleer. Aan de oostzijde van het terrein 
ligt het Landgoed Hooghalen. Aan de westzijde liggen de vloeivelden en 
het vloeimeer van de voormalige aardappelmeelfabriek Oranje. Na het 
sluiten van de fabriek is dit vloeiveldensysteem, destijds bedoeld voor het 
reinigen van afvalwater, omgevormd tot het vogelreservaat Diependal. Via 
een ondergrondse tunnel bereiken we de vogelkijkhut waar we uitkijken 
over de vloeivelden. Op het water zien we de volgende soorten: fuut, 
roodhalsfuut, aalscholver, blauwe reiger, knobbelzwaan, grauwe gans, 
krakeend, wilde eend, slobeend, tafeleend, kuifeend, brilduiker, meerkoet, 
nijlgans, grote Canadese gans, grote zilverreiger, zwarte stern en kok-
meeuw. Ook vliegt er nog een mannetje bruine kiekendief over het ge-
bied. We horen ook nog de roerdomp maar zien hem niet.  
Na een tijdje in de kijkhut vertoefd te hebben lopen we nog even langs het 
vogelkijkscherm. 
Onderweg zien we nog gele kwikstaarten, witte kwikstaart, rietgors, boe-
renzwaluw, spreeuw, kauw, zwarte kraai, roek, graspieper en als afsluiter 
de geelgors welke ons met zijn gezang uitzwaait.  
We besluiten zo tegen 15.00 uur om langzamerhand de terugreis te gaan 
aanvaarden, we moeten tenslotte nog  2,5 uur rijden voor we weer in 
Dongen zijn. 
 
We kunnen terugzien op een geslaagde dag met uitstekend weer en vele 
soorten vogels (65). 
Rest mij nog namens John, Roelof, Ad & Lenie, Henk, Peter, Albert, Thieu 
& Corrie, onze gids van vandaag Wim Tuijtelaars hartelijk te bedanken 
voor zijn tijd en uitleg en Addy Tuijtelaars voor de hartelijke ontvangst en 
de koffie op hun buitenverblijf. 
 

Leo Reijnierse    
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Zondag 9 augustus: Autotocht van een hele dag: Excursie met de Vlin-
derwerkgroep naar Zuid-Limburg, omgeving Epen. 
In deze prachtige omgeving met o.a. het Geuldal maken we twee wande-
lingen. We hopen natuurlijk veel vlinders aan te treffen. In Zuid-Limburg 
komen enkele soorten voor die je in onze eigen omtrek niet ziet. Zoals 
gewoonlijk wordt er om te lunchen en dineren aangelegd; we zijn dus pas 
later op de avond weer thuis. 
Aan deze excursie mogen ook mensen, die niet bij de Vlinderwerkgroep 
zijn, deelnemen.  
We vertrekken om 8.00 uur vanaf het parkeerterrein bij het voormali-
ge GfK-kantoor, hoek Mgr. Schaepmanlaan-Procureurweg. Opgeven 
kan bij Fia Grootzwagers, tel. 0162-315404, of bij Christ Grootzwa-
gers, tel. 0162-312116. 
 
Zaterdag 22 augustus: Autotocht van een hele dag: Excursie met de Vlin-
derwerkgroep naar de Kalmthoutse Heide en Kortenhoeff. 
Vanaf het bezoekerscentrum De Vroente vertrekken diverse wandelingen; 
wij maken er één van over de heide, waar o.a. de heivlinder te vinden is. 
Ten noordwesten van de Kalmthoutse Heide ligt Kortenhoeff, een afwis-
selend gebied met o.a. weiden en bos, waar we onze tweede ronde ma-
ken. 
Aan deze excursie mogen ook mensen, die niet bij de Vlinderwerkgroep 
zijn, deelnemen.  
We vertrekken om 9.00 uur vanaf het parkeerterrein bij het voormali-
ge GfK-kantoor, hoek Mgr. Schaepmanlaan-Procureurweg. Opgeven 
kan bij Fia Grootzwagers, tel. 0162-315404, of bij Christ Grootzwa-
gers, tel. 0162-312116. 
 
Zaterdag 29 augustus: Auto/fietstocht van een hele dag naar Leende, 
Heeze, Valkenswaard en omgeving. 
Hier liggen uitgestrekte bossen en heidevelden, o.a. de Boswachterij 
Leende, bestaande uit 1000 ha naaldbos, 500 ha heide en 300 ha akkers 
en graslanden. Een prachtig gebied om doorheen te fietsen onder leiding 
van onze fietsgidsen Cees en Harry van Dongen, Rinus van Riel en Ma-
rie-José van Gestel. 
We vertrekken om 7.00 uur vanaf het parkeerterrein bij Sporthal de 
Salamander, Belgiëlaan 2. Wilt u echter al om 6.45 uur aanwezig zijn  

PROGRAMMA 
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i.v.m. het laden van de fietsen in de vrachtauto. 
Opgeven vóór maandag 24 augustus 19.00 uur bij Koos Leemans of 
Marie-José van Gestel. 
 
Zondag 13 september: Autotocht van een halve dag naar de Chaamse 
bossen. 
Dit gebied bestaat uit gemengd bos met heiderestanten. Hier bevindt zich 
ook het Putven. Onder leiding van onze gids Jos van Dongen maken we 
een mooie wandeling. 
We vertrekken om 8.00 uur vanaf het parkeerterrein bij Albert Heijn, 
Looiershof 1. Opgeven vóór maandag 7 september 19.00 uur bij 
Koos Leemans of Marie-José van Gestel. 
 
Zaterdag 3 oktober: Autotocht van een hele dag naar o.a. de Oude Buisse 
Heide bij Achtmaal: DAGWANDELING. 
We gaan weer een dagwandeling maken, dit keer de Koepelroute. We 
komen door verschillende gebiedjes, namelijk het heidegebied De Moe-
ren, Landgoed Wallsteijn, de Oude Buisse Heide en De Reten, een voor-
malig weide- en akkergebied dat omgevormd wordt naar natuur. Kortom 
een afwisselende route van 12 km.  Ongeveer halverwege leggen we bij 
een restaurantje aan om te eten. Onze gidsen zijn Christ Grootzwagers 
en Hanny Oerlemans. 
We vertrekken om 8.00 uur vanaf het parkeerterrein bij Albert Heijn, 
Looiershof 1. Opgeven vóór maandag 28 september 19.00 uur bij 
Koos Leemans of Marie-José van Gestel. 
 
Zondag 11 oktober: Autotocht van een halve dag naar Landgoed Huis ter 
Heide: PADDESTOELENTOCHT. 
Dit gebied bestaat uit gemengde bossen en vennen, o.a. het Leikeven. Er 
zijn in de afgelopen jaren veel nieuwe vennen bij gekomen (en nieuwe 
wandelroutes aangelegd). Maar dit keer gaan we vooral voor de padde-
stoelen. Peter Verschure en Toon Thielen zijn onze gidsen deze morgen. 
We vertrekken om 8.30 uur vanaf het parkeerterrein bij Albert Heijn, 
Looiershof 1. Opgeven vóór maandag 5 oktober 19.00 uur bij Koos 
Leemans of Marie-José van Gestel. 
 
Dinsdag 20 oktober: Filmavond verzorgd door Harry Marcelis? 
? 
 
 
Aanvang 20.00 uur in de filmzaal van de Cammeleur, Hoge Ham 126. 
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Zaterdag 24 oktober: Autotocht van een hele dag naar de Biesbosch: 
VOGELTREKTOCHT. 
De Biesbosch is een uitgestrekt moerasgebied met rivieren en grillige 
kreken met eilanden daartussen. De begroeiing bestaat grotendeels uit 
wilgenbossen, afgewisseld met graslanden, rietvelden en ruigte. In deze 
tijd van het jaar doen duizenden ganzen en andere trekvogels het gebied 
aan. Onze gidsen zijn Eric Akkermans en Christ Grootzwagers. 
We vertrekken om 8.30 uur vanaf het parkeerterrein bij Albert Heijn, 
Looiershof 1. Opgeven vóór maandag 19 oktober 19.00 uur bij Koos 
Leemans of Marie-José van Gestel. 
 
Zondag 8 november: Autotocht van een halve dag naar de Baardwijkse 
Overlaat bij Waalwijk. 
Dit gebiedje had vroeger de functie van overlaat: men liet het overstromen 
bij hoge waterstanden in de Maas. Nu is het een rustgebied voor tal van 
dieren. Het bestaat uit een 6 ha grote plas, het Lange Wiel, omgeven door 
naald- en loofbos. Christ Grootzwagers en Hanny Oerlemans zijn onze 
gidsen. 
We vertrekken om 8.30 uur vanaf het parkeerterrein bij Albert Heijn, 
Looiershof 1. Opgeven vóór maandag 2 november 19.00 uur bij Koos 
Leemans of Marie-José van Gestel. 
 
Donderdag 12 november: Lezing verzorgd door Anton Staps. 
Anton gaat ons alles vertellen over de geologie van Brabant. Na de pauze 
volgt een lezing over bijen. Nadere informatie in het volgende Hoefblad. 
Aanvang 20.00 uur in de filmzaal van de Cammeleur, Hoge Ham 126. 
 
 
Leden en niet-leden, die zich eenmaal hebben opgegeven voor één van 
de tochten van Ken en Geniet, dienen de aan deze tocht verbonden kos-
ten te voldoen. Dit geldt ook als men door omstandigheden niet met deze 
tocht mee kan gaan, tenzij een ander de plaats van hem/haar overneemt. 
 
Bij afmelding voor een tocht, door ziekte o.i.d. bellen met Koos Leemans, 
liefst een dag voor de tocht, zodat deze dit door kan geven, aan degene 
die voor aanvang van de tocht de deelnamelijst controleert, bij voorbaat 
dank voor uw medewerking. 
 
De kosten voor het vervoer van uw fiets op de vrachtwagen bij een  
auto/fietstocht bedragen € 1,50. 
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OPGEVEN VOOR DEZE EXCURSIES KUNT U BIJ: 
 

Koos Leemans, Hertog Janstraat 14, tel. 0162-315924 
En bij: 

Marie-José van Gestel, Hubertusstraat 9, tel. 0162-322316 
Of (mobiel) 06-10120230 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

LIDMAATSCHAP "KEN EN GENIET" 
 
De KONTRIBUTIE bedraagt voor leden € 12, - per jaar. Bij het aan-
gaan van het lidmaatschap in de loop van het jaar wordt € 1, - per 
maand berekend. Jeugdleden (14-16 jaar), huisgenoten en 65-
plussers betalen € 10, - per jaar; bij het aangaan van het lidmaat-
schap in de loop van het jaar betalen zij € 1, - per maand. 
De minimum donatie voor begunstigers bedraagt € 10, - per jaar, 
wanneer zij het verenigingstijdschrift wensen te ontvangen. 
Alle leden en donateurs zullen een acceptgiro ontvangen. 
 
 
 
 

MEDEDELINGEN  
 
 

Als nieuw lid heten wij van harte welkom:  
Mevr.D.Smits, Wilhelminaplein 63, Dongen 
Dhr. J Wilborts, Gen.  Pattonstraat 1c, Dongen 
Mevr. J.de Wit-Blijlevens, Uranusstraat 5, Dongen 
Mevr. Lies de Wit-Kuijpers Bizetstraat 33 Dongen 
Mevr. A.Corssmit, Gasthuisstraat 142 Dongen 
Dhr, Stephan Worm Sinon Vestdijkstraat 24 Dongen 
 

 
Copy voor het volgende Hoefblad kunt u inleveren vóór 1 oktober a.s. bij 
het redactie-adres: Riet Hartmans, Tramstraat 111, 5104 GK Dongen. 
Ook is het mogelijk uw copy via e-mail te versturen, GRAAG ALS BIJLA-
GE VERZENDEN. Het e-mail adres is: accm.aarts@home.nl 
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VERSLAG EXCURSIE VAN DE VOGELWERKGROEP 
NAAR HUIS TER HEIDE OP 25 APRIL 2009 

 
Deelnemers: Leo Reijnierse, Thieu en Corrie Verharen, Fia Grootzwagers 
 
Om 6.30 uur vertrokken we met ons vieren naar Landgoed Huis ter Heide 
voor een ochtendwandeling. Net voorbij de Coca-Cola fabriek zagen we 
de roekenkolonie, de vogels foerageerden op de akkers. We parkeerden 
in de Pastoor Kampstraat en hoorden hier meteen de koolmees en de 
vink hun liedje zingen. In het pad rechtsaf richting de nieuw gegraven 
vennen deden fitis, tjiftjaf, roodborst, winterkoning en boomklever ook 
driftig mee. Een verlate paashaas dacht op het pad nog eieren te kunnen 
verstoppen, maar hij zag ons aankomen en nam het hazenpad. In het bos 
zagen we een ree, verder hoorden we in dit pad de merel, houtduif, kraai 
en grote bonte specht. De zon kwam op als een roodgloeiende bol toen 
we bij het eerste ven aankwamen. Hier zagen we een stel nijlganzen en 
even verder liep een vreemd spoor over het pad, of het van een slang of 
hagedis is, wie het weet mag het zeggen! We hoorden zanglijster en koe-
koek, zagen blauwe reiger, witte kwikstaart, zwartkop, wilde eend, grote 
Canadese gans, bergeend en een onbekend vogeltje dat langs de oever 
op en neer scharrelde. 
  
Later bleek deze laatste de 
kleine plevier te zijn, min-
stens 4 exemplaren, en dit 
is natuurlijk een prima bio-
toop voor dat beestje. 
Rechtsaf tussen wilgen- en 
bramenstruweel door rich-
ting de uitzichttoren, hier 
zagen we een pimpel-
meesje, maar wat nog veel 

 
mooier was: de blauw-
borst! Vogelgeluidje erbij 
en het mannetje reageer-
de prompt, zodat we van 
dit schitterende vogeltje 
mooie foto‟s konden ma-
ken.  
Dat is toch steeds weer 
een mooie ervaring!  
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Ja, en toen zagen we dan de kleine plevier, evenals de boerenzwaluw die 
later ook nog wilde poseren. De veldleeuwerik zong al klimmend zijn 
hoogste lied, de roodborsttapuit liet zich ook niet onbetuigd. In de verte 
tegen de bosrand zagen we minstens 4 reeën. Even pauze op de toren 
(zilvermeeuwen bij de vleet, en we hoorden een scholekster), maar het 
was hier toch wel frisjes. Verder maar weer, een paartje kneutjes en een 
graspieper lieten zich goed zien, een kievit vloog over.  
Verscholen tussen de biezen zaten verschillende grauwe ganzen, op een 
vennetje de kokmeeuw, de grasmus vloog steeds op en neer van braam-
struik voor ons naar boompje achter ons (maar ook die konden we mooi 
op de plaat zetten). In de verte stonden 2 ooievaars, zouden ze de nest-
paal al hebben ontdekt? 

 
Linksaf weer, een groenling vloog over, in de lucht hingen 2 buizerds op 
zoek naar prooi.  
De eerste vlinders en libellen dienden zich aan (bont zandoogje, klein 
geaderd witje, vuurjuffer, viervlek), ja, het werd stiekem warmer. Op een 
eilandje in het laatst gegraven ven zaten een paar oeverlopers, we zagen 
een grote lijster, fitis en tjiftjaf en hoorden een meerkoet. Door het bos 
wandelden we naar het Bodemven, waarop de dodaars en de kuifeend 
rondzwommen, duikend naar voedsel.  
Al wandelend naar de auto hoorden we nog een boompieper.  
Een mooi afscheidsliedje van een prachtige morgen, waarop we 44 soor-
ten vogels noteerden! Leo, bedankt en tot de volgende keer! 
 

Fia Grootzwagers. 
 
 

Iedereen heeft het al ondervonden, 
Wervelstormen zijn aan augustus verbonden. 
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WIND KRIJGT VRIJ SPEL IN DE BRABANTSE SAHARA. 
 
De komende zes jaar wordt een grootschalig stuifzandherstel project uit-
gevoerd in de Loonse en Drunense Duinen. In totaal zal zo‟n tweehon-
derd hectare dicht gegroeid stuifzand grotendeels van bomen  worden 
ontdaan.  
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Belgische trekpaarden slepen omgezaagde bomen weg. Op deze manier 
worden bomen en vegetatie niet beschadigd. Het gevarieerde, dynamisch 
landschap dat door het herstelplan ontstaat biedt weer volop kansen aan 
zeldzame planten- en diersoorten die van stuifzand afhankelijk zijn, o.a. 
rode heidelucifer, sprinkhaansoorten, zandloopkever, heidevlinder, leven-
barende hagedis en vogels zoals de nachtzwaluw, roodborsttapuit en de 
boomleeuwerik. Naast natuur hebben ook de recreanten baat bij het her-
stel project. Mensen komen hier vooral vanwege de speciale belevings-
waarde van het stuifzandlandschap. Als we klaar zijn met het herstelplan 
moet een grote schaapskudde ervoor zorgen dat het gebied niet opnieuw 
dichtgroeit. 
 

Informatie uit Van Nature. 
(Natuurmonumenten) 

 
 

Trekvogels in september nacht, 
Maken de kersttijd zacht. 
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VLINDERTOCHT 25 APRIL 
 
Om 1 uur ‟s middags vertrekken we met tien mensen naar Den Brand  
om vlinders te tellen. Het is mooi zonnig weer, dus ideaal om te  
wandelen. 
Er bloeien al veel bloemen zoals grootbloemig muur, pinksterbloemen, 
witte en paarse smeerwortel, zenegroen, dovenetel en look zonder look. 
We zien veel vlinders, vooral oranjetipjes, die tellen we er 31. De manne-
tjes hebben een oranje vlek op de vleugelpunten, maar de vrouwtjes zijn 
wit en iets groter.  
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verder  zien we 15 bonte zandoogjes, 11 dansmotjes, 1 groot koolwitje en 
1 citroenvlinder, dus volop genieten van al dat moois. 
De vogels laten zich ook al horen en dan is zo‟n middag zo voorbij. 
We gaan nog even naar café De Boslust voor een kopje koffie en dan 
weer huiswaarts. 
Fia bedankt voor het gidsen en tot een volgende wandeling. 
 

Greet. 
 
 

Oktober geeft ons wijn en zonnige dagen, 
Maar ook jicht en andere plagen. 
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NOORD-BRABANT START MET PROJECT ZOOGDIERATLAS.NL 
 
Op 24 maart jl. is de Brabantse bijdrage aan Zoogdieratlas.nl van start 
gegaan. 
Alle in het wild levende zoogdieren worden in kaart gebracht en op inter-
net gezet. Brabanders kunnen de zoogdieratlas een succes maken door 
ogen en oren open te houden en waarnemingen van zoogdieren door te 
geven. 
Door van alle Brabantse zoogdieren in kaart te brengen waar ze gezien 
zijn, krijgen we een goed beeld van de verspreiding. Dan wordt ook duide-
lijk of bepaalde soorten hun leefgebied hebben kunnen uitbreiden of juist 
zien krimpen. 
Trekken bijvoorbeeld de bevers die ooit zijn uitgezet in de Biesbosch naar 
andere delen van de provincie? Ook naar de verspreiding van andere 
kwetsbare soorten als bunzing en vleermuizen wordt met veel interesse 
gekeken.  
Het gaat echter niet alleen om de bijzondere of zeldzame zoogdieren. De 
initiatiefnemers zijn ook geïnteresseerd in meer algemene soorten als 
konijn, haas, vos en egel (dit jaar is het zelfs Jaar van de Egel, kijk op 
www.jaarvandeegel.nl).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Zelfs mollen en huismuizen zijn de moeite van het vermelden waard! Hoe 
gaat het hiermee en waar worden ze gezien? In natuurgebieden, op het  
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platteland of zelfs in de stad? Zitten ze overal of slechts in delen van het 
land en van de provincie? 
Iedereen die mee wil helpen, kan op de site www.zoogdieratlas.nl kijken 
waar een dier al is waargenomen is of niet en waar dus de „witte vlekken‟ 
zitten. De bezoeker kan zijn eigen waarnemingen uit het veld doorgeven. 
Zo wordt „online‟ gewerkt aan een steeds beter beeld van de zoogdieren 
in Noord-Brabant. De site bevat ook achtergrondinformatie over de zoog-
dieren. Want hoe onderscheidt u een bunzing, boommarter, hermelijn en 
wezel? En welke vleermuissoorten zijn er allemaal? 
De zoogdieratlas van Brabant is een initiatief van de Zoogdiervereniging 
in samenwerking met de Provincie Noord-Brabant, het Brabants land-
schap, het Natuurmuseum Brabant en de Vleermuiswerkgroep Noord-
Brabant. Het project wordt uitgevoerd vanuit het Natuurmuseum Brabant 
in Tilburg. 
De zoogdieratlas van Brabant is onderdeel van een landelijk project 
Zoogdieratlas.nl van de Zoogdiervereniging. De Zoogdiervereniging ver-
zamelt gegevens over alle in het wild levende zoogdieren in Nederland en 
zet zich in voor de bescherming van deze dieren: van egel tot eekhoorn, 
van bever tot boommarter en van das tot otter. 
Vragen over de Zoogdieratlas Noord-Brabant: erik.korsten@vzz.nl 
 
 
 
 

WIST U DAT ………? 
 

- de kamsalamander na dertig jaar terug is op landgoed Oosterheide. Het 
diertje heeft een grote, spectaculaire drakenkam. De buik is opvallend 
oranje gekleurd. 
 
- in  Voornes Duin het zeer zeldzame kaal stofzaad is gevonden. Kaal 
stofzaad leeft samen met een schimmel en een andere houtige plant, in 
dit geval de kruipwilg. Zo komt de plant aan alle benodigde voeding om te 
kunnen overleven. 
 
- met de fietstochten steeds meer mensen mee kunnen dank zij de elek-
trische fietsen. 
- dit wel extra inspanning kost om ze in en uit de vrachtwagen te hijsen, 
want ze zijn zwaarder. 
 
- er een website is van onze vereniging: www.kenengeniet.nl 

 

http://www.kenengeniet.nl/
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WANDELTOCHT MERKSPLAS 10 MEI 
 
De groep was niet zo groot vanmorgen, met 11 personen zijn we, onder 
leiding van Jos van Dongen, op pad gegaan. 
Jos gaf eerst een inleiding over de ligging en de geschiedenis van het 
gebied. We bevonden ons in het Graafsbos, een domein dat in de 17e  
eeuw eigendom was van de Graaf van Hoogstraten. Het kreeg toen de 
naam: “Des Heeren Graven Bosschen”.  Rond 1850 kwam het in handen 
van Francois Splingard. Hij liet het gebied egaliseren en legde er een 
dennenbos aan. Ook de huidige drevencultuur dateert uit die tijd. 
Door het bosgebied loopt nog een eeuwenoude Romeinse heirbaan. 
Vroeger reden de koetsen hierlangs vanuit „s Hertogenbosch via Baarle 
naar Antwerpen. 
Het bos bestaat voornamelijk uit dennenbos, met daarnaast veel Ameri-
kaanse en inlandse eiken. Ook zijn hier en daar kleine graslandjes 
en heideveldjes te zien.  
Na afloop van de tocht, toen we gezellig buiten op een terras aan de kof-
fie zaten is er een boekje rondgegaan, waarin de deelnemers  aan de  
tocht  de volgende reacties opgeschreven hebben. 
….prima uitleg. mooie omgeving  
….gevarieerd bos, met enkele weilanden er tussen 
….zeer mooi, goede uileg. Een bijzonder rupsje zien kruipen op de 
     hand van Jos. Een gezellige kroeg voor de koffie. 
….jonge hazen goed gezien. 
….mooi gebied met goede uitleg. 
….het was een stralende dag, een prachtig bosgebied en Jos 
     heeft het goed verteld, dus voor herhaling vatbaar. 
….we zijn met mooi weer naar een nieuw gebied  voor Ken en Geniet 
     gegaan. Het was de moeite waard om er doorheen te lopen. 
     Jos heeft ons veel dingen verteld en laten zien, ook over het 
     ontstaan van het gebied, over de bomen die er staan en enkele 
     specials rupsen. Alles bij elkaar voor herhaling vatbaar. 
….We hebben fijn gelopen, mooi weer en fantastisch mooi onderweg.  
….voor de eerste keer een goede uitleg gekregen over het verschil  
     in rupsen.  
 
Jos toverde uit de berm een grasspriet met daarop de rups van een riet-
vink, een nachtvlinder, hierbij gaf hij uitleg over de cyclus van ei, rups, 
cocon, vlinder. Met z‟n kennersoog plukte hij daarna bij iemand van de 
groep een heel klein rupsje van de jas. Het bleek het  rupsje te zijn van 
een spanner, ook een nachtvlinder. De spanner kroop over z´n hand  en 
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zo konden we het verschil goed zien in het aantal poten en de manier 
waarop die twee rupsen zich voortbewogen. Heel interessant. 
 
Jos bedankt voor deze prachtige tocht en alle deelnemers bedankt  
voor de reacties. 
 

Riet 
 

 

 

  

NESTKASTENONDERZOEK. 
 
Hieronder volgt het resultaat van het nestkastenonderzoek over het 
broedseizoen 2008. In dat jaar hingen er 193 kastjes in diverse tuinen. Na 
het broedseizoen zijn deze kastjes schoongemaakt, gecontroleerd, gere-
pareerd en zo nodig vervangen. 
De volgende vogels hebben gebruik gemaakt van de kasten: 
 

Koolmees 41 
Pimpelmees 18 
Roodborst 3 
Ringmus 2 
Grauwe vliegenvanger 3 
Bonte vliegenvanger 1 

 
Totaal 68 

 
We troffen 125  lege kasten aan. 
 
De leden van de groep die hieraan meegewerkt hebben: BEDANKT. 
 

Koos Leemans 
 
De groep bestaat op dit moment nog uit 4 personen. Als u bovenstaande 
leest, kunt u zich voorstellen dat ze daar wel enkele mensen bij kunnen 
gebruiken. De kasten hangen voor het merendeel in particuliere tuinen, 
en worden 1 keer per jaar schoongemaakt. 
Is dit iets voor u? 
Meer inlichtingen kunt u krijgen bij Koos, tel. 315924. 
 

De redactie. 
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BUSTOCHT NAAR BURGH-HAAMSTEDE. 
23 MEI 2009 

 
We vertrekken met 41 mensen vanuit Dongen naar de pannenkoekenmo-
len in Burgh-Haamstede. Onderweg rijden we langs plan tureluur. Plan 
tureluur zorgt voor compensatie. Het waterpeil in de binnendijkse natuur is 
verhoogd en oude kreken en karrenvelden hersteld. Vogels keren terug 
en nieuwe dier - en plantensoorten kondigen zich aan. De nieuwe natuur 
is gerealiseerd mede door goede samenwerking van Natuurmonumenten, 
Dienst landelijk gebied, Staatsbosbeheer en de provincie Zeeland.  
Onderweg zien we verschillende watervogels en veel mannelijke fazan-
ten. En zo komen we bij de pannenkoekenmolen aan. Daar aangekomen, 
de bus geparkeerd en bij de pannenkoekenmolen koffie gedronken met 
een Zeeuwse bolus erbij. Daarna gaan we op pad.  
 
Het is heel mooi weer, dus wandelen we zonder jas. We wandelen de 
Zeeperoute. De Zeepeduinen is een bezit van Natuurmonumenten. We 
komen bij het informatiebord aan en hier begint de route. In het slotbos 
zien we nog een oude bunker. In het gebied zijn nog meer bunkers, waar 
nog vleermuizen in voorkomen o.a. de waterbaard, grootoorvleermuis. In 
verband met vandalisme is de bunker in dit hoge duin gesloten. Alleen 
met een excursie kan je er in. Nu moeten we een stukje omhoog klimmen. 
We komen nu op een zandvlakte en hier vertelt John ons iets over de 
zandverstuiving.  
We gaan verder en komen langs een hele oude boom, met vele boom-
stammen, zodat het lijkt, dat er meerdere bomen bijeen staan, maar het is 
maar één boom. Onderweg in het zand zien we een spoor van een hage-
dis. En er vliegen ook veel distelvlinders in het gebied rond. Deze komen  
uit Frankrijk naar ons land. Tijdens het wandelen zien we mooie verge-
zichten omdat het een heuvelachtig terrein is. Aan de rand van het pad 
bloeit de ereprijs.  
 
We komen nu bij het observatiescherm, van hieruit kun je watervogels 
begluren. We zien een koppel eenden met veel jonkies.  
Als we een tijdje gewandeld hebben, zien we oude boomstammetjes op 
de grond liggen, waar de bosmieren druk bezig zijn om een mierennest te 
bouwen. Nu komt Hanny naar Christ en zegt: “je bent verkeerd gelopen, 
we moesten rechtsaf”, dus weer even een stukje terug en dan linksaf. We 
zijn weer op de goede route. Onderweg zien we een icarusblauwtje, bont 
zandoogje, sint jansvlinder en de kleine vuurvlinder. En zo komen we 
weer bij de pannenkoekenmolen aan. Hier gaan we pannenkoeken eten 
en we krijgen er ook nog een lekker ijsje toe.  



 28 

 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nu weer met de bus naar Nieuw-Haamstede voor de volgende wandeling. 
De bus geparkeerd en we gaan weer op pad. We nemen een smal zand-
pad, waar we achter elkaar moeten lopen. Onderweg zien we een winter-
koninkje en een buizerd vliegt in de verte, ook de nachtegaal zingt zijn 
hoogste lied. Vanaf een heuveltop heb je mooie vergezichten en ook een 
mooi overzicht hoe een lint van mensen door het duingebied wandelt. In 
dit gebied staan ook veel duindoorns. We ruiken nu de geur van een wilde 
roos, deze staat volop in bloei met roze bloemen.  
We komen nu op een verhard pad aan, hier even pauze om onze dorst te 
lessen en wat te eten. Dit pad lopen we verder richting zee, maar voor we 
hier zijn eerst nog een flink stuk door het mulle zand omhoog. Dit is voor 
velen even afzien, we staan hijgend boven op de duintop, waar we een 
mooi uitzicht hebben over de duinen en de zee. Nu naar beneden wat 
gemakkelijker gaat, we lopen langs de vloedlijn naar de volgende opgang. 
Onderweg zien we veel meeuwen en een paar scholeksters, maar de 
zeehond laat zich niet zien. Nu weer door het mulle zand omhoog klaute-
ren. 
 Via het verharde pad wandelen we richting de bus. We rijden nu nog 
even naar het restaurant Grevelingen, waar we nog wat kunnen nemen, 
en ook nog even kunnen kletsen over de mooie wandelingen die we ge-
maakt hebben. Daarna met de bus naar Dongen terug. Iedereen wil 
Christ, Hanny en John bedanken voor deze prachtige wandeling. Het was 
een onvergetelijke dagtocht. 

Lammie. 
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Excursie vogelwerkgroep 30-05-2009 
 

 
 

 

 
 
 
Zaterdagmorgen om 7 uur vertrokken we met een aantal leden van de 
vogelwerkgroep naar natuurgebied de Zouweboezem. 
De Zouwe is een in de veertiende eeuw gegraven boezemwater dat pol-
derwater moest opvangen en afwateren naar de Lek en via de Merwede 
naar de Linge. Langs dit boezemwater liggen enkele boezemlanden met 
hier en daar wilgengrienden die bij hoogwater onderlopen. Naast vochtige 
graslandjes vinden we hier enkele rietmoerassen. Purperreiger, porselein-
hoen en zwarte stern zijn kenmerkende broedvogelsoorten van het ge-
bied. Voor de purperreiger is het gebied na de Nieuwkoopse Plassen het 
belangrijkste broedgebied in Nederland. De Zouweboezem is het kleinste 
Belangrijke Vogelgebied van Nederland en een heel belangrijk natuurge-
bied voor verschillende riet- en moerasvogels.  

Onze eerste stop was op de Zouwedijk bij Ameide bij het broedgebied van 
de purperreiger waar we diverse purperreigers hebben mogen aanschou-
wen.  Bij het parkeerterreintje bij Sluis, waar we onze tocht voortzetten, 
werden we verwelkomd door een nogal luidruchtig deuntje van de spotvo-
gel. In het bijliggend moerasgebied zagen we al vele soorten watervogels 
fourageren, o.a. blauwe reiger, brandgans, Canadese gans, grauwe gans, 
nijlgans; ook liepen er fazanten en vloog er een buizerd op. Een bruine 
kiekendief was al volop aan het jagen. Over de dijk wandelend hebben we 
aan weerszijden heel wat vogelsoorten kunnen aanschouwen. De ene 
zang nog mooier dan de andere, putter, fitis, groenling, kleine karekiet, 
koolmees, pimpelmees, rietgors, snor, tjiftjaf, tuinfluiter,vink, winterkoning, 
witte kwikstaart. Op de geplaatste vlondertjes hebben we al diverse zwar-
te sternen zien broeden. Ook bij het vogelkijkscherm hebben we o.a. lepe-
laar, aalscholver, bergeend, dodaars, fuut, kievit, knobbelzwaan, kuifeend, 
meerkoet, scholekster, slobeend, tureluur, visdief, waterhoen en wilde 
eend gezien. Ook vloog hier nog een groene specht over. Verder wande-
lend langs de dijk stonden we ineens oog in oog met een drietal vogels in 
een kleine struik te weten blauwborst, rietzanger en rietgors. Hier hebben 
we heerlijk van genoten en toen werd het zoals “Cees” zou hebben ge-
zegd: “Tijd voor een bakske”. 
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Bij de vogelhut die uitkijkt over polder Achthoven 
ben we onze meegenomen koffie genuttigd. Na deze 
adempauze zijn we verder langs de rietkragen gelopen 
waar we onderweg nog een paartje knobbelganzen met 
jongen tegenkwamen. De koekoek liet zich ook horen 
maar niet zien. Plots vlogen er een heel aantal vogels 
voorbij die ons sterk deden denken, gezien hun vlucht,  
aan zilverplevieren wat uitzonderlijk is in dit gebied. 
Door polder “Achthoven” waar we ook nog de spreeuw, 
torenvalk, bruine kiekendief, putter, kneu, zwarte kraai, 

boerenzwaluw, ekster, kauw, huiszwaluw, gierzwaluw, houtduif, sperwer, 
winterkoning, zanglijster, zwartkop en de grasmus gezien hebben, zijn we 
door boomgaard “De Kikker” en weer over de Boezemweg naar onze au-
to‟s gegaan. Onderweg hier naar toe wederom vele vogelsoorten mogen 
zien en horen, een overvliegende ooievaar sloot deze excursie af. 

 

Een heerlijke wandeling onder een stralende zon  waar we zo‟n 60 ver-
schillende vogelsoorten waargenomen hebben is afgesloten met een ge-
zellig terrasje onderweg naar huis. 

We hopen dat jullie er van genoten hebben. 

Leo Reijnierse 

 

 

Kraait de haan bij avond of nacht, 
Dan wordt ander weer verwacht. 

 
(blz. 32 advertenties) 


