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BESTUURSPRAATJE 

 
Als voorzitter is het mijn taak u, mede namens de rest van het 
bestuur, het allerbeste te wensen voor het komende jaar, iets 
wat ik natuurlijk graag doe. Als ik dit type realiseer ik me dat 
een jaar omvliegt, echter de meesten van ons besteden hun 
tijd zéér goed met het beoefenen van hun bijzondere hobby. 
Of dit nu het vogelen, vlinderen, timmeren, tuinieren, wandelen 
of fietsen is, een ieder weet op zijn eigen manier mee te genie-
ten binnen onze vereniging. Er was het afgelopen jaar dan ook 
weer veel bijzonders te beleven, te beginnen die schitterende 
wintertaferelen. Hier zal het niet iedereen mee eens zijn, want 
het gaf ook voor vele mensen overlast en dat waren we niet 
meer zo gewend. Velen hebben er met ons tijdens de tochten 
van genoten, niet één tocht is om het winterse weer afgelast; 
soms zijn we echter dichter bij huis gebleven, maar bijzonder 
mooi blijft het. En nu is het opnieuw vroeg winter geworden. Of 
het de hele winter hetzelfde beeld gaat geven, zullen we af 
moeten wachten. 
Vele tochten hebben we gemaakt, u hebt het allemaal mee 
kunnen beleven, evenals het winterprogramma in de Camme-
leur, hetgeen door onze eigen leden werd gepresenteerd, ook 
dat is uniek.  
Verder is er op alle fronten weer enorm veel werk verzet. Voor 
de meesten lijkt het allemaal vanzelfsprekend, maar haast alle 
activiteiten vragen een voorbereiding, die door onze eigen 
vrijwilligers wordt gedaan, met name het gidsen. Deze mensen 
gaan er vaak meerdere keren op uit om een tocht tot in de 
puntjes te organiseren. 
Maar denk ook eens aan dit Hoefblad dat weer voor u ligt, ook 
dit moet in elkaar gezet worden en getypt, daar komt het re-
dactieteam voor samen en telkens slaagt men er weer in een 
mooi verenigingsblad samen te stellen. Dat blaadje wordt ove-
rigens door onze eigen leden bij u in de brievenbus gestopt en 
ook dat is vrijwilligerswerk. 
Daarnaast wordt er door de nestkastengroep flink getimmerd, 
waardoor er elke keer nestkasten verkocht kunnen worden, dit 
om onze kas te spekken. 
Verder zijn diverse mensen in de weer om onze natuurtuin 
Kandoel op orde te houden en die groeit uit tot een waar na-



tuurparadijs. Breng maar eens een bezoek, dan kun je dit met 
eigen ogen zien.  
Natuurlijk mag ik mijn collega-bestuursleden niet vergeten, zij 
geven sturing en komen regelmatig bij elkaar om alle zaken 
betreffende de voortgang van onze natuurvereniging te be-
spreken. Gelukkig doen ze dit allemaal graag en ik ben dan 
ook bijzonder trots, dat zij dit voort willen zetten in 2011. 
 

Christ Grootzwagers 

 
 
 

VIDEOFILM WALLIS 
 
Op donderdag 27 januari mag ik weer een videofilm presente-
ren in de Cammeleur. Dit keer over een gedeelte van het kan-
ton Wallis in het zuidwesten van Zwitserland. Wallis wordt 
doorsneden door de rivier Rhône, die ontspringt bij de Furka-
pas (Rhônegletsjer) in het noordoosten van het kanton en naar 
het meer van Genève stroomt. Uiteraard zijn er ook talloze 
zijbeken en –riviertjes, die weer in de Rhône uitmonden. 
Omdat ik veel te veel filmmateriaal had om in één keer te ver-
tonen, heb ik een keuze moeten maken welk gedeelte van 
Wallis ik nu wou laten zien. Het is het gebied tussen de plaat-
sen Visp en Sierre (oftewel Siders) geworden.  
We hebben verschillende wandeling gemaakt in het Rhônedal 
en op de berghellingen aan de noordzijde daarvan. Die moet 
je niet maken als het warm weer is, want op deze zongerichte 
hellingen kan het bloedheet worden! Het zijn ook veelal rotsige 
hellingen met weinig bos. Wel vind je er veel verschillende 
bloemen, zoals kuifhyacint, wildemanskruid en diverse soorten 
orchideeën, en prachtige vlinders, zoals dambordje (zie teke-
ning volgende bladzijde), groot geaderd witje, apollovlinder, 
rotsvlinder, bosparelmoervlinder, koninginnepage en konings-
page.  
Ook de levendbarende hagedis voelt zich er thuis. We zien 
hoe een torenvalk een prooi oppeuzelt en een zwarte wouw 
toont zijn vliegkunsten. Op verschillende plaatsen lopen we 
langs een Suone: een meestal gegraven of uit de rots gehakte 



waterloop, die vanaf een beek naar de spaarzame weitjes en 
akkertjes of wijngaarden op de hellingen voert. Deze Suonen 
zijn al oud en de meeste zijn in onbruik geraakt met de komst 
van de sproei-installatie. Maar omdat er tevens mooie wandel-
paden langs liggen, worden ze in ere gehouden. 
Ten noorden van het Rhônedal bezoeken we het Lötschendal, 
waar we een hoogtewandeling maken met fraaie uitzichten en 
tevens richting de Langgletsjer lopen. Bij Leukerbad gaan we 
met de zweefbaan omhoog, langs steile rotswanden, naar de 
Gemmipas en wandelen rond de Daubensee in een desolaat 
landschap met veel sneeuwresten. Op deze routes komen we 
de echte Alpenbloemen tegen, zoals stengelloze gentiaan, 
witte krokus, aurikel en verschillende soorten kogelbloemen.  
 
Helaas betekende deze keuze wel dat ik de mooie opnamen 
van steenbokken in het Val d’Anniviers tot een volgende keer 
moet bewaren. Die houdt u te goed! 
 

Hanny Oerlemans 
 

 

 



 
 
 
 

Vogeltrektocht Zeeland oktober 2010 
 

 
Wanneer de gidsen Eric en Marie-José een week voordat de 
tocht plaatsvindt er met het excursievoorbereidingsteam op uit 
trekken om te kijken of de te bezoeken plaatsen attractief zijn, 
is het mooi zonnig weer met wel een harde wind maar uitste-
kend vogelkijkweer. 
De weersvooruitzichten waren voor het volgend weekend niet 
al te best maar heel de week zaten ze er al naast en was het 
weer redelijk zonnig, dus waarom deze zaterdag niet. 
Met 25 enthousiaste natuurmensen van Ken en Geniet ver-
trekken we om 08.30 uur vanaf A.H. Dongen naar onze eerste 
stop bij Restaurant Grevelingen, halverwege de Grevelingen-
dam met uitzicht op de Oosterschelde, de Krammersluizen en 
de Philipsdam. 
Wanneer we uit de auto stappen vallen de eerste druppels al 
dus eerst maar aan de koffie. 
Na de koffie toch maar even proberen of we wat vogels zien. 
Door het lage water zitten de aanwezige vogels wel erg ver 
weg en met een koude natte wind in je gezicht is het niet fijn 
kijken en besluiten we door te rijden naar Plan Tureluur voorbij 
Zierikzee, waar we eerst Prunje-zuid, de inlagen Flauwers en 
Wevers bezoeken. Vanwege het natte koude weer bekijken 
we de aanwezige vogelsoorten vanuit onze mobiele vogelkijk-
hut, oftewel vanuit de heerlijk verwarmde auto.  
Na hier een tijdje gekeken en toch al een groot aantal soorten 
genoteerd te hebben, vertrekken we naar onze volgende loca-
tie: de Brouwersdam. Het weer klaart gelukkig even op zodat 
we bij aankomst droog maar wel met een harde wind naar de 
strandvogels kunnen turen. Bij de schutsluis, die de Grevelin-
gen met de Noordzee verbindt, zien we buiten de vele meeu-
wen en aalscholvers ook een zevental zeehonden. 



 
 
Een aantal van ons vindt een schuilplaats voor de harde wind 
achter een geparkeerde camper om zo van dit schouwspel te 
genieten.  
Langzaam trekken we met de auto langs het strand om de 
vele strandvogels te aanschouwen. Omdat we tussen 12.00  
en 12.30 uur afgesproken hebben de lunch te gebruiken bij 
Brasserie Le Bateau bij het vakantiepark Port Zeelande wordt 

het tijd die kant 
op te rijden.  
Vanaf de par-
keerplaats naar 
het restaurant 
vliegen nog een 
aantal vinken en 
kepen met ons 
mee. We komen 
gelukkig droog 
in het restaurant 
aan.  
Hier genieten we 

van de heerlijkheden van de menukaart en vliegen de soepen, 
broodjes kroket, uitsmijters en pannekoeken door de kelen van 
de hongerige vogelaars. 
Tijdens onze middagstop worden de sluizen boven ons wijd 
opengetrokken en valt de regen met bakken uit de hemel. 
Wanneer we denken dat het wat droger is besluiten we onze 
tocht voort te zetten, echter op weg naar de auto besluiten ze 
de luiken weer open te gooien en komen we doordrenkt van 
de regen bij onze auto aan.  
Op weg naar ons volgend vogelkijkpunt bij de Punt besluiten 
we vanwege het slechte weer even bij het bezoekerscentrum 
aan te gaan en daarna maar huiswaarts te keren. Ondanks het 

 



slechte weer hebben we toch ruim vijftig vogelsoorten op ons 
lijstje staan, in alfabetische volgorde zijn dat: 
Aalscholver, bergeend, blauwe reiger, bontbekplevier, bonte 
strandloper, brandgans, buizerd, Canadese gans, dodaars, 
drieteenstrandloper, ekster, fazant, fuut, gaai, goudplevier, 
graspieper, grauwe gans, groenpootruiter, grote mantel-
meeuw, houtduif, kanoet, keep, kievit, kleine zilverreiger, kluut, 
knobbelzwaan, kokmeeuw, kraai, krakeend, kramsvogel, kuif-
duiker, kuifeend, merel, middelste zaagbek, nijlgans, oever-
pieper, pijlstaart, rotgans, scholekster, slobeend, smient, 
spreeuw, steenloper, tafeleend, torenvalk, tureluur, vink, vis-
dief, waterhoen, wilde eend, wulp en zilvermeeuw. 
 

 
 
En, zoals één van de vogelaars verwoordde, ondanks de re-
gen was het toch weer een mooie en vooral gezellige dag. 
Eric en Marie-José, namens allen, bedankt voor het gidsen. 
 

Leo Reijnierse,  
contactpersoon vogelwerkgroep Ken en Geniet. 

 



Net na de samenstelling van het vorige Hoefblad bereikte ons 
het volgende droevige bericht, dat we helaas nu pas kunnen 
plaatsen. 

 
Jo heeft met ons in het verleden vele tochten mee gemaakt, 
echter door omstandigheden kon dit de laatste jaren niet meer. 
Toch was er van haar zijde altijd wel belangstelling, vaak 
kwam ze nog op de avonden kijken. Verder zorgde ze er altijd 
wel voor dat onze prijzentafel op de kerstochtend aangevuld 
werd met enkele stukken huisvlijt, ze maakte kaarten en bor-
duurde erg graag. 
We zullen haar missen en wensen langs deze weg haar man 
Bert en zus Tonnie veel sterkte bij het verwerken van dit ver-
lies. 
 
Namens het bestuur en leden, Christ Grootzwagers. 

 



ZONDAG, 21 NOVEMBER 2010, HUIS TER HEIDE. 
 

Op deze zondagmorgen gaan we naar Huis ter Heide waar het 
plan Lobelia door Natuurmonumenten inmiddels is afgerond. 
Het belangrijkste streven bij dit plan was de ongerepte heide, 
die hier vóór 1940 lag, terug te krijgen. Er is 18 jaar aan ge-
werkt, het oorspronkelijke gebied werd uitgebreid met ruim 
400 hectaren en 26 vennen om zo gevormd te worden tot een  
prachtig vrij toegankelijk wandelgebied. 
De eentonige bossen en landbouwgronden zijn bewerkt tot 
een gevarieerder en natuurlijker landschap met heide en ven-
nen. Rond het bestaande Leikeven werd de bovenste, voed-
selrijke laag afgegraven, het ven werd slibvrij gemaakt waar-
door de waterkwaliteit sterk verbeterde. De waterlobelia is 
weer terug en heikikker en vinpootsalamander scharrelen 
weer in het water. Om de begroeiing variabel  te houden en de 
 bodemstructuur te verbeteren zijn Schotse Hooglanders inge-
zet, op onze wandeling kwamen we deze rustige grote grazers 
veelvuldig tegen!    

Natuurmonumenten werkt inmiddels samen met Fujifilm Til-
burg en samen hebben zij een aantal aansprekende projecten 
uitgevoerd in Huis ter Heide. Vooral aan de recreatieve inrich-
ting heeft Natuurmonumenten veel aandacht besteed: er zijn 
prachtige wandelroutes uitgezet, waarvan één met een knup-
pelbrug over het Leikeven. Ook staat er een uitkijktoren in het 

 



natuurgebied zodat watervogels ongestoord gespot kunnen 
worden. 
Van al dit moois genoten wij: 15 wandelaars van Ken en Ge-
niet, die op deze mooie zondagmorgen met als gidsen Fia 
Grootzwagers en Wim Blankers een excursie maakten door 
Huis ter Heide. Het weer was perfect, een lekker zonnetje en 
een zacht briesje. Vooral de koffiepauze bij het Leikeven werd 
hierdoor iets uitzonderlijks, bovendien bevonden we ons in 
goed gezelschap: de Schotse Hooglanders hielden ons nauw-
lettend in het oog. 
Fia en Wim vertelden om beurten enthousiast over de vele en 
bijzondere paddenstoelen die we zagen, over de boomkikker, 
een kleine grasgroene kikker met zuignapjes aan het uiteinde 
van zijn vingers en tenen waardoor hij goed kan klimmen en 
die uitgezet wordt bij het Leikeven. 

Bij een bijzondere zwam stond Fia iets uitgebreider stil: de 
doolhofzwam, lijkt op de berkenzwam, maar heeft aan de on-
derzijde een labyrintachtige buisjesstructuur.  De Latijnse 
naam is Daedalea, genoemd naar Daedalus uit de Griekse 
mythologie, hij was de “architect” van Koning Minos en bouw-
de in diens opdracht het labyrint van Knossos op Kreta waarin 
de Minotaurus (half mens/half stier) gevangen werd gehouden. 
Fia vertelde over deze doolhof, over Theseus en de draad van 
Ariadne, over Icarus met zijn vleugels van was en hoe die 
smolten door de zon: schitterend!  Via een mooi door het bos 
kronkelend wandelpad liepen we terug richting de auto’s, 

 



dachten we, maar Wim vond het nog te vroeg en nam ons 
mee om een kijkje te nemen bij het  Bodemven. Een grote 
waterplas waar we zowaar een zwaan zagen!  We hadden wel 
ganzen gehoord maar verder weinig watervogels gezien.  Bij 
de kruising waar vroeger vermoedelijk een galg heeft gestaan 
werd even gemijmerd, Wim vertelde een spannend verhaal 
over een door hem bezocht kerkhof met zeer bijzondere over-
ledenen, waarschijnlijk zijn voorvaderen! We dronken koffie of 
aten erwtensoep bij Het Maoske en Wim wist ons te verrassen 
met zijn eigengemaakte kaarten van door hemzelf genomen 
foto’s, heel mooi, we waren er allemaal blij mee. Fia en Wim, 
vanaf deze plaats nogmaals hartelijk bedankt voor de mooie, 
leerzame excursie maar zeker ook voor de gezelligheid! 
 

Corrie Koreman. 
 
 

 
NEDERLAND PUUR NATUUR. 

 
In deze serie gaan we weer  kriskras door Nederland op zoek 
naar prachtige plaatjes  van alles wat leeft,  groeit en bloeit in 
de natuur. 
Langs de IJssel  ontdekken we de zeldzame Kievitsbloem. Op 
een landbouwweggetje bij Kloosterhaar in de provincie Over-
ijssel zien we een Veldleeuwerik die zingend naar grote hoog-
te stijgt en weer zingend neerdaalt in het hoge gras. In deze 
provincie laat zich ook een biddende Torenvalk bewonderen. 
Prachtige beelden van  een poetsende Gele Kwikstaart. In de 
Engbertsdijksvenen komen we de Wespenorchis tegen als-
mede de Roodborsttapuit, Gekraagde Roodstaart, Witgesterde 
Blauwborst, Wielewaal en de Zomertortel. Mooie vliegbeelden 
van een biddend vrouwtje Bruine Kiekendief en van de vlin-
dersoort het Groentje. We spotten hier ook nog een vluchten-
de Ree. Op een voertafel in Beerze hebben we alleen oog 
voor een prachtige Appelvink. In het Fochteloerveen komen 
we oog in oog te staan met een Boomvalk, afgewisseld met 
mooie vliegbeelden. Bij Lauwersoog zien we een groep Kluten 
in de vlucht, de Grote Burgemeester  en een foeragerende 



Steltkluut en Bosruiter. 
Verder nog een poetsende 
Kemphaan. Bij Almelo 
ontdekken we een Middel-
ste Bonte Specht en de 
zeldzame Siberische Ta-
ling. In het Bargerveen 
zitten een Grauwe Klau-
wier en een Sprinkhaan-
zanger voor ons te pose-
ren.  
Een bezoekje aan de om-
geving van Alkmaar levert 
een ontmoeting op met 
een Baltimore Troepiaal 
en in het Westland wordt 
de Zwarte Ibis waargeno-
men. De haven van Har-
derwijk is goed voor een 
IJsduiker en Zwolle levert 
mooie plaatjes op van de 
Pestvogel. De Oesterdam 
verrast met een Strandleeuwerik en een Sneeuwgors. Bij Wil-
lemstad staan we verbaasd te kijken naar een neerdalende 
Blauwe Reiger. In  de Biesbosch genieten we van een vissen-
de Grote Zilverreiger en in de winter van een Roerdomp en 
een naar voedsel zoekende Vos. Tenslotte levert een wande-
ling langs het Wilhelminakanaal in Dongen zowel het mannetje 
als vrouwtje Krooneend op.  
Verder nog mooie landschappen, wolkenluchten, winterbeel-
den, paddenstoelen, vlinders, bloemen, dieren waaronder o.a. 
de adder, eekhoorn en zandhagedis en nog niet genoemde 
vogelsoorten. 
Kom kijken op 22 februari en laat u verrassen. 
 

Wim Tuijtelaars  

 



 
PROGRAMMA 

 
Zondag 9 januari: SNERTWANDELING naar Natuurtuin Kan-
doel. Peter Verschure zal deze morgen onze gids zijn. We 
vertrekken bij Café  Aurora in de Kerkstraat om 10.00 uur, hier 
komen we na afloop terug om te gaan genieten van een heer-
lijke kop snert of een bord stamppot. Bij opgave dient u aan te 
geven wat u wil eten,.Indien u alleen mee wilt eten moet u zich 
wel opgeven. 
Opgeven vóór maandag 3 januari 19.00 uur. 
 
Zondag 23 januari: Autotocht van een halve dag naar Bos-
wachterij Dorst. 
We wandelen langs de Leemputten en het voormalige natuur-
bad Surae, een mooi open gebied omzoomd door bos. Op de 
plassen zitten vaak diverse eendensoorten en veel meerkoe-
ten. Het gebied wordt begraasd door een kudde Schotse 
Hooglanders en een vijftal paarden. Onze gids is Jan Jansen. 
We vertrekken om 09.00 uur vanaf het parkeerterrein bij Albert 
Heijn, Looiershof 1. Opgeven vóór maandag 17 januari 19.00 
uur. 
 
Donderdag 27 januari: Videofilm over Wallis (Zwitserland) ver-
zorgd door Hanny Oerlemans. 
In en rond het dal van de rivier Rhône zijn opnamen gemaakt 
van vele planten en vlinders. Ook zien we o.a. de torenvalk en 
zwarte wouw. In het Lötschendal werd een hoogtewandeling 
gemaakt met prachtige uitzichten. Bij Leukerbad kun je met de 
zweefbaan omhoog naar de Gemmipas, om een wandeling 
rond de Daubensee te maken. Zie voor meer informatie elders 
in dit Hoefblad. 
Aanvang 20.00 uur in de filmzaal van de Cammeleur, Hoge 
Ham 126. 
 
Zondag 6 februari: Autotocht van een halve dag naar Plant-
loon bij Waalwijk. 
Plantloon maakt deel uit van het Nationaal Park Loonse en 
Drunense Duinen. Het is echter een heel ander gebied, met 



vooral loofbos en weilanden. Vroeger overstroomde het re-
gelmatig en daarom liggen er ook verschillende dijkjes. Jan 
Vrinten en Christ Grootzwagers zijn onze gidsen. 
We vertrekken om 09.00 uur vanaf het parkeerterrein bij Albert 
Heijn, Looiershof 1. Opgeven vóór maandag 31 januari 19.00 
uur. 
 
Donderdag 10 februari: ALGEMENE LEDENVERGADERING. 
Alle leden zijn weer van harte welkom op deze jaarvergadering 
in de grote zaal (beneden) van de Cammeleur, Hoge Ham 
126. Aanvang 20.00 uur. 
Zie de agenda elders in dit Hoefblad. 
 
Zondag 20 februari: Autotocht van een halve dag naar de 
Strijbeekse Heide en omgeving. 
Dit gebied bestaat uit bossen omgeven door graslanden en 
akkers en drie door heide omringde vennen: het Rondven, het 
Langven en het Zwarte Goor. Daarnaast ligt er in het zuidelijke 
deel nog een natuurterrein met levend hoogveen en een fraai 
sikkelduin: de Goudberg. Waar we deze morgen zullen ko-
men, is echter aan onze gids Jos van Dongen. 
We vertrekken om 09.00 uur vanaf het parkeerterrein bij Albert 
Heijn, Looiershof 1. Opgeven vóór maandag 14 februari 19.00 
uur. 
 
Dinsdag 22 februari: Fotopresentatie verzorgd door Wim Tuij-
telaars. 
Geprojecteerd op het grote scherm kunnen we genieten van 
de serie Nederland Puur Natuur. Zoals we van Wim gewend 
zijn verschijnen er veel vogels, maar ook landschappen en 
o.a. dieren als vos, ree, eekhoorn en zandhagedis in beeld. 
Zie voor meer informatie elders in dit Hoefblad. 
Aanvang 20.00 uur in de filmzaal van de Cammeleur, Hoge 
Ham 126. 
 
Zondag 6 maart: Autotocht van een halve dag naar de Loonse 
en Drunense Duinen. 
Vanaf de Roestelberg maken we een wandeling door dit stuif-
zandgebied. Er zijn inmiddels stukken bos gekapt, om het 
stuifzand weer vrij spel te geven. Enkele heidevlaktes zijn zo 



ook meer in het zicht komen liggen. Onze gidsen deze morgen 
zijn Christ Grootzwagers en Jan Vrinten. 
We vertrekken om 09.00 uur vanaf het parkeerterrein bij Albert 
Heijn, Looiershof 1. Opgeven vóór maandag 28 februari 19.00 
uur. 
 
Zondag 20 maart: Autotocht van een halve dag naar het Ul-
venhoutse Bos. 
We vertrekken om 09.00 uur vanaf het parkeerterrein bij Albert 
Heijn, Looiershof 1. Opgeven vóór maandag 14 maart 19.00 
uur. 
 
Donderdag 24 maart: Fotopresentatie verzorgd door Fia 
Grootzwagers. 
Aanvang 20.00 uur in de filmzaal van de Cammeleur, Hoge 
Ham 126. 
 
 
Als u graag een dia- of filmavond wilt bezoeken, maar niet in 
staat bent op eigen gelegenheid daar naar toe te komen, dan 
kunt u de avond van te voren bellen naar Christ Grootzwagers 
(tel. 312116). Hij zal dan regelen dat u opgehaald wordt en 
weer thuis gebracht wordt. 
 
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. 
 

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 

 



 
MEDEDELINGEN 

 
Als nieuw lid heten wij van harte welkom: 
Dhr. L. Hamers, Cousinstraat 1, Dongen; 
Dhr. J. Brouwers, Rooseveltstraat 26, Dongen. 
 

LIDMAATSCHAP "KEN EN GENIET" 
 
De KONTRIBUTIE bedraagt voor leden € 12, - per jaar. Bij 
het aangaan 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 lidmaatschap in de loop van het jaar be-
talen zij € 1, - per maand. 
De minimum donatie voor begunstigers bedraagt € 10, - 
per jaar, wanneer zij het verenigingstijdschrift wensen te 
ontvangen. 

 
Contactpersonen werkgroepen: 
Uilenwerkgroep:  Thieu Verharen 
    Stevenshof 13, ´s Gravenmoer 
    Tel. 0162-315480 
Nestkastenwerkgroep: Koos Leemans 
    Hertog Janstraat 14, Dongen 
    Tel. 0162-315924 
Vogelwerkgroep:  Leo Reijnierse 
    Kard.v.Rossumstraat 52, Dongen 
    Tel. 0162-316475 
Vlinderwerkgroep:  Fia Grootzwagers 
    Triangellaan 17, Dongen 
    Tel. 0162-315404 
Natuurtuin Kandoel:  Peter Verschure 
    Groenstraat 11a, Dongen 
    Tel. 0162-313297 

Copy voor het volgende Hoefblad kunt u inleveren vóór 1 fe-
bruari a.s. bij het redactie-adres: Lammie Bek, Bloemaertstraat 
19, 5102 DP Dongen. Ook is het mogelijk uw Copy via e-mail 
te versturen, GRAAG ALS BIJLAGE VERZENDEN. Het e-mail 
adres is: accm.aarts@home.nl 

mailto:accm.aarts@home.nl


DOE MEE AAN DE TUINVOGELTELLING 

OP 22 EN 23 JANUARI 
 

 

Elke vogel telt! 

Iedereen kan meedoen aan de Nationale Tuinvogeltelling. Zo 
helpt u mee om gegevens te verzamelen voor onderzoek naar 
vogels. Vogelbescherming Nederland organiseert dit jaarlijkse 
grootse evenement in het weekend van 22 en 23 januari. Dat 
doen ze in samenwerking met SOVON Vogelonderzoek Ne-
derland. 
Noteer een half uur lang alle vogels die u in uw tuin of op het 
balkon ziet. Vul uw bevindingen in op het speciale telformulier 
op de website. De ingestuurde gegevens worden gebruikt voor 
onderzoek naar vogels. Ook wordt aan de hand van alle waar-
nemingen de Nationale Tuinvogel Top-tien 2011 samenge-
steld. 

Handige scorelijst 

Leer de meest voorkomende tuinvogels alvast kennen en ge-
bruik de handige scorelijst bij het tellen van de vogels in uw 
tuin. Op de scorelijst ziet u afbeeldingen van de 25 meest 
voorkomende tuinvogels. Na uw telling kunt u de resultaten 
doorgeven via het telformulier dat vanaf zaterdagochtend 22 
januari 8.00 uur online beschikbaar is. Om te oefenen down-
load de scorelijst. Zie www.tuinvogeltelling.nl  

http://www.vogelbescherming.nl/index.cfm?act=files.download&ui=4F2C8027-0551-1990-832EDC321F88F226
http://www.tuinvogeltelling.nl/


RESULTATEN VAN DE VLINDERWERKGROEP IN 2010 
 
In 2010 heeft de Vlinderwerkgroep van Ken en Geniet weer in 
diverse gebieden tellingen verricht. Na de lichte opleving van 
het aantal waargenomen vlinders in 2009 hebben we dit jaar 
toch weer minder grote aantallen vlinders gezien. De giganti-
sche aantallen Distelvlinders die vorig jaar naar ons land trok-
ken zijn dit jaar toch een andere richting in gevlogen, evenals 
de Luzernevlinders. De Kleine Parelmoervlinder werd dit jaar 
niet meer waargenomen, de Koninginnepage en de Grote 
Weerschijnvlinder werden wel weer gezien. Deze laatste soort 
zelfs in twee gebieden, maar hij is vanwege de kwetsbaarheid 
niet vermeld in onderstaande tabellen.  
Twee van de excursies van de vlinderwerkgroep zijn dit jaar  
doorgegaan; de verslagen stonden in het vorige Hoefbad. 
Hierbij vindt U een korte samenvatting van onze waarnemin-
gen. De aantallen vertegenwoordigen het hoogste aantal vlin-
ders op één dag dat van een soort is aangetroffen. Bijvoor-
beeld: in de Duiventoren werden op 24 april, 6 Klein Geaderde 
Witjes gezien en op 17 mei 5, in de tabel worden dus 6 Klein 
Geaderde Witjes vermeld. 
Lang niet alle gegevens zult U hier aantreffen, dat is onmoge-
lijk. Van diverse tochten van Ken en Geniet, van terreinen 
waar slechts enkele keren is geïnventariseerd en van de tui-
nen van de tellers, enthousiaste bellers en de Kandoel-tuin zijn 
alle waarnemingen weer doorgegeven aan de Vlinderstichting. 
Iedereen ontzettend bedankt! 
 
Boswachterij Dorst, de Langstraat, de Rekken 
In Boswachterij Dorst werd dit jaar in enkele terreinen ge-
speurd naar de Bruine Eikenpage en het Bont Dikkopje. He-
laas hebben we deze soorten niet aangetroffen. De monito-
ringroute werd 20 maal gelopen. Het Hooibeestje en het 
Icarusblauwtje blijken hier van het veranderde beheer te profi-
teren. 
In de Langstraat werd in de Dullaert en het Labbegat weer 
regelmatig onderzoek verricht, van de Rekken zijn losse waar-
nemingen en enkele gebiedsdekkende rondes vermeld. 
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Zwartsprietdikkopje 6 - - 2 -         - 9 

Groot dikkopje  1 3 - - - 2 9 

Oranjetipje - - - - 9 - 19 

Groot koolwitje 5 - - - 1 1 1 

Klein koolwitje 4 9 - 14 34 8 57 

Klein geaderd witje 6 12 - 5 36 10 32 

Citroenvlinder 2 1 - - - - 2 

Kleine vuurvlinder 3 3 - 3 3 4 3 

Eikenpage - 1 1 - - - 4 

Boomblauwtje 3 2 - - - 1 3 

Icarusblauwtje 1 92 - 349 2 11 7 

Dagpauwoog 1 4 - 1 2 1 16 

Distelvlinder - - - - 1 1 - 

Atalanta - 3 - - 2 1 4 

Kleine vos 1 1 - - 1 1 1 

Gehakkelde aurelia - 1 1 - 1 - 2 

Landkaartje - - - - - - 2 

Bruin zandoogje 40 24 - 132 - - - 

Oranje zandoogje 3 79 8 44 1 2 6 

Hooibeestje - 46 1 181 - - 10 

Bont zandoogje 4 1 - 1 4 6 27 

Argusvlinder               

Aantal soorten 14 17 4 10 13 13 19 

        
   
 

 



Golfpark de Efteling, landgoed Oosterheide, de Donge, 
den Brand en de Regte Heide 
De monitoringroute op Golfpark de Efteling werd 17 keer gelo-
pen, waarbij 15 soorten dagvlinders zijn genoteerd. De aantal-
len waargenomen vlinders nemen bij praktisch elke soort af. 
Op de monitoringroute in Landgoed Oosterheide werden 19 
soorten gezien. Bijna alle soorten gingen in aantal achteruit. 
Het aantal Bruine Zandoogjes halveerde zelfs bijna.   
Ook langs de Donge bij ’s Gravenmoer werd geïnventariseerd. 
Den Brand werd ook dit jaar door diverse vlindertellers be-
zocht, waarbij onder andere het Bont Dikkopje en de Kleine 
IJsvogelvlinder werden waargenomen. Er werden opvallend 
veel Oranjetipjes gezien dit jaar en de Dagpauwoog deed het 
hier goed. De Kleine IJsvogelvlinder zakte iets terug in aantal 
ten opzichte van vorig jaar. 
Op de Regte Heide werden weer eitjes geteld van het Genti-
aanblauwtje. Helaas loopt het aantal gevonden eitjes jaar na 
jaar dramatisch terug en is nu het dieptepunt bereikt: we heb-
ben slecht 2 eitjes gevonden in de 8 proefvakken. Ook het 
aantal Klokjesgentianen loopt flink terug. Dit is waarschijnlijk 
een gevolg van de droogte. 
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Zwartsprietdikkopje 8 21 - - - - 

Geelsprietdikkopje - 2 - - - - 

Groot dikkopje 3 8 - - 20 1 

Bont dikkoje - - - - 2 10 

Oranjetipje 1 4 - 3 154 2 

Groot koolwitje 4 2 3 2 5 1 

Klein koolwitje 22 19 21 50 10 4 

Klein geaderd witje 15 18 18 35 49 11 

Citroenvlinder 2 3 - 1 12 3 

Eikenpage - - - - 8 - 

Groentje - - - - - 2 

Kleine vuurvlinder 2 8 - 4 3 3 

Boomblauwtje 2 2 1 - 10 18 

Heideblauwtje - - - - - 7 

Icarusblauwtje 7 24 - - 2 - 

Kleine ijsvogelvlinder - - - - 21 - 

Dagpauwoog 5 7 2 2 34 4 

Distelvlinder - 3 - 2 - 1 

Atalanta 2 4 1 3 8 5 

Kleine vos - 2 - 1 1 2 

Gehakkelde aurelia 3 5 3 2 8 2 

Landkaartje - - - 1 4 1 

Heivlinder - - - - - 1 

Koevinkje - - - - 68 - 

Bruin zandoogje - 144 - - - - 

Oranje zandoogje 6 12 3 9 27 28 

Hooibeestje - - - - - 4 

Bont zandoogje 2 7 7 20 26 2 

Aantal soorten 15 19 9 14 21 21 

 

 



Landgoed Huis ter Heide, Plantloon,  Loonse en Drunense 
Duinen 
In Landgoed Huis ter Heide werd het Groentje helaas niet 
meer gezien. In het noordelijk deel werd een Kleine Parel-
moervlinder aangetroffen. Het Groot Dikkopje ging fors vooruit, 
terwijl het Zwartsprietdikkopje nog altijd in een dip zit. Véél 
Eikenpages en Icarusblauwtjes. De Oranje Luzernevlinder viel 
op door zijn grote aantallen. In totaal werden op Landgoed 
Huis ter Heide 22 soorten dagvlinders waargenomen. 
Ook dit jaar werd de Plantloon weer bezocht. We troffen hier 
20 soorten dagvlinders aan, waaronder het Bont Dikkopje, een 
zeldzame soort die het hier zeer goed doet. Het gedeelte waar 
dit vlindertje vliegt is inmiddels van een raster voorzien, waar-
binnen koeien gaan grazen om de vergrassing tegen te gaan. 
De Heivlinder is een nieuwe soort in dit terrein. 
In de Loonse en Drunense Duinen werd de omgeving van de 
Klinkert nogmaals bezocht. Er werden hier 14 soorten dagvlin-
ders waargenomen, tegen 11 soorten vorig jaar. Door maai-
werkzaamheden in de vliegperiode van vlinders loopt het nec-
taraanbod hier terug.   
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Bont dikkopje - - 48 3 21 

Zwartsprietdikkopje - 7 13 - - 

Geelsprietdikkopje - - 2 - - 

Groot dikkopje 48 77 14 4 17 

Koninginnepage - 1 - - - 

Oranjetipje 1 1 30 - 15 

Groot koolwitje 1 5 2 - 7 

Klein koolwitje 45 22 21 - 4 

Klein geaderd witje 22 30 28 3 32 

Citroenvlinder 6 5 35 7 30 

Eikenpage - 2 1 - - 

Groentje - - 1 - - 

Kleine vuurvlinder 17 35 2 14 12 

Boomblauwtje 2 3 6 1 2 

Icarusblauwtje 2 11 - 1 18 

Bruin blauwtje - - 1 - - 

Dagpauwoog 4 10 8 2 24 

Distelvlinder - 1 2 - 1 

Atalanta 4 13 2 - 2 

Kleine vos - 6 2 - 2 

Grote vos - 1 - - - 

Gehakkelde aurelia - 5 5 - 4 

Landkaartje - - - - 1 

Oranje zandoogje 24 119 20 3 40 

Hooibeestje 6 5 - - - 

Bont zandoogje 7 17 13 6 7 

Aantal soorten 14 21 22 10 18 

 
 



EXCURSIE VOGELWERKGROEP NAAR TIENGEMETEN. 

Voor de excursie naar het eiland Tiengemeten hadden maar 
liefst 19 personen van de vogelwerkgroep zich opgegeven. 
Twee leden hebben zich door omstandigheden af moeten 
melden zodat we zaterdagmorgen om 07.30 uur  met 4 auto’s 
vertrokken. Onderweg zaten we nog in een sneeuwbui en mist 
maar toen we de Haringvlietbrug, de verbinding tussen Bra-
bant en Zuid-Holland, overtrokken verdwenen de sneeuw en 
mist en was het weliswaar bewolkt en koud maar toch wel 
helder weer. Bij de pont ontmoetten we Thieu en Corry, die 
daar de nacht in de camper doorgebracht hadden.  
Om 09.00 uur hadden we de afvaart van de voetgangerspont 
naar het eiland waar we op het Haringvliet al vele meerkoeten, 
wilde eenden, kuifeenden en honderden smienten zagen. 
Eenmaal aangekomen op het eiland hebben de rode route 
linksom gelopen naar het uiterste puntje bij “Weemoed”. Het 
eiland is verdeeld in drie zone’s die Weemoed, Weelde en 
Wildernis worden genoemd.  

 
Tiengemeten is een eiland in het Haringvliet dat vermoedelijk 
in het begin van de 17e eeuw is ontstaan. Misschien was die 
droogvallende zandplaat zo’n 10 gemet groot. Een gemet is 
ongeveer een halve hectare. (De maat is waarschijnlijk gelijk 

 



aan de oppervlakte van het zaailand dat een koppel paarden 
kan omploegen tussen zonsopgang en zonsondergang. Dit is 
een gemiddelde, omdat het land wat bewerkt moest worden 
ook zwaarder of lichter kon zijn voor een paard. Met deze oor-
spronkelijke groottebepaling is de gemet vergelijkbaar met de 
in Angelsaksische landen veelgebruikte acre, zij het dat daar 
het werk van een os per dag ten grondslag aan de maat ligt.)  
Zo zou Tiengemeten aan zijn naam gekomen zijn. Nu is Tien-
gemeten zo’n 1000 hectare groot. Het was vanouds een land-
bouwgebied waar tot voor kort 7 boerenbedrijven gevestigd 
waren. De laatste boer heeft begin 2006 het eiland verlaten. 
Vanaf 1994 was er sprake van plannen om van Tiengemeten 
een natuurontwikkelingsgebied te maken in het kader van de 
Ecologische hoofdstructuur. In september 2005 is er een begin 
gemaakt aan de daadwerkelijke omvorming tot natuureiland. 
In 2007 zijn de inrichtingswerkzaamheden afgerond.  
We lopen op een comfortabele verharde weg op de Noordelij-
ke kade en zien vele watervogels overvliegen en landen in het 
hier aangelegde moerasgebied. Soorten zoals grauwe gans, 
brandgans, wintertaling, tafeleend en knobbelzwanen zijn er in 

grote getale aanwezig. We zien een bruine kiekendief jagen 
en als we wat dichterbij komen en de telescopen scherpstellen 
zien we op het achtergebleven huisje in de polder op de 
schoorsteen een slechtvalk zitten. 
Er vliegen meerdere kiekendieven en we zien ook duidelijk het 
verschil tussen de blauwe en bruine kiekendieven. Een bid-
dende torenvalk duikt omlaag om vervolgens zijn prooi op een 
paaltje op te peuzelen, waarbij hij door de zwarte kraaien 
wordt gestoord die ook een stukje van zijn prooi willen. In de 
verte hebben we een buizerd in de kijker, zou het de eerder 
deze week waargenomen ruigpootbuizerd zijn geweest? We 
weten het niet zeker. We lopen weer verder richting het uiter-
ste puntje van het eiland waar de herberg en het restaurant 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/acre


gelegen zijn. Onderweg zien we nog een aantal fazanten, ek-
sters, blauwe reiger, kauwen, kieviten, putters en een enkele 
kramsvogel. Wanneer we rond 10.45 uur aankomen bij de 
herberg gaan we heerlijk genieten van een warm kopje koffie 
of chocomel met of zonder slagroom en een heerlijk stuk ge-
bak.  
Wanneer we weer bijgekomen zijn van de kou en onze koffie 
op hebben trekken we verder en kijken op de dijk nog even 

naar de door Rob, John en Marie-José ontdekte brilduikers. 
Ook zien we de merel, roodborst en winterkoning en spreeu-
wen. Wim had eerder nog een sperwer zien vliegen. Wanneer 
we op het onverharde maar goed beloopbare pad aan de 
zuidzijde richting de Vliedberg lopen zien we vele putters, 
veldleeuweriken en rietgorzen voorbij vliegen. Kees heeft ook 
nog een groene specht gezien. 

We lopen zo rond 12.45 uur richting het bezoekerscentrum 
waar we wat stoelen bij elkaar zetten en in een gezellige kring 
onze meegebrachte koffie en broodjes nuttigen. Omdat we de 
pont van 15.10 uur terug willen nemen besluiten we om niet de 
gehele gele route meer te lopen maar het stuk op de Noorde-
lijke dijk en weer terug. Hier zien we o.a. fuut, aalscholver, 
bergeend, grote mantelmeeuw, grote zilverreiger, grote zaag-
bek, kokmeeuwen, krakeend, middelste zaagbek, pijlstaart, 
slobeend, zilvermeeuw, tureluur en een watersnip vliegt over. 
Wanneer we staan te wachten op de pont zien we ook nog 
een nijlgans. We kunnen stellen dat we vandaag hebben kun-
nen genieten van een heerlijke vogeldag, we hebben het 

 



droog gehouden al stond er wel een zeer koude wind. Er wa-
ren vele vogels te zien al lagen ze soms wel ver weg maar met 
de hulp van die mensen met een telescoop hebben we alle-
maal kunnen genieten. Toen we van de pont af kwamen wa-
ren de eerste twee wagens al snel ingepakt en huiswaarts 
gereden maar  wij met Stephan en Wim en de achter ons rij-
dende Ad met Lenie, Harrie en Tonnie hebben nog kunnen 
genieten van een zeldzaam in Nederland voorkomende vogel. 
Stephan zag een mooie buizerd zitten op de dijk maar Wim 
riep: “Daar zit een koereiger”. Gelijk op de rem en omgekeerd 
en jawel hoor, een koereiger op nog geen tien meter afstand 
rustig foeragerend tussen de schapen. Een mooie afsluiting 
van deze vogeldag. 

 
Leo Reijnierse,  

contactpersoon vogelwerkgroep Ken en Geniet. 
 
 
  

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING 2011 
 
Op donderdag 10 februari vindt deze vergadering plaats in 
de Cammeleur, Hoge Ham 126 te Dongen. Graag willen wij u 
uitnodigen tot het bijwonen van deze bijeenkomst, om uw 

 



wensen kenbaar te maken en mee te praten over het doen en 
laten van onze vereniging. 
De vergadering begint om 20.00 uur; zorg dat u op tijd aanwe-
zig bent. 
De agenda: 
1. Opening van de vergadering door de voorzitter. 
2. Behandeling van de notulen van de algemene leden-

vergadering van 2010 
3. Behandeling van de ingekomen stukken. 
4. Het jaarverslag van 2010 wordt voorgelezen. 
5. Het jaarverslag van de penningmeester wordt voorge-

lezen. 
6. De kascontrolecommissie doet verslag van haar bevin-

dingen. 
7. Benoeming van de kascontrolecommissie 2011 
8. Voorziening in vacatures door aftreden van bestuursle-

den. 
De volgende personen zijn volgens het rooster aftredend: 
Koos Leemans en John van Meggelen. Koos en John stellen 
zich herkiesbaar namens het bestuur. Op grond van de statu-
ten kunnen uit de algemene ledenvergadering tegenkandida-
ten gesteld worden. De namen van deze kandidaten, gesteund 
door tenminste 10 leden, moeten schriftelijk bekend worden 
gemaakt aan het bestuur, uiterlijk voor aanvang van de verga-
dering. 
9. Behandeling van de begroting voor het lopende boek-

jaar. 
10. Bespreking van de plannen voor het jaar 2011, eventu-

eel behandeling van voorstellen vooraf gedaan door de 
leden. 

11. Vernoeming van de jubilarissen. 
12. Rondvraag. 
13. Sluiting van de vergadering door de voorzitter. 
 
VOORSTELLEN EN WENSEN 
Natuurlijk is de vergadering er voor u allen; daar kunt u uw 
voorstellen kwijt, maar toch zouden wij als bestuur het op prijs 
stellen als u vooraf uw wensen al kenbaar zou willen maken bij 
het bestuur, zodat het één en ander vooraf besproken kan 



gaan worden en wij het antwoord op uw vragen of voorstellen 
tijdens de vergadering al kunnen geven. 
Zet uw voorstellen voor tochten, diaprogramma’s, films enz. op 
papier en wilt u zelf ook eens wat presenteren, maak dit dan 
zo spoedig mogelijk kenbaar aan het bestuur. Wij staan open 
voor al uw suggesties. 
  

 
 
 

 DOE MEE MET HET JAAR VAN DE BOERENZWALUW 
2011! 

 
 

 

 
SOVON Vogelonderzoek Nederland en Vogelbescherming 
Nederland geven in 2011 de boerenzwaluw extra aandacht. 
Deze sierlijke vertegenwoordiger van een natuurrijk landelijk 
gebied komt nog algemeen voor, maar zit wel in de knel. De 
stand halveerde in veertig jaar en hij staat dan ook op de Rode 
Lijst. Boerenzwaluwen leven altijd in de buurt van mensen. Je 
zou dus denken dat de belangrijkste oorzaken van de achter-
uitgang al bekend zijn. Dat is echter niet het geval. Daarom 
willen we in 2011 met hulp van vrijwilligers, boeren en buitenlui 
de kennis verzamelen die nodig is om de boerenzwaluw beter 
te beschermen. Uw hulp dus! 

  



DOE MEE AAN HET ONDERZOEK DAT BIJ U PAST! 

 
 
Onderzoek nestplaatskeuze 
DOEL inzicht in veranderingen in nestplaatskeuze, leefge-
biedkwaliteit & populatiegrootte. 
HOE Aan de hand van een vragenlijst alle mogelijke geschikte 
broedobjecten in een gekozen kwartblok (2,5 x 2,5 km) inven-
tariseren en de gegevens digitaal doorgeven. Dit is een herha-
ling van een waardevol onderzoek uit 1993, aangevuld met 
nieuwe locaties. 
WANNEER eenmalige telling tussen 20 mei en 15 juni 2011. 
ONZE INZET VOOR 2011 minstens 75% van de in 1993 ge-
telde kwartblokken (referentiegebieden) en per provincie ca. 
10 nieuwe gebieden op deze manier tellen. 
MEER INFORMATIE EN AANMELDING W 
www.jaarvandeboerenzwaluw.nl | E boerenzwaluw@sovon.nl  
Publiekstelling bewoonde nesten 
DOEL inzicht in verspreiding, trend in aantal tweede broed-
sels. 
HOE iedereen die toegang heeft/krijgt tot een erf kan hier het 
aantal bewoonde boerenzwaluwnesten tellen en online door-
geven. 
WANNEER eerste telling tussen 20 mei en 15 juni; tweede 
telling (facultatief) tussen 1 en 20 juli 
ONZE INZET VOOR 2011 op tenminste 50 verschillende er-
ven per provincie zijn nesten geteld. 
MEER INFORMATIE W www.jaarvandeboerenzwaluw.nl voor 
de invoermodule | Aanmelden niet nodig 
Meer deelnemers aan bestaande boerenzwaluwonderzoe-
ken 
Er zijn vier onderzoeken naar aantalsontwikkeling, broedsuc-
ces, dispersie en overleving van boerenzwaluwen: Broedvo-
gelmonitoring, Nestkaart, Pullen ringen en Adulten ringen. Het 
aantal deelnemers aan deze projecten willen we graag vergro-
ten. Daarom organiseren we praktijkdagen voor geïnteres-
seerde tellers. 
MEER INFORMATIE EN AANMELDING W 
www.jaarvandeboerenzwaluw.nl | E boerenzwaluw@sovon.nl  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


