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BESTUURSPRAATJE

Als ik dit praatje op papier zet, is het buiten één groot concert
van vogels, er wordt gepaard en de eerste jonge vogels zitten
al te bedelen om voer, kortom het is mei. Een drukke tijd voor
Ken en Geniet, veel tochten op het programma, de tuin die in
bloei geraakt, paden die gemaaid moeten worden enz. Natuurlijk moeten we er zelf ook op uit, inventariseren van vlinders,
nestkastcontrole, filmen en tochten voorbereiden. Gelukkig is
dit allemaal plezierig werk, het is en blijft per slot van mening
een hobby. Soms maak je dingen mee, die je misschien maar
eens in je leven beleeft. Zo liepen we laatst gewoon in de middag door Huis ter Heide, horen we wat ritselen kort langs de
pad, we kijken en ontdekken achter een klein heuveltje 2 oortjes, het zijn de oortjes van een jonge vos. Met kippenvel staan
ikzelf, Hanny en onze hond Sunny doodstil, we zien 4 vosjes
met elkaar spelen en rond rennen. Twee dagen later zijn we
dezelfde wandeling nog eens gaan maken en we vallen haast
om van verbazing, opnieuw krijgen we ze in beeld, nu echter
zijn het er 6, snel de camera ingesteld en laat maar draaien,
tot er andere wandelaars langs komen, dan zijn we genoodzaakt verder te lopen, om de locatie rustig te houden. Op de
voorpagina, één van de geschoten plaatjes. Wilt u het moment
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mee beleven en beschikt u over een computer ga dan naar
google of youtube en tik in: grootzwagers jonge vossen en
geniet mee van een onvergetelijk moment..
Verdere zaken die spelen op dit moment zijn natuurlijk de
nieuwe weg naar Oosterhout. Een kleine delegatie van onze
vereniging heeft de voorlichtingsavond in Oosteind bezocht,
waar we op de hoogte werden gebracht van de ligging van de
weg, pal langs onze natuurtuin Kandoel. Dit is beslist niet leuk,
maar de weg moet ergens komen te liggen en door de Boswachterij Dorst is ook niet geweldig voor de natuur. Op de
avond zelf hebben we een gesprek aangevraagd met de betreffende omgevingsmanager van de provincie dhr. Jeroen van
Bremen. In onze natuurtuin heeft ondertussen een gesprek
plaats gevonden, waarbij we ruimschoots de tijd kregen ons
zegje te doen en vragen te stellen. Zoals het er nu uit ziet blijft
onze tuin geheel intact, wel komt het brede talud van de brug
niet ver van onze tuingrens te liggen. Over de inrichting van dit
talud wordt nog met ons overlegd, wat wordt er op dit talud
aangeplant, komt er een geluidsscherm enz. Als overleggroep
denken we dat we dat voor onze tuin de overlast, buiten de
bouwwerkzaamheden, weleens mee kan vallen, mits de aankleding van het geheel aan zal sluiten bij het doorsneden gebied. Er zal nog een gesprek en overleg volgen over deze inrichting, waarbij wij aangegeven hebben dat de beplanting
opgaand dient te zijn en wel op die wijze, dat vogels en insecten die richting de weg vliegen, gedwongen worden omhoog te
gaan en dan op redelijke hoogte boven het verkeer de weg
passeren. We begrijpen dat niet iedereen dezelfde mening
heeft over deze weg, dat mag, maar als hij er dan toch moet
komen is het kiezen uit 2 kwaden, door de Boswachterij geeft
verstoring en door de omgeving van onze tuin geldt hetzelfde.
Echter hoe dan ook, de weg zal gecompenseerd worden en
dat kan leiden tot meer natuur in de directe omgeving, er volgen nog verschillende procedures enz. we houden het in de
gaten.
Op 12 maart hebben we een fantastische morgen gehad, in
samenwerking met NL Doet, welke voor de nodige gelden
zorgde, hebben we een kruidenrijke akker aan kunnen leggen.
Vele mensen hebben daarbij geholpen, ook van buiten onze
vereniging, 22 personen hebben veel werk verzet. Eerst moest
3

een laag gras verwijderd worden, waarna enkelen de achtergebleven zuringwortels hebben uitgetrokken. Het was enorm
hard werken, de plaggen werden afgevoerd en verwerkt tot
een lage wal aan weerszijden van het akkertje. De grond werd
los geharkt en
toen
kwam
het leukste werk
het inzaaien
en nu is
het
wachten
op het
resultaat. Daar de werkzaamheden voorspoedig verliepen,
werd er besloten, om nog enkele stroken af te plaggen en in te
zaaien, zodat er een bloemrijk resultaat zal ontstaan, ook hier
werd hetzelfde zaad ingewerkt.
Na afloop was er voor een ieder nog een lekker worstenbroodje, wat er na deze zware arbeid wel inging.
Op dit moment staat het akkertje er al groen bij, of er al eerste
bloemen te zien zullen zijn dit jaar, dat ligt aan het weer, maar
daarvoor moet je zelf maar eens gaan kijken. Vrijwilligers die
deze aanleg mogelijk hebben gemaakt, allen bedankt en natuurlijk ook het Oranjefonds.
Helaas ook weer een droevig bericht, op 18 maart is overleden
Dorien Wevers, op 83 jarige leeftijd. Dorien is al sinds 1981 lid
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van onze Natuurvereniging, een lid dat vele tochten met ons
maakte. Bovendien heeft Dorien 8 jaar lang deel uit gemaakt
van het bestuur, als onze zeer deskundige, accurate en strenge penningmeester. Wandelen en fietsen met de vereniging
ging helaas de laatste jaren niet meer, toch volgde zij graag
alle activiteiten van onze Natuurvereniging, via ons Hoefblad.
De laatste keer dat we haar ontmoetten was tijdens onze
kerstviering, waarbij zij lovende woorden had voor de organisatie van dit gebeuren en voor Ken en Geniet als vereniging
Wij zullen Dorien in onze herinnering bewaren als een bijzonder, meelevend en bovenal lieve vrouw, welke altijd klaar
stond voor onze Natuurvereniging.
Paul en Nanny en andere familieleden heel veel sterkte gewenst
Hierbij de tekst van het bidprentje.

In liefdevolle herinnering aan

Theodora Maria Ignatia
van Boheemen
Dorien
 Den Haag, 22 mei 1932
† Tilburg, 18 maart 2016

Herinner mij
maar niet in sombere dagen
herinner mij in stralende zon
hoe ik was, toen ik alles nog kon.

Hartelijk dank voor uw aanwezigheid,
steun en medeleven.
Kinderen en kleinkinderen
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DE OUDE BUISSE HEIDE MET VOGELWERKGROEP 9-3

Het was kwart over vijf toen de wekker afliep, eruit en op pad
met de vogelwerkgroep want wanneer je vogels wilt horen en
zien is de dageraad het mooiste moment. Het was nog donker
maar de vogels lieten zich al goed horen. Toen we met 15
enthousiaste vogelaars op de parkeerplaats bij Herberg 't
Pannehûske in Achtmaal arriveerden, kwam de zon als een
vuurrode bal op, dat beloofde een mooie morgen te worden.
Deze morgen zouden we een wandeling doen over de Oude
Buisse Heide.
De landgoederen Oude Buisse Heide, Wallsteijn en De Moeren in Zundert ontstonden na het afgraven van het hoogveen.
Tot halverwege de achttiende eeuw werd het turf via volgeladen platbodems over de turfvaart naar de haven vervoerd. Na
deze ontginning waren land- en bosbouw belangrijke inkomstenbronnen voor de landgoedeigenaren.
Oude Buisse Heide
Op de Oude Buisse Heide bracht schrijfster en politica Henriëtte Roland Holst haar zomers door. Hier schreef ze de meeste van haar boeken, ontving ze beroemde schrijvers en politici.
In de theekoepel dronk ze geregeld haar thee. Haar gasten
ontving Henriëtte in de zogenaamde Herenkamer. Deze kamer
is door Natuurmonumenten gerestaureerd. Met de komst van
kunstmest is veel heide ontgonnen tot landbouwgrond. Dankzij
het beheer door Natuurmonumenten zijn de levendbarende
hagedis, insecten en planten behouden.
Wallsteijn en De Moeren
Deze landgoederen bestaan uit naald- en loofbossen met oude eikenlanen, die worden afgewisseld met door houtwallen
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omgeven landbouwgronden. De blauw gemarkeerde koepelroute komt langs oude boeren hoeves en de thee- en jachtkoepels op beide landgoederen. De verhoogde ligging zorgt
voor een prachtig uitzicht over de landerijen. Op Wallsteijn
herstelt Natuurmonumenten de zeldzame hakhoutcultuur.
De Reten
Ooit vormden de Oude Buisse Heide, De Moeren en de tussenliggende De Reten één groot heidegebied. Natuurmonumenten maakt van de landbouwgronden in de Reten weer
heide en herstelt daarmee de verbinding tussen de natuurgebieden. Daarvan profiteren de gladde slang en vlinders zoals
het heideblauwtje.

Natuurmonumenten aan het werk
Op de akkers gebruikt Natuurmonumenten geen kunstmest en
bestrijdingsmiddelen. Er groeien
akkerkruiden als leeuwenklauw, klaproos en korenbloem. Vogels als geelgors en patrijs profiteren
van deze kruidenrijke akkers. Vennen op de Oude Buisse Heide krijgen een schoonmaakbeurt, om dichtgroeien te voorkomen. Door een boomvrije zone rondom de vennen te maken,
wordt het inwaaien van bladeren verminderd. Ook graaft Natuurmonumenten poelen voor kikkers en Alpenwatersalamanders.
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Heide keert terug. Natuurmonumenten maakt van de landbouwgronden in de Reten opnieuw heide. Zo komt er weer
een verbinding tussen de heidegebieden van de Oude Buisse
Heide en Landgoed De Moeren. Dat is belangrijk voor de twee
populaties van de gladde slang die nu gescheiden leven. Natuurmonumenten plagt op kleine schaal heide, zodat deze niet
met gras overwoekerd raakt. Dankzij deze ingreep laat de
zeldzame klokjesgentiaan zich weer zien. In de bosranden
brengt Natuurmonumenten meer variatie aan. Op de overgang naar de heide
en weiland komen inhammen in het
bos. Daar krijgen bloeiende struiken en
planten kans om zich te vestigen. Kleine zoogdieren, vogels en vlinders profiteren hiervan. Karakteristieke hakhoutbossen zoals in Wallsteijn zijn zeldzaam. Natuurmonumenten hakt deze
eiken- en elzenbossen eens in de 6 tot
8 jaar. Zo ontstaat een afwisselend
landschap dat veel soorten planten en
dieren aantrekt. Bijvoorbeeld daslook, hazelworm en dagvlinders.
Natuurmonumenten heeft 7 gemarkeerde wandelroutes uitgezet op de Oude Buisse Heide en aangrenzende landgoederen,
onze coördinator had zelf een route uitgezet die langs bos,
heide, vennen en weilanden liep zodat we optimaal ons doel,
zoveel mogelijk soorten vogels waarnemen, zouden bereiken.
We startte onze route met de gele wandelroute vanaf landgoed Wallsteijn waar de grote bonte spechten al volop roffelden.
Het was ook hier waar we de roep van de "poelepetaten" (parelhoenders) hoorden. Ook werd hier de roep van een pauw
gehoord. Volgens Christ was het een witte pauw????? Hoe hij
dit wist was ook voor ons een raadsel maar wij denken dat hij
het exemplaar al een keer eerder gezien heeft.
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Wandelend over een prachtige statige eikenlaan hadden we
ook merel, winterkoning, tjiftjaf, koolmees, heggenmus, boomklever, houtduif, holenduif, zwartkop en vink goed kunnen horen en zien.
We kwamen aan bij één van de thee- jachtkoepels in het gebied, de koepel van Wallsteijn.
De Zonneheuvel en Zonnedreef zijn aangelegd rond 1800. Het
bijzondere aan de heuvel is dat deze niet gericht is op het omliggende landschap maar op de Zonnedreef. Deze gerichtheid
naar binnen is kenmerkend voor het landgoed Wallsteijn, dat
altijd een besloten karakter heeft gehad. Van heuvel naar koepel. In eerste instantie werd de heuvel als een stenen halfcirkelvormig bouwseltje gezet met een zitbank. De omringende
bomen diende als windbreker. Later is de koepel op een heuvel geplaatst. De mensen gebruikten deze heuvel en koepel
als rustplek of schuilplek en om inspiratie op te doen.
Na op deze plaats nog een tweetal nijlgansen en een blauwe
reiger over hebben zien vliegen vervolgden we onze wandeling. We stonden kort stil bij de Turfvaart, de gegraven vaart
die we hier zagen werd vroeger gebruikt om de turf vanuit de
Oude Buisse Heide naar de havens van Antwerpen en Breda
te vervoeren, vandaar de toepasselijke naam voor dit water:
de Turfvaart. We keken op de weilanden of we nog reeën zagen maar alleen een haas was te bewonderen. Naast groenling, houtduif, gaai
en zanglijster stonden we plotseling
met zijn allen een
paar rouwkwikstaarten te bewonderen.
In eerste instantie
dachten we witte
kwikstaarten te zien,
maar de kleur was wel bijzonder donker, dus de vogelboeken
erbij en we waren overtuigd; dat was een mooie waarneming!
We liepen op een pad met aan de ene kant de heide en aan
de andere kant de landbouwgronden. Toen we de vennen
zagen werden de telescopen gericht op het water om te zien
wat daar vertoefde, wilde eend, bergeend, krakeend en
slobeend. Plots werd onze aandacht gericht op een vogel met
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een masker. In het
gebied was
een tijdje
de klapekster aanwezig maar
deze vogel
was kleiner.
Het was ver
weg maar
toch met de
telescoop
dachten we
in eerste instantie een grauwe klauwier maar aangezien dat
wel een vroege melding zou zijn, strekte de vogel zijn veren en
hadden we een duidelijker beeld van de vogel, het was een
tapuit. Ook zagen we hier duidelijk een aantal graspiepers,
kieviten, roodborsttapuiten, putters en een mannetje fazant.
Verder wandelend zagen we hoe een kievit een wulp uit zijn
territoria verjaagde, zagen we boerenzwaluwen overvliegen tot
iemand zei dat ze in een top van een boom zaten. De kijker
erop maar geen boerenzwaluw maar wel een tweetal beflijsters, wat een mooie waarneming. Er werd dan ook lang bij stil
gestaan.
We kwamen op het punt waar we de gele route overstaken
naar de blauwe route en liepen verder in landgoed De Moeren,
één van de particuliere natuurparels. Hier namen we waar, de
boompieper, hoorden we een groene specht, zagen we kool en pimpelmees, buizerd, grote zilverreiger, kneuen, gaai,
meerkoeten en rietgorzen. In de verte zagen we al de theekoepel die Natuurmonumenten geplaatst heeft en door Leo
aangewezen was als rustplaats waar we onze koffie zouden
nuttigen, dus even de pas erin. Uiteraard wel genietend van
wat we onderweg allemaal zagen. Toen was het tijd voor een
bakske.
Tijdens de koffiepauze keken we nog even wat we allemaal al
waargenomen hadden en daar kwam nog bij de boomleeuwe10

rik, grote Canadese gans, boomkruiper, zwarte kraai, zwartkop, tjiftjaf, fitis en werd ook nog een paddenstoel waargenomen namelijk het zilveren boomkussen. We vervolgden onze
tocht en niemand gelooft het als Leo het zegt maar toch hoorden meerderen de koekoek, al was het ver weg. Jos merkte
nog op dat we geen torenvalk gezien hadden en nog geen vijf
minuten later, jawel hoor daar was ie, een biddende torenvalk,
maar wat zat daar in die boom die we in de kijker hadden? De
telescoop werd weer scherpgesteld en ja hoor; prachtig, een
mannetje blauwborst. We naderden de beukenlaan met de

theekoepel waar schrijfster en politica Henriëtte Roland Holst
haar zomers doorbracht en ook hier waren de boomklevers
actief, zag Corrie nog, na eerst de afbeelding in de vogelboeken vergeleken te hebben, een mannetje bonte vliegenvanger,
hoorden we nog de dodaars, vloog nog een scholekster voorbij, cirkelden een tweetal buizerden in de lucht, stonden we
nog oog in oog met een aantal kuifmeesjes, een ekster en
sprong een eekhoorn door de bomen. Stilletjes aan kwamen
we toch aan het einde van de wandeltocht en na eerst onze
rugzakken in de auto gedropt te hebben namen we nog een
heerlijk afzakkertje bij de herberg. We lieten ons de koffie met
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warme appeltaart Pannehûske met slagroom heerlijk smaken
en nog wat napratend constateerden we dat we vandaag op
deze mooie wandeling maar liefst 56 vogelsoorten waargenomen hebben. Al met al een geslaagde tocht en zo vertrokken
we rond half één weer huiswaarts.
Eenieder weer bedankt voor zijn of haar inzet en graag tot een
volgende keer.
Leo Reijnierse, coördinator VWG Ken en Geniet.

DE VOGELWERKGROEP OP EXCURSIE NAAR LANDGOED PLANTLOON 19-03
Met 14 leden van de vogelwerkgroep vertrokken we zaterdagmorgen om 07.30 uur vanaf de parkeerplaats bij de Salamander naar "Landgoed Plantloon", een bosrijk gebied aan de
noordkant van de Loonse- en Drunense Duinen.
Het bosrijke Plantloon met zijn statige lanen, middeleeuwse
hoeves, dijkjes en lieflijke graslanden kent een eeuwenoude
geschiedenis. In ecologisch en cultuurhistorisch opzicht is het
een pareltje. In de bossen huizen roofvogels en uilen. De graslanden zijn broedplaatsen voor weidevogels.
Plantloon maakt onderdeel uit van Nationaal Park De Loonse
en Drunense Duinen en ligt tegen de zuidkant van Waalwijk.
12

Een toekomstvisie voor dit gebied is belangrijk, omdat er duidelijk in wordt vastgelegd welke waarden van het gebied je wilt
beschermen en waarom. Maar ook nieuwe ideeën, die passen
bij een duurzame toekomst, kunnen hierin worden vastgelegd.
Omdat Plantloon een sterk contrast vormt met het dynamische
stuifzandlandschap verderop, vraagt dit gebied ook een heel
ander beheer, wat recht doet aan het bijzondere karakter van
dit landgoed.
Cultuurhistorie, natuur en recreatie zijn belangrijke pijlers voor
de toekomstvisie van Plantloon. De uitdaging is om een goede
balans te vinden in het verder ontwikkelen en beschermen van
de natuur, het behouden van elementen die de geschiedenis
van het gebied vertellen en het ontvangen van publiek. Men
zal keuzes moeten maken en die maken ze graag met de gebruikers van Plantloon. Dus voor ons een mooie uitdaging om
het gebied eens te verkennen en te ontdekken wat Natuurmonumenten in de toekomst wil veiligstellen dan wel wil verbeteren.
Toen we veertien dagen eerder het gebied verkenden waren
door de langdurige regenval een aantal paden behoorlijk drassig, maar nu waren alle
paden goed te belopen.
We waren de tocht begonnen vanaf de parkeerplaats aan de Plantloonseweg. Nu verwacht je
rond deze tijd dat je toch al
een groot aantal vogels
kunt horen maar ook dat je
ze, omdat er nog geen
bladeren aan de bomen
zitten, goed kunt zien. Op
dit deel van het gebied,
met natuurlijke gevarieerde bossen met hier en
daar nog herkenbaar dat
het een houtproductiebos
is geweest, hadden we
een enkele winterkoning,
vinken en roodborstjes hun
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lied ten gehore horen brengen. We hoorden ze wel maar zagen ze nog niet, de groene en grote bonte specht.
Eindelijk kwamen ze dan toch tevoorschijn en hadden we zicht
op boomklevers en een groot aantal koolmezen. In de top van
een spar liet de zanglijster zich luid horen.

Met Christ in ons midden, die wekelijks in dit gebied wandelt,
hadden we een uitstekende gids deze morgen en hij wist ons
veel over het gebied te vertellen. We kwamen aan op de rand
van het gebied waar Natuurmonumenten een aantal poelen wil
aanleggen en zagen enkele reeën voorbij flitsen. Toen we iets
verder liepen zagen we het grote aantal van liefst 11 reeën.
Ook zagen we een buizerd over de weilanden vliegen en vloog
een merel ons voorbij. Toch was het vrij stil aan de rand van
het bosgebied.
We kwamen aan bij de voormalige boswachterswoning en de
nabij gelegen woonboerderij de Achterste Hoeven. De boerde-
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rij is al mooi, maar de ligging is misschien nog fraaier! Diffuus
licht dat door het bladerdak schijnt, zorgt voor een unieke
sfeer midden op landgoed Plantloon.
Fraaie lanen, dijken en open velden geven het gebied de uitstraling van een la
ndgoed in Engelse landschapsstijl. De boerderij gaat hier helemaal in op, waarbij de rieten kap, de ramen met vlakverdeling, buitenluiken en de grote staldeuren het romantische
beeld versterken. Het is hier waar we de zwarte specht hoorden, we een tweetal buizerds zagen en de zanglijsters zich
tegoed deden aan de wormen in de weilanden. Terwijl we stil
stonden bij een vennetje achter de boerderij zagen we een
tweetal sperwers voorbij vliegen. Hoe een storm tekeer kan
gaan blijkt uit een gigantische afgebroken tak waar we toch
even bij stil stonden.
Dat er ook kunstenaars in dit bos rondwandelen bleek uit een houtsnijwerk wat
in een boomstam gemaakt was.
In het gedeelte vanaf de woonboerderij
tot aan dit kunststuk namen we uiteraard
ook een aantal vogelsoorten waar, waaronder grote bonte specht, merel, roodborst, blauwe reiger, holenduif, spreeuw
de kleine bonte
specht
en een
tweetal boomkruipers. We
liepen over een smal pad
met aan weerszijden kruiden- en faunarijke graslanden waar het toch goed toeven moet zijn voor onze gevleugelde vrienden maar
vandaag zien we een enkele
gaai, een winterkoninkje en
een ekster.
We kwamen aan bij een poel
waar een paartje wilde eend
zich verscholen in de omge15

ving. Het is hier waar men een turfvaart herkenbaar en beleefbaar wil maken.
Het is tijd voor een "bakske" zou wijlen Kees de Wit gezegd
hebben maar tegenwoordig maakt Ad Leeggangers ons daar
op attent.
Bij Hoeve Plantloon was daar een uitstekende plaats voor.
Een bank waar enkelen van ons konden rusten en een hek
waar we onze meegebrachte koffiekannen op kwijt konden.

Ook op deze plaats zagen we holenduiven, houtduiven, een
drietal buizerds, zwarte kraai, een blauwe reiger in de wei en
een aantal staartmeesjes. Onze tocht vervolgend stonden we

op een hoge dijk uitkijkend op het Galgenwiel. We liepen door
een laan om het Galgenwiel van dichtbij te bekijken en zagen
hier naast de grote bonte specht, een aantal goudhaantjes,
zwarte mezen en boomklevers. Op het wiel zagen we een
aalscholver en een blauwe reiger vloog op. Verder zagen we
hier nog een aantal sijsjes. Natuurmonumenten is hier begon16

nen met het verbeteren van de waterkwaliteit en het herstel
van flora en fauna.
Langzaam aan liepen we richting de parkeerplaats en besloten
een kop koffie te gaan drinken bij restaurant "de Roestelberg".
Eenieder bestelde een kop koffie of iets dergelijks maar
niemand bestelde wat lekkers bij de koffie, waarop Ton zei dat
ie wel wat lekkers bij de koffie lustte en van het een kwam het
ander en enige tijd later zaten velen van ons het heerlijke appelgebak te verorberen. Wederom een leuke wandeling waar
we niet zo heel veel vogels gezien hebben maar toch nog op
28 soorten kwamen.
Eenieder bedankt voor zijn of haar inbreng en tot de volgende
wandeling.
Leo Reijnierse, coördinator VWG Ken en Geniet.
LANDGOED OOSTERHEIDE 20-3

Met een kleine groep Ken en Genieters vertrokken we richting
Teteringen, we parkeerden aan de Tilburgse Baan, daar staat
in informatie bord van Natuurmonumenten met een wandelroute. Maar onze gidsen Jan Jansen en Fia Grootzwagers
wisten zelf de weg wel te vinden en leiden ons rond.
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Het voormalige heidegebied is eind 1800 beplant met zeventig
verschillende boomsoorten. Dat geeft het een gevarieerd en
statig karakter. Zowel het bijbehorende landhuis als de boerderij zijn een Rijksmonument. Bloemrijke graslandjes, kikkerpoelen en akkers vol kruiden omringd met ongebruikelijke
combinaties van loof- en naaldboombossen. Niets doet vermoeden dat op dit landgoed eeuwen geleden duizenden militairen oefenden. Koning Willem V bekeek de schijngevechten
vanuit zijn villa Princentafel. Uit die tijd stammen de ‘kogelvangers’ Kalix Berna, die als heuvels nu nog steeds zichtbaar zijn.
Tegenwoordig is het landgoed een natuurgebied dat voor
iedereen vrij toegankelijk is.
Het witte "kasteeltje" is rond 1910 gebouwd voor Karel Delcourt van Krimpen, de toenmalige eigenaar. Hij heeft het parkgedeelte in Engelse landschapsstijl laten aanleggen en de
herbebossing van het gebied aangepakt.
Oefenterrein van Willem V
In de achttiende eeuw was de Oosterheide een militair oefenterrein. Meer dan 30.000 manschappen oefenden hier onder
leiding van stadhouder Willem V. De heuveltjes op het landgoed zijn in die tijd aangelegd. Het zijn restanten van drie heuvels, kogelvangers, die in 1769 voor de oefeningen zijn opgworpen. Aan het eind van de 19e eeuw werden deze in de
volksmond de Engelse Bergen genoemd. Men meende destijds, dat deze waren opgeworpen door de Engelse troepen,
die hier aan het eind van de 18e eeuw waren gelegerd. Dit
klopt dus niet!
Kalix Berna
Pieter Jan Calckberner was in de achttiende eeuw eigenaar
van het gebied. Deze Bredanaar kocht in de jaren '20 van de
18e eeuw vijftig hectare heide. Hij liet het deels bebossen en
op zijn terrein werd een schietbaan aangelegd. Drie bergjes,
opgeworpen in 1776, dienden als kogelvanger. Ze werden
later de Kalbergen genoemd, verbastert uit Calckberner. Heel
het terrein kreeg de naam Kalix Berna, ook een verbastering
van dezelfde naam.
Jan en Fia wisten veel over de historie, wij genoten van wat
we zagen aan restanten uit lang vervlogen tijden. Jan heeft
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ons veel uit de doeken gedaan, over de verschillende bomen,
die hier in het gebied groeien. Natuurlijk hebben we ook vele
vogels gezien, zoals de boomklever, grote bonte specht, zanglijster, allerlei mezen en de buizerd.
Het gebied is op zich niet zo verschrikkelijk groot, de aangegeven wandeling is maar 2 kilometer, toch is er best wel veel
te beleven, door het afwisselende landschap, van lanen, bosgebied, akkertjes en weilanden. Natuurlijk zijn we ook even bij
de poelen gaan kijken, waar het waterleven langzaam op gang
kwam, de poelen zijn van belang voor de voortplanting van
kikkers, salamanders en andere amfibieën. Hier hoorden we
ook de dodaars, onze kleinste futensoort welke vrij schuw is

en telkens onder duikt.
Natuurlijk is er nog veel meer verteld, over plant en dier, de
geschiedenis enz. dat is onze gidsen wel toevertrouwd, maar
om dat te weten te komen, moet u zelf maar eens mee op pad
gaan, genieten en kennen.
Uiteraard hebben we na afloop nog even aangelegd, een lekker bakske gedronken en wat bijgekletst. Gidsen Jan en Fia
bedankt voor de gezellige en leerzame wandeling en graag tot
een volgende keer.
Christ Grootzwagers
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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 12 juni: Autotocht van een halve dag naar Den
Brand, bij Udenhout, een bijzonder, bloem- en vlinderrijk gebied. Wie weet, misschien krijgt u zelfs de boomkikker te zien.
Fia Grootzwagers is dan ook uw begeleider, samen met John
van Meggelen. Het gebied is een bijzonder nat gebied, dus
pas uw schoeisel daar op aan.
Vertrek 8.00 uur, opgeven voor dinsdag 7 juni.
Vrijdagavond 24 juni: Avondtocht welke gaat door Boswachterij Dorst, onder leiding van Toon Thielen. Toon start bij de
Jacobushoeve aan de Steenhovense Baan 29 en maakt een
wandeling door het nabij gelegen bos, waarna hij via de achterkant zijn eigen natuurtuin in loopt en deze laat zien.
Vertrek 19.30 uur, opgeven voor dinsdag 21 juni.
Zaterdag 10 juli en zondag 11 juli: Open Kandoeltuin, georganiseerd door Ambrosius, ook u als Ken en Genieter bent
van harte welkom. De imkers zullen u hun bijenstal laten zien
en natuurlijk de kasten en de insectenhotels. Ook de tuin zal
volop in bloei staan, met bloemen, vlinders, andere insecten,
dieren en vogels. Meer info ziet, weekblad voor Dongen.
Zondag 10 juli: Autotocht van een halve dag naar de Moerputten bij Den Bosch. Dit gebied is geheel ingericht voor het
pimpernelblauwtje, op den duur moet er een verbinding ontstaan naar het westen, daar wordt hard aan gewerkt. Er is een
vlinderboulevard en vele vlonderpaden, waarover u heerlijk
kunt wandelen. Jeroen Nusselein zal u er veel wetenswaardigs over kunnen vertellen
Vertrek 9.30 uur, opgeven voor dinsdag 5 juli.
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Zaterdag 23 juli: Deze dag vindt de traditionele Piet in "t
Groenfietstocht plaats, een hele dag fietsen door ons prachtige Brabantse land. De fietsgidsen weten hier overal de
mooiste plekjes te vinden, bij vertrek kijkt men uit welke richting de wind komt en dan bepaalt men de rijrichting, wind mee,
mooier kunnen zij het niet maken. Onderweg wordt er ergens
aangelegd voor de lunch.
Vertrek 9.30 uur, opgeven voor dinsdag 19 juli.
Vrijdag 29 juli: Reeënwandeling in Huis ter Heide, dit gebied
staat bekend om de vele reeën die hier hun territorium hebben. Uw gids Christ Grootzwagers, komt hier wekelijks en kent
de beste plekjes, maar dat is geen garantie, dat u ze ook
daadwerkelijk te zien krijgt. Vorig jaar was het een groot succes en zei Christ, we wandelen net zo lang tot we er één gezien hebben, dus belofte maakt schuld.
Vertrek19.30 uur, opgeven voor dinsdag 26 juli.
Zaterdag 6 augustus: Dagwandeling vanuit Halder, langs de
Dommel richting Den Bosch, waar we de Pettelaar bekijken
een oude schans. Op deze plek staat restaurant Croy De Pettelaar, daar gebruiken we de lunch, dit uiteraard voor eigen
rekening. Na de lunch lopen we een stuk langs de Noorderplas en keren terug in het Bossche Broek en gaan richting
Haanwijk, waar we tenslotte nog even aanleggen bij, Koffieen Theehuis 't Haantje. We zullen dan ongeveer 12 kilometer
gewandeld hebben.
Vertrek 8.00 uur, opgeven voor dinsdag 2 augustus.
Zondag 21 augustus: Autotocht van een halve dag naar het
Marum bij Wuestwezel, Een waardevol natuurgebied. Door het
decennialange militaire gebruik is het historische beekdallandschap in het Marum grotendeels bewaard gebleven, en kunnen er sporen worden teruggevonden van het landgebruik van
de vroege middeleeuwen tot op heden. Jos van Dongen is
onze gids en weet er van alles over te vertellen.
Vertrek 8.00 uur, opgeven voor dinsdag 16 augustus.
Zaterdag 3 september: Dagfietstocht vanuit Dongen, de
fietsgidsen nemen u mee naar de groenste plekken van onze
provincie, zij kennen alle fietspaden en ommetjes. Jaren aan
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voorbereiding zijn er aan vooraf gegaan, nee dat is onzin natuurlijk, maar het is wel zo, dat deze mensen door hun vele
fietstochten, altijd de schoonste paden berijden. Reden genoeg om eens mee te gaan lijkt mij.
Vertrek 9.30 uur, opgeven voor dinsdag 30 september.
Zaterdag 17 september: Bustocht naar de omgeving van
Valkenburg, hier maken we 2 wandelingen langs de prachtige
Geul. We vertrekken vanuit Dongen om 8.00 uur, rond 9.45
uur zijn we dan in Berg en Terblijt, waar we bij Brasserie Brakke Berg een korte koffiepauze houden met een stuk Limburgse vlaai. Dan is het tijd voor de eerste wandeling, langs de
Geul gaat het richting Valkenburg en door een natuurontwikkelingsgebied terug naar de Brasserie. Na de lunch gaan we
naar Schin op Geul, van daar uit lopen we terug naar Valkenburg langs alweer de Geul. Degenen die deze wandeling teveel van het goede vinden, rijden met de bus naar Valkenburg
en kunnen daar rond lopen of op een terrasje gaan zitten.
Meer over deze tocht in het volgende Hoefblad.
Zaterdag 24 september: Picknick in de Kandoeltuin, meer
hierover ook in het volgende Hoefblad.
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.
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MEDEDELINGEN
Als nieuw lid heten we van harte welkom:
Dhr. Nol de Wit Crispijnhof 4 Dongen

Dhr. Ad van Oerle; Rembrandtstraat 22; Dongen
Mevr. Adrie van Oerle; Rembrandtstraat 22; Dongen
Dhr. A.A. Pen; St. Nicolaasstraat 19; Tilburg
Dhr. Theo de Wit; Provinciale weg 140, Oosteind
Dhr. Jaap van der Kooij; Sparrenlaan 7, 4849AZ Dorst
Dhr. Hugo en Mevr. Liesbeth van den Elshout, Gerardus. Majellastraat 1C Dongen
Mevr. Arieyene Schoormans, Mgr. Noelenslaan 77, Dongen
LIDMAATSCHAP "KEN EN GENIET":
De CONTRIBUTIE bedraagt voor leden € 17, - per jaar.
Bij het aangaan van het lidmaatschap in de loop van het jaar
wordt € 1,50 per maand berekend.
Jeugdleden (14-16 jaar), huisgenoten en 65-plussers betalen
€ 15 - per jaar; bij het aangaan van het lidmaatschap in de
loop van het jaar betalen zij € 1,50 per maand.
De minimum donatie voor begunstigers bedraagt € 15, - per
jaar, wanneer zij het verenigingstijdschrift wensen te ontvangen.
CONTACTPERSONEN WERKGROEPEN:
Uilenwerkgroep:
uil@kenengeniet.nl

Thieu Verharen
Stevenshof 13, ´s Gravenmoer
Tel. 0162-315480

Nestkasten verkoop:

Ad Leeggangers
Roeloff van Dalemstraat 50,
Dongen
Tel. 0162-313858

Vogelwerkgroep:
Nestkastencoordinator
vogel@kenengeniet.nl

Leo Reijnierse
Kard.v.Rossumstraat 52, Dongen
Tel. 0162-316475
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Vlinderwerkgroep:
vlinder@kenengeniet.nl

Fia Grootzwagers
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 september 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 en foto's als jpeg bestand.
Het e-mail adres is: hoefblad@kenengeniet.nl
Uit “Bijen”, maandblad voor imkers:
BIJENPLANTEN IN BEELD
Echte gamander
Er komen van het geslacht Gamander (Teucrium) in ons land
vijf soorten in het wild voor, maar het bij dit artikel afgebeelde
exemplaar heet de echte. Niet dat de andere niet echt zijn,
maar deze gamander zal waarschijnlijk alle kenmerken hebben die aan het geslacht zijn toegekend, vandaar echte gamander.
Deze plant komt in ons land alleen in het wild voor in Zuid
Limburg, in een gebied dat aan de rand ligt van het in Europa
gelegen natuurlijk areaal. In feite is het de ondersoort germanicum. In de duinen bij Vogelenzang komt nog een andere
ondersoort voor, namelijk de chamaedrys, met grotere en grover ingesneden bladen.
De echte gamander vindt veel toepassing in de aanplant van
kruidentuinen. De plant bevat etherische oliën en wordt al
sinds de oudheid gebruikt in de volksgeneeskunde.
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Goede bijenplant
Echte gamander behoort tot de grote lipbloemenfamilie (Labiatae), een familie die gekenmerkt wordt door tweelippige insectenbloemen. Veel soorten van de familie zijn heel goede bijenplanten. Het is niet direct aan de bloemen van de familie te
zien, maar de bloemkroon is vijftallig, bestaat dus uit vijf
kroonbladen. Die zijn voor een groot deel met elkaar vergroeid. Aan het begin vormen ze een buis. Langs de rand
daarvan bevinden zich aan de onderzijde een onderlip met
twee zijslippen en aan de bovenzijde een bovenlip. De bovenlip bestaat uit twee slippen die wel of niet met elkaar zijn vergroeid. Als ze met elkaar vergroeid zijn, vormen ze zoals bij de
dovenetel een prachtige bescherming voor de meeldraden. Bij
de echte gamander moeten de meeldraden die bescherming
ontberen, want de twee bovenste slippen staan er naast.
Echte gamander is een halfstruikje. Het kan 35 cm hoog worden en heeft opstijgende zich vertakkende stengels. Oude
vertakkingen gaan op de grond liggen, maar ze wortelen niet.
De gehele plant is bezet met een wollige beharing. De bladeren, die in de winter voor een groot deel afvallen, hebben een
grove tanding, waardoor ze enigszins gelijkenis vertonen met
eikenblad. De naam chamaedrys houdt daar ook verband
mee; deze is namelijk afgeleid van het Griekse ‘chamai’, op de
grond, laag, en ‘drus’, eik. Dodoens schrijft daarover in zijn
Cruydboek: ‘cruyt, omtrent een spanne oft voet hooch wassende, veele teere steelkens van der wortel voortbrengende,
daeraen wassen cleyne teer bladerkens, rontsomme ghekerft,
den bladeren van sommighen eyken volnaer gelijck maer veel
mindere’.
Bewegende meeldraden
De bloei van de echte gamander begint in juli en gaat door tot
in september. De purperroze bloemen staan in schijnkransen
in de oksels van de bladeren. De meeldraden, vier in getal,
liggen tegen de bovenzijde van de bloembuis; de helmknoppen reiken ver buiten de bloemopening. In de beginfase van
de bloei buigen de meeldraden naar voren. De als een slangentong gevormde stempel ligt daar dan iets achter. Het vrijgekomen stuifmeel, dat uit de helmknoppen wordt geperst,
komt bij insectenbezoek op de rug van het insect terecht. In
een latere bloeifase wanneer het stuifmeel is afgegeven, bui26

gen de meeldraden naar achteren en ligt de stempel vrij om
met het door insecten meegenomen stuifmeel in aanraking te
komen. De kruisbestuiving wordt hierdoor een grotere kans
van slagen gegeven.
Nectar
Het nectarium ligt onderaan aan de voorkant van het vruchtbeginsel. De vrijgekomen nectar kan zich in een uitstulping
aan de onderzijde van de kroonbuis verzamelen. Zoals bij veel
soorten van de Lipbloemenfamilie produceert ook de echte
gamander veel nectar. De nectar bevat nagenoeg gelijke delen sacharose, fructose en glucose. Uit laboratoriumproeven is
gebleken dat bijen aan deze verhouding van genoemde suikers in de nectar de voorkeur geven. Maar in de vrije natuur
laten ze bij hun bloemenbezoek deze voorkeur niet blijken. Het
suikergehalte van de nectar is gemiddeld 61%. Gedurende de
gehele dag valt er op de bloemen van deze gamander nectar
voor de bijen te puren.
Vermeerdering
De vermeerdering geschiedt zowel vegetatief, door de vorming
van worteluitlopers, als door zaad. Voor de ontkieming heeft
het zaad een koudebehandeling in de vorm van vorst nodig.
Vlinderwerkgroep naar de Moerputten, 30-4-2016
Zaterdag 30 april stond de eerste vlindergroep excursie van
2016 op het programma. We gingen naar de Moerputten, waar
we hoopten het oranjetipje te gaan zien.
De diversiteit van de Moerputten is groot. Er zijn hooilanden,
rietvelden, moerassen, open water en wilgenstruwelen. Hierdoor is er ook een grote diversiteit aan planten en dieren. Bijzondere bewoners zijn het pimpernelblauwtje en het donkere
pimpernelblauwtje. Deze vlinders kwamen oorspronkelijk al in
het gebied voor en zijn in 1990 opnieuw uitgezet. Staatsbosbeheer werkt samen met Natuurmonumenten, de Vlinderstichting, Waterschap Aa en Maas en gemeente Heusden
aan LIFE project 'Blues in the Marshes' om het leefgebied voor
het pimpernelblauwtje te vergroten. Maar voor deze vlinders
was het nu nog te vroeg in het jaar. In de Moerputten zijn
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hoogwaterbergingsdijken aangelegd. Deze beschermen de
stad ’s Hertogenbosch tegen overstroming. Aan de zuidkant
van het gebied heb je vanaf het pad over de dijk mooi uitzicht
op de omliggende graslanden.
Het was die week erg koud en nat geweest, we waren al blij
dat het die zaterdag droog was. Af en toe kwam er ook een
zonnetje door. Vol goede moed gingen we dus op stap. Eerst
door een weidegebied, waar we verschillende grasmussen
hoorden zingen. Hoog in de lucht zweefde de buizerd. Al snel
werd de eerste vlinder gespot, een groot koolwitje zat weggedoken tussen het gras en de paardenbloemen de weinige
zonnestraaltjes op te vangen. Huiszwaluwen scheerden laag
over het veld om voedsel te vergaren. Ook vlogen hier nog
enkele klein geaderde witjes rond.
Door het struikgewas, waar de tjiftjaf zijn naam luidkeels riep,
klommen we de spoordijk op. In 1890 werd de Langstraatspoorlijn ’s-Hertogenbosch-Lage Zwaluwe in gebruik genomen, die nu grotendeels als fietspad dienst doet, het Halve
Zolenpad. De dijk is omzoomd door struikgewas, het pad is
geflankeerd door uitbottende zomereiken. Nu zagen we nog
de voorjaarsflora, zoals look-zonder-look, hondsdraf, smeerwortel, paarse en witte dovenetel en gewone ereprijs. De
knolboterbloem werd goed bekeken, de stengel is onder de
grond of aan de voet knolvormig verdikt. Ook kun je hem herkennen aan de vijf teruggeslagen kelkblaadjes. De knoppen
van de meidoorn stonden op openbarsten, sommige struiken
lieten hun sneeuwwitte bloesem al bewonderen. Pimpelmees,
staartmees, koolmees en vink zochten driftig naar voedsel en
zongen er op los.
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Al wandelend bereikten we de spoorbrug, waar de trosvlier in
bloei stond.

Het spoor liep door het natte laagveengebied van de Moerputten en daarom werden twee bruggen gebouwd: de Moerputtenbrug en de Venkantbrug. De 600 meter lange spoorbrug is
een prachtig voorbeeld van industrieel erfgoed uit de 19e
eeuw. Het enorme, statige gevaarte bestaat uit een geklonken,
ijzeren constructie die rust op 35 gemetselde pijlers. In 2011
werd de jarenlange renovatie van de brug afgerond en tegenwoordig is de brug weer toegankelijk voor wandelaars. Je hebt
hier een mooi uitzicht op het fraaie landschap met in de verte
enkele kerktorentjes. Op het wateroppervlak dreven de bladeren van de waterlelie, gele plomp en waterhyacint, die later in
het jaar hun bloemen open spreiden. Maar ook verschillende
watervogels werden gespot: de grote canadese gans, grauwe
gans, wilde eend, kuifeend, wintertaling, meerkoet en een aantal aalscholvers. En als verrassing de ijsvogel, die lekker in
een struik ging zitten en zich door ons liet bewonderen op veilige afstand!
Eenmaal aan de overkant zagen we 2 gaaien voor ons uit
vliegend. De zwartkop zong het hoogste lied en een bruine
kikker sprong verder de veilige berm in. Langs de rechterzijde
van de spoordijk is een heel stuk afgegraven en op de drassige bodem zagen we een zee van witte pluisjes van het veenpluis. Kieviten buitelden boven het veld, een blauwe reiger
vloog op met statige vleugelslag.
Daar, waar voorheen de wandelroute linksaf ging langs de
velden met pimpernelblauwtjes, is de route omgelegd. Men is
hier volop in de weer met natuurontwikkeling, om het leefgebied van de zeldzame blauwtjes te vergroten. Een stukje omlopen
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dus, maar wat vloog daar boven ons hoofd? Een ooievaar! En
ook een zilverreiger werd waargenomen. In de verte een groep van
zo’n 10 knobbelzwanen, die af en
toe op de wieken
gingen en in formatie langs kwamen zwiepen.
Ook hier is een
groot stuk afgegraven en er is een plas ontstaan, waar we
verschillende watervogels zagen rondwaden op zoek naar
voedsel. Een vogelaar met telescoop bood uitkomst met het
op naam brengen van de soorten: groenpootruiter, zwarte ruiter en bosruiter, en een tweetal kleine plevieren. Toch weer
mooi gezien! Ook vlogen hier verschillende boerenzwaluwen
en gierzwaluwen rond. Verder ging het weer, een grote gele
kwikstaart liet zich even zien, door weiden met pinksterbloemen, maar helaas geen oranjetipjes, het was ook veel te koud.
Dat vonden 2 klein geaderde witjes nou ook, dus die waren
gezellig bij elkaar gekropen! De wulp jodelde in de verte, de
torenvalk was aan het bidden en de boomleeuwerik klom naar
grote hoogte om
daarna weer naar beneden te dwarrelen,
tuut tuut tuut tuut…..
heerlijk toch!
We kwamen weer
terug op de route,
door kleine door struiken omzoomde weitjes vol bloeiende
pinksterbloemen en
paardenbloemen,
waar we toch nog
stiekem hoopten op
een oranjetipje, maar tevergeefs. Toch is het landschap hier
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prachtig. Na de weitjes volgen enkele knuppelbruggetjes door
een erg moerassig gedeelte, waar de nachtegaal een afscheidsliedje zong.

Ja, want de auto’s waren alweer in zicht en de wandeling zat
er weer op, die ondanks het koude weer en weinig vlinders
zeer de moeite waard was.
Tot een volgende keer!

Fia Grootzwagers

DE BAARDWIJKSE OVERLAAT

Ken en Genieters op stap met de vogelwerkgroep. Zaterdag 7
mei gingen we samen met de vogelwerkgroep op excursie
naar de Baardwijkse Overlaat. Om 06.30 uur vertrokken we
met 23 enthousiasten leden vanaf de parkeerplaats van sporthal de Salamander richting Drunen waar we een klein half uur
later de tocht begonnen. Het natuurgebied De Baardwijkse
Overlaat ligt ten oosten van Waalwijk. De Baardwijkse Overlaat is grotendeels eigendom van Natuurmonumenten. De
Baardwijkse Overlaat functioneerde om het water van de
Maas op te vangen in tijden van overstromingen. Hierdoor
ontstonden plassen en is het een trekpleister voor amfibieën
geworden. De grote variatie van de landschapstypen in de
Baardwijkse Overlaat komt niet zo vaak voor. Het gebied
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kenmerkt zich met uitgestrekte vennen, eiken- en berkenbos,
grazige weilanden, een productiebos in verval met veel dood
hout, poelen met riet, beschermende wallen met doornstruiken. Op veel gebieden grijpt Natuurmonumenten in om de
diversiteit niet kwijt te raken. Zo werd met succes de vogelkers
bestreden die geplant was om de onderlaag van het bos te
vullen waardoor bomen de hoogte in zouden schieten in plaats
van in de breedte.
Er wordt ook gebruik gemaakt van
grazend rundvee
om het probleem
beheersbaar te
houden. We begonnen onze tocht
vanaf de parkeerplaats bij voormalig
café de Westhoek
waar we al volop
begroet werden
door de zwartkop, tjiftjaf en de pimpelmees. Er gierden enkele
gierzwaluwen voorbij evenals een aantal houtduiven. Vanaf de
Leidijk keken we naar de openheid van de Baardwijkse Overlaat. Deze overlaat is aangelegd in 1766, de dijk aan de overkant in de verte is uit 1766 en de dijk waarop we nu stonden is
uit 1827, dit kwam omdat de overlaat in 1827 verbreed werd.
Onder langs de dijk liepen we richting het "Waterschapshuis".
In het stroompje langs deze dijk zagen we o.a blauwe reiger,
knobbelzwanen, wilde eend, grauwe gans en ekster, spreeuw,
holenduiven, groenlingen, vinken, kauwen en kieviten op de
akkers. We kwamen aan bij het Waterschapshuis. Het witte
huisje boven op de dijk, gebouwd in 1827 bij de verbreding
van de overlaat, is het voormalige waterschapshuis. In dit huis
woonde de wachthouder, die de werking van de overlaat
scherp in de gaten moest houden. Het was hier waar we een
tweetal rode eekhoorns zagen. De winterkoning zong hier zijn
hoogste lied en de boomkruipers klommen langs de boom
omhoog, ook zagen we de roodborst, merel en de koolmees.
Toen we weer de dijk overgingen hoorden en zagen we de
koekoek, een waterhoentje liep langs de waterkant. Op het
stuk richting de Heidijk hoorden we nog de wielewaal, fitis en
32

tuinfluiter. We stonden intussen bij de zeer oude Heidijk. Deze
dijk is een oude dijk uit de middeleeuwen. Hij deed dienst als
meest zuidelijke begrenzing van een enorme polder. Onder
invloed van Hollandse graven ontstond in de periode 1230 1270 de Zesde Hollandse Waard. Dit was een gebied van
42.000 hectare waaronder ook Drunen en Vlijmen vielen. Van
het dijkenstelsel wat toen aangelegd was, resteert nu nog de
Heidijk. De Heidijk vormt een waardevol lint in het landschap.
Het is een belangrijk leefgebied voor diverse planten- en diersoorten. Wij gingen door het bos richting de aangelegde recreatievijver, daar aangekomen zagen we op het water dodaars, fuut, meerkoet en aan de overkant op het strandje een
aantal oeverlopers.
We hoorden duidelijk de kleine karekiet maar zagen hem nog
niet, even later hadden we hem echter duidelijk in beeld, De
grote bonte specht liet zich zien en een blauwe reiger vloog
over. We liepen langs deze plas onderaan de zomerdijk richting de Kanaalweg. Met deze zomerdijk was vroeger iets bijzonders aan de hand. Ieder jaar werd hij gelegd en ieder jaar
weer opgeruimd, een enorm werk. Voor 15 april werd de zomerkade gelegd en voor 15 november moest de zomerkade
weer opgeruimd zijn. Dan kon de overlaat weer gaan werken.
We kwamen aan bij het gebied wat van maïsakker is omgetoverd tot een natuurpark. In 1991 heeft de natuur- en milieuvereniging Drunen, Heusden, Vlijmen dit terrein in beheer gekregen. Er was veel mest gedumpt en bovendien werd hier regelmatig met motoren gecrost. Zaken die hier absoluut niet
kunnen, zo net naast het natuurgebied De Lange Wiel. De
vereniging heeft hier houtsingels aangelegd en poelen voor
amfibieën gegraven. Ook wordt zodanig maaibeheer toegepast dat de grond verschraald. De resultaten zijn goed. In de
poelen leven vele kikkers en salamanders. Op de hogere
stukken is de levendbarende hagedis aangetroffen en op het
grasland zien ze regelmatig reewild. Verder is het gebied erg
in trek bij roofvogels en daarom zijn op verschillende plaatsen
uilen- en torenvalkkasten geplaatst. De houtsingels zijn een
verbindingsweg voor allerlei diersoorten. We besluiten om aan
het begin van dit park onze koffie te nuttigen. Na de koffiepauze vervolgen we onze tocht door dit mooi stukje natuur.
We zagen en hoorden hier; kuifmees, gaai, zanglijster, groenling, nijlgans, aalscholver, torenvalk, staartmees, fitis, boom33

klever en bonte vliegenvanger. Aan de overzijde van het wiel
zien we een natuurlijke ijsvogelwand en jawel...pieuw, pieuw,
de ijsvogel vloog voorbij en ging rustig op een tak zijn veren
poetsen. Allen hebben we hier van kunnen genieten. We komen uit het park aan bij het Afwaterings- of Drongelens kanaal. In 1907 begon men met het graven van het Afwateringskanaal. In 1910 was het kanaal klaar. Het kanaal heeft een
naar boven toe breder wordend profiel, zodat het grote hoeveelheden water uit de Dommel en de Aa kan afvoeren. Dit
water komt bij Drongelen op de Bergse Maas. Tegenwoordig
wordt het kanaal ook gebruikt om bij droogte, water het gebied
binnen te laten. Het kanaal heeft een belangrijke natuurfunctie.
De biologische rijkdom is enorm. Aan de oevers en op de dijken zie je veel vogels, zoogdieren en insecten. Verder staan
er bijzondere planten. Dit komt o.a. omdat het kanaal op de
grens ligt van voedselarme zandgronden in het zuiden en
voedselrijke kleigronden aan de noordkant. Het kanaal met
zijn dijken is een belangrijke natuurverbinding in oost- west
richting, waar veel planten en dieren gebruik van maken. Lopend langs
dit kanaal
hoorden we
heggenmus
en groene
specht, hadden we een
uitstekend
zicht op een
goudvink en
hadden enkelen van
ons de grauwe vliegenvanger in de kijker. Ook een aantal bonte zandoogjes, citroenvlinder en kleine vuurvlinders vlogen voorbij.. Op
het water zagen we nog aalscholver en wilde eend met jongen. We liepen langs het kanaal tot aan de brug, staken deze
over en vervolgden onze wandeling langs de overkant van het
kanaal, waar we aan het
einde naar rechts de voormalige spoorbrug overgingen en via
het fietspad richting de parkeerplaats bij voormalig café de
Westhoek liepen. De Spoordijk, nu ligt op deze dijk een fiets
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pad maar vanaf 1890 liep hier de spoorweg Zwaluwe - Den
Bosch. De trein reed hier over de doorlaatbrug over de
Baardwijkse Overlaat. Deze brug had een lengte van 795 meter en telde 53 openingen. Op het einde van de Tweede Wereldoorlog hebben de Duitsers de brug vernield. Na de oorlog
heeft men de brug, waar toch geen water meer onderdoor
moest, vervangen door een spoordijk. Tot 1972 heeft de trein
gereden, maar door de achteruitgang in de schoenenindustrie,
de betere bus- en wegverbindingen, werden eerst het personenvervoer en later het vrachtvervoer stilgelegd. Onderweg
zien we nog een aantal vogelsoorten zoals de zwartkop,
grasmus, zwarte kraai, grote Canadese ganzen met vele jongen, winterkoning, tjiftjaf en roodborst tapuit. Ook zien we nog
een mooie vlinder, het landkaartje in zijn voorjaars eerste generatie-kleed. Intussen zijn we aangekomen bij onze auto's en
beslissen we nog een afzakkertje te pakken en omdat het enige café in Drunen onlangs gesloten is besloten we het te proberen bij café De Dreef maar daar aangekomen zagen we dat
die nog niet geopend was om elf uur. Dus toen maar gegokt
dat de Moerse
Dreef open zou
zijn en jawel
daar konden
we wel terecht
al hadden ze
graag gezien
dat we van te
voren aangeven zouden
hebben met zo
velen tegelijk te
komen. We
lieten ons de koffie met gebak goed smaken.
Dan de resultaten van deze mooie wandeling. We hebben
50 vogelsoorten waargenomen, haas en eekhoorn zijn de
zoogdieren en 4 vlindersoorten en dan vergeet ik er misschien
nog wel een paar maar met dit schitterende weer, wie kniest
daarom. Eenieder bedankt voor zijn of haar inbreng, het was
een leuke tocht.
Leo Reijnierse, coördinator VWG Ken en Geniet
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ULVENHOUTSE BOS.1-5-2016
Het Ulvenhoutse bos in ruime zin bestaat uit vijf onderdelen,
het Voorbos, het Chaambos, het Nieuwbos, het Sint- Annabos
en het Prinsenbos. Het Voorbos is samen met het Chaambos
het oudste gedeelte en bestaat al meer dan duizend jaar, voor
Nederlandse begrippen erg oud, want er zijn maar weinig bossen van die leeftijd in Nederland. Het is dit bos waar vandaag
de wandeling wordt gehouden.
Het Natura 2000gebied Ulvenhoutse Bos is een klein bosgebied ten zuidoosten van Breda. Het is een van de weinige
Brabantse natuurgebieden met een goed ontwikkelde beekbegeleidende bosvegetatie.
Het Ulvenhoutse Bos, ook wel Voorbos genoemd, ligt aan de
oostkant van het brede Dal van Breda, dat aan het begin van
de ijstijden is uitgesleten door rivieren die vanuit België in
noordoostelijke richting stroomden. In een latere periode ging
het fungeren
als stroomgebied van het
bovenstroomse
deel van de
Mark. Het dal
vlakte geleidelijk af door afzettingen van
klei, veen en
inwaaiende dek
zanden. De
Mark ligt aan
de oostkant van
het dal en wordt gevoed door verschillende, oostwest stromende zijbeken die in de Kempen ontspringen. Direct ten zuiden van Breda liggen de zijbeekjes de Broekloop en de Bavelse Leij, met daarlangs het Ulvenhoutse Bos.
Het Ulvenhoutse Bos is een oude bosgroeiplaats, waar waarschijnlijk al sinds de Middeleeuwen bos heeft gestaan. Na de
Middeleeuwen was het bos, samen met het Mastbos, het
Liesbos en de zuiloostelijkere Chaamse Bossen, eigendom
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van de Heren van Breda. Begin 1400 kwamen deze bossen in
handen van de Graven van Oranje-Nassau, wat blijkt uit namen als Sint-Annabos en Prinsenbos. Eind 19de eeuw werden
de meeste van de bossen rondom Breda eigendom van de
Staat en later overgedragen aan Staatsbosbeheer.
Het bos ligt in een voormalige overstromingsvlakte van de
genoemde beken. In de ondergrond van het Ulvenhoutse Bos
bevinden zich slecht doorlatende, kalkrijke leemlagen, die voor
een schijngrondwaterspiegel en hoge waterstanden zorgen.
Het Ulvenhoutse Bos werd vroeger gebruikt als hakhoutbos en
voor de teelt van opgaand eikenhout. Om het natte bos beter
te kunnen exploiteren zijn in het verleden greppels gegraven
en werden de te hakken bomen op de tussenliggende hogere
delen (rabatten) geplaatst. De greppels en hier doorheen lopende waterwegen worden op diverse plekken gevoed door
kwelwater. Het bos heeft nogal te lijden onder verdroging,
waardoor de populaties van veel zeldzame soorten geleidelijk
in omvang afnemen en worden teruggedrongen tot de nattere
delen van het bos.
Het grootste deel van het bos bestaat uit droog Beuken- Zomereikenbos en verdroogd Eiken-Haagbeukenbos met in de
ondergroei onder meer adelaarsvaren, lelietje-van-dalen, gewone salomonszegel, dalkruid en witte klaverzuring. De zo-

mereik is op sommige locaties uitgegroeid tot indrukwekkende,
meer dan 20 meter hoge bomen.
In de nattere delen van het bos, vooral langs de waterlopen,
vinden we alluviale bossen van het Vogelkers-Essenbos.
Kenmerkend is een hier samengroeien van onder meer gulden
boterbloem, moerasstreepzaad en gele dovenetel op een oeverwalletje langs de beek, dat mede is ontstaan doordat de
waterloop in het verleden met de hand geschoond werd.
Boomlaag van es en gewone esdoorn, een struiklaag van gewone vogelkers en hazelaar en een zeer soortenrijke onder37

groei met onder meer bosanemoon, slanke sleutelbloem,
pinksterbloem, muskuskruid, gulden boterbloem, moerasstreepzaad en de - in dit deel van het land - uiterst zeldzame
éénbes. Als grote bijzonderheid in ons land wordt hier de witte
rapunzel gevonden. Het betreft hier de grootste populatie van
deze soort in Nederland. Twee andere bijzonderheden van dit
beekbegeleidend bostype zijn het uiterst zeldzame knikkend
nagelkruid en groot varentjesmos. Op iets hogere delen wordt
fragmentair Eiken-Haagbeukenbos aangetroffen, met onder
meer grote muur en ruige veldbies. In de bosranden groeit
veel hengel en langs de brede bospaden zijn fraai ontwikkelde
bramenmantels aanwezig, met onder meer vlakke rog brummel en baroniekambraam.
Het oude bos heeft een voor Brabantse begrippen zeer rijke
vogelbevolking, waarin vooral de broedvogels van oude loofbossen als kleine bonte specht, fluiter, boomklever en appelvink goed zijn vertegenwoordigd. Zwarte spechten zijn talrijk
en zorgen voor het onderkomen van andere holenbroeders als
holenduif, bosuil en gekraagde roodstaart. Ook broeden hier
de nodige roofvogels, waaronder havik en buizerd.
De greppels en waterlopen die onder
invloed staan van kwelwater, herbergen een begroeiing met gewone dotterbloem, waterviolier, holpijp en grote
boterbloem. Ze vormen tevens een
belangrijk biotoop voor populaties van
amfibieën, reptielen en vissen; van de
laatste groep leeft hier het zeldzame
bermpje.
Tijdens de tocht heb ik, Jos van Dongen, vooral aandacht besteed aan de
negatieve gevolgen van het hondenlosloopgebied in het Voorbos, de veelheid
van ondergroei in de diverse delen van
het bos, zoals bosanemoon grootbloemig muur dotterbloem, hondsdraf, lelietje van dalen, dalkruid,
salomonszegel en slanke sleutelbloem, een bijzonder fraai
gezicht.
Verder vertelde hij over de bijzonderheid van ijzerrijke kwel en
de groei van waterviolier in de diverse slootjes, het voorkomen
van alpenwatersalamander en vinpootsalamander. We hebben
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eitjes gezien van salamanders, verder kokerjuffers, de larven
van de schietmotten.
Als vogels waren er vooral de pimpelmees, koolmees, roodborst en zwartkop, verder grote bonte specht. We hebben het
gehad over de wielewaal, en gingen spontaan het liedje zingen van ‘Kom mee naar buiten allemaal….’.
Over een toch wel drassige weide hebben we een deel gevolgd van de meanderende broekloop. Ook heb ik verteld van
‘de zatte gracht’, het voormalige verbindingspad tussen ‘De
Brouwers’ in Bavel en ‘De Faisanterie’ in Ulvenhout; we hebben het dan over twee oude boerencafé’s die er nu niet meer
zijn, maar op ongeveer dezelfde plaats zijn vervangen door
moderne accommodaties met dezelfde naam.
En dan de kenmerkende kwartierbomen, eeuwenoude beuken
op een kwartier afstand van elkaar; twee hebben we er gezien,
de derde was omgezaagd.
Uiteindelijk uitgekomen bij de hoefijzervormige houtvijver,
waar ik nog een bekertje watervlooien heb geschept en uitleg
hierover gegeven. Nog gezocht naar salamanders, maar die
lieten zich niet zien.
Jos van Dongen
Open tuinen en kunst Dongen
Op zaterdag 11 en
zondag 12 juni 2016
zijn de tuinen en
kunstateliers in Dongen, ’s Gravenmoer,
Oosteind en DongenVaart open voor publiek van 11:00 -17:00
uur. Toegang gratis
Sinds 2000 hebben
velen hun tuin opengesteld en hebben
jaarlijks honderden
bezoekers kunnen
genieten van natuur,
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planten, bloemen en kunst in vele variëteiten en ideeën kunnen opdoen voor hun eigen tuin. Dit jaar is er veel aandacht
voor kunst met een zeer grote variëteit. Ateliers zijn open en in
veel tuinen zijn er exposities.
U bent van harte welkom bij:
1. Karin en Pieter den Boer, Achterhuizen 10, Dongen (alleen
zondag open)
2. Jan en Jennemie de Beer, Hoge Ham 26, Dongen
3. Els Steenvoorden en Frank en Silvia Emmen, Triangellaan 10a, Dongen
4. Paul en Rieky Calis, Tramstraat 109,Dongen
5. Piet en Henriette Nuijten, Gerardus Majellastraat 24, Dongen (alleen zondag open)
6. John en Arinda de Jong, Oude baan 26, Dongen
7. Jan, Corrie en Rose-Marie Vermeulen, St Josefstraat 23,
Dongen
8. Carla Tuinman. Minister Goselinglaan 13 Dongen
9. Anneke en Rob Jansbeken, Churchillstraat 21, Dongen
10. Jan Kimenai, Mr Janssenweg 30, Dongen-Vaart
11. Maria en Gerard Spapens, Gemeentenweg 55, DongenVaart
12. Tjalda en Norbert Wesseling, Vaartweg 15, 's Gravenmoer (alleen zondag open)
13. Gerard-Jan en Kitty vd Dries, Julianalaan 6, 's Gravenmoer
14. Tineke's Tuin, Provinciale weg 211 Oosteind (alleen zaterdag open)
15. Jac en Ria van de Avoird, Hoge dijk 66, Oosteind
16. Willy Koenen, Groenstraat 11, Dongen
17. Peter en Elly Verschure, Groenstraat 11a, Dongen
18. Vruchtenparadijs, Peter en Silvie, Kanaaldijk Noord dicht
bij Doelstraat, Dongen
Voor uitgebreide informatie over de tuinen en kunst:
Zie internet http://sites.google.com/site/tuinendongen
Of telefonisch bij Frans van Schaik 0162-313344 of Gerard
Spapens 0162-323516
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