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BESTUURSPRAATJE 
 

Als u dit leest is het alweer september, de dagen beginnen te 
korten, maar vaak is het toch nog mooi weer en is er nog ge-
noeg te genieten. Voor velen was de zomer te heet, maar aan 
de andere kant, regen is ook niet al te best. 
Voor de eerste keer hebben we een tocht niet door laten gaan 
i.v.m. de te hoge temperatuur. We zouden naar Zuid Limburg 
gaan, waar we door grotendeels open terrein een vlinderwan-
deling zouden maken. Helaas hebben we op vrijdagavond 
moeten beslissen dit gebeuren af te lassen, er werden tempe-
raturen voorspeld van ongeveer 34 graden, te heet. Overigens 
geldt dit niet alleen voor de mens, ook vlinders, vogels en die-
ren houden niet van deze extreem hoge temperaturen. Vlin-
ders zouden aan de kook kunnen geraken, dus zoeken ze de 
beschutting op en laten zich niet zien en dat hebben wij dan 
ook maar gedaan. 
Succes is er te melden door de ijsvogelwerkgroep, De Rode 
Brug, 2 keer heeft de ijsvogel gebroed, meer hierover in een 
apart artikel, verderop in dit Hoefblad. 
Het avondprogramma in de Cammeleur staat ook weer voor 
de deur, deze keer starten we met een avond over de nacht-
vlinders. Op 10 september komt de heer Kars Veling van de 

Vlinderstichting naar 
Dongen. Hij verzorgt eerst 
een boeiende lezing in de 
filmzaal en daarna gaan 
we nog naar buiten, om 
daar de nodige nachtvlin-
ders waar te nemen. Er 
wordt een nachtvlinder-
opstelling gemaakt, dat 
houdt in, dat er een 
scherm wordt geplaatst in 
het Vredeoordpark, met 
daarachter een fel wit 
licht, zodat vele nacht-
vlinders aangelokt wor-
den. Van de nachtvlinders 
is bij de meesten nog niet 
zoveel bekend. Kars is de  
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kenner op vlindergebied en zal u het één en ander bij brengen 
op een prettige, onderhoudende manier. 
Nog meer vlinders kunt u komen bekijken op de eerste vlin-
derdag op zaterdag 4 oktober, in het Cambreurcollege. Vorig 
jaar waren de uilendagen een zodanig doorslaand succes, dat 
we gemeend hebben ook dit jaar iets dergelijks te organiseren. 
Een werkgroep is aan de slag gegaan en heeft een bijzonder 
programma samengesteld. U krijgt net als vorig jaar in ver-
schillende lokalen korte, maar informatieve lezingen. Voor 
meer informatie, zie bijgaande uitnodiging. Wij zorgen voor 
een onderhoudende morgen, met tijdens de pauze, wat te 
drinken. Neem gerust uw kinderen familieleden of kennissen 
mee, ze zijn van harte welkom. De vlinderwerkgroep zit te 
springen om uitbreiding en verjonging, de groep is alweer zo'n 
22 jaar actief, dus schroom niet en kom kijken. 
Iedereen is natuurlijk ook weer welkom op het verdere avond-
programma, met natuurbeelden van onze leden. 

 
 

DE MOERPUTTEN BIJ DEN BOSCH 6-6-2014 
 

Deze ochtend zullen de deelnemers zomaar niet meer verge-
ten, een wandeling door een bijzonder gebied. Om 8.00 uur 
stond iedereen gereed voor vertrek naar Den Bosch, we gin-
gen naar de Moerputten, een gebied dat de meesten nog niet 
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kenden. Toch zijn we er al eens meer geweest, met een tocht 
van de vlinderwerkgroep, toen zag het er nog anders uit. 
Jeroen Nusselein zou ons ditmaal rondleiden, een man die zijn 
kennis goed weet te gebruiken. Bij het parkeerterrein, aan de 
Deutersestraat aangekomen, misten we nog één man, Thieu 
Huijsmans, deze zou per fiets komen, snel even gebeld en de 
goede man was op zoek naar ons. Gelukkig was hij niet ver 
van de plaats van vertrek, zodat we met enige vertraging, nog 
geen 5 minuten, op pad konden.  
Met een groot spandoek nodigt men de natuurliefhebbers hier 
uit, eens een kijkje te nemen in het gebied. Door dit mooie 
landschap voeren 3 wandelroutes, Jeroen wist er een prima 
combinatie van te maken.  
We gingen een dijk op, waarbij Jeroen ons vroeg of we wisten 
waar we nu op stonden, gelukkig waren er mensen die dit 
konden zeggen. De gids vertelde het verhaal van de halve 
zolenlijn, waarom juist deze naam, de lijn is maar half afge-
maakt, er zou een tweede spoor aangelegd worden, maar 
daar is het niet meer van gekomen. 
 
Hierbij iets meer over de historie:  
De Langstraatspoorlijn, in de volksmond ook wel Halve Zolen-
lijn genoemd, was een spoorlijn van Lage Zwaluwe via Waal-
wijk naar 's-Hertogenbosch. De bijnaam Halve Zolenlijn refe-
reert aan de schoenenindustrie en is natuurlijk ironisch be-
doeld voor de inwoners van deze streek. Er was tijdens de 
aanleg wel rekening gehouden met het eventueel in een later 
stadium dubbelspoors maken van de lijn, wat nog te zien is 
aan de brugpijlers van bijvoorbeeld de Moerputtenbrug in het 
natuurgebied de Moerputten. 
 
De spoorlijn werd geopend tussen 1886 en 1890 en was vol-
ledig gefinancierd met de opbrengsten uit Indië. Met deze 
spoorverbinding werd voornamelijk leer en aanverwante arti-
kelen van en naar de Langstraat vervoerd. Lage Zwaluwe fun-
geerde als overlaadpunt voor scheepvaart naar Rotterdam. 
Tegenwoordig is alleen nog een deel vanuit Lage Zwaluwe 
naar Oosterhout als goederenspoorlijn in gebruik. Op het talud 
tussen Raamsdonksveer en 's-Hertogenbosch ligt thans een 
fietspad, het Halve Zolenpad genaamd. 
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Tussen Vlijmen en 's-Hertogenbosch gaat het oude tracé door 
het natuurgebied de Moerputten. De 600 meter lange Moer-
puttenbrug is in oktober 2006, na een uitvoerige restauratie, 
als wandelpad geopend. Het laatste stuk spoorlijn werd pas in 
1997 opgebroken. In 2008 is door de gemeente Waalwijk een 
stuk spoor van 250 meter aangelegd ter hoogte van de Carto-
grafenweg in Waalwijk, dit ter nagedachtenis aan de Halve 
Zolenlijn. 
 
Dus nu wisten we waar we stonden en konden ons een beetje 
inleven in de omgeving, zo begon onze natuurwandeling. 
Spoedig verlieten we de voormalige spoordijk en daalden af 

naar een prachtig vlonderpad, 
waarbij we door het laagveen-
moeras liepen. Vele planten 
stonden hier te bloeien, met 
daarop ook diverse vlinders; al 
snel zagen we grote dikkopjes 
en oranje zandoogjes. Bij een 
moeras horen natuurlijk wilgen, 
lissen, kattenstaarten e.d. al-
lemaal aantrekkelijke planten 
voor insecten en als die er zijn 
komen de vogels vanzelf. 
Aan het eind van het vlonder-
pad kwamen we aan bij de 
hooilanden en rietveldjes en 
keken we de polder in. De 
Moerputten is een onderdeel in 
een veelomvattend plan, om de 
natte natuur rondom Den 
Bosch met elkaar te verbinden, 
eigenlijk zoals het in het verre 
verleden was. Den Bosch had 
nogal eens last van natte voe-
ten, de Dommel en Aa komen 
hier samen en voeren veel wa-
ter af. De afvoer van deze be-
ken liep niet altijd naar wens, 
immers als de Maas te hoog 
stond, stuwde het water op en 
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kwam Den Bosch onder te staan. Daarvoor werd een plan 
ontworpen en uitgevoerd, men legde een zogenaamde over-
laat aan, men liet door middel van stuwen en dijken het water 
de polder inlopen, richting Waalwijk. De Baardwijkse Overlaat 
maakte daar onderdeel van uit. Later werd het Drongelens 
kanaal gegraven, dat veel overlast weg nam. 
De unieke watersituatie van het gebied ten zuiden van ‘s-
Hertogenbosch is te danken aan de ligging tussen de hoge 
dekzandgronden aan de zuidkant en het lager gelegen rivier-
gebied met haar kleigronden aan de noordkant. Deze over-
gangszone ligt op de ‘Naad van Brabant’, die zich uitstrekt 
over een lengte van 175 km.  
In dit overgangsgebied komt lokaal kwelwater aan de opper-
vlakte. Dit water is vele honderden jaren geleden als regen- en 
beekwater op de hogere zandgronden in de bodem gezakt. 
Diep in de bodem is het verrijkt met mineralen en over oude 
afhellende leemlagen naar het noorden gestroomd. Nabij de 
overgang naar de laaggelegen kleigronden van het rivierenge-
bied, wordt het door de druk van de ondergrondse kwelstroom 
omhoog gestuwd. Hier komt het ijzer- en kalkrijke kwelwater 
aan de oppervlakte. Deze hydrologische situatie zorgt voor 
een bijzondere plantengroei. 
Nu doet men eigenlijk precies hetzelfde, waterberging aanleg-
gen, maar met als pluspunt natuuruitbreiding. 
In het LIFE+ Nature project ‘Blues in the Marshes’ zetten Na-
tuurmonumenten, Staatsbosbeheer, De Vlinderstichting, Wa-
terschap Aa en Maas en de gemeente Heusden zich samen in 
om zeldzaam geworden blauwgraslanden te herstellen en om 
de waterberging in het gebied te verbeteren. Doel is om hier-
mee ook het leefgebied van bedreigde dieren en planten te 
verbeteren en te vergroten, waaronder het pimpernelblauwtje. 
Na een uitgebreide tekst en uitleg, kwamen we bij het beoog-
de terrein.  
De vochtige schraallanden zijn graslanden op vochtige tot nat-
te voedselarme bodems. Ze zijn vooral bekend om hun grote 
rijkdom aan plantensoorten. Door ze ieder jaar te maaien en 
het maaisel af te voeren (te hooien), verschraalt de bodem. 
Het gras en andere planten hebben namelijk voedingstoffen uit 
de bodem gehaald, die met het maaisel worden afgevoerd. 
Door deze vorm van beheer worden de graslanden ook wel 
schrale hooilanden genoemd. De samenstelling van de bodem 
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en de grondwaterstand bepalen weer het type schraalgras-
land. Zo heb je blauwgraslanden, maar ook glanshaver- en 
vossenstaarthooilanden. Beide typen komen in het projectge-
bied nog in een soort mozaïekvorm voor en zullen verder wor-
den uitgebreid. Een blauwgrasland is een type van het boven-
genoemde vochtig schraalland. De blauwe zegge geeft het 
grasland een blauwe waas, waaraan het haar naam ontleent. 
Andere kenmerkende grassoorten zijn pijpenstrootje, borstel-
gras, reukgras en tandjesgras. In blauwgraslanden komen 
opvallend veel zeldzame plantensoorten voor zoals blauwe 
knoop, moerasviooltje, Spaanse ruiter, gewone vleugeltjes-
bloem, moeraskartelblad en enkele soorten orchideeën, waar-
onder de gevlekte orchis. 
Niet al deze planten hadden we gezien, maar daar kwamen 
we ook niet voor, een ieder wilde natuurlijk vlinders zien. Snel 
werden de eerste waargenomen, landkaartjes, atalanta's, 
oranje zandoogjes enz. En daar stonden de pimpernellen, in 

 
 volle bloei, met daarop jazeker het pimpernelblauwtje, een 
bijzonder zeldzaam vlindertje, dat hier opnieuw is uitgezet. 
Ter informatie vertelde Jeroen wat meer over het pimpernel-
blauwtje: 
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Sinds 1970 is het pimpernelblauwtje uit Nederland verdwenen. 
In 1990 is de soort door De Vlinderstichting met succes op-
nieuw uitgezet in natuurgebied de Moerputten van Staatsbos-
beheer. Dit is in ons land nog steeds het enige leefgebied van 
dit uiterst zeldzame vlindertje. De vlinders vliegen vanaf eind 
juni tot half augustus. In goede jaren fladderen er in de Moer-
putten wel honderden pimpernelblauwtjes tegelijk boven het 
bloemrijke blauwgrasland.  
 
De reden dat het pimpernelblauwtje zich nog niet heeft ver-
spreid, heeft te maken met de hoge eisen die deze vlinder-
soort aan haar leefgebied stelt. Ze is voor haar levenscyclus 
afhankelijk van vochtige, vrij voedselarme graslanden, waarin 
haar waardplanten en waardmieren leven. Wordt aan een van 
die voorwaarden niet voldaan, dan kan zij haar levenscyclus 
niet volbrengen. Haar waardplant de grote pimpernel komt in 
de omgeving veel voor. Haar waardmier, een knoopmieren-
soort heeft het moeilijker. Maar in het LIFE+ project Blues in 
de Marshes wordt ook gewerkt aan het verbeteren van het 
leefgebied van de knoopmieren. 
 
De bijzondere levenscyclus van het pimpernelblauwtje: 
Het pimpernelblauwtje zet haar eitjes af op haar waardplant de 
grote pimpernel. Nadat de rupsen eind juni tot begin juli uit de 
eitjes zijn gekropen eten ze een gang rond de basis van de 
bloeiwijze. Ze bekleden deze helemaal met spinsel, zodat de 
bloem niet uit elkaar valt. Van hieruit voeden ze zich met de 
bloemhoofdjes. Na een aantal weken laten de volgegeten rup-
sen zich op de grond vallen. Hier wachten ze de komst van 
een bepaalde soort knoopmier af, die hen meeneemt naar zijn 
mierennest. Daar overwinteren ze en verpoppen de rupsen 
zich ook. In ruil voor een zoete stof die de rups afscheidt, 
wordt hij door de mieren goed verzorgd. Als de vlinder uitein-
delijk uit de pop kruipt, moet zij snel weg zien weg te komen. 
Want de mieren zullen de vlinder als indringer zien en tot de 
aanval overgaan. Daarom kruipen de vlinders vroeg in de och-
tend uit hun pop, als de mieren nog rusten. 
 
Springstaarten 
Het pimpernelblauwtje is voor haar voortbestaan indirect af-
hankelijk van springstaartjes. Dit zijn kleine diertjes van een 
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paar milimeter groot, die in de bodemlaag leven. Ze zijn de 
belangrijkste voedselbron van de moerassteekmier (knoop-
mier), zonder wie de vlinder haar levenscyclus niet kan vol-
brengen. Geen springstaartjes, geen pimpernelblauwtjes. 
 
Onderzoek 
Het is nog niet bekend hoe springstaarten grote oppervlakten 
kale grond bezetten. Komen ze vanuit de rand het perceel 
binnen schuiven? Kunnen ze op eigen kracht het midden be-
reiken? Hoeveel begroeiing moet aanwezig zijn om vestiging 
mogelijk te maken? Verloopt de natuurlijke kolonisatie snel of 
moet er actie ondernomen worden om dit proces te versnel-
len? De Vlinderstichting doet met een groot aantal andere par-
tijen onderzoek in de Moerputten bij Den Bosch. 
 
Iedereen die aan de tocht deelnam kon de vlinders gade 
slaan, wel jammer dat al veel gras platgetrapt was door men-
sen die wilden fotograferen, maar dat terzijde. Wij konden te-
vreden verder wandelen en lasten een koffiepauze in tegen-
over het beschermde gebied, waar niemand in mag. Ook hier 
leeft het pimpernelblauwtje, zoals we vanachter het hek kon-
den waarnemen en er vlogen bruine zandoogjes. Verder voer-

de het pad ons door de polder richting de spoordijk, die we 
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beklommen, over het pad waar eens de bielzen en rails lagen, 
bereikten we de spoorbrug. 
 
De Moerputtenbrug: negentiende-eeuws vernuft in natuurge-
bied, in ons dichtbevolkte land zijn natuur en cultuur vaak met 
elkaar verweven. Mensen grijpen in, in de natuur en soms pakt 
de natuur een stukje terug. De geschiedenis van een spoor-
brug door een natuurgebied. 
Tussen 1870 en 1890 werd de spoorlijn ’s-Hertogenbosch – 
Lage Zwaluwe aangelegd om een economisch belangrijk ge-
bied in opkomst te ontsluiten. Al snel bleek dat de nieuwe ver-
binding niet rendabel zou worden. In 1950 reed de laatste per-
sonentrein en in 1972 de laatste goederentrein. 

De aanleg van de spoorlijn was niet overal even gemakkelijk. 
Ten westen van ’s-Hertogenbosch moest hij door een moeras-
sig laagveengebied heen, de Moerputten. Om het water dat 
zuiden om Den Bosch stroomde door te laten, kon de spoorlijn 
niet op een dijk worden gelegd maar moest er een brug ko-
men. In 1885 werd de bouw gestart. Op de plaatsen waar de 
pijlers moesten komen werden bouwputten gemaakt waaruit 
het water weggepompt kon worden. Als fundering werden voor 
iedere pijler vijftien houten palen in de grond geheid met een 
heimachine op stoom. Op de pijlers werd een eikenhouten 

 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=ppHKRSmvnfrZgM&tbnid=7is-2j7dAmjtRM:&ved=0CAUQjRw&url=http://ifthenisnow.nl/nl/agenda/rondleiding-staatsbosbeheer-spoorbrug-moerputten&ei=jtzoU-upEqKR0AX0jIHQDg&bvm=bv.72676100,d.d2k&psig=AFQjCNHO02WNjQW5QNqjYu5VwzTin3h20w&ust=1407856013681354
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vloer gelegd. Daar deze fundering later geheel onder water 
zou komen te staan, bleef het hout geconserveerd en rotte niet 
(vergelijk de palen waarop Amsterdam staat). 
Op de fundering werden de pijlers opgemetseld, 35 stuks, en 
twee landhoofden. De pijlers werden aan de zijkanten rond 
gemetseld en gedekt met Iers hardsteen.  
Over de pijlers kwamen 36 brugdelen te liggen van elk ruim 16 
m lang. Deze waren van plaatijzer, dat ter plaatse werd ge-
zaagd en geklonken. In een met cokes gestookt vuur werden 
de klinknagels verhit en in de gaten gestoken waarna er aan 
de andere kant een kop op werd gesmeed Tenslotte zijn de 
rails op de brug gemonteerd, verbonden door eikenhouten 
dwarsliggers. Eigenlijk zijn de pijlers berekend op dubbel-
spoor, maar dat is er nooit van gekomen. Om de brug nog 
eens honderd jaar te laten meegaan was een grondige restau-
ratie noodzakelijk. 
 
In de jaren 80 was 
er echter sprake 
van dat de brug, 
niet langer noodza-
kelijk, zou worden 
gesloopt. Mede 
door toedoen van 
de Federatie van 
Langstraatspoor-
bruggen werd de 
Moer-puttenbrug op 
de Rijksmonumen-
tenlijst geplaatst, 
wat perspectieven 
opende voor een 
complete restaura-
tie. De brug is nu 
eigendom van Staatsbosbeheer, die ook het omliggende na-
tuurgebied beheert. 
In 2005 werd gestart met de restauratie van de ijzeren boven-
bouw. Vele oude lagen verf werden afgestraald tot op het 
blanke ijzer. Daarbij bleek dat de brug oorspronkelijk okergeel 
geschilderd was, welke kleur ook nu weer is opgebracht. 
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Vanaf begin 2009 werden de pijlers aangepakt. Lange tijd had 
de natuur zijn invloed op de brug doen gelden. In het metsel-
werk en de spleten tussen de hardstenen blokken waren com-
plete struiken gegroeid. Om de muurvegetatie toch te behou-
den moest zorgvuldig te werk worden gegaan, waarbij niet alle 
oorspronkelijke metselspecie rigoureus werd verwijderd. De 
vestingwerken in Den Bosch worden op dezelfde wijze geres-
taureerd. Alleen dan kan de oorspronkelijke muurvegetatie 
zich herstellen. Een ‘Rode-lijstplant’ die hier groeit en die ab-
soluut moest worden ontzien is de Steenbreekvaren. 
 
De ronde gemetselde koppen werden deels ‘afgepeld’ en het 
vervallen metselwerk vervangen met nauwkeurig op kleur ge-
brachte bakstenen. Om de juiste ronding te handhaven werd-
en speciaal vervaardigde aluminium mallen gebruikt. Ook de 
hardstenen afdekkingen werden gerepareerd en waar nodig 
vervangen. 
Dit is wat er in het verleden vooraf ging en ons hier de gele-
genheid gaf te wandelen, zonder natte voeten te krijgen. 
Links en rechts kijkend bewonderden we het kunstwerk, maar 
natuurlijk ook de natuur. In het water stond de waterlelie 
prachtig te bloeien, een paradijs voor de watervogels die het 
deze dag wel af lieten weten. Maar samen hebben we toch 
genoeg kunnen genieten, van een prachtig gebied met een 
bijzondere historie, verteld door Jeroen Nusselein, zoals geen 
ander dit kan. Jeroen nogmaals bedankt voor deze bijzonder 
leerzame wandeling. 
Natuurlijk hebben we nog even aangelegd, in Vlijmen, bij eet-
café De Kluis, daar hebben we nog wat bijgepraat en keerden 
vervolgens huiswaarts. 
            Christ Grootzwagers 
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Zaterdag 14 juni 2014 gingen we met de vogelwerkgroep van 
Ken en Geniet op excursie naar het natuurgebied Sint-
Jansberg in de omgeving van Mook. 
We vertrokken om 07.00 uur met veertien enthousiaste vogel-
werkgroepleden vanaf de parkeerplaats bij sporthal de Sala-
mander in Dongen en begonnen onze excursie in het gebied 
om 08.15 uur.. 
 
We wandelden door het gevarieerde landschap op en rond de 
Sint-Jansberg vlakbij Nijmegen. We maakten een mooie bos-
wandeling en liepen langs heldere beekjes. We ontdekten het 
grootste kastanjebos van Nederland en de fraaie vergezichten 
over de Nederlandse en Duitse heuvels.  
 
In het uiterste puntje van Noord-Limburg, op een stuwwal die 
van Nijmegen Duitsland inloopt, ligt de Sint-Jansberg. Opmer-
kelijk aan dit tot 79 meter hoge natuurgebied van Natuurmo-
numenten zijn de bronbeekjes die langs de steile flanken het 
Maasdal in lopen en de gevarieerdheid van de bossen die zich 
op de voedselrijke hellingen hebben ontwikkeld. De enorme 
afwisseling zorgt ervoor dat een groot aantal planten en dieren 
zich thuis voelt op de Sint-Jansberg. De dassendichtheid is 
bijzonder hoog en zeker vier soorten roofvogels en drie soor-
ten uilen vinden broedgelegenheid in de hellingbossen. Zelfs 
de oehoe ( tek. volgende pagina) neemt af en toe een kijkje bij 
deze bijzondere berg. Solitaire bomen, zoals meidoorn zijn 
ideale rustplekken voor vogels als klapekster (wintergast), 
buizerd en torenvalk. In het moerasgebied kun je de ijsvogel 
langs zien schieten en in het natuurgebied komen alle spech-
tensoorten, goudhaantje en vuurgoudhaantje voor. 
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Een aantal diersoorten op een rijtje: 

 In de oude bomen en de oude ijskelder leven vleermui-
zen; 

 Er lopen tientallen reeën in het gebied; 

 Er zijn 77 soorten broedvogels geteld op de Sint-
Jansberg; 

 Roofvogels: wespendief, boomvalk, sperwer, torenvalk, 
buizerd; 

 Er leven drie soorten uilen: de kerkuil, bosuil en ransuil; 

 Alle spechtensoorten, ook de middelste bonte specht; 

 Je vindt vooral in de lente en zomer allerlei insecten op 
de Sint-Jansberg, in het bos en op de weilanden en 
akkers: 22 soorten dagvlinders, 27 soorten libellen, 17 
soorten sprinkhanen en krekels. 

 
We liepen in dit natuurgebied de bruine route die ongeveer 6 
km lang is maar wel door holle wegen omhoog en omlaag 
gaat. Gelijk bij aanvang zong de zwartkop zijn lied, gierden de 
gierzwaluwen door de lucht en sloeg de vink zijn deuntje. De 
Sint-Jansberg is niet alleen een fraai natuurgebied, er liggen 
ook sporen uit een ver verleden zoals een oude watermolen, 
de "Bovenste Plasmolen", eeuwenoude cultuurhistorie. 
 
Deze prachtige molen stamt uit 1725. Het is een dubbelslag-

molen. Het bijzon-
dere hieraan is dat 
hij zowel onder als 
boven gevoed kan 
worden met water. 
Onderlangs gaat 
dat via het oor-
spronkelijke beek-
dal van de Molen-
beek en de Mo-
lenvijver en bo-
venlangs gaat dat 
via een Kunstma-
tig opgelegde 
beek. Tevens kan 
de Helbeek ook de 
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molen voorzien van water als er onvoldoende water zou zijn 
vanuit het Groene water. 
 
In het Noord-Limburgse natuurgebied de Sint-Jansberg liggen 
drie brongebieden: het Groene water, de Helkuil en de Drie 
Vijvers. 
Vanuit het Groene water, stroomt de Molenbeek naar de 
Maas, en voedt onderweg de watermolen. Bij deze beek 
broedt de ijsvogel. De oevers bezet met dubbelloof, een va-
rensoort die het goed doet op oude slootkanten. 
Op de Maartensberg vind je de Helkuil, waar vanuit de Hel-
beek naar beneden stroomt naar het galigaan moeras. Langs 
de Helbeek groeit paarbladig goudveil en een bijzondere pre-
historische plant, die toen meters hoog werd: de reuzenpaar-
denstaart. Met een steil trapje kun je naar en langs de Helbeek 
lopen. 
De Drie Vijvers zijn drie trapsgewijs met elkaar verbonden vij-
vers. Je kunt hier mooi tussendoor wandelen. Ook hier heb je 
kans om een ijsvogel langs te zien flitsen. En de vrij zeldzame 
middelste bonte specht komt hier voor! 
In het eerste gedeelte van de tocht door de holle wegen in het  



15 

 

 
 
kastanjebos hoorden we vooral de roodborst, vink, winterko-
ning, boomklever en tuinfluiter, zagen we merel, zanglijster, 
gaai en de grote bonte specht. 
We hoorden een gekwetter in de toppen van de bomen en 
moesten weten wat het was. Met wat geduld zagen we nu een 
aantal staartmezen maar ook een aantal jonge pimpelmezen. 
Aangekomen op de Apostelweg, een pad aan de rand van het 
bos met uitzicht op de weiden, gaf ons de gelegenheid eens 
goed het gebied te onderzoeken op vogels. Op dit pad hadden 

we een aantal aardige waarnemingen zoals geelgorzen, gaai, 
buizerd, grasmus, ekster, een roepende groene specht, een 
koppel goudvinken, een koppel roodborsttapuiten, overvlie-
gend en buizerd verjagende kraaien, koolmees, houtduif en 
een viertal overvliegende ooievaars. 
 
Na zo'n twee uur gewandeld te hebben was het tijd dat we van 
onze meegebrachte koffie, al dan niet met een broodje, gingen 
genieten. Gezellig op een bankje werden er weer wat weetjes 
uitgewisseld.  
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En als je Kees en Harrie van Dongen en Marie José van Ge-
stel erbij hebt kom je geen praat tekort en volgt de ene anek-
dote na de andere.  
Het werd weer tijd om verder te trekken, we waren immers pas 
op de helft en we hadden nog een aardige klim tegoed, een 
lange pad met zo'n 25 meter hoogteverschil waar we halver-
wege, vanwege een hoog geluid, even stil gehouden hebben. 
Marie José legde ons hier het verschil in geluid van de goud-
haan en de vuurgoudhaan uit. We vergeleken het gehoorde 
geluid met de geluiden app op onze telefoons en de aanwezi-
ge vuurgoudhaantjes kwamen op het geluid af. Verder hoor-
den we hier boomklevers en goudhaan en zagen we een aan-
tal kuifmeesjes. 
 

Intussen hadden we het hoogste punt op deze tocht bereikt, 
de Kiekberg. Hier hadden we weer een mooi uitzicht op het 
heuvellandschap waar we uitkeken op Groesbeek en het Duit-
se Reichswald. Ook hier zagen we geelgorsen, kneu, boeren-
zwaluwen, grasmus en een torenvalk met een prooi tussen 
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zijn poten. Boven op de Maartensberg zagen we nog sporen 
van de das en een aantal latrines. 
 

 
 
Via een steile trap daalden we af naar de Helkuil waar de Hel-
beek naar beneden stroomt en keken we uit op een bijzondere 
prehistorische plant, die meters hoog wordt; de reuzepaarden-
staart. 
Langs de Helbeek lopend zagen we nog een vrouwtje zwart-
kop (met een bruine kop), een aantal omgewaaide reusachtige 
bomen waarbij men zelfs door een brede lengtespleet water 
liet lopen en keek de oplettende vogelaar nog naar een pan-
fluit spelende kabouter. 
Op het einde van dit pad zagen we tenslotte nog een tweetal 
rode eekhoorns. Al met al een leuke tocht waar we hebben 
kunnen genieten van een mooi natuurgebied. 
 
Na afloop hebben we bij de "Pannenkoekenbakker" in Plasmo-
len nog koffie gedronken welke we vergezeld lieten gaan van 
een plaatselijke lekkernij, "Kiste Trui" gebak al dan niet met 
een dot slagroom. 
 
Eenieder weer bedankt voor zijn inbreng en gezelligheid en tot 
de volgende. 
 
 
Leo Reijnierse, coördinator VWG Ken en Geniet  
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De parkeerplaats van sporthal de Salamander, Belgiëlaan 2 is 
het vertrekpunt voor alle tochten, u dient zelf naar deze plaats 
te komen. 
 
Zondag 31 augustus: Fietstocht van een hele dag vanuit Don-
gen, waarbij de fietsgidsen afhankelijk van de windrichting een 
fraaie fietstocht maken door ons mooie Brabant. Bij deze tocht 
dient u zelf zorg te dragen voor wat te eten en drinken voor 
onderweg.  
Vertrektijd is 9.00 uur, opgeven voor dinsdag 26 augustus 
20.00 uur. 
 
Woensdag 10 september: Start van het winterseizoen, met als 
eerste onderwerp uilen, echter dan wel de nachtvlinders. Dhr. 
Kars Veling van de Vlinderstichting komt naar Dongen om een 
lezing te verzorgen in de filmzaal van de Cammeleur, na de 
pauze gaan we naar buiten, in het Vredeoordpark gaan we op 
zoek naar nachtvlinders. Er zal een opstelling geplaatst wor-
den met fel licht en een laken, waarop de nachtvlinders afko-
men, ook zal er hier en daar lokstof op de bomen gesmeerd 
worden, natuurlijk hopen we op bijzondere waarnemingen.  
Aanvang 20.00 uur. 
 
Zondag 14 september: Autotocht van een halve dag, naar de 
Loonse en Drunense Duinen, onder leiding van Peter Ver-
schure en Toon Thielen. Zij leiden ons rond door dit bijzondere 
gebied, waar in enkele jaren tijd enorm veel veranderd is, wat 
u tijdens de wandeling kunt ervaren. Vertrektijd is 8.30 uur, 
opgeven voor dinsdag 9 september 20.00 uur.  
 
Zondag 28 september: Autotocht van een halve dag naar het 
Marum, Wuustwezel. Samen met Jos van Dongen bewande-
len we hier het laarzenpad, dus houdt rekening met uw 
schoeisel, in oktober 2010 werd een prachtig natuurgebied 
opengesteld voor wandelaars. Het Marum is het gedeelte van 
het groot schietveld aan de linkerkant van de baan naar 
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Brecht. Het was meer dan een eeuw afgesloten voor het pu-
bliek omdat het als oefenterrein voor de militairen werd ge-
bruikt. Het is een prachtig, ongerept natuurgebied, rijk aan 
zeldzame vogels en amfibieën. Goed schoeisel of laarzen zijn 
gewenst. Vertrektijd is 8.00 uur, opgeven voor dinsdag 23 sep-
tember 20.00 uur  
 
Zaterdag 4 oktober: Vlinderdag in het Cambreurcollege, 
Mgr. Schaepmanlaan 13. U bent van harte welkom bij dit bij-
zondere programma, er worden diverse korte lezingen gege-
ven, over het boeiende onderwerp vlinders. De vlinderwerk-
groep bestaat ondertussen alweer 22 jaar, waarbij enorm veel 
tellingen zijn verricht, maar ook voorlichting is gegeven. Van-
daag wordt dit samen met de Vlinderstichting in de persoon 
van Kars Veling, weer gedaan, tevens is er een kleine ten-
toonstelling ingericht. Wij zorgen voor de koffie tijdens de pau-
ze. De dag begint met een inloop om 9.30 uur. 
 
Zondag 12 oktober: Autotocht van een halve dag, de padden-
stoelenwandeling door Sureau, met als gidsen Peter Verschu-
re en Toon Thielen. In dit gebied bij de voormalige leemputten, 
komt een grote verscheidenheid aan paddenstoelen voor, 
waar de rondleiders veel over kunnen vertellen. De vertrektijd 
is 8.30 uur, opgeven voor dinsdag 7 oktober 20.00 uur. 
 
Zaterdag 25 oktober: Autotocht van een hele dag,de trekvogel-
tocht naar de duinen van Meijendel. De vogelaars, Leo Reij-
nierse en Kees van Dongen zuyllen ons bijspijkeren betreffen-
de de vogels die ons land bezoeken. Het duin en de valleien 
trekken in deze tijd vogels aan, met de vele beshoudende 
struiken en langs de kust voert de vogeltrekroute. Kortom een 
echte aanrader voor de vogelliefhebber. 
We vertrekken om 8.00 uur, opgeven voor dinsdag21 oktober 
20.00 uur. 
 
Zondag 9 november: Autotocht van een halve dag naar de 
Blauwe Kamer onder leiding van Jan Jansen en Fia Groot-
zwagers. Het gebied omvat een landgoed, dat vernoemd is 
naar het voormalig buitenhuis De Blaauwe Camer, dat tegelijk 
met het Mastbos is aangelegd, namelijk in het begin van de 
16e eeuw. naar het oosten is er het loofbos van rijkere, vochti-
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ger grond, met zomereik en beuk en tenslotte het beekdal van 
de Mark. We vertrekken om 8.30 uur, opgeven voor dinsdag 4 
november 20.00 uur. 
 
Woensdag 12 november: Filmavond Christ Grootzwagers laat 
u meegenieten van de beelden die hij schoot in de omgeving 
van Dorst en dan voornamelijk van Sureau, Al vele jaren wan-
delt en filmt hij het landschap, de bloemen, vlinders, vogels en 
paddenstoelen. Zie ook pagina 34. De voorstelling vindt plaats 
in de filmzaal van de Cammeleur, Hoge Ham 126 te Dongen, 
aanvang 20.00 uur. 
 
Zondag 23 november: Autotocht van een halve dag naar het 
gebied Wildhagen bij Ulicoten. Hier loopt het laarzenpad, dus 
houdt rekening met uw schoeisel. Jos van Dongen neemt u 
mee door dit mooie maar wel natte natuurgebied, met bosjes 
en beken. De amfibieën die er zitten zijn nu in rust, maar er is 
nog genoeg te beleven. Vertrektijd is 8.30uur, opgeven voor 
dinsdag 18 november 20.00 uur. 
 
Zondag 7 december: Autotocht van een halve dag naar de 
IJsbaan bij de Loonse en Drunense Duinen. Jan Vrinten en 
Christ Grootzwagers lopen rondom de ijsbaan en een gedeelte 
van het duin, we kijken uit over de heide die hier groeit. Een 
paar jaar geleden zijn hier veel werkzaamheden uitgevoerd, 
nu kunt u genieten van het resultaat. Vertrek is om 8.30 uur, 
opgeven voor dinsdag 2 december. 
 
Zondag 20 december: Kerstviering in het Cambreurcollege, 
aanvang 10.00 uur. 
 
 
OPGEVEN VOOR DEZE EXCURSIES KUNT U BIJ: 
 
Ad en Lenie Leeggangers, Roeloff van Dalemstaat 50, 
tel. 0162-313858 
En bij: 
Marie-José van Gestel, Hubertusstraat 9, tel. 0162-322316 
Of (mobiel) 06-10120230 
Of via e-mail: mjvangestel.burmanje@home.nl 
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Wie zich via e-mail opgeeft bij Marie-José krijgt altijd een be-
vestiging toegestuurd. Indien dit niet het geval is, mogelijk 
door vakantie, dan graag alsnog bellen naar Ad en Lenie. 
 
Leden en niet-leden, die zich eenmaal hebben opgegeven 
voor één van de tochten van Ken en Geniet, dienen de aan 
deze tocht verbonden kosten te voldoen. Dit geldt ook als men 
door omstandigheden niet met deze tocht mee kan gaan, ten-
zij een ander de plaats van hem/haar overneemt. 
 

MEDEDELINGEN 
  
Als nieuw lid heten wij van harte welkom: 
 
Dhr. Toine van Wezel, Leijsenstraat 3 te Oosterhout 
 
LIDMAATSCHAP "KEN EN GENIET": 
 
De CONTRIBUTIE bedraagt voor leden € 14, - per jaar. 
Bij het aangaan van het lidmaatschap in de loop van het jaar 
wordt € 1,25 per maand berekend. 
Jeugdleden (14-16 jaar), huisgenoten en 65-plussers betalen 
€ 12, - per jaar; bij het aangaan van het lidmaatschap in de 
loop van het jaar betalen zij € 1,25 per maand. 
De minimum donatie voor begunstigers bedraagt € 12, - per 
jaar, wanneer zij het verenigingstijdschrift wensen te ontvan-
gen. 
 
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 
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vogel@kenengeniet.nl Tel. 0162-316475 
 
Vlinderwerkgroep:  Fia Grootzwagers 
vlinder@kenengeniet.nl Triangellaan 17, Dongen 
    Tel. 0162-315404 
 
Natuurtuin Kandoel:  Peter Verschure 
    Groenstraat 11a, Dongen 
    Tel. 0162-313297 
    Anton Staps  
    Dongenseweg 7, Kaatsheuvel 
    Tel. 0416-273332 
 
Kopij voor het volgende Hoefblad kunt u inleveren vóór 1 no-
vember a.s. bij het redactieadres: Christ Grootzwagers, Kamil-
letuin 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 
 
 

 
 

Het succes van de ijsvogelwandjes. 
 
In het voorjaar van 2014 staken enkele leden van de vogel-
werkgroep de koppen bij elkaar om een nieuw project op touw 
te zetten; "het verbeteren van de broedbiotoop voor de ijsvogel 
in de Dongestroom bij 's Gravenmoer". 
Met een aantal mensen is toen een bezoek gebracht aan een 
gelijkend project in de Dongevallei in Tilburg. Met de daar be-
schikbare handvatten is verder gewerkt en is er een stuur-
groep samengesteld bestaande uit Leo Reijnierse, Joop Snij-
ders, Kees Steenvoorden en Thieu Verharen. Deze personen 
hebben het plan verder opgezet in een uitgebreid projectvoor-
stel waarin vermeld het waarom we het doen en hoe wij het 
denken te kunnen bevorderen. Gesprekken werden gevoerd 
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met de Gemeente Dongen, Waterschap Brabantse Delta en 
grondpachters dan wel grondeigenaren waar we de ijsvogel-
wandjes wilden aanleggen. Bij al deze instanties hebben we 
de volledige medewerking gekregen. 
Er werd onderzocht of we ergens subsidie los konden krijgen 
want er hangt toch wel een kostenplaatje aan vast. In afwach-
ting daarvan zijn we in maart gestart met de werkzaamheden 
aan de natuurlijke ijsvogelwandjes in de oever van de Donge 
ter hoogte van het Kerkebos. Op een drietal plaatsen werden 
de wanden onkruid- en begroeiing vrij gemaakt, gaten in de 
wanden geboord en staken geplaatst. Ook werd de wand die 
Brabantse Delta heeft aangelegd langs de Onkelsloot onder 
handen genomen. 

Nu maar afwachten of de ijsvogel er gebruik van wil maken. In 
juni 2009 heeft er in dit gebied een ijsvogelpaar een nestje met 
drie jongen grootgebracht maar na 2009 zijn er geen broedge-
vallen meer waargenomen. 
Intussen hebben we van Vogelbescherming Nederland en de 
Nationale Postcode Loterij vanuit het IJsvogelfonds 2014 een 
toezegging dat onze aanvraag om subsidie wordt gehono-
reerd, dus kunnen we in het najaar aan de slag met het maken 
van een aantal kunstmatige nestgelegenheden voor de ijsvo-
gels. 
Heel goed nieuws ..... maar nog mooier nieuws was dat een 
ijsvogelpaar van een van onze natuurlijke wanden in de Donge 
gebruikt heeft gemaakt en in de eerste broedronde minimaal 
twee vogels heeft grootgebracht en in de tweede broedronde 
drie jonge vogels heeft grootgebracht getuige bovenstaande 
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foto van Jani Moerlands welke deze foto op 1 augustus maak-
te van de gehele ijsvogelfamilie. Een bijzonder mooi resultaat 
waar wij als werkgroep vrolijk van worden en voor onze in-
spanningen worden beloond. 
 
Wij houden u namens de IJsvogelprojectstuurgroep "De Rode 
Brug" verder op de hoogte van de ontwikkelingen. 
 
           Leo Reijnierse 
 

 
 

Vreugde hebben in observeren en begrijpen, 
is de mooiste gift van de natuur. 
 
De mens beheerst de natuur, vóór hij geleerd 
heeft zichzelf te beheersen.     
 
     Albert Schweitzer 
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GAAT U OOK MEE VLINDEREN? 

 
In het kader van de vlinderdag, blikken we nog even terug in 
de historie. De vlinderwerkgroep had haar eerste vergadering 
op 12 maart 1992, waarbij aanwezig dhr. Theo Bakker, bos-
wachter van boswachterij Dorst. In dit gebied ging de werk-
groep aan de slag. Op 7 locaties ging men tellen, veldkaarten, 
speciale formulieren en een handleiding, dit is waar men mee 
aan de slag ging. Fia Grootzwagers werd de leider van de 
werkgroep, zij verzamelde de gegevens en gaf dit dor aan 
Staatsbosbeheer en dat doet zij heden ten dage nog, dus al-
weer 22 jaar. Dat is toch prachtig. Toch kent de huidige groep 
nog wel zorgen, er zijn meer mensen nodig, in de 22 jaar zijn 
we allemaal ouder geworden en verschillende tellers zijn er 
mee gestopt. Nieuwe mensen zijn dan ook van harte welkom, 
lijkt het u iets, neem dan contact op met Fia Grootzwagers. 
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Heus zo verschrikkelijk moeilijk is het allemaal niet en weet, 
vlinders tellen kun je alleen met goed weer. Daarnaast willen 
diverse ervaren tellers u graag eens vergezellen, sommigen 
maken ondertussen al gebruik van het zogenaamde Obsmap 
op hun mobiele telefoon, daarmee wordt het invoeren extra 
leuk en nog makkelijker. Bovendien heb je dan gelijk een na-
slagwerk bij op deze telefoon. Ook voor het gebruik van dit 
programma is hulp voorhanden.. 
Doe mee, het is een leuke en zinvolle vrijetijdsbesteding, 
waarbij je prachtige dingen beleeft en ervaart, altijd lekker bui-
ten in de natuur en heus je ziet zoveel meer. 
Hierna het eerste artikel, dat verscheen in ons Hoefblad over 
de diverse vlinders, dus uit 1992, maar nog steeds actueel. 
 

NEDERLANDSE DAGVLINDERS 
 
Naar aanleiding van het vlinderonderzoek dat de vlinderwerk-
groep doet in de boswachterij Dorst, leek het mij leuk, om 
eens wat meer te vertellen over de diverse soorten vlinders die 
er voorkomen.  
We zijn nu al diverse keren op pad geweest en ik vind het bij-
zonder leuk om dit te doen. Voordeel is dat je alleen maar met 
mooi weer op pad hoef te gaan. Het vangen van de vlinders 
met het vlindernet vereist enige handigheid en het zal best een 
komisch gezicht zijn om dat aan te zien. Maar om de vlinders 
goed op naam te brengen en het geslacht te bepalen is een 
net onontbeerlijk. Uiteraard worden de vlinders hierna weer 
losgelaten. Een andere bijkomstigheid is dat je veel meer ziet 
dan alleen vlinders, zoals diverse planten, vogels, konijnen en 
eekhoorns.  
Maar laat ik nu maar beginnen met de tot nu toe meest getel-
de vlinder:  
 
De citroenvlinder (Gonepteryx rhamni)  
 
Iedereen kent hem wel: de citroenvlinder. Op de eerste warme 
voorjaarsdag kun je hem zien vliegen, soms al in februari. Dat 
komt omdat ze als vlinder overwinteren, meestal tussen de 
dorre bladeren in het bos. Zodra de temperatuur hoog genoeg 
is, verlaten ze hun schuilplaatsen en gaan op zoek naar nec-
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tar. Op hun zwerftochten komen ze ook buiten het bos en het 
gebeurt vaak dat ze in tuinen te zien zijn.  
De citroenvlinder is sinds lang algemeen bekend en door zijn 

gele tint is waarschijnlijk de Engelse naam voor dagvlinder 
ontstaan: butterfly, wat een samentrekking zou zijn van butter-  
coloured fly, wat boterkleurige vlieg betekent.  
De citroenvlinder vliegt van juli tot oktober en na de overwinte-
ring van februari tot juni. De vlinder kan dus bijna een jaar in 
leven blijven! De fel citroengele mannetjes verschijnen het  
eerst; pas een paar weken later komen de vrouwtjes tevoor-
schijn. De mannetjes vliegen steeds door het bos op zoek 
naar nieuwe vrouwtjes. Zodra er een vrouwtje verschijnt, kan 
er gepaard worden. De vrouwtjes zijn bleek witgeel en lijken 
daardoor op een koolwitje. Door hun puntige vleugels en de 
kleine bruine stip op de voor- en achtervleugel zijn ze daarvan 
te onderscheiden. Met dichtgeklapte vleugels lijken citroen-
vlinders sprekend op een jong blad. De duidelijke vleugeladers 
zijn net de nerven van het blad en zelfs de bruine stipjes ko-
men overeen met de beschadigingen zoals die vaak op een 
blad te zien zijn. Een prima camouflage! Als de vlinder tijdens 
de vlucht door een vogel wordt aangevallen, maakt hij gebruik 
van zijn schutkleur door zich snel te laten vallen en tussen de 
bladeren te verdwijnen.  
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De vrouwtjes zetten de groene eitjes afzonderlijk af op de 
waardplanten vuilboom en (in mindere mate) wegedoorn, die 
we in bossen, bos randen, struwelen of kreupelhout vinden. 
Waardplanten zijn planten waarvan de rupsen eten.  
Ook de rups van de citroenvlinder is groen en daardoor valt hij 
niet op als hij op de hoofdnerf van een blad zit. Let dan niet op 
de grootste en mooiste bladeren, want hij geeft de voorkeur 
aan kleine, miezerige blaadjes. Waarom is niet duidelijk De 
rupsen verpoppen in juli op de waardplant. De rups hecht zich 
met het achterlijf vast aan een takje of blaadje. Dan wordt er 
één enkele draad om het lichaam gesponnen en het verpop-
pen kan beginnen. Deze zogenaamde gordelpop heeft ook 
weer een groene kleur. 
na 14 dagen komt de vlinder uit de pop. In de zomer zit hij 
minder in het binnenste deel van het bos, dan in het voorjaar. 
De bloemrijke graslanden, ruigten en tuinen zijn nu aantrekke-
lijker. Vooral paarse bloemen als distels, knoopkruid, kat-
testaart en vlinderstruik zijn in trek. 
In oktober zoeken de citroenvlinders hun schuilplaatsen weer 
op om de winter door te komen. 
 
                  Hanny Oerlemans  
 

 
 
Voorwaarde was dat het droog en warm moest zijn om deze 
avondexcursie te laten slagen. Anderhalf uur voordat we zou-
den vertrekken regende het nog en was het fris. Toch zijn we 
met 7 leden van de vogelwerkgroep en een introducé om half 
negen vertrokken naar de Regte Heide bij Goirle en klaarde 
het weer gelukkig op. John had eerder het gebied verkend en 
zou de juiste plek weten waar we de nachtzwaluwen zouden 
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kunnen horen en eventueel zien. Bij aankomst in het gebied 
om 21.00 uur zagen we als eerste een drietal reeën rustig in 
het gebied fourageren en kwetterde er nog een boomklever op 
de late avond.  
In de avondschemer zagen we ook nog een aantal roodborst-
tapuiten stil op de topjes van de struiken zitten. In de verte 
hoorden we een koekoek en dichtbij alarmeerde een tjiftjaf op 
onze aanwezigheid. We stonden even stil bij een natte sloot 
om te zien of we eventueel nog kikkers of salamanders zou-
den kunnen zien in het heldere water. Uitkijkend op het prach-
tige heidelandschap zagen we wederom een ree die nu wel de 
benen nam toen zij ons gezien had. Iets verder langs dit pad 
ligt een mooi vennetje waar we een jonge meerkoet zagen die 
zich verschool in het riet. 

Aan het eind 
van dit pad 
keken we uit 
op de uitge-
strektheid 
van het hei-
degebied. 
Wederom 
stond er een 
ree en kon-
den we hem 
rustig be-
wonderen. 
Een aantal 

boompiepers vertoonde hun kunsten door omhoog te vliegen 
en zich dan rustig als aan een parachuutje te laten dalen ver-
gezeld met het leuke deuntje van de vogel. Ook hoorden we 
nog het deuntje van een roodborstje en een fitis maar dit wa-
ren toch wel de laatste vogelgeluiden. Nadat de schemer was 
ingetreden spitsten we onze oren om het geluid op te vangen 
van de vogel waarvoor we waren gekomen, de nachtzwaluw.  
De nachtzwaluw (Caprimulgus europaeus) is een vogel uit de 
familie van de nachtzwaluwen (Caprimulgidae). De soort is 
overigens met de zwaluwen noch met de gierzwaluwen ver-
want.  
De nachtzwaluw is onder verschillende namen bekend. De 
meest gebruikte alternatieve naam, die ook in vele andere 



30 

 

talen is terug te vinden, is geitenmelker, wat ook de letterlijke 
betekenis is van de Latijnse naam Caprimulgus. 
De nachtzwaluw wordt ongeveer 26 tot 28 cm. lang. De span-
wijdte is ongeveer 53 tot 61 cm. lang. 
Het verenkleed van een volwassen nachtzwaluw is grijzig en 
kastanjebruin gestreept. 
De nachtzwaluw is een schemeractieve vogel. Zijn zang is een 
bevreemdend, trillend geluid. Het is dermate typisch dat het de 
makkelijkste manier is om een nachtzwaluw te ontdekken; je 
moet vooral goed luisteren. Het is een enigszins mechanisch 
getril, van variabele intensiteit, dat hij na zonsondergang zit-
tend vanaf een uitkijkpost ten gehore brengt. In de vlucht heeft 
de nachtzwaluw een zachte maar scherpe roep, die regelmatig 
herhaald wordt om contact te leggen met soortgenoten. 
De nachtzwaluw vliegt vooral in het donker, waarbij de vlucht 
geruisloos en mot-achtig is. Overdag ligt de vogel stil op de 
grond en vertrouwt hij op zijn verenkleed met schutkleuren als 
camouflage. Hierdoor is de soort moeilijk te zien en moet men 
geluk of de juiste kennis hebben om er een waar te nemen. 
 
Zo rond half elf hoorde we de eerste zachtjes aan de rand van 
het bos. In de schemer zien we ook nog een houtsnip over-
vliegen. Op een gegeven moment hoorden we duidelijk een 
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tweetal nachtzwaluwen dicht in de buurt. Plotseling vloog er 
een vogel op en jawel hoor, duidelijk zagen we hem over de 
heide vliegen en bovenin de top van een boom plaatsnemen. 
Een korte tijd later vloog het al jagend over de heide, een 
prachtig gezicht. Ook een derde exemplaar liet zich horen. 
Na nog even genoten te hebben besloten we maar om het 
gebied te verlaten en terug huiswaarts te gaan. 
 
Ik denk dat ik namens Beppie, Thieu, Stephan, Jan, Hans en 
Tim, John mag bedanken dat hij deze plek met ons heeft wil-
len delen. 
 
         Leo Reijnierse, coördinator VWG Ken en Geniet  
 

De natuur is een wonder. Een miljoen jaar ge-
leden wist nog niemand dat de mensen een 
bril zouden dragen en toch staan onze oren 
op de goede plaats. 

 
 

 
Boswachterij Dorst ligt vlakbij Dongen en toch kent nog niet 
iedereen dit gebied, vandaar deze filmavond over dit natuur-
terrein. Al vele jaren bezoeken we dit bezit van Staatsbosbe-
heer, met name het gedeelte van de voormalige Leemputten 
en Sureau. Na het sluiten van het buitenbad en recreatieter-
rein is er veel veranderd, de natuur heeft zich behoorlijk uitge-
breid. Al meer dan 20 jaar wordt hier de vlinderstand bijge-
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houden, door onze vlinderwerkgroep en hoewel ons telgebied 
Huis ter Heide is, komen we 
ook hier regelmatig. Geduren-
de de laatste 4 jaar heb ik het 
één en ander vast gelegd met 
de videocamera, waarvan u 
deze avond het resultaat gaat 
zien. 
Vele vlinders vliegen hier rond, 
maar ook libellen, kevers en 
andere insecten. De Leemput-
ten zijn een eldorado voor vo-
gels, maar ook voor padden, 
vissen enz. 
Bij de plassen vindt begrazing 

plaats, door Schotse Hooglanders en voorheen ook door 
paarden. Wild kom je er niet vaak tegen, daarvoor is de recre-
atiedruk waarschijnlijk te hoog. Er groeien vele plantensoorten, 
struiken en bomen, een aantrek- 
kelijke plaats voor vogels dus. Spechten komen hier veelvuldig 
voor, zwarte- grote bonte- kleine bonte en groene specht heb-
ben hier hun territorium. Het konijn komt hier zeer talrijk voor, 
je ziet dan ook vele holen in het rulle zand. 
Vooral in het voorjaar en in de winter zitten er grote aantallen 
watervogels, van diverse pluimage. De meerkoet bouwt er 
graag zijn nest, maar ook de zwaan en de nijlgans zijn vaste 
gast. Boven in de bomen aan het water zie je vaak aalschol-
vers zitten, die hier hun kostje bij elkaar scharrelen. Na de 
vispartij zoeken ze een plaats op om hun vleugels te drogen. 
Ook uilen weten het gebied te waarderen, al lijkt het wel min-
der als voorheen, toch zagen we er enkele ransuilen in hun 
roestboom. Tegenwoordig mag je overal lopen, voorheen was 
een groot gedeelte afgesloten, het zogenaamde reservaat, 
hier zien we het duizend guldenkruid. 
In het verleden zag je er volop eikenpage's, helaas is dit nu 
een stuk minder, beter gaat het met de overdag vliegende Sint 
Jacobsvlinder. Sommige jaren komt deze hier massaal voor. 
Andere leuke soorten zijn; het icarusblauwtje, bruin blauwtje, 
hooibeestje, oranje zandoogje enz. enz. 
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U krijgt er deze avond vele beelden van te zien, maar ook van 
de herfst, met zijn vele soorten paddenstoelen en mooiste 
herfstkleuren. De winter komt ook elk jaar weer terug en kan 
op zijn eigen manier ook prachtige beelden opleveren. Zo 
heeft alles in de natuur zijn eigen bekoring, als je het maar wil 
zien 
Graag nodig ik u dan ook uit, om eens te komen kijken en te 
genieten van mijn beelden. 
         
         Christ Grootzwagers. 

 
DAGAKTIEVE NACHTVLINDERS 

 
Kolibrievlinder (Macroglossum stellatarum) 
 
De kolibrievlinder wordt ook wel onrust of meekrapvlinder ge-
noemd. Het is een echte bloembezoeker. Hij hangt als een 
kolibrie, bliksemsnel met de vleugels klapperend, voor een 
bloem om er met zijn lange roltong nectar uit te zuigen. Daarbij 
worden de haarpluimen aan het achterlijf als de staart van een 

vogel uitge-
spreid. De vlin-
der kan voor- én 
achteruit vlie-
gen. De naam 
“onrust” slaat op 
de beweeglijk-
heid van de 
vlinder.  
Meekrap is een 
plant uit de wal-
strofamilie, 
waaruit een rode 
verfstof gewon-
nen kan worden 
die eveneens 
meekrap ge-
noemd wordt. 
De plant is 
daarvoor ook 
verbouwd. De 
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rupsen van de “meekrapvlinder” leven op deze plant, maar ook 
op andere soorten uit de walstrofamilie. 
De kolibrievlinder hoort tot de familie van pijlstaarten. Die 
naam slaat op het pijlvormige “staartje” dat de rupsen achter-
aan op hun lijf hebben. Andere soorten uit deze familie zijn 
o.a. de ligusterpijlstaart en het groot avondrood, waarvan de 
(zeer forse) rupsen vaak in de tuin te vinden zijn, bijvoorbeeld 
op liguster en fuchsia. De kolibrievlinder is een stuk kleiner 
dan de ligusterpijlstaart en het groot avondrood. Hij heeft een 
spanwijdte van ongeveer 4 cm. De voorvleugels zijn grijsbruin 
met enkele donkerdere dwarsstreepjes erover en de achter-
vleugels zijn oranjebruin. Het lijf is groot en dik in verhouding 
tot de vleugels. 
 
De overdag en tot in de avondschemering vliegende kolibrie-
vlinder is een trekvlinder, die in het voorjaar vanuit Zuid-
Europa naar het noorden komt. In ons land kan hij overal aan-
getroffen worden in open, bloemrijke landschappen maar ook 
in parken en tuinen; de aantallen schommelen echter sterk 
van jaar tot jaar. Onder gunstige omstandigheden (zuiden-
wind) kunnen er meer kolibrievlinders naar ons land komen. In 
zulke jaren komen ook trekkende dagvlinders als distelvlinder 
en oranje luzernevlinder veel meer in ons land voor. 
De kolibrievlinder kan van april tot eind oktober in Nederland 
zijn. Hij kan hier niet overwinteren. In Zuid-Europa vliegt de 
vlinder echter het hele jaar door. 
Na de paring zet het vrouwtje haar eitjes afzonderlijk af, op of 
bij knoppen en bloemen van walstrosoorten. De eitjes komen 
ongeveer een week later uit. De rupsen, die van juli tot sep-
tember leven, eten van de planten. Ze worden tot 45 mm groot 
en zijn donkergroen of roodachtig-bruin met fijne witte spikkel-
tjes. Over de rug lopen twee witte lengtestrepen, die naar de 
kop toe geelachtig worden. Laag op de flanken hebben ze nog 
een gele lengtestreep. Het “staartje” op het achterlijf is blauw 
met een gele punt. De kop is groen of bruin. 
De rupsen verpoppen in ijle cocons op of in de grond. De 
nieuwe generatie vlinders komt daar ongeveer een maand 
later uit. Deze vlinders komen echter bijna geen van allen on-
ze winter door. 
 
              Hanny Oerlemans 

 


