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BESTUURSPRAATJE
Beste mensen wat vliegt de tijd, als ik naar buiten kijk is het
somber weer, de regen valt met bakken naar beneden. Herfst,
toch heeft die herfst ook zijn mooie kanten, tenminste voor
degenen die dit willen zien. De natuur verkleurt en toont zijn
pracht en praal, paddenstoelen verschijnen in alle vormen en
kleuren, kortom voor wie het zien wil is veel te beleven.
De uilendagen liggen alweer een tijdje achter ons, twee fantastische dagen, prima georganiseerd door de uilenwerkgroep.
Vele mensen hebben aan het welslagen van deze activiteit
hun bijdrage verleend, nogmaals dank voor uw inzet. Op dit
gebeuren hebben we vele positieve reacties gekregen, een
steuntje in de rug voor de uilenwerkgroep. Bijzonder leuk ook,
dat vele mensen die zich in het verleden ingezet hebben voor
Ken en Geniet, gehoor hadden gegeven aan de uitnodiging
deze dagen aanwezig te zijn. Meer hierover verderop in dit
Hoefblad.
De traditionele kerstviering gaat ook dit jaar weer door, deze
keer zijn we te gast op het Cambreurcollege, daar staat de
aula geheel tot onze beschikking. Een prima locatie, zoals we
met de uilendagen hebben mogen ervaren, dus kom ook. Wij
zorgen voor de hapjes en de drankjes, samen zullen we er
weer een gezellige ochtend van maken. Heeft u een prijs voor
de traditionele loterij, dan kunt u deze afgeven bij binnenkomst.
Peter Verschure zal weer voor een passend optreden verzorgen, zodat het weer een stemmige bijeenkomst gaat worden.
Laten we er met ons allen weer een mooi verenigingsjaar van
gaan maken, voor hen die niet aanwezig zullen zijn op de
kerstviering, bij deze alvast prettige feestdagen gewenst en
een gezond en natuurrijk 2014.
OPROEP: Al het werk binnen onze vereniging wordt gedaan
door vrijwilligers, als die er niet waren zouden vele dingen niet
gedaan kunnen worden. Al meerdere malen hebt u dit kunnen
lezen, gelukkig doen velen van u al mee in de diverse werkgroepen. Omdat vele handen nu eenmaal het werk lichter maken toch, nog een keer een oproep.
Voor de tuinwerkgroep zoeken we nog enkele mensen die
hun handen uit de mouwen willen steken. Ook voor de bezor1

ging van ons verenigingsblad kunnen we uw medewerking
gebruiken, veel werk is het over het algemeen niet, maar het
moet wel gebeuren, dus meld u aan. Dit kan bij één van de
bestuursleden of bij de leiders van de diverse werkgroepen.
MEDEDELING CONTRIBUTIEBETALING
Beste leden,
Betreft de contributiebetaling over 2014.
Aangezien dit Hoefblad van december 2013 t/m februari 2014
loopt zit de eventuele contributienota niet bij dit Hoefblad.
U krijgt in januari 2014 een e-mail met de contributienota, indien uw e-mail adres bij mij bekend is. Als ik geen e-mail
adres van u heb, ontvangt u bij het volgende Hoefblad lente
2014 een contributienota. Graag de contributie in 2014 voldoen, niet in 2013 i.v.m. de jaarrekening.
Bedankt voor uw medewerking,
John van Meggelen Penningmeester

Het bestuur en het redactieteam
van Ken en Geniet wensen
alle leden en hun gezin
Prettige Kerstdagen en een
Gezond en Voorspoedig 2014 toe
PRACHTIGE NATUURBELEVENISSEN
IN NEDERLAND 12 -02- 2014
In deze serie neem ik, Wim Tuijtelaars u weer mee door geheel Nederland. Tijdens een tocht in de Brabantse Biesbosch
komen we oog in oog te staan met parende knobbelzwanen.
Ook ontdekken we hier Engelse Kwikstaarten langs de Ban2

dijk. Bij Hansweert gaan we Kaapverdische Mussen vastleggen, die met een vrachtschip zijn meegelift. Verder is Zeeland
goed voor een verdwaalde Brilduiker, die de weg heeft opgezocht en IJsgorzen. De Bronskopeend kunnen we in ZuidHolland bewonderen evenals broedende Zwarte Sterns en
Huiskraaien in Hoek van Holland. Erzumakeeg in Friesland
verrast ons met Rouwkwikstaarten en het Fochteloërveen blijft
ook niet onbetuigd met Kraanvogels en een Slangenarend.
Groningen kan niet achterblijven met Lachsterns
en een poetsende Oehoe.
We gaan niet tevergeefs
naar Utrecht voor een
groepje Bijeneters.
Bij Varsen in Overijssel
bekijken we een Krekelzanger, die daar een paar
weken gebivakeerd heeft.
Poetsende Knobbelzwanen, een vissende Grote
Zilverreiger en het baltsritueel van Futen is de
oogst van een morgen in
een kijkhut in de Vreugderijkerwaard. In Oldenzaal komt een jonge
Kwak uit de struikgewas
en begint voor onze ogen
zijn verenkleed te verzorgen. In het Hardenbergerbos horen en zien we een groep van
ongeveer honderd Kruisbekken.
Ten slotte nog een bijzondere waarneming in Noord-Brabant
waar bij Udenhout een Roodkopklauwier zich laat portretteren.
Dit alles en de nog niet genoemde vogels, worden afgewisseld
met mooie landschappen, vlinders, paddenstoelen, insecten,
bloemen en dieren zoals zonnende groene kikkers, een jonge
ree, een egel en een vleermuis en tevens ondersteund met
ingesproken teksten, vogelgeluiden en stemmige muziek.
Komt dit zien, komt dit zien en laat u verrassen.
Wim Tuijtelaars
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AANDACHT VOOR DE RANSUIL
De kerkuil en de steenuil mogen zich wentelen in een beschermingsproject.
Maar er is nog een soort die wel wat hulp kan gebruiken, namelijk de ransuil. Vanaf het najaar verzamelen ransuilen zich
in groepjes om zo de wintermaanden door te komen. Men kan
dan overdag meerdere uilen in een boom zien zitten, dit worden winterroesten genoemd. Er is relatief weinig bekend over
de ransuil behalve dat de winterroesten zich steeds meer verplaatsen naar dorpen en randgebieden, en dat hij in aantal
afneemt.
Winterroesten gezocht in Noord Brabant
De ransuilenwerkgroep van IVN Oisterwijk brengt winterroesten in kaart. Het doel van
dit project is om te kijken
hoeveel ransuilen er jaarlijks in de wintermaanden
in onze provincie verblijven. Dit doet de werkgroep door het tellen van
het aantal uilen dat zich
op zo’n winterroest bevindt. De tellingen worden
jaarlijks uitgevoerd om te
zien of er schommelingen
in het ransuilenbestand
optreden en waar dit dan
aan zou kunnen liggen.
Op termijn kunnen er vervolgens beschermingsmaatregelen getroffen
worden. In een aantal
andere provincies zijn
dergelijke tellingen al heel
succesvol opgestart.
Geef het door!
Winterroesten van de ransuil zijn moeilijk te vinden. Daarbij
komt dat hij zich behalve in natuurgebieden of midden in dor4

pen ook steeds meer ophoudt bij mensen in de achtertuin.
Informatie van derden is daarom zeer belangrijk. Netwerk Uilenbescherming bereikt veel mensen die zich met uilen bezighouden. Vandaar dat de Ransuilenwerkgroep van IVN Oisterwijk graag een beroep op u wil doen! Heeft u wel eens ransuilen gezien? Ook waarnemingen uit het verleden zijn waardevol. Daarnaast kan er natuurlijk zelf gezocht worden naar roesten. Geschikte bomen kunnen zijn: de thuja, spar, den e.d.
maar soms ook loofbomen, zoals de hulst. Vooral de treurwilg,
en berk worden soms nog bezocht ook nadat ze hun blad
hebben verloren.
Via de website www.steenuilenwerkgroepoisterwijk.nl kunt u
meer lezen over het ransuilenproject, klik op de button Ransuil. De ransuilenwerkgroep werkt nauw samen met SOVON,
en kan daarnaast alle hulp van uilenliefhebbers en werkgroepen gebruiken.
Voor meer informatie of het doorgeven van roesten: Christien
Hermsen, email: chris10h@planet.nl (gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet aan derden doorgegeven of gepubliceerd)
UILENDAGEN 1
Mooi succes voor uilenwerkgroep op 4 en 5 oktober 2013
Ik moet opletten met namen noemen, want wat Thieu een medewerking had bij de organisatie van deze dagen! Op de eerste plaats natuurlijk het Cambreurcollege met barpersoneel
erbij voor de koffie, thee en cake: daar kun je mee thuis komen! Voor mij was het net of ik weer thuis kwam. Ik hoef natuurlijk niet uit de kast
te komen, want ik
heb al 60 jaar een
vriendin, ik had het
natuurlijk over medewerking. Ik denk
hier aan de kasten,
leeg en met vogels,
foto’s, reclamemateriaal van Vogelbescherming, een hele
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stand van Rens Cornelissen, dat was nog eens een kunstenaar. Medewerking, ja, voor mij was het net dat er 15 Kiske de
Wits aanwezig waren.
Ja, kasten die kunnen ze tegenwoordig halen bij Brabants
Landschap, een prima instelling, die heel veel doet voor de
natuur. Ik sprak ook nog mevr. Vermeulen uit Loon op Zand
(ze vertelde dat ze al 1½ jaar weduwe was). Daar zijn Jos en
ik jaren naar toe gegaan. Als we daar kwamen 2 x per jaar,
dan aten we daar ons brood op, want dan hadden we een
drukke dag. Dan pakten we eerst 3 bosuilkasten in den Brand
(prachtgebied), daar hadden we altijd succes. En dan bij de
fam. Vermeulen, die had kasten voor bosuil, torenvalk en 2
kerkuilenkasten. Ja, Weduwe mevr. Vermeulen, dat doet toch
altijd iets als je dat te horen krijgt, al hebben we dit allemaal
verschillende keren te horen gekregen en we gaan dit zelf ook
nog meemaken, dat is zo vast als de toren van de St. Josefkerk.
Ik sprak ook nog Corrie Koreman, die zei, dat ze 23 jaar secretaresse was, dan moet Annie ongeveer 20 jaar penningmeester zijn geweest. Dat moet 24 – 25 jaar geleden zijn geweest,
dat ik Corrie aan huis opzocht en deze 2 dames heb kunnen
strikken voor het bestuur, dat waren niet de minste posten om
op uit te gaan. Om nu op de uilen terug te komen, rond de
jaren 1970 waren er nog maar amper 100 broedparen van de
kerkuil over het hele land. Er was toen een zekere Sjoerd
Braaksma (in 1999 overleden), die bij Vogelbescherming aan
de bel trok, dat er iets moest gebeuren, omdat anders de
kerkuil verloren ging. Vogelbescherming is daar mee aan de
gang gegaan en
toen zijn over het
hele land de uilenwerkgroepen ontstaan. Zo was het
bij Ken en Geniet
Hans Peeters die
voor de kerkuilen
aan de gang ging,
samen met Tiest
van de Heijden.
Toen ben ik er heel
snel bij gekomen,
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want Hans ging er vanuit, dat als er één van de werkgroep niet
kan, je minstens met twee moet zijn om je werk te doen.
Hans liet bij zijn presentatie een foto zien van het eerste
broedpaar van Ken en Geniet. Dat was die foto dat er een
uiltje voorop niet gemakkelijk bij lag. Dat was in de kerk van
De Moer, die hebben we toen daar ook geringd. Dat moet rond
1980 geweest zijn, dus nu 30 tot 35 jaar geleden. Toen gaf
Vogelbescherming 25 gulden voor een broedgeval. Daar zijn
ze mee moeten stoppen, want dat ging na enkele jaren te veel
geld kosten! In Brabant waren er in 2012 400 broedsels, 3 tot
4 jongen, dus zo maar + 1000 jonge vogels, geweldig!
Ken en Geniet heeft + 100 steenuilen- en kerkuilenkasten
hangen, dat is heel mooi, jongens! Wat ook heel mooi is, dat
de steenuil het de laatste jaren zo goed doet, in 2012 bijna 20
broedsels.
Waar ik niet omheen kan, dat is, dat Peter het gebeuren zo
mooi afsloot met een uilenlied, zelf geschreven, dat is knap.
Voor mezelf tel ik de vogels in de Efteling, daar kunnen we
nog goed wandelen. Ik tel ieder jaar zo’n 50 soorten, waarvan
ik het braakballetje van de ijsvogel het mooiste vond. Dus hij
komt er wel, maar we hebben hem nog nooit gezien.
Ja, wandelen, ik heb met Toos ooit een wandeling gemaakt in
de Baest langs de Kleine Beerze. Links van het pad stond een
bankje, van daaruit kon je ook naar huize de Baest kijken, en
toen hoorden we 2 merels tegen elkaar zeggen: ”Iedere pik is
geen pier”. En zo is het leven.
Bertus Koreman, in 2005 Uilenman van Brabant, vond ik toen
mooi!
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UILENDAGEN 2013 - EEN GROOT SUCCES!!
De uilenwerkgroep van onze natuurvereniging organiseerde
op 4 en 5 oktober een "Uilendag".
Na maanden van voorbereiding door de werkgroep waarin
sprekers, aankleding van de zaal, brochures, bladen, uitnodigingen en van alles en nog wat geregeld moesten worden,
was het dan zover.
Als locatie hadden we de aula van het Cambreurcollege tot
onze beschikking. Vrijdagmiddag werd begonnen met de aankleding van de aula, dat dit bij Peter Verschure in goede handen was mocht duidelijk zijn. Hij had voor de nodige attributen
gezorgd. Van zowel Brabants Landschap als van het Natuurmuseum hadden we ook educatief materiaal verkregen waaronder uilenkasten en opgezette vogels in beschermende kasten. De nodige lectuur beschikbaar gesteld door zowel Brabants Landschap als Vogelbescherming Nederland lag uitgestald.
Op vrijdagavond waren de uilenkast-gastgevers, de omringende uilenwerkgroepen, landelijke natuurinstanties zoals Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Brabants Landschap en
mensen van gemeente en ondersteunende dienstverleningen
uitgenodigd.
Na eerst ontvangen te zijn met een kop koffie of thee met een
snee cake werden de aanwezigen, ongeveer 95 personen,
welkom geheten door de voorzitter van Ken en Geniet, Christ
Grootzwagers. Na zijn welkomstwoord gaf hij de microfoon
over aan Thieu Verharen, de coördinator van de Uilenwerkgroep. Thieu legde het programma van de avond uit, de aanwezigen werden in drie groepen verdeeld en konden om beurten de workshops welke door de werkgroepleden gemaakt
waren bezoeken. Zo had Kees Steenvoorden een workshop
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gemaakt " Uilen bij Ken en Geniet" waarin hij liet zien wat de
werkgroep doet met de gegevens die zij verzamelen en wat de
vervolgmogelijkheden waren. Thieu Verharen had een workshop gemaakt genaamd "Uilen wat maakt hen bijzonder"
waarin hij de evolutie, klauwen, veren, gehoor en skelet van
de uilen behandelde, gevolgd door een leuk filmpje over het
draaien van de uilenkop.
In de aula hadden de overige leden van de uilenwerkgroep
een presentatie over "Uilen in de praktijk", waarin uilenkasten
en aanverwante zaken behandeld werden. Nadat deze drie
workshops gevolgd waren werd het tijd voor de pauze waarin
de aanwezigen iets fris konden gebruiken.

Na de pauze was er een lezing door Anita van Dooren, coördinator Steenuilenwerkgroep Oisterwijk, die sprak over de biotoop en bescherming van de steenuil.
De volgende spreker was ons eigen lid van de uilenwerkgroep,
Peter Verschure. Peter sprak over het wel en wee van de
kerkuil, wat hij muzikaal afsloot met het kerkuilen-levenslied.
Na afloop konden de aanwezigen nog iets te drinken gebruiken.
Een foto/videoverslag is te zien op internet, tik in het zoekvak:
uilendagen 2013.
Voor zaterdag waren de leden van Ken en Geniet en overige
belangstellende uitgenodigd. Totaal waren er zo'n 105 belangstellenden. Omdat de oud voorzitter van Ken en Geniet, Hans
Peeters, was uitgenodigd als spreker waren veel mensen van
het eerste uur van de uilenwerkgroep aanwezig. Velen zagen
elkaar na lange tijd weer eens, zodat het begin meer leek op
een reünie. Hetzelfde programma voor de pauze van de vrijdag was er ook voor de zaterdag.
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Na de pauze was er de lezing "Uilengebroed" van Hans Peeters waarin hij nog eens memoreerde hoe de uilenwerkgroep
is ontstaan en hoe zij vroeger werkten. Peter Verschure had
ook vandaag zijn Kerkuilen-lezing welke hij muzikaal afsloot
met zijn Kerkuilen-levenslied.
Een foto/video-verslag is te zien op internet, tik eenvoudig in
uw zoekvak: uilendagen 2013.
Vooraf aan deze "Uilendagen" hadden de makers van de
workshops hun lezing nog gehouden tijdens een try-out voor
een 65-tal leerlingen van de Cambreurcollege.
Onze dank gaat uit naar het Cambreurcollege, Brabants Landschap en Vogelbescherming Nederland voor hun steun en
medewerking.
Leo Reijnierse
KERKUIL'S LEVENSLIED (tekst en muziek Peter Verschure)
Hij zit stillekes overdag al wat te suffen of te slapen
Meej zijn ogen half gesloten, verscholen in een boom.
In de toren van de kerk is ie ooit geboren
Hij lijkt ginne snelle jager, maar eerder nogal sloom.
Maar als het dan weer avond wordt, dan komt ie weer tot leven
Dan slaat ie snel zijn vleugels uit, dan gaan ze 't weer beleven
Geruisloos en in volle vaart, schiet ie door de nachten
En roept dan det ie wakker is, dus ze kunnen hem verwachten.
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Refrein:
Hij leeft zijn dagen net andersom, want hij jaagt als wij gaan
dromen
En elke prooi die heeft dan pech, nee die kan dus nie ontkomen.
Maar als ie un goeie avond heej en hij heej veul geluk
Ontmoet ie die nacht al in zijn vlucht een vrouwke in de lucht.
In het begin had ze in hem totaal nog geen interesse
Ze keek hem mee de nek nie aon, dus deej un bietje vreemd.
Hij wou zijn liefdesdorst bij
haar wel komen lessen
En had zelfs een verse
prooi speciaal voor haar
ontleed.
Dus toen ie meej de
bruidschat kwam is zij voor
hem bezweken
Hij bracht een dooie muis
toen mee, meej de kop al
afgebeten.
Toen viel ze als een blok
voor hem, toen hij kwam
aangevlogen
Ze vond hem lief en ook
charmant en hij had van
die mooie ogen.
Refrein:
Ze gingen samen jagen en bleven altijd samen
Hij zocht naar een goei nestplek, maar het vrouwke dat beslist
Want ook een uilenvrouw is een veeleisende dame,
Ze koos een toplocatie meej blijvend vrij uitzicht.
Dus samen in een boerenschuur of in een kerktoren,
En speulde de hormonen op, dan lieten ze zich horen.
Dan vlogen er de vonken af en soms ook een paar veren,
Die huwelijksdaad wier vaak herhaalt en dat kon ie wel waarderen.
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Refrein:
Maar een paar weken later bleef ze op het nestblok zitten,
Na dertig dagen kreeg ze een uilskuiken als kind.
Maar een zesling was voor hem toch wel efkes slikken,
Ze waren lelijk, traag en kaal en ook nog stekeblind.
Maar toen ze al wat groter groeide werden ze wat rapper,
En kregen toen ook donshaar dus ook een bietje knapper.
Ze vraten hem de oeren van de kop en bleven muizen vragen
Dus moest hij toen gaan jagen veur alle zes die lege magen.
Refrein:
Refrein 2:
Zijn leven is niet altijd lol, en soms is er gedonder
Hij is thuis nou nie meer de baas, want zij houdt hem eronder.
Maar een uilenman is wijs en knap, en ook nog bijdehaand,
Dus houdt z'n snavel als het er knalt, en leest de Fabeltjeskraant.

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING 2014
Op woensdag 19 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 aanwezig bent.
De agenda:
1. Opening van de vergadering door de voorzitter.
2. Behandeling van de notulen van de algemene ledenvergadering van 2013
3. Behandeling van de ingekomen stukken.
4. Het jaarverslag van 2013 wordt voorgelezen.
5. Het jaarverslag van de penningmeester wordt voorgelezen.
6. De kascontrolecommissie doet verslag van haar bevindingen.
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7. Benoeming van de kascontrolecommissie 2014
8. Voorziening in vacatures door aftreden van bestuursleden.
De volgende personen zijn volgens het rooster aftredend:
John van Meggelen en Fia Grootzwagers. Zij stellen zich
herkiesbaar namens het bestuur. Verder heeft Corrie Koreman te kennen gegeven haar bestuurstaak neer te willen
leggen, als vervangster stellen wij Els Scheepers voor als
kandidaat. Op grond van de statuten kunnen uit de algemene ledenvergadering tegenkandidaten 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 vergadering.
9. Behandeling van de begroting voor het lopende boekjaar.
10. Bespreking van de plannen voor het jaar 2014, eventueel
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
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DE RETEN IN ACHTMAAL OP ZONDAG 29-9-2013.
Het was een vroege, maar een mooie ochtend, voor ons bezoek aan natuurgebied De Reten, met het vertrek om 8.00 uur
vanaf de Salamander. Iedereen was er op tijd en we vertrokken er met 14 personen.
Via Oosterhout en Breda en de oude weg naar Zundert kwamen we aan bij het landgoed Wallsteijn en parkeerden we bij
het café 't Pannehuske. Aan de andere kant van 't Pannehuske staat een gebiedsbord waar Jos van Dongen uitleg gaf en
we de gele route zouden volgen over natuurgebied De Reten
met nog een gedeelte over het landgoed Wallsteijn.
De Reten ligt nabij Achtmaal en is in eigendom en beheer van
Natuurmonumenten, die het als volgt beschrijft;
Dit natuurgebied vlakbij Zundert is een overblijfsel van een
omvangrijk heidegebied dat begin vorige eeuw is ontgonnen.
De Reten bestaat uit grasland, akkers en enkele kleine snippers heide.
Natuurmonumenten wil hier in de toekomst de heide herstellen. De graslanden worden begraasd door zogenaamde heidekoeien, een oud Brabants koeienras dat tot begin jaren ’60
van de vorige eeuw nog op veebedrijfjes in de Peel gehouden
werd. Dit gebeurt niet te intensief, zodat er ook ruigere stukken
ontstaan waar allerlei planten kunnen groeien. Hier profiteren
weer insecten en andere dieren van. In het gebied broeden
roodborsttapuit en patrijs.
In het zuiden grenst De Reten aan de Oude Buisse Heide en
in het oosten aan natuurgebied De Moeren. Natuurmonumenten wil tussenliggende landbouwgronden aankopen om er heide te creëren. Zo ontstaat een groot aaneengesloten heidegebied. Dit is gunstig voor de gladde slang, omdat nu twee populaties gescheiden van elkaar leven. Zodra dit gebied is verrijkt
met natte heide is er weer uitwisseling mogelijk.
Ook vlinders als heideblauwtje en bont dikkopje profiteren van
natuurherstel. Met steun van leden en sponsors kunnen we
deze belangrijke gebiedsaankopen realiseren.
Het eerste stukje van de tocht was een gedeelte met grote
plassen op het pad waar je voorzichtig langs kon lopen. De
rest van de tocht liep over goede paden.
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Deze plassen water blijven staan, omdat de ondergrond het
water slecht doorlaat, vermoedelijk zit er een leemlaag in de
ondergrond. Hierdoor gaan in de plassen allerlei diertjes verblijven en zagen we er de gegroefde waterkever. Zo als Jos
van Dongen vertelde hebben de waterkevers een bijzondere
manier van ademhalen.
Waterkevers zijn ontstaan uit landbewonende kevers die naar
het water trokken, veel soorten leven ook niet in het water,
maar op drijvende planten of oeverbegroeiing, maar kunnen
zich goed redden als ze in het water terechtkomen. De soorten
die veelal onder water leven zijn vaak zeer goed gestroomlijnd
en geheel aan het leven onder water aangepast, o.a. door
afgeplatte zwempoten met zwemharen die het oppervlak verbreden en de efficiëntie ervan vergroten. De ademhaling verloopt net als bij andere insecten via buisjes (trachea) in borststuk en achterlijf, maar bij de goed aan het water aangepaste
waterkevers zijn deze geconcentreerd op bepaalde plaatsen
op hun lichaam. Ze moeten echter allemaal adem halen aan
de oppervlakte, alleen de larven van veel soorten hebben
kieuwachtige structuren en leven op de bodem of in waterplanten.
We liepen daar door een wegje, met aan weerszijde hout-hakwallen die regelmatig afgehakt worden waarbij dan de ondergrond weer een nieuwe kans krijgt om op te groeien en de
insecten weer aan hun trekken kunnen komen omdat de wallen om en om worden gehakt en de bomen zoals de zwarte en
de witte els op de stobbe opnieuw uitschieten. Tussen deze
stobben groeit onder meer de salomonszegel en het dalkruid.

Door Jos van Dongen werd uitleg gegeven, wat de verschillen
zijn tussen de zwarte els (Alnus glutinosa) en de witte els (Alnus incana) met name de vorm van het blad, spits van de witte
els en rond voor de zwarte els en uiteraard de kleur van de
bast die van de witte els zilverkleurig is.
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Van beide elzensoorten kan verder worden gesteld dat deze
eenhuizig zijn. In februari en maart bloeien de langgerekte
geelbruine mannelijke katjes en de kleine, rode vrouwelijke
katjes, welke door de wind worden bestuift, omdat er dan nog
geen bijen of andere insecten rondvliegen, die de bestuiving
kunnen verzorgen.
De zwarte els heeft een zeer groot verspreidingsgebied in Europa, Azië, Japan en Noord Afrika.
De afgekapte stobben van de zwarte els kleuren fel oranje.
Tijdens de wandeling zagen we in een weiland rechts een
groep grote parasolzwammen.
De grote parasolzwam (Macrolepiota procera) is een schimmel
met een lange steel en grote hoed en heeft gelijkenis met een
parasol vandaar
ook de naam. Het
is een veelvoorkomende soort
die groeit op natte
grasgebieden.
Deze zwam wordt
vaak gevonden in
groepen of alleen
en staat ook vaak
in heksenkringen.
De parasolzwam
is wijdverspreid in
landen met een
gematigd klimaat.
De hoogte en
breedte van de
hoed kan wel 40
cm zijn. Voor een
schimmel is dit
zeer groot en
daardoor bijzonder. De steel is relatief dun en wanneer deze op zijn hoogte is,
begint de hoed te groeien. De hoed heeft een karakteristieke
structuur die wat lijkt op een slangenhuid.
De parasolzwam is een vrij populaire paddenstoel in Europa
en wordt daar veel gebruikt in de keuken. De hoed wordt als
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een soort schnitzel bereid. De steel is dikwijls taai en niet te
gebruiken, behalve als er eerst poeder van gemaakt wordt.
De paddenstoel is dankzij zijn grootte vrijwel niet te verwarren
met andere paddenstoelen. Desondanks is voorzichtigheid
toch geboden.
Vanaf de rustplaats gingen we een wat nat weiland over, naar
het bos . Bij een akker langs het bos waren rode heide libellen
op de grond aanwezig die zich aan het opwarmen waren.
De bloedrode heidelibel dankt zijn naam aan de dieprode kleur
van de mannetjes, de vrouwtjes zijn geel gekleurd. De soortnaam sanguinea betekent 'bloedrood'. In andere talen verwijst
de naam ook naar de rode kleur, zoals het Engelse ruddy darter wat 'blozende libel' betekent.
De lichaamslengte ligt tussen 34 en 36 millimeter, de spanwijdte van de vleugels is 50 tot 60 millimeter.
De kop heeft twee grote facetogen (2) die aan de bovenzijde
tegen elkaar komen. Het borststuk is roodbruin en draagt de
krachtige voor- en achtervleugels en de drie paar poten. De
vleugels zijn doorzichtig en hebben geen donkere dwarsbanden zoals bij sommige soorten. Aan de vleugelbasis is een
oranje kleur aanwezig, waarvan het oppervlak groter is dan bij
soorten als de bruinrode en steenrode heidelibel, maar een
echte oranje vlek zoals bij de geelvlekheidelibel ontbreekt. De
kleur wordt veroorzaakt door een fijne oranje beharing. Het
pterostigma, de gekleurde cellen van de vleugels, zijn bij mannetjes roodbruin gekleurd, bij vrouwtjes bruin. De mannetjes
vallen op door hun opvallend rode lichaam.
Na nog paden bewandeld te hebben gingen we richting het
buitenhuis van Wallsteyn. De oprijlaan voor het pand was zo
aangelegd dat hij erg lang leek, door de bomen verder weg
wat dichter bij elkaar te plaatsen zodat het optisch leek dat ze
verder weg staan.
Daarna kwam het 't-Pannehuske in het zicht en daar hebben
we genoten van onze koffie en iedereen ging daar met een
voldaan gevoel van een mooie tocht met prima weer naar huis
met dank aan Jos van Dongen.
(Voor dit verslag is gebruik gemaakt van bronnen van Natuurmonumenten en van Wikipedia)
Groetjes Jan Aarden.
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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.
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, tenzij een ander de plaats van hem/haar overneemt.
Wie zich via e-mail opgeeft bij Marie-José krijgt altijd een bevestiging toegestuurd. Indien dit niet het geval is, mogelijk
door vakantie, dan graag alsnog bellen naar Ad en Lenie.
Zondag 8 december: Autotocht van een halve dag naar de
Linie van den Hout, gids is Jos van Dongen. De Linie van Den
Hout vormt een natuurgebied van dat eigendom is van Staatsbosbeheer. Samen met de Spinolaschans en de Linie van de
Munnikenhof beslaat het gebied 42 ha. De linie bevindt zich
tussen Den Hout en Made. Het betreft een vervallen stelsel
van aarden wallen en grachten, in 1701 aangelegd door Menno van Coehoorn in de tijd van de Spaanse Successieoorlog.
Vertrek om 9.00 uur. Opgeven voor dinsdag 3 december 20.00
uur.
Zondag 14 december: KERSTMORGEN. Net als voorgaande
jaren bent u uitgenodigd voor de gezellige kerstochtend. We
houden de kerstviering in de aula van het Cambreur College
Mgr. Schaepmanlaan 2. Voor de rest blijft alles hetzelfde, een
hapje, een drankje enz. Peter Verschure zal een gastoptreden
verzorgen. Natuurlijk houden we ook weer de traditionele
kerstloterij. Parkeren kunt u voor het gebouw en een fietsenstalling is aanwezig, de ingang is aan de rechterkant.
Aanvang 10.00 uur tot ongeveer 13.00 uur.
Zondag 5 januari 2014: SNERTWANDELING. Vertrekpunt is
Café zalencentrum De Viersprong, Kanaalstraat 10 in Dongen.
Hier leggen we uiteraard aan voor de traditionele snert met
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roggebrood en spek, voor € 5,50, eventueel is er ook echte
Dongense peeënstamp, u dient uw keuze kenbaar te maken
bij uw opgave. Ook als u niet mee kunt wandelen bent u van
harte welkom, u dient dan om ongeveer 11.45 uur aanwezig te
zijn We vertrekken om 10.00 uur met de wandeling.
Woensdag 15 januari: Fotopresentatie door dhr. Henk Oerlemans, tijdens zijn wandelingen door Dongen e.o. maakte hij
vele foto's. In het Donge park, maar ook in de Kandoeltuin,
waarvan vele macro opnames, van planten, vogels en dieren.
Daarnaast vertonen we ook een film over de tochten van de
vlinderwerkgroep, kortom er is weer genoeg te genieten.
De avond vindt plaats in de filmzaal van de Cammeleur, Hoge
Ham 126, aanvang 20.00 uur.
Zondag 19 januari: Autotocht van een halve dag naar de
Leemputten bij Dorst. Deze voormalige leemputten zijn een
aantrekkelijke plek voor watervogels, smienten, wilde eenden,
kuifeenden enz. Gidsen zijn Christ en Fia Grootzwagers. We
vertrekken om 8.30 uur. Opgeven voor dinsdag 14 januari
20.00 uur.
Zondag 2 februari: Wandeling van een halve dag in de omgeving van Ulvenhout, we starten bij Auberge de Fazanterie gids
is Jos van Dongen. In het oudste deel van de boswachterij
Ulvenhoutse Bos (729 ha), vlakbij Breda en Ulvenhout, groeien vooral eikenbomen, maar er staan ook kwartierbomen, gedenkbomen, een kroningsboom en een bijzondere moseik.
Vertrek 8.30 uur. Opgeven voor dinsdag 28 januari 20.00 uur.
Woensdag 12 februari: Fotopresentatie door vogelaar Wim
Tuijtelaars, natuurlijk zullen we weer vele vogels kunnen bewonderen, maar ook mooie landschappen, dieren enz. enz.
Zie ook de aankondiging op pagina 5 en 6.
De voorstelling vindt plaats in de filmzaal van de Cammeleur,
Hoge Ham 126, aanvang 20.00 uur.
Woensdag 19 februari ALGEMENE LEDENVERGADERING.
Deze vindt plaats in de grote zaal van de Cammeleur, Hoge
Ham 126. U bent natuurlijk allen weer van harte welkom, wij
zorgen voor de koffie met wat lekkers en u hopelijk voor vol19

doende spreekstof. Zie ook de agenda en uitnodiging elders in
dit Hoefblad.
Aanvang 20.00 uur in de benedenzaal van de Cammeleur,
Hoge Ham 126.
Zondag 16 februari: Autotocht van een halve dag naar Landgoed Wolfslaar bij Breda. Uw gidsen zijn Beppie Verhage en
Christ Grootzwagers, zij leiden u rond door de prachtige en
statige bossen van Breda. We vertrekken om 8.30 uur. Opgeven voor dinsdag 11 februari 20.00 uur.
Zondag 2 maart: Autotocht van een halve dag naar Huis ter
Heide Noord. Fia Grootzwagers en Beppie Verhage nemen u
mee door dit gebied, van Natuurmonumenten. De bouwwerkzaamheden van een ecoduct tussen Huis ter Heide en de
Loonse en Drunense duinen zijn al volop aan de gang. Ook in
het terrein zijn voorbereidingen getroffen. De gidsen zullen u
er alles over vertellen. Vertrektijd is 8.30 uur Opgeven voor
dinsdag 25 februari 20.00 uur.
Woensdag 12 maart: Fotopresentatie door Fia Grootzwagers,
over haar reis door Noorwegen, meer hierover in het volgend
Hoefblad.

Zondag 30 maart: Wandeling van een halve dag naar de ecologische verbindingszone in Dongen. We vertrekken deze
keer bij het parkeerterrein van Jansen en Jansen aan de
monsigneur Ariensstraat. Beppie Verhage en Christ Grootzwagers gaan u vertellen over de functie van deze zone en
over wat er allemaal al voor komt en dat is al heel wat meer
als menigeen denkt. Vertrek om 8.30 uur. Opgeven voor dinsdag 25 maart 20.00 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
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Of via e-mail: mjvangestel.burmanje@home.nl
Wie zich via e-mail opgeeft bij Marie-José krijgt altijd een bevestiging 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, tenzij een ander de plaats van hem/haar overneemt.
MEDEDELINGEN
Als nieuw lid heten wij van harte welkom:
Joop Snijders, Dr. Koekoekslaan 24, 's Gravenmoer
Ellie Oerlemans, Trompethof 7, Dongen
Mark van Rooij, Schoolstraat 31, Dongen
Carla van der Zwan, Heuvelstraat 47, Dongen
Jan van Haperen, Julianalaan 63, Raamsdonksveer.
Piet Aarts, Papaverstraat 16, Dongen
Imma Aarts, Papaverstraat 16, 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
ontvangen.
Contactpersonen werkgroepen:
Uilenwerkgroep:
Thieu Verharen
uil@kenengeniet.nl
Stevenshof 13, ´s Gravenmoer
Tel. 0162-315480
Nestkastenwerkgroep:
Ad Leeggangers
Roeloff van Dalemstraat 50,
Dongen
Tel. 0162-313858
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Vogelwerkgroep:
vogel@kenengeniet.nl
Vlinderwerkgroep:
vlinder@kenengeniet.nl
Natuurtuin Kandoel:

Leo Reijnierse
Kard.v.Rossumstraat 52, Dongen
Tel. 0162-316475
Fia Grootzwagers
Triangellaan 17, Dongen
Tel. 0162-315404
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 februari a.s. bij het redactieadres: Christ Grootzwagers, Kamilletuin 6, 5103CB te Dongen. Ook is het mogelijk uw kopij via email te versturen, GRAAG ALS BIJLAGE VERZENDEN,
WORD BESTAND, lettertype arial 11.
Het e-mail adres is: hoefblad@kenengeniet.nl
MET DE VLINDERWERKGROEP NAAR HAGEVENPLATEAUX 10-8-2013

Zaterdagmorgen om 8.30 uur stonden de leden van de vlinderwerkgroep klaar bij de Salamander om naar het grensove22

schrijdende natuurgebied Hageven-Plateaux te vertrekken.
Natuurmonumenten en haar Belgische tegenhanger Natuurpunt werken hier samen aan het herstel en behoud van dit
zeer gevarieerde natuurgebied, gelegen tussen Valkenswaard
en Neerpelt.
Het is nog frisjes als we bij de werkschuur van Natuurmonumenten – waar we parkeren – aankomen. Eerst een bakske
koffie, wandelschoenen aan en dan op pad. Bij de plattegrond
van het gebied staan we even stil om de route te bekijken, er
is nl iets veranderd ten opzichte van de vorige keer dat we hier
waren: de route gaat iets verder naar het noorden door en
daar moeten we over de Dommel via een…. Dat was een verrassing, maar enkelen van ons weten al, dat het een hangbrug
is en verraden de boel. Toch blijkt het later een leuk element
van de wandeling te zijn.
Dan gaan we op pad. Even door het bos over een eikenlaan,
waarlangs brede wespenorchis, klein springzaad en framboos
groeien, en dan zijn we bij de Pelterheggen. Rond 1850 was
het hier nog heideveld. Het transport geschiedde in die tijd
veelal met paarden en daarvoor was veel hooi nodig. Daarom
werden op de droge en schrale heidegebieden weiden aangelegd die bevloeid werden met mineraal- en kalkrijk water afkomstig uit de Maas. Daarvoor werd een uitgebreid stelsel van
kanalen, slootjes, stuwtjes en aquaducten aangelegd. De
vloeiweiden Pelterheggen waren toen zo’n 52 hectare groot.
Voor het beste hooi werden zaden uit de Italiaanse Alpen
aangevoerd. Tijdens de hooiwinning werden in vroeger tijden
de schuiten vol hooi over de sloten op de vloeiweiden naar het
Kempisch Kanaal getrokken, onder de Hoge Brug door. En,
geloof het of niet, hier werden niet alleen PK’s (paardenkrachten) maar vaak ook VK’s (vrouwenkrachten) voor gebruikt!
Rond 1900 nam kunstmest de rol van de vloeiweiden over.
Het hooilandbeheer maakte plaats voor de aanplant van populieren voor de houtproductie en het vloeiweidensysteem raakte
in verval. In 2007 is Natuurmonumenten begonnen met het
herstel van een deel van de vloeiweiden (12 hectare), zijn de
populieren gerooid en zijn stuwtjes en andere kunstwerken
herbouwd. De historische wijze van bevloeien is weer opgepakt en de karakteristieke flora en fauna keren terug.
Meteen bij de eerste velden gaan we op verkenning in het nog
natte gras. Er groeit hier veel Koninginnekruid, waar vlinders
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dol op zijn. We vinden hier dan ook de eerste vlinders van
deze dag: de gamma-uil, een overdag vliegende nachtvlinder,
die vanaf het zuiden iedere zomer weer naar onze regionen
vertrekt, de dagpauwoog, bruin zandoogje en oranje zandoogje, ook worden de eerste sprinkhanen genoteerd: krasser en
zuidelijk spitskopje.
Een buizerd vliegt
luid mauwend
over, ook een
groene specht laat
van zich horen met
zijn lachende roep.
Even verder staan
we stil bij een
stuwtje, waar we
de prachtige bloemen van de wettelijk beschermde
zwanenbloem bewonderen.
Ook groeit hier o.a. grote egelskop en berenklauw. De gewone
pantserjuffer, die we hier aantreffen, is net als andere pantserjuffers vaak te vinden in kniehoge vegetatie van bijvoorbeeld
pijpenstrootje of pitrus. Eitjes worden boven de waterspiegel
afgezet op moeras- en oeverplanten, meestal in levend materiaal. De overwintering gebeurt als ei. De eieren komen in het
vroege voorjaar uit, waarna de larvale fase binnen twee
maanden kan worden afgerond. De larven sluipen uit van half
mei tot eind augustus.
Bij een dikke boom, een grensboom, gaan we België in. En
dan slaan we linksaf en wandelen door de vloeivelden. Het
zonnetje komt er nu lekker door en dan komen de vlinders
toch tevoorschijn! Een mannetje icarusblauwtje is al driftig op
zoek naar nectar. We vinden de rups van de koninginnepage,
zo prachtig mooi getekend is hij! Het is een vrij schaarse
standvlinder die vooral in de zuidelijke helft van het land wordt
waargenomen. De laatste jaren komen er ook steeds meer
meldingen uit de rest van Nederland, tot aan de Waddeneilanden toe. Het aantal exemplaren per jaar wisselt. Hij leeft in
diverse biotopen, waaronder ruderale terreinen en kruidenrijke
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graslanden. Als waardplant dient vooral peen (ook de gecultiveerde vorm); daarnaast ook andere schermbloemige, zoals
bevernel, engelwortel, pastinaak en venkel. Hij vliegt van eind
april tot half juni en van begin juli tot half september in twee
generaties. In warme jaren vliegt
er mogelijk een partiële derde
generatie in oktober. De koninginnenpage wordt vaak bij heuveltoppen gezien waar mannetjes en vrouwtjes elkaar ontmoeten; dit gedrag wordt 'hilltopping' genoemd. De rups kun
je aantreffen van half mei tot half
juni en van half augustus tot
eind september. Deze is dus
een beetje vroeg, of zou het een
late zijn i.v.m. het koude en natte voorjaar? Hij is in elk geval al
wel behoorlijk volgroeid. Bij gevaar wordt een rood vorkvormig
orgaan uitgestulpt waarmee de rups een doordringende stank
verspreidt. De soort overwintert als pop in de kruidlaag.
Verder dwalend langs de slootkanten verbazen we ons over
de vele vlinders die in de nectarkroeg een neutje komen nemen: naast vele dagpauwogen, en bruine en oranje zandoogjes die we al eerder zagen, spotten we hier ook het landkaartje, de kleine vuurvlinder, de kleine vos, het hooibeestje, het
bont
zandoogje,
de atalanta en de
kleine parelmoervlinder!
Hoewel
deze laatste een
beetje
afgevlogen
is, zijn we
toch als
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een kind zo blij met deze bijzondere soort. De kleine parelmoervlinder is een schaarse standvlinder die voorkomt in de
hele kuststreek, maar ook in het binnenland duikt hij hier en
daar als standvlinder op. Vooral in de zomermaanden kan de
kleine parelmoervlinder over grote afstanden zwerven; vandaar dat hij ook af en toe op verschillende plaatsen in het binnenland wordt gezien. Hij leeft in open pioniervegetaties en
schrale droge warme graslanden met kale grond. Daar moet
dan ook één van de waardplanten voorkomen: diverse soorten
viooltjes, waaronder vooral duinviooltje, akkerviooltje en driekleurig viooltje. Hij vliegt van begin april tot eind oktober in drie
of soms vier, elkaar overlappende generaties. Door de verschillen in de ontwikkelingstijd van de rupsen verschijnen vlinders van dezelfde generatie verspreid over een langere periode. Hierdoor overlappen de generaties elkaar sterk en zijn niet
duidelijk van elkaar te onderscheiden. De grootste aantallen
vliegen in juli en augustus. De vlinders voeden zich met nectar
van verschillende planten, eerst vooral viooltjes en later ook
koninginnenkruid en slangenkruid. De vlinders zonnen veel op
open plaatsen op de grond of op een muur, maar vliegen snel
weg als ze te dicht benaderd worden. De rups is vrijwel het
hele jaar aanwezig.
De soort overwintert
als halfvolgroeide
rups onder in de vegetatie. De verpopping vindt plaats aan
een stengel of aan de
onderkant van een
blad in een los spinsel
vlak boven de grond.
Verder zien we in de weiden o.a. de tengere pantserjuffer en
de grote groene sabelsprinkhaan, goed gecamoufleerd.
We naderen het laatste stuwtje, waar jonge waterhoentjes
zitten te piepen bij zoveel wandelaars. 2 levendbarende hagedissen, die lekker zaten te zonnen, verdwijnen vliegensvlug bij
onze nadering. We steken het stuwtje over, waar een mannetje weidebeekjuffer pronkt met zijn schitterend blauwe vleugels. Hij zit vaak op hetzelfde plekje, zijn territorium, en laat
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indringers de binnenkant van zijn vleugels zien waarna vaak
een (schijn)gevecht volgt.
Door een klaphekje belanden we in het bos, een vrij open grove dennenbos met hier en daar berken die door de berkenzwam zijn aangetast. Gele bloemen trekken onze aandacht,
het is schaduwkruiskruid, een niet alledaagse soort, die ik alleen van het buitenland ken. Het bos is hier rijk aan vogels:
een groep koolmezen en vinken buitelen tussen de boomkronen op zoek naar voedsel, een boomklever en een grote bonte
specht verraden hun aanwezigheid door hun alarmroep. Na
een tijdje komen we aan de rand van de heide, vliegdennen
nemen nog even het uitzicht weg, maar een stukje verder
hebben we een weids uitzicht met een bankje, waar we even
pauzeren. Om het uitzicht zo weids te houden worden verschillende maatregelen genomen. Er wordt hier gemaaid en
geplagd, en de heide wordt hier begraasd door Galloway run-

deren, levende grasmaaiers op biobrandstof, die net als
Schotse Hooglanders weinig zorg behoeven. Ze zijn bestand
tegen het gure weer, kunnen op eigen houtje kalfjes krijgen en
hebben geen stallen en drinkbakken nodig. De dieren worden
meerdere malen per jaar grondig gecontroleerd.
Een torenvalk hangt biddend boven de heide, wachtend op
zijn kans om toe te slaan, enkele roodborsttapuiten zitten op
de uitkijk. De dorst gelest, de honger gestild, wandelen we
verder, langs een landduin. Het Hageven ligt aan de oostgrens
van een vroeger zeer groot landduincomplex. Op de landduinen groeien heide- en buntgrasvegetaties. Om de landduinen
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te behouden wordt een deel van de grassen verwijderd zodat
er meer open zand ontstaat. Zodoende kan er weer verstuiving plaatsvinden. Daar hebben veel dieren baat bij, o.a. de
groene zandloopkever, die we hier aantreffen. Een groep
grauwe ganzen trekt al gakkend over. Dan gaan we weer door
een klaphek, linksaf, naar de Verkeerde Lieve Heer. Wat dat
inhoudt, vertel ik later, want ook hier op dit lange pad zuidwaarts zien we van alles! Zo groeit er een enorme koningsvaren, wettelijk beschermd, deze soort komt voor in vochtige
loofhoutbossen, veenmoerassen en aan beschaduwde slootkanten. De sporen zitten niet onder de bladeren, maar zitten in
een soort bruine pluim. De plant kan tot 100 jaar oud worden.
We vinden ook een soort nachtschade, waarvan zelfs Peter de
naam niet weet. Ook de poelruit treffen we hier aan, het is een
plant van vochtige gebieden, hij kan 40 tot 100cm hoog worden, bloeit in normaliter in juni en juli. De plant heeft vele welriekende geelachtige bloemen die dicht opeen groeien, ze
hebben geen kroonbladeren.
Er komt een bui opzetten, hopelijk drijft hij de goede kant op,
de vlinders (waaronder weer een kleine parelmoervlinder!)
zoeken nog driftig voedsel bijeen voordat het gaat regenen,
ja, dat voelen zij ook aan. Er wordt lustig op los gefotografeerd
en gefilmd. We zien hier dan ook nog een nieuwe soort voor
vandaag: de distelvlinder doet zijn best op het koninginnekruid. Het is een zeer algemene trekvlinder die verspreid
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over het hele land wordt gezien; de aantallen wisselen per jaar
aanzienlijk. Een invasie distelvlinders valt vaak samen met het
binnenkomen van Sahara-zand in ons land. Hij leeft in open
gebieden met een mozaïek van kale grond, lage begroeiing en
hogere ruigten van bijvoorbeeld akkerdistels. Zulke vegetaties
zijn te vinden op dijken, braakliggende terreinen, extensief
beweide graslanden en akkerranden. De waardplanten zijn
vooral akkerdistel, gewone klit en grote brandnetel. Deze trekvlinder kan in Nederland tussen april en oktober worden waargenomen. Vanuit Zuid-Europa trekken de vlinders ieder jaar
richting het noorden; ze brengen hier in de zomer een nieuwe
generatie voort. In het najaar trekt een gedeelte van de vlinders weer
terug naar het zuiden, de rest sterft hier. De vlinders worden
veel op nectarplanten aangetroffen, maar niet op rottend fruit.
Een andere immigrant is de wespspin of tijgerspin, wat is nu
eigenlijk de officiële naam?
Zij is druk doende om een prooi die in haar web beland is in te
pakken, dat gaat razend snel. In no time zie je niet meer wat
het was. Gelukkig blijft het droog. Langs het pad zien we vele
planten, waaronder ijzerhard, kleine watereppe, watermunt,
engelwortel, blauw glidkruid en bosbies. En dan komen we bij
de Verkeerde Lieve Heer, dit is de volksnaam voor een wegkruis, waarbij de Christusfiguur met het hoofd op de linkerschouder rust en niet, zoals te doen gebruikelijk, op de rechterschouder. Dit gietijzeren kruisbeeld stamt uit 1847 en is hier
opgericht ter gelegenheid van de voltooiing van de bevloeiingswerken.
Hier komen verschillende paden bij elkaar, wij gaan schuin
linksaf. Verder gaat het, langs oude gekromde dennenbomen
en een landduin, waar graafwespen en -bijen hun holletjes in
maken aan onze linkerhand en moerasgebied rechts, extremen zo vlak naast elkaar. We vinden hier een vrouwtje van de
bandheidelibel, een vrij zeldzame soort. Midden over de 4
vleugels loopt een bruine band, waaraan hij de naam dankt.
Over een knuppelbrug doorkruisen we het moeras met naast
manshoog riet vele andere moerasplanten, o.a. lisdodde, waterzuring, grote wederik en echte koekoeksbloem. Hier wordt
een vuurjuffer gespot, deze is zeer algemeen, het is de
29

vroegst uitsluipende juffer in Nederland en je kunt hem tot in
september zien. Ook het lantaarntje is algemeen, de laatste
segmenten van het lijf zijn lichtblauw, terwijl de rest zwart is,
net een lantaarntje dus!
Even verderop ligt de Provinciale Vijver. Het is vandaag tamelijk tam met de vogels, bij de voorbereiding van de tocht werden we hier verrast door een ijsvogel. Nu moeten we het stellen met blauwe reiger, meerkoet, tafeleend, kuifeend, wilde
eend en fuut. We gaan naar het bezoekerscentrum de Wulp
om een kop koffie te drinken met een heerlijke wafel erbij. Een
blik in de heemtuin levert weer enkele nieuwe soorten voor
vandaag op: hier vliegen de 3
soorten witjes en verschillende
citroenvlinders.
Na deze pauze lopen we weer
richting de vogelhut, nog snel
even kijken, en dan gaat het verder, de brug over en langs de
Dommel, die hier kort geleden
weer verlegd is zijn oude meanderende loop. Op de kattenstaarten langs de oever kan het
boomblauwtje, dat we hier zien
rondvliegen, de eitjes afzetten.
Maar ook diverse andere planten
worden hiervoor gebruikt, het
boomblauwtje is niet zo kieskeurig! De takken van de lijsterbessen hangen zwaarbeladen met
glinsterende rode bessen naar
omlaag. Op het water dobberen
meerkoeten met hun jongen en
wilde eenden. Af en toe een
hebben we een mooi zicht op de
beek. Dan komen we langs een
vogelkijkhut die hoog boven de
grond staat, daar moeten we
natuurlijk ook even kijken. Mooi
uitzicht over het gebied, boven
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de Gemeentevijver vliegen zwaluwen en vele libellen, langs de
oever staan enkele grote zilverreigers en aalscholvers drogen
hun vleugels. We kunnen nu niet meer de Dommel over langs
de Gemeentevijver, maar moeten een stukje verder via veldwegen, en dan via een klaphek weer het begrazingsgebied in.
De zon komt er weer door en dan komen de vlinders ook weer
tevoorschijn. Langs enkele plasjes wandelen we naar de
hangbrug, een leuke, wiebelige manier om de Dommel weer
over te steken!
Via een knuppelbruggetje door de rietvelden gaat het verder.
Hier worden we verrast door een volgende immigrant: de oranje luzernevlinder. Fel oranje-geel, hij zit altijd met de vleugels
gesloten. De oranje luzernevlinder is een trekvlinder die ieder
voorjaar vanuit Zuid-Europa en Noord-Afrika naar het noorden
vliegt. De eerste vlinders arriveren in mei en juni in ons land.
De volgende generaties vliegen van begin augustus-eind oktober, aangevuld met nieuwe immigranten. In Zuid-Europa
vliegt deze soort in vier tot zes generaties. Als waardplanten
gebruikt hij diverse vlinderbloemigen, waaronder luzerne en
wikke. Vanaf half juni kunnen we hier de rups aantreffen. In
Zuid-Europa overwintert de soort als rups.
Even verder zijn we weer terug op de heide, die hier mooi
staat te bloeien. Hier is het domein van de heivlinder, een zeer
schuwe vlinder met een geweldige schutkleur. Sommigen van
ons gaan ervoor op hun buik liggen!
De heivlinder
is een vrij
schaarse
standvlinder
die voorkomt
op de hogere zandgronden in
het binnenland en in de
duinen. Het
biotoop is
o.a. droge
heide, droge
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heischrale graslanden, stuifzanden en open duinen. De
waardplant is vooral schapengras; ook andere grassen die in
schrale graslanden voorkomen, zoals struis- en zwenkgrassen. Hij vliegt van eind juni tot begin september in één generatie. De vlinders vliegen vaak korte afstanden in een krachtige
snelle vlucht. De vlinders voeden zich met nectar van verschillende kruiden en met boomsappen. Het rupsstadium is van
begin september tot eind juni. De rupsen eten vooral 's nachts
en verbergen zich overdag in graspollen. De soort overwintert
als halfvolgroeide rups. De verpopping vindt plaats in een kleine holte in de grond, die door de rups met een zijden spinsel
bedekt is.
Op een lage plek zien we vanaf het pad de klokjesgentiaan
staan. Even checken op eitjes van het gentiaanblauwtje, maar
nee, helaas geen witte bolletjes te zien. Ook groeit hier moeraswolfsklauw, zonnedauw en snavelbies. We passeren een
de grenspaal en wandelen dan letterlijk over de grens naar
ons eerste bankje. We treffen nog verschillende heivlinders
aan en ook enkele heideblauwtjes, een soort van zowel droge
als natte heidevelden, vaak op de overgang van droge naar
natte heide. De vlinders voeden zich vooral met nectar van
gewone dophei, struikhei en muizenoor. De mannetjes zoeken
naar vrouwtje door het maken van patrouillevluchten of het
vertonen van territoriaal gedrag. De vlinders komen vaak 's
avonds bijeen in bijvoorbeeld een pol pijpenstrootje en vormen
daar een slaapgezelschap. Het heideblauwtje vliegt van begin
juni tot eind augustus in één generatie. Van half maart tot half
juni brengt hij zijn leven door als rups. Jonge rupsen eten van
de jonge uitlopers van de waardplant. Sommige rupsen worden meegenomen door mieren en verpoppen zich in het mierennest. Rupsen die niet door mieren worden meegenomen
verpoppen zich in de grond. De soort overwintert als ei, laag
tegen een takje struikhei.
Na het bankje wandelen we via de Pelterheggen weer terug
naar de parkeerplaats. Het is al vrij laat op de middag, dus de
vlinders houden het nu wel voor gezien. Een winterkoning
zingt ons nog een afscheidsliedje toe, en dan gaan we weer
huiswaarts. Tot een volgende keer!
Fia Grootzwagers
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Zondag 27 oktober 2013: Trekvogeltocht van een hele dag
naar Zeeland, we gaan op zoek naar de verzamelplaatsen van
de trekvogels en dan is Zeeland een belangrijke plaats. Zo
stond het in het programma van ons verenigingsblad het
Hoefblad.
Zaterdag voorafgaande aan de tocht was het schitterend
herfstweer, de weersvooruitzichten voor zondag zijn niet al te
best, zuidwesterstorm met regenbuien. We lieten er ons niet
door afleiden en gingen positief op pad. Met een mooie groep
van 16 personen, 10 vogelwerkgroepleden en 6 overige leden
verdeeld over 8 vrouwen en 8 mannen mochten we zeggen
dat we op stap gingen met een gemêleerd gezelschap. Onze
gidsen voor vandaag waren Beppie en Leo maar met zoveel
kennis in de groep moest het vandaag goed komen.
Klokslag 09.00 uur vertrokken we vanaf de parkeerplaats van
sporthal de Salamander en onze eerste stop zou 75 km verderop zijn. Vogelkijkpunt "Traan" bij de Scheldekreek in Rilland is een
observatieplatform van
4 bij 4 meter.
Het is gelegen op 2 meter boven het
maaiveld en
ligt verstopt in
een nieuwe
vliedberg
(terp) in een
begraasd
weiland. Toen
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we hier aankwamen vloog
een grote zilverreiger op en
in de aangrenzende weides
waren vooral
wulpen, grauwe ganzen,
kolganzen en
brand- en Canadese ganzen aan het
foerageren.
Vanaf het platvorm zagen we smienten, kuifeenden, wilde
eenden, dodaars, tafeleend en een vlucht knobbelzwanen. Het
was nog steeds droog maar er stond wel veel wind. Na onze
benen gestrekt te hebben vertrokken we naar het meest westelijke puntje van ons land, 70 km verderop.
Onderweg hevige regenbuien met behoorlijke windstoten maar
toen we aankwamen in Westkapelle scheen de zon af en toe
en was het droog, echter de wind was hier in kracht behoorlijk
toegenomen.
Telpost Westkapelle is het meest westelijke punt van Nederland en biedt daardoor gelegenheid bij uitstek voor het waarnemen van zeevogels. Omdat we hier aan twee kanten de
vogels konden bekijken zijn we toch maar uit de wind gaan
zitten om de vogels aan de landzijde te bekijken en tevens
gebruik te maken van een koffiepauze. Onder de bank lag een
dood vogeltje (slachtoffer van de wind?), een vuurgoudhaantje, wel mooi op te zien hoe klein het kleinste vogeltje van
ons land is met zijn felle kleuren. Verder zagen we hier o.a.
slobeend, patrijzen, brandganzen, wulpen, scholekster, rotgans, steenlopers, zilvermeeuwen, kleine- en grote mantelmeeuwen, kieviten en vele anderen. Na enige tijd hier aan
beide zijden gekeken te hebben zijn we richting de "Plompe
Toren" bij Koudekerke gereden, een kleine 40 km verder
noordwaarts. Onderweg een duidelijke vogeltrek gezien van
honderden spreeuwen met ertussen een aantal kramsvogels,
maar ook weer veel regenbuien en harde wind, wat zelfs leidde tot een maximale snelheid van 70 km/uur op de Ooster34

scheldedam. Echter aangekomen bij de Plompe Toren was
het wederom droog.
In de Zuidkust van Schouwen komen inlagen en karrenvelden
voor. Dit zijn laaggelegen, vochtige graslanden die deels onder water staan. De karrenvelden zijn ontstaan door afgravingen achter de zeedijk om deze dijk te versterken; met de klei
uit de inlagen werd de inlaagdijk aangelegd. Zeewater kwelt
onder de zeedijk door. Hierdoor groeien in het gebied tal van
zoutminnende planten zoals kweldergras en zilte schijnspurrie.
Zeekraal kleurt de inlagen in het najaar prachtig rood. Beppie
liet hier een voorbeeld van zien en zei dat het zelfs heerlijk
smaakt bij vis. De inlagen vormen een vluchtplaats voor steltlopers die hun voedsel zoeken op de slikken van de Oosterschelde. Kluut en tureluur trekken 's winters weg naar warme-

re oorden. Hun plaats wordt dan ingenomen door overwinterende rot- en brandganzen. De bergeend is hier het hele jaar
te vinden. Voor veel trekvogels is dit voedselrijke gebied een
welkome rustplaats. Door de aanleg van de stormvloedkering
in de Oosterschelde is de dynamiek afgenomen en verdwijnen
steeds meer schorren en zandplaten. Om dit verlies te compenseren worden aan de Zuidkust van Schouwen natte, zilte,
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vogelrijke gebieden beschermd of hersteld door grasland extensiever te gebruiken en te vernatten. Het gebied is goed te
overzien vanaf de Plompe Toren, een restant van het dorp
Koudekerke dat rond 1583 door de zee werd overspoeld. De
toren is een onbemand informatiecentrum waar je door middel
van geluidsbanden en informatiepanelen alles te weten komt
over de verdronken dorpen in de streek.
Het is intussen 13.00 uur geworden dus tijd om richting onze
lunchplaats op de Brouwersdam te rijden. Bij Brasserie Le
Bateau, aan de jachthaven van Marina Port Zélande, hebben
we de lunch gebruikt.
Na de voortreffelijke lunch reden we langzaam langs de Brouwersdam om te genieten van het wilde weer.
Naast de gebruikelijke soorten hebben we onderweg niet veel
vogels gezien, deels door de harde wind maar ook door de
vele watersporters die de dam bevolkten.
Bij de spuisluis aangekomen zagen we op het water een
zwart-witte vogel, dat moest een Alk-soort zijn.
In eerste instantie zeiden we een alk, maar bij thuiskomst
bleek het toch een zeekoet (uit de familie van de alken) te zijn.
Ook zagen we
hier aalscholvers, vrijwel alle
meeuwensoorten, steenlopers,
roodkeelduiker
en zelfs een
tweetal zeehonden. Op naar het
volgend foerageergebied bij
vogelkijkscherm
Prunje. Onderweg o.a. kieviten, rot- en
brandganzen,
nijlganzen,
bergeenden,
blauwe reigers,
buizerds, ekster,
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fazant, graspiepers, vinken, putters, holenduiven, lepelaar,
kauwen en kraaien.
Aangekomen bij het vogelscherm constateerden we dat het
water behoorlijk hoog stond en de eilandjes onder water stonden zodat we enkel in de verte smienten, wilde eenden, tureluurs, wintertaling, Rosse grutto en wulpen zagen. Dan nog
even langs de Flauwers- en Wevers inlagen aan de overkant.
In deze inlagen is een plasdras-situatie aanwezig in combinatie met kleine eilandjes. Dat zorgt ervoor dat dit gebied zeer
waardevol is als broed- en foerageergebied voor moeras-,
weide- en kustvogels. Ook komen in de inlagen de in de Oosterschelde foeragerende vogels overtijen en hebben inlagen
als hoogwatervluchtplaats een belangrijke functie. Soorten
zoals zilverplevier, wulp, rosse grutto, bonte strandloper en
kanoet wachten er in dicht opeengepakte massa's op gunstig
tij. Van oudsher behoren deze inlagen met omringende karrenvelden tot de beste broedgebieden voor tureluur en kluut in
Nederland.
Ook hier weer de nodige ganzensoorten als brand- en rotgans,
Canadese gans, kieviten, tureluurs, kluten, wilde eenden,
meerkoeten.
Het begon al
schemerig te
worden ( de wintertijd was vandaag ingegaan)
dus besloten we
richting huis te
keren en vertrokken om
16.30 uur uit het
gebied om omstreeks 17.45
uur weer in Dongen te staan.
Al met al een
heerlijke tocht
waarin we goed
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uitgewaaid zijn, een kleine 50 vogelsoorten gezien hebben en
het de gehele dag, als we buiten stonden, het droog hebben
gehouden.
Mede namens Beppie Verhage, eenieder bedankt voor zijn
inbreng.
Leo Reijnierse, coördinator VWG Ken en Geniet.

TUINVOGELTELLING 2014
Vogelbescherming organiseert de elfde Nationale Tuinvogeltelling. In het weekend van 18 en 19 januari 2014 tellen tienduizenden mensen de vogels in hun tuin of op hun balkon.
Ga voor meer informatie en invullijst naar:
www.tuinvogeltelling.nl
1. Kies voor uw telling een dag in het weekend van 18
en 19 januari 2014. Het moment kunt u zelf uitkiezen.
2. Zoek op 18 of 19 januari een plek bij het raam vanwaar
u de hele tuin of het balkon overziet.
3. Houd pen en papier bij de hand en eventueel een vogelgids en verrekijker. Of print de handige scorelijst/vogelzoekkaart.
4. Tel een half uur lang.
5. Noteer per vogelsoort het hoogste aantal dat u, in dit
halfuur, tegelijkertijd in uw tuin ziet. Tel deze aantallen
niet bij elkaar op. U loopt dan het risico dat u dezelfde
vogel dubbel telt. Vogels die alleen maar voorbij vliegen hoeft u niet mee te tellen.
6. Na het half uur tellen geeft u uw resultaten door via deze site. U kunt uw telling tot uiterlijk maandag 20 januari, 12.00 uur 's middags doorgeven.
Handige scorelijst
Om het u wat makkelijker te maken hebben we een handige scorelijst als hulpmiddel. Leer de meest voorkomende
tuinvogels alvast kennen en gebruik de scorelijst bij het tellen van de vogels in uw tuin. Op de scorelijst ziet u afbeeldingen van de 25 meest voorkomende tuinvogels.
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