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BESTUURSPRAATJE
Wederom een bestuurspraatje, met deze keer aandacht voor
het bestuur zelf, dat mag ook weleens een keer.
Als bestuur vinden we het verschrikkelijk jammer dat we een
bekwaam bestuurslid moeten gaan missen, tenminste binnen
onze groep. Tja al vele jaren hebben we zeer prettig samen
kunnen werken met Corrie Koreman, 23 jaar maakte zij deel
uit van ons bestuur. 23 jaar van prettig samenwerken, wat
gaat de tijd toch snel, als je met elkaar plezier hebt. Nimmer
hebben we Corrie horen klagen en niets was haar teveel, ondanks haar drukke werkzaamheden buiten Ken en Geniet om.
Nog maar enkele jaren lid en toen werd ze al door Bertus Koreman benaderd voor een taak binnen het bestuur, eerst als
2e secretaris en al een jaar later als secretaris, waarbij ze mij
opvolgde. Haast nooit heeft ze verstek laten gaan voor een
vergadering en altijd konden we een beroep op haar doen.
Want ook dat hoorde erbij, allerlei hand en spandiensten uitvoeren, inkopen doen voor de kerstviering, het bezorgen van
het Hoefblad in het buitengebied, echt niets was haar teveel.
Samen hebben we een zeer plezierige tijd gehad, gelukkig kon
Corrie met al haar wijsheid ook positief kritisch zijn en zo hoort
dat ook. Vele verslagen heeft Corrie getypt, zorgvuldig geformuleerd, met aandacht voor alle belangrijke zaken, dit op een
manier, waarbij eenieder in zijn waarde gelaten werd, ook dat
is een kunst.
Samen wisten we al wel dat er een tijd aan zat te komen, om
haar taak over te dragen, wat nu is gebeurd. Toch willen wij
als medebestuursleden Corrie langs deze weg nogmaals danken voor de fijne samenwerking.
Voor Els Scheepers ligt een zware taak, het vervangen van
Corrie, niet niks. Natuurlijk gaat ook dit goed komen en we
hopen dan ook op een net zo'n mooie tijd en goede samenwerking, maar dat zal de tijd moeten leren. Als ik zo terug kijk
is dit altijd nog goed gekomen. Els welkom, samen maken we
er iets moois van, daar zijn wij als bestuur vast van overtuigd.
Rest mij Corrie Koreman nog een fijne tijd toe te wensen binnen Ken en Geniet, bedankt.
Christ Grootzwagers.
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FOTOSERIE NOORWEGEN
Afgelopen zomer hebben wij 3 weken in Noorwegen vertoefd,
op 3 verschillende locaties. Daar heb ik weer heel veel foto’s
geschoten, een kleine selectie van de eerste 2 weken wil ik U
12 maart a.s. laten zien. Vanuit Kiel zijn we overgevaren naar
Oslo, daar aangekomen naar Vagamo gereden, waar onze
verkenningstocht begon. We trekken de Jotunheimen in via de
Valdresflya tot het hoogste punt (1390m). Het gebied bestaat
uit een ruig, kaal landschap met veel stenen en zwerfkeien uit
de IJstijd met een alpiene begroeiing. Daardoor heeft het een
heel eigen sfeer, een soort maanlandschap. Vlakbij het hoogst
punt zien we een kudde rendieren. We bezoeken verschillen-

de zijdalen, o.a. Russdalen en Smadola. Waar ooit een ridder
te paard met zijn geschaakte bruid over het een woest stromende water sprong, de Ritterspranget, maken we een fotostop. We wandelen een stuk langs het Gjendemeer, waar we
de noordse gele kwikstaart zien, en volgen natuurleerpad
Hurtigstigen. Westlijker ligt Lom met zijn mooie staafkerkje,
waar we het openluchtmuseum bezoeken en dan de gaan we
de Sognefjellsvegen op, de hoogste bergweg in NoordEuropa. De weg loopt door het hooggebergte van de Jotunheimen, waar zelfs in de zomer sneeuw ligt. Via Boverdal en
Elvester klimmen we hoger en hoger, langs bergmeren en
watervallen, gaan het Leirdal in en genieten van het uitzicht bij
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Jotunheimen Fjellstue. De Sognefjellshytta ligt op het hoogste
punt en het is hier bitter koud, er wordt zelfs gelanglauft!
De 2e week verblijven we in Loen, van waar uit we de fjorden
Nordfjord en Geirangerfjord bezoeken. Aan de Nordfjord bij

Ulvedal wandelen we langs oude watermolentjes en de Vetastova, een 1000jaar oud wachthuisje hoog boven op de berg
met uitzicht rondom. Over de Geirangerfjord maken we een
boottocht, langs de beroemde 7zusters af. Verder landinwaarts ligt de Jostedalsbreen, de grootste gletsjer van het Europese vasteland, 100km lang en 15km breed. Het ijs kan een
dikte hebben van wel 500m. De totale oppervlakte bedraagt
ongeveer 487 km². Het plateau van de gletsjer bevindt zich op
een hoogte van 1600 tot 1900m. Zoals iedere toerist bezoeken
we de Briksdalsbreen, een zijarm van de Jostedalsbreen.
Maar er zijn hier nog vele andere gletsjerarmen, waar je bijna
niemand tegenkomt, zoals de Bodalsbreen, de Kjenndalsbreen en de Brenndalsbreen. En niet te vergeten de prachtige
meren en de vele watervallen. De plantengroei is hier welig,
we vinden verschillende orchideeën en o.a. knikkend nagelkruid, ramischia en blauwe monnikskap.
Als we naar ons 3e huisje verkassen rijden we langs de Nordfjord en dan omhoog naar een prachtig uitzichtpunt. Maar we
moeten verder. Nadat we door een kilometerslange tunnel
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onder de Jostedalsbreen door eens achterom kijken, zien we
nog een gletsjerarm, de Boyumgletsjer. Daarmee nemen we
afscheid van deze prachtige omgeving.
Fia Grootzwagers
ALGEMENE LEDENVERGADERING 19-02-2014
Aanwezig zijn 100 leden.
Christ opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom.
De vrijwilligers worden bedankt, ze zijn onmisbaar voor Ken &
Geniet. Verder geeft hij een kort overzicht van alles wat er in
2013 is gebeurd en ook wat de werkgroepen dit jaar hebben
gedaan. Verder vraagt hij een minuut stilte om de leden die
het afgelopen jaar zijn overleden te gedenken.
De notulen van de Algemene Ledenvergadering worden voorgelezen, er zijn geen opmerkingen.
Ingekomen stukken: bericht van verhindering is ontvangen van
Dhr. Jespers, Dhr. Wim van Gorkum en mevr. Annie van Dongen.
Het jaarverslag van 2013 wordt voorgelezen, ook hierop is
geen commentaar.
De penningmeester leest het financiële jaarverslag van 2013
voor, op de tafeltjes ligt hiervan een afschrift zodat de leden dit
kunnen volgen. Ook hierop komen geen aanmerkingen,
De kascontrolecommissie, Mieke Kieboom en Leny van de
Gevel brengen bij monde van Mieke verslag uit; alle kasstukken zijn in orde bevonden en Mieke verzoekt dan ook om John
volledige kwijtschelding te geven waarmee het bestuur akkoord gaat.
Christ bedankt Mieke voor haar werk in de afgelopen twee jaar
en hij verzoekt de leden om een nieuw commissielid die samen met Leny de controle voor 2014 voor zijn/haar rekening te
nemen.
Annie à Campo stelt zich hiervoor beschikbaar.
Volgens rooster zijn John van Meggelen en Fia Grootzwagers
aftredend, beiden stellen zich herkiesbaar en aangezien er
geen tegenkandidaten zijn gemeld, worden zij herkozen.
Corrie Koreman stopt als secretaris, Els Scheepers volgt haar
op. Corrie wordt door Christ in het zonnetje gezet. Er komt een
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mooie picknickbank ter ere van haar in de Kandoeltuin. Ook
krijgt ze een mooie bos bloemen en een legpuzzel van 3000
stukjes, een fles lekkere port en een oorkonde met het erelidmaatschap van Ken en Geniet.
Ook Marie-José is 10 jaar bestuurslid en zij krijgt een bos
bloemen en een fles port.
Els stelt zich voor en wordt welkom geheten in het bestuur.
De begroting voor 2014 wordt door John voorgelezen en ook
hierop komt geen commentaar.
Een vraag uit de zaal over de gierzwaluwsubsidie, waar komen deze kasten? Dit kan overal zijn. Brabants Landschap
heeft geld gegeven voor gierzwaluwnestkasten. Thieu Verharen geeft aan dat na een oproep, er verschillende adressen
zijn genoteerd, hier worden kasten geplaatst.
Christ bespreekt de plannen voor 2014, deze staan ook in het
Hoefblad. Als extra vindt er woensdagavond een lezing plaats
van de Vlinderstichting, met daarna een bezoek aan het park
met nachtvlinders kijken en op 4 oktober een vlinderdag in het
Cambreurcollege.
Els leest de lijst met de jubilarissen voor. Christ vernoemt de
leden die 25 jaar lid zijn van Ken en Geniet; mevr. Ann van
Beek, dhr. Henk van Bragt, dhr. Dick Dankers, dhr. Rien van
Dongen, mevr. van Drogenbroek, dhr. Jespers, dhr. Geert
Koppers en mevr. Corrie Koreman. Zij worden naar voren geroepen en krijgen een oorkonde en een flesje kruidenbitter.
Degene die 50 jaar lid is, dhr. Jos Haarbosch krijgt een kruidenbitter met glaasjes, Jos krijgt tevens een oorkonde met het
erelidmaatschap van Ken en Geniet en zijn vrouw krijgt een
bos bloemen.
Rondvraag: Er is niemand met een vraag.
Christ sluit de vergadering en bedankt de aanwezigen voor
hun komst en geeft aan na de pauze een film te vertonen over
de ijsvogel.
Na de pauze geeft de vogelwerkgroep bij monde van Leo Reijnierse een toelichting op de plannen tot het plaatsen van ijsvogelwanden en Kees Steenvoorden een uiteenzetting voor
de plannen van een fotowedstrijd met fototentoonstelling, deze
laatste zal plaats vinden in 2015.
Els Scheepers, secretaris
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JAAROVERZICHT 2013 KEN EN GENIET
Per 31 december 2013 heeft Ken en Geniet 249 leden.
Zoals al jaren gebruikelijk is begint het verenigingsjaar met de
traditionele snertwandeling, startpunt café Aurora in de Kerkstraat. Een wandeling langs de sportvelden en het kanaal
brengt ons weer bij ons uitgangspunt waar de snert al klaarstaat.
De Algemene Ledenvergadering wordt bezocht door 82 personen, Anton Staps stelt zich opnieuw beschikbaar als bestuurslid, ik geef aan dat ook te doen maar dan met het voorbehoud dat als zich een kandidaat meldt voor deze functie ik
me terug trek.
Inmiddels heeft Els Scheepers aangegeven interesse te hebben, zij heeft verscheidene bestuursbijeenkomsten bijgewoond
en genotuleerd.
Onder leiding van onze professionele natuurgidsen werd in de
loop van het jaar 18 keer een ochtendexcursie gehouden
waarvan er door slecht weer slechts één is uitgevallen.
De fietsgidsen namen ons mee op drie prachtige fietstochten,
zij laten ons Brabant zien en komen op plaatsen die voor ons
vaak onbekend zijn.
De “Grote tocht” ging dit jaar naar de Peel, een goede keuze
gezien het grote aantal deelnemers. We werden zeer gastvrij
ontvangen met koffie en koek, na de ochtendwandeling volgde een voortreffelijke lunch, voor de liefhebbers volgde een
tweede wandeling, daarna in de bus, moe maar voldaan!
Ook dit jaar werden in de vakantietijd 2 dagwandelingen gehouden door de vlindergroep.
In de Cammeleur werd 6 maal een foto- of diapresentatie gegeven , deze avonden zijn zeer in trek gezien het aantal bezoekers.
Op de “Open Tuindagen Dongen” was Kandoel op zaterdag 8
juni te bezoeken, een mooie gelegenheid om onze natuurtuin
te bezichtigen, er kwamen dan ook regelmatig mensen binnenwandelen die niet alleen voor de tuin maar ook voor de
bijen van Anton belangstelling hadden. Bijenvereniging Ambrosius, die samen met Ken en Geniet de grond voor Kandoel
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van de gemeente huurt, heeft in de loop van 2013 een insectenhotel gerealiseerd, dit wordt met de “Open Tuindagen
2014” feestelijk geopend.
Het Hoefblad verscheen vier keer, het is gevuld met interessante artikelen, voorzien van de bijzondere tekeningen van
Sjef Kerkhofs en tegenwoordig ook verfraaid met mooie foto,s
gemaakt door onze leden, al met al zeer de moeite waard.
De Trekvogeltocht ging naar Zeeland, getuige het artikel van
Leo Reijnierse in het winterhoefblad kwamen er heel wat wintergasten voor de lens, een succesvolle dag dus.
In Hoefblad 2 van 2013 heeft Fia uitgebreid verslag gedaan
van de resultaten van de vlinderwerkgroep in 2012 , Thieu
Verharens jaarverslag 2012 van de uilenwerkgroep staat
eveneens in dit Hoefblad vermeld. Hoefblad no 3 (zomer) bevat het jaarverslag van de vogelwerkgroep met daarbij een
zeer interessante uiteenzetting van de werkzaamheden en
doelstelling van de nestkastenwerkgroep.
Zeer succesvol waren de door Ken en Geniet onder leiding
van Thieu Verharen georganiseerde “Uilendagen” op 4 en 5
oktober. Vrijdagavond was voorbehouden aan genodigden, die
zonder uitzondering gehoor gaven aan de uitnodiging, zaterdagmorgen was voor leden van de vereniging en overige belangstellenden. Gezien het grote aantal zeer enthousiaste
bezoekers is een soortgelijk evenement zeker voor herhaling
vatbaar.
Ken en Geniet mocht gratis gebruik maken van de diverse
lokalen van het Cambreur, iets wat zeer gewaardeerd wordt.
Peter Verschure had als verassing een echt “uilenlied”gecomponeerd en bracht dat beide keren ten gehore, dit
tot groot genoegen van alle aanwezigen.
Uw bestuur kwam acht keer voor een vergadering bijeen, was
aanwezig bij gebeurtenissen bij leden of verenigingen waar
vertegenwoordiging van Ken en Geniet wenselijk was zoals
o.a. bij de lintjes die werden opgespeld bij Jan Jansen uit Oosterhout en John Reinalda uit Oosteind, beiden actief binnen
Ken en Geniet.
Onze kerstmorgen, de laatste activiteit van het verenigingsjaar, mocht Ken en Geniet houden in de aula van het Cambreur, een geweldige locatie waar we echt heel blij mee zijn.
De opkomst was zoals gebruikelijk goed te noemen, de vrijwilligers zetten hun beste beentje voor om ieder van een drankje
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en hapje te voorzien, de loterijtafel was meer dan goed gevuld,
de verkoop van de loten zorgde er voor dat er zelfs een (klein)
positief saldo is, zeer tot tevredenheid van onze penningmeester.
Peter liet naast bekende kerstnummers, die enthousiast werden meegezongen, nogmaals zijn uilenlied horen, het blijft
heel speciaal.
Ken en Geniet kan terugzien op een zeer vruchtbaar en actief
verenigingsjaar mede dank zij de inzet van al onze vrijwilligers,
dank U allen daarvoor.
Corrie Koreman, secr.

JAARVERSLAG VOGELWERKGROEP 2013

In 2013 waren er zes excursies georganiseerd voor de
vogelwerkgroep te weten;
De Rietputten bij Vlaardingen
+ Hoek van Holland, Huis ter
Heide, Surea - Boswachterij
Dorst, Polders Kinderdijk
(door omstandigheden niet
doorgegaan), Strijbeekse
Vennen (door slechte weersomstandigheden niet doorgegaan) en de Vogeltrek in Zeeland. Tijdens deze tochten hebben we vooral genoten van de diversiteit van de verschillende
gebieden met hun veelzijdigheid aan vogelsoorten.
Diverse mensen binnen de vogelwerkgroep zijn actief met
inventariseren. Zo hebben we de Uilenwerkgroep, waarin 8
mensen actief zijn onder coördinatorschap van Thieu Verharen, die ook dit jaar weer diverse uilenkasten in de omgeving
geïnventariseerd hebben.
Samen met de gastgevers worden de kasten gecontroleerd en
ook weer schoongemaakt voor het volgend broedseizoen.
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bezochte kasten
broedgevallen
uifgevlogen jongen
winterroestplaats
predatie
verdronken
kat of hond
verongelukt
kannibalisme
verstoring

2013

2012

2011

2013

ransuil
2012

2011

2010

2013

steenuil
2012

2011

2010

kerkuil
jaar

Uilensoort

33 34 39 40 38 42 44 57
8 8 12 7 9 15 20 17 4 1 1
25 29 39 15 16 37 40 39 6 2 1
13 8/2 2/0
1
1
3
2
1

6
?
2

Conclusie:
Een matig broedseizoen voor
de kerkuil, de meeste kerkuilen zijn wel aanwezig.
Een redelijk tot goed broedseizoen voor de steenuil.
Het goede nieuws:
De steenuil van de leerlooierij
heeft één van de nieuwe kasten betrokken en er waren
twee jongen.

Het slechte nieuws:
Het aantal ransuilen op de winterroestplaats in ‘s Gravenmoer
is in aantal terug gelopen van 13 (voorjaar 2012) naar 8 ( najaar 2012) naar 2 ( voorjaar 2013) naar 0 (najaar 2013).
Ook heeft de uilenwerkgroep dit jaar de "Uilendagen 2013"
georganiseerd in het Cambreurcollege te Dongen.
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Op 26 september: voor 60 leerlingen van het Cambreurcollege met twee presentaties
Op 4 oktober voor 100 gastgevers en genodigden;
met een gastspreker van Brabants Landschap (Anita van
Doorn)
met verschillende lezingen/workshops
Op 5 oktober voor 110 leden van Ken en Geniet en belangstellenden;
met gastspreker Hans Peeters van de Vogelbescherming
Nederland
met verschillende lezingen/workshops
De Broedvogel Monitoring Project-groep, welke uit 6 leden
van de vogelwerkgroep bestaat hebben dit jaar een BMP-A
uitgevoerd op Huis ter Heide (Plakkeven en Velden bij de
Spinder en het Noordelijk Deel).
Op Huis ter Heide (gebied Plakkeven en Velden bij de Spinder) met als coördinator John van Gestel zijn 7 bezoekrondes
uitgevoerd in de periode 20 maart tot en met 19 juni 2013 met
als resultaat 173 geïnterpreteerde broedgevallen bij 42 vogelsoorten, verder is de aanwezigheid van 101vogelsoorten vastgesteld waarvan 13 rode lijst soorten.
Op Huis ter Heide (gebied Huis ter Heide Noord) met als coördinator Leo Reijnierse zijn 8 bezoekrondes uitgevoerd in de
periode 18 maart tot en met 16 juni 2013 met als resultaat 241
geïnterpreteerde broedgevallen bij 40 vogelsoorten, verder is
de aanwezigheid van 83 vogelsoorten vastgesteld waarvan 5
rode lijst soorten.
Van de resultaten zijn verslagen gemaakt voor Natuurmonumenten en zijn de gegevens ingevoerd in het digitale database-bestand van SOVON.
Voor het project MUS (Meetnet Urbane Soorten) zijn een
drietal groepen actief in Dongen en ’s-Gravenmoer. Het meetnet omvat een drietal tellingen in het voorjaar waarin 8 tot 12
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telpunten in het dorp worden gedaan wat resulteert in het onderstaande;
Postcodegebied 5109 (’s-Gravenmoer) in 2013 – 45 vogelsoorten,
Postcodegebied 5104 (Dongen) in 2013 – 34 vogelsoorten,
Postcodegebied 5107 (Dongen) in 2013 – 35 vogelsoorten.
Opvallend is het dalen van een aantal vogelsoorten in onze
regio.
Twee groepen van de vogelwerkgroep onder respectievelijke
coördinatorschap van Wim Tuijtelaars en Kees van Dongen
doen PTT-tellingen (Post Transect Tellingen) in het najaar
(wintertellingen) in het gebied “de Langstraat” en “omgeving
Tilburg en Loonse Plakke”.
Bij een PTT telling worden, op 20 telpunten in een vastgestelde route om de 500 meter, vijf minuten lang alle vogels geteld.
Deze verslagen worden ook doorgestuurd naar SOVON.
Ook hier zien we, mede door het zachte winterweer, een daling van het aantal overwinteraars.
De Nestkastenwerkgroep,
welke uit 8 leden van de vogelwerkgroep bestaat hebben
bij de 87 nestkasten welke in
7 vogelreservaten hangen de
broedresultaten bijgehouden.
Het Meetnet Nestkaarten is
gestart in 1995 als belangrijke
aanvulling op de broedvogelmonitoring. Aantalsveranderingen van broedvogels zijn
namelijk lastig te verklaren indien er geen gegevens over het
broedsucces van die soorten beschikbaar zijn.
Het doel is basale broedbiologische data bijeenbrengen om
veranderingen in broedsucces en legbegin van vogelsoorten
te volgen, en factoren bepaald kunnen worden die hierop van
invloed zijn.
Totaal uitgevlogen jongen in de 87 nestkasten zijn; 141 koolmezen, 95 pimpelmezen en 5 gekraagde roodstaarten.
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De doelstelling van de vogelwerkgroep is om geïnteresseerden gelegenheid te geven in groepsverband te genieten van
vogels en zo hun kennis van vogels te vergroten. Ook wordt
getracht beginnelingen enthousiasme en interesse bij te brengen op het gebied van vogels. Mensen die verder willen met
vogels door o.a. zich bezig te houden met tellingen, inventarisaties en bescherming, zijn van harte welkom. Heb je interesse, meldt je dan aan bij de vogelwerkgroep bij vogel@kenengeniet.nl.
Leo Reijnierse, coördinator VWG Ken en Geniet

FILM HET LECHDAL TUSSEN FÜSSEN EN ELMEN
Op woensdag 16 april mag ik weer een film vertonen in de
Cammeleur. Dit keer wil ik u kennis laten maken met het
Lechdal.
De 264 kilometer lange rivier Lech ontspringt op de Formarin
Alpe in de Oostenrijkse deelstaat Vorarlberg, passeert de beroemde wintersportplaats Lech
en stroomt vervolgens door
Tirol naar het
Duitse Beieren.
Bij Donauwörth
mondt de Lech
uit in de Donau.
De film gaat over
een gedeelte van
het Lechdal en
de omgeving
daarvan, namelijk tussen het Beierse stadje Füssen en het
Tiroolse dorp Elmen. We zien hoe de rivierbedding vaak
breed uitwaaiert en het water zich in meerdere stromen splitst,
om verderop weer samen te komen.
Het Naturpark Lechtal is een bijzonder plantenrijk gebied. Er
groeien onder andere verschillende soorten gentianen en orchideeën als grote muggenorchis, rood bosvogeltje, vliegenor13

chis, vogelnestorchis, welriekende nachtorchis en last but not
least: het vrouwenschoentje.

Ook vlinders vliegen er volop: diverse soorten blauwtjes,
waaronder het prachtige adonisblauwtje, parelmoervlinders
zoals de zilveren maan, knoopkruidparelmoervlinder en keizersmantel, enkele erebiasoorten, het groot geaderd witje enzovoorts.
We bekijken het gebied eerst in de maand juni.
We starten net ten zuiden van Füssen, vlakbij de Oostenrijkse
grens, bij de Magnustritt, een korte kloof waar de rivier Lech
doorheen kolkt. We volgen de rivier stroomopwaarts en passeren de grens.
Dan gaan we enkele keren hogerop. Eerst bezoeken we het
hoger gelegen Raintal, waar de waterspreeuw langs de beek
rondscharrelt. Ook treffen we er een alpensalamander aan.
Daarna gaan we vanuit Lechaschau naar de Frauensee, een
bergmeertje en nog verder omhoog naar de Costarieskapel.
Vervolgens nemen we bij Höfen de kabelbaan omhoog naar
de Hahnenkamm. We maken een hoogtewandeling en zien
heel veel echte alpenbloemen, zoals de stengelloze gentiaan,
de alpenanemoon, de aurikel en de alpenkwastjesbloem. Tevens zien we enkele gemzen, die elkaar achterna jagen.
Terug bij de rivier Lech gaan we verder zuidwaarts. Nog een
kleine greep uit wat we allemaal tegenkomen aan planten en
vlinders: de rotsvlinder, violette vuurvlinder en distelvlinder, de
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duitse tamarisk, bieslelie, engbloem, sierlijke bremraap en
bergcentaurie.
In september beginnen we weer opnieuw met de Hahnenkamm. We zien nu heel andere planten, zoals de blauwe
monnikskap, veld- en franjegentiaan en de zilverdistel. We
ontmoeten een koppel raven en ook de gemzen zijn weer paraat.

Terug langs de Lech treffen we struiken met bessen aan, maar
ook nog bloeiende planten, waaronder de parnassia, herfsttijloos, zijdeplantgentiaan en heel veel Duitse gentianen. We
komen hier en daar ook al paddenstoelen tegen, zoals in het
zijdal Hornbachdal de peervormige stuifzwam.
Graag wil ik u uitnodigen om te komen kijken naar deze film;
aanvang 20.00 uur in de filmzaal.
Hanny Oerlemans
WAAROM EEN VRUCHTENPARADIJS?
We wilden al een aantal jaren iets voor onszelf beginnen,
maar wat?
Van lieverlee kwamen we er achter dat we het belangrijk vinden om zo goed mogelijk met onze aarde om te gaan. En zo is
15

het idee geboren voor het telen van zacht fruit op een zo milieuvriendelijk mogelijke manier.
We hebben een aantal jaar naar een geschikt stukje grond
gezocht en uiteindelijk in de zomer van 2011in Dongen gevonden (dichtbij Natuurtuin Kandoel).
Ons paradijs vanaf het Wilhelminakanaal gezien.

We realiseerden ons dat met met telen van alleen zacht fruit
ons assortiment te klein zou zijn om diverse mensen als consument te bereiken en hebben daarom ook diverse soorten
groenten en aardappelen.
Ons fruit en onze aardappelen en groenten telen we in de volle grond, zonder te spuiten en we gebruiken geen kunstmest.
Dit geeft onze producten de “ouderwetse volle smaak”.
Om zo veel mogelijk mensen mee te laten genieten van deze
smaken, hanteren we reguliere winkelprijzen en niet de veelal
hogere biologische prijzen.
We willen onze producten met name in de nabije omgeving
(denk aan Dongen en Oosterhout) afzetten om de versheid te
kunnen garanderen (’s morgens nog op het land en dezelfde
dag nog “in de mond”) en de reiskilometers zo minimaal mogelijk te laten zijn.
Om plagen te voorkomen telen we kleine bedjes van diverse
soorten groenten. Tevens zetten we groenten die elkaar kunnen versterken bij elkaar (zie foto’s hieronder).
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Om ons perceel te verfraaien zaaien we diverse bloemen. Deze zijn aantrekkelijk voor bijen (die dan weer voor de bevruchting van de diverse soorten fruit zorgen), lieveheersbeestjes
(die luizen eten) en trekken diverse soorten vlinders aan. In
2013 zijn zelfs rupsen van de koninginnepage gevonden.
De voorbijgangers en klanten willen we mee laten genieten
van een mooi perceel door onder andere lavendel, zonnebloemen, hortensias en bloembollen te planten.
Op ons paradijs hebben we een paddenpoel gegraven voor de
kikkers en libelles uit het gebied. Deze eten op hun beurt allerlei “ongedierten” als slakken en muggetjes. De zwaluwtjes die
ook muggen eten weten ons perceel ook te vinden. Al met al
geven de kikkers en de vogels vaak mooie “kwaak- en zangconcerten” hetgeen een heerlijk rustgevend gevoel geeft.
Doordat we ons fruit en groenten in de volle grond en niet in
de kas telen hebben we alleen tijdens het seizoen de bij die
tijd van het jaar horende producten. Onze paradijswinkel is
dan ook niet het gehele jaar geopend. Tijdens het seizoen
(mei tot en met oktober) zijn we open van maandag tot en met
zaterdag tussen 10.00 uur en 16.00 uur.
Ons belangrijkste product is aardbeien

Peter en Silvie
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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 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 op pagina 5 en
6 van dit Hoefblad.
De voorstelling vindt plaats in de filmzaal van de Cammeleur,
Hoge Ham 126, aanvang 20.00 uur.
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
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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.
Zondag 13 april: Autotocht van een halve dag naar Hondsdonk
bij Chaam, onder begeleiding van Toon Thielen en Jan Jansen. We zien het onbedorven oude landschap van loof- en
naaldhout met omzoomde akkers en weilanden. Maar we zien
ook de bij elk landgoed behorende grote uitwaaierende rododendrons. Door beuken- en eikenlanen naderen we de drassige gronden met de meanderende beken. Vertrektijd is 8.30
uur. Opgeven voor dinsdag 8 april 20.00 uur.
Woensdag 16 april: Digitale voorstelling door Hanny Oerlemans, met als onderwerp het Lechtal van Oostenrijk. Voor
verdere informatie verwijzen we graag naar pagina 15 van dit
Hoefblad.
De voorstelling vindt plaats in de filmzaal van de Cammeleur,
Hoge Ham 126, aanvang 20.00 uur.
Zondag 27 april: Dagfietstocht vanuit Dongen, waarheen staat
nog niet vast, dit hangt af van de windrichting, dus laat u verrassen door onze fietsgidsen. Voor deze tocht dient u zelf voor
iets te eten te zorgen voor tijdens de middagpauze. Men vertrekt om 9.00 uur. Opgeven voor dinsdag 22 april 20.00 uur.
Zondag 11 mei: Autotocht van een halve dag, de zogenaamde
Vroege vogeltocht, naar Huis ter Heide Zuid. Natuurlijk gaan
we weer om veel vogels te horen en te zien. Leo Reijnierse en
Kees van Dongen, twee uitstekende vogelkenners en vertellers pijkeren uw kennis bij. Zeker niet vergeten een kijker en
vogelboek. Vertrektijd is 6.45 uur. Opgeven voor dinsdag 6
mei 20.00 uur.
Zondag 25 mei: Autotocht van een halve dag naar de Oisterwijkse vennen, een gebied waar veel te zien is, Naast de plantenrijke oevers zijn er ook veel watervogels te bewonderen en
ook reewild komt hier in behoorlijke aantallen voor. De gidsen
op deze tocht zijn Wim Blankers en Christ Grootzwagers. Vertrektijd is 8.00 uur. Opgeven voor dinsdag 20 mei 20.00 uur.
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Zaterdag 7 juni en zondag 8 juni: Open tuinen dagen, diverse
tuinen zijn weer opengesteld, zo ook onze natuurtuin Kandoel,
aan de Doelstraat 20A. Er zullen diverse activiteiten plaats
vinden, ook zal het nieuw gebouwde insectenhotel dan te bezichtigen zijn. Na de Kandoeltuin kunt u zelfstandig op pad
naar de andere opengestelde tuinen, daarvoor ligt een route
klaar bij de tuin. De tuinen zijn open van 11.00 uur tot 17.00
uur.
Zondag 21 juni: Dagfietstocht, de zogenoemde Piet in "t Groen
fietstocht, alweer een verrassingstocht, deze keer wordt er
tussen de middag aangelegd, voor een pauze. De fietsgidsen
zullen u weer rondleiden door ons mooie Brabantse land. Vertrektijd is 9.00 uur. Opgeven voor dinsdag 17 juni 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
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:
Helene van der Pluijm, Dr. Koekoeklaan 36, 's-Gravenmoer
Kitty Vromans, Kardinaal van Rossumstr. 21, Dongen
Ans Heijboer, Bieselaar 67, 's-Gravenmoer
Peter Sprangers, Steenbergen 12, Teteringen
20

Thieu Huijsmans, Brabantpark 9, 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
Nestkasten verkoop:
Ad Leeggangers
Roeloff van Dalemstraat 50,
Dongen
Tel. 0162-313858
Vogelwerkgroep:
Leo Reijnierse
Nestkastencoordinator
Kard.v.Rossumstraat 52, Dongen
vogel@kenengeniet.nl
Tel. 0162-316475
Vlinderwerkgroep:
Fia Grootzwagers
vlinder@kenengeniet.nl
Triangellaan 17, Dongen
Tel. 0162-315404
Natuurtuin Kandoel:
Peter Verschure
Groenstraat 11a, Dongen
Tel. 0162-313297
Anton Staps
Dongenseweg 7, Kaatsheuvel
Tel. 0416-273332
Kopij voor het volgende Hoefblad kunt u inleveren vóór 1mei
a.s. bij het redactieadres: Christ Grootzwagers, Kamilletuin 6,
5103CB te Dongen. Ook is het mogelijk uw kopij via e-mail te
versturen, GRAAG ALS BIJLAGE VERZENDEN, WORD
BESTAND, lettertype arial 11.
Het e-mail adres is: hoefblad@kenengeniet.nl
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EXCURSIE NAAR DE LINIE VAN DEN HOUT
Met een klein groepje ging Ken en Geniet 8 december naar de
Linie van Den Hout, een 18e eeuws aarden vestingwerk. Franse legertroepen moesten hier worden tegengehouden. Via de
zuidkant reden we door het bosje van één van de zogenaamde “redoutes” naar een splitsing van wegen om te parkeren.
Een redoute is een kleine, geheel omsloten verschansing met
uitspringende hoeken, vaak uit aarde opgeworpen.
De Linie van Den Hout maakt deel uit van de Zuidelijke Waterlinie, die zich uitstrekte van Zeeuws-Vlaanderen, via Bergen
op Zoom, Breda en ’s-Hertogenbosch tot aan Nijmegen. Het
was een stelsel van schansen, wallen, grachten en inundatiegebieden (grote stukken land die men onder water zette), met
als doel om belangrijke vestingsteden en de Republiek te beschermen tegen aanvallen vanuit het zuiden door Spaanse en
later Franse legers. In enkele weken tijd is de Linie van Den
Hout aangelegd (1701), ten tijde van de Spaanse Successieoorlog. Het is een stelsel van aarden wallen en grachten in
zigzagvorm, met redoutes en kanonschansen, naar een ontwerp van Menno van Coehoorn. Nadat hij bij verschillende
veldslagen betrokken is geweest, werd hij aangesteld als
hoofd van de landelijke fortificatiedienst in 1695, om de bestaande verdedigingswerken aan te passen aan de eisen van
die tijd. Hij ontwikkelde vele nieuwe verdedigingswerken. In
1748 is de Linie van Den Hout nog uitgebreid naar het oosten
en het westen.
Tot 1838 heeft de Linie van Den Hout nog wel dienst gedaan
als verdedigingswerk, maar er hebben nooit echte wapenfeiten of veldslagen plaatsgevonden, het militaire
bolwerk heeft zijn
verdedigende
waarde nooit hoeven te bewijzen.
Vanwege de afgenomen functie als verdedigingswerk gaf Defensie rond 1830
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toestemming aan de boeren om de wallen te beplanten met
eikenhout, dat als geriefhout werd gebruikt. De kanonnen zijn
verdwenen. Er ontstond zo een oud bos, nu in bezit van
Staatsbosbeheer. Er word regelmatig gekapt en gedund. De
linie is nu een plek voor kikkers, libellen en andere insecten,
zoals soldaatjes!
Jos vertelde de geschiedenis van dit gebied, terwijl we uitkeken over de Zeggepolder, het vroegere inundatiegebied. Samen met de Brieltjespolder en de Lage Vughtpolder vormde dit
gebied een aardige waterhindernis tussen Geertruidenberg,
wat toen bij Holland hoorde, en Breda. Dan gingen we op pad.
Het is af en toe best klimmen en dalen, achter elkaar aan, over
de smalle
paadjes.
Naast eiken
groeide hier
ook onder
andere de
lijsterbes,
die nu volop
bessen
droeg. De
vogels waren er dol op
en hadden
er al flink
van gesnoept, getuige de afgevallen oranjerode balletjes op de
grond. De merels stelden ons bezoek dan ook niet zo erg op
prijs. Ook vonden we aan de verdorde planten van de salomonszegel nog de giftige zwarte bessen. Ze glanzden wel
verleidelijk en smaken volgens zeggen zoet, maar eet er maar
niet te veel van: je wordt misselijk, krijgt diarree, onregelmatige
hartslag en raakt in coma. De wortelstok is echter wel eetbaar
en helpt bij gebroken botten. De kamperfoelie slingerde zich
een weg omhoog, hij had nu al nieuwe blaadjes.
Hoog bovenop de wallen hadden we uitzicht op de Zeggepolder en zagen we de typische hoekige vormen van de verdedigingslinie. We staken een weg over en gingen dan omhoog en
omlaag over de aarden wallen, door nog vrij jong berkenbos,
waar de oplettende wandelaar toch nog verschillende padden23

stoelen zag, o.a. een berkenzwam en een oude boomstronk
vol zwavelkopjes. Langs een klein weilandje af ging het verder, naar een tweede redoute, waar een bankje stond met
uitzicht op de polder. Een mooie pauzeplek. Vogels lieten zich
horen en af en toe ook zien: meesjes, de roodborst en de gaai.
De rugzak werd geleegd en de inwendige mens versterkt.
Na de pauze wandelden we over de wallen van de redoute en
daalden dan weer af. Een stukje volgden we hetzelfde pad
terug, dan linksaf langs de oude grachten af. In de grachten
huizden bruine en groene kikker en verschillende soorten watersalamanders. Door de polder wandelden we terug naar de
linie. We kwamen langs enkele boerderijen met een wel zeer
waakse hond en een oud Mariabeeldje in een boom.
Ontsnapt aan de gretige
tanden van de hond wandelden we weer richting de
bosrand, waarvan we de
haakse vormen nu extra
goed zagen. Terug op de
wallen van de linie zagen
we nog enkele paddenstoelen, waaronder de gele
trilzwam en het meniezwammetje. In een hoekje
stond een waterpomp, dit
was een klein kampeerplaatsje gecreëerd door
Staatsbosbeheer, waar je
gratis enkele nachten kon
kamperen. De enige voorziening was de pomp en
die bevatte niet eens
drinkwater, maar ach, als je avontuurlijk bent ingesteld…
Het begon te druppelen als we de auto’s bereikten. Na nog
een blik op één van de grachten reden we naar ons koffieadres. Nog wat nagekletst en dan namen we afscheid. Jos,
bedankt voor deze leuke excursie en tot een volgende keer!
Fia Grootzwagers
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ENKELE ANEKDOTES VAN EEN PAAR 80-ERS
Jos Haarbosch en ondergetekende zijn in een half jaar tijd
beiden 80 geworden. En hebben dan ook één van de oudste
werkgroepen van Ken en Geniet moeten verlaten: we zijn zogezegd “met pensioen” gegaan. Ik denk trouwens, dat de
nestkastengroep van Koos nog ouder was. Hier volgen een
paar anekdotes die waar gebeurd zijn en die we samen hebben meegemaakt.
Ja, Jos, het is weer enkele jaren geleden, dat wij in den Brand
een bosuilenkast gingen ophangen. Meneer de Jong van het
Riels Hoefke zou ons helpen. Hij had voor een mooie plaats
gezorgd. Hij stapte zo met die grote kast, hamer, grote spijkers, zó de ladder op (sterke vent), maar voor hij de ladder op
ging, zei hij tegen ons: “ga daar maar tegen die boom zitten,
dan komt binnen 2 minuten op enkele meters de koekoek
voorbij vliegen”. Hij deed haarzuiver het geluid van de koekoek
na (prachtig!), een hand
half voor de mond, en
toen kwam er een andere
man koekoek! Die dacht,
dat hij concurrentie had
gekregen en kwam
meteen kijken! Om niet te
vergeten!
Dat verhaal is mooier,
dan toen we aan de andere kant van den Brand
van het kast schoonmaken terugkwamen: toen
stonden daar 2 van die
grote stieren in een weiland. Een heel klein
landweggetje aan de linkerkant, een grote sloot
aan de kant van de stieren, een prikkeldraadje.
Wij voelden de lucht uit
hun grote neusgaten bij
ons in de nek. De stappen die wij maakten met
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de ladder op de rug werden steeds groter. Ze liepen met ons
mee en mijn voeten sloegen wel eens over. Wij hadden het er
niet op, ik geloof dat we bang waren!
Nu ik het toch over bosuilen heb: een heel ander verhaal. Jos
en ik hadden in Boswachterij Dorst 9 bosuilenkasten hangen.
We hebben een jaar gehad: ongelooflijk! Toen hadden we 34
jong bosuilen, bijna alle kasten waren bezet. We waren toen
compleet verrast. We maakten toen een rekensommetje, dat
er dat najaar 40 tot 50 jonge en oude bosuilen zouden rondvliegen in de Boswachterij. En dat er het volgende jaar waarschijnlijk alle kasten bezet zouden zijn, jaja, bosuilen hebben
zomaar 5 tot 6 jongen. In
de kasten zag het er ook
goed uit: volop muizen
(soms nog levend), jonge
konijntjes. De teleurstelling was dan ook groot,
toen we het jaar daarop
geen enkel jong hadden.
Wat is er gebeurd? We
houden het er op dat
stropers oude en jonge
vogels meegenomen
hebben.
Vorige keer had ik het
over Kiske de Wit. Maar
de uilenkasten die we
opgehangen hebben
maakt Kees van Riel voor
ons. Kees kon goed timmeren. Ja, die 2 jongens
zijn op de eerste plaats te
vroeg uit hun gezin genomen. Maar ook Ken en
Geniet had van deze 2 veel medewerking gehad. Thieu en zijn
jongens hebben nu geen tijd meer voor bosuilen. De boswachters zien dit ook niet meer zitten. Maar Thieu en zijn mensen
hebben nu ook 100 kasten waarvoor ze moeten zorgen, dat is
meer dan genoeg, vind ik. En die kasten die we opgehangen
hebben, daar hoeft niemand zich zorgen over te maken. Want
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die ervaring heb ik: alles wat je van hout buiten hangt, al is het
nog zo sterk, het valt vanzelf uit de boom en verrot.
Ik heb net nog de film opgezet van de Oostvaardersplassen,
de nieuwe natuur: veel vogels die binnengestapt komen, ijsvogel, waterral, evenals de vos die boven een struik uitkijkt naar
een paar honderd grauwe gansjes. Je ziet de vos denken:
welke zal ik eens bij zijn oren pakken! Mij sprak de bruine kiekendief erg aan,
die hebben we
met Ken en Geniet ieder jaar
zien jagen boven
zijn rietveld, bijzonder mooi om
deze vogel te zien
jagen, voor mij
nog steeds één
van de mooiste
waarnemingen
langs de Linge.
Nu komt in beeld
die klucht baardmannetjes, ik krijg
nu in de gaten dat
ik me nog moet
scheren!
Bertus Koreman,
Uilenman van
Brabant in 2005,
vond ik toen mooi.
Bertus Koreman
RESULTATEN VAN DE VLINDERWERKGROEP IN 2013
In 2013 heeft de Vlinderwerkgroep van Ken en Geniet weer in
diverse gebieden tellingen verricht. Het was een vrij goed jaar
voor de dagvlinders, hoewel het voorjaar niet zo best was.
Veel soorten kwamen later dan normaal in het jaar tevoorschijn, omdat het lang te koud en te nat was. Maar de zomer
was bijzonder goed, zodat de schade werd ingehaald. Sommi27

ge soorten waren in opvallend hoge aantallen waar te nemen.
Al met al zijn er dus weer zeer veel waarnemingen gedaan
door de leden van de vlinderwerkgroep, waarvan hierna de
resultaten zijn vermeld.
We hebben 4 excursies gemaakt, waarvan uitgebreide verslagen in het Hoefblad zijn verschenen. Hierbij vindt U een samenvatting van onze inventarisaties. De aantallen vertegenwoordigen het hoogst aantal vlinders op één dag dat van een
soort is aangetroffen. Alle waarnemingen, ook die van tochten
van Ken en Geniet en van de tuinen van de vlindertellers,
evenals die van de Kandoel-tuin zijn weer doorgegeven aan
de Vlinderstichting. Iedereen ontzettend bedankt!
Boswachterij Dorst, de Langstraat, de Rekken
In Boswachterij Dorst werden regelmatig tellingen verricht in
de Nieuwe Leemputten en rondom Surea. Op de monitoringroute werden tijdens 23 tellingen dagvlinders waargenomen.
Het Hooibeestje, het Bruin Zandoogje en het Icarusblauwtje
gingen met sprongen vooruit in aantal. Het aantal soorten (15)
is het hoogst in de afgelopen 10jaar! In de Dullaert werd de
Koninginnepage en de Oranje Luzernevlinder gezien, het
Landkaartje was na jarenlange afwezigheid ook weer waargenomen. Het Labbegat werd voornamelijk door 3 studenten
bezocht, hier moeten we het Groentje en de Gehakkelde Aurelia vermelden. De Rekken was goed voor een record aantal
Oranje Zandoogjes, Hooibeestjes en Icarusblauwtjes. Hier
werden 18 vlindersoorten gesignaleerd!
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De Rekken.

Het Labbegat.

De Dullaert.

Monitoringroute.

Surea.

Nieuwe Leemputten.
Zwartsprietdikkopje
Groot Dikkopje
Koninginnepage
Groot Koolwitje
Klein Koolwitje
Klein Geaderd Witje
Oranjetipje
Oranje Luzernevlinder
Citroenvlinder
Groentje
Kleine Vuurvlinder
Eikenpage
Boomblauwtje
Bruin Blauwtje
Icarusblauwtje
Dagpauwoog
Distelvlinder
Atalanta
Kleine Vos
Gehakkelde Aurelia
Landkaartje
Bruin Zandoogje
Oranje Zandoogje
Hooibeestje
Bont Zandoogje
Argusvlinder
Aantal soorten
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Golfpark de Efteling, landgoed Oosterheide, Oosterhoutse
Golfclub, de Donge, den Brand en de Regte Heide
De monitoringroute op Golfpark de Efteling werd 18 keer gelopen, waarbij 19 soorten dagvlinders zijn gevonden, een record! Het Hooibeestje is met stip gestegen in aantal, ook de
Kleine Vos en de Citroenvlinder beleefden een topjaar. Het
Icarusblauwtje is terug van weggeweest.In landgoed Oosterheide werd de monitoringroute de Lege Weide voor de tweede
keer gelopen. Hier werden net als vorig jaar 17 soorten dagvlinders gezien, waaronder veel Zwartsprietdikkopjes en Bruine Zandoogjes. Op de golfbaan van de Oosterhoutse Golf
Club is een nieuwe monitoringroute uitgezet. Hier werden 15
soorten dagvlinders gevonden, waaronder veel Zwartsprietdikkopjes, Bruine en Oranje Zandoogjes. Ook langs de Donge bij
’s-Gravenmoer werd geïnventariseerd, gelukkig weer een opleving van het aantal Oranjetipjes, verder zijn hier de andere
witjes en het Bont Zandoogje ruim vertegenwoordigd. In den
Brand bleef het Oranjetipje stabiel, ging het Bont Dikkopje iets
achteruit in aantal, terwijl andere soorten zoals bijv. de Kleine
IJsvogelvlinder en de Dagpauwoog fabuleus herstelden van
hun dip in 2012. Het aantal Landkaartjes werd tot meer dan 4x
groter, de Citroenvlinder 6x! En als klapper op de vuurpijl zag
ondergetekende de Grote Weerschijnvlinder met eigen ogen!
Er werden 26
soorten dagvlinders gezien
in den Brand!
Op de Regte
Heide werden
weer eitjes geteld van het
Heidegentiaanblauwtje, gelukkig zijn er weer
enkele eitjes
aangetroffen.
Het
Heideblauwtje nam werderom iets af, het Bont en Groot Dikkopje gingen weer iets in de lift. De Heivlinder en het Oranjetipje werden helaas niet meer waargenomen. De Kleine Vos
echter beleefde hier een topjaar.
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7
1
1
6
14
1
1
6
1
1
8
1
1
1
6
1
14
5
11
19

37
2
3
15
8
6
6
1
4
3
1
2
1
54
6
1
6
17

14
1
1
4
8
4
5
1
7
1
7
34
18
4
2
15

2
36
56
1
11
1
2
2
7
10
10

1
1
10
7
1
1
1
2
4
1
1
33
12

3
18
13
2
17
77
25
3
36
3
3
4
1
1
20
19
1
2
5
38
112
2
25
5
37
26

de Regte Heide.

den Brand.

de Donge Zuid.

de Donge Noord.

Golfpark de Efteling.
Landgoed Oosterheide.
Oosterhoutse Golf
Club.
Zwartsprietdikkopje
Groot Dikkopje
Bont Dikkopje
Groot Koolwitje
Klein Koolwitje
Klein Geaderd Witje
Oranjetipje
Oranje Luzernevlinder
Citroenvlinder
Kleine Vuurvlinder
Eikenpage
Groentje
Boomblauwtje
Heideblauwtje
Icarusblauwtje
Grote Weerschijnvlinder
Kleine Ijsvogelvlinder
Dagpauwoog
Distelvlinder
Atalanta
Kleine Vos
Gehakkelde Aurelia
Landkaartje
Koevinkje
Bruin Zandoogje
Oranje Zandoogje
Hooibeestje
Bont Zandoogje
Aantal soorten

10
4
1
5
8
15
2
7
10
1
4
3
5
41
1
3
46
6
7
20

Landgoed Huis ter Heide en Plantloon
In het noordelijk gedeelte van Landgoed Huis ter Heide werden 20 soorten dagvlinders gezien. Het Bont Dikkopje en de
Eikenpage werden jammer genoeg weer niet meer waargenomen. Daarentegen lieten het Bruin Blauwtje en de Kleine
Parelmoervlinder zich hier weer wel zien. Het Oranje Zand-

oogje, het Hooibeestje en de Kleine Vuurvlinder gingen hier
met sprongen vooruit in aantallen. In het zuidelijk gedeelte
met eveneens 20 soorten deed het Zwartsprietdikkopje het
heel goed. Ook hier werd de Kleine Parelmoervlinder niet
meer waargenomen. Het Groot Dikkopje, de Dagpauwoog, de
Atalanta en het Oranje Zandoogje bleven vrij stabiel. Voor de
tweede keer werd er rondom de nieuwe vennen geïnventariseerd. Hier werden grote aantallen Zwartsprietdikkopjes,
Icarusblauwtjes, Kleine Vuurvlinders en Hooibeestjes waargenomen. Bij het ven ten westen van de Vossenbergse Vennen
bleef het Bruin Blauwtje vrij stabiel. In Plantloon werden 20
soorten dagvlinders gezien. Het Bont Dikkopje, Groot Dikkopje
en Oranjetipje zijn weer op oude sterkte terug. Ook werden er
weer enkele Groentjes en een Heivlinder waargenomen.
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12
24
1
14
19
3
15
20
10
6
1
17
14
15
1
2
1
50
58
21
20

46
20
1
10
20
3
15
19
2
4
3
11
38
2
8
3
2
145
42
30
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40
3
4
4
1
5
5
14
7
3
56
12
1
1
5
10
60
6
18

20
2
1
4
1
2
13
6
28
4
1
4
4
15
1
15

14
7
3
5
28
3
67
3
2
1
8
67
12

Plantloon.

Vossenbergse Vennen.

Achter de Rauwe Bossen.
West v. Vossenbergse Vennen.

Huis ter Heide zuid.

Huis ter Heide noord.
Bont Dikkopje
Zwartsprietdikkopje
Groot Dikkopje
Groot Koolwitje
Klein Koolwitje
Klein Geaderd Witje
Oranjetipje
Oranje Luzernevlinder
Gele Luzernevlinder
Citroenvlinder
Eikenpage
Kleine Vuurvlinder
Groentje
Boomblauwtje
Bruin Blauwtje
Icarusblauwtje
Dagpauwoog
Distelvlinder
Atalanta
Kleine Vos
Gehakkelde Aurelia
Landkaartje
Kleine Parelmoervlinder
Heivlinder
Oranje Zandoogje
Hooibeestje
Bont Zandoogje
Aantal soorten

22
6
72
2
5
29
20
52
1
2
2
7
1
11
2
2
5
1
6
41
20

DE BOUW VAN EEN IJSVOGELWAND
Een ijsvogelwand kunt u op vier verschillende manieren aanleggen. Dat is afhankelijk van de uitgangssituatie, de werktijd,
de materiaal keuze en de werkwijze. De eerste twee methoden die wij aangeven, zijn goed uit te voeren door vrijwilligers
en professionals. De laatste twee alleen door professionals, al
of niet samen met vrijwilligers.
A. Afsteken van een oever
Uitgangssituatie en werktijd: De oever heeft altijd een minimale hoogte van 50 cm. Als er hogere oevers aanwezig zijn,
hebben deze de voorkeur. Dit is de gemakkelijkste, snelste en
goedkoopste oplossing. Afhankelijk van de plek is de wand in
15-60 minuten te maken.
Materialen die nodig zijn: steekschop (scherp), snoeischaar,
zaagje, werkhandschoenen, laarzen, waadbroek.
Werkwijze: Steek de oever af met een scherpe steekschop.
Een stuk oever van circa 100 cm lang is al voldoende (Afb. 5
en 6a). Geef
langere oevers
een gebogen
vorm. Mogelijk
zijn deze vormen voor ijsvogels aantrekkelijk om de meest
gunstige plek
voor de nestgang te kiezen
(Afb. 5). Afsteken van een oever.
(Afb. 6b).
Graaf de grond voor de wand weg, zodat het water minimaal
15 cm diep is. De nestwand is daardoor minder bereikbaar
voor roofdieren (en mensen). Dieper water mag ook, maar dan
heb je hogere laarzen nodig bij de controle. Verwerk de weggegraven grond zo dat deze niet opvalt in de omgeving. Leg er
op de oever bijvoorbeeld bladeren overheen.
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(Afb.6a)
Afsteken van een korte
oever

(Afb. 6b)
Afsteken van een langere oever.

B. Een grondwal opwerpen
Uitqanqssituatie en werktijd: Wanneer een hoge oever ontbreekt biedt een grondwal maken een alternatief. Een wal van
circa 200 cm lang, 100-150 cm hoog en 150 cm diep volstaat
al. Gebruik bij voorkeur grond met voldoende samenhang
(geen duinzand).
(Afb. 7). IJsvogelwand met een grondwal.

Eventueel licht lemige zandgrond aanvoeren (max. 15-20%
leem er in). Worden leem en zand zelf gemengd dan heb
je snel last van klonten leem.
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Voor geschikte, gratis, wortelkluiten (boomkluiten) doet u een
beroep op de gemeente of aannemers. Als het nodig is, kunt u
ter plaatse ook nog een stukje lage (max. 25 cm boven water
uitstekende) beschoeiing aanbrengen.
Afhankelijk van de plek en aanvoer van materialen 2-3 mandagen werk (Afb. 7).
Materialen die nodig zijn: hanteerbare wortelkluiten, 15- 20
stuks met veel worteldelen eraan, steekschop (scherp), snoeischaar, zaagje, kruiwagen, stampstok of paal, extra grond
circa 3-4 m3 , werkhandschoenen, laarzen, waadbroek
Werkwijze: Bepaal de juiste locatie voor de grondwal, sluit
aan bij bomen of struiken op de oever. Maak de wal er dan
tussen of naast. De boom/struik zorgt voor enige 'beschutting'
van de nestplaats. Stapel de wortelkluiten tot een 'muurtje' op
de rand van de oever tot circa 100-150 cm hoog en 200 cm
lang. Wortels aan de waterzijde. Laat zoveel ruimte tussen de
kluiten dat er een nestgang gegraven kan worden. Breng na
de eerste laag wortelkluiten grond aan tussen en achter de
kluiten. Regelmatig aanstampen met stamphout. Breng de
volgende laag kluiten aan, weer grond aanvullen en aanstampen. Eventueel water over de grond gooien waardoor deze
meer samenklit. Aan de landzijde de grond aanvullen tot deze
een diepte heeft van circa 150 cm. I.v.m. inklinken de bovenzijde van de grond wat bol afwerken. Dek, zo mogelijk, de randen van de grondwal af met wat grasplaggen. Dat voorkomt bij
regen wegspoelen van de grond. Maak aan de waterkant de
grondwal zo recht mogelijk, verwijder alle uitstekende wortels.
Gebruik hiervoor een snoeischaar en zaagje. Graaf de grond
voor de grondwal weg, zodat er minimaal 15 cm water voor de
wal staat. De nestwand is daardoor minder bereikbaar voor
roofdieren (en mensen). Dieper water mag ook, maar dan heb
je hogere laarzen nodig bij de controle. Verwerk de grond achter de wand. Camoufleer de grondwal zo nodig door er blad
overheen te strooien.
C. Een boom omtrekken
Deze methode is te gebruiken op plaatsen waar de oever
te laag is om af te steken. Op de oever moeten geschikte
bomen staan.
36

(Afb. 8l.lJsvogelwand van een omgetrokken boom.
Afhankelijk van de
plek en aanvoer van
materialen 1,5-2
mandagen werk
Materialen die nodig zijn: liermaterialen (professioneel
gereedschap) extra
grond, indien nodig
ladder steekschop
(scherp), snoeschaar, zaagje, kruiwagen, stampstok of paal, werkhandschoenen, laarzen, waadbroek.
Veiligheid:
Voor de uitvoering hiervan is professioneel gereedschap nodig. Uitvoering door onervaren mensen is onverstandig en
gevaarlijk. Overleg over hulp bij de uitvoering met de terreinbeheerder, aannemer en/of Landschapsbeheer in de provincie.
Werkwijze: Kies bij voorkeur een boom die circa 100 cm vanaf de oever staat. Diameter van de boom op borsthoogte
(DBH) minimaal 25 cm. Vraag aan de terreineigenaar of er
voor het omtrekken van die boom een kapvergunning nodig is.
Zo ja, regel dat eerst in overleg met de eigenaar. De procedure duurt meestal minimaal 2 x 6 weken. Met behulp van een
handlier wordt de boom omgetrokken, waarbij de stam op het
land komt te liggen en de wortelkluit aan de waterkant in verticale stand is gekomen. Bepaal de hoogte en dikte van de wortelkluit. Hoogte bij voorkeur minimaal 75 cm, dikte kluit minimaal 1 00 cm. Maak de kluit dikker door grond aan te brengen
aan de landzijde van de kluit. Stamp de grond goed aan.
Grond en wortelkluit moeten samen een minimale dikte hebben van 150 cm. Let op: zaag indien nodig nu pas de stam los
van de kluit.
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Doe je dat eerder dan kan de kluit terugklappen. Na het omtrekken, hangen aan de wortelkluit stukken wortel en grondkluiten. Maak met een snoeischaar en een scherpe steekschop de kluit aan de waterkant zo vlak en verticaal mogelijk.
Graaf de grond voor de kluit weg, zodat er minimaal 15 cm
water voor de kluit staat De nestwand is daardoor minder
bereikbaar voor roofdieren (en mensen). Dieper water mag
ook, maar dan heb je hogere laarzen nodig bij de controle.
Verwerk de grond achter de kluit. Camoufleer de grondhoop
zo nodig door er blad overheen te strooien.
D. Een betonnen keerwand (l-profiel) plaatsen
(Afb.9a). Betonnen keerwand halverwege de uitvoering.
Op plaatsen
waar de oever te
laag is om af te
steken. Beton is
hier het basimateriaal; de wand
vraagt weinig
onderhoud. Kan
alleen m.b.v.een
kraantje l.v.rn.
gewicht van keerwand. Kraantje moet bij de werkplek kunnen
komen. Raadpleeg voor bestellen van keerwanden de bijlage.
Als alle materialen aanwezig zijn is de uitvoering circa 0,5
mandag werk (Afb. 9a en 9b).
Materialen die nodig zijn: Keerwand,hoog 125 cm x breed
100 cm; met 5 gaten, doorsnede 10 cm, extra grond, circa 1,52 m3 palen ca. 10 stuks als grondkering, lengte 175 cm, kraantje, moet 500 kg kunnen tillen, steekschop (scherp), snoeischaar, zaagje, kruiwagen, stampstok of paal, werkhandschoenen, laarzen, waadbroek.
Veiligheid: Dit is geen werk voor leken. Hiervoor wordt een
kraantje met machinist ingehuurd. Meewerken kan. Veiligheid
is hier van groot belang.
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Werkwijze: Kies een goede plek uit voor de keerwand. Bij
voorkeur tussen/naast bomen en struiken. Maak voldoende
ruimte tussen de bomen/struiken. Zaag zo nodig enkele takken weg. Maak met de bak van de kraan een stukje oever
vlak. Dit deel ligt op de waterlijn. Zet de weggehaalde zoden
apart. Zet met de kraan de keerwand op de juiste plek neer.
Bevestig bij het hijsen een speciaal hijsoog aan de keerwand.
Zorg dat de wand verticaal staat. Graaf de grond voor de
keerwand weg, zodat er minimaal 15 cm water staat. De nestwand is daardoor minder bereikbaar voor roofdieren (en mensen). Dieper water mag ook, maar dan heb je hogere laarzen
nodig bij de controle. Verwerk de grond achter de wand. Breng
aan beide zijkanten van de keerwand elk 5 palen aan als
grondkering. Druk ze met het kraantje in de grond tot de juiste
hoogte. Vul de ruimte achter de wand op met de aanvoerde
grond. Tussentijds aanstampen met de bak van het haantje en
stamphout. I.v.m. inklinken de bovenzijde van de grond wat
bol afwerken. Aan de voorzijde van de wand de gaten volzetten met grond. De apart gezette zoden gebruiken om de grond
op de randen van de wand, en zo mogelijk alle grond, mee
vast te leggen. Camoufleer de grondhoop zo nodig door er
blad overheen te strooien.
(Afb.9b). Keerwand in gebruik door ijsvogels.

Wilt u meehelpen aan het maken van een dergelijke ijsvogelwand, meld u dan aan bij de vogelwerkgroep, zie pag. 26.
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