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BESTUURSPRAATJE 
 

Als ik dit zit te typen is het buiten bijna 30 graden, toch zit ik 
een stukje te maken voor de uitgave herfst, van ons Hoefblad. 
De tijd vliegt voorbij, zeker als je buiten druk in de weer bent. 
Elke maandagmorgen, vanaf 8.00 uur zijn een aantal mensen 
aan het werk in onze prachtige Kandoeltuin. De "BAAS"geeft 
aanwijzingen, van wat er die ochtend gedaan wordt. De afge-
lopen periode zijn we bezig geweest met het opschonen van 
de vijver, het waterpeil staat zo laag, dat dit nu de ideale tijd is, 
om de lisdodde in te perken. Met vereende krachten zijn vele 
van deze planten uitgetrokken, zodat het wateroppervlak gro-
ter lijkt te zijn geworden. De paden worden regelmatig ge-
maaid en het maaisel wordt op de muizenruiters gelegd, alle-
maal leuk werk, met als resultaat een mooie natuurtuin. Ook u 
bent van harte welkom, om eens mee de handen uit de mou-
wen te steken, kijken mag ook natuurlijk. 
Nog iets raars, je zou het niet zeggen, maar ook het winter-
avondprogramma staat weer voor de deur, zelf mag ik dit ope-
nen met een film over Plantloon. Onze tweede gast is Hans 
Peeters, welke ons meeneemt op zijn reis door Noordoost 
Duitsland en na de pauze gaan we zowaar naar Spitsbergen. 
Maar voor het zover is, kunt u deelnemen aan een tuinwande-
ling door de Beleef de Lentetuin van Peter Verschure, waarna 
u deel kan nemen aan een heuse picknick, kom ook eens kij-
ken waar al die mooie beelden geschoten zijn. 
En natuurlijk mogen we onze jaarlijkse bustocht niet vergeten, 
deze keer nemen ondergetekende en John van Meggelen u 
mee naar het Oostvaardersveld, een gebied dat ontsloten 
wordt door een prachtig wandelpad, dat nog maar net open is. 
Het middagprogramma vindt plaats in het Natuurpark Lelystad, 
waar vele inheemse dieren te bewonderen zijn. 
Lees het Hoefblad goed en houdt het programma in de gaten, 
tip, noteer de data op uw kalender of in uw agenda, zodat u 
niets overslaat. 
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OPROEP VOOR UW MEDEWERKING 
 
Op 13 september hebben we een Tuinbezoek en picknick  

 bezoek tuin Peter Verschure 9.30 uur 

 wie wil er meehelpen in de organisatie, broodjes sme-
ren enz. 

 contactpersoon is Fia Grootzwagers. 
 
Natuurlijk kunt u zich ook aansluiten bij één van de bijzonder 
actieve werkgroepen, welke zelf uitstapjes organiseren en 
tellingen verrichten. Zo kunnen we nog steeds mensen gebrui-
ken bij de vlinderwerkgroep, voor het inventariseren van de 
vlinders in onze omgeving. Ook de tuinwerkgroep kan hulp 
gebruiken, elke maandagmorgen vanaf 8.00 uur zijn diverse 
mensen bezig  met het onderhoud, gezellig werk, dat wel moet 
gebeuren, wat schoffelen, snoeien, maaien en opruimen. En 
dat is ook voornaam op tijd een bakske en wat bijkletsen. Kom 
gerust eens een kijkje nemen in de tuin, het wordt er steeds 
mooier. Dat geldt ook voor de werkgroepen, loop gerust eens 
vrijblijvend mee met een kenner en kijk of het iets is voor u. 
 
  
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 

NATUURTUIN KANDOEL 
 

De natuurtuin bestaat bijna 20 jaar, in 1996 is een aanvang 
gemaakt met de aanplant van deze bijzondere tuin.  
Ken en Geniet, Ambrosius en de toenmalige Natuur en mili-
uegroep Dongen, namen het initiatief deze tuin aan te leggen 
met een zeker Doel, vandaar de naam KANDOEL. 
Op grond van de gemeente Dongen, werd er een klein para-
dijsje aangelegd, er werd indertijd veel arbeid verricht, door 
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een kleine groep, hoofdzakelijk Ken en Genieters. Brabants 
Landschap maakte een ontwerp, maar leverde ook het eerste 
plantmateriaal en subsidieerde het graaf- en ploegwerk. 
In eerste instantie werd er klein begonnen, de tuin bestond 
toen uit de boomgaard, een kleine vijver en heggen en hout-
wallen. Helemaal achteraan lag het vogelbosje.  
Later is daar de grote uitbreiding bijgekomen, een bergruimte 
werd verwezenlijkt, de vijver werd vergroot, houtwallen werden 
aangelegd, dat allemaal door vrijwilligers. 
Ook werd de bijenstal van Ambrosius geplaatst, net voor het 
vogelbosje, enigszins afgeschermd i.v.m. de veiligheid in de 
vliegperiode van de bijen.  
Diverse zithoekjes werden geplaatst, plekjes waarvandaan u 
een prachtig uitzicht hebt.  
 

 
Niet alles is altijd van een leien dakje gelopen, zo werd de 
brug vernield, lagen er regelmatig de houten bankjes in het 
water, baldadigheid van de jeugd. Ook is er diverse keren in-
gebroken, met grote materiële schade als gevolg, sloten wer-
den kapot geslagen en gereedschap meegenomen. 
 
Maar dat is hopelijk verleden tijd, er zijn passende voorzienin-
gen getroffen, om inbraak te voorkomen. Gelukkig is de tuin 
nog steeds openbaar en kunt u er te allen tijde terecht, want 
daar is hij voor aangelegd. Sommigen denken daar anders 
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over, onlangs nog is een zwerver van de tuin verwijderd, met 
medewerking van de politie. 
U bent in ieder geval altijd van harte welkom, zo ook elke be-
zoeker, als men zich normaal gedraagt en geen rommel achter 
laat.  
 
Momenteel is de tuinwerkgroep hoofdzakelijk bezig met on-
derhoud, dit jaar werd er stevig aangepakt. Hagen en bomen 
kregen een ferme snoeibeurt. Het snoeiafval werd verwerkt in 

een nieuwe takkenwal, zodat er als het ware kamers ontstaan 
in de tuin.  
Er werd een ijsvogelwand aangelegd, door de mannen van De 
Rode Brug. Men is tevens de strijd aangegaan met de zuring 
die de bloemenweide overheerste, deze strijd is nog niet he-

lemaal 
gestre-
den, 
maar het 
eerste 
resultaat 
is hoop-
gevend. 
Lang-
zaam-
aan krijgt 
de vlakte 

kleur, het is allemaal een kwestie van tijd en doorzetten. 
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De tuin 
wordt 
goed 
bezocht, 
door 
mensen, 
maar 
ook 
door 
dieren, 
vogels 
en in-

secten. Daarvoor is de tuin indertijd ook aangelegd, om de 
biodiversiteit te verhogen, om een stuk grond terug te geven 
aan de natuur. 
Vele vogels broeden in de tuin; koolmees, pimpelmees, mus-
sen, merel, spreeuw, Turkse tortels, groenling, winterkoning 
enz. enz. Als u beschikt over een computer, kijk dan maar 
eens op: http://waarneming.nl/gebied/view/106304 , daar vindt 
u een heel overzicht van hetgeen in de tuin gezien is. 
Vlinders kunt u er ook volop aantreffen, zo zijner diverse soor-
ten gezien; klein koolwitje, klein geaderd witje, citroenvlinder, 
oranje zandoogje, bruin zandoogje, icarusblauwtje, hooibeest-

je, atalanta enz. 
Dat deze soorten worden 
gezien bewijst het nut van 
de natuurtuin. 
En dan hebben we het nog 
geeneens gehad over de 
vele plantensoorten, die je 
hier kunt aantreffen, de di-
verse struiken en bomen. 
Ook de dierenwereld is be-
kend met onze tuin, zo zie je 
altijd wel konijnen, maar ook 
de bunzing, de wezel en niet 
te vergeten eekhoorns ko-
men in het zicht van de ge-
duldige bezoeker. 
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Vele Ken en Genieters hebben zich in het verleden ingezet, 
om van de tuin iets moois te maken, soms vallen er mensen 
af, maar gelukkig wordt hun plaats dan weer ingevuld door 
anderen en misschien bent u de volgende. 
 
Je moet er maar eens gaan kijken, er staan diverse bankjes 
en picknicksets, neem de tijd en geniet van de rust. Neem 
gerust uw familie of kennissen mee, iedereen is er van harte 
welkom. 
 
Wilt u van tuinieren uw hobby maken, kom dan eens langs op 
maandagmorgen en zie wat u kan bijdragen aan het onder-
houd van de Kandoeltuin. 
 

13 SEPTEMBER TUINBEZOEK MET PICKNICK 
 

Deze zondagochtend brengen we een bezoek aan de prachti-
ge tuin van Peter en Ellie Verschure. Heel het voorjaar heeft 
de tuin volop in de belangstelling gestaan i.v.m. het program-
ma Beleef de Lente. U hebt mee kunnen genieten van schitte-
rende momenten, vastgelegd door de camera's van Vogelbe-
scherming Nederland. Bij Peter zagen we de kerkuil, steenuil, 
spreeuw en als extraatje de ijsvogel, geweldig om te zien. 
De tuin is een speelplaats voor Peter en zijn familie, er zijn 
vele zithoekjes, speelplekken, voerplekken en nestkasten. 
Enkele vijvers, weiden, houtwallen enz.  
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U moet maar eens komen kijken en luisteren naar het verhaal 
van Peter en Ellie en wie weet krijgt u de ijsvogel te zien of de 
groene specht, er leven enorm veel vogels op hun perceel. 
Als u komt, hebben we het liefst dat u de fiets pakt, daar er 
niet zo heel veel parkeergelegenheid is. Voor deze bijzondere 
wandeling, waarbij ook uw gezinsleden of familie welkom is, 
moet u zich van te voren opgeven en wel voor dinsdag 8 sep-
tember.  
Na afloop krijgt u een picknick aangeboden: 2 kopjes koffie of 
thee en 2 keer melk, chocomel of jus d'orange, 2 broodjes, 
een krentenbol of eierkoek, een appel of banaan en een hard 
gekookt eitje. Natuurlijk gaat voor niets de zon op, dus vragen 
we een kleine bijdrage, van € 2,50 bij aankomst te voldoen. 
Laten we er met zijn allen weer een mooie ochtend van ma-
ken. U bent deze dag welkom vanaf 9.30 uur. 
 
 

26 SEPTEMBER BUSTOCHT OOSTVAARDERSVELD 
 

 
 
Zaterdag 26-9 vindt wederom de traditionele bustocht plaats 
deze keer staat de Flevopolder op het programma: 
 

 De bus vertrekt om 8.00 uur bij de Salamander 
  9.30 uur zijn we bij Buitencentrum Oostvaardersplas-

sen, dan is er koffie met iets lekkers. 
 10.00 uur gaan we een wandeling van ongeveer 5,2 

km. maken in het gebied Oostvaardersveld het zoge-
naamde Lange pad. 

 12.30 uur lunch, enkele broodjes, met melk, karnemelk 
of een biologisch sapje en handfruit. 
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 13.30 uur vertrekken we naar het Natuurpark Lelystad, 
hier kunt u op eigen gelegenheid rondwandelen of een 
tocht maken met de gids, tevens is er een bezoekers-
centrum en een restaurant.  

 om ongeveer 16.30 uur vertrekt de bus naar Dongen, 
waar we rond 18.00 uur aan komen. 

 
 

  
 
De wandeling door het Oostvaardersveld is 5,2 km lang, een 
prima pad om vogels te spotten, maar liefst 3 vogelkijkhutten 
kunnen bezocht worden, de oeverloper, de poelruiter en de 
krakeend. Al deze hutten kijken uit over waterplassen. Het is 
een compleet nieuwe wandeling, over verharde paden, welke 
bij de voorbereiding nog niet officieel geopend was. Toen za-
gen we enorm veel vogels, tot zelfs in de hut. Zilverreiger, le-
pelaar, diverse eendensoorten en steltlopers hopen we te 
zien. In het gebied lopen diverse dieren, konikpaarden, heck-
runderen, edelherten, vos en haas. 
De middag brengen we door in Natuurpark Lelystad. 
 
Natuurrijk gebied 
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Het park is geen natuurgebied in strikte betekenis, maar wel 
een zeer natuurrijk terrein met een afwisselend, waterrijk en 
parkachtig landschap. Er leven met uitsterven bedreigde dier-
soorten zoals wisent, Przewalskipaard, otter, bever en Pater 
Davidshert. Ook minder bedreigde diersoorten zoals wild 
zwijn, edelhert, eland en ooievaar zwerven er rond. Natuurlijk 
ontbreekt de ‘echt wilde’ fauna niet. Overal in het park zijn ree, 
konijn, vos, wezel, hermelijn of bunzing waar te nemen. De 
vogelbevolking in dit afwisselende landschap met vooral loof-
hout is bijzonder rijk. In Natuurpark Lelystad wordt met succes 
meegewerkt aan diverse fok- en herintroductieprogramma’s 
van natuurbeschermingsorganisaties in binnen- en buitenland. 
Natuurpark Lelystad is internationaal bekend geworden door 
herintroductie van Przewalskipaarden in Mongolië en wisenten 
in Rusland en Letland. 
Sommige diersoorten zijn zo zeldzaam geworden dat ze nau-
welijks op eigen kracht kunnen voortbestaan, laat staan dat ze 
nieuwe gebieden kunnen bereiken. Tegenwoordig worden 
sommige terreinen gelukkig weer als leefgebied geschikt ge-
maakt. Soms worden hier gefokte exemplaren, bijvoorbeeld 
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van otter en bever, losgelaten om op die manier de soort een 
nieuwe kans te geven. Natuurpark Lelystad werkt actief mee 
aan diverse fok- en herintroductieprogramma’s. En met suc-
ces. Dat de introductie van de bever in de Biesbosch slaagde, 
is deels te danken aan Natuurpark Lelystad. De bevers in het 
Natuurpark plantten zich voorspoedig voort en waren een wel-
kome aanvulling voor de moeizaam startende populatie in de 
Biesbosch. Bovendien heeft de bever, door te ontsnappen, 
zichzelf in Flevoland uitgezet. Dankzij deze ontsnapte dieren 
leven er nu al meer dan 80 bevers in alle vrijheid op diverse 
plekken in Flevoland. 
 
Otters, Przewalskipaarden en wisenten 
De Europese otters in Natuurpark Lelystad zijn hier opgevan-
gen omdat ze elders niet meer in fokprogramma’s pasten. Bij 
het ontwerp van het bijzonder vormgegeven otterverblijf is alle 
beschikbare kennis gebruikt om, met een juiste combinatie 
van techniek en natuur, een ideale otterhabitat te realiseren. 
Bovendien is het verblijf zo vorm gegeven dat bezoekers een 
goede kans hebben deze bijzondere dieren te zien. 
Samen met de Stichting Reservaten Przewalskipaard is vanaf 
het midden van de jaren ’70 van de vorige eeuw een gericht 
fokprogramma opgezet om een gezonde startpopulatie prze-
walskipaarden voor de Mongoolse steppen te verkrijgen. Die 
opzet slaagde volledig met de succesvolle herintroductie in 
1992 van het Przewalskipaard in Mongolië. Nu, na in totaal vijf 
transporten, lopen in het immens grote steppereservaat 
Hustain Nuruu vele Przewalskipaarden uit Natuurpark Lelystad 
met hun nazaten. Hun aantal neemt nog steeds flink toe. 
Nakomelingen van de wisent uit Natuurpark Lelystad zijn uit-
gezet in grote natuurterreinen in Oost-Europa waar ze nog 
maar net waren uitgestorven. Een voorbeeld is Lake Pape in 
Letland: in een gebied zo groot als Flevoland loopt een kleine 
kudde uit Natuurpark Lelystad. De eerste wisenten gingen al in 
1999 met hulp van het Wereld Natuur Fonds naar het Russi-
sche Oksii, waar ze het, volgens de beheerders van het ge-
bied, uitstekend naar hun zin hebben. Vanuit Oksii worden de 
wisenten weer uitgezet in andere delen van Rusland om daar 
de populatie te versterken. 
Natuurpark Lelystad krijgt steeds meer het karakter van een 
landgoed dankzij de voorspoedige ontwikkeling van bossen en 
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lanen. Het is een van de meest toonaangevende terreinen van 
Het Flevo-landschap geworden. 
 
Wild zwijn en edelhert 
In Natuurpark Lelystad zijn ook diersoorten aanwezig die een 
belangrijke rol spelen in de Nederlandse natuur maar die door 
hun leefwijze of zeldzaamheid slechts door weinig mensen 
worden gezien. In het Natuurpark zijn deze dieren goed waar 
te nemen. Omdat ze in een groot gebied leven, is het ook mo-
gelijk hun gedrag en leefwijze te observeren. De wilde zwijnen 
en edelherten op de Veluwe laten zich niet zo snel aan het 
publiek zien. In Natuurpark Lelystad wel. In het voorjaar trek-
ken de in streepjespak getooide biggetjes van de wilde zwij-
nen veel bekijks. In het najaar komen veel liefhebbers van de 
bronst van de edelherten speciaal naar Natuurpark Lelystad 
om het huiveringwekkende ‘burlen’ van deze herten te horen. 
 
Ooievaar 

In en rondom het Natuurpark en zelfs al in Lelystad broeden 
ooievaars. Deze vogels stammen allemaal af van de fokgroep 
die jaren geleden is vrijgelaten toen het fokken met ooievaars 
niet meer nodig bleek. Maar de imposante vogels blijven trouw 
aan het Natuurpark en wijde omtrek. Zij zoeken vaak in groe-
pen een net geoogste akker af naar muizen, kikkers en sabel-
sprinkhanen. 
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Ganzen, zwanen en Elanden 
De groep grauwe ganzen en kolganzen in het park leven als 
wilde dieren, ze zijn alleen erg plaatstrouw en verlaten het 
park bijna nooit. De ganzen zijn hier geboren en getogen en 
hebben geen reden om weg te trekken. Het Natuurpark biedt 
hun alles wat ze nodig hebben. Wilde zwanen komen in Ne-
derland bijna alleen als overwinteraars voor, maar rond 2005 
broedt er een paar per jaar. In het centrale deel van Natuur-
park Lelystad leven enkele wilde zwanen. Er zijn ook diersoor-
ten in het park, zoals de eland, die niet meer in Nederland 
leven, maar hier wel hebben geleefd. Er zijn plannen om elan-
den opnieuw in Nederland uit te zetten. De elanden in het Na-
tuurpark geven alvast inzicht in de eisen die zij aan hun bio-
toop stellen. 
 

We hopen er weer een mooie dag van te gaan maken, wat u 
beslist niet mag vergeten is eventueel regenkleding, goed 
schoeisel of laarzen, kijker en goede zin. 
 
Voor deze bustocht moet u zich opgeven via de opgaven-
adressen, betalen echter doen we, via de bank. Uw opgave 
dient voor dinsdag 15 september binnen te zijn  
 
 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Wading_moose.jpg
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Het weer tijdens een excursie heb je zelf niet in de hand maar 
wederom waren de weergoden ons goedgestemd, de donkere 
bewolking trok langzaam weg en de zon kwam tevoorschijn 
toen we zaterdagmorgen 20 juni om 07.00 uur met 13 leden 
van de vogelwerkgroep vertrokken naar de Landschotse Heide 
bij Oost-, West- en Middelbeers. 
 
De Landschotse Heide is een natuurgebied van 239 ha, ten 
oosten van Westelbeers. Het is eigendom van het Brabants 
Landschap. Het wordt ook wel "de Keienhurk" genoemd, naar 
het grootste ven. 
 
De Landschotse Heide maakte deel uit van een veel groter 
heidegebied. In 1937 was met de gemeente Oost-, West- en 
Middelbeers afgesproken dat het zuidelijk deel hiervan, 500 ha 
vochtige heidevelden, zou worden ontgonnen, maar het noor-
delijk deel, waarin een aantal vennen lagen, gespaard zou 
blijven. Na de oorlog was er een nieuwe burgemeester die de 
afspraak ontkende en ook het overige gebied wilde ontginnen. 
Hierop volgde een diplomatiek offensief door het bestuur van 
het Brabants Landschap, waardoor de gemeente niet kon ont-
ginnen. Begin jaren '60 werd het zuidelijk deel van de heide 
ontgonnen. Pas in 1999 kon het Brabants Landschap de reste-
rende heide voor een symbolisch bedrag verwerven. 
 
Het gebied bestaat uit vochtige heide met daarin een aantal 
grote vennen: Keienhurk, Berkven, Wit Holland Ven, Scherp-
ven en Kromven. Deze vennen zijn rijk aan watervogels en 
steltlopers, zoals groenpootruiter en zwarte ruiter. Er komen 
24 soorten libellen voor, waaronder de zeldzame Kempense 
heidelibel en de gevlekte witsnuitlibel. De flora kenmerkt zich 
door klokjesgentiaan, oeverkruid en moerashertshooi. 
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Aangrenzend in het noorden en oosten ligt de Kuikeindse Hei-
de, wat een naaldhoutgebied is. In het westen en zuiden ligt 
het dal van de Grote Beerze, waarlangs zich een aantal na-
tuurgebieden bevinden die als Dal van de Grote Beerze door 
het Brabants Landschap worden beheerd. Ook ligt hier de 
plaats Westelbeers. 
Ten zuidwesten van het gebied liggen landbouwontginningen. 
 
Toen we om 07.45 uur onze wagens parkeerden aan de 
Kromvensedijk en de wandeling begonnen hadden we gelijk 
een prachtig uitzicht op het Wit Hollandven waar we op het 
water de volgende soorten ontdekten; dodaars, kuifeend, wilde 
eend, soepgans (witte variant), grauwe gans en nijlgans. Di-

verse vogelsoorten 
hoorden we wel 
maar zagen deze 
niet altijd door het 
dichte gebladerte, 
zoals de winterko-
ning, de boomkrui-
per, de boomklever 
en de wulp. Soor-
ten die we wel 
mooi zagen waren 
de vink, gierzwa-
luw, houtduif, ho-
lenduif, merel, wit-
te kwikstaart en de 

koolmees. Plots werd onze aandacht getrokken door een 
prachtige vogel die steeds voor ons langs vloog en alarmerend 
was. We bleken in de buurt van zijn nest te zijn gezien het feit 
dat we zowel het vrouwtje als het mannetje van deze ge-
kraagde roodstaart met voedsel zagen aanvliegen. Regelmatig 
gingen ze voor ons op een paaltje zitten zodat we hen mooi 
konden bewonderen. Voor de fotograven onder ons een mooie 
gelegenheid om deze prachtige vogel op de plaat te zetten. 
Ook zagen we hier nog de boompieper, de grote bonte specht 
en de rietgors. Een mooi begin van de tocht waar we toch een 
groot half uur hebben vertoeft aan het Wit Hollandven. We 
vervolgden onze tocht en wederom stonden we vele malen stil 
om de vogels te bewonderen. De kuifmees, de roodborst, de 
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tjiftjaf, fitis, een aantal staartmeesjes kwetterden er lustig op 
los, waarschijnlijk waren het net vliegvlugge jonge vogels, we-
derom de winterkoning en hadden we een mooi beeld van de 
gaai met zijn prachtige kleuren.  
Voor een tweetal vogelsoorten kwamen de vogelboekjes te-
voorschijn om de verschillen te bekijken want wat zagen 
we........ zowel de bonte vliegenvanger (vrouwtje) als de grau-
we vliegenvanger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bonte vliegenvanger (vrouwtje) Grauwe vliegenvanger 
 
We kwamen aan bij het Kromven en hadden welgezegd al 
zo'n 400 meter gelopen en waren al een uur onderweg, dat 
beloofde wat voor vandaag. Op het Kromven was het rustig, 
wel scheerden er vele gierzwaluwen over het water en op het 
water, na goed zoeken met de scope, ontdekten we nijlgans, 
dodaars, meerkoet met jongen en wintertaling. We liepen door 
een stukje bos, waar de zanglijster en de buizerd zich lieten 
horen en kwamen uit op het heidegedeelte.  
 
Op de heide kwamen we weer andere typische heidesoorten 
tegen zoals de veldleeuwerik, roodborsttapuit, kneu, boompie-
pers maar ook zagen we blauwe reiger, zwarte kraai en vloog 
diverse malen een koekoek voorbij om even later mooi in de 
top van een boom te gaan zitten. 
Dat vogelaars ook kunnen genieten van andere natuurlijke 
verschijnselen bleek toen we op het pad een dikke rups ont-
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dekte, de 
rietvink, 
geen vogel-
soort maar 
een forse 
nachtvlinder. 
Uiteraard 
moest deze 
ook vastge-
legd worden. 
We kwamen 
na half tien 
aan bij het 
grootste ven de "Keienhurk" en besloten dat het tijd was om 
een bakske te nuttigen. Leo had hier tijdens zijn voorbereiding 
de geelgors besteld maar die hadden we nog niet gehoord of 
gezien.  
Op het ven zagen we wel de fuut, grote Canadese ganzen, 
dodaars, aalscholvers, wilde eenden en grauwe ganzen. Na-
dat we onze boterham en het bakske op hadden trokken we 
verder en werden we aangenaam verrast door het gezang van 
de geelgors, was ie toch nog op tijd op de afgesproken plaats. 
Jan Maijen en John van Meggelen hebben hem nog mooi op 
de foto kunnen zetten voordat ie weer verder vloog. We ver-
volgden onze tocht en hoorde Peter de boomleeuwerik en zag 
Jan van Haperen een roofvogel voorbij vliegen. "Een boom-
valk", riep Jan en inderdaad, de scope op de plaats waar ie in 
de boom is gaan zitten gericht en we konden hem allen door 
de scope rustig bekijken. We naderden het einde van het hei-
degedeelte, waar we nog een mooi beeld hadden van groot 
veld met veenpluis en liepen een boslaan in waar we in het 
begin de zwartkop hoorde zingen, een ekster ons voorbij 
vloog, op de aangrenzende akker nog een paartje roodborst-
tapuitjes foerageerden en ook de boomklever volop kwetterde. 
In dit rustige gedeelte van de tocht zien we enkel nog de 
spreeuw, een groene specht liet zich horen en zagen we nog 
een aantal kuifmeesjes. We kwamen aan bij de plek waar in 
de Tweede Wereldoorlog een schijnhaven is aangelegd. 
De Landschotse Heide heeft nog een rol gespeeld tijdens 
de Tweede Wereldoorlog. Op Welschap werden toen door de 
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Duitse bezetter bommenrichters opgeleid die op de Land-
schotse Heide moesten oefenen in het bombarderen van 
schepen. Er werd daartoe een schijnhaven aangelegd en ook 
 werden er schijnboten gebouwd. Deze bestonden uit aarden 
ruggen van 50 m lang en 7 m breed, met daarop een soort van 
houten kajuit. Een aantal van deze aarden wallen liggen er 
nog steeds en werden door Brabants Landschap in 2007 her-
steld. Ook de bunker, van waaruit waarnemingen werden ver-
richt, is er nog te vinden. Vaak werden er betonnen bommen 
gebruikt die door een rookpatroon aangaven waar ze neervie-
len.  
Op het smalle rechte pad langs het Berkven zagen we nog de 
groene specht en jonge grote bonte spechten, vloog een paar 
keer de boomvalk voorbij, hoorden we wederom de wulp, kie-
vit, groenling, heggenmus en zagen we nog een aantal jonge 
grauwe ganzen op het water evenals kuifeenden en meerkoe-
ten. We kwamen weer aan bij onze auto's en een mooie vogel-
tocht zat er weer op. Heerlijk zo'n vier uur gewandeld en geno-
ten van de vele vogelsoorten. 
 
We besloten in Middelbeers nog een terras te bezoeken en bij 
"de 4 Linden" hebben we heerlijk genoten van de koffie, thee, 
Ice Tea of cappuccino met een heerlijk stuk warme appeltaart 

met slagroom. 
We tellen nog 
snel even het 
aantal soorten 
en komen uit 
op 52 vogel-
soorten. 
We kunnen 
wederom stel-
len dat we het 
droog gehou-
den hebben, 
mooi weer 

gehad en genoten van wat de natuur ons te bieden heeft. 
Eenieder bedankt voor zijn inzet en tot een volgend keer. 
        
      Leo Reijnierse, coördinator VWG Ken en Geniet. 
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De parkeerplaats van sporthal de Salamander, Belgiëlaan 2 is 
het vertrekpunt voor alle tochten, u dient zelf naar deze plaats 
te komen. 
 
Zondag 13 september: Tuinbezoek, deze keer is de tuin van 
Peter en Elly Verschure aan de beurt, ook dit is een familie-
wandeling, waarbij uw kinderen en kleinkinderen zijn uitgeno-
digd. De tuin kent vele bijzondere plekken, met vele zithoek-
jes, uitkijkjes, verrassende kunstobjecten enz. Na afloop wordt 
u ook nog eens een picknick aangeboden. Om dit alles moge-
lijk te maken wordt er wel een kleine bijdrage van € 2,50 ge-
vraagd, meer hierover op pagina 8 van dit Hoefblad. Samen-
komst in de tuin om 9.30 uur, opgeven voor dinsdag 8 sep-
tember. 
 
Zaterdag 26 september: Bustocht naar Natuurpark Lelystad 
en Oostvaardersplassen. Vanuit het Buitencentrum Oostvaar-
dersplassen wandelen we langs enkele vogelkijkhutten ten 
noorden van dit centrum, na de middag pauze gaan we naar 
het natuurpark, Lelystad. En openbaar wildpark, met alleen 
inheemse dieren. De gidsen Christ Grootzwagers en John van 
Meggelen zullen u veel wetenswaardigs weten te vertellen. 
Meer hierover op pagina 9 van dit Hoefblad. 
Voor deze bustocht moet u zich opgeven via de opgave-
adressen, betalen echter doen we op dezelfde manier als vo-
rig jaar, via de bank. Uw opgave dient voor dinsdag 15 sep-
tember binnen te zijn. Ook uw betaling dient u te voldoen voor 
deze datum op rekeningnummer IBAN:NL44 RABO 
0111984114 van de Rabobank Dongen, vermeld daarbij het 
aantal personen, bus, uw naam en straatnaam. Straatnaam 
is i.v.m. het aantal dezelfde namen. Mocht het voor u be-
zwaarlijk zijn, dit via de bank te regelen, dan kunt u ook con-
tant betalen bij de opgavenadressen. 
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De kosten bedragen slechts € 30,- per persoon, niet-leden  
€ 35,-, dit is inclusief koffie of thee met iets lekkers bij aan-
komst, de lunch en de busreis. Wat u gebruikt na afloop van 
de tweede wandeling, in het Natuurpark is voor eigen reke-
ning. 
 
Zaterdag 10 oktober: Autotocht van een hele dag naar 
Voorne's Duin, dit is de zogenaamde trekvogeltocht. In deze 
omgeving maken vele soorten trekvogels hun tussenstop op 
de trek naar het zuiden. De kust is in ieder geval één van de 
beste plekken om vogels te spotten, de duinen zijn voedselrijk, 
met veel bessenstruiken. Hetzelfde geldt voor de kustlijn, daar 
is altijd voldoende voedsel te vinden. De gidsen zijn twee be-
kende vogelaars, Leo Reijnierse en Kees van Dongen. 
Vertrek is om 8.00 uur, opgeven voor dinsdag 6 oktober. 
 
Woensdag 14 oktober: Filmavond verzorgt door Christ 
Grootzwagers. Deze keer neemt hij u mee naar landgoed 
Plantloon, een gebied dat aansluit op de Loonse en Drunense 
Duinen. Vele jaren loopt Christ hier haast wekelijks een keer 
rond, natuurlijk met de camera op de schouder. Het ree neemt 
de hoofdrol op zich, maar we krijgen ook vele vogels, vlinders, 
planten en landschappen te zien. U krijgt wat te horen over de 
historie van het gebied, met o.a. de turfvaart en dijken. 
De presentatie vindt plaats in de filmzaal van de Cammeleur, 
Hoge Ham 126, aanvang 20.00 uur. Zie ook pagina 24 van dit 
Hoefblad. 
 
Zondag 25 oktober: Autotocht van een halve dag naar Bos-
wachterij Dorst, in deze tijd van het jaar hopen we daar vele 
paddenstoelen te vinden. Natuurlijk ook te genieten van de 
prachtige herfstkleuren en onze kennis op te doen, door het 
verhaal dat onze gids Peter Verschure verteld. 
Vertrektijd is 9.00 uur, opgeven voor dinsdag 20 oktober. 
 
Zondag 8 november: Autotocht van een halve dag naar het 
Noorderbos bij Tilburg, waar Jan Jansen en Fia Grootzwagers 
u mee laten genieten van dit vrij jonge bos, waar eens de 
vloeivelden lagen van Tilburg. Nu is het een bijzonder gebied, 
waar ook de ijsvogel graag verblijft. Er is bij de inrichting geko-
zen voor 2 contrasterende bostypen: eikenhakbos en ge-
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mengd parkbos. De volgende boomsoorten werden geplant: 
zomereik, wintereik, Amerikaanse eik, robinia, ruwe berk, 
zachte berk, populier, lijsterbes, vuilboom, jeneverbes, kren-
tenboompje en beuk. 
Vertrektijd is 8.30 uur, opgeven voor dinsdag 3 november. 
 
Woensdag 11 november: Een bijzondere gast deze avond, 
Hans Peeters, oud-voorzitter en tegenwoordig hoofdredacteur 
van het tijdschrift Vogels, laat 2 presentaties zien. De eerste 
gaat over vogels van Noordoost-Duitsland. De tweede neemt 
ons mee naar het hoge Noorden, naar Spitsbergen, een zee-
reis van maar liefst 3500 kilometer. Onderweg worden ver-
schillende uitstapjes gemaakt, natuurlijk met als hoofdthema 
vogels. Meer hierover op pagina 32 van dit Hoefblad. 
De presentatie vindt plaats in de filmzaal van de Cammeleur, 
Hoge Ham 126, aanvang 20.00 uur. 
 
Zondag 22 november: Autotocht van een halve dag naar de 
Chaamse Bossen, een bezit van Staatsbosbeheer. Waar ooit 
zandverstuivingen en natte heide lagen, is tussen 1900 en 
1934 boswachterij Chaamse Bossen aangelegd. Het gebied 
werd ontwaterd en natte plekken werden omgezet in grasland. 
Hieraan dankt het gebied zijn verrassende afwisseling. Nu 
worden voormalige landbouwgebieden weer in oude staat te-
ruggebracht. Zo ontstaan weer vennen en moerasgebieden. 
Dit en veel meer zal u worden verteld door Jos van Dongen. 
Vertrektijd 8.30 uur, opgeven voor dinsdag 17 november. 
 
Zondag 6 december: Autotocht van een halve dag, naar de 
IJsbaan en een gedeelte van de Loonse en Drunense Duinen, 
de zogenaamde Roestelberg. Vooral de randen van het duin-
gebied zijn omzoomd door hoge zandlichamen, randwallen 
genoemd. Deze zijn ontstaan doordat de lokale dorpsbewo-
ners zich wilden beschermen tegen het oprukkende zand. Zij 
plantten daarom houtsingels om hun akkers. Vele hiervan zijn 
in de loop der eeuwen door het stuivend zand bedolven. De 
ijsbaan is aangelegd in de tijd van de werkverschaffing. 
Christ en Fia Grootzwagers nemen u mee Den Duin in. 
Vertrektijd 8.30 uur, opgeven voor dinsdag 1 december. 
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Zaterdag 19 december: Kerstviering en fototentoonstelling in 
het Cambreurcollege. Denkt u nog aan uw inzendingen van 
natuurfoto's, dit kan nog tot 31 oktober. 
Aanvang 10.00 uur. 
 
OPGEVEN VOOR DEZE EXCURSIES KUNT U BIJ: 
 
Ad en Lenie Leeggangers, Roeloff van Dalemstaat 50, 
tel. 0162-313858 
En bij: 
Marie-José van Gestel, Hubertusstraat 9, tel. 0162-322316 
Of (mobiel) 06-10120230 
Of via e-mail: mjvangestel.burmanje@home.nl 
 
Wie zich via e-mail opgeeft bij Marie-José krijgt altijd een be-
vestiging toegestuurd. Indien dit niet het geval is, mogelijk 
door vakantie, dan graag alsnog bellen naar Ad en Lenie. 
Leden en niet-leden, die zich eenmaal hebben opgegeven 
voor één van de tochten van Ken en Geniet, dienen de aan 
deze tocht verbonden kosten te voldoen. Dit geldt ook als men 
door omstandigheden niet met deze tocht mee kan gaan, ten-
zij een ander de plaats van hem/haar overneemt. 
 
MEDEDELINGEN 
 
Als nieuw lid heten we van harte welkom: 
Mevr. G. van Kessel, Oranjeplein 67, Dongen 
Dhr, J. Rullens,  Doelstraat 15, Dongen 
 
LIDMAATSCHAP "KEN EN GENIET": 
 
De CONTRIBUTIE bedraagt voor leden € 14, - per jaar. 
Bij het aangaan van het lidmaatschap in de loop van het jaar 
wordt € 1,25 per maand berekend. 
Jeugdleden (14-16 jaar), huisgenoten en 65-plussers betalen 
€ 12, - per jaar; bij het aangaan van het lidmaatschap in de 
loop van het jaar betalen zij € 1,25 per maand. 
De minimum donatie voor begunstigers bedraagt € 12, - per 
jaar, wanneer zij het verenigingstijdschrift wensen te ontvan-
gen. 
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CONTACTPERSONEN WERKGROEPEN: 
 
Uilenwerkgroep:  Thieu Verharen 
uil@kenengeniet.nl  Stevenshof 13, ´s Gravenmoer 
    Tel. 0162-315480 
 
Nestkasten verkoop: Ad Leeggangers 
    Roeloff van Dalemstraat 50,                      
    Dongen 
    Tel. 0162-313858 
 
Vogelwerkgroep:  Leo Reijnierse 
Nestkastencoordinator Kard.v.Rossumstraat 52, Dongen 
vogel@kenengeniet.nl Tel. 0162-316475 
 
Vlinderwerkgroep:  Fia Grootzwagers 
vlinder@kenengeniet.nl Triangellaan 17, Dongen 
    Tel. 0162-315404 
 
Natuurtuin Kandoel:  Peter Verschure 
    Groenstraat 11a, Dongen 
    Tel. 0162-313297 
    Anton Staps  
    Dongenseweg 7, Kaatsheuvel 
    Tel. 0416-273332 
 
 
Kopij voor het volgende Hoefblad kunt u inleveren vóór 1 no-
vember bij het redactieadres: Christ Grootzwagers, Kamilletuin 
6, 5103CB te Dongen. Ook is het mogelijk uw kopij via e-mail 
te versturen, GRAAG ALS BIJLAGE VERZENDEN, WORD 
BESTAND,  lettertype arial 11. 
 Het e-mail adres is: hoefblad@kenengeniet.nl 

 
 

FOTOTENTOONSTELLING 2015  
 

INZENDEN KAN NOG TOT 31 OKTOBER 

 
Hieronder het reglement waaraan de foto’s dienen te voldoen: 
  



24 

 

 De foto’s hebben natuur als onderwerp en worden in 3 
categorieën ingedeeld: 

o Flora (Flora duidt het plantenrijk aan, dus alles 
wat met planten en bloemen te maken heeft.)  

o Fauna (Fauna duidt het dierenrijk aan, dus alles 
wat met dieren te maken heeft.) 

o Landschappen (Landschapfotografie is het 
weergeven van landschappen; bergen, valleien, 
bomen, rivieren en bossen, als onderdeel van 
de foto.)  

 Maximaal 1 foto per categorie, dus maximaal 3 foto’s 
per lid. 

 Foto's worden door ons afgedrukt in het formaat 20x30 
cm. 

 De digitale foto's aanleveren in een zo hoog mogelijke 
resolutie.  

 De foto's dienen gemaakt te zijn in Nederland of aan-
liggende landen (België, Duitsland). 

 Inzenders zijn lid van natuurvereniging Ken en Geniet. 

 Vermeld als u de foto inlevert; 
o naam en adres van de inzender. 
o voorkeursvolgorde van plaatsing (wat is vol-

gens u de mooiste foto). 
o naam van de foto. 
o de plaats waar hij gemaakt is. 

 Foto’s voor 31 oktober 2015 inleveren via vo-
gel@kenengeniet.nl of wanneer wij langs moeten ko-
men om de bestanden op een geheugenstick te zetten 
dit doorgeven vóór 15 oktober 2015  via 06 - 
52391160. 

 De tentoonstelling wordt gehouden tijdens de kerstvie-
ring 2015. Er kunnen maximaal 108 foto’s ten toon ge-
steld worden. 

 De organisatie mag, als het maximale aantal ingezon-
den foto’s wordt overschreden, bepalen aan de hand 
van de door u bepaalde voorkeursvolgorde welke foto’s 
ten toon gesteld worden. 

 De organisatie is niet aansprakelijk voor schade, dief-
stal of kwijtraken van foto's. 
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Zoals gebruikelijk zullen de foto’s door een vakkundige jury 
beoordeeld worden, zodat we de mooiste foto’s van elke cate-
gorie met een leuke prijs kunnen belonen, ook zal er een pu-
blieksprijs zijn. 

 
WOENSDAG 14 OKTOBER FILMAVOND PLANTLOON 

 

 
Plantloon is een landgoed en natuurgebied dat ten zuidoosten 
van Waalwijk is gelegen op het grondgebied van de gemeente 
Loon op Zand. Het gebied meet 262 ha en is eigendom van 
Natuurmonumenten. 
 
Het gebied sluit in het zuiden aan op de Loonse en Drunense 
Duinen en in het noordoosten, aan de overzijde van het Afwa-
teringskanaal 's-Hertogenbosch-Drongelen, op de Baardwijkse 
Overlaat. Sinds 1994 maakt het deel uit van het Nationaal 
Park Loonse en Drunense Duinen, maar het heeft een ander 
karakter, namelijk een landgoedkarakter. Er zijn namelijk la-
nen, weilanden, bossen en enkele boerderijen. 
 
In het noorden van het gebied ligt het langgerekte Galgenwiel, 
dat is ontstaan op 4 maart 1658 bij een doorbraak van de 
Beerse Maas.  
 
Geschiedenis 
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Iets zuidelijker loopt nog een stuk van de Turfvaart, welke Paul 
van Haastrecht, heer van Venloon, in 1396 liet aanleggen. De 
heer van Waalwijk, Foijken Foijkenszoon, was het daar niet 
mee eens en wilde tol over de turfvaart heffen. De opvolger 
van Paul, Dirk van Haastrecht, richtte toen in het uiterste 
noorden van het gebied een galg op om aan te duiden dat het 
zijn rechtsgebied betrof, waar de heer van Waalwijk niets over 
te zeggen had. Aldus komt het Galgenwiel aan zijn naam. 
Vanuit 's-Hertogenbosch werd een strafexpeditie naar Waal-
wijk gehouden. De stad werd ingenomen en Foijken vluchtte. 
Er werden nog twee radkruisen naast de galg neergezet, 
waarop twee misdadigers geraadbraakt werden. Dit alles om 
te onderstrepen dat dit gebied tot Venloon behoorde. In 1445 
echter kwam in Baardwijk een zekere Dirk van der Merwede 
aan de macht. Baardwijk behoorde tot het Graafschap Hol-
land. Dirk trok met gewapende mannen het gebied in en sabo-
teerde het turftransport naar 's-Hertogenbosch. Hij probeerde 
Waalwijk onder Hollands gezag te brengen en tegelijkertijd 
ook het gebied dat nu Plantloon is. Het kwam tot een proces 
dat in 1481 door Paul van Haastrecht jr., de toenmalige heer 
van Venloon, gewonnen werd. Dirk en zijn nakomelingen 
moesten zelfs de Turfvaart weer in orde maken. De schulden 
werden echter kwijtgescholden en de oorlog was voorbij. 
 
Het landgoed is onder meer eigendom geweest van de Waal-
wijkse bankier W. Timmermans. Centraal ligt de hoeve Plant-
loon, een grote L-vormige boerderij met rieten dak. Verder 
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liggen er nog verspreide boerderijen zoals de Achterste Hoeve 
en de zeer fraaie voormalige boswachterswoning aan de Ach-
terste Hoeve.  
 
Onlangs is Natuurmonumenten gestart met het opknappen 
van de omgeving van de hoeve Plantloon, een gedeelte van 
de haag is vervangen en zo krijgen we beter zicht op deze 
fraaie boerderij, met schaapsstal. Ook de diverse toegangen 
worden benadrukt met poorten, zodat het geheel meer en 
meer het karakter van een landgoed krijgt.  
Ook de turfvaart zal in de toekomst beter tot zijn recht komen, 

door een duiker te verwijderen en daarvoor in de plaats een 
brug weg te leggen. 
Natuurlijk komen er in dit gebied ook vele vlinders voor, de 
zeldzame eikenpage, het bonte dikkopje, de heivlinder, het 
landkaartje, oranjetipje enz. enz. 
Vogels hebben hier hun rust, zo zagen we hier vele boomkle-
vers, boomkruipers, verschillende spechtensoorten, waaron-
der ook de middelste bonte specht en de kleine bonte specht. 
De diversiteit aan planten is groot, vele koekoeksbloemen sie-
ren de bermen, fluitenkruid, salomonszegel, pinksterbloem, 
het komt er allemaal voor. 
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Ook de fauna is ruim vertegenwoordigd, vos, ree, eekhoorn en 
das komen er voor, al zult u van de das geen beelden te zien 
krijgen. Voor het ree is een hoofdrol weggelegd, dit dier zal  
ons rondleiden door Plantloon. Er is jaarrond gefilmd, dus er 
zullen ook herfst en winterbeelden te zien zijn.  
Maar u moet het zelf maar eens komen bekijken, breng gerust 
uw familie en kennissen mee, ze zijn van harte welkom. 
 

REEËNWANDELING HUIS TER HEIDE 31-7-2015 
 

Met 21 personen gingen we op stap, op zoek naar het ree, in 
Huis ter Heide. Aan het begin van de wandeling werden de 
spelregels voor deze avondwandeling uitgelegd, er mocht niet 
geroepen worden, hé een ree, maar men werd verzocht de 
hand op te steken, zodat iedereen de kans zou krijgen het dier 
te zien. Ondergetekende vertelde wat over de leefgewoonten 
van het ree, zo zaten we nu in de bronsttijd. De reebok volgt 
dan de geit urenlang en wacht zijn kans af om te paren.  
Al snel zagen we de eerste sporen van hun aanwezigheid, 
veegbomen. Elk jaar krijgt de bok een nieuw gewei, dit is be-
dekt met huid, als de tijd daar is begint deze huis enorm te 
jeuken en gaat de bok vegen. Hij schuurt dan met zijn stangen 
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tegen flexibele boompjes, om zo deze huis kwijt te raken, we 
zagen dan ook verschillende beschadigde boompjes. Om zijn 
gebied af te bakenen heeft het ree tussen zijn gewei geur-

klieren, dus tegelijk met het vegen, zet hij 
een geurspoor uit. Hetzelfde doet hij met 
geurklieren die zich tussen zijn hoeven 
bevinden, daarmee schraap hij over de 
grond, zo zie je vaak bij de veegboom 
kale plekken. Andere bokken weten dan 
dat dit territorium bezet is en dat ze een 
andere plek moeten zoeken. Een enkele 
keer ontstaat er strijd over de gebiedjes. 
Door het bos ging het verder, richting het 
voormalige kantoor van Huis ter Heide, op 
de weitjes zagen we al snel enkele konij-
nen, die zich van ons niet veel aantrok-
ken. We maakten als het ware een om-
trekkende beweging, in de richting van 
een bekende plek, waar de reeën vaak 
vertoeven. De eerste keer gingen er wat 
handen omhoog, tussen het hoog opge-
schoten gewas zagen we enkel oortjes, er 
stond een ree te grazen, het was nog vrij 
licht en wij werden net iets te snel waar-
genomen. De vlucht werd ingezet en de 
bosrand opgezocht. Op de modderige pad 
waren de sporen duidelijk waarneembaar, 
dit is gemakkelijk te herkennen, zie het 
bijgaande plaatje. We gingen op weg naar 
het volgende weitje, helaas was hier de 
avond tevoren gegierd, iets waarvan het 
ree beslist niet houd, waarschijnlijk kan hij 
dan te weinig waarnemen met zijn neus. 
In de verte zagen we de kerk van de 
Moer. Langs het pad ligt een diepe sloot, 
deze wordt vaak gebruikt als sluiproute 
door het ree, als hij droog staat zie je hier 
de sporen. De meesten stonden gericht 
naar de gids, maar een enkeling die ach-
teraan liep hadden alweer een reebok in 
het vizier, in de wei achter het zogenaam-
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de acacialaantje. Stilletjes probeerden de anderen naar deze 
plek te lopen, maar ook deze ging ervandoor, echter liep er 
verderop iemand op het pad, waarvan hij schrok en hij keerde 
terug naar de wei, met ons allen aanschouwden wij dat. Het 
was niet voor niets dat ik vertelde over de sluiproute, halver-
wege het laantje sprong een ree uit de sloot tevoorschijn en 
liep richting het bos, ditmaal een geit. 
In stilte liepen we verder, de kans was immers groot dat de 
geit en bok weer naar elkaar toe zouden gaan. En inderdaad 
verderop richting het Bodemven zagen we de geit weer lopen. 
Het leek af en toe wel een rouwstoet, soms kon je de beesten 
horen lopen in de verte, verschillende waarnemingen werden 
nog gedaan. Al wandelend kwamen we bij een gedeelte waar 
Natuurmonumenten kapwerkzaamheden had uitgevoerd, nu 
ziet het er niet uit, maar soms moet je vooruit durven kijken, in 
de toekomst zal hier mooie afwisselende natuur ontstaan. 
Bij het Bodemven hoorden we ganzen en de buizerd, welke in 
deze contreien gebroed heeft. Ook onze kleinste futensoort de 
dodaars liet zich niet onbetuigd, verschillende paartjes hebben 
hier hun jongen groot gebracht. Daar ik hier het één en ander 
vertelde, reageerden de kikkers en lieten hun concert horen. 
Verderop zagen we vele sporen van de reeën, hier steken ze 
het pad regelmatig over.  
Langzaam viel de avond over het gebied, zo kwamen we aan 
het eind van het zandpad, daar het enigszins modderig was, 
waarschuwde ik de mensen, om vooral hun schoenen niet 
schoon te stampen op het asfalt, daar we haast wel zeker hier 
dieren zouden zien. Spoedig zagen we  het eerste koppeltje 
aan de bosrand staan grazen. Als groep liepen we dicht bij-
een, zodat we moeilijker waarneembaar waren, de fototoestel-
len werden gericht en menig plaatje werd er geschoten. En 
nog een koppel liep verderop in de wei. Kortom we mogen dit 
wel een heel geslaagde avondwandeling noemen. Het werd 
alsmaar donkerder en de maan scheen door de bomen, over 
het asfaltweggetje liepen we voldaan terug naar de auto's.  
Zelf vond ik dat we wel een bakske koffie hadden verdiend, 
dus gezamenlijk reden we naar de dorpskom van de Moer en 
praatten nog wat bij in het Maoske. Alle deelnemers bedankt 
voor deze bijzondere tocht die we samen mochten beleven. 
         Christ Grootzwagers 
EEN AVONDJE VOGELS KIJKEN MET HANS PEETERS 
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Op woensdag 11 november a.s. verzorgt onze oud-voorzitter 
Hans Peeters, tegenwoordig hoofdredacteur van het tijdschrift 
Vogels (Vogelbescherming Nederland), een tweetal beeldpre-
sentaties. ‘Vogels kijken in Noordoost-Duitsland’ en ‘Het Noor-
delijk gevoel’. 
 
Vogels kijken in Noordoost-Duitsland 
  
De grote trap-man haalt alles uit de kast om te imponeren op 
het zwakke geslacht. Hij keert zich letterlijk binnenste buiten, 
in zijn poging om een vrouwtje aan de haak te slaan. Baltsen-
de grote trappen zien, is een van de spectaculairste beleve-
nissen op vogelgebied. Niet minder indrukwekkend is het ver-
dragende oergeluid van roepende kraanvogels, dat tijdens de 
schemering over het verlaten landschap klinkt. Of vissende 
zeearenden en broedende zeearenden onder handbereik. Je 
kunt dit alles met eigen ogen en oren beleven op amper een 
dag rijden vanuit Nederland. Noordoost-Duitsland heeft voor 
vogelliefhebbers heel wat te bieden in een gevarieerd land-
schap met ontelbare meren, afwisselende bossen, rijke uiter-
waarden en zompige moerassen. 
We nemen u mee door uitgestrekte natuurgebieden met ontel-
bare grotere en kleinere meren, afgewisseld met gevarieerde 
loofbossen, uiterwaarden en zompige moerassen. Je kunt in 
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deze dunbevolkte streek eindeloos wandelen, fietsen of kano-
en en mateloos genieten van een rijke flora en fauna. Het 
noordoosten van ons buurland is daarbij duidelijk favoriet. 
‘Alsof je een halve eeuw terug gaat in de tijd en vogels om je 
vingers bij af te likken.’ 
Vorig jaar schreef Hans Peeters een gids over ‘Vogels kijken 
in Noordoost-Duitsland’ met volop tips over de beste plekken 
om hier naar vogels te gaan kijken. Het vogelkijkboek is van-
avond met speciale ledenkorting te koop (€ 15,00 ipv € 19,95). 
 
PAUZE 
 
Het Noordelijk gevoel 
 
Afgelopen zomer stapten Hans en Nell Peeters aan boord van 
de Ortelius en voeren van Hansweert in Zeeland naar Spits-
bergen. Een zeetocht van ruim 3500 kilometer, die ruim 12 
dagen duurt. Onderweg gaan ze aan land in Schotland om 
reusachtige zeevogelkolonies te bezoeken met ontelbare 
drieteenmeeuwen en zeekoeten. Een dag later doen ze Fair 
Isle (Shetland eilanden) aan en begeven zich tussen de pape-
gaaiduikers. Dezelfde avond hebben ze op Mousa (Shetlands) 

een ont-
moeting 
met hon-
derden 
stormvo-
geltjes. 
Verderop 
naar het 
noorden 
zetten ze 
voet aan 
land op Jan 
Mayen. 
Inmiddels 
hebben ze 
de poolcir-
kel gepas-
seerd en 
zetten 
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koers richting Groenland om er het pakijs op te zoeken. Vanaf 
nu is het speuren naar ijsberen en walrussen. Na een hevige 
storm bereiken ze uiteindelijk Spitsbergen. Daar raken ze diep 
onder de indruk van de uitgestrekte, serene natuur. Hier 
schijnt de zon 24 uur per dag. 
Het vogelleven is er indrukwekkend en overweldigend. De 
meeste vogels zijn absoluut niet schuw, omdat ze nauwelijks 
mensen gewend zijn. Eiders broeden er zo ongeveer op je 
schoenen en kleurrijke koningseiders zitten op armlengte. 
Kleine jagers komen nieuwsgierig naderbij en kleine alken 
worden niet voor niets de pinguïns van het noorden genoemd. 

Nog maar niet te spreken over baltsende rosse franjepoten,  
rovende grote burgemeesters en sneeuwhoenders onder 
handbereik. Kortom een indrukwekkend reis, waar ze u graag 
van laten meegenieten. 
 
U komt toch ook kijken op woensdag 11 november de voor-
stelling vindt plaats in de filmzaal van de Cammeleur, Hoge 
Ham 126 te Dongen, aanvang 20.00 uur en iedereen is wel-
kom ook niet-leden. 
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BINNENKORT OOK TE LEZEN DE NIEUWSBRIEF 
 

Ken en Geniet bestaat al heel wat jaren en probeert zoveel 
mogelijk met zijn tijd mee te gaan, dus ook voor onze natuur-
vereniging komt er een digitale nieuwsbrief. 
Natuurlijk weten we dat niet iedereen de beschikking heeft 
over een computer, maar toch beschikken we over de mail-
adressen van meer dan de helft van onze leden. Daarbij komt 
dat het gebruik van de zogenaamde smartphone's en tablets 
enz. een grote vlucht heeft genomen. Tijd dus voor ons als 
redactie van het Hoefblad, daarop in te spelen. Het is niet de 
bedoeling dat het Hoefblad verdwijnt, maar zie het als een 
aanvulling. Op dit moment stuurt de voorzitter weleens berich-
ten rond, als er iets bijzonders te melden is, of als er wijzigin-
gen in het programma plaats vinden. Dit willen we nu iets seri-
euzer aan gaan pakken, waarbij Leo Reijnierse het initiatief wil 
nemen. Bij dezen een oproep, u aan te melden voor het ont-
vangen van deze nieuwsbrief, daarvoor hebben we uiteraard 
uw e-mailadres nodig, van velen hebben we dit al. 
Maar er zijn ook mensen waarvan we weten dat ze inmiddels 
ook een computer of smartphone hebben, waarvan we geen 
e-mailadres in ons ledenbestand hebben.  
Als in in dit geval even een e-mail bericht stuurt naar: 
 

hoefblad@kenengeniet.nl 
 
U hoeft er geen heel verhaal bij te zetten, gewoon nieuwsbrief 
o.i.d. is genoeg, dan zorgen wij ervoor dat uw mailadres in de 
ledenadministratie wordt opgenomen, uiteraard bent u dit niet 
verplicht. 
 

MET DE VLINDERWERKGROEP NAAR HET ZEVENDAL 
EN DE BRUUK 

 
Zondag 17 mei vond onze tweede excursie van dit jaar plaats. 
We gingen naar het Zevendal bij Plasmolen en de Bruuk bij 
Groesbeek. Het Zevendal ligt tussen de Sint Jansberg en 
Mookerheide.  Het dal bestaat voornamelijk uit graslanden met 
veel verschillende soorten planten. We noemen dit een krui-
denrijk graslandtype. In het verleden zijn daar al enkele hagen 
en solitaire bomen aangeplant.  Het Zevendal is een mooi 
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open landschap. Toch is het nodig om ook daar verbindingzo-
nes te maken, zoals hagen. Vanuit de Mookerheide willen 
sommige dieren richting de Sint Jansberg of omgekeerd. In 
zo’n groots open landschap gaat dat niet. Om te bevorderen 
dat dieren van het ene gebied naar het ander kunnen trek-
ken, zijn tussen deze twee gebieden hagen aangeplant. Het 
dal is ontstaan in de voorlaatste ijstijd, toen het smeltwater van 
de in het bekken van Groesbeek gelegen gletsjertong over de 
stuwwal naar het zuiden  stroomde. 
  
We wandelden omhoog via het fietspad, waarbij we in 2,4km 
63m klommen. Het eerste klimmetje was best pittig, maar on-
ze aandacht ging uit naar de vele bloeiende plantjes (o.a. sa-
lomonszegel, stinkende gouwe, look-zonder-look en groot-
bloemig muur) en dan merk je dat niet zo. De rand van de 
weiden was getooid met een lint van Hollands Kant, oftewel 
fluitenkruid. Fluiten, dat deden de vogels uit volle borst: vink, 
tjiftjaf, merel, maar ook de geelgors deden hun uiterste best 
om de aandacht te trekken. In de bosrand zagen we de bloe-
sem van de mispel, familie van de appel en de peer. Het is 
een kleine boom met 4cm grote, crème-witte bloemen. De 
vruchten zijn rijk aan vitamine C, maar zijn pas eetbaar als er 
een nachtvorstje overheen is gegaan.  
Het zonnetje kwam er door en de eerste vlinders dienden zich 
aan: het klein geaderd witje, herkenbaar aan de grijs-groen 
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bestoven aders op de onderzijde van de vleugels,  en het 
landkaartje, waarvan nu de oranje-bruine voorjaarsgeneratie 
vloog. 

  
 
De zomergeneratie van het landkaartje is zwart-wit met een 
smalle oranje band op de bovenkant van de vleugels. De on-
derzijde van de vleugels vertoont een bont vlekkenpatroon dat 
wel op een landkaart lijkt. Ook troffen we hier enkele muntvlin-
dertjes aan, heel kleine overdag vliegende nachtvlindertjes. De 
waardplant van deze vlinder is, zoals de naam al doet ver-
moeden, voornamelijk munt. Even verder vloog een distelvlin-
der snel voorbij, een trekvlinder die vanuit zuid-Europa naar 
ons land komt om zich hier voort te planten. Het vrouwtje 
   
legt de eitjes vooral op distels, maar ook op gewone klit en 
grote brandnetel. In de zomer komen hier de nieuwe vlinders 
uit de pop, die in het najaar weer terug naar het zuiden trek-
ken. Ze kunnen niet in Nederland overwinteren.  
 In de weiden van het Zevendal zagen we de roodborsttapuit, 
boven in het topje van een braamstruik. We naderden de top 
van de stuwwal, hier staan verschillende huisjes in het bos, 
waar we de roodborst, spreeuw, houtduif en de witte kwik-
staart aantroffen. Eenmaal buiten het bos stond onze koffie-
stopbank met fraai uitzicht in het Zevendal gereed. Hier zijn 
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verschillende zwerfkeien bij elkaar gelegd, die in de akkers en 
weiden gevonden zijn. In de voorlaatste ijstijd zijn deze met de 
gletsjers van het hoge noorden naar ons land getransporteerd. 
Koffiepauze dus, en ondertussen kwamen de vlinders langs-
gevlogen: de citroenvlinder en de atalanta. De fitis en de zang-
lijster zorgden voor een begeleidend melodietje.  
   
Na de pauze daalden we weer af, eerst nog even het uitzicht 
bewondert richting de Duitse grens, en dan door een holle weg

 
omlaag, links het bos van de Sint Jansberg, rechts van ons het 
Zevendal. In de schaduw vloog het bont zandoogje rond, een 
donkere bruine vlinder met lichte vlekjes, precies zoals zijn 
biotoop. De eitjes worden gelegd op diverse grassen. Hij vliegt 
van eind maart tot eind oktober in drie overlappende genera-
ties. De mannetjes gedragen zich opvallend territoriaal. De 
vlinders voeden zich met honingdauw, sap van vruchten en 
bloedende bomen en met nectar van onder andere braam. In 
de weiden zat een haas, met de oren of lepels net boven de 
begroeiing uitgestoken. Een boompieper liet hier zijn kenmer-
kende liedje horen. Ten afscheid van het Zevendal zwaaide 
een oranjetipje met zijn fel gekleurde vleugelpunten ons uit. 
Alleen het mannetje heeft oranje tipjes, het vrouwtje is aan de 
bovenzijde wit. De onderkant van de vleugel is grijs-groen ge-
marmerd. Pinksterbloem en look-zonder-look zijn de waard-
planten van deze vlinder.   
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We kwamen weer uit bij de rijksweg, staken over en vleiden 
neder op een terrasje voor de lunch. We voegden hier nog 

enkele vogels aan 
ons lijstje toe: de 
scholekster, de 
ekster en de groen-
ling. We lieten het 
ons goed smaken 
en voldaan gingen 
we op weg naar de 
Bruuk, een klein 
stukje rijden. De 
Bruuk is een moe-
rasgebied in 

Groesbeek (100 ha), net naast het Reichswald. Doordat de 
Bruuk een stuk lager ligt dan het Reichswald, kwelt schoon 
grondwater omhoog in dit drassige gebied. Hierdoor kunnen 
veel zeldzame planten- en diersoorten hier goed leven. Het is 
een zogenaamde meden- of madenlandschap, kenmerken van 
dit type landschap zijn de kleinschalige afwisselingen van 
hooimoerassen, struwelen, houtwallen en natte bossen. Be-
langrijk in dit gebied zijn de bijbehorende blauwgraslanden, die 
een rijke plantenvegetatie waarborgt. Het is een zogenaamde 
natuurparel. Qua oppervlakte en kwaliteit (aantal soorten en 
kenmerkende soorten) is dit gebied ongekend in Nederland.  
   
Zo komt er een belangrijke plantensoort, de klokjesgentiaan, in 
de blauwgraslanden voor die met twee diersoorten samen-
werkt; het gentiaanblauwtje en een miersoort. Maar daarvoor 
was het nu nog te vroeg in het jaar. Wij gingen trachten om de 
zilveren maan te ontdekken. De zilveren maan is een dagvlin-
der uit de familie van de parelmoervlinders. Het is een zeld-
zame verschijning in Nederland en komt nog maar op enkele 
plekken voor, waaronder natuurgebied de Bruuk. Als waard-
plant heeft de zilveren maan het moerasviooltje, hondsviooltje 
of duinviooltje. Het is een moeilijk te onderscheiden soort van 
naaste verwante, met name de zilvervlek. Wat ze verschillend 
maakt zijn de tekeningen aan de onderzijde van de achter-
vleugel. Behalve de zeven parelmoerachtige stippen langs de 
rand, die duidelijk begrensd zijn door zwarte lijnen langs de 
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binnenrand, zijn er verscheidene zilverwitte stippen in het 
midden vlak bij de basis van de vleugel. De zilvervlek heeft 
daarentegen maar een centrale witte stip en een kleine vlek 
dicht bij de vleugelbasis. Enkelen van ons groepje zagen hem 
inderdaad! 

  
 Zo’n speciaal gebied huisvest natuurlijk ook vogels, we zagen 
en/of hoorden o.a. roodborsttapuit, koolmees, boompieper, 
tjiftjaf, witte kwikstaart , blauwe reiger, fitis, koekoek,  vink, 
zwartkop, grote bonte specht, geelgors, gierzwaluw, fazant en 
een spreeuw met zijn bek vol voer, na lang aarzelen met zo-
veel bekijks vloog hij toch zijn nestholte met hongerige, roe-
pende jongen in. Aan planten vielen vooral de vele orchidee-
en, de waterviolier, moeraswolfsklauw en kleine valeriaan op. 
     
Ook verschillende libellen werden gespot, waaronder azuur-
waterjuffer en viervlek. Naast de zilveren maan werden hier 
ook andere vlindersoorten waargenomen: oranjetipje, klein 
koolwitje, groot koolwitje, klein geaderd witje, citroenvlinder, 
bont zandoogje, landkaartje, distelvlinder en atalanta. Deze 
laatste is, net als de distelvlinder, een trekvlinder die vanuit 
Zuid-Europa naar ons land trekt om zich voort te planten. Maar 
de Atalanta kan in zachte winters ook hier overwinteren, als 
vlinder net als de citroenvlinder. Bij mooi weer in het vroege 
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voorjaar kun je dus ook de atalanta al waarnemen. Zwervende 
atalanta´s kunnen vrijwel overal gezien worden, op plaatsen 
met veel nectarrijke planten vaak in grote aantallen. De 
waardplanten zijn grote en soms ook kleine brandnetel. Van 
mei tot november kunnen we hier rupsen aantreffen. De mees-
te rupsen sterven hier in de late herfst. De rups leeft in een uit 
een of meer bladeren samengesponnen hangend tuitje aan 
een brandnetel en heeft een voorkeur voor brandnetels op 
natte tot vochtige plaatsen in de volle zon. De soort kan in 
Zuid-Europa in alle stadia overwinteren; in Nederland over-
wintert de soort incidenteel als vlinder.  In het najaar worden, 
vooral langs de kust, vaak groepjes trekkende atalanta's 
waargenomen die weer terugkeren naar het zuiden. Behalve 
op nectarplanten wordt de atalanta in het najaar ook vaak 

aangetroffen op rottend fruit en op bloedende bomen. 
   
Hoewel het een klein gebiedje is, hadden we hier toch flink wat 
tijd doorgebracht, genietend van al het moois wat de Bruuk te 
bieden heeft. Maar aan alles komt een einde, zo ook aan deze 
heerlijke vlinderdag. Tot een volgende keer! 
 
        Fia Grootzwagers 
 
  


