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Waaraan werkt Natuurgroep Gestel ? 
 
Onze vereniging wil mensen graag bewust maken en laten genieten 
van de rijkdom aan natuur in en om Sint-Michielsgestel.  
We zijn daarom actief op het terrein van: 
 natuureducatie voor het basisonderwijs 
 het verzorgen van natuurwandelingen 
 de maandelijkse jeugd-natuurgroep en seniorenwandeling 
 het organiseren van excursies naar natuurgebieden 
 het geven van voorlichting, lezingen en diapresentaties over  

natuuronderwerpen 
 organiseren van cursussen over o.a. vogels, diersporen, 

planten 
 vogelinventarisatie en weidevogelbescherming 
 stimuleren van ecologisch groenbeheer 
 advisering van de gemeente m.b.t. bestemmingsplannen, 

het  landschapsbeleidsplan, natuurbescherming en 
natuurontwikkeling 

 opkomen voor natuurbelangen als deze in het geding zijn 
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ColofonColofonColofonColofon 
Ledenblad van Natuurgroep Gestel te Sint-Michielsgestel 
verschijnt 3 keer per jaar 
redactie: Henk Nijenhuis en Jaap Sonnevijlle 
redactieadres: Zernikestraat 19, 5223 CE ‘s-Hertogenbosch 
e-mail: jsonnevijlle@home.nl  
oplage: ruim 300 exemplaren (waarvan we er ruim 250 digitaal verspreiden) 
drukkerij: Bint, Sint-Michielsgestel 

InhoudsopgaveInhoudsopgaveInhoudsopgaveInhoudsopgave                                                   

Kopij voor de volgende editie? 

Graag! 

Wilt u ook een keer een bijdrage inleveren? 
Waarom ook niet! 

De sluitingstermijn voor het volgende 
nummer is 15 januari 2020 
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Nieuwe leden Nieuwe leden Nieuwe leden Nieuwe leden     Sinds het vorige bulletin hebben zich als nieuwe leden aangemeld: 
Aart-Jan Ruitenbeek & Marja Koster uit Almkerk,  
Joris Damen uit Den Dungen,  
Willeke Hendrikx uit ‘s-Hertogenbosch, 
Marjan van der Heide, Dorle & Koos Loose, Fam. Reuvekamp uit 
Sint-Michielsgestel. 
 
We heten u van harte welkom en ontmoeten u graag bij onze activiteiten.  
 

SecretariaatSecretariaatSecretariaatSecretariaat    
en websiteen websiteen websiteen website    

Dick Leering, Ericastraat 30, 5271 KN Sint-Michielsgestel 
E-mail: natuurgroepgestel@planet.nl 
Website: www.natuurgroepgestel.nl 

 

BestuurBestuurBestuurBestuur    Heeft u vragen of ideeën met betrekking tot Natuurgroep Gestel, 
neemt u dan contact op met een van ons: 
Hennie Appel,  penningmeester  tel. 073 - 689 3750 
Angela Heetvelt, voorzitter   tel. 073 - 551 9017 
Peter Janssen, bestuurslid  tel. 073 - 614 5057 
Michel van de Langenberg, bestuurslid tel. 06 - 2243 2941  
Dick Leering, secretaris   tel. 073 - 551 5370 
 

LidmaatschapsLidmaatschapsLidmaatschapsLidmaatschaps----    
bijdragebijdragebijdragebijdrage    

De jaarlijkse bijdrage is € 15,00 voor individuele leden en € 20,00 
voor een gezin. U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekening 
nr.  NL20-RABO-013.32.63.630 ten name van Natuurgroep Gestel te 
Sint-Michielsgestel, bij voorkeur door het verstrekken van een 
machtiging. De penningmeester kan u hierover verder informeren. 
  

Werkgroep activiteiten (excursies, lezingen, 
seniorenwandelingen) 
Contactpersoon: Michel van de Langenberg,  
T. 06 - 2243 2941 /  
E michel.langenberg@home.nl 
 

Werkgroep educatie 
Contactpersoon: Angela Heetvelt,  
T 073 - 551 9017 / E aheetvelt@gmail.com 
 

Werkgroep Kindermoestuin Haanwijk 
Contactpersoon: Jeanet André,  
T 073 - 551 5974 / E jeanetandre@home.nl 
 

Werkgroep landschap 
Contactpersoon: Wopke Wijngaard,  
T 073 - 551 3926 /  
E wopke.wijngaard@home.nl 
 

Werkgroep onderhoud wandelnetwerk 
Contactpersoon: Dick Leering,  
T 073 - 551 5370 / E natuurgroepge-
stel@planet.nl 
 

Jeugd-Natuurgroep-Gestel 
Contactpersoon: Michel van de Langenberg  
(zie boven) 
 

NatuurWerkgroep 
Contactpersoon: Gijs Sterks  
T 073 - 551 4324 / E gijs.sterks@kpnmail.nl 
 

Plantenwerkgroep 
Contactpersoon: Wilma Slegers 
T 06 -305 998 49 / E wilmaslegers@xs4all.nl 
 

Vogelwerkgroep 
Contactpersoon: pm 

WerkgroepenWerkgroepenWerkgroepenWerkgroepen    
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Nestnieuws … van de voorzitterNestnieuws … van de voorzitterNestnieuws … van de voorzitterNestnieuws … van de voorzitter    

Wederom hebben we een zomer vol records gehad. Is het u ook op-
gevallen dat ondanks de extreme droogte en hitte er volop leven in de 
natuur zat - of terugkwam? Steeds passen flora en fauna zich aan, al is 
het noodgedwongen en zijn er behalve successen ook verliezen. 
 
Erg lastig wordt het voor de natuur om zich aan te passen als mensen 
er met olifantspoten doorheen walsen. Klimaatbeleid en duurzaam-
heid verdienen het dan ook onverlet hoger op de politieke agenda te  
komen. Gelukkig constateerden we voorzichtige winstpunten in ons 
gemeentelijk beleid: in het coalitieakkoord is duurzaamheid benoemd 
als een van de 9 speerpunten in het beleid.  
Op 19 september jl. behandelde de Raad de Duurzaamheidsvisie,  
inmiddels een lijvig en hoopvol document. Voorzichtig optimisme is 
dus op zijn plaats, het helpt ons om extra gemotiveerd verder aan de 
slag te gaan.  
 
Samen willen we met kleine en grote stappen verder. Laat ons weten 
welke onderwerpen u vooral na aan het hart gaan. En wellicht ziet u 
kansen om onze vereniging met extra daadkracht te steunen? 
 

Angela Heetvelt  
(voorzitter, aheetvelt@gmail.com) 

Droge tijden,  
slechte tijden? 

En natuurlijk vergeten we niet van de natuur te genieten … 

(foto Angela Heetvelt) 

Mooie mijlpaal: 300Mooie mijlpaal: 300Mooie mijlpaal: 300Mooie mijlpaal: 300e e e e lid Natuurgroep Gestellid Natuurgroep Gestellid Natuurgroep Gestellid Natuurgroep Gestel 
 

Op vrijdag 14 juni jl. hebben Hennie Appel en Michel van de Langenberg een be-
zoek gebracht aan Erik Visser uit Sint-Michielsgestel omdat hem ‘officieel’ te verwel-
komen als 300e lid van onze vereniging. Op de eerste avond van onze ‘Basiscursus 
Groen’ meldde Erik zich aan als lid van de Natuurgroep. Erik komt oorspronkelijk uit 
Koog aan de Zaan en is zo’n vijf jaar geleden met zijn gezin neergestreken in Sint-
Michielsgestel.  
 

Over de redenen waarom de keuze destijds op Gestel is gevallen kan Erik kort zijn: 
er is veel mooie natuur in de directe leefomgeving, er zijn veel goede voorzieningen 
en het dorp is gelegen nabij de gezellige historische stad ’s-Hertogenbosch.  
En het bevalt het gezin hier uitstekend. “Als ik ’s avonds thuis kom uit mijn werk en 
vanuit mijn huis de tuin in kijk, voelt het iedere keer weer als vakantie”, aldus Erik.  
Erik vertelt dat hij tijdens de Basiscursus Groen onder meer heeft geleerd om nog 
beter te kijken naar de natuur om hem heen en de eigen leefomgeving nog meer te 
bewonderen.  
 

Michel van de Langenberg (tekst en foto) 
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Afscheid burgemeesterAfscheid burgemeesterAfscheid burgemeesterAfscheid burgemeester    
PommerPommerPommerPommer    
29 juni 201929 juni 201929 juni 201929 juni 2019    
    
Tekst : Angela Heetvelt 
Foto’s: Michel van de Langenberg    

Op de superwarme zaterdag 29 juni werd op het Meanderplein groots afscheid geno-
men van onze edelachtbare burgemeester Pommer, bij velen bekend als Jan Pom-
mer. Tal van verenigingen waren aanwezig, er waren muziek- en dansvoorstellingen, 
tentoonstellingen en workshops. Het bestuur van Natuurgroep Gestel was er met de 
gebruikelijke informatiekraam. Bovendien konden kinderen daar zaadbommen ma-
ken met leem, aarde en een wildbloemenmengsel.  

 
Met de burgemeester en zijn vrouw en de kinderen hebben we de 
‘bommen’ uitgeworpen op een grasstrook tussen De Dommel en het 
gemeentehuis. Dit groene Pommerpad sluit aan op het verharde pad 
naar het jeugdhonk achter het gemeentehuis. Het was voor ons een 
symbool naar meer vergroening en biodiversiteit in onze gemeente. 
 
Heel terecht is Jan Pommer geroemd en gelauwerd om zijn inspannin-
gen, tomeloze inzet en interesse voor de mensen en hun drijfveren in 
onze gemeente. Ook Natuurgroep Gestel had zijn grote belangstelling. 
Hij volgde onze visie en steunde waar mogelijk. Aan alle acht pro-
jecten van het basisschool-educatieprogramma leverde hij daadwerke-
lijk zijn bijdrage door een dagdeel mee te draaien: als geboren docent 
droeg hij de kinderen - hoe jong vaak ook - kennis en enthousiasme 
voor de natuur in onze directe omgeving over.  
 
Ook bij onze jubileumviering 
in december 2018 was hij 
aanwezig en daar bleek eens 
te meer wat een goede spre-
ker Jan Pommer is: voorbe-
reid en altijd net even een 
andere invalshoek kiezend. 
Bij deze gelegenheid beloof-
de hij onze ‘groene hesjes’.  
Wij hebben hem en zijn 
vrouw Willy voor 2019 het 
gastlidmaatschap aangeboden 
en hopen dat zij zich thuis 
voelen binnen onze vereni-
ging en we veel mooie activi-
teiten met hen kunnen delen. 

TerugblikkenTerugblikkenTerugblikkenTerugblikken    
 

In deze rubriek nemen we u mee in enkele belevenissen binnen onze natuurgroep in de afgelopen maanden.  
Niet alle verslagen nemen we op en soms korten we de verslagen enigszins in. Alle (volledige) verslagen zijn terug te vinden 
op onze website: www.natuurgroepgestel.nl. 

NatuurStreken 
 

Kent u Jochem en Joost, de populaire groenambassadeurs van 
de Brabantse Milieu Federatie die Brabant doorkruisen op zoek 
naar thema’s binnen natuur- en landschapsbeheer?  
 

Ze brengen met NatuurStreken serieuze onderwerpen op  
bondige wijze en met een knipoog.  
Zeker de moeite waard om te bekijken!  
 

De 12de aflevering gaat over agrarisch natuurbeheer:  
https://youtu.be/sWxhYWgivzg. Eerdere afleveringen zijn ook op 
youtube terug te vinden (zoekterm NatuurStreken). 
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Impressies van enkele uitstapjes van de plantenwerkgroep in dit jaar. 
 
De lente is begonnen en de leden van de plantenwerkgroep trekken er 
weer op uit. Gewapend met onze camera’s gaan we vroeg in de avond 

naar de Geelders om de eerste voorjaarsbloemen te 
bekijken.  
 
We weten wat we te zien krijgen: bosanemoon, 
speenkruid en sleutelbloem. Maar elke keer is het 
een feest en niets is ons te gek om deze planten op 
de foto te zetten. 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Het volgende lente uitstapje is het Höhndal in Belgie, daar zijn we vo-
rig jaar ook geweest en treffen we weer massa’s daslook, witte en gele 
bosanemonen aan. Natuurlijk ook de zinkviooltjes, die zich aangepast 
hebben aan zink in de bodem van de nabijgelegen mijnen.   
We hebben nog zoveel andere bijzondere planten gezien, zoals bleke 
schubwortel, muskuskruid, rapunzel, bosbingelkruid en dan noem ik 
slechts enkele. Volgend jaar gaan we eens kijken wat we begin zomer 
kunnen waarnemen. 
Dan zien we opeens de eenbes: maar helaas zonder die ene bes, daar-
om is hieronder een kleine foto van Wikipedia mét bes ingevoegd.                                  
 

Impressies wandelingen plantenwerkgroepImpressies wandelingen plantenwerkgroepImpressies wandelingen plantenwerkgroepImpressies wandelingen plantenwerkgroep    

Voorjaar 2019Voorjaar 2019Voorjaar 2019Voorjaar 2019    
 

Tekst en foto’s: Thea Tilburgs en 
Wikipedia 

Sleutelbloemen 

Zinkviooltje 

Eenbes 
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Bij een wandeling, eind mei langs de Esschestroom wiegt daar in het 
avondzonnetje de Snavelzegge. Of is het toch Blaaszegge?  
Bij uitvergroting van de foto is er in een van de aartjes toch een sna-
veltje te zien. 

                                         
Het kan niet op, we gaan op 6 juli er weer een hele dag op uit. Naar 
De Bruuk, een natuurgebied van ongeveer 100 hectare in de buurt van 
Groesbeek. De Bruuk is een moerasgebied dat wordt gevoed door 
kwelwater uit de omliggende heuvels. Het bestaat voor een deel uit 
blauwgrasland en is ook bekend om zijn wilde orchideeën. Maar we 
komen ook voor het geelhartje, een uiterst zeldzaam plantje in Ne-
derland. We waren hartstikke blij dat we er een hebben kunnen vast-
leggen op de foto. 
                
Tot slot nog - begin juli - een avondexcursie naar Banisveld. Een op-
vallende overeenkomst tussen de Bruuk en het Banisveld is dat beide 
gebieden iets hebben met vuilnisstortplaatsen. De Bruuk ligt naast het 
voormalig stortgebied De Dukenburg en het kwelwater dreigde ver-
ontreinigd te worden door afvalstoffen.  Gelukkig  is die vuilnisbelt 
weer teruggeven aan de natuur. Banisveld ligt voor een deel op de 
vuilnisbelt, die vakkundig is ingepakt en bedolven onder een dikke 
laag zand met daar boven op de nieuwe uitkijktoren. Beide natuurge-
bieden, zoals zoveel mooie plekken in Nederland hebben te lijden 
van de droogte en de neerslag van stikstof.  
Op Banisveld kregen  we een uitgebreide rondleiding van Natuurmo-
numenten medewerker Gijs die, ook veel belangstelling had voor in-
secten aldaar. De moerassprinkhaan was een apart geval, hij had als 
makkelijk te herkennen kenmerk de Belgische vlag op zijn achterlijf. 
Dus toch een kleine Belgische enclave in  Banisveld. Door de droogte 
staat de vegetatie er niet uitbundig bij. Maar het blijft het een heel 
mooi  en interessant gebied; vooral als we op de uitkijktoren - genie-
tend van een stroopwafel - op  de achtergrond de nachtzwaluw horen 
ratelen.        

Snavelzegge Aartje snavelzegge 

Orchidee 

Geelhartje 

Moerassprinkhaan Moerassprinkhaan (detail, Belgische vlag) 
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Op 18 juni jl. stond de lezing over uilen op het programma. Dat dit een onderwerp is 
dat tot de verbeelding spreekt, bleek door het aantal deelnemers aan deze lezing: 
46 personen waren aanwezig. Ook Toon Ondersteijn, door Brabants Landschap 
uitgeroepen tot Uilenbeschermer van het Jaar 2018, was van de partij. 
 

Na een introductie door Marco Renes, veldmedewerker soortenbe-
scherming Landschapsbeheer bij Brabants Landschap, werden al snel 
wat feiten en data met ons gedeeld. Wereldwijd zijn er 202 soorten 
uilen, waarvan er 9 in Nederland voorkomen, waarvan er 7 broed-
soorten zijn. 
De ogen van de uil hebben nauwelijks licht nodig. Ze zien vooral 
zwart wit en hebben een beperkt gezichtsveld. Ter compensatie kun-
nen ze hun kop bijna 360 graden draaien. Uilen hebben in hun vleu-
gels een soort weerhaakjes en dons, waardoor ze geruisloos kunnen 
vliegen. Tevens hebben ze een keerteen die ze naar achteren kunnen 
draaien zodat ze hun prooi makkelijker kunnen grijpen. 
 
Na deze introductie kwamen de diverse soorten uilen die in Neder-
land voorkomen ter sprake. Zo passeerden de ransuil, bosuil, oehoe 
en velduil de revue, elke soort heeft zijn eigen karakteristieken. De 
ransuil ‘steelt’ een bestaand nest van een andere vogel maar nestelt in 
steden ook in gevlochten manden van zo’n 30 centimeter (die door 
vrijwilligers zijn opgehangen). De bosuil is de meest algemene uil in 
Nederland en broedt al vroeg in het jaar. De jongen van de oehoe 
springen uit het nest (dat ongeveer 1 vierkante meter groot is) en 
groeien op de grond op. De velduil is overdag actief, en leidt een 
zwervend bestaan.  
 
De kerkuil en de steenuil zijn uilen die vaak met de mens staan afge-
beeld. Kerkuilen zijn echte nachtuilen. Ze kunnen slecht tegen de kou 
en zitten het liefste binnen. 89% van hun voedsel bestaat uit muizen 
(veld-, bos- en huisspitsmuizen). In Brabant zijn zo’n 2300 geregi-
streerde velduil nestkasten en 435 broedparen. 80-90% van de broed-
paren broedt in nestkasten. Het gebruik van muizengif heeft een gro-
te impact op de kerkuilen stand. 
 
De kleinste uil in Nederland is de steenuil. De steenuil is overdag ac-
tief en leeft in nestkasten of oude boomgaarden rondom huizen en 
erven. Steenuiltjes houden van de zon en eten uiteenlopende prooien 
(rupsen, mestkevers, wormen etc.). Steenuilen zijn trouwe uilen, en 
hebben een vaste partner. Ze zijn erg close met elkaar en verzorgen 
elkaars veren. Steenuilen zitten vaak in tochtige holtes en kunnen be-
ter tegen kou dan tegen warmte. In Brabant waren in 2018 1192 gere-
gistreerde broedgevallen, dat is ongeveer 15-20% van de totale popu-
latie in Nederland. 65% van de steenuilen sterft in het eerste levens-
jaar in het verkeer. Andere bedreigingen zijn gif, verdrinking en pla-
nologische veranderingen (harde overgang van dorp naar het platte-
land). Kauwen en steenmarters proberen ook vaak de nestkasten van 
de steenuilen binnen te dringen. Om dat te voorkomen worden nest-
kasten uitgerust met een extra 3e schot zodat de steenmarters niet de 
nestkast in kunnen dringen. In Brabant zijn 3489 geregistreerde steen-
uil nestkasten. 
 
Meer informatie over uilenbescherming is te vinden op Facebook in 
de groep Netwerk Uilenbescherming Brabant en op de website van 
het Brabants Landschap www.brabantslandschap.nl . 

Lezing ‘Het nachtelijke Lezing ‘Het nachtelijke Lezing ‘Het nachtelijke Lezing ‘Het nachtelijke 
leven van uilen’leven van uilen’leven van uilen’leven van uilen’    
18 juni 201918 juni 201918 juni 201918 juni 2019    
    
Tekst : Katja Kleinveld 

Foto’s: www.vwgmiddenbrabant.nl    

Landelijke Uilendag 
Zaterdag 12 oktober 2019: 
 

De Kerkuilenwerkgroep Ne-
derland, Oehoewerkgroep 
Nederland en STONE 
(steenuilenoverleg), organise-
ren in samenwerking met 
Vogelbescherming Neder-
land, de tweejaarli jkse Lande-
lijke Uilendag. 
 

Programma is te vinden via:  
www.steenuil.nl 

Kerkuil 

Steenuil 
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Wij organiseren elke maand, elke tweede woensdag, aanvang 10 uur, de Senioren-
wandeling. We streven ernaar om rond 11:30 uur terug te zijn en dan is er gelegen-
heid na te buurten en koffie te drinken. Steeds wisselende startplaatsen.  
Bijvoorbeeld Haanwijk vanaf het buitenlokaal van het Brabants Landschap of op 
Zegenwerp vanaf het zwembad of de sporthal. Vandaag was de beurt voor Land-
goed Venrode bij Boxtel vanaf café-restaurant De Oude Ketting. 
 

Het is mooi weer. Droog, zon, vochtig maar niet nat in het bos. Ik 
mocht - met Nori - uw gids zijn. Althans: wij hadden een van de drie 
groepen. In totaal waren we volgens organisator Michel met 95 deel-
nemers inclusief gidsen. Is dat normaal, zoveel? Ja, bij goed weer. 
Gemiddelde per maand was vorig jaar 63, inclusief de dagen met 
slecht weer. 
 
Eerst een stukje asfalt. Over de A2 dalen we af naar Venrode. Afda-
len, want halverwege het viaduct is een pad naar beneden. Ik voorop, 
niet alleen omdat ik de weg aangeef: sinds mijn herseninfarct loop ik 
slechter. Als ik het kronkelpad in het begin af kan dan kunnen alle 
senioren het. Het tempo van de groep ligt zoals altijd niet hoog. Het 
doel is natuurbeleving en tijdens stops te vertellen, niet meters ma-
ken. Achteraf zag ik op mijn iPhone dat we totaal 4,1 km gelopen 
hadden in 1 uur en 48 minuten. Om een indruk te geven van wat we 
gezien hebben en waarover we vertellen: 
∗ Over het landgoed, de historie en over Willem van der Vorm 

(1873-1957), niet alleen eigenaar vanaf 1917, ook scheepsmagnaat 
en weldoener. 

∗ De grafheuvel, geconserveerd voor later onderzoek.  
∗ De vennen, idyllisch gelegen, zeker met de blauwe luchten van 

vandaag. 
∗ De bomen op het landgoed. Over het verschil tussen spar, den en 

lariks. 
∗ Vanaf de rand van het bos zagen we het landhuis. 
∗ De gagel, nergens staat zo veel als hier, het van staat zo vol dat 

Google het veld niet meer herkent als ven. 
∗ De Moerascipres met zijn ademwortels. Een paar senioren waren 

speciaal voor deze boom gekomen! De boom staat geregistreerd 
op MonumentalTrees. Jammer dat, vanwege de droge zomer, de 
ademwortels droog stonden, in het water staand zijn ze nog mooi-
er. Ik kon vertellen dat het beslist goed komt, ik heb het vaker 
gezien, de boom staat in een laagte. 

 
Het was weer een leuke wandeling. En leerzame, gezien de reacties en 
bedankjes op het eind. Volgende maand, tweede woensdag, is er weer 
een wandeling. Andere start, weer interessant. 
 

SeniorenwandelingSeniorenwandelingSeniorenwandelingSeniorenwandeling    
14 augustus 201914 augustus 201914 augustus 201914 augustus 2019    
    
Tekst : Gijs Sterks 

Foto’s:  Ben Ribbers    

Moerascipres (boven)  
met ademwortels (onder) 

Uitleg van de gids bij het ven 
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De maandelijkse seniorenwandelingen blijven een groot succesnummer van de activiteiten-
werkgroep. Met als vaste gidsen Bert, Gijs, Hugo en Michel trekt elke 2e woensdag van de 
maand een grote groep 50 wandelaars door een natuurgebied in de omgeving van Sint-
Michielsgestel. En weet je wat ook mooi is? Naast onze gidsen buiten, blijft ook ons lid Piet 
Brugman als enthousiast deelnemer aan deze wandelingen maar niet uitgepraat. Piet 
maakt van elke wandeling een uitvoerig verslag en doorspekt dat dan ook nog eens met 
bijpassende interessante natuurweetjes die hij o.a. op internet opduikt. Bedankt Piet! 
De verslagen zijn wat lang om integraal in ons ledenblad te publiceren, maar gelukkig heeft 
Piet er voor gezorgd dat ze op een simpele manier voor iedereen op internet terug te vin-
den. Kijk maar eens op: https://brugmanpraat.typepad.com/brugmanpraat 

 
Hieronder een enkel fragment uit Brugmanpraat 280 (9e seniorenwande-
ling van 2019): 
 
De lindeboom van mevrouw Van Lanschot 
“… De geschiedenis van Landgoed Zegenwerp gaat terug tot in de 15e 
eeuw. Het landgoed en buitenverblijf (de woning) is tegenwoordig eigen-
dom van Brabants Landschap. De villa, zoals die er nu staat, is kort na 
1779 gebouwd. Lange tijd woonde daar baron Alting von Geusau (eens 
burgemeester van Sint-Michielsgestel. In 1851 kwam het landgoed in bezit 
van de bekende Bossche bankiersfamilie Van Lanschot. Wij wandelaars 
kwamen uit bij de zeer oude lindeboom ‘van mevrouw Van Lan-
schot’ (flink ingekort door een blikseminslag). Zij had iets met lindebomen. 
Ergens hoorde ik dat zij dendroloog zou zijn geweest; kenner van bomen, 
heesters en houtachtigen. Dat zou wel eens waar kunnen zijn. Niet voor 
niets staan er in de bomenwei bij de villa enkele prachtige bomen; onder 
meer een mammoetboom, een tulpenboom, een Weymouthden, een wa-
tercipres. De lindeboom was voor haar een lievelingsboom. Waarschijnlijk 
is het een Hollandse linde …”  

De zoektocht naar de waterdiertjes begon met een klein regenbuitje. 
Maar nadat de 36 kinderen samen met hun (groot)ouders aan de wan-
deling naar het Eerste Ven in het Gestelse Gemeentebos waren be-
gonnen, werd het al snel droog. Tijdens de korte uitleg van Natuur-
groep Gestel kwamen er interessante zaken naar voren en begon de 
zon zelfs te schijnen.  
 
Ik heb vaak rond het ven gelopen, maar ik heb me nooit beseft dat dit 
ven 12.000 jaar oud is en tijdens de ijstijd is ontstaan. De meeste klei-
ne waterdiertjes kunnen in het water, maar ook op het land leven. Uit 
een kleine rondgang bij de kinderen bleek al snel dat een eenden ook 
aan deze voorwaarden voldeden en we dus best een eend konden 
gaan vangen. 
 
De kinderen wilden zo snel mogelijk aan de slag met hun schepnetten 
en emmers en na enkele minuten werd de rand van het ven vakkundi-
ge door de vele schepnetten uitgediept. Libellelarven, bootsman-
netjes, kikker(visje)s, waterspinnen, zoetwaterpissebedden en andere 
kleine diertjes vulden al snel de verschillende emmers. Het meest bij-
zondere was de vondst van enkele kleine watersalamanders; een soort 
babykrokodilletjes. Tijdens de koffie en limonade met koekjes zagen 
enkele kinderen nog een bosmuis rond enkele rugtassen scharrelen.  
 
Na ruim 1,5 uur werden de schepnetten weer opgeborgen en de klei-
ne waterdiertjes weer op hun plek teruggezet. Voldaan liep iedereen 
weer terug. Hier en daar met natte broeken en soppende laarzen.  
Wat is Gestel toch mooi. Natuurgroep Gestel, bedankt! 
 

Jeugdnatuurgroep:Jeugdnatuurgroep:Jeugdnatuurgroep:Jeugdnatuurgroep:    
Waterdiertjes zoekenWaterdiertjes zoekenWaterdiertjes zoekenWaterdiertjes zoeken    
7 september 20197 september 20197 september 20197 september 2019    
    
Tekst : Bram Taks 

Foto’s: Michel van de Langenberg    

SeniorenwandelingenSeniorenwandelingenSeniorenwandelingenSeniorenwandelingen    
    
Tekst:  Redactie en Piet Brugman 

Foto:  Piet Brugman    

Lindeboom van mevrouw van Lanschot 



Gestel Groen!               Natuurgroep Gestel 

                            11111111    

Het bestuur van Natuurgroep Gestel heeft net zoals de vorige 2 jaren de contactpersonen 
van al onze commissies/werkgroepen uitgenodigd voor een netwerkbijeenkomst met als 
doel om elkaar op op informele wijze bij te praten over actuele zaken. Inclusief het bestuur 
hebben we met zo’n 15 personen een stuk gewandeld en informatie uitgewisseld. 
 

Na een openingswoord van Angela over het doel van deze bijeenkomst, 
trapt Gijs Sterks af met een presentatie over ‘t Vaantje. Hij maakt dankbaar 
gebruik van een presentatie die Jef van Veldhoven eerder gebruikte bij de 
Open Monumentendag. ‘t Vaantje - gelegen aan De Dommel tegenover 
kasteel Maurick kent een lange en rijke historie, zowel wat de bouw als de 
bewoning betreft. Begin 18e eeuw is er voor het eerst sprake van een 
woon/veerhuis op die plek. In de loop der tijd is ook wel de naam Vissers-
bril gehanteerd. Het huis is vanaf 1986 in eigendom bij Brabants Land-
schap als onderdeel van het landgoed Haanwijk (en sinds kort niet meer 
bewoond). Na de presentatie hebben we een wandeling gemaakt naar ‘t 
Vaantje en daarna naar de tuin van het landhuis Haanwijk en de Kinder-
moestuin. 
 

Bij terugkomst had Hennie Appel een prima lunch klaar staan en is aller-
eerst de wisseltrofee ‘de gekraagde aardster’ uitgereikt. Vorig jaar heeft Hu-
go Landsheer deze waardering in het leven geroepen. Het bestuur heeft de 
trofee dit keer toegekend aan Hennie Appel als dank voor al het werk dat 
zij - naast haar rol als penningmeester - achter de schermen verricht bij 
allerlei bijeenkomsten van onze natuurgroep. Hugo reikte met plezier de 
trofee aan Hennie uit. 
 

Vervolgens is stil gestaan bij de vraag welke kansen we zien om weer wat 
meer leven in de Kindermoestuin Haanwijk te brengen (nu schort het zo-
wel aan vrijwilligers als aan deelnemende kinderen) en de vraag of we het al 
dan niet wenselijk vinden om als natuurgroep ons (ook) meer te richten op 
het onderwerp ‘milieu’. Daarna zijn actualiteiten en aandachtspunten van 
de verschillende werkgroepen uitgewisseld. Het bestuur en de werkgroe-
pen gaan met de oogst van deze dag aan de slag. Een nuttige bijeenkomst 
die onder dankzegging van Angela werd afgesloten. 

Commissiedag Commissiedag Commissiedag Commissiedag     
HaanwijkHaanwijkHaanwijkHaanwijk    
28 september 201928 september 201928 september 201928 september 2019    
    
Tekst: Jaap Sonnevijlle 

Foto’s/illustraties: Gijs Sterks, Wopke  
Wijngaard en Jaap Sonnevijlle    
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Excursie: Natuurpoort Klein OisterwijkExcursie: Natuurpoort Klein OisterwijkExcursie: Natuurpoort Klein OisterwijkExcursie: Natuurpoort Klein Oisterwijk    
Verzamelen: De Huif in SintVerzamelen: De Huif in SintVerzamelen: De Huif in SintVerzamelen: De Huif in Sint----Michielsgestel Michielsgestel Michielsgestel Michielsgestel 

Zaterdag 5 oktoberZaterdag 5 oktoberZaterdag 5 oktoberZaterdag 5 oktober    
09.00 09.00 09.00 09.00 ––––    12.30 uur12.30 uur12.30 uur12.30 uur    
    
Gids: Ad Smits 

 

Voor degenen die rechtstreeks willen 
komen: de wandeling start om 9.30 uur 
vanaf het parkeerterrein bij de  
Natuurpoort van Streekpark  
Klein Oisterwijk: Oirschotsebaan 8a, 
5062 TE Oisterwijk.  
Hier bevindt zich tevens een klein  
bezoekerscentrum.  

Streekpark Klein Oisterwijk is een van de 30 Natuurpoorten in  
Brabant (herkenbaar aan de 4 meter hoge sleutel) en grenst aan de 
Oisterwijkse Bossen en Vennen. Met Ad Smits (natuur- en duingids 
IVN) wandelen we via Landgoed ’t Lot naar de bossen en vennen. 
Voorbij gagelstruwelen en langs een nieuw aangelegde  
verbindingszone tussen heidegebieden lopen we via de Lammerven-
nen en langs het riviertje de Rosep weer terug naar het beginpunt. 
Een afwisselende wandeling over goed begaanbare bospaden in een 
voor velen onbekend stukje Oisterwijk wat zeker de moeite waard is 
om te verkennen. Onderweg vertelt onze gids allerlei wetenswaardig-
heden over de flora en fauna in dit gebied. 
 

ActiviteitenActiviteitenActiviteitenActiviteiten----agenda oktober 2019 t/m januari 2020agenda oktober 2019 t/m januari 2020agenda oktober 2019 t/m januari 2020agenda oktober 2019 t/m januari 2020 

(samenstelling: Gerard Brouwers, Peter Janssen, Michel van de Langenberg en Bert Subelack) 

Als natuurorganisatie gaan we zoveel mogelijk te voet of met de fiets naar onze activiteiten. Maar als we verder weg gaan, 
komen er toch auto’s aan te pas. In dat geval gaan we carpoolen. Daarvoor hanteren we een simpele vergoedingsregeling. We 

gaan uit van een vergoeding per auto van € 0,20 per gereden kilometer. Het aldus berekende bedrag wordt gedeeld door het 
aantal inzittenden (incl. chauffeur) en aan het eind van de reis met de chauffeur verrekend. 
 

Ons uitgangspunt is om naast onze leden ook anderen te laten meegenieten. Tenzij anders vermeld is, zijn bij deze activiteiten 

daarom ook niet-leden van harte welkom. Zij betalen bij lezingen een bijdrage van € 2,- p.p. 
Voor meer informatie over de activiteiten (en eventueel aanmelden als dat nodig is) kunt u contact opnemen met Michel van de 
Langenberg, tel. 06 - 2243 2941 of e-mail michel.langenberg@home.nl  

Excursie: Paddenstoelen in ZegenwerpExcursie: Paddenstoelen in ZegenwerpExcursie: Paddenstoelen in ZegenwerpExcursie: Paddenstoelen in Zegenwerp    
Verzamelen: De Huif in SintVerzamelen: De Huif in SintVerzamelen: De Huif in SintVerzamelen: De Huif in Sint----Michielsgestel Michielsgestel Michielsgestel Michielsgestel 

Zaterdag 12 oktoberZaterdag 12 oktoberZaterdag 12 oktoberZaterdag 12 oktober    
09.00 09.00 09.00 09.00 ––––    12.30 uur12.30 uur12.30 uur12.30 uur    
    
Gids: nog niet bekend Vandaag gaan we weer met een natuurgids en paddenstoelenspecialist 

op pad door landgoed Zegenwerp.  
Landgoed Zegenwerp ligt direct ten zuiden van Sint-Michielsgestel, 
tussen de Gestelseweg en de Dommel. Zegenwerp is aangelegd op de 
plaats van een oude Frankische nederzetting, op de overgang van een 
dekzandrug naar het Dommeldal.  
Bij de aanleg in Engelse Landschapsstijl (1850) zijn de natuurlijke 
hoogteverschillen geaccentueerd. Door de overgang van hoog, droog 
en voedselarm gebied naar laag, nat en voedselrijk gebied kent het 
landgoed een grote diversiteit aan dieren en vooral planten. Van eer-
dere bezoeken weten we dat landgoed Zegenwerp een bijzonder oord 
voor mycologen is! Daarom richten we ons dit keer vooral op de won-
dere wereld van de paddenstoel (neem een spiegeltje mee).  
 

Lezing: Wilde planten als groente en geneeskruidLezing: Wilde planten als groente en geneeskruidLezing: Wilde planten als groente en geneeskruidLezing: Wilde planten als groente en geneeskruid    
Locatie: Meander in SintLocatie: Meander in SintLocatie: Meander in SintLocatie: Meander in Sint----Michielsgestel Michielsgestel Michielsgestel Michielsgestel     

Woensdag 16 oktoberWoensdag 16 oktoberWoensdag 16 oktoberWoensdag 16 oktober    
20.00 20.00 20.00 20.00 ––––    22.30 uur22.30 uur22.30 uur22.30 uur 

De lezing wordt verzorgd door de voorzitter van de Vereniging voor 
Ekologische Leef- en Teeltwijze (VELT) uit Gemert, Ido Cranen. Een 
aantal ouderen kunnen zich het nog herinneren: de schapenzuring in 
de berm met een fris zuur blaadje, heerlijk in je mond op een warme 
zomerdag. Maar de natuur in de omgeving van Sint-Michielsgestel 
heeft veel meer wilde planten in de aanbieding waarmee je kunt koken 
en waarvan een groot deel ook nog medicinaal werkt.  

Let op  
 

Nieuwe locatie voor lezingen: 
 

Gemeenschapshuis Meander 
Meanderplein 1  
5271 GC Sint-Michielsgestel 



Gestel Groen!               Natuurgroep Gestel 

                            13131313    

Het verhaal van Ido Cranen gaat over o.a. een soep met zevenblad, 
salade met kraailook, kloven en smeerwortel, jeuk en viooltjes, ze-
nuwpijn en St. Janskruid … en nog veel meer. Ook zal hij vertellen 
waarom planten een werking hebben die mensen zo goed van pas kan 
komen, zelfs als ze giftig zijn. 
Onze dagelijkse kost bestaat uit planten die oorspronkelijk komen uit 
zonnige Mediterrane landen en het nabije Oosten. Geen wonder dat 
er zoveel gif en kunstmest wordt gebruikt in ons natte landje. Men 
realiseert zich vaak niet dat wat wij onkruid noemen heel bruikbaar is 
in de keuken en in de huisapotheek als eerstehulpmiddel. Dat groeit 
prima zonder gif en kunstmest. In Heerlijck Hopveld, de tuinen van 
VELT-Gemert, hebben zij er dertig jaar ervaring mee die men graag 
wil delen. En dan kan het niet anders dat je de natuur aan huis nog 
meer gaat waarderen.  
Wil je Heerlijck Hopveld, de tuinen van VELT-Gemert, met eigen ogen bekij-
ken ga dan mee op excursie op zaterdag 19 oktober (zie hierna) 
 

Excursie: Heerlijck Hopveld in GemertExcursie: Heerlijck Hopveld in GemertExcursie: Heerlijck Hopveld in GemertExcursie: Heerlijck Hopveld in Gemert    
Verzamelen: Meanderplein SintVerzamelen: Meanderplein SintVerzamelen: Meanderplein SintVerzamelen: Meanderplein Sint----Michielsgestel (carpoolen)Michielsgestel (carpoolen)Michielsgestel (carpoolen)Michielsgestel (carpoolen)    

Zaterdag 19 oktoberZaterdag 19 oktoberZaterdag 19 oktoberZaterdag 19 oktober    
13.00 13.00 13.00 13.00 ––––    16.30 uur16.30 uur16.30 uur16.30 uur    
 
Gids: Ido Cranen In aansluiting op de lezing van 16 oktober (zie hierboven) organiseren 

we deze excursie met als thema wilde planten als groenten en genees-
krachtige kruiden. Een rondleiding met veel proeven en ruiken tijdens 
de rondleiding door de twee kruidentuinen, de bloemenklok, produc-
tietuin en schooltuin met bos en hooilanden. In vervolg op de lezing 
zal Ido Cranen in de tuin een nadere toelichting geven op het thema 
wilde planten als groente en geneeskruid.  

Excursie: Ommetje De HasseltExcursie: Ommetje De HasseltExcursie: Ommetje De HasseltExcursie: Ommetje De Hasselt    
Verzamelen: Eetcafé De Fuik, Hasseltsedijk 33, Berlicum Verzamelen: Eetcafé De Fuik, Hasseltsedijk 33, Berlicum Verzamelen: Eetcafé De Fuik, Hasseltsedijk 33, Berlicum Verzamelen: Eetcafé De Fuik, Hasseltsedijk 33, Berlicum 

Zaterdag 16 novemberZaterdag 16 novemberZaterdag 16 novemberZaterdag 16 november    
9.00 9.00 9.00 9.00 ––––    12.30 uur12.30 uur12.30 uur12.30 uur    
    
Gidsen: Peter Janssen en Bert Subelack  
 

Voor meer informatie: Peter Janssen,  
tel. 073 - 6145 057 

Ommetje De Hasselt is een nieuwe ontwikkeling: het gebied is enkele 
jaren geleden bij de aanleg van het Maximakanaal in twee stukken ge-
deeld. De Oude Bossche Baan liep dood op het kanaal en er ontstond 
een rustig natuurgebied omzoomd door De Grote Wetering, het 
Maximakanaal en de Berlicumseweg. Heel geschikt voor prachtige 
wandelroutes in een boeiende natuur. Evenwijdig aan het kanaal is in 
het kanaalpark de Rosmalense AA  aangelegd: een ecologische verbin-
dingszone en onderdeel van de Groene Delta als ring om de stad. 
 

Lezing: De WolfLezing: De WolfLezing: De WolfLezing: De Wolf    
Locatie: Meander in SintLocatie: Meander in SintLocatie: Meander in SintLocatie: Meander in Sint----Michielsgestel Michielsgestel Michielsgestel Michielsgestel     

Woensdag 20 novemberWoensdag 20 novemberWoensdag 20 novemberWoensdag 20 november    
20.00 20.00 20.00 20.00 ––––    22.30 uur22.30 uur22.30 uur22.30 uur    
    
Lezing door: Leo Linnartz Wolven zijn terug in Nederland! 

Wolven zijn nu al anderhalf jaar vrijwel continu in Nederland aanwe-
zig en hoewel het er maar weinig zijn, neemt hun aantal wel toe.  

Natuurwerkdag 2019Natuurwerkdag 2019Natuurwerkdag 2019Natuurwerkdag 2019    
Verzamelen:  Infocentrum Brabants Landschap HaanwijkVerzamelen:  Infocentrum Brabants Landschap HaanwijkVerzamelen:  Infocentrum Brabants Landschap HaanwijkVerzamelen:  Infocentrum Brabants Landschap Haanwijk    

Zaterdag 2 novemberZaterdag 2 novemberZaterdag 2 novemberZaterdag 2 november    
9.00 9.00 9.00 9.00 ––––    12.30 uur12.30 uur12.30 uur12.30 uur    
    
Coördinatie: Gijs Sterks 

 

Voor meer informatie en aanmelden: 
www.natuurwerkdag.nl of 
gijs.sterks@kpnmail.nl / 
tel 073 - 5514 324.  

Onze NatuurWerkgroep maakt op deze dag traditioneel een start met 
het winterprogramma. Een ochtendje lekker buiten aan de slag ten 
gunste van de natuur in onze omgeving. Wat wil je nog meer?  
En misschien wil ook je buurman of -vrouw een keertje meedoen? 
Kijk voor meer informatie op p. 16 van dit blad. 
 

Let op  
 

Vanaf nu nieuwe locatie voor  
vertrek bij excursies: 
 

Meanderplein Sint-Michielsgestel 
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Sinds kort heeft de eerste wolf sinds eeuwen een vast territorium op 
de Veluwe. Ze markeert al een half jaar lang een vast deel van de  
Veluwe en lijkt bovendien een partner te hebben. En dit is pas het 
begin. Leo Linnartz (wolvenexpert en medeschrijver van het boek 
‘De wolf terug’) laat u zien waar deze wolven vandaan komen en 
waarom ze naar Nederland en België komen om zich hier te vestigen. 
Hij ontmaskert mythes en sprookjes en naast de ecologie van de wolf, 
komt ook herkenning van wolven en hun sporen aan bod. Tot slot 
neemt de spreker u mee naar wat de komst van de wolf voor u als 
toekomstige buur betekent. Zijn wolven gevaarlijk, moet ik mijn die-
ren beschermen en hoe dan?  
 

Lezing: Invasieve plantenLezing: Invasieve plantenLezing: Invasieve plantenLezing: Invasieve planten    
Locatie: Meander in SintLocatie: Meander in SintLocatie: Meander in SintLocatie: Meander in Sint----Michielsgestel Michielsgestel Michielsgestel Michielsgestel     

Woensdag 18 decemberWoensdag 18 decemberWoensdag 18 decemberWoensdag 18 december    
20.00 20.00 20.00 20.00 ––––    22.30 uur22.30 uur22.30 uur22.30 uur    
    
Lezing door: Frans Kapteijns Frans Kapteijns is waarschijnlijk de meest bekende boswachter van 

Nederland en wel om zijn enorme kennis van de natuur en veelge-
vraagd spreker en adviseur over aanleg en onderhoud van bos.  
Deze lezing gaat over allerlei invasieve planten waaronder invasieve 
exoten, maar wil ook een discussie opstarten rond de aanduiding wat 
invasief is en wat niet en of we er iets aan moeten doen. Voor de spre-
ker zijn invasieve soorten, soorten die niet oorspronkelijk hier van-
daan komen. Je hebt ook invasieve exoten. Dat zijn soorten, die bij 
mensen op tal van plaatsen uiteenlopende problemen veroorzaken, 
bijvoorbeeld veroorzaker van ziektes, schade aan gebouwen, dijken en 
watergangen of economische sectoren als de visserij. Tevens zien we 
soorten die in feite invasief zijn, maar wat we niet meer weten. En 
soorten die zijn binnengekomen op eigen kracht met de daarbij beho-
rende vijanden; horen die daar ook bij?   
 

Nieuwjaarsviering (alleen voor leden)Nieuwjaarsviering (alleen voor leden)Nieuwjaarsviering (alleen voor leden)Nieuwjaarsviering (alleen voor leden)    
Locatie: Voormalig GeKoLocatie: Voormalig GeKoLocatie: Voormalig GeKoLocatie: Voormalig GeKo----gebouw gebouw gebouw gebouw SintSintSintSint----Michielsgestel Michielsgestel Michielsgestel Michielsgestel     

Zondag 19 januariZondag 19 januariZondag 19 januariZondag 19 januari    
13.30 13.30 13.30 13.30 ––––    17.00 uur17.00 uur17.00 uur17.00 uur    
    

Zie de uitnodiging op pagina 20. Van harte welkom! 
 

Lezing: onder voorbehoudLezing: onder voorbehoudLezing: onder voorbehoudLezing: onder voorbehoud    
Locatie: Meander in SintLocatie: Meander in SintLocatie: Meander in SintLocatie: Meander in Sint----Michielsgestel Michielsgestel Michielsgestel Michielsgestel     

Woensdag 15 januariWoensdag 15 januariWoensdag 15 januariWoensdag 15 januari    
20.00 20.00 20.00 20.00 ––––    22.30 uur22.30 uur22.30 uur22.30 uur    
    
Lezing door: ??? Nadere toelichting volgt tzt via de Groentjes 
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Voor al uw timmer-en metselwerken  
klein of  groot 

in en rondom het huis   
 

voor vrijblijvende informatie bel of mail: 
 

Joost van den Heuvel   
Slothoef 18 Gemonde 

info@joostdetimmerman.nl  
www.joostdetimmerman.nl 

Mob 06 127 90 640  
 

zuinig op de natuur  

En iedere maand:    

Iedere eerste zaterdag van de maand: 

Jeugd-Natuurgroep-Gestel  

Tijdstip: (14.00-16.00 uur) 

Locatie en programma: zie website 

Iedere tweede woensdag van de 

maand: Seniorenwandelingniorenwandelingniorenwandelingniorenwandeling,  

Tijdstip: 10.00-12.00 uur (koffie na!) 

Locatie en programma: zie website 

19 januari n.m. Nieuwjaarstreffen 

Een blik vooruit: activiteiten voorjaar 2020Een blik vooruit: activiteiten voorjaar 2020Een blik vooruit: activiteiten voorjaar 2020Een blik vooruit: activiteiten voorjaar 2020    

15 januari avond Lezing (onderwerp nog niet bekend) 

19 februari avond Lezing ‘De Sterrenwereld’ 

18 maart avond  Algemene ledenvergadering (alleen leden, uitnodiging volgt tzt) 

25 maart avond Lezing ‘Het raadselachtige van vogels’ 

22 april avond Lezing ‘Relaties planten en insecten’ 
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Natuurgroep Gestel gaat in het voorjaar  
weer een basiscursus Groen verzorgen!  

 
Onder het motto ‘Natuur in je eigen omgeving beter leren 
kennen’ willen we met deze cursus inwoners van de  
gemeente Sint-Michielsgestel en andere belangstellenden op 
een ontspannen manier in contact brengen met de natuur in 
hun eigen omgeving en hen in de gelegenheid stellen die 
natuur beter te leren kennen. Zes eerdere cursussen waren 
snel volgeboekt.  
 

Specialisten uit het veld nemen u mee op reis.  
De cursus is heel veelzijdig en informatief en biedt 
ruimte voor verdieping nadien. Allerlei aspecten 
komen aan bod. Welke bomen, struiken en planten 
komen in de omgeving voor? Welke vogels,  
insecten en zoogdieren kunnen we tegenkomen? 
Hoe ziet ons landschap eruit en hoe is het  
ontstaan? Ook de mooie landgoederen in onze  
woonomgeving worden bekeken.  
 
De cursus bestaat uit 6 lesblokken. Om de week 
wordt op de woensdagavond een theorieavond 
verzorgd met op de daaropvolgende  
zaterdagochtend een excursie. De cursus begint op 
woensdagavond 1 april en de laatste bijeenkomst 
staat gepland op zaterdag 13 juni.  

De theorieavonden 
worden gegeven in het 
buitenlokaal van  
Brabants Landschap 
op Haanwijk 4A en 
duren van 19.45 uur 
tot 21.45 uur.  
De excursies worden 
gehouden binnen de 
grenzen van de ge-
meente Sint-
Michielsgestel en duren 
van 09.00 uur tot  
11.30 uur. 
 

De kosten bedragen € 35, - voor leden van  

Natuurgroep Gestel en € 50, - voor niet leden.  
Om aan de cursus deel te nemen is géén specifieke 
voorkennis of vooropleiding natuur en milieu no-
dig! 
 
Wilt u deelnemen of meer informatie ontvangen?  
Ga naar www.natuurgroepgestel.nl of mail of bel naar Michel 
van de Langenberg: michel.langenberg@home.nl 
tel. 06 - 2243 2941 

Een nieuwe lente  … een nieuwe Basiscursus GroenEen nieuwe lente  … een nieuwe Basiscursus GroenEen nieuwe lente  … een nieuwe Basiscursus GroenEen nieuwe lente  … een nieuwe Basiscursus Groen    

Natuurwerkdag 2 november 2019 op HaanwijkNatuurwerkdag 2 november 2019 op HaanwijkNatuurwerkdag 2 november 2019 op HaanwijkNatuurwerkdag 2 november 2019 op Haanwijk    
Traditiegetrouw organiseert onze NatuurWerkgroep een  
activiteit in het kader van de Landelijke Natuurwerkdag en 
markeert daarmee de start van het winterseizoen. 

 
We gaan vensters maken in de laan van Haanwijk 
(tussen Haanwijk en Halder) zoals we dat eerder 
deden op de Natuurwerkdag 2015. ‘Vensters ma-
ken’ houdt in dat op een aantal plaatsen (steeds 
tussen twee platanen langs de laan) de begroeiing 
aan de sloot weghalen om het zicht op het achter-
liggende landschap te verbeteren.  
 
We werken van 9:30-12:30 uur. Vertrek om 9:15 
uur vanaf het Informatiecentrum Brabants Land-
schap, Haanwijk 4a,  5271 VG Sint-Michielsgestel 
waar na afloop van het werk erwtensoep klaar 
staat. Je kunt ook rechtstreeks naar de laan gaan en 
parkeren aan de Halderse kant bij de brug bij 
Nieuw Herlaar.  
 
Iedereen ouder dan 12 jaar is welkom. Meer infor-
matie en aanmelden kan op www.natuurwerkdag.nl  
of direct bij Gijs Sterks, gijs.sterks@kpnmail.nl, tel 
073 5514324. Wie pas op het laatste ogenblik be-
slissen wil, of alleen wil komen kijken, kan op 2 
november naar de werkplek komen. 

De NatuurWerkgroep is onderdeel van Natuur-
groep Gestel. We doen - meestal op vrijdag- of 
zaterdagmorgen - vrijwilligerswerk voor Brabants 
Landschap en anderen. We knotten bomen en 
doen ook andere werkzaamheden. Vorig jaar heb-
ben we o.a. wilgen geknot bij Halder en bij particu-
lieren, en knoteiken geknot op Sterrenbos. Ieder-
een kan met ons meedoen, je hoeft geen lid te zijn 
of worden van de Natuurgroep.  
 
De Natuurwerkdag wordt georganiseerd door  
LandschappenNL en is Nederlands grootste vrijwilligersactie 
in het groen. Ook dit jaar verwacht men landeli jk weer dui-
zenden mensen die op ruim 400 locaties hun handen uit de 
mouwen steken om het landschap een opknapbeurt te ge-
ven. Zie verder: www.natuurwerkdag.nl 

Natuurwerkdag 2015 (foto Gijs Sterks) 

Omslag cursusmap 2019 
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Plagen en zegeningen Plagen en zegeningen Plagen en zegeningen Plagen en zegeningen                         tekst en foto: Angela Heetvelt 

De afgelopen jaren konden we ons maar zelden verheugen in 
berichten over diersoorten die sterk in aantal toenamen.  
Na de buxusmot hadden we er weer één: de eikenprocessie-
rups, zo succesvol in de voortplanting dat veel mensen er last 
van hadden.  
 

De voorspelling voor volgend jaar is een misschien 
nog grotere plaag. Gemeentes buigen zich over 
wanneer en op welke wijze ze de eikenbomen daar-
tegen gaan wapenen. Oef, weer een kostenpost.  
En wederom een verstorende maatregel. Want de 
natuur heeft zelf een veel structurelere maatregel: 
koester en vergroot de biodiversiteit …  
 

Onder meer door de afname daarvan zijn er min-
der (kool)mezen, sluipwespen/sluipvliegen, gaas-
vliegen, lieveheersbeestjes en vleermuizen, die alle-
maal voor een gezond evenwicht zouden zorgen 
door hun voorkeur voor de rupsen of eitjes van de 
eikenprocessierups. Laten wij daarom zorgen voor 
voldoende voedsel en schuilplaatsen voor rovers.  

∗ Ruim niet alle oude, dode, holle bomen en do-
de takken op.  

∗ Plant ook een paar stekelige of dichte struiken 
(om veilig te zijn voor katten …). 

∗ Hang nestkasten op voor mezen en vleermui-
zen. 

∗ Zorg voor gevarieerd voedsel voor vlinders en 
andere insecten: brandnetel, kardinaalsmuts, 
hazelaar, kornoelje, vuilboom, klimop, dille, 
kamperfoelie, goudsbloem, klokjesbloem, la-
vendel, heide, kattenkruid, thijm, oregano etc. 
Hoe gevarieerder, hoe beter. 

 
Natuurgroep Gestel zal bij de gemeente opnieuw 
aansturen op het belang van een gunstig bermbe-
heer en gevarieerde (boom)aanplant (lees ook het 
recente bericht van de gemeente hieronder). 

Mezennestkasten tegen eikenprocessierups  
 

Soms leiden meerdere initiatieven tot een eigen actie van de wijkmake-
laars. In één week kwamen er vier vergelijkbare ideeën binnen om mezen-
nestkasten op te hangen om de eikenprocessierups te bestrijden. Daarom 
hebben we een regeling bedacht waar de vier initiatiefnemers en hopelijk 
nog veel meer mensen op in kunnen schrijven.  
 

Buurten en straten kunnen samen nestkasten maken voor koolmezen en 
pimpelmezen (die de rupsen eten) en ze ophangen in of nabij zomereiken 
(waar de rupsen leven). De gemeente betaalt de materialen (€ 5,- per 
nestkast) en bewoners doen samen het werk. Ook zorgen zij dat de nest-
kasten elk jaar worden schoongemaakt, zodat ze steeds opnieuw gebruikt 
kunnen worden.  
 

Het gaat er vooral om dat nestkasten functioneel zijn, maar we vinden het 
ook leuk als het eindresultaat extra mooi is. Daarom zijn er prijzen te win-
nen voor het hoogste percentage bewoonde nestkasten én het mooiste 
resultaat. De nestkasten moeten uiterlijk in december 2019 hangen, zodat 
de mezen tijd hebben om hun favoriete nestkast uit te zoeken.  
 

Er zijn al meer dan 500 nestkasten aangemeld, dus het lijkt erop dat de 
regeling een succes gaat worden. En er komen steeds meer berichten dat 
het ophangen van mezennestkasten ook echt helpt om de overlast van de 
eikenprocessierups te verminderen. 
 

Bron: Digitale Nieuwsbrief Wijkmakelaars Gemeente Sint-Michielsgestel 
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Het thema van het educatieproject 2020 is ‘Kom 
kijken op de hei’. Alle groepen van alle basisscho-
len in onze gemeente nodigen we uit om tussen 
januari en april het project te komen bezoeken.  
Voor de kernen Sint-Michielsgestel, Den Dungen 
en Gemonde staat het project als vanouds in het 
clubhuis op Zegenwerp, voor de scholen in Berli-
cum en Middelrode in de scholen. Behalve infor-
matie- en spelmateriaal binnen bieden we voor de 
wat oudere kinderen tevens een excursie aan. 
 
Het project in het kort: 
Oernatuur bestaat niet in Nederland, aan alle  
natuurgebieden zijn mensenhanden te pas  
gekomen. De hei is een buitenbeentje, hei is name-
lijk van oorsprong meer een cultuurlandschap.  
In het verleden waren op de zandgronden in  
Nederland - onder andere in Noord-Brabant -  
uitgestrekte heidevelden te vinden. Hei bepaalde 
het gezicht van Brabant. Bij een wandeling over de 
hei is die sfeer van vroeger nog een beetje te proe-
ven. Een project over de hei betekent dus een 
stukje historie en daarnaast een blik op een  
bijzonder landschap waarin op natuurgebied heel 
veel te beleven is. 
 
Een bezoek aan het project begint met een power-
pointpresentatie. Deze inleiding levert al veel  
informatie. Daarna zijn er 5 posten, die ieder een 
deelonderwerp behandelen. Naast informatie op  
borden zijn er werkbladen en spellen waarin de 
aangeboden info is verwerkt. Achteraf kunnen de 
groepen 5 t/m 8 op school - of thuis - een quiz 
maken. In de posten komen de volgende onder-
werpen aan bod: 
 
1. Werken voor hei en ven 
Ruim een eeuw geleden was de hei onderdeel van 
het landbouwsysteem op de zandgronden,  
tegenwoordig is het natuur. Vennen en  
heidevelden horen bij elkaar. Ze blijven alleen  
bestaan als ze onderhouden worden. 
 
2. Rovers op (het) pad 
Langs de paden op de hei leiden allerlei insecten 
een roversbestaan. Hun ondergrondse holletjes 
verraden zich voornamelijk door de gekleurde 
hoopjes zand óp het pad. Een bijzondere biotoop 
met wonderlijke insecten. 
 
 
 

3. Blij met hei 
Zowel op droge als op natte grond kan een heide-
veld ontstaan maar de manier waarop dat gebeurt 
verschilt. Struikhei groeit op droge en vochtige 
plaatsen, dophei alleen waar het nat is. Enkele  
bijzondere planten die op de hei voorkomen  
komen hier aan bod. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
4. Heidespinsels 
Er zijn veel soorten spinnen die een goede leefplek 
op de hei vinden. Sommige mensen vinden ze eng 
maar als je je in spinnen verdiept, zijn het juist heel 
nuttige en fascinerende dieren. Spinnen (acht  
poten!) horen niet tot de insecten (zes poten!) maar 
worden ingedeeld bij de geleedpotigen. 
 
 
 
 
 
 

 
 
5. Mmm ... lekker snoepen! 
Struikhei en dophei zijn voedsel voor allerlei die-
ren, van schapen tot insecten. Elk dier is op zijn 
eigen manier aangepast om van de hei te kunnen 
eten, en heeft vaak voorkeur voor bepaalde delen 
van de plant. Niet alleen dieren eten van de hei, 
ook planten en schimmels doen dat.  
 
De Educatiewerkgroep kan altijd extra handen 

gebruiken: bij de instructie binnen of tijdens de 
excursies, maar ook bij het opbouwen en  
organiseren van het project. Een extra oproep 
doen we hierbij aan onze leden die in Berlicum of 
Middelrode wonen. 
 
Contactpersonen zijn Hennie Appel 
(hennieappel@gmail.com) en Tiny Hairwassers 
(tinyhairwassers@gmail.com).  

Educatieproject 2020: Kom kijken op de heiEducatieproject 2020: Kom kijken op de heiEducatieproject 2020: Kom kijken op de heiEducatieproject 2020: Kom kijken op de hei    

Struikheide (l) en dopheide 
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Wil je een dag of zelfs een héél weekend volledig ondergedompeld worden in de 
wereld van natuurfotografie? Je laten inspireren door méér dan 45 topfotografen uit 
binnen- en buitenland? Sta je open voor nieuwe inzichten en wil je graag leren? Wil 
je op de hoogte worden gebracht over de nieuwste ontwikkelingen en snufjes op het 
gebied van fotografie? Dan mag je het jaarlijks terugkerende Nature Talks Photo 
Festival beslist niet missen! Nature Talks organiseert op 9 en 10 november 2019 de 
4de editie van dit fantastische natuurfotografie festival in de ReeHorst in Ede.  
Een bomvol programma met lezingen, workshops, filmprogramma, expositie en een 
fotobeurs voor een inspirerend dagje of weekend uit. 
 

Meer informatie en kaarten bestellen: www.naturetalks.nl 
 

 

De BMF organiseert samen met Academic Forum, Tilburg Sustainability Center, 
Asset en Brabantse Milieufederatie op dinsdagavond 12 november 2019 de  
Warandelezing 2019. Dit jaar staat de duurzaamheidslezing in het teken van biodi-
versiteit. De sprekers dit jaar zijn: 
- Koos Biesmeijer (ecoloog en wetenschappelijk directeur bij Naturalis Biodiversity 
Center) 
- Rik Grashoff (gedeputeerde van Natuur, Water en Milieu) 
  

Warandelezing 

Het doel van de Warandelezing is het bevorderen van gesprekken over duurzaam-
heidsvraagstukken in onze provincie. Prominente Nederlanders geven hun kijk op 
hoe een duurzaam Noord-Brabant eruit zou kunnen zien en hoe we dit kunnen 
realiseren.  
 

Meer informatie: het programma is begin oktober te vinden op www.bmf.nl 
 

 

Bent u geïnteresseerd in vogels en zou u graag willen weten wat dat nu voor vogel 
is die er elke ochtend op uw dak zit te zingen of die u daar in het veld ziet foerage-
ren? Dan is deze vogelcursus iets voor u. 
 

In december start het IVN Oisterwijk met een nieuwe vogelcursus. De cursus richt 
zich op beginnende vogelaars, mensen die geïnteresseerd zijn in vogels, graag 
naar vogels kijken en er graag meer van willen weten, maar ook voor mensen die al 
wat langer naar vogels ki jken heeft deze cursus genoeg te bieden. 
 

In de cursus wordt aandacht besteed aan vogels die u in uw omgeving, in uw tuin, 
tijdens een wandeling in bos of veld, kunt tegenkomen. In de les en tijdens de ex-
cursies besteden we aandacht aan karakteristieke kenmerken van vogels, zoals 
geluid, grootte en andere uiterlijke kenmerken (zoals verenkleed, vorm en kleur van 
de snavel en kleur van de poten). Het kunnen onderscheiden van deze kenmerken, 
gecombineerd met aanvullende gegevens over biotoop en gedrag, maakt dat je 
verschillende vogels steeds beter kunt herkennen. Er zal een hele nieuwe wereld 
voor u opengaan. 
 

De cursus bestaat uit 6 theorieavonden op woensdag en 6 ochtendexcursies op 
zaterdag en wordt gegeven door ervaren vogelaars van de vogelwerkgroep van IVN 
Oisterwijk. 
 

Meer informatie en aanmelden: www.ivnoisterwijk.nl 
 

 

Heeft u een rekening bij de Rabobank Hart van de Meierij én bent u lid van deze 
bank? Stem dan op ons in de Rabo Clubsupport actie.  
Tussen 27 september en 11 oktober houdt de Rabobank de Meierij voor het 5de 
jaar de Rabo Clubsupport actie. De Rabobank stelt dit jaar weer € 200.000 ter be-
schikking aan de deelnemende verenigingen en stichtingen in de Meierij. De verde-
ling van dit bedrag is afhankelijk van de stemmen die Rabobank-leden uitbrengen. 
Natuurgroep Gestel neemt deel aan deze actie en hoopt dus op veel stemmen. 
 

Elk lid ontvangt in 2de helft september een code waarmee tot 11 oktober via het 
internet 5 stemmen uitgebracht kunnen worden, maximaal 2 per club/stichting.  
Vorig jaar was elke stem ong. € 4,75 waard! 2 stemmen dus bijna €10.!   
Het afgelopen jaar deden er bijna 500 clubs en stichtingen mee. Mocht u niet goed 
weten op welke organisatie(s) u de andere stemmen wil uitbrengen, dan bevelen 
we  Museum Romeins Halder en de Heemkundevereniging De Heerli jkheid Herlaar 
van harte bij u aan. Met beide hebben wij een goede relatie en met dit stemadvies 
willen we elkaar steunen.  
 
Waar is het geld voor bestemd? 
Meer kinderen en hun ouders de natuur in hun directe omgeving laten leren kennen 
en ervaren. Dit door excursies en een speciaal voor hen geschreven boekje met 50 
tips in de natuur.  
 

Warandelezing 2019 
12 november 2019 

Nature Talks Fotofestival 2019 
9 & 10 november 2019 

 

Vogelcursus IVN Oisterwijk 
m.i.v. december 2019 

Rabo Clubsupport weer van start: 
Stem op ons! 

SprokkelsSprokkelsSprokkelsSprokkels    
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Beste leden van Natuurgroep Gestel, 
 
Als afsluiting van 2019 en om 2020 in te luiden, hopen we als bestuur ook deze keer weer 
velen van u te mogen begroeten in het voormalige GeKo-clubgebouw* en wel op 

  

zondagmiddag 19 januari 2020 om 13:30 uurzondagmiddag 19 januari 2020 om 13:30 uurzondagmiddag 19 januari 2020 om 13:30 uurzondagmiddag 19 januari 2020 om 13:30 uur    
    

Wij willen dan het nuttige met het aangename verenigen. 
 
∗ 13:30 -13:45 uur: begroeting en uitwisseling van nieuwjaarswensen. 
 
∗ 13:45 tot 15:00 uur: traditiegetrouw maken we met u - voor zover u wilt en kunt - een 

korte wandeling langs de Dommel en door een stukje Zegenwerp (i.v.m. de rest van 
het programma vertrekken wij precies om 13:45).   

 
∗ 15:00 uur: het uitbrengen van een toast op het nieuwe jaar door onze voorzitter  

Angela Heetvelt. 
 
∗ 15.10 uur: een ‘natuurlijk’ woordje door ons erelid Wopke Wijngaard. 
 
∗ 15:15 uur: neem zo u wilt een kijkje bij het educatieproject voor 2020 ‘De Heide is zo 

stil nog niet’. 
  
Tenslotte is er natuurlijk gelegenheid voor een praatje met elkaar onder het genot van een 
hapje en drankje.  
 
*te vinden op Zegenwerp 1D, net voorbij het hoofd-clubgebouw van hockeyclub De Dom-
mel, langs de Dommel. 

Nieuwjaarstreffen 2020Nieuwjaarstreffen 2020Nieuwjaarstreffen 2020Nieuwjaarstreffen 2020    


