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BESTUURSPRAATJE
Na de zomer volgt de herfst, je moet er eigenlijk nog niet aan denken,
toch is het onvermijdelijk, de zomer eindigt. Natuurlijk betekent dat nog
niet, dat er niets meer te beleven valt en dat we constant met de
regenjas aan moeten lopen, nee de herfst kan ook een heel mooi
jaargetijde zijn, met prachtig wandelweer.
Vorig Hoefblad melden we al dat de paardenstal is gesloopt op Natuurtuin Kandoel, we gingen ervan uit dat de nieuwe units snel geplaatst
konden worden, echter de verkoper kwam plots met en hogere prijs,
iets wat wij niet konden accepteren, zomaar een € 1000,-- extra
uitgeven, nee dat wilden we beslist niet. Dus zitten we weer in een
zoektocht naar een andere unit, die dezelfde grootte heeft en voor een
prijs die wij wel willen betalen, inmiddels is er contact geweest met
verschillende handelaren, welke uitkijken naar een dergelijk lokaal.
Hopelijk kan dit snel afgerond worden en kunnen we onze belofte waar
maken, een degelijk timmerlokaal en kantine op de tuin.
De tuin ligt er momenteel zeer fraai bij, dit door de geweldige inzet van
een vaste groep, welke elke maandagmorgen actief zijn. Er wordt
gemaaid, gehooid, gesnoeid en onkruid gestoken, de ene keer is het
werk leuker als de andere, maar altijd gaat het er gezellig aan toe.
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Steeds meer mensen weten de weg naar ons natuurparadijsje te
vinden en niet alleen mensen. De vele fotografen die onze vogelobservatiehut gebruiken weten ervan mee te praten, al meer dan 55
verschillende vogelsoorten zijn er inmiddels gespot en dat is echt
bijzonder. Zo werd de goudvink, de kruisbek, appelvink, grote gele
kwikstaart, grauwe vliegenvanger en zelfs de ijsvogel vanachter de
luiken gezien. We doen dan ook niet onder voor de proffesionele
vogelkijkhutten. De tuinmannen spelen hierbij ook weer een voorname
rol, want ook de omgeving van deze spotplaats is in onderhoud van
dezelfde mensen. Als tuinwerker maak je ook weleens bijzondere
dingen mee, zo zaten we laats te schaften en landde er pardoes een
ijsvogel op de staak bij de vijver, een moment om nooit te vergeten.
Is het slecht weer, dan worden er nestkasten getimmerd, een klus voor
de vereniging, want elke verkochte nestkast is weer een bijdrage aan
de verenigingskas. Jos van den Elshout zag bijgaande eekhoorn.
Bent u er dit jaar nog
niet geweest, dan moet
u zeker eens een keer
gaan kijken, neem wat te
drinken mee, iets voor
de picknick en u hebt
een geweldige wandeling. Vele wilde planten
staan nog te bloeien, er
is volop fruit, vlinders
vliegen je om de oren,
kortom genieten.
Neem ook eens deel aan
één van onze georganiseerde wandelingen,
er is zoveel te beleven
en onze gidsen maken
er enorm veel werk van,
allemaal om het u naar
de zin te maken.
Voor je het weet is het
weer oktober en starten
we met onze avonden in
de zaal van De Heren
van Dongen, er zal
opnieuw een mooi
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programma gepresenteerd worden, zelf bijt ik de spits af. Op dit
moment ben ik bezig met een nieuwe film, met als titel "De Donge".
Alweer 8 jaar lopen we haast wekelijks langs de Donge en hebben
altijd de camera in de aanslag, om al het moois wat hier te beleven is
vast te leggen, meer hierover elders in dit Hoefblad.
Maar ook de werkgroepen zijn steeds druk bezig, zo zijn er al vele
tochten geweest van de vogelwerkgroep, welke ook allerlei tellingen
hebben gedaan. Nestkasten worden elk jaar gecontroleerd en schoon
gemaakt, ijsvogelwanden onderhouden, kortom er gebeurt ontzettend
veel, werkzaamheden waaraan ook u kunt deel nemen. Natuurlijk geldt
dit ook voor onze uilenwerkgroep, welke jaarlijks de ronde doet en
nestkasten vrij maakt van braakballen en controle uitoefent op broedresultaat.
Ook de vlinderwerkgroep doet veel inventarisatiewerk in de diverse
gebieden, juist deze groep kan nog wel wat versterking gebruiken, na
25 jaar vallen er ook leden van deze groep af en men ziet u graag
komen als lid van deze werkgroep. Men gaat er zelfstandig op uit om
vlinders waar te nemen, een leuk karweitje, je bent immers buiten in
de natuur en vlinders vliegen alleen met mooi weer, wat wil een mens
nog meer. De vlinderwerkgroep gaat regelmatig op stap, naar een bekend vlindergebied, zo komt men elk jaar wel in Limburg en aan de
kust in een duingebied.
Neem gerust eens contact op met de contactpersoon van een dergelijke werkgroep, men neemt u graag eens mee, om u in te wijden in het
reilen en zeilen van de werkgroep. Men hoeft beslist geen deskundige
te zijn, al doende leert men, we heten niet voor niets Ken en Geniet.
Tenslotte, bij deze nog een oproep, we hebben een vacature bij de
redactie, Leo Reijnierse heeft te kennen gegeven te stoppen met het
redactiewerk. Hebt u schrijverstalent, of kunt u meehelpen met de samenstelling van ons verenigingsblad meldt u dan aan, of loop eens
mee bij een redactievergadering, wij stellen dit zeer op prijs.
Christ Grootzwagers (voorzitter)

BUSTOCHT NATIONAAL PARK DE MAASDUINEN 16-09-2017
In tegenstelling van wat er op de tochtenlijst aangekondigd staat, gaan
we niet naar het Leudal. Bij de voorbereiding van deze bustocht bleek
dat de wandelmogelijkheden beperkter zijn als voorheen, vandaar dat
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we gekozen hebben voor een nieuw gebied, het Reindersmeer bij
Well.
De bus vertrekt om 8.00 uur bij de Salamander, we rijden dan naar
Well in Noord Limburg. Rond 9.30 uur hopen we aan te komen bij het
bezoekerscentrum de Maasduinen, hier is een kleine tentoonstellingsruimte van
Stichting
het Limburgs
Landschap.
In de sluis
is een
Brasserie,
met de
naam In de
Sluis, aan
de ene kant
kijk je de
sluis in en
aan de
andere
kant ligt het
Reindersmeer. Het
is een
unieke
locatie, het
restaurant
ligt als het
ware op het water, dwars voor de sluis.
Hier worden we ontvangen met koffie of thee en hoe kan het ook anders een stuk Limburgse vlaai.
Om 10.00 uur vertrekken we met de bus naar een gebied 10 kilometer
verderop, de Hamert, hier maken we een wandeling van ongeveer 4,5
kilometer.
Tussen Wellerlooi en Arcen ligt Landgoed de Hamert, 1084 ha groot.
Dit gebied, gelegen tussen Maas en Duitse grens, omvat een breed
scala aan landschapstypen: de Maasweiden, droge loof- en naaldbossen, heidevelden, vennen, hoogveen, akkers en het snelstromende
Geldernsch-Nierskanaal met zijn beekbegeleidende vochtige bos. Het
landgoed maakt deel uit van Nationaal Park de Maasduinen.
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Hier maakt het bos een natuurlijkere indruk, de boomlaag bestaat vrijwel geheel uit de hier thuis horende zomereik. Doordat ze vele eeuwen intensief als hakhout dienden en door hun groeiplaats op voedselarme bodem zijn deze eiken echter relatief dun en laag gebleven.
Centraal op de Hamert ligt een grote oppervlakte droge heide met verspreid enkele bomen en boomgroepjes. De heidevegetatie bestaat
vrijwel geheel uit struikheide, bochtige smele en op vochtiger delen
pijpenstrootje. Af en toe geven muizenoor en tormentil meer kleur aan
de vegetatie. Het is een uitstekend leefgebied voor veel insecten, zeker op plaatsen waar nog wat braamstruweel aanwezig is. Soorten uit
de sprinkhanenfamilie zijn goed vertegenwoordigd, met onder andere
de blauwvleugelsprinkhaan en de veldkrekel. De rijke insectenwereld
vormt een belangrijke voedselbron voor de hazelworm, de levendbarende en de zandhagedis, die beide op de hei voorkomen. De gladde
slang jaagt weer vooral op de hagedissen. Al deze soorten houden
van een gevarieerde heide. Daarom is op de Hamert de afgelopen
jaren op een groot aantal plaatsen kleinschalig geplagd.
Op de open terreindelen liggen verscheidene vennen. In het zuidelijk
deel van de Hamert ligt het Pikmeeuwenwater, ingesloten door een

hoge rug van stuifduinen. Hier groeit een restant van ooit in Nederland
veel voorkomend hoogveen. Op de drijvende mat van veenmossoorten
leven planten als lavendelheide, kleine veenbes en verschillende zeggensoorten. De afwisseling van water en land levert altijd grote aantallen libellen en waterjuffers op. Alle vennengebieden op de Hamert zijn
van groot belang voor de rijke amfibieënfauna die het gebied heeft.
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Op de relatief voedselrijke en vochtige gronden langs het GeldernschNierskanaal staan grote zomereiken en zwarte elzen. In de struiklaag
komen gewone vogelkers, rode kornoelje en wilde kardinaalsmuts regelmatig voor. Het kanaal, rond 1770 gegraven, voert water uit Duitse
landbouwgebieden af naar de Maas. Het 'kanaal' ziet er zeker niet uit
als een kanaal. Op Nederlands grondgebied mag het water zelf zijn
weg zoeken. Door de natuurlijke hoogteverschillen van ongeveer 7
meter heeft dit geresulteerd in een snel stromende, meanderende
beek met steile oevers. Dit is het ideale leefgebied voor de azuurblauw- en oranjegekleurd ijsvogel. Ook een vogel van snelstromende
wateren als de waterspreeuw is er gezien. In de afgesneden meanderbochten staat het water nagenoeg stil en is plaatselijk roestrood
van kleur. Dit betekent dat er ijzerrijk grondwater [kwelwater] aan de
oppervlakte komt.
Met de bus gaat het na deze wandeling terug naar Well, naar De Sluis,
hier staat dan een heerlijk lunchbuffet voor ons klaar.
Nadat we weer op krachten te zijn gekomen, gaan we een wandeling
maken, rond een gedeelte van het Reindersmeer, wat we met een
voetveer over steken. Degenen die één grote wandeling al genoeg
vinden, is er de mogelijkheid het bezoekerscentrum en de sluis te bekijken, ook ligt er een korte wandelroute van 2,5 kilometer, u loopt echter zonder gids.

Het door zand- en grindafgravingen ontstane Reindersmeer is op
sommige plekken meer dan 20 m diep (zie de infoborden van het
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aardkundig leerpad) en is opvallend blauw gekleurd. De sluiswand
waar het bezoekerscentrum op ligt voorkomt dat het Reindersmeer
leegloopt. Open water, steile oevers zandstrand met kleine lagunes,
bos, heidevennen, stuiflandschap en vergezichten over het Reindersmeer geven de diversiteit van het gebied goed weer.
Als Ken en Geniet maken we een wandeling van ongeveer 4 kilometer,
dus de helft van het Reindersmeer, daarvoor doorsnijden we het meer
en pakken het voetveer. We kunnen genieten van mooie uitzichten
over het water.
De oude zandzuigput is omgevormd tot een
bijzonder natuurgebied. De
kanten zijn afgevlakt en de
rond het meer
liggende zandduinen voeren
met de regen
zand het water
in, zo ontstaan er hier en daar diepe geulen in de wal, maar ook in het
water ontstaan een soort van wallen. De plassen die op deze manier
zich ontwikkelen zijn een ideale plek voor amfibieën. De omringende
gronden raken langzaam begroeid met een grote diversiteit aan planten dat weer goed is voor de insecten en die vormen weer een prooi
voor vele vogels.
De Maas is natuurlijk de grondlegger van dit gebied, deze heeft het
grind en zand aangevoerd vanuit het buitenland, door de vele bochten
heeft er veel afzetting van dit zand plaats gevonden. Later toen de
loop zich verlegde is dit zand gaan verstuiven en vormden zich de
Maasduinen, waarover wij gaan wandelen.
Na deze wandeling komen we terug bij de Brasserie de Sluis en kunt u
op eigen gelegenheid hier nog wat drinken of rond kijken.
Om 16.30 uur vertrekken we weer naar Dongen, zodat we rond 18.00
uur weer bij de Salamander aan zullen komen.
De kosten van deze bustocht, inclusief koffie met vlaai en lunch, bedragen voor leden € 35, - en niet-leden € 40, -
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Voor deze bustocht moet u zich opgeven via de opgavenadressen,
betalen echter doen we, via de bank. Uw opgave en betaling dienen
voor dinsdag 5 september binnen te zijn, zie programma.
WINKELSBROEK 28-05-2017
Met een kleine groep gingen we deze dag weer eens naar België, naar
Kasterlee, net voorbij Turnhout en zouden het natuurgebied het Winkelsbroek verkennen.
De ganse rit hier naartoe had het al geregend, wat bij Turnhout overging in een ware hoosbui, we leken wel gek, dat we nu gingen
wan-elen. Aan de straat Winkel parkeerden we, de paraplu's werden
tevoorschijn gehaald, regenjassen aangeschoten, op een enkele
eigenwijze na, Jos en ondergetekende zagen het wel zitten en lieten
de jas achterwege.
De lucht brak open en al snel liet het zonnetje zich zien, we liepen het
gebied in langs wat volkstuintjes. Al vrij snel kwamen we bij het eerste
bijzondere punt aan, een grote vogelkijkhut. Een hut met 2 verdiepingen, het onderste gedeelte was in gebruik als opslag voor de
plaatselijke natuurgroep, wij gingen naar de bovenverdieping. De
luiken gingen
open en we
kregen uitzicht
over het gebied,
een nat gedeelte, met
recht voor ons
een grote waterplas, waarop
enkele eenden
zaten. De plas
werd omsloten
door rietmoeras,
een prima lokatie voor de karekiet, dodaars,
maar ook voor de blauwborst. Helaas liet die blauwborst zich niet zien,
maar wel even horen, dus turen met de kijker, echter zonder resultaat.
Het Winkelsbroek is een groot moerassig laagveengebied, aan de
oevers van de Kaliebeek, in het verre verleden werd hier turf gestoken.
Nu is het een groot natuurgebied, dankzij een Gemeentelijk Natuur9

ontwikkelingsplan van de stad Turnhout konden er grote beheerwerken worden uitgevoerd, zoals een deel van de oevers ruimen en
afschuinen, een veedrinkpoel aanleggen, een moeras openmaken,
een vogelkijkhut bouwen en knuppelpaden plaatsen.
Later zou blijken dat die knuppelpaden onmisbaar waren, het was er
erg nat, zoals het in een moerasgebied hoort te zijn. Langs het pad
stonden vele bloemen te bloeien, onder andere de echte koekoeksbloem, waarvan men vroeger dacht dat deze meegebracht werd door
de koekoek. De Nederlandse naam is mogelijk ontstaan doordat de
planten bloeien als de koekoek weer in het land is en begint te roepen.
In de bladoksels zie je vaak schuim, waarin de larve van een schuimcicade leeft (het koekoeksspuug). Het zou dus ook kunnen dat de
naam daarvan afkomstig is. Silene verwijst naar de bosgod Silenus, de
Griekse vader van de silenen, die vaak met een dikke buik, net als de
kelk van sommige soorten, dronken en rijdend op een ezel werd afgebeeld. Volgens anderen stamt silene af van het Griekse sialon
(speeksel), omdat vele soorten kleverig zijn. Flos-cuculi betekent
koekoeksbloem.
De bosgod hebben we niet gezien, wij lieten ons leiden door Jos van
Dongen. Langs natte graslanden liepen we richting de grote Kaliebeek,

overigens het boscomplex hier heet Dongen, zou Jos op zoek zijn naar
zijn roots? Hier in de buurt stromen vele beken, vroeger werden die
allemaal Calie genoemd, althans in deze streek, zoals men bij ons de
beken allemaal Lei noemde en iets westelijker Aa.
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Regelmatig overstroomt de beek, voor ons was dit gelukkig nu niet het
geval, we konden nog met redelijk droge voeten het gebied doorkruisen. Op vele plekken stond de gele lis prachtig in bloei, hetgeen ook al
iets zegt over de natheid van de omgeving. Zo liepen we verder, dan
eens over een modderig paadje, dan over een knuppelbrugje, waarbij
we op diverse plaatsen wat klauterwerk hadden.
Bij één van de knuppelbrugjes viel ons oog op een beestje wat daar
rond kroop. Jos wist het te pakken te krijgen en het bleek een alpenwatersalamander te zijn, tja en zoiets moet je niet in handen geven bij
Jos. Er kwam een heel verhaal op gang, de meesten weten het al wel,
Jos is een verwoed liefhebber van salamanders, van kinds af aan
kweekt hij deze in zijn terraria en met veel succes.
De alpenwatersalamander is weinig kieskeurig wat zijn landbiotoop
betreft en wordt o.a. aangetroffen in weidelandschappen, heidegebieden, loof- en naaldbossen, struwelen en parken. Zelfs tuinen in
woonwijken
worden regelmatig gebruikt. In de
lente kan je
de alpenwatersalamander vooral vinden in
weide- en
bospoelen,
(tuin)vijvers,
sloten en vennen. Ook kleine, ondiepe plasjes op bospaden (‘karre-sporen’) worden
vaak gebruikt als voortplantingsplek. In Vlaanderen is de soort vrij
algemeen en komt ze in elke provincie voor.
Hoe kan je de alpenwatersalamander herkennen?
 middelgrote watersalamander (mannetjes 10 cm, vrouwtjes tot
12 cm)
 buik en keel opvallend oranjerood gekleurd en (bijna altijd) ongevlekt
 kop, flanken en staart bij mannetjes blauwgrijs, bij vrouwtjes
meestal grijsgroen gemarmerd
 lichtwitte band (met kleine, ronde, zwarte vlekken) loopt van de
snuit, over de flanken tot aan de achterpoten
11



in landfase donkerder tot zwart gekleurd met vager vlekkenpatroon

Wat eet de alpenwatersalamander? Volwassen alpenwatersalamanders eten vooral dansmuggen(larven), kikker- en salamandereitjes,
kevers, libellen, vliegen en regenwormen.
Natuurlijk werd het beestje weer terug gezet in zijn natuurlijke habitat,
waarna we weer verder wandelden, nog even zijn we naar een uitzichtpunt gewandeld, maar helaas was er nu niet veel te zien.
Op vele plekken stonden prachtige knotwilgen, welke regelmatig geknot werden, ook kwamen we langs zogenaamd elzenbroekbos.
Elzenbroekbossen worden in de Lage Landen gekenmerkt door een
matig open tot dichte bosvegetatie
met een soortenarme boomlaag
die 10 tot 20 m hoog wordt. Vooral
de zwarte els is een veel voorkomende soort, soms zelfs de enige
boom die zich in dergelijk milieu
kan handhaven. De struiklaag is
meestal slechts pleksgewijs ontwikkeld op plaatsen waar de bodem iets droger blijft.
De kruidlaag is vaak goed ontwikkeld maar weinig specifiek, ze omvat soorten die ook in moerasruigten en rietlanden worden aangetroffen. Grassen en grasachtige
planten, vooral de zeggen, zijn
dominant.
In de moslaag spelen veenmossoorten een belangrijke rol, maar
het gewoon sterrenmos is de
meest voorkomende mossoort.
Hier en daar stond de stinkende
gouwe te bloeien.
Vroeger was het gebied naast ontveningsgebied ook in gebruik als
hakhoutbos. Hout was indertijd een heel normaal product om de kachel te stoken, men kapte het hout tot net boven de grond en liet de
boom weer uitlopen. Meestal liet men één of twee staken staan, welke
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snel weer uitgroeiden tot dikke stammen, die vervolgens weer gekapt
werden.
Natuurlijk heeft onze gids nog veel meer verteld, maar daarvoor moet
u gewoon eens een keer mee gaan, mee genieten en uw kennis bijspijkeren.
Voor ons was het weer een geweldige ervaring en tevreden keerden
we weer huiswaarts, onderweg maakten we nog een korte stop bij
Café de grens, waar ons een flinke bak koffie wachtte, Jos wederom
bedankt voor jouw prachtige tekst en uitleg, we hebben weer een mooi
Belgisch gebied ontdekt.
Christ Grootzwagers
AVONDWANDELING DE REE 21-07-2017
Met een leuke groep gingen we op pad om de ree te spotten in Landgoed Huis ter Heide. Dit gebied van Natuurmonumenten is zeer geschikt voor de ree, er is een grote afwisseling van bos, hei, vennenoevers en open grasland. De ree vertoeft daar erg graag, het bos benut
hij als rustplaats, waar het dier meestal ook slaapt. De weilanden zijn
bij uitstek geschikt om te grazen, de ree vindt het dan fijn als er stroken bos tegenaan liggen, waar ze zich naar toe kunnen verplaatsen
bij gevaar. Water is niet van zo'n groot belang, de ree haalt veel vocht
uit het gras.
We parkeerden aan de Tussenbaan,
links lagen vroeger de munitiedepots,
thans zijn de bosweiden in gebruik van
de biologische boer, Dick Dankers, ook
een lid van onze vereniging. Met wat
geluk kan je op deze bosweiden ook al
de ree spotten, vooral in de vroege ochtend.
De bosweiden worden niet bemest en
verschralen zo, wat in de toekomst zal
leiden tot meer bloemenrijkdom, met wat
geluk hoor je hier ook de bosuil roepen.
Achter in dit gedeelte liggen nog een
paar oude brandputten, deze zijn van
belang voor de hier voor komende amfibieën.
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Meteen staken we al een wildrooster over, hier kunnen echter de
Schotse Hooglanders niet komen, maar het is een extra veiligheidsmaatregel, mochten dieren buiten het omrasterde gebied komen, dan
kunnen ze in ieder geval niet op de openbare weg rond zwerven.
Voor het bespannen paard is hier een poort gehangen, Huis ter Heide
kent diverse routes, ook een route voor paard en wagen.
Wij gingen te voet het gebied in, meteen werden er afspraken gemaakt
over het gedrag deze avond, want wil je wild zien, dan moet je uiteraard stil zijn, geen drukke bewegingen maken en niet roepen als je iets
ziet. Een hand opsteken is
een prima signaal voor de
rest van de groep, om
erop te wijzen dat er iets
gezien wordt.
Langs de Tussenbaan
staan vele jonge acacia's,
deze worden ook wel valse Christusdoorn genoemd, er zitten vervaarlijke doorns aan de onderste takken. Als de boom
wat groter is, zitten er hogerop geen doorns meer,
de functie van de doorns
is dan ook het voorkomen
van vraat door dieren en
die kunnen maar tot een
beperkte hoogte komen.
Verder staan er erg veel
bramen, een prima plek
voor vogeltjes, welke zich
hierin kunnen verschuilen,
ook voor het konijn is dit een veilige plek. De bramen zijn in trek bij
vele insecten, vogels en dieren, zo lust ook de vos graag bramen,
vandaar dat er vaak gewaarschuwd wordt, de onderste bramen met
rust te laten. Want de vos doet hetzelfde als een hond, hij licht zijn
poot op en urineert tegen de onderste takken, de vos heeft tamelijk
veel last van lintwormen en de eitjes daarvan kunnen met de urine op
de onderste bramen terecht komen.
Overigens doet de ree hetzelfde, om zijn territorium af te bakenen urineert deze ook op diverse plekken, als u een hond hebt zult u dat juist
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in deze tijd goed kunnen merken. Een hond ruikt dit signaal van de ree
en zal overal lopen te snuffelen, nu eind juli is dat het ergste.
Deze periode, die al in juli is begonnen, begint voor de reebok met het
afbakenen van zijn territorium, o.a. door met zijn gewei tegen jonge
boompjes te schuren. Ook krabt hij met zijn voorpoten over de grond.
Hiermee geeft hij zijn geur af waarmee hij aangeeft wat zijn gebied is.
Mocht er een andere reebok in zijn gebied komen, dan kletteren de
geweien vol geweld op elkaar. De bokken blaffen als ze kwaad zijn. De
hormonen gieren door het lijf en er wordt onderling veel gevochten om
de dames.
Reeënbronst is de paartijd van de reeën. De bokken gaan op zoek naar geiten om mee te paren. In
de bronsttijd is het makkelijker om reeën te zien
dan de rest van het jaar. Voorafgaand aan de paring lopen de bok en de geit soms vele rondjes achter elkaar, een grappig ritueel om te zien. Dan weer
gaat het in volle ren dwars door het bos en open
veld. Ze rennen dan soms vlak langs je heen, want
een dergelijk bok heeft alleen maar oog voor de
geit. Tja, dat zouden we deze avond ook mee willen maken.
Het eerste pad sloegen we in, een smal pad, met
recht vrij open bos, een plek waar je doordeweeks
ook overdag zo nu en dan de ree kan spotten.
Langs het pad zie je waar de bok zijn gewei heeft
geveegd, aan de beschadigde bast van de jonge
boompjes en de krabsporen in het gras. We gaan
door het poortje het omrasterde gedeelte in en
pakken hier ook weer een smal spoortje. Rechts
daarvan is een rustgebied, waar het wild zich graag
ophoudt, het is dan ook een vrij dicht bosgedeelte.
Aan de afgekrabde schors van enkele bomen is
goed te zien dat de das zich hier ook regelmatig
laat zien. Dit is echter een nachtdier, wat je zelden
of nooit te zien krijgt, wel zijn sporen, de zogenaamde dassenputjes en gaten bij de wortels van
bomen. Soms zie je ook dat een mierennest overhoop gehaald is, ja een das moet ook eten. Aan het
eind van dit slingerpaadje komen we bij een beukenlaan, links daarvan was vroeger ook in gebruik
als munitiedepot, gelukkig is dat verleden tijd, de
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natuur heeft bezit genomen van dit terrein en vaak houden ook reeën
zich hier op, een prima plek, want recht daar tegenover ligt een groot
driehoekig weiland en daar kun je als ree goed eten. We stonden daar
even stil en in de verte wordt de eerste ree gezien, meteen zagen we
hoe groot een ree is, het dier kwam nauwelijks boven het hoge gras
uit.
In stilte liepen we verder, links een dicht naaldbos, rechts wederom
een half open bos, weer een goede plek. We stonden stil bij een
springplaats, een spoor voerde door het hoge gras naar de sloot, daar
was duidelijk te zien waar de dieren zich afzetten, om aan de overkant
te komen. Overigens zijn droge diepe sloten voor de ree een uitstekende weg, ze verplaatsen zich graag door deze sloten, van de ene
naar de andere plek, aan het zicht onttrokken, door de vaak begroeide
oevers. Het brede pad gaat over naar een smaller gedeelte door het
naaldbos, achterin zagen we een nestkast van de bosuil, welke bijna
jaarlijks gebruikt wordt. De bosuil is in deze tijd allang uitgevlogen,
deze begint al in januari met broeden. We gingen door het poortje en
kwamen bij een ingesloten akker, Hier zaait men jaarlijks de grond in
met een kruidenrijk mengsel, andere jaren zagen we hier altijd de eerste exemplaren, helaas bleef het deze keer stil.
Dus werd de zoektocht voortgezet in de richting van het acacialaantje,
daar ligt nog een akkertje, met daarachter weilanden. Tussen de weilanden door ligt weer een sloot, welke vaak benut wordt door de reeën.
Maar hoe goed
we ook keken
geen ree te zien,
ook niet langs de
bosrand, wel
hoorden en zagen
we een buizerd
rond cirkelen. We
liepen het acacialaantje even
voorbij en meteen
was er wat opwinding in de groep,
daar in de verte
stond een ree,
een bok. Iedereen
had hem goed
kunnen waarnemen, al snel werd een tweede exemplaar ontdekt, een
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geit. We besloten in stilte door te lopen, de kans dat we ze dan beter
te zien zouden krijgen was groot. Het laantje hield ons als wandelaar
uit het zicht, voor fotografen een ideale plek. De acacia's worden hier
door veel vogels benut als nestplaats, de schors is dik, maar zit vaak
ook los van de kern en op veel plekken ontstaan spleten. Ideaal voor
boomkruipers,
pimpelmezen,
koolmezen en de
boomklever, deze
maken achter de
schors hun nest.
Ook vleermuizen
weten deze holtes
te vinden, bij
schemer vliegen in
deze omgeving er
velen rond.
Langzaam liepen we naar achter, regelmatig even speurend naar de 2
reeën, welke rustig leken te grazen. Dan gebeurde er iets onverwachts, zelf was ik er al bang voor, ik had in de verte al enkele fietsers
gezien en dat gold ook voor de bok. Met grote sprongen liep hij in onze
richting en naar de geit, daar aangekomen zwenkten ze naar de kant
van het bos, sprongen over de draad en zochten de beschutting van
het donkere bos op. Voor ons was het een kleine teleurstelling, we
hadden zo gehoopt ze mooi van dichtbij te zien, die kans was nu miniem.
We staken de Galgeneindsestraat over en vervolgden onze weg door
het open bos, met de hoop nog wat wild te zien, dat echter viel wat
tegen, niets kwam er tevoorschijn. Als gids besloot ik een extra stuk te
lopen, tja je wilt natuurlijk wel wat spotten, dus liepen we richting het
Leikeven. Dit is ook weer een stil slingerpad, waar het wild zich graag
op houd. Heel even maar zagen we een ree wegspurten, het zat ons
deze keer niet echt mee. Hier en daar stonden we even stil, om rond te
turen, het enige wat we zagen was een mierennest. Deze zijn tegenwoordig ook beschermd, er liggen er velen van, enorme mierenhopen,
met grote volken, want wat je boven de grond ziet is vaak maar de
helft van het nest, het zit vaak net zo diep in de grond, als de hoop
hoog is. Bij één nest was duidelijk te zien dat hier een dier ingebroken
had, waarschijnlijk had de das hier zijn slag geslaan.
Aan het eind van dit pad kregen we zicht op de vennen, het Leikeven
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is een prachtig ven en bood ons een weids uitzicht. De schemer viel in
en we zetten onze speurtocht voort en sloegen bij het uitzichtpunt links
af. Hier ligt rechts een nieuw gegraven ven, wat ook Plakkeven wordt
genoemd, maar daarvoor ligt een weiland, gedeeltelijk begroeid met
wat kleine bosjes en struiken een veilige plek voor de ree. Tussen de
struiken zagen we er al snel één staan, en nog één, kijkers werden

weer gericht. De teller voor dit gedeelte kwam uiteindelijk op drie te
staan, geen slecht resultaat.
Ik vertelde dat we nu echt stil moesten zijn, zo dadelijk zouden we bij
een weiland komen, waar de reeën vaak samen komen, andere jaren
was dit een waar spektakel, zo zagen we daar vorig jaar maar liefs 6
exemplaren. Muisstil liepen we naar de wei, het werd al vrij donker, zo
tussen de bomen, bij de wei aangekomen zakte de moed ons in de
schoenen. Aan de overzijde waren mensen, welke zich onrustig gedroegen en dan weet je het wel, daar kunnen de dieren niet tegen en
zoeken hun heil in het bos, erg jammer.
Over de Galgeneindsebaan ging het richting het bankje, waar zojuist
de onruststokers zaten, die waren natuurlijk verdwenen. Over de Tussenbaan liepen we richting de parkeerplaats, halverwege hoorden we
nog wel de bosuil en dat is natuurlijk ook ontzettend mooi. Bij de auto's
aangekomen vroeg ik of de deelnemers nog zin hadden in een bakske,
het was toen inmiddels 22.00 uur, de meesten hadden daar wel trek in.
Bij het Café tegenover de kerk in de Moer, het Maoske, zochten we
het terras op en praatten daar wat na, om daarna tevreden huiswaarts
te keren, iedereen vond het weer een mooie tocht.
Christ Grootzwagers
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Zaterdag 2 september: Fietstocht van een hele dag, ons fietsteam
neemt u weer mee voor een tocht door onze prachtige omgeving. De
windrichting bepaalt in welke richting er gefietst wordt, men probeert
altijd wind mee te hebben. De gidsen kennen ons Brabant op hun
duimpje en weten altijd de mooiste plekjes te vinden, over goed begaanbare paden. Voor tussen de middag dient u zelf zorg te dragen
voor uw lunch en wat te drinken.
Vertrek 9.30 uur, opgeven voor dinsdag 29 augustus.
Zaterdag 16 september: Bustocht naar de Maasduinen in Noord Limburg, hier bezoeken we 2 gebieden van het Nationaal Park, ten eerste
de Hamert bij Wellerlooi en ten tweede het Reindersmeer bij Well. Bij
het eerste gebied ligt de nadruk op het prachtige heidegebied, het
Pikmeeuwenwater en het Geldernsch Nierskanaal, na de lunch lopen
we rond het Reindersmeer.
Voor verdere informatie zie vanaf pagina 5 van dit Hoefblad.
Voor deze bustocht moet u zich opgeven via de opgavenadressen,
betalen echter doen we op dezelfde manier als andere jaren, via de
bank. Uw opgave dient voor dinsdag 5 september binnen te zijn.
Ook uw betaling dient u te voldoen voor deze datum op rekeningnummer IBAN: NL44 RABO 0111984114 van de Rabobank Dongen, vermeld daarbij het aantal personen, bus, uw naam en straatnaam.
Straatnaam is i.v.m. het aantal dezelfde namen. Mocht het voor u bezwaarlijk zijn, dit via de bank te regelen, dan kunt u ook contant betalen bij de opgavenadressen.
Zondag 1 oktober: Autotocht van een halve dag naar de Alphense
Bergen tussen Alphen en Chaam. Waar we samen met Beppie Verhage een wandeling maken, In dit gebied liggen verschillende graslanden, die voor verrassende uitzichten zorgen. Langs de randen van
deze open plekken grazen in de ochtend- en avondschemering vaak
reeën. Het is een zeer afwisselend gebied, waar de natuurwaarden
hoog zijn.
Vertrek 8.00 uur, opgeven voor dinsdag 26 september.
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Zondag 15 oktoberi: Autotocht van een halve dag naar Boswachterij
Dorst onder de bezielende leiding van Toon Thielen. Deze loopt vanuit
restaurant Beum het gebied in, het betreft de paddenstoelenwandeling. In dit leemrijke gebied komen deze in allerlei variëteiten voor. Het
is één van de beste gebieden in onze omgeving. Toon zal er veel wetenswaardigs over te vertellen hebben.
Vertrek 8.00 uur, opgeven voor dinsdag 10 oktober.
Woensdag 18 oktober: Start van ons avondprogramma, de eerste
voorstelling zal geheel in het teken staan van De Donge. Christ heeft
hier alweer 8 jaar haast wekelijks een wandeling gemaakt en daarbij
vele beelden geschoten. De film gaat over het gedeelte van de Donge
ter hoogte van 's Gravenmoer, alle seizoenen zullen de revue passeren. Natuurlijk mogen de vogels, vlinders en planten niet ontbreken.
Zie voor meer informatie pagina 25 van dit Hoefblad.
De voorstelling vindt plaats in de zaal van De Heeren van Dongen,
Sint Josephstraat 187, aanvang 20.00 uur.
Zaterdag 28 oktober: Autotocht van een hele dag, de zogenaamde
vogeltrektocht, onze reis gaat dit jaar naar Philipsland. Een klein
voormalig eiland, omring met schorren en slikken van het nationaal
park de Oosterschelde waarbij de kuststrook gemakkelijk te bereiken
is. Natuurlijk hopen we weer vele vogelsoorten te mogen spotten.
Meer informatie betreffende deze tocht vindt u op pagina 24 van dit
Hoefblad. Gids voor deze dag is Kees van Dongen.
Vertrek 8.00 uur, opgeven voor dinsdag 24 oktober.
Zondag 12 november: Autotocht van een halve dag naar Annnina's
Rust bij Hilvarenbeek. Het zuidwestelijk deel van het landgoed is aangelegd in Engelse landschapsstijl, hier zijn ook vele rhododendrons
aangeplant. Het overige deel bestaat voornamelijk uit naaldbosaanplant en werd ook voor de houtproductie gebruikt.
Tegenwoordig is het landgoed bezit van het Brabants Landschap,
maar daar weten de gidsen Jan Jansen en Fia Grootzwagers nog veel
meer over te vertellen.
Vertrek 8.30 uur, opgeven voor dinsdag 7 november.
Woensdag 15 november: filmavond gepresenteerd door Hanny Oerlemans, "rondom de Vierwaldstättersee" Dit keer laat zij u de prachtige
natuur van Zwitserland zien en wel de omgeving van de Vierwaldstät-
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tersee. Dit uitgestrekte meer ligt tussen bergen met een rijke flora en
fauna.
Voor meer informatie over deze avond, zie pagina 30 van dit Hoefblad,
De voorstelling vindt plaats in de zaal van De Heeren van Dongen,
Sint Josephstraat 187, aanvang 20.00 uur.
Zondag 26 november: Autotocht van een halve dag naar de Pannehoef bij Rijsbergen. Dit gebied is in beheer bij Brabants Landschap,
Jos van Dongen gaat ons hier rond leiden. Toen zij dit gebied in 1970
aankochten, was het er saai met weinig natuurwaarden. Na 47 jaar is
dat beeld totaal veranderd: aantrekkelijk gemengd bos en maar liefst
11 vennen zijn weer uitgegraven. Daarmee kwamen ook zeldzame
planten terug, zoals heidekartelblad en moerashertshooi. En amfibieën
als poel-en heikikker. De bossen zijn het thuis voor zoogdieren, als
bunzing, ree en vogels als groene specht en buizerd.
Vertrek 8.30 uur, opgeven voor dinsdag 21 november.
Zondag 10 december: Autotocht van een halve dag naar Huis ter
Heide, waar we het zuidelijk gedeelte gaan bezoeken, met als gids
Christ Grootzwagers. We doen hierbij de vennen aan en het vlonderpad, volgen prachtige slingerpaadjes en hopen natuurlijk veel te zien.
25 jaar geleden is hier een groots plan gestart, men heeft meer dan 25
vennen opnieuw uitgegraven, die gaan we niet allemaal bezoeken,
maar Christ zal u wel het één en ander daarover vertellen.
Vertrek 8.30 uur, opgeven voor dinsdag 5 december.
Zaterdag 16 december: Kerstviering in het Cambreurcollege Mgr.
Schaepmanlaan 2. Net als voorgaande jaren bent u uitgenodigd voor
de gezellige kerstochtend, we zorgen voor een hapje, een drankje enz.
Natuurlijk houden we ook weer de traditionele kerstloterij, daarvoor
mag u uw zelfgemaakte of gekregen prijsjes weer meebrengen, graag
zelfs, zodat we weer een mooie prijzentafel voor elkaar krijgen. Parkeren kunt u voor het gebouw en een fietsenstalling is aanwezig, de ingang is aan de rechterkant.
Aanvang 10.00 uur tot ongeveer 13.00 uur.
OPGEVEN VOOR DEZE EXCURSIES KUNT U BIJ:
Ad en Lenie Leeggangers, Roeloff van Dalemstaat 50,
tel. 0162-313858
En bij:
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Marie-José van Gestel, Hubertusstraat 9, tel. 0162-322316
Of (mobiel) 06-10120230
Of via e-mail: mjvangestel.burmanje@home.nl
Wie zich via e-mail opgeeft bij Marie-José krijgt altijd een bevestiging
toegestuurd. Indien dit niet het geval is, mogelijk door vakantie, dan
graag alsnog bellen naar Ad en Lenie.
Leden en niet-leden, die zich eenmaal hebben opgegeven voor één
van de tochten van Ken en Geniet, dienen de aan deze tocht verbonden kosten te voldoen. Dit geldt ook als men door omstandigheden
niet met deze tocht mee kan gaan, tenzij een ander de plaats van
hem/haar overneemt.
MEDEDELINGEN
Als nieuw lid heten we van harte welkom:
Dhr. Marcel Beudel; Schelde 23; Kaatsheuvel
Dhr. Jan Laurijsen; Achter den Ham 43; Dongen
Mw. Irma Willemse; Geer 38; Dongen
Dhr. P. Pijpers, Groenstraat 14B, Dongen
Dhr. R. Offermann, Dunantstraat 26B, Dongen
Dhr. M. Verbeeten, Dr. Leijdsstraat 22, Tilburg
Dhr. D. Boons, André Broekstraat 1A, Waspik
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
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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

Vlinderwerkgroep:
vlinder@kenengeniet.nl

Fia Grootzwagers
Schoolsticht 47
5102GD Dongen
tel.0162-517996

Natuurtuin Kandoel:

Peter Verschure
Groenstraat 11a, Dongen
Tel. 0162-313297

Kopij voor het volgende Hoefblad kunt u inleveren vóór 1 november
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
Redactie: Jos van Dongen, Sjef Kerkhofs, Leo Reijnierse, Hanny Oerlemans en Christ Grootzwagers
Zoals altijd zijn de tekeningen weer gemaakt door Sjef Kerkhofs
VOORUITBLIK VOGELTREKTOCHT 28 OKTOBER
In het najaar is het druk op de vogeltrek routes van noord naar zuid.
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Voor de vogelaars tijd om allerlei waarnemingen vast te leggen en te
genieten van de vogelmigratie. De Noordzeekust is een van deze verkeerswegen waar veel vogels van noord naar zuid trekken. Zeeland
met zijn enorme lange en gevarieerde kuststrook die een overvloed
aan voedsel heeft, is voor vele van hen een ideale plaats om te overwinteren of een korte stop te maken, op weg naar meer zuidelijk gelegen overwinteringgebieden. Op de rand van water en land is het een
ideale plaats om voedsel te zoeken, en voor de vogelspotter om ze
daar waar te nemen en te bewonderen. Vandaar dat we dit jaar weer
vanuit de vogelwerkgroep een tocht hebben samengesteld naar Zeeland. In de voorafgaande jaren hebben we al vele interessante gebieden bezocht met prachtige mooie waarnemingen. Onze reis gaat dit
jaar naar Philipsland. Een klein voormalig eiland, omringd met schorren en slikken van het nationaal park de Oosterschelde, waarbij de
kuststrook gemakkelijk te bereiken is. Op een groot aantal punten zijn
de slikken en schorren tot de waterlijn met een gewone kijker goed te
overzien. Wat we tegenkomen zijn de altijd aanwezige soorten en een
aantal toevallige passanten. Misschien zien we de flamingo’s, die in de
winterperiode hier overwinteren.
In de ochtend maken we een aantal stops met een korte wandeling
door het Bosje van Klompe, met een verscholen eendenkooi. Daarna
een lunch in een restaurant in de omgeving en in de middag weer een
aantal stops eventueel bij een vogelkijkscherm. Uiteraard het weer kan
een grote spelbreker zijn, maar we hopen op goed spottersweer. Wel
voor onderweg iets te drinken meenemen want op het eiland is verders
weinig horeca. De verdere gegevens zijn te vinden zijn te vinden in het
programma overzicht van dit blad.
Uw gids voor deze vogelkijktocht is Kees van Dongen
FILM OVER DE DONGE 16 OKTOBER
Al vele jaren probeer ik telkens weer met een nieuw programma u te
vermaken, het ene jaar is de keuze makkelijker dan het andere, er is
zoveel moois te bewonderen.
Deze keer blijf ik erg dicht bij huis, namelijk langs de oevers van onze
Donge. Al meer dan 8 jaar maak ik daar samen met Hanny, wekelijks
een wandeling, meestal vertrekken we bij het parkeerterrein aan de
grens van 's Gravenmoer, gelegen aan de Wilhelminalaan. We wandelen dan aan de Oosteindse kant, niet een verschrikkelijk grote ronde,
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want bij de tweede stuw steken we over en lopen over het fietspad
terug.
Er is onnoemelijk
veel te zien
zo langs de
waterkant,
natuurlijk de
mooiste
landschappen, welke
je wekelijks
ziet veranderen. Ook
aan vogels
is er altijd
wel wat te bewonderen, met als speerpunt toch wel de ijsvogels. We
lopen altijd met gespitste oren en blikken rond als we de hoge fluittoon
van de blauwe flits waar nemen. We krijgen vaak te horen, wat zoeken
jullie eigenlijk, soms geven de mensen dan een tip, van daar heb ik
hem gezien. Een enkele keer hoor je zelfs; de ijsvogel, die heb ik hier
nog nooit gezien. Zo stonden we een keer te praten met een oudere
man, die zijn hele leven al in dit prachtige dorp had gewoond, deze
hield stellig vol, een ijsvogel die zit hier niet, laat nu net op dat moment
de vogel langs vliegen. Dus wij hem daarop gewezen en toen hadden
we het geluk, dat hij nogmaals langs schoot en nu had hij hem ook
gezien. Verder zien we hier af en toe 2 dames van respectabele leeftijd wandelen met hun rollators, die zijn ook steeds op zoek naar deze
bijzondere vogel en ook die hebben hem al meermaals gezien.
Natuurlijk draait de film niet alleen om de ijsvogel, maar komen ook de
wilde eenden, de
fuut, meerkoet, aalscholver, zaagbek,
kuifeend en waterhoen en vele anderen in beeld.
Als vlinderaars kijken we ook naar
deze vliegende juwelen, langs de
dijken en bosjes is
25

ook op dat gebied
meer dan genoeg te
beleven. Zo zagen
we hier vele atalanta's, citroenvlinders, kleine vuurvlinders, landkaartjes, bonte zandoogjes, gehakkelde
aurelia's, maar ook
de eikenpage enz.
Langs het pad staan veel boeiende struiken, welke later weer vruchten
geven.
Natuurlijk zagen we reeën in de polder en op afstand de vos.
Langs de oevers van de Donge staan vele planten te bloeien en daar
loop je als filmer niet aan voorbij.
Kortom, filmmateriaal genoeg, om van een korte wandeling toch een
avondvullend programma te maken, dus kom eens kijken en genieten,
van onze eigen omgeving.
De voorstelling vindt plaats in de zaal van De Heeren van Dongen,
Sint Josephstraat 187, aanvang 20.00 uur.
STUG!
Op de laatste zondag van juni maakten Christ en ik een wandeling in
Huis ter Heide, in het bosgebied aan de noordkant van de weg De
Moer-Loon op Zand. Wij doen hier ook vlindertellingen, maar in juni
vliegen er weinig soorten.
We kwamen juist op een plek, waar we nogal eens eikenpages aangetroffen hebben in voorgaande jaren. En omdat deze vanaf eind juni
vliegen, vroeg ik me als doorgewinterde vlinderaar meteen af, of ze er
al zouden zijn. Tegelijk met deze gedachte kwam er iets naar beneden
gedwarreld. Het viel op de grond en het was heel donkerbruin, bijna
zwart van kleur. Ik dacht eerst nog, dat het wel een vliesje uit een dennenappel zou zijn, maar raapte het toch even op om het beter te bekijken. Ik draaide het om en aan de andere kant was het grijs met een wit
lijntje er overheen. Hé, een stukje vleugel van een eikenpage!
“Ah, dus die vliegen ook alweer!”, zei ik tegen Christ. Helaas was deze
vlinder dus het slachtoffer geworden van een hongerige vogel. Ik keek
naar boven en zag hoog in een spar inderdaad een vogel, waarschijnlijk een lijster, van de ene naar de andere tak vliegen. Zou dat de da26

der zijn? En meteen kwam er weer iets naar beneden gedwarreld. Ook
dat raapte ik op en zie: het was ook weer een vleugel van een eikenpage! Dit keer een stukje met naast het witte lijntje ook een mooi rood
oogvlekje met zwart stipje in het midden. Da’s stug!
Wie schetst mijn verbazing, als we enkele dagen later in Plantloon
opnieuw een dode eikenpage vinden op het pad; dit keer een complete
vlinder, een vrouwtje! Ik heb een foto gemaakt van de vlinder terwijl die
op mijn hand lag, zodat goed te zien is dat het een vrij kleine soort is.

De eikenpage is een heel onopvallende vlinder, die in ons land zijn
voedsel vooral zoekt in vuilbomen en dan liefst in de hogere regionen.
De kleine bloempjes van de vuilboom produceren veel nectar en zijn
daarom bij allerlei insecten in trek. Aangezien het vrouwtje eikenpage
haar eitjes aan de voet van eindknoppen van twijgen van de eik legt,
vindt je de vlinder vooral op zonnige plekken waar grote eiken en vuilbomen vlak bij elkaar staan. De makkelijkste manier om eikenpages te
tellen is om even flink met een vuilboom te schudden. De vlinders vliegen dan op uit de boom. Het handigst is het om dan met z’n tweeën te
zijn; de één schudt, de ander telt. Het is voor de schudder wel prettig
om een hoed op te hebben, want er komt dikwijls een hoop troep uit
zo’n boom gevallen!
Andere bloemen dan die van de vuilboom worden niet zo vaak bezocht, maar bijvoorbeeld braam, boerenwormkruid en distels kunnen
ook als nectarplant dienen. Nog een voedselbron voor deze vlinder-
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soort is honingdauw, oftewel de uitscheiding van bladluizen op de bladeren van bomen, met name van de eik.
De eitjes van de eikenpage overwinteren. Als in het voorjaar de knoppen van de eik gaan openbarsten, komen ook de rupsjes uit, boren
zich in een knop en beginnen te eten van het jonge blad. Oudere rupsen leven in een ijl spinsel en voeden zich vooral ’s nachts. De rups
wordt tot 15 mm lang en het lichaam is vrij breed en naar de randen
afgeplat. De kleur van de rups is roodachtig bruin met over het midden
van de rug een donkere grijsachtig bruine streep en aan weerszijden
daarvan ook nog een aantal schuine, donkerbruine strepen. Hij heeft
daarmee dezelfde kleur en tekening als een bladknop! De kleine donkerbruine kop is voor een deel in het lichaam teruggetrokken.
Na gemiddeld 56 dagen verpopt de rups in een los gesponnen cocon,
in spleten van de bast van de eik of op de grond tussen mos en afgevallen bladeren. Na ongeveer 20 dagen komt de vlinder uit de pop
tevoorschijn.

De eikenpage heeft, net als de meeste andere kleine pages, een klein
“staartje” aan de achtervleugels. Bij het mannetje hebben zowel de
voor- als de achtervleugels een blauwpaarse glans aan de bovenzijde.
Bij het vrouwtje is de achtervleugel geheel donkerbruin, haast zwart;
op de voorvleugel bevindt zich een blauwpaarse vlek.
Vooral op warme zomeravonden scholen mannetjes vaak samen in de
top van een hoge eik. Vrouwtjes zoeken zulke plaatsen op om een
partner te vinden. De vliegtijd van de eikenpage is doorgaans van eind
juni tot begin september. Hij kan echter nog wel eens tot begin oktober
gezien worden.
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In onze omgeving komt de eikenpage in de meeste bosgebieden voor.
De aantallen wisselen van jaar tot jaar, maar liggen nooit bijzonder
hoog (of wij zoeken niet goed genoeg!). Over heel Nederland gezien
komt de soort verspreid voor en gaat langzaam in aantal achteruit,
maar staat niet op de Rode Lijst en is dus (nog) niet bedreigd.
Hanny Oerlemans
FOTOSERIE "RONDOM DE VIERWALDSTÄTTERSEE"

Op woensdag 15 november mag ik weer een fotoserie presenteren. Dit
keer laat ik U de prachtige natuur van Zwitserland zien en wel de omgeving van de Vierwaldstättersee.
Dit uitgestrekte meer ligt tussen bergen met een rijke flora en fauna.
Aan de zuidwestkant kun je een wandeling langs de oever maken. We
zien hier de fuut en een vrouwtje grote zaagbek.
Vanuit Beckenried gaat een kabelbaan omhoog naar de Klewenalp,
waar alpenbloemen als voorjaarsgentiaan, aurikel en alpenkwastjesbloem groeien.
Emmetten is een dorp dat op de berghelling ten zuiden van het meer
ligt. U ziet beelden van de omgeving van dit dorp. Hier gaat ook weer
een kabelbaan omhoog en wel naar de Stockhütte. Naast nog meer
bloemen, zoals mannetjesorchis en melige sleutelbloem, treffen we
hier de alpenmarmot en gemzen aan. De rode wouw laat zich in deze
omgeving veelvuldig zien en ook zitten er alpenkauwen. Tijdens de
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afdaling naar het Choltal zijn ook veel plaatjes geschoten, o.a. van de
sleutelbloemvlinder en het vijfbladig tandkruid.
Vanuit Seelisberg dalen we via de "Weg der Schweiz" met een grote
boog af naar Treib aan de Vierwaldstättersee. Onderweg zien we diverse vlinders, zoals de rotsvlinder, en de prachtige penseelkever. Een
overvliegende buizerd wordt lastig gevallen door een kraai. Met de
Standseilbahn gaan we terug naar Seelisberg.
Dan volgen we de "Weg der Schweiz" de andere kant op, zuidwaarts
en hoog boven de Urner See langs. De Urner See is een fjordachtige
arm van de Vierwaldstättersee. Ons pad wordt op veel plaatsen geflankeerd door bloeiend daslook. Ook vinden we er o.a. het struikkroonkruid. We passeren het kasteeltje Beroldingen en een koppel
torenvalken laat zich goed bekijken.
Bij Isleten gaat er een weg het Grosstal in. Daar treffen we vlinders
aan als aardbeivlinder en bruin dikkopje. Aan het eind van het dal is
een deel van de berghelling begroeid met de fraaie orchidee vrouwenschoentje.
Aan de andere kant van de Urner See lopen we opnieuw een stuk van
de "Weg der Schweiz", tussen de dorpen Morschach en Sisikon. Op
een stapelstenen muurtje ontdekken we muurhagedissen. In een weitje op de berghelling lopen een reegeit en reebok.
De plaats Brunnen ligt aan de noordoostkant van de Vierwaldstättersee. Na een rit via een slingerweg omhoog zijn we op de pas
Ibergeregg. Tijdens de wandeling richting de rotstoppen van de Grosse en Kleine Mythen vinden we o.a. de alpenvleugeltjesbloem en
sneeuwheide. In de verte kunnen we de Vierwaldstättersee zien liggen.
Bij Gersau, dat aan het meer ligt, gaat ook een weg omhoog en vervolgens een kabelbaan naar de berg Rigi Scheidegg. Hier groeien
enkele bijzondere
planten,
zoals gele
lathyrus en
pluimsteenbreek en de
orchidee
met de
fraaie naam
wit bosvogeltje. We
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treffen er ook de kleine rotsvlinder en glasvleugelpijlstaart aan.
Aan de noordkant van deze berg ligt de plaats Goldau, van waar uit we
een bezoek brengen aan het bos met veel rotsblokken van conglomeraat. Bij het meertje Goldseeli zien we de witoogeend. In enkele kleinere poelen komen o.a. de ringslang en alpenwatersalamander voor.
Dan gaan we een mooi moerasgebied in, waar verschillende orchideeënsoorten en de siberische lis groeien, zie vorige pagina. Het is
een vlinderrijk gebied; zo zien we o.a. de adippevlinder, purperstreepen woudparelmoervlinder. Van de nachtpauwoog treffen we ook de

rups aan. De gedeeltes met riet worden o.a. bewoond door karekieten.
Wat verder noordwaarts kun je met een kabelbaan naar de Mostelberg. We genieten van het uitzicht op verschillende meren. Hier zien
we o.a. de raaf en de breedbladige orchis.
Tenslotte gaan we nog verder naar het noorden, naar het uitgestrekte
moerasgebied Rothenturmer Hochmoor. Ook hier zijn diverse orchideeën te vinden, zoals de vleeskleurige orchis en de welriekende
nachtorchis. Er komen veel zwarte en rode wouwen voor en we zien
vlinders als groot geaderd witje, moerasparelmoervlinder en pimpernelblauwtje.
Ik hoop U te mogen begroeten op woensdag 15 november in de "Heeren van Dongen", aanvang 20.00 uur.
Hanny Oerlemans
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VOGELWERKGROEP EXCURSIE 8-7-2017

Doordat er meerdere activiteiten van natuurvereniging Ken en Geniet
op deze dag georganiseerd waren (fietstocht K&G, open Kandoeltuin
n.a.v. open imkerijdagen van Ambrosius) gingen we dit keer met de
vogelwerkgroep op pad met 9 personen naar het eiland Tholen. Normaal houden wij een zomerstop in de maanden juli tot oktober omdat
al veel vogelsoorten hun terugreis naar het warme zuiden ondernomen
hebben. Toch wilden we kijken of de vogels, en dan vooral de kustvogels van Zeeland en in het bijzonder op het eiland Tholen, er nog verbleven.
Om 08.00 uur kwamen we in het eerste gebied aan, "De Slikken van
de Heen".
De Slikken van de Heen bestaan uit voormalige zandplaten, slikken en
schorren. Door het afsluiten van de Philipsdam in 1987 zijn de gebieden drooggevallen en ontzilt (het zoete regenwater spoelde alle zout
uit de bodem). Het gebied is nog steeds sterk in ontwikkeling. Het bestaat uit een parkachtig landschap, waarin bossages en open gedeelten elkaar afwisselen. De variatie wordt bevorderd door begrazing met
onder andere Konik-paarden en Schotse Hooglanders.
Er komen veel broedvogels voor. Minder gewone soorten als de bruine
kiekendief, de roodborsttapuit en het paapje broeden er, net als de
ransuil en de grote bonte specht. In de winter is de slechtvalk bijna
altijd aanwezig, naast grote concentraties van allerlei watervogels.
De eerste vogels die we zagen waren een tweetal grote Canadese
ganzen en iets verderop in de bosjes vlogen een groot aantal putters
heen en weer, vanuit het hoge gras stegen een viertal kneuen op. De
tjiftjaf en de winterkoning lieten zich goed horen. Aan beide zijden van
het pad liepen we tussen de koningsvarens en het koninginnenkruid
waartussen al vele vlinders en andere insecten zich ophielden. We
keken en luisterden dus niet alleen naar de vogels, al was wat we nu
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hoorden toch iets aparts. We hoorden hem wel maar zagen hem niet,
de sprinkhaanzanger.
De sprinkhaanzanger dankt zijn
naam aan de
zang van het
mannetje; een
voortdurend rinkelend geluid dat
sprekend lijkt op
dat van een
sprinkhaan. Dat
is meteen het
enige dat opvallend is aan deze
riet- en ruigtebewoner. Sprinkhaanzangers zijn erg onopvallend gekleurd en leven verborgen. Ze
houden er niet om uit de dekking van de vegetatie te komen. Sprinkhaanzangers zijn niet zo kieskeurig wanneer het hun leefgebied betreft; als het maar nat en ruig is.
Verder wandelend hoorden we ook nog de vink, de luidruchtige zwartkop, een zanglijster, koolmees, zagen we de grote bonte specht en
vloog een grote zilverreiger over. Het mannetje fazant liet zich horen
en een bruine kiekendief was aan het jagen. We liepen richting het
vogelkijkscherm en onderweg bewonderden we nog groenlingen en
roodborsttapuiten met jongen. Aangekomen bij het kijkscherm, vloog
een grote zilverreiger weg en op het water vele meerkoeten, kuifeenden en knoppers van karpers. Aan de zijkant van het scherm hadden
we hoger gelegen, nog een mooi uitzicht over het gebied en zagen we
nog lange tijd de ijsvogel. Maar vooruit....... we willen nog meer zien
dus zetten we er weer de pas in. Struinend door het mooie landschap
zagen we nog pimpelmees, zwarte kraai, hoorden we de tuinfluiter en
de tjiftjaf, vlogen merels en een 12-tal grote Canadese ganzen voorbij.
Wederom zong de sprinkhaanzanger en nu wel heel dichtbij maar wederom liet hij zich niet zien. Echter terwijl een gedeelte van de groep
doorliep en zicht hadden op zanglijster en graspieper bleven Thieu,
Corrie en Annemiek achter en bleven net zo lang wachten totdat ze de
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sprinkhaanzanger zagen, zowel het zingende mannetje als het onder
in het struweel verblijvende vrouwtje.
Zo zie je maar dat de aanhouder wint, mooie waarneming.
We moesten verder want we wilden nog veel zien vandaag. Langs de
dijk richting beginpunt zagen we nog scholekster, houtduif, grote lijster,
havik, een haas, spreeuwen, boerenzwaluw, buizerd en kleine mantelmeeuw. Voor dit gebied een mooi resultaat met 32 vogelsoorten.
Op naar het 15 km verderop gelegen natuurontwikkelingsgebied
Scherpenissepolder waar een grote vogelkijkhut staat en waar we naar
de diverse vogels konden kijken maar ook de tijd namen om van een
bakske koffie te genieten. We verbleven hier van kwart voor elf tot
kwart voor twaalf en mensen, mensen wat hebben we hier genoten.
Van dicht bij mogen genieten van tureluurs, grutto's, aalscholver, kluten met jonge pullen, kieviten, grauwe ganzen, lepelaar, Noordse
stern, bergeenden. We hoorden de veldleeuwerik, rietzanger en zagen
een jagende bruine kiekendief. Toen was er nog discussie over een
visarend, vlogen er nog vele boerenzwaluwen over, zat een torenvalk
op een hek en liet een tweetal rietgorzen zich mooi zien.

Op naar het volgende natuurgebied, het iets verderop gelegen natuurgebied "De Pluimpot".
Tholen is een belangrijke hoogwatervluchtplaats en een broedgebied
voor kustvogels zoals scholeksters, visdiefjes en kluten. De Pluimpot
werd daarom door deze vogels gebruikt om te broeden. Ook de zoutplanten en orchideeën grepen hun kans om zich te settelen op de dijken en aan de rand van de oever. De Pluimpot is toegankelijk via de
paden op de dijken. Het hele jaar door zijn er vogels te zien. Direct
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naast het pad is de oever van de watergang begroeid met doorgeschoten bosplantsoen.
Hier liepen we een korte wandeling van drie kwartier rondom deze
mooie plas. Vanaf de Slikken van den Dortsman zuid - zeedijk zagen
we grasmus, meerkoeten, hoorden we de kleine karekiet in het riet,
bergeend, tureluur, kievit, witte kwikstaart en rietgors. Het pad volgend
langs de bomenrand waar de schaduw welkom was, had je diverse
doorkijkjes waar we o.a. futen, kokmeeuwen, wilde eenden en twee
grote zilverreigers en één lepelaar zagen....... we waren niet zeker dus
nog maar eens goed kijken en jawel het waren geen zilverreigers maar
een drietal lepelaars. Verder wandelend hoorden of zagen we zwartkop, alarmerende groene specht, vink winterkoning, tjiftjaf, kleine karekiet, dodaars en een vlucht zilverplevieren.

Ook na deze mooie wandeling maakten we er wederom een gewoonte
van om nog een terrasje te pakken en alles nog even de revue te laten
passeren. Totaal deze dag hebben we 57 vogelsoorten waargenomen,
Samen hebben we van elkaar geleerd en dat is de bedoeling, kennis
en genieten gaan hier goed samen. Iedereen weer bedankt en tot een
volgend keer.
Leo Reijnierse, coördinator VWG Ken en Geniet

GEMEENTE DONGEN ZAAIT IN VOOR DE NATUUR
Onze gemeente heeft een groot gedeelte langs de Kwartelweg onder
handen genomen. Men haalde hier de toplaag weg en heeft een grote
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strook langs de weg ingezaaid, speciaal
voor de bijen, vlinders, andere insecten en
dieren.
De ecologische verbinding wordt daarmee
versterkt, speciaal daarvoor is een mengsel samengesteld, met allerlei kruiden en
bloemen. Als vereniging zijn we daar ontzettend blij mee en we zullen het in de
gaten houden en de ontwikkeling van dit
gebiedje volgen.
Ga er binnenkort eens kijken, de eerste
planten komen al op.

RABOBANK CLUBKASACTIE

Stemmen op onze vereniging tijdens de Rabobank Clubkas Campagne?
Check of je lid bent van Rabobank Tilburg en omstreken via Rabo Internetbankieren bij ‘Mijn gegevens’ #RaboClubkas Nog geen lid?
Vraag lidmaatschap aan via www.rabobank.nl/tilburg ‘De voordelen
van het lidmaatschap’ en stem tijdens de #RaboClubkas
Als Natuurvereniging Ken en Geniet doen we mee, om natuurlijk wat
geld binnen te halen voor het lokaal op onze natuurtuin. Elke stem is
geld waard en stemmen kost niets, dus doe mee en stem op Ken en
Geniet.
Stemmen kunt u in de periode van 3 tot en met 17 oktober, zie ook
verdere berichtgeving in de diverse media en als u lid bent van de
Rabobank krijgt u over deze clubkasactie persoonlijk een bericht.
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