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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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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 mei 2020

Colofon
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
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Bestuur

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

Secretariaat
en website

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

LidmaatschapsLidmaatschapsbijdrage

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.

Nieuwe leden

Sinds het vorige bulletin hebben zich als nieuwe leden aangemeld:
fam. J. Bosch, fam. A. Klerks en Angelique Verstappen uit Berlicum;
fam. A. Kunst-Schipper, fam. T. Liebregts en dhr. A. Sauvé uit
Gemonde;
M.F.M. van den Brand, P. Oudshoorn, fam, I. van Rooijen,
fam. C.M.J. Steenbakkers-van Velthoven en fam. A. van den
Dungen-Wijnen uit Sint-Michielsgestel;
dhr. J.C. Boonman, Ton en Henriëtte Hoevenaars en fam. M. Rover
uit Vught;
We heten u van harte welkom en ontmoeten u graag bij onze activiteiten.

Werkgroepen
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: natuurgroepgestel@planet.nl
Jeugd-Natuurgroep-Gestel
Contactpersoon: Michel van de Langenberg
(zie werkgroep activiteiten)
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: Ton Smits
T: 06 - 2488 9014
E: smitsamt@gmail.com
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Nestnieuws … van de voorzitter

We hebben inmiddels al onze toost uitgebracht op 2020 en een
maand beleefd vol vroege-vogelgeluiden. Wat zou het toch oorverdovend stil zijn zonder gekwetter en getsjilp. Dat vogels een grote rol
spelen in ons bestaan, wordt bevestigd door de grote gevleugelde
bijdragen in dit nummer van Gestel Groen.
Ook dit jaar verdienen mussen, mezen en gierzwaluwen ruim aandacht. Door extra onze schouders te zetten onder hun leefgebied ‘bed & brood’ - hopen we weer een positieve slag te kunnen maken in
de biodiversiteit. Houdt u onze nieuwsbrieven in de gaten voor onze
actieplannen? Laat ons ook uw suggesties weten, en neem mensen in uw omgeving mee in ons gezamenlijke streven.
Juist bij het lezen van ons jaarverslag*, waarin zoveel activiteit en
daadkracht te lezen is, ben ik niet alleen heel trots op onze vereniging
maar wil ik meteen doorbroeden op volgende plannen.
U komt toch ook naar onze ledenvergadering op woensdagavond 11 maart in
De Meander - om te luisteren naar en mee te denken over onze
toekomstplannen?
Angela Heetvelt
* Noot redactie: het Jaarverslag 2019 is dit keer niet opgenomen in het winternummer van Gestel Groen! maar verschijnt als apart document.

Korte berichten
Rabo clubactie

We zijn opnieuw ‘in de prijzen
gevallen’: de club-actie heeft
onze vereniging dit keer meer
dan Є 600 opgeleverd.
Michel heeft
afgelopen najaar het bewijs
hiervan in ontvangst genomen. Alle leden die op onze
vereniging gestemd hebben én
Rabobank: hartelijk dank!
Een nieuwe lente,
een schoon gezicht

Zoals ieder jaar doet
Natuurgroep Gestel mee met
de zwerfvuilactie van de
gemeente Sint-Michielsgestel.
Het resultaat is een schone gemeente en een mooie bijdrage
aan de kas van de natuurgroep.

We zoeken vrijwilligers om de
natuurgroep een ochtend mee
te helpen.
De zwerfvuilactie vindt plaats
zaterdag 21 maart 2020 van
9.00 - 11.30 uur. We verzamelen bij de gemeentewerf aan de
Bedrijvenweg.
Aanmelding bij onze secretaris
Dick Leering via email naar:
natuurgroepgestel@planet.nl
Een week voor aanvang krijg je
een herinnering met verdere
info.
Kijk voor meer informatie over zwerfafval en wat we daar aan kunnen
doen eens op:
www.nederlandschoon.nl

Kent u onze boekenkast?

De natuurgroep heeft de
afgelopen jaren een groot
aantal natuurboeken in bezit
gekregen. De boeken hebben
een plek gekregen op de zolder
van het buitenlokaal Haanwijk.
Het is een uitgebreide collectie
met boeken over verschillende
natuuronderwerpen.
De verzameling is kostenloos
beschikbaar en toegankelijk op
op het moment dat er een activiteit is van de natuurgroep.
Michel is bezig om de boekenkast te inventariseren en te
ordenen. Mocht er onder ons
een boekenwurm zijn die hem
daar mee wil helpen: graag!
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Terugblikken
In deze rubriek nemen we u mee naar 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.

14 september 2019
Fietsexcursie
Linie van 1629
Tekst: Peter Janssen
Foto’s: Peter Janssen, Jaap Sonnevijlle

Met een groep van ruim 20 fietsers en ondergetekende als gids vertrokken we
vanaf Haanwijk voor een mooie route langs een gedeelte van de belegeringslinie
van Frederik Hendrik. Gekozen is voor de omgeving van Vught. Misschien wel het
belangrijkste deel van de grote dubbele linie van ruim 40 km rond de stad
’s-Hertogenbosch. De beslissende aanval op de stad werd in Vught - met kasteel
Maurik als hoofdkwartier - voorbereid en vervolgens vanaf de Forten Isabella en
Anthonie met succes ingezet.

Het grote Fort Isabella is in 1621 aangelegd
op restanten van gehucht Het Reut en is
genoemd naar de landvoogdes van de
Zuidelijke Nederlanden: Isabella, dochter van
de Spaanse koning Philips II.
Bij het beleg in 1629 is sprake van twee
partijen: de verdedigers van Spaans
’s-Hertogenbosch en het leger van Frederik
Hendrik voor het beleg met enorme
operaties.
Op 25 mei 1629 volgde het bevel van
Frederik Hendrik voor de aanval op Fort
Isabella voornamelijk door Franse soldaten
en op Fort Anthonie door Engelse soldaten.
Op 18 en 19 juli 1629 vielen de Forten.

Historische prent met Fort Isabella en
Fort Anthonie (bron: www.fortisabella.nl)

De eerste stop van de fietstocht was op het Fort Isabella.
Het huidige Fort Isabella bestaat uit een kazerne gebouwd in 1915/17
met een hoofdgebouw en poort. Verder een poortgebouw uit 1703
en een kiosk uit 1932. Deze onderdelen zijn rijksmonumenten.
Stichting de Groene Vesting is er actief en wil e.e.a. zichtbaar maken
als onderdeel van de vesting ’s-Hertogenbosch: de buitengracht uitdiepen en bomen op de wallen geheel of gedeeltelijk verwijderen.
En later ook de binnengracht en het schootsveld zichtbaar maken.
Fort Isabella verbindt al sinds 2011 het Bossche Broek met de
Vughtse Gement als onderdeel van de Groene Delta rond de stad.
Twee bescheiden fauna tunnels zorgen nu voor een versterking van
Natuur Netwerk Brabant. De historische situatie van het water
rondom het fort zou gereconstrueerd kunnen worden waarbij de
wegenstructuur verbetert en kan aansluiten op de fietsroute langs de
Linie 1629 en natuurgebied de Vughtse Gement.

Binnengracht

Fort Isabella is een onderdeel van de Zuiderwaterlinie gelegen aan 11
vestingsteden. Van Bergen op Zoom tot Grave, 160 km lang vanaf
het Volkerak tot en met de Maas. Rond 1700 maakte vestingbouwer
Menno van Coehoorn dit plan als bescherming tegen vijandelijke
invallen. Hij versterkte een aantal oude vestingsteden en verbond die
met bestaande en nieuwe verdedigingswerken. Die worden weer
omringd met stukken land die men gecontroleerd onder water kon
laten lopen: inundatiegebieden. Met water werd de vijand tegenge-
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houden. Gedurende vele tientallen jaren is dit toegepast, vaker dan
waar ook. De Zuiderwaterlinie is het Brabantse gedeelte van dit
Zuiderfrontier.
Op 9 september jl. vond er een bijzondere gebeurtenis plaats in Fort
Isabella: aftrap van de voorbereiding voor de viering van de 400e
verjaardag van het beleg van ’s-Hertogenbosch in 2029. Bij de kiosk
werden handtekeningen gezet en Zuiderwaterlinie-vertelborden onthuld. Het beleg van 1629 is een onderdeel van het grote verhaal van
de Zuiderwaterlinie. In Sint-Michielsgestel staan de borden binnenkort o.a. bij de Wamberg, de Mudakkersedijk en Out Herlaer.
Na een uitgebreid bezoek aan Fort Isabella werd de fietstocht
vervolgd richting Drongelens kanaal en de Vughtse Gement.
In een gedeelte van deze laag gelegen polder - deels moeras tot aan de
Moerputten - is tijdens het beleg een bijzonder stuk van de Linie
aangelegd. Dit zeer belangrijke en moeilijkste onderdeel van de Linie
kreeg de naam Hollandsedijk, genoemd naar de Hollanders.
Ze hielpen bij de aanleg. Stichting de Groene Vesting wil aan de Gementweg vanaf de kruising met de Grobbendonkse
Kooiweg een deel van het dijklichaam terugbouwen
richting het Drongelens kanaal. Een aanlegsteiger
zou het verhaal af kunnen maken!
Via een mooi fietspad over de Cromvoirtse dijk
bereikten we de Vughtse heide. Een rondje door
woonoord Lunetten en even later langs het museum
Nationaal Monument Kamp Vught. Door een bosrijke omgeving langs de lunetten bereikten we de
Fusilladeplaats voor een korte pauze. Lunetten zijn
maanvormige verdedigingswerken uit de periode
van de Belgische opstand in 1833. Willem II
bouwde op restanten van de Linie een 8-tal lunetten.
Op de Loonsebaan werd de excursie afgesloten en
was het tijd voor koffie.
Meer informatie:
www.fortisabella.nl
www.zuiderwaterlinie.nl

16 en 19 oktober 2019
Lezing en excursie
over Wilde Planten
Tekst en foto’s: Nel Dijstelbloem

Ido Cranen is voorzitter van de Vereniging voor Ecologische Leef- en Teeltwijze
(VELT) in Gemert. Zij beheren daar al dertig jaren (m.b.v. 40 vrijwilligers) een tuin
waarin diverse ecologische teeltwijzen zijn uitgeprobeerd en waarin vooral kruiden
gekweekt worden die ook nog een speciale helende werking hebben op het lichaam. Hij nam ons tijdens de lezing en de excursie op inspirerende wijze mee in
hun visie op de toepassing van wilde planten.

“Kruidengeneeskunde is eigenlijk een prikkeltherapie” zegt men bij
de Hopveldtuinen. De gebruikte kruiden prikkelen het eigen genezende vermogen. Belangrijk vaak is te weten tot welke familie ze behoren, omdat het vaak familie-eigenschappen zijn. De tuinen genaamd ‘Heerlijck Hopveld’ bevinden zich in de kern van het dorp,
bezijden het centrum in de buurt van ‘De Commandarije van de
Duitse orde’; een kasteelachtig gebouw, waar vandaan rond het jaar
1400 mensen te huur waren voor legeractiviteiten.
Voor een goede tuin, zo vertelt Ido, is allereerst belangrijk een goed
bodemleven door compost en de aanwezigheid van wel 15 diersoorten zoals loopkevers, mezen, libellen, koolmeesjes, bijen die samen
een ecosysteem vormen en plagen weten te voorkomen.
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Ook wisselteelten (om de zes jaren pas weer dezelfde plantenfamilie
op die plaats) voorkomt uitputting van de bodem.
De indeling is als volgt: aan de ene kant meer tuinbloemen en aan de
andere kant meer kruiden die in groepen staan met dezelfde werking
bijvoorbeeld voor bloedsomloop of zenuwstelsel. De bloementuin is
zo gerangschikt dat er op elk moment van de dag een andere bloem
open gaat zodat insecten altijd iets kunnen vinden en de tijd daardoor
afgelezen kan worden! Op het achterste stuk staan meerdere
gebruikskruiden bij elkaar om te oogsten en die later te drogen of te
verwerken tot zalfjes, tinctuur of thee.
In de lezing heeft Ido met gebruik van dia’s van planten van meerdere de textuur en de werking beschreven, waarvan ik er hieronder
enkele zal weergeven. Het lukt me echter niet om dat op zo’n geestige
wijze te verhalen als dat hij het tonele bracht!
Wij vonden de wandeling en de lezing bijzonder interessant en leerzaam! Dank aan Ido Cranen!

Duizendblad: gebruikt als bloedstelpend, tegen kolieken en rustgevend voor het
zenuwstelsel.
Engelwortel: werkt kalmerend, werkt tegen slapeloosheid en nachtzweten; de wortel is te gebruiken bij vis.
Vogelmuur: moet vroeg geoogst worden als spinazie, ze werken slijmoplossend,
laxerend, vochtafdrijvend en tegen jeuk!
Kaasjeskruid: voor salades en kookgroente. Het helpt tegen zweren, aambeien en
keelontsteking.
Goudsbloem (calendula): zalf te gebruiken bij wondjes, schraalheid, droge en ruwe
huid, bij littekens, gesprongen lippen en doorliggen.
Smeerwortel (symphytum): bij kloven, verstuiking, ontstekingsremmend.
Brandnetel: Heel goed te verwerken in soepen en stamppotten (arme-mensenspinazie!), te gebruiken bij eczeem, huiduitslag, insectenbeten en zonnebrand.
Helmkruid: Uitwendig gebruik bij aambeien; het werkt vaatvernauwend in de
zwelling. Men zou de wortelknolletjes ook bij je kunnen steken in de zakken
(kontzakken!).
Rozemarijn: zalf voor winterhanden en -voeten, voorkomt het dode gevoel en
bevordert de doorbloeding. Smakelijk als toekruid bij diverse gerechten in sausen
en soepen en vleesgerechten.
Sint.Janskruid (Hypericumsoort): blaadjes zijn oliehoudend vooral in de top. Ze
zijn puntsgewijs doorschijnend. Te gebruiken bij brandwonden, droge huid, huiduitslag en pijnstillend en rustgevend. Niet met geneesmiddelen tegelijk gebruiken!
Bijvoet: Deze echte straatrandenplant (volop in augustus) werd al door de
Romeinen gebruikt om de voeten mee te behandelen waardoor de marsen langer
konden worden. Je gebruikt echter niet het blad maar de zaadjes: kunnen tussen de
voetdelen gestrooid worden!
Enkele smaakmakende keukenkruiden:
Siciliaanse selderij: vaste plant, lijkt op wortelloof, heeft selderijsmaak.
Prikkelt de nieren.
Abcint-gentiaan: voor kruidenbitters voor de lever.
Artemisia of citroenkruid: voor vis met olijfolie.
Chinese bieslook: met witte bloemetjes tussen ui en bieslook, te gebruiken als
knoflook.
Agastache of dropplant: geurt naar drop, in voorjaar het smakelijkst.
Basilicumsoorten: Aziatische smaakt naar kruidnagel en vanillesoort lekker bij
appelmoes.
Roomsche kervel: lekker bij vis.
Grote brandnetel (bron: internet)
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6 oktober 2019
Excursie Streekpark
Klein Oisterwijk
Tekst en foto: Joke van Dal
Dit is een samenvatting van het verslag.
Het volledige verslag is te vinden op
onze website

Om half tien begonnen we met 10 personen aan de wandeltocht bij het Streekpark
Klein Oisterwijk dat grenst aan de Oisterwijkse Bossen en Vennen. Het park is één
van de 30 Natuurpoorten in Brabant: herkenbaar aan de 4 meter hoge sleutel.
Onze gids was Ad Smits (natuur- en duingids IVN). Klein Oisterwijk heeft ook een
natuurwinkel en een restaurant met natuurprodukten.

Ondanks dat het niet de bedoeling was, werd de tocht een soort
paddenstoelenwandeling. De eerste die we zagen was de plooivoet
stuifzwam. Hij heeft plooitjes op de voet van de steel en sporen in
zijn buik. Er volgden er nog heel veel meer en Ad vertelde intussen
over de verschillende paddenstoelen, het mycelium en allerlei wetenswaardigheden.

Gele aardappel bovist in 4 verschillende vormen:
Sporen in buik
een jong exemplaar

Duivelsei

ouder

en met mycelium

Om er een paar uit te lichten:
∗ vliegenzwam: de hoed van de giftige vliegenzwam werd vroeger
door de boeren gedroogd, later in stukjes gebroken en in een
bordje melk gedaan met wat zoet en neergezet tegen de vliegen,
die daarvan dronken en het niet overleefden.
∗ grote stinkzwam (Latijnse naam Phallus impudicus). Als je hem
doorsnijdt lijkt zijn structuur op de structuur van kroepoek en hij
kan dan ook enorm veel water opnemen. Zijn eerste verschijningsvorm is een prachtig ei, duivelsei genoemd. Dan ontwikkelt
zich de paddenstoel eruit eerst met een bruin/groen hoedje later
wit. De paddenstoel lijkt op een penis en als je het hoedje er af
neemt lijkt dat weer op een condoompje. Je kunt de stinkzwam al
van een afstand ruiken, omdat die een aasgeur verspreidt, welke
aasvliegen aantrekt die de sporen moeten verspreiden.
∗ gewone krulzoom: vroeger als eetbaar beschouwd, men ontdekte
echter dat de giftige stoffen zich in het lichaam opstapelen en als
er eenmaal genoeg gif in je lichaam zat men er toch aan overleed.
Bij gagelstruwelen kregen we uitleg over de gagel. Vroeger voor bereiding van bier, maar het was enigszins hallucinerend en werd door de
paus verboden, nu wordt het weer toegepast. Ruikt heerlijk, werd ook
gebruikt in bedden tegen vlooien en in linnenkasten voor de geur.
Al wandelend geeft Ad uitleg over bomen: waarom ze hun blad
verliezen (vooral om zichzelf te behoeden tegen uitdroging) en het
verkleuren van de bladeren door het terugtrekken van de groenkorrels. Aangekomen bij een mierenhoop, vertelt Ad alles over het nest
en de leefwijze van de mieren. Vanuit de lucht is te zien waar mierennesten zijn: bomen zijn daar vitaler omdat er in 200 meter omtrek
weinig insecten zijn (die worden namelijk door de mieren gegeten).
We lopen langs het Lammerven (na de laatste ijstijd ontstaan,
vernoemd naar een vorige eigenaar) en de Rosep, een beekdalriviertje.
omdat het kwelwater door vele grondlagen stroomt (ook ijzerhoudend), ligt er een roestige gloed over het water en zei men vroeger
‘roest erop’ en zo is de naam Rosep ontstaan.
Het was een afwisselende en leerzame wandeling en we hadden nog
mooi weer ook. Ad heeft ons veel verteld; bedankt Ad voor de
onderhoudende tocht!
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14 december 2019
Jeugdnatuurgroep:
Speuren naar de das
Tekst en foto: Peter Kuipers
Illustratie: Das en Boom

Natuurgroep Gestel
Peter Kuipers was als spreker en gids weer te gast bij Jeugdnatuurgroep Gestel.
In het buitenlokaal van Brabants Landschap op Haanwijk begon Peter met een
lezing voor de jeugdleden met ouders/grootouders. Peter schreef over deze bijeenkomst zelf het volgende verslag.

Ik had ook een opgezette das van Natuurmonumenten bij me, mijn
nachtcamera, potje dassenharen en mijn dassenboekje. Rondlopend
ben ik mijn verhaal over de das begonnen en aansluitend heb ik de
presentatie laten zien met daarin veel filmpjes van wat er zich op een
dassenburcht afspeelt.
Ik had de kinderen verteld dat ze na afloop een boekje met een quiz
mee zouden krijgen, zodat ze konden zien óf ze opgelet hadden.
Tijdens mijn verhaal werd er door kinderen en ouders heel goed geluisterd en veel vragen gesteld.
Na mijn verhaal gaf ik een rondleiding en vertrokken we naar de
uitzetren. De ren was voor deze gelegenheid open gemaakt door
boswachter Theo Quekel van Brabants Landschap en ik heb de kinderen zich ervan bewust gemaakt dat dit behoorlijk uniek was. De
kinderen gedroegen zich daar tijdens het bezoek aan de burcht ook
naar. Ze keken goed rond, zochten dassensporen in de grond en
dassenharen bij de gemaakte openingen in het gaas. Ook liepen ze
rustig om de dassen niet wakker te maken, maar ook om niet weg te
zakken in de pijpen. Jammer genoeg waren er niet veel sporen te zien
door de overvloedige regen van ‘s morgens. Toch vonden ze het
interessant en keken hun ogen uit.
Daarna wandelden we weer terug naar het Buitenlokaal waar de
kinderen verrast werden met limonade en koek. Vervolgens gingen ze
aan de slag met het maken van dassenmaskers, terwijl ik op de achtergrond mijn film over het dierenleven op een dassenburcht afspeelde,
op het grote scherm. Op het einde van de middag werd ik bedankt en
moest ik beloven om volgend jaar weer terug te komen. En tenslotte,
zoals beloofd, deelde ik aan alle kinderen mijn boekje uit met de quiz,
zodat ze thuis hun opgedane kennis van de das konden testen. Het
was weer een leuke middag en ik kijk al vooruit naar volgend jaar.
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5 januari 2020
Vogelwerkgroep
excursie Zeeland e.o.
Tekst: Josephine Mutsaers
Foto’s: Ton Smits
Lijst waarnemingen: Ton Smits

Grote trap

IJseend

Paarse strandloper

Sebastiaan, Ton, Patricia, Ineke, Jaap, Wim en ikzelf vertrokken ‘s morgens op voorstel van
Sebastiaan bijtijds richting de Zeeuwse kust. Met een bijzondere start: de grote trap, een
zeer zeldzame dwaalgast was gesignaleerd in de buurt van Oostvoorne. Daarom stelde
Sebastiaan ons voor om een kleine omweg te maken. We reden Voorne op en voorbij
Brielle hebben we in een weiland het vrouwtje van de grote trap gezien. Ik vond het een
enorme belevenis. Voor mij was de dag al helemaal geslaagd. Daarna gingen we de kust af
naar de bekende plekken en hebben we veel vogels gezien (zie lijst van Ton hieronder).

Eerst naar de haven van Stellendam, waar een roodkeelduiker in winterkleed
zwom en we een middelste zaagbek bewonderden. Dan door naar de kust
van Goeree. Daar waar het zeewater het (buitendijkse) land binnenkomt,
struinden we door de slikken en zijn we op een groep van 25 tot 30 ijsgorsen
gestoten. Al was het bewolkt weer, toch hebben we de mooi gekleurde
vogels goed kunnen zien. Sebastiaan wist ook dat dit de plek was waar je
strandleeuweriken kunt treffen en dat is ons gelukt (een groep van 8).
We gingen door naar Brouwersdam. Zwarte zee-eend in de telescopen! We
genieten van lekkere snert in het strandpaviljoen daar. Verder op de
Brouwersdam nog andere zeevogels gezien daar: een groep eidereenden, een
ijseend (man), middelste zaagbek. Ik geniet altijd van zaagbekken vooral van de
mannen met hun mooie groene koppies. En behalve de gewone fuut zagen
we de kuifduiker, geoorde fuut en de roodhalsfuut.
Wat verder bij de spuisluis vangen de grijze zeehonden de vissen die hier migreren van Noordzee naar Grevelingen en terug. We telden er vier paarse
strandlopers fouragerend tussen het zeewier op de basaltblokken. Paarse
strandlopertjes zie je alleen op rotsen langs de kust in het arctisch gebied en
komen hier in de winter. En natuurlijk ook volop steenlopertjes. We zagen ze
de mesheften leeg peuzelen. Als ik langs het strand loop vind ik deze weekdieren nooit. De aangespoelde dieren worden onmiddellijk opgegeten. De
meeuwen schuimen de kust af en laten hun zelf gevonden - of afgepakte schelp van een hoogte vallen en moeten dan snel naar beneden zeilen om
de vangst buit te maken. Ik lees op internet dat de vangst door de mens
van deze kleine zwaardschede in de Zeeuwse Delta en ten noorden van de
Waddenzee volledig wordt verkocht aan Spanje, Italië en China. Ik heb
daar een mening over…
In de lucht natuurlijk ook de scholeksters. Al broeden ze ook (steeds minder)
in het binnenland, in de winter zijn ze aan de kust te vinden.
We gaan snel door naar het volgende eiland voor het te donker is om
vogels van het binnenland te zien in de Plunjepolder van Plan Tureluur
tussen de Schelphoek en Zierikzee. Behalve lepelaars zaten er veel eenden:
wintertalingen, smienten, slob- berg- en wilde eenden.
We hebben een fijne dag gehad!
Waarnemingen Vogelwerkgroep d.d. 5 januari 2020

IJsgors

Grijze zeehond

Aalscholver
Brandgans
Drieteenstrandloper
Fazant
Goudplevier
Grote zilverreiger
Kauw
Kluut
Koolmees
Kuifeend
Middelste Zaagbek
Paarse strandloper
Roodborst
Slobeend
Stormmeeuw
Tureluur
Wintertaling
Zwarte ruiter
Grijze zeehond

Bergeend
Brandgans
Eidereend
Fuut
Grote mantelmeeuw
IJseend
Kievit
Knobbelzwaan
Krakeend
Lepelaar
Nijlgans
Pijlstaart
Roodkeelduiker
Smient
Strandleeuwerik
Veldleeuwerik
Wulp
Zwarte zeekoet
Haas

Boomkruiper
Brilduiker
Ekster
Geoorde fuut
Grote trap
IJsgors
Kleine zilverreiger
Kokmeeuw
Kuifduiker
Meerkoet
Nonnetje
Rietgors
Rotgans
Steenloper
Torenvalk
Wilde eend
Zilvermeeuw
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Gestel Groen!
Seizoen 2019 - 2020
NatuurWerkgroep
Tekst en foto’s: Gijs Sterks

De Nationale Natuurwerkdag, dit keer 2 november 2019, is traditioneel de opening
van het vrijwilligersseizoen. Wij zijn die dag begonnen met het maken van vensters
in de Laan Haanwijk. Dit houdt in dat we op een aantal plaatsen opzij van de laan
de begroeiing van vooral wilgen en elzen deels weghalen waardoor zichtlijnen
ontstaan en je het gebied erachter ziet. Doorkijkvensters als het ware.
Ik kreeg al een paar keer de vraag wat we er gedaan hebben, de takken waren toen
opgeruimd. Goed zo, het moet niet opvallen.

Ook hebben we de klimop weggehaald die aan de stam van enkele
platanen groeide. Klimop in het bos hoort erbij en kan geen kwaad
voor een boom - maar horen niet bij een statige laan met platanen.
Het was een flinke klus: we hebben er vijf keer gewerkt en totaal 60
dagdelen aan besteed. Alles met handgereedschap. Het meeste
afgezaagde hout hebben we langs de laan gestapeld (met hulp van
Helicon studenten, niet in de telling). Brabants Landschap heeft
naderhand nog een paar dikkere bomen, die te dicht bij de laan stonden (aan de Halderse kant) met kettingzagen laten weghalen.
De laan tussen Halder en Haanwijk ligt er weer mooi bij!
In het nieuwe jaar zijn we begonnen met een nieuwe klus: de knoteiken op Sterrenbos. De monumentale knoteiken worden vrij gezet
zodat ze niet gehinderd worden door te hoog wordende hazelaars en
elzen. We gaan de jonge eiken - iets verderop - nog deels knotten en
vrijzetten. Daarna ook de knoteiken aan de overzijde bij Sterrenbos 1.
Wat we in elk geval ook nog gaan doen is wilgen knotten in
Dooibroek, de Kindermoestuin heeft gevraagd om de takken.

Zicht vanuit Laan Haanwijk: voor, tijdens
en na het werk

Laan Haanwijk: het was er nat ...

We zijn nu met een fijne en gezellige groep enthousiaste vrijwilligers.
Hebben we genoeg mensen? Ja en Nee: er is altijd plaats voor nieuwe
vrijwilligers (M/V), niet alleen voor in de boom, opruimen bijvoorbeeld moet ook gebeuren. Informatie en aanmelden via de website
van Natuurgroep Gestel.

Knoteiken Sterrenbos

Zie: www.sovon.nl/nl/content/jaar-van-de-wilde-eend

11

Gestel Groen!
Nieuwjaarsreceptie
Natuurgroep Gestel
19 januari 2020
Tekst: Peter Janssen
Foto’s: Gijs Sterks

Natuurgroep Gestel
In het Geko gebouw vond traditiegetrouw deze ontmoeting plaats. Tussen 13.30 en
13.45 uur verzamelden zich 41 gasten en bij het genot van koffie en stroopwafels
werden de beste wensen die je maar kunt bedenken uitgewisseld.

Vervolgens de afgesproken wandeling onder begeleiding van Michel
en Peter. Deze keer langs de vistrap om te kijken of de beversporen
nog te zien zijn. Inderdaad de bever laat zich op Zegenwerp nog
steeds zien. We wandelden verder naar het mooie ronde ven in het
centrum van het park. Dit ven is gedeeltelijk omringd door rododendrons waar een pad doorheen loopt. Men noemt dit een berceau, een
loofgang. Je loopt door een tunnel. De chique dames uit het vroegere
kasteel moesten hun mooie witte huid beschermen tegen de zon en
konden op deze manier toch buiten wandelen.
Na ruim een uur waren we weer terug voor de rest van het programma. Angela heette iedereen welkom. Ze keek terug op het afgelopen
jaar en wees op de vele activiteiten. Zoals de verhuizing naar
De Meander waar onze lezingen in de raadzaal worden gehouden.
Ze noemde o.a. de biodiversiteit als speerpunt in ons visiedocument,
het plaatsen van vogelnestkasten, de strijd tegen de processierups en
het belang van de mezen bij de bestrijding ervan, het bermbeheer van
de gemeente als onderdeel van de duurzaamheidsvisie incl. een begroting, het afscheid van burgemeester Pommer en het overlijden van
Gerard Olieslagers. In de a.s. algemene ledenvergadering wisselen zoals het er naar uit ziet twee Peters van plaats. Peter Janssen verlaat het
bestuur en Peter Louwers is kandidaat om het bestuur te versterken.
Ondertussen schonken Hennie en Dian heerlijke glühwein waarna
Angela een toast uitbracht op het nieuwe jaar. Angela herinnerde ons
aan de woorden van Wopke: “Voor wie kijkt, is er altijd wat te zien”
Hierna kreeg ons erelid Wopke het woord voor zijn jaarlijkse toespraak. Hij noemde ontwikkelingen zoals de auto e.d. in relatie tot de
natuur. Maar ook de stikstofproblematiek die vooral door de politiek
bepaald wordt. Aandacht voor natuur en klimaatverandering, maar er
zijn ook veel mooie dingen zoals de eikenprocessierups met zijn mezen. Een en ander is erg dubbel - het moet in ons straatje passen - wat
willen we nu eigenlijk, de overlast is ‘slechts een beetje jeuk’! Nog een
voorbeeld; de damherten in Amsterdam e.o. veel te veel, er blijft niets
meer over voor de insecten. Dat kan zo niet langer!
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Terugblikken special
Ledenblad jaargangen 1 t/m 10

Terugblikken ...
Wist u dit?
∗ Een groep van 9 mensen

begon in 1990 met het
organiseren van de eerste
natuuractiviteiten in
Sint-Michielsgestel

∗ … in 1991 brachten ze het
eerste ‘informatieblad’
uit …

∗ … en in 1993 werd onze
vereniging opgericht ...

∗ … het ledenblad

Gestel Groen! (zoals we het
nu noemen) is dan ook
ouder dan de vereniging!

We beginnen dit jaar aan de 30e jaargang van Gestel Groen!. Een mooie
aanleiding om eens terug te bladeren in de vorige jaargangen.
Wat in 1991 begon als ‘Informatie-blad voor leden van Natuurgroep
Gestel’, werd gaandeweg ‘het bulletin’ genoemd en kreeg bij het 3e lustrum van de vereniging in 2008 de naam Gestel Groen! (let wel: met
cursief uitroepteken in de titel).
Onze secretaris Dick Leering is waarschijnlijk de enige die alle edities
(ruim 80 stuks) bezit. Een rijk bezit: het is werkelijk fantastisch om te
zien wat we als vereniging in de loop der jaren hebben ondernomen.
Eerder - bij de speciale uitgave van Gestel Groen! in 2013 ter gelegenheid van het 4e verenigingslustrum keken we al eens terug naar de activiteiten in de loop der jaren. Ik wil dat in de 3 edities van dit jaar nogmaals
doen door er tamelijk willekeurig enkele hoogtepunten of - zo je wilt wapenfeiten uit te lichten: zie het maar als een korte flash-back die ons
misschien ook weer kan inspireren.
Jaap Sonnevijlle

Een vliegende start

“Een eigen blaadje kan
misschien een contactpunt zijn, waar men elkaar in kan treffen …
Hopelijk kunnen we dit
enkele malen per jaar
doen uitkomen …”
Bron: voorwoord eerste editie

Aan het ‘kerngroepje’ zoals ze zich in 1990 noemden, namen o.a.
Josephine Mutsaers, Nel Dijstelbloem en Wopke Wijngaard deel.
Zonder ook maar iemand te kort te willen doen: wat bijzonder dat zij
alle drie nog steeds actief zijn in Natuurgroep Gestel. Petje af hoor!
Ze pakten gelijk goed uit: al snel vonden er excursies plaats, Nel en
Josephine verzorgden een plantencursus en Wopke hield een lezing over
… insecten. Voor deze cursus was zoveel belangstelling dat het ledenaantal zowat verdrievoudigde! In 1992 is al sprake van het oprichten van
een Grasduingroep en van een werkgroep die contacten gaat leggen met
scholen om natuureducatie te bevorderen. De vogelaars komen volop aan
hun trekken met een uitgebreide cursus. Een excursie naar Zeeland leverde enkele ‘opmerkelijke waarnemingen’ op, zoals een ijseend (en kijk
eens naar het verslag van de recente excursie van de huidige vogelwerkgroep naar Zeeland ...). Restanten van een in Gestel aangereden das komen prima van pas bij een tentoonstelling in de bibliotheek …
Met recht een vliegende start!
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Terugblikken
special

Het ledenblad zelf
In 1991 is gestart met één editie, daarna meestal 2 (soms aangevuld met
tussentijdse nieuwsberichten) en in 2000 bij jaargang 10 voor het eerst
vier stuks (enkele jaren geleden zijn we terug gegaan naar drie edities).
Het begon allemaal lekker ambachtelijk; 10 pagina’s telde de eerste editie, letterlijk met knip- en plakwerk tot stand gekomen. In de 2e jaargang
verschijnt het bekende logo al op de omslag, zij het nog wat minder
gestileerd dan zoals we het nu kennen.

Omslag van de allereerste editie

De redactie bestond in de loop der jaren uit leden die bijna allemaal nu
nog lid zijn. In de eerste jaargangen deed Nel Dijstelbloem de redactie.
Als snel volgden Iris Brockhorst en Annemarie Bolhaar. De jaargangen
7 t/m 9 heeft Annemarie samen met Berry Hovenier gedaan en bij jaargang 10 voegden Madeleine Gimpel en haar partner Erik Paap zich bij
deze redactie. Bij de eerste uitgave in jaargang 10 ontstaat het format dat
we nog steeds gebruiken. Het blad heeft dan een oplage van 165 exemplaren (de vereniging telt dan 143 leden) die de leden door een netwerk
aan ‘postbodes’ thuis ontvangen.

Informeren, inventariseren, plannen beoordelen of
maken en handen uit de mouwen
Kernwaarden in die eerste jaren … en nog steeds!
Informeren van leden en niet-leden door middel van excursies en lezingen.
Door jaarlijks één - soms zelfs twee - cursussen te organiseren (o.a. over
planten, vogels, diersporen, insecten, bomen, kruiden). En niet in de
laatste plaats door het starten met het scholenproject in 1994
(aanvankelijk alleen in Sint-Michielsgestel en na de gemeentelijke herindeling vanaf 1997 in de gehele nieuwe gemeente).
Aankondiging vogelcursus (1992)

Planten inventariseren (1998)

Inventariseren: vanaf 1994 zijn enkele jaren op rij in Sint-Michielsgestel
planten geïnventariseerd in wegbermen om het effect van een ander
beheer te volgen. In 1997 vond men ca 70 planten op het ‘vloeiveld’ (en
in 1999 20 verschillende mossen). Inventarisatie van broedvogels: in
1997 Zegenwerp (Adriaan van Erp begon dat jaar met weidevogelbescherming/inventarisatie). In 1998 in het gebied Kloosterstraat (42
broedvogels) en in 1999 het gemeentebos. In 1999 inventariseren we
voor het eerst eekhoornnesten in het gemeentebos (25 stuks).
Plannen beoordelen en maken: talloze plannen van de gemeente en van derden zijn in de loop der jaren beoordeeld op de gevolgen voor natuur en
landschap en daarnaast hebben we zelf plannen ontwikkeld. In het oog
springende onderwerpen zijn o.a. ons natuurplan voor de Dommel ‘De
Groene As’ (1998), de Bossche uitbreidingsplannen voor de Kloosterstraat (incl organisatie van een manifestatie in het kader van ‘Trek de
Groene Grens’ (1999), de plannen voor uitbreiding van de golfbaan in
Sint-Michielsgestel (vanaf 1998), het Groenconvenant (2000).

Dommelplan (1998)

Handen uit de mouwen: in 1993 werken we mee aan de landelijke start van
de ‘Knokken voor knokken’ op Haanwijk en voeren we op enkele plaatsen onderhoud uit. Dat krijgt in de loop der jaren een wisselend gevolg.
Bijzonder was het onderhoud aan het vloeiveld dat alleen bij strenge
vorst goed mogelijk was.
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30 jaar roeken tellen in SintSint-Michielsgestel e.o.
Bijzonder hoor … sinds het uitbrengen van het informatieblad / ledenblad / Gestel Groen! is in Gestel en omgeving
ook de roekenstand bijgehouden. Het leeuwendeel van die
tellingen komt op conto van ons lid en fervent vogelaar Jaap
van der Linden. Al eerder heeft hij ons in dit blad geïnformeerd over de ontwikkelingen. Vanwege het 6e lustrum van
ons blad heeft Jaap onderstaand artikel geschreven.
En al zijn ze minder in getal; het blijft interessant om de ontwikkelingen te volgen. Bedankt Jaap!

De roek is een kraaiachtige vogelsoort die vaak
met de zwarte kraai wordt verward. De meest
opvallende verschillen zijn: er ligt een paarse glans
over de veren, de snavelbasis is kaal en grijs/gelig
van kleur en het bovenste deel van de poten is
bevederd (de roek heeft een ‘broek’ aan).
In tegenstelling tot de zwarte kraai zal je de roek
niet vaak bij dode dieren tegenkomen, ze ziet ze
vaak in groepen door het boerenland wandelen op
zoek naar emelten, keverlarven en dergelijke. Ze
kunnen echter ook vruchten, noten en zaden eten.

Het totaal aantal broedparen werd in de periode
2013-2015 geschat op rond de 50.000 voor heel
Nederland. In Noord-Brabant zitten concentraties
nesten bij Waalwijk, Tilburg, Veghel, Helmond en
langs de Maas.

Foto: roekennesten bij De Denneboom

Foto: Fouragerende roek

Roeken maken in vergelijking met de zwarte kraai
veel geluiden, veel mensen kennen het geluid wel
van Engelse series die in de ‘countryside’ spelen.
Het geluid van een kolonie, een meerstemmig kraa
-kraa, klinkt melancholiek en onheilspellend
(https://www.xeno-canto.org/469813).
Want dat is ook een verschil met de zwarte kraai:
die broeden altijd alleen, terwijl de roek liefst in
groepen van tot meer dan 1000 nesten bij elkaar
broedt. De nesten zitten hoog in de boomtoppen.
Dit heeft als voordeel dat roofdieren vanaf de
grond er niet bij kunnen komen en die in de lucht
gezamenlijk verjaagd kunnen worden. De roek
broedt voornamelijk in de rivier- en beekdalen met
gemengd gras- en akkerland en ontbreekt in het
westen van ons land.

Sinds ik in 1995 in Sint-Michielsgestel ben komen
wonen, tel ik de nesten van roeken in de omgeving. De beste tijd daarvoor is eind maart tot half
april als er nog niet teveel blad aan de bomen zit.
In de periode 1990-1994 waren er al tellingen door
de provincie gedaan in de omgeving van De
Ruwenberg en was het aantal toegenomen van 30
naar 95 nesten. Aanvankelijk werd de kolonie
Vught-zuid genoemd, omdat er in het verleden een
grote kolonie bij kasteel Maurik is geweest op de
plek waar nu nog blauwe reigers broeden.
Tot 1997 waren er alleen nesten bij De Ruwenberg. In 1998 verplaatste een groot deel van die
kolonie zich naar De Denneboom, waarschijnlijk
omdat omwonenden bij De Ruwenberg overlast
hadden van het geluid en daarom maatregelen
hebben genomen. Door deze nieuwe vestiging
groeide het aantal nesten in Sint-Michielsgestel
verder tot er in 2003 214 nesten waren op 8 plaatsen, daarna kwam de klad erin.

15

Gestel Groen!

Natuurgroep Gestel
De kolonies bij De Ruwenberg zijn vanaf 2010
definitief verlaten. In dat zelfde jaar was er wel een
nieuwe vestiging bij de Kaatse Hoeve bij Gemonde. Na een paar jaren van stabilisatie is het aantal
in 2015 en 2016 verder teruggelopen, al valt op dat
in die jaren het aantal nesten op de begraafplaats in
Boxtel, waar het eerste nest in 2012 was gesignaleerd, sterk toenam tot 77 in 2016.
In 2018 bleken de roeken zich ineens gevestigd te
hebben in de Engelse Tuin en neemt het aantal in
Sint-Michielsgestel weer iets toe.
In Boxtel zijn inmiddels ook op meer plaatsen
kleine kolonies ontstaan. Dit is conform de landelijke trend van steeds kleinere kolonies, die ook
steeds vaker in woonwijken liggen.
Mogelijk doen ze dit om de havik, een predator
van vooral de jonge roeken, te ontwijken. Maar
mogelijk heeft dit er ook mee te maken dat er in
het landelijk gebied steeds minder voedsel te vinden is voor de roek. In parken en bermen in de
dorpen en steden is dat voedsel er nog wel, maar
komen ze ook steeds meer in conflict met mensen
die het voortdurende gekras in hun woonomgeving en de vallende takken en uitwerpselen als
overlast ervaren.

Graﬁek: aantal nesten van roeken
in Sint-Michielsgestel en omgeving
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ActiviteitenActiviteiten-agenda februari t/m mei 2020
(samenstelling: Gerard Brouwers, Ad de Goeij, Peter Janssen, Hugo Landheer, Michel van de Langenberg,
Bert Subelack en Johan van Wezel)
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

Woensdag 19 februari
20.00 – 22.30 uur

Lezing: De fascinerende sterrenwereld
Locatie: De Meander in SintSint-Michielsgestel
Emile Weijters neemt ons op deze avond mee naar de sterrenhemel
en belicht onderwerpen zoals:
∗
Sterren, sterrenbeelden en afstanden;
∗
Bewegingen aan de sterrenhemel;
∗
Waarom is alles in beweging?
∗
Waarom is de ene ster oranjeachtig en de andere fel blauwwit?
∗
De ontstaan - en beëindigingprocessen van sterren;
∗
Hoe oud is het heelal?
∗
De onmetelijke omvang en ook de leegheid van het heelal.
Tijdens de lezing zoomt hij in ons eigen sterrenstelsel, de Melkweg en
vervolgens op het zonnestelsel met de diverse planeten, kometen en
meteoren. Hemelverschijnselen zoals sterrenstelsels, witte dwergen,
rode reuzen, neutronensterren, zwarte gaten en exoplaneten, uiteraard
komt ook de oerknal aan de orde en de recente meting van zwaartekrachtsgolven komen allemaal aan bod.
Emile gebruikt bij zijn presentatie een tellurium (zon-aarde-maan model), een tafel-planetarium en diverse demonstratiematerialen. Bij een
heldere hemel neemt hij een telescoop mee.

Woensdag 11 maart
20.00 – 22.30 uur

Algemene Ledenvergadering (alleen voor leden)
Locatie: De Meander in SintSint-Michielsgestel
Alle leden ontvangen binnenkort van onze secretaris Dick Leering de
stukken voor de vergadering. De uitnodiging incl agenda hebben we
alvast in deze editie van Gestel Groen! opgenomen.
Op de agenda staan de gebruikelijke onderwerpen als het jaarverslag,
de uitreiking van de Groene Pluim, financiën en bestuurswisselingen.

* Brabantse Hoeders zijn Brabanders die zijn onderscheiden met de
Brabant Bokaal van de Brabantse
afdeling van het Prins Bernhard
Cultuurfonds. Jaarlijks organiseren
ze samen een Brabant-breed en
vernieuwend project gericht op de
versterking van de cultuur en de
natuur van Brabant. In 2019 was
dat het Brabantse zandpad.
** “Trek partij voor de Brabantse
zandpaden, want weg = weg”, zie
website BMF.

Na de pauze staat een interessant en actueel onderwerp op de agenda:
het Brabantse zandpad. Zandpaden verdwijnen in Brabant. Steeds
meer Brabantse zandpaden worden verhard, omgeploegd of ze moeten het veld ruimen voor nieuwe wegen, bedrijventerreinen en woonwijken. De Brabantse Hoeders* maken zich grote zorgen over de teloorgang van de karakteristieke zandpaden, waardoor de biodiversiteit
afneemt en cultuurhistorie verloren gaat. Op hun verzoek heeft Hetty
Gerringa van de BMF een handreiking** ontwikkeld voor het behoud
en de bescherming van zandpaden.
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Gestel Groen!
Woensdag 25 maart
20.00 – 22.30 uur

Natuurgroep Gestel
Lezing: Het raadselachtige leven van vogels
Locatie: De Meander in SintSint-Michielsgestel
Lou Megens is een vogelkenner met een brede en diepgaande kennis.
Naast kenner van vogels en kweker van diverse soorten is hij ook nog
een boeiend verteller. Tijdens de lezing neemt hij de bezoeker via zijn
dia- en filmpresentatie mee de natuur in om vogels te zien en te horen,
terwijl hij ondertussen allerlei wetenswaardigheden vertelt.
Vogels trekken in het algemeen ieders belangstelling wel, maar wat
weten we eigenlijk verder in detail van de vogels? Op deze avond doet
onze gastspreker een boekje open over het raadselachtige leven van
vogels en gaat in op diverse onderwerpen:
∗
Zijn vogels intelligent, hebben ze een goed geheugen?
∗
Kunnen vogels kleuren onderscheiden?
∗
Hoe goed kunnen vogels ruiken en horen?
∗
Wat was er het eerst: de kip of het ei?
∗
Waarom kunnen vogels vliegen?
∗
Kunnen vogels gevoelens tonen?
Daarnaast gaat hij in op begrippen als mimicry, samenscholingsgedrag,
symbiose, camouflage etc.
Voor iedereen een zeer informatieve en interessante lezing over vogelgedrag.

Woensdag 22 april
20.00 – 22.30 uur

Filmavond: Natuur dicht bij huis en Groene Woud
Locatie: De Meander in SintSint-Michielsgestel
We presenteren vanavond een boeiende film van Mark Kapteijns over
het Groene Woud. Mark zal zelf de film inleiden.
De avond begint met de korte film:
‘Brabants zandpad, bedreigde schoonheid’.
De Commissaris van de Koning neemt ons hierin mee naar het zandpad. Deze oudste wegen, die zowel cultuurhistorisch als ecologisch
van groot belang zijn, worden ernstig bedreigd. Veel solitaire bijen en
wespen zijn afhankelijk van zandpaden, hier graven ze holletjes waarin
larven worden grootgebracht. Bloemrijke bermen zijn vrijwel geheel
verdwenen langs deze ‘trage wegen’. Bij het zien van deze film loop je
voortaan heel anders over een zandpad!
Na een korte pauze volgt de hoofdfilm van deze avond:
‘Het Groene Woud; Brabant tussen steden’.
In het hart van Brabant ligt het grootste landschapsreservaat van Nederland: ‘Het Groene Woud’. Het edelhert - icoon van de wildernis voelt zich hier thuis. Dat is best bijzonder in een provincie met één al
bedrijvigheid, een intensieve landbouw en veel mensen die er wonen,
werken en recreëren. Brabant is eigenlijk één grote metropool, vol
unieke natuur in balans met stad en land, mens en dier.
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Gestel Groen!
Zaterdag 25 april
09.00 – 12.00 uur

Natuurgroep Gestel
Excursie: Wandeling Ommetje De Hogert
Verzamelen: De Meander in SintSint-Michielsgestel
Bij deze wandeling besteden onze gidsen Peter Janssen en Bert
Subelack speciale aandacht aan de cultuurgeschiedenis van zandpaden
in Brabant. De Brabantse hoeders hebben zich ontfermd over deze
paden en maken zich sterk voor bescherming van deze wegen.
Neem voor meer informatie contact op met Peter Janssen
(073-614 5057) of Bert Subelack (06-14564870).

Woensdag 20 mei
20.00 – 22.30 uur

Lezing: Relatie tussen planten en insecten
Locatie: De Meander in SintSint-Michielsgestel
Rini Kerstens verzorgt vanavond voor ons een boeiende lezing over
dit onderwerp. Op planten tref je vaak dieren aan. Dikwijls zijn die ‘op
doorreis’, zijn het passanten. Maar veel beesten zijn daar niet zomaar,
ze zijn daar met voorbedachten rade. Ze gebruiken de plant als voedsel of als jachtterrein. Voor andere soorten vormen planten de ideale
smakelijke en beschermende omgeving voor hun ontwikkeling van ei
tot volwassen dier. Een behoorlijk aantal planten biedt dieren ook een
uitstekende overwinteringsplaats.
De meeste van die dieren zijn insecten. Soms zien we het insect zelf,
als larve of als volwassen dier, maar vaker nog de sporen die hun aanwezigheid heeft nagelaten. Duidelijke vraatsporen aan bladeren en
knaaggangen in en onder de schors, maar ook meer subtiele, minder in
het oog springende bewijzen van hun aanwezigheid. Hun werkzaamheden leiden, al dan niet in samenwerking met de plant, tot prachtige
stukjes architectuur.
In veel gevallen zijn planten ‘slachtoffer’ van deze insectenactiviteit,
soms is het een kwestie van lijdzaam en zonder aantoonbaar nadeel
gedogen. Zowel insecten als planten beschikken over een uitgebreid
arsenaal aan trucs om deze relatie tot een succes te maken.
Een fascinerend voorbeeld van ‘voor elkaar bestemd’ zijn.

Zaterdag 23 mei
09.00 – 12.30 uur

Excursie: De Brand
Verzamelen: De Meander in SintSint-Michielsgestel (carpoolen)
Oorspronkelijk lag hier veen, dat rond 1300 helemaal is afgegraven
om te verbranden. Na die periode is De Brand beplant met eikenbos
en zijn er in de 20ste eeuw weilandjes aangelegd. Het gebied is nu een
afwisseling van bloemrijke weides en vochtige bossen.
De Brand maakt deel uit van het Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen en ligt tussen de eigenlijke duinen en de dorpen Udenhout en Biezenmortel. De Brand kenmerkt zich o.a. door het
voorkomen van zwak gebufferde vennen, blauwgraslanden en
elzenbroekbossen. In dat natte bos komen allerlei bijzondere planten
(bosanemoon, draadgentiaan, bospaardenstaart), vlinders (grote weerschijnvlinder, kleine ijsvogelvlinder) en vogels (wielewaal, middelste
bonte specht) voor. Ook is het gebied zeer rijk aan amfibieën, waaronder kamsalamander en poelkikker.
Een boeiende wandeling onder leiding van Ad Smits, natuur- en duingids IVN staat ons te wachten.
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Gestel Groen!
Woensdag 17 juni
20.00 – 22.30 uur

Lezing: Van Moerasdraak tot weerwolf
Locatie: De Meander in SintSint-Michielsgestel
Toelichting volgt tzt op website en/of Groentjes.

Zaterdag 20 juni
09.00 – 12.30 uur

Excursie: Fietstocht Groene Woud
Verzamelen: De Meander in SintSint-Michielsgestel (fietsen)
Toelichting volgt tzt op website en/of Groentjes.

En iedere maand:
Iedere eerste zaterdag van de maand:

Iedere tweede woensdag van de

Jeugd-Natuurgroep-Gestel

maand: Seniorenwandeling
niorenwandeling,

Tijdstip: 14.00-16.00 uur

Tijdstip: 10.00-12.00 uur (koffie na!)

Locatie en programma: zie website

Locatie en programma: zie website

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
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Gestel Groen!
Broedvogelinventarisatie huismus
Het afgelopen jaar heeft de vogelwerkgroep huismussen
binnen de gemeente in kaart gebracht. Dit deden we in het
kader van het project om de biodiversiteit rond gebouwen te
verhogen.
Een verslag van Sebastiaan Bakker

De huismus is na de merel de meest algemene vogel van Nederland. Geschat wordt dat er 500.000
tot wel 1.000.000 broedparen in ons land zijn.
Waarom besteden we dan toch speciaal aandacht
aan deze soort?
Populatie neemt drastisch af

De huismus was lang onze meest algemene vogel.
Maar vanaf de jaren 90 is het aantal huismussen
gekelderd. De landelijke aantallen zijn vermoedelijk
meer dan gehalveerd. Vooral binnen de stedelijke
omgeving neemt de huismus sterk af (-77%).
Het broertje van de huismus, de ringmus laat een
nog grotere daling zien (-85%). Dat is een soort die
zich meer thuis voelt in het kleinschalige landschap. Dat de meest algemene vogel sterk afneemt
geeft aan dat onze omgeving sterk verandert en dat
de kwaliteit voor de huismus sterk afneemt. Het is
een beetje als de kanarie voor een mijnwerker: als
er daar niet goed mee gaat is het tijd voor actie.

Figuur 1: Mussen die we in onze tuin kunnen verwachten. De heggenmus
heet wel ‘mus’ maar is geen familie van de huis- en ringmus.
(bron: Vogelbescherming)

Waarom de huismus afneemt, is niet duidelijk maar
vermoedelijk is het een combinatie van de volgende factoren:
∗ verminderd voedselaanbod (nettere tuinen met

veel exoten, stedelijke verdichting);
∗ minder broedgelegenheden;
∗ meer predatie (vooral door sperwer)

Zeker nu we allemaal onze huizen verder verduurzamen, is te verwachten dat er nog veel meer geschikte broedplaatsen zullen verdwijnen.

Hoe staat het met de huismus binnen onze
eigen gemeente?

De vogelwerkgroep heeft begin 2019 geprobeerd
het aantal broedparen van de huismus in kaart te
brengen. We hebben nog niet de hele gemeente
gedaan en gaan hier in 2020 mee verder.
Onze indruk is dat het in de woonkernen inderdaad niet goed gaat met de huismus. In bepaalde
delen zijn bijna geen huismussen meer te vinden.
In kleinschalige gebieden - zoals Gemonde - zijn
duidelijk meer huismussen te vinden maar ook hier
waren er weinig huismussen in straten met veel
moderne woningen. Opmerkelijk was dat huismussen vrijwel te vinden waren op plekken waar mensen hobbydieren hielden - en dan vooral kippen.
Blijkbaar pikken huismussen hier letterlijk een
graantje mee.
Dat we weinig broedparen vonden, is een slecht
teken omdat de huismus een grote populatie nodig
heeft om zichzelf in stand te houden. De huismus
is voor veel predatoren een makkelijke prooi.
Van de jongen overleeft maar 25 % het eerste jaar
en van de volwassen vogels 65%. Een populatie
blijft alleen bestaan als er meer dan 25 paar binnen
een klein gebied broeden. Deze aantallen zien wij

Figuur 2: De rode stippen geven één of meerdere territoria aan van de
huismus.

alleen nog maar in het buitengebied. Binnen een
wijk met weinig huismussen - zoals bijvoorbeeld in
Theereheide - zie je ook dat de meeste broedparen
dicht bijeen zijn en dat daarbuiten bijna geen
broedparen meer te vinden zijn.
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Project Biodiversiteit rond gebouwen

Binnen het project om de biodiversiteit rond gebouwen te stimuleren is de huismus daarom één
van de doelsoorten. Er zijn voorzieningen als nestkasten beschikbaar voor huismussen. Ook geven
we adviezen om het leefgebied te verbeteren.
Iedereen die interesse heeft om hier een steentje
aan bij te dragen kan gratis een vogelkast ontvangen. Ook kan de kast opgehangen worden. We
komen graag langs om te zien of de woning en
tuin geschikt zijn voor huismussen. De favoriete
broedplaats van de huismus is overigens nog
steeds onder de dakpannen ...
Er zijn verschillende kasten beschikbaar. Deze zijn
groter dan de traditionele huismuskasten omdat de
jongen hierin veel meer beweegruimte hebben en
een hogere overlevingskans.

Figuur 3: De favoriete broedplaats van de huismus

Figuur 4: De nestkast voor gierzwaluwen valt ook
erg in de smaak bij huismussen

Hoe ziet een ideale tuin voor huismussen eruit?

Helpt u onze huismussen ook een handje?

Hoewel de huismus een algemene vogel is, stelt dit
dier veel eisen aan zijn omgeving. De ideale omgeving ziet er ongeveer als volgt uit:

Heeft u plaats in uw tuin voor de huismus?
Dan kom ik graag bij u langs om te overleggen.
U kunt me bereiken via:
sebastiaan.bakker@outlook.com.

∗ Voldoende nestgelegenheid. Als die er niet is
∗

∗
∗
∗

dan bieden nestkasten uitkomst!
Steeds voldoende voedsel in de vorm van zaden, insecten, (jong) bladgroen, bloemknoppen
en vruchten. Een strak aangeharkte tuin heeft
de huismus liever niet.
Voldoende water om te drinken en de veren
te wassen.
Wintergroene hagen of gevelbegroeiing waarin
huismussen dekking vinden.
Los zand om stofbaden te kunnen nemen.

Dit alles ligt bij voorkeur binnen een straal van een
paar honderd meter. Heel dicht bij de nestlocatie
moet dekking in de vorm van een boom of struik
aanwezig zijn.

U krijgt dan ook tips om de tuin huismus vriendelijker te maken. Daarnaast nodigen we als vogelwerkgroep ook iedereen uit eens met ons mee op
pad te gaan. Zowel de beginnende vogelliefhebber
als de doorgewinterde vogelaar is van harte welkom om samen met ons van die prachtige en gezellige dieren als de huismus te genieten.
Ons programma is te vinden op de website, voor
meer informatie kunt u ook contact opnemen met
de coördinator (zie p. 3 van dit blad).
Leuke weetjes over de huismus
Meer weten over de huismus? Op de website is een bijlage
bij dit verslag gevoegd waar u nog veel meer leuke feitjes
terug kunt vinden over onze huismus. In een andere bijlage
(de checklist huismus, zie ook daarvoor onze website) kunt u
puntsgewijs tips vinden om uw tuin geschikter te maken voor
vooral de huismus.
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Uitnodiging ledenvergadering 2020

AGENDA

Aan alle leden van Natuurgroep Gestel
Beste leden,

Graag nodigen wij u uit voor onze jaarlijkse ledenvergadering op
woensdagavond 11 maart 2020, om 20.00 uur
in de Meander te Sint-Michielsgestel.
Op de agenda staan de volgende onderwerpen :
1. Opening en mededelingen.
2. Verslag van de vorige ledenvergadering op 13 maart 2019.
3. Jaarverslag 2019.
(zie ons ledenblad “Gestel Groen” van januari 2020).
Het bestuur zal een toelichting geven door middel
van een korte PowerPoint presentatie.
4. Uitreiking van de Groene Pluim 2020.
5. Financieel verslag 2019.
Onze penningmeester Hennie Appel zal de financiële stukken
(exploitatie en balans) toelichten en eventuele vragen
beantwoorden. De kascommissie zal vervolgens verslag
uitbrengen, waarna wij de vergadering goedkeuring vragen
van de financiële stukken.
Aansluitend volgt de benoeming van de kascommissie
voor het jaar 2020.

6. De begroting 2020 wordt aan u ter goedkeuring voorgelegd.
Hennie Appel licht deze toe.
7. Het bestuur van Natuurgroep Gestel moet volgens de statuten
uit minimaal 5 personen bestaan. Het rooster van benoemen/aftreden na een zittingstermijn van 3 jaar, ziet er als volgt uit:
2020 Hennie Appel, Peter Janssen
2021 Dick Leering
2019 Michel van de Langenberg, Angela Heetvelt
Hennie Appel is aftredend en herkiesbaar. Peter Janssen is niet
herkiesbaar.
We hebben Peter Louwers en Chantal Dietvorst bereid gevonden
zich kandidaat te stellen voor het bestuur.
Aan de vergadering het voorstel hen te benoemen.
8. Rondvraag
9. Pauze
10. Het Brabantse Zandpad
11. Sluiting
Graag tot ziens op woensdag 11 maart!
Het bestuur van Natuurgroep GestelWe verwachten u in het gebouw van
korfbalvereniging GEKO. Over de Dommel richting Boxtel, meteen eerste
links, weer eerste links over bruggetje,
links aanhouden langs de Dommel, voorbij de grote poort, het laatste gebouw.
Zegenwerp 1D, Sint-Michielsgestel

