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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 

 



Gestel Groen!               Natuurgroep Gestel 

                            2222    

  pagina 
 
Doelstelling Natuurgroep Gestel 1 

Organisatie en adressen 3 

Nestnieuws 4 

In memoriam Gerard Olijslagers en Gert Jan Boelens 5 

Van de bestuurstafel 6 

Terugblikken 7 

Terugblikken special: Hugo Landheer over zijn natuurfascinatie  16 

Activiteitenagenda 19 

Een blik vooruit 21 

Verslag jaarvergadering 22  

Laat maar verwilderen 23 

Programma Haanwijk 24 

 
    
 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
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  
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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 september 2019 
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Nieuwe leden Nieuwe leden Nieuwe leden Nieuwe leden     Sinds het vorige bulletin hebben zich als nieuwe leden aangemeld: 
Ingrid van Kempen uit Berlicum, dhr. David Andrea uit Boxtel, 
Ton van der Steen uit Den Dungen, Rita van der Veen uit Eindho-
ven, fam. E. Verschuren uit Gemonde, Arianne de Jong uit Heeswijk-
Dinther, Tosca Diters, Nicole van der Heijden, Meta van Lokven, 
dhr. H.L.J. Pullens en fam. J.A. Timmers uit 's-Hertogenbosch,  
Marga Bierhuizen-Melief, Marion van den Biggelaar, Catharine van 
Grinsven, Lia van Hoesel, Erik Visser,  dhr. D. Zoggel uit Sint-
Michielsgestel, Ellen Hofhuizen uit Ravenstein, Sjoerd van der Kal-
len, Lilian Siepman en mevr. Carine Vergroesen uit Vught 
 
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 natuurgroepgestel@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: Ton van den Bosch  
T: 06 - 2508 5322 / E vogelwerkgroepng@gmail.com 

 
 

WerkgroepenWerkgroepenWerkgroepenWerkgroepen    
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Kan het groener?Kan het groener?Kan het groener?Kan het groener?    
    

Tekst en foto’s:  
Angela Heetvelt /internet 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
                                                                

    
    
    
    

Volgens een recent rapport van de Verenigde Naties, waaraan gedu-
rende drie jaar honderden wetenschappers uit vijftig landen hebben 
gewerkt, gaat de natuur wereldwijd in hoog tempo achteruit. Nog 
nooit ging het zo slecht met de biodiversiteit als nu. Naar schatting 
wordt 1 miljoen van de ruim 8 miljoen soorten dieren en planten in 
hun voortbestaan bedreigd. Het uitsterven van dieren- en plantensoor-
ten, het verdwijnen van natuurgebieden (door verstedelijking en inten-
sieve landbouw), vervuiling en klimaatverandering hebben grote nega-
tieve gevolgen voor de mens.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Maar de mens is tegelijkertijd de hoofdschuldige aan deze verontrus-
tende ontwikkeling: door de bevolkingsgroei, het huidige consumptie-
patroon, de manier van voedselproductie, energiewinning en gewapen-
de conflicten. Op mondiaal niveau wordt hard gewerkt aan het natuur- 
en milieubeleid, dat eind 2020 in de Chinese stad Kunming als nieuw 
internationaal biodiversiteitsakkoord zal worden vastgesteld. 
Een akkoord alleen maakt nog geen duurzame wereld. We zullen zelf 
aan oplossingen moeten werken – en zeker niet wachten tot die in 
beleidsnota’s worden opgetekend. De palmolieplantages, verdwijnend 
regenwoud en andere ver-van-ons-bed-oorzaken zijn echt niet de eni-
ge boosdoeners. 
 
In onze omgeving zijn de grootste winsten te behalen in een duurzaam 
consumptiepatroon en verantwoord gebruik van – zo min mogelijk – 
grondstoffen. Niets nieuws, zult u zeggen. Maar laten we onze gedra-
gingen toch nog eens extra onder de loep nemen en samen onze crea-
tieve krachten bundelen. Zodat we onze ecologische voetstap vermin-
deren en compenseren waar we minder duurzame keuzes maken.  
 
Vanuit Natuurgroep Gestel willen we de komende periode een tandje 
bijzetten in onze bijdrage aan een gezond leefmilieu. Daarbij zijn we 
ook heel benieuwd naar uw tips en tops. Hebt u originele suggesties 
die in onze omgeving gemakkelijk te realiseren zijn? Of weet u van 
vernieuwende initiatieven die navolging verdienen? Stuur ze naar onze 
redactie of onze secretaris! 
 

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

Ideetje?Ideetje?Ideetje?Ideetje?    
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We wisten reeds lang dat Gerard ongeneeslijk ziek was; de afgelopen 
maanden werd duidelijk dat geen behandeling zijn ziekte meer zou 
afremmen. Toch kwam het bericht van zijn overlijden maandag 18 
februari als een schok. In de afgelopen jaren was Gerard steeds weer 
uit diepe dalen opgekrabbeld en als hij maar enigszins kon, was hij 
weer bij de natuurgroep present. Hij stond aan de wieg van de Kinder-
moestuin Haanwijk, waar hij tot afgelopen zomer nog zo vaak te zien 
was; hij heeft de medewerkers ‘droog’ achtergelaten door een schuil- 
en opbergplaats te realiseren. Veel van zijn krachten - ook toen het al 
minder ging met hem - gaf Gerard aan de Natuurwerkgroep. Van 
snoeihout maakte hij musterds voor de bakoven, brood bakken was 
ook een hobby van hem. Hij was tevens een vertrouwd gezicht bij de 
buitenexcursies van het Educatieproject. We zagen Gerard bij de seni-
orenwandelingen, excursies en de zwerfvuilactie. En hij werkte jaarlijks 
mee aan de controle van het wandelnetwerk. 

Altijd had hij oog voor de - grote en kleine - mensen om hem heen 
en ... altijd een schuin oog gericht op het land, de bomen en de lucht: 
hij zag en wist ontzettend veel van de natuur in onze omgeving. Dat 
hij een echt groen hart had, blijkt eens te meer uit zijn laatste wens: bij 
zijn afscheid geen bloemen, maar wie toch iets wilde geven: graag een 
bijdrage aan het Brabants Landschap … 
Wat zijn we Gerard dankbaar en wat zullen we hem enorm missen. 
Gerard is 70 jaar geworden. Wij wensen zijn vrouw Ria en zijn (klein)
kinderen heel veel sterkte toe.  

 

Bestuur Natuurgroep Gestel 
 

Op 6 april 2019 overleed op 59-jarige leeftijd Gert Jan Boelens, lid van 
onze natuurgroep en van de vogelwerkgroep. In de korte tijd dat wij 
met hem mochten optrekken, raakten we erg aan hem gehecht.  
Gert Jan was eigenaar van een internationaal bedrijf en zette in 2012 
de stap om zijn grote droom te verwezenlijken: boswachter worden. 
Na zijn opleiding kwam hij in dienst bij Brabants Landschap. Hij 
werkte vooral in De Brand. Tijdens zijn opleiding werd Gert Jan gast-
heer in het Buitenlokaal Haanwijk. Hij organiseerde er de open dagen, 
ontving dan met groot enthousiasme de gasten en vertelde gepassio-
neerd over zijn werk. Hij zorgde ervoor dat de eerste Nacht van de 
Nacht tot een groot succes werd.  De eerste keer dat wij Gert Jan op 
Haanwijk ontmoetten, klikte het meteen. Gert Jan was gemakkelijk 
benaderbaar, hield van een goed gesprek, was van veel markten thuis,  
was leergierig en energiek, stak zijn bewondering voor het werk van de 
natuurgroep niet onder stoelen of banken en was steeds tot meeden-
ken en mee-organiseren bereid.  
 
Twee jaar geleden kreeg Gert Jan keelkanker. Kort voor zijn overlijden 
hebben we persoonlijk afscheid van Gert Jan kunnen nemen. We heb-
ben bij dat bezoek een prunus aangeboden en hopen dat die elk voor-
jaar in volle glorie bloeit ter herinnering aan Gert Jan en als troost 
voor Els en zijn kinderen en verdere familie. Wat jammer dat we niet 
langer met Gert Jan hebben mogen samenwerken! Bij elk bezoek aan 
Haanwijk zullen met groot respect en dankbaarheid aan hem denken. 

 
Bert Subelack en Michel van de Langenberg.  

In memoriamIn memoriamIn memoriamIn memoriam    

Gerard Olijslagers 

Gert Jan Boelens 
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Elk halfjaar heeft het bestuur overleg met de wethouder en een drietal 
gemeente-ambtenaren. Sinds voorjaar 2018 heeft Bart van de Huls-
beek het stokje overgenomen van Ed Mathijssen als bestuurlijk aan-
spreekpunt. Bij die bijeenkomsten stellen wij algemene beleidsvragen 
en doen verslag van onze specifieke activiteiten van het voorafgaande 
halfjaar met betrekking tot planontwikkeling en –uitvoering, zoals nu 
bijvoorbeeld het nog lopende project na-isolatie en natuurinclusieve 
bouwelementen. Voor tussentijdse ontwikkelingen op het gebied van 
natuur en landschap en ruimtelijke ontwikkelingen is rechtstreeks con-
tact tussen gemeente en natuurgroep. 
 
BomenbeleidsplanBomenbeleidsplanBomenbeleidsplanBomenbeleidsplan 

Zo stond half mei onder meer op de agenda: de voortgang van het 
nieuwe gemeentelijke Bomenbeleidsplan – dat ingebed zal worden in 
de nieuwe Omgevingsvisie. Eind februari is door de gemeente een 
‘Bomencafé’ georganiseerd waarbij niet alleen belanghebbende organi-
saties maar ook burgers konden aanschuiven. We hebben tijdens het 
overleg aangedrongen op tussentijdse berichtgeving van ontwikkelin-
gen in het bomenbeleidsplan – zoals we ook op andere terreinen heb-
ben aangedrongen op het aan de voorzijde geïnformeerd willen wor-
den, dus voordat de besluitvorming heeft plaatsgevonden.   
Zo zullen ook de waardevolle bomen vermelding krijgen in het nieu-
we beleidsplan, waarbij de kanttekening werd gemaakt dat er bomen 
van de eerdere lijst zouden kunnen verdwijnen maar er ook nieuwe 
zouden kunnen worden opgenomen. U kunt hierop anticiperen door 
de gemeente in te seinen welke bomen volgens u op die lijst zouden 
behoren. Ook kunt u ons uw wensen kenbaar maken. 
 
Ecologisch bermbeheerEcologisch bermbeheerEcologisch bermbeheerEcologisch bermbeheer    

Tevens hebben we gevraagd wat de (toekomstige) visie is met betrek-
king tot het bermbeheer. Door de ambtenaren werd aangegeven dat al 
sinds enkele jaren het maaibeleid is aangepast naar nog maar tweemaal 
per jaar maaien en afhalen. Wat ons betreft kan er aan de biodiversiteit 
een verbeterslag worden toegekend door een stap verder te gaan: in-
zaaien met bij voorkeur bodemspecifieke bloem- en grasmengsels en 
het pas na het zaadvallen maaien. Dat levert voor de gemeente een 
organisatorisch obstakel op; door onze specifieke inbreng zou een 
verbeterslag hoogstwaarschijnlijk wel haalbaar zijn. Daarom willen wij 
in kaart brengen op welke plekken – bermen, parken, braakliggende 
openbare percelen – met alternatief beheer gestart zou kunnen wor-
den. Ook hiervoor luisteren we graag naar uw mogelijke voorstellen. 

Van de bestuurstafelVan de bestuurstafelVan de bestuurstafelVan de bestuurstafel    
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NLNLNLNL----DoetDoetDoetDoet    
BijenwerkdagBijenwerkdagBijenwerkdagBijenwerkdag    
16 maart 201916 maart 201916 maart 201916 maart 2019    
 

Tekst: Cilia Beijk 

Foto’s: Cilia Beijk en Hennie Appel 

Op deze dag was het NL-Doet, de landelijke vrijwilligersdag. We hebben deze ge-
bruikt om als Natuurgroep Gestel mee te doen aan de Bijenwerkdag. In Park De 
Beek, achter het tennispark willen we een aantal nestplaatsen voor bijen bouwen. In 
dit park wordt door de gemeente namelijk al bloemvriendelijk gemaaid en er staan 
veel bij-vriendelijke bomen en struiken. Bovendien ligt volkstuinvereniging De Eigen-
heimer daar vlakbij. Voedsel voor bijen is daarom voldoende aanwezig, maar nest-
gelegenheid ontbreekt daar nog. 
 

Van tevoren hadden Wopke Wijngaard en ik met de gemeenteambte-
naar Carla Buijsman besproken wat wel en niet was toegestaan.  Daar-
na hebben Gijs Sterks en Wopke in het park 5 plaatsen uitgezet waar 
de nestelplaatsen gemaakt konden worden. Na wat oproepjes op onze 
website, in de Groentjes en op de Algemene ledenvergadering hadden 
we uiteindelijk een flink clubje van 10 man en vrouw sterk. 
De ochtend begon om half 10 met nogal druilerig weer, maar het 
klaarde al vrij snel op en we hebben zelfs een streepje zon gezien.  
En, zoals Christl opmerkte, als je eenmaal buiten aan de slag bent, valt 
de regen altijd enorm mee. 
 
Wopke gaf ons uitleg over hoe de bijen in de aarde nestjes maken en 
eitjes leggen en gaf aanwijzingen hoe we de nestelplaatsen zo aantrek-
kelijk mogelijk kunnen maken voor de bijen. De bijen houden van 
veel los zand en van warmte. 
 
Daarna begon ieder met zijn eigen schop/schep/spade de grond te 
bewerken. Tot onze verrassing kwamen we op zo’n 70 cm diepte wit 
zand tegen. Hiermee hebben we vervolgens alle zandheuvels bedekt, 
om zo een fijn warm zandbedje te maken voor de bijen. De heuvels 
zijn daarna in rap tempo gebouwd. Toen Hennie rond half 11 met 
koffie en thee kwam hadden we al zeker drie heuvels af en de vierde al 
bijna. Na nog een klein uurtje waren de vijf heuvels klaar. Iedereen 
kreeg als dank een bijenwaaier van Brabants Landschap. Door middel 
van een informatiebordje weten ook langslopende wandelaars waar de 
5 zandheuvels voor zijn. En we willen dit voorjaar nog een bijenhotel 
plaatsen. Als het zover is, laten we het weer weten via onze website.  
Dank aan alle vrijwilligers! 
 
Wil je weten hoe je de wilde bij kunt helpen?  
Kijk dan op de website van Nederland Zoemt. 

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 in. Alle (volledige) verslagen zijn terug te vinden op onze 
website: www.natuurgroepgestel.nl. 
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De beide woorden van het onderwerp van vandaag mogen dan wel een mooie allite-
ratie vormen, de praktijk kan inhoudelijk weerbarstig zijn. Want echte diersporen zijn 
niet veelvuldig op onze bospaden te vinden. Poot- en/of nagelafdrukken van de vos 
zijn sporadisch te vinden, die van de das en de ree iets vaker, maar nog altijd spaar-
zaam. Je kunt het  kinderen niet aandoen om - zoals experts - alleen naar zulke poot-
sporen te zoeken. De leiding heeft het dus terecht in veel breder verband gezocht, 
zodat het speuren voor de kinderen echt aantrekkelijk wordt. Het is carnavalszaterdag 
en de weersverwachting is “regenachtig”. Toch mag Michel 13 kinderen verwelkomen.  

 
Goed, de inschrijving/betaling van onze jonge gasten gaat vlot, dank zij 
het loket-Rien. Annetje steekt haar toepasselijke verhaal af over speu-
ren en sporen. Het is altijd weer een aangename verrassing om vast te 
stellen dat kinderen echt luisteren, want als Annetje een vraag stelt, 
gaan er meestal wel een paar vingers omhoog en volgt regelmatig het 
juiste, of in ieder geval een relevant antwoord. Na de inleidende sessie 
gaat het gezelschap boswaarts.  
 
Onder een boom ligt een pakketje duivenveren. Het eerstgevonden 
spoor: de veren geven aan dat daar een duif is opgegeten door een vos 
of een roofvogel. Een vos bijt de veren af en een roofvogel trekt de 
veren uit z’n prooi. En dat is hier het geval: een roofvogel dus.  
Even verder staat een hulststruik en daar laat Michel zien, dat in enkele 
bladeren de mineervlieg bezig is geweest: zijn larven hebben gangen 
tussen beide lagen bladgroen gemaakt om het bladgroen te kunnen 
opeten. Je ziet ook duidelijk de poepjes die de larve achter zich heeft 
gelaten. Dat zijn ook sporen! 
Nu we toch voor de hulst staan wijst Michel op verdroogde hulstblaad-
jes met piepkleine paddenstoeltjes: hulstdekselbekertjes.  
 
Vervolgens treffen we houtwormsporen op vermolmde bomen aan, 
een boom met sporen van de boktor.  En vanzelfsprekend sporen van 
muizen en mollen in de vorm van muizenholletjes en molshopen.  
Bij een boom lege notendoppen: muizenwerk! 
Wat heel leuk is, is de redelijk dikke boom, waaromheen duidelijk das-
sen tikkertje hebben gespeeld: de grond om de boom is helemaal kaal 
en glad. Ook sporen van de letterzetter, een keversoort, treffen we in 
een prachtige knoest met losse schors aan. 
En dan komt één van de grappigste ‘sporen’: die van de zogenaamde 
smidse. Die zit in een boom met flinke groeven zoals een acacia en een 
eik die hebben. Je ziet tussen die groeven soms een dop van een beu-
kennoot, hazelnoot of een eikelgedeelte geklemd. Dat is spechtenwerk: 
hij kan de inhoud van een noot of eikel pas verorberen als de buitenzij-
de er af is. En hoe kun je dat ‘pellen’ beter doen dan zoiets lekkers er-
gens tussen vast te klemmen en dan erop hameren ( vandaar de naam 
‘smidse’) totdat de buitenkant van noot of eikel het begeeft!  
 
In een min of meer open deel van het bos met alleen wat hoge beuken-
bomen vindt vervolgens een spel plaats en daarna draagt Annetje bij 
onze ‘zitboom’ een sprookje voor.  
Daarna lopen we langs de dassenburcht, waar pootafdrukken de aan-
wezigheid van de das bij de betrokken pijp verraden. Op de terugweg 
passeren we een vleermuizenkast waaronder sporen van vleermuizen 
zijn te zien: witte vlekken onderaan de kast zijn uitwerpsels van de 
vleermuis. Na terugkeer kunnen de kinderen onder het genot van een 
glas limonade maskers maken. Rond vier uur zijn alle maskers en teke-
ningen wel klaar en wordt er afscheid genomen, heel vaak met een 
‘dankjewel!’.  Nou, wij zeggen ‘dankjewel’ terug voor de komst!  

Jeugdnatuurgroep:Jeugdnatuurgroep:Jeugdnatuurgroep:Jeugdnatuurgroep:    
Speuren naar sporenSpeuren naar sporenSpeuren naar sporenSpeuren naar sporen    
2 maart 20192 maart 20192 maart 20192 maart 2019    
    
Tekst en foto’s: Hugo Landheer 
 

Dit is een ingekorte versie van het verslag dat 
Hugo heeft gemaakt. Het  volledige verslag 
van Hugo is te vinden op onze website. 

Hugo eindigt zijn verslag als volgt:  
 

Tja, dit is dan mijn laatste bijdrage aan 
de Jeugdnatuurgroep. Ongetwijfeld zal 
ik m’n (speur?)neus nog wel eens om 
een hoekje steken om te zien of alles 
nog wel goed gaat (ja ja!) en om een 
lekker kopje koffie te halen. Mocht ik 
daarbij te veel voor jullie voeten lopen 
of opmerkingen hebben (je weet maar 
nooit…), welnu, er is altijd nog een 
bezemkast, die ik nog goed ken, zij het 
in een andere context….. 
 

Het ga jullie en de Jeugdnatuurgroep 
in alle opzichten goed! 
 

Super Hugo,  
dankjewel voor al je bijdragen! 
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SeniorenwandelingenSeniorenwandelingenSeniorenwandelingenSeniorenwandelingen    
 

Tekst: Piet Brugman 

Foto’s: internet  

De maandelijkse seniorenwandelingen blijven een groot succesnummer van de 
activiteitenwerkgroep. Met als vaste gidsen Bert, Gijs, Hugo en Michel trekt elke 2e 
woensdag van de maand een groep van ruim 50 wandelaars door een natuurgebied 
in de omgeving van Sint-Michielsgestel. En weet wat ook mooi is? Naast onze gid-
sen buiten, blijft ook ons lid Piet Brugman als enthousiast deelnemer aan deze wan-
delingen 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 geluk-
kig heeft Piet er voor gezorgd dat ze op een simpele manier voor iedereen op inter-
net terug te vinden: https://brugmanpraat.typepad.com/brugmanpraat 

 
Zomaar een fragment uit zijn praatjes: 
 
Brugmanpraat 269 (4e seniorenwandeling van 2019) 
Landgoed Haanwijk, fluitenkruid, paardenbloem, Russische paarden-
bloem en d'n dikke van Haanwijk passeren hier de revue.  
Eh … Russische paardenbloem?  
 

Piet gaat eerst in op de paardenbloem: … typisch zo’n plant die ieder-
een wel kent. Dat denkt ie ... De paardenbloem is een composiet, 
evenals het madeliefje, de korenbloem, de margriet, klein hoefblad, 
jacobskruiskruid, de distels en alle soorten kamille ... Het belangrijkste 
kenmerk daarbij vormt bij alle composieten het bloemhoofdje of het 
bloemkorfje. Zo’n bloem bestaat eigenlijk uit honderden kleine 
bloempjes …  
 

We kunnen we composietbloemen tegenkomen met: 
∗ buisbloemen in het midden en lintbloemen aan de rand (bv mar-

griet, klein hoefblad, aster), 
∗ alleen lintbloemen; dit zijn platte bloemen (bv paardenbloem, ci-

chorei en akkermelkdistel), 
∗ alleen buisbloemen; dit zijn buisvormige of trechtervormige bloe-

men (bv groot hoefblad, boerenwormkruid en knikkende distel). 
 

Ergens is de paardenbloem toch wel een bijzondere plant. Bloem, blad 
en wortel kunnen worden gegeten of ergens voor worden gebruikt. 
De stengel niet. De ‘melk’ daarin is giftig. Het blad is bekend onder 
‘molsla’ (jong paardenbloemblad). De bloem kan verwerkt worden tot 
een honingachtig stroop en de wortel voor medicinale toepassing.  
De bloeiende paardenbloem is een weldaad voor insecten ...  
 
En dan over de Russische paardenbloem: … deze paardenbloem 
(Taraxacum koksaghyz, de naam zou staan voor ‘vlezige wortel met 
veel rubbergehalte’). Rubber? Jazeker! Bij de paardenbloemkweker! 
Deze Russische paardenbloem zou de oplossing moeten worden om 
het dreigend tekort aan natuurrubber de wereld uit te helpen …  
Deze paardenbloem heeft warmte nodig om te groeien. In Kazachstan 
en langs de Middellandse zee groeien ze prima. Maar ook hier - in de 
provincie Zeeland op proefboerderij Rusthoeve - wordt er op dit mo-
ment al geëxperimenteerd met de Russische paardenbloem. Ze probe-
ren deze Rus vooral te kruisen met andere grotere paardenbloemsoor-
ten met het doel dikkere wortels te krijgen én zich aan te passen aan 
onze wat frissere natuur. De hele plant levert latex, maar uit de wortel 
komt de meeste latex. De universiteit Wageningen en bandenfabrikan-
ten werken al langer samen aan de ontwikkeling hiervan …. 
 

Noot redactie: zie voor meer informatie 

www.proefboerderij-rusthoeve.nl/p/220/Drive4EU 

Russische paardenbloem voor 
autobanden? 
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Goudhaantje en waterrallen! 
Het was een frisse ochtend en dat hield waarschijnlijk een paar potenti-
ële vogelspotters thuis … Maar het tiental deelnemers van de vroege-
vogelwandeling op zondagochtend 14 april had beslist geen spijt van de 
acte de présence om even voor half zeven. Het zeker wat vogels betreft 
alziende oog van Sebastiaan Bakker staat garant voor avonturen. Heer-
lijk droog weer en een schitterende zonsopgang waren de bonus. Klei-
ne en grote bonte spechten lieten zich goed zien en horen, de groene 
specht hield het bij de lachsalvo’s. Maar de hoofdrol was voor het 
goudhaantje: dit kleine vogeltje gaf een buitelende show weg, via de 
rugzak van Sebastiaan tot voor onze voeten in het gras! Geduldig en 
stil wachtten we bij de waterpartij aan het eind van het Oud-
Herlaerpad; Sebastiaan zorgde voor authentieke lokroepen en het me-
rendeel van de groep kreeg daadwerkelijk het paartje waterrallen in het 
vizier! Onder de bijvangst waren enkele speelse eekhoorns. 
De koffie en thee waar Hennie Appel ons in het Buitenlokaal mee op-
wachtte zorgde voor de fysieke opwarming van een mooie ochtend. 
 
13 en 14 april was het weekend van de Nationale Bijentelling, georgani-
seerd door Nederland Zoemt. Op 14 april waren bijen en andere insec-
ten de insteek van een uniek evenement op Kindermoestuin Haanwijk. 
Bioloog Rini Kerstens vertelde bijna ongelofelijke details over diverse 
insecten - en wist er ondanks de lage temperaturen met bezoekende 
kinderen nog diverse soorten onder de loep te leggen.  
 
Een twintigtal enthousiaste kinderen en hun al even geïnteresseerde 
ouders maakten een speurtocht op basis van de top-insecten-serie van 
Albert Heijn. De populaire kaartjes konden worden geruild, waardoor 
diverse kinderen nu hun boekje compleet hadden. Voor winnaars van 
de speurtocht waren er prijzen: kaartjes voor de nieuwe film Maya de 
Bij in Schijndel op 1 mei en handige waterflesjes met ons gemeente-
logo. Kinderen konden mini-bijenhotels maken en door de gulle bijdra-
ge van Albert Heijn Sint-Michielsgestel was er limonade, honingdrop 
en insectensnoep.  
 
De coördinatoren - Hennie Appel, Cilia Beijk en Angela Heetvelt - 
konden terugzien op een zeer geslaagde middag. We hopen dat ouders 
en kinderen nu meer oog en respect voor insecten hebben én de weg 
naar onze fijne Kindermoestuin kunnen vinden. 
 
 

KindermoestuinKindermoestuinKindermoestuinKindermoestuin    
14 april 201914 april 201914 april 201914 april 2019    
    
Tekst en foto’s: Angela Heetvelt 
 

Vroege vogelwandelingVroege vogelwandelingVroege vogelwandelingVroege vogelwandeling    
14 april 201914 april 201914 april 201914 april 2019    
    
Tekst en foto’s: Angela Heetvelt 
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Maar liefst 26 natuurliefhebbers verzamelden zich op het parkeerterrein aan de 
Deutersestraat. Vanaf hier startte de natuurwandeling over de Honderdmorgense 
Dijk. De wandeling stond onder leiding van Fons Mandigers, gebiedsmanager bij 
Natuurmonumenten. 
 

Fons vertelde ons uitgebreid over de ontwikkelingsgeschiedenis van 
de Vughtse Gement als onderdeel van het grote waterbergingsgebied 
HoWaBo (Hoogwateraanpak ’s-Hertogenbosch). We wandelden bij 
zonnig weer, maar de natuurontwikkeling was enigszins vertraagd 
door de koude nachten en weinig regen in april. Dus nog geen orchi-
deeën te zien.  
 
De polder Honderd Morgen is een gedeelte van de Vughtse Gement. 
In dit gebied werden gronden gefaseerd afgegraven. Van voormalige 
landbouwpercelen werd de voedselrijke bovenlaag, ongeveer 40 cm, 
verwijderd en zo tegelijk het maaiveld verlaagd. Op die manier wor-
den voor de natuur de benodigde voedselarme en natte omstandighe-
den gecreëerd. Een groot gebied is geschikt gemaakt als buffer voor 
hoogwater. Het gebied is onderdeel van de Ecologische Hoofdstruc-
tuur en van Natura 2000 het Europese ecologische netwerk. Het te-
rugbrengen van het blauwgrasland stond hoog op de lijst van nationa-
le natuurprojecten.  
 
De natuur paste zich snel aan bij de afgegraven polders.  Het land-
schap veranderde. Wortels van planten komen veel dichter bij het 
schone kalkrijke kwelwater te staan. Dat betekende veel bloemen en 
plantensoorten en die trekken weer insecten, vlinders, vogels, hazen 
en reeën aan. Met maaisel uit de Moerputten en het Bossche Broek, 
maar ook uit de omgeving van Nijmegen, waar nog blauwgraslanden 
aanwezig zijn, werd het proces versneld om die graslanden te ontwik-
kelen. Op percelen waar de bovenste grondlaag was verwijderd, wer-
den maaisel en plaggen in rollen vervoerd en met rieken verspreid 
(veel vrijwilligers nodig!). Het bevat een mengsel van plantenzaden en 
plantenresten, maar ook schimmels die nodig zijn voor het kiemen 
van zaden en als voedsel voor andere organismen. Na één jaar was de 
eerste ontkieming al zichtbaar. 
 
Een boswachter heeft zelfs een apparaat ontworpen, een speciale 
zelfgemaakte riek waarmee ‘tegels’ grond van een vierkante meter uit 
de Moerputten werden gehaald. Vervolgens bracht hij 60 plakken met 
wortel en al op reeds afgegraven percelen in de Honderd Morgen. Zo 
transplanteerde hij het bodemleven van het blauwgrasland. 
In dit grote project werkten o.a. de volgende organisaties samen:  
Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Waterschap Aa en Maas, Pro-
vincie Noord-Brabant en omringende gemeenten. 
 
We waren getuige van een herinrichting van het landschap waarin 
landbouw, natuur en waterberging in een nieuwe verhouding tot el-
kaar staan. De nieuwe kaden voegen een beeldbepalend landschaps-
element toe. Regelmatig werd gepauzeerd om het gebied, al of niet 
met verrekijkers, af te speuren op vogels en te genieten van o.a. de 
Watersnip, Veldleeuwerik, de Kievit.  
 
Met dank aan Fons namen we afscheid van dit bijzondere natuurge-
bied. 
 

Vughtse GementVughtse GementVughtse GementVughtse Gement    
20 april 201920 april 201920 april 201920 april 2019    
    
Tekst en foto’s: Peter Jansen 

 

Een blauwgrasland is vochtig 
schraalland. De blauwe zegge 
geeft het gras een blauwe waas, 
waaraan het haar naam ontleent. 
Hierin komen vele zeldzame plan-
ten voor zoals blauwe knoop, 
moerasviooltje, Spaanse ruiter en 
enkele soorten orchideeën, waar-
onder de gevlekte orchis. 
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Wie heeft de grootste … pompoen?? 
 
De Kindermoestuin komt langzamerhand weer tot leven. 
De natuur laat ons verrassen met zomerse dagen in april wat het zaaigoed 
in de tuin niet ten goede komt. De scouting uit Den Bosch heeft ons weer 
geholpen met mest halen en water oppompen en wat snoeihout verbran-
den om ziektes uit snoeihout te voorkomen. En een net aan te brengen 
over het aardbeiveld. Ook via Sjors sportief hebben enkele kinderen gehol-
pen bij het inzaaien van bloemen en bollen zetten om bijen en insecten te 
lokken. De kruidenthee werd met veel genoegen opgedronken. 
Langzaam groeit er iets dat is gezaaid. We zijn erg dankbaar voor de na-
tuurwerkgroep die het veld prepareerde. Ondanks de droogte groeit er 
toch al van alles. De klaprozen laten hun mooie kleur zien en de pluizen 
van de populieren liggen als een sneeuwveld op de laan van en naar Haan-
wijk alsof je een sprookjeswereld binnenkomt. 
 
Eind april hebben Hennie Appel en Angela Heetvelt aan de kinderen van 
de groepen 4 en 5 van de basisscholen Roald Dahl en De Bolster pom-
poen ‘moestuintjes’ uitgedeeld: een turfpotje, turftablet en een paar zaadjes 
van de - biologische - muskaatpompoen.  
Op woensdagmiddag 22 mei en zondagmiddag 26 mei konden die worden 
geplant in een daarvoor speciaal ingericht plekje in de Kindermoestuin, 
voorzien van de naam van de ijverige kweker. Op zondag 29 september 
(11.30-13.30 uur) gaan we kijken wiens pompoen de grootste omvang 
heeft en welke het grootste gewicht heeft bereikt! Natuurlijk, wie zijn of 
haar pompoen af en toe extra komt vertroetelen, heeft meer kans om tot 
de winnaars te behoren. En de kinderen die dat leuk vinden, kunnen na de 
prijsuitreiking hun trofee tot halloween-pompoen omtoveren. 
Wat de prijs voor de winnaar wordt, verklappen we nog niet.  Maar de 
krant zal hij of zij er vast mee halen! 

KindermoestuinKindermoestuinKindermoestuinKindermoestuin    
april/mei 2019april/mei 2019april/mei 2019april/mei 2019    
    
Tekst: Janet André en Angela Heetvelt 
Foto’s: Angela Heetvelt 

NatuurwerkgroepNatuurwerkgroepNatuurwerkgroepNatuurwerkgroep    
seizoen 2018 seizoen 2018 seizoen 2018 seizoen 2018 ----    2019201920192019    
    
Tekst en foto’s: Gijs Sterks 

 

Vorig seizoen, 2017-2018, was niet zoals wij het ons hadden voorgesteld. We wa-
ren met twee coördinatoren. Gerard Olijslagers en ik. Als de een niet kon dan de 
andere wel, was het idee. Als dan beiden uitvallen dan houdt het op, min of meer. 
Gerard is helaas 18 februari dit jaar overleden. 
  

Voor mij zit meewerken er niet meer in na een herseninfarct kerst 
2017. Het coördineren heb ik in het nieuwe seizoen wel weer kunnen 
oppakken, met steun van Alex de Lang als back-up. Het doet pijn 
niet mee kunnen werken, vooral in het begin. Maar mettertijd ben ik 
gaan inzien dat het zo gek niet is een niet-meewerkend coördinator te 
hebben, die aanstuurt, alles in de gaten houdt en, last but not least, 
voor de koffie zorgt. 
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Dit seizoen hebben maar liefst 27 vrijwilligers een of meer keren ge-
holpen, 13 vrijwilligers waren er meer dan twee keer. Ook hebben 
zich in de loop het seizoen meer dan tien nieuwe actieve vrijwilligers 
aangemeld. Totaal hebben we zo’n 100 dagdelen gewerkt bij 11 gele-
genheden. We werken voortaan, op verzoek van de vrijwilligers, vanaf 
9 uur, voorheen begonnen we om 9:30 uur. 
 
We hebben voor Brabants Landschap wilgen geknot bij Halder en bij 
de laan Haanwijk en een wilg langs de Pettelaarseweg, knoteiken bij 
Oud Herlaar  / Sterrenbos en jonge knoteiken gedund bij Sterren-
bos . Ook voor Brabants Landschap hebben we linden vrij gezet op 
Landgoed de Pettelaar en fruitbomen gesnoeid op Haanwijk. Daar-
naast hebben we wilgen geknot voor particulieren en geholpen bij 
onderhoud aan de Belevingtuin bij Kentalis en de Kindermoestuin. 
 
Kortom: de NatuurWerkgroep is erg actief geweest dit seizoen. Het 
weer was goed: de vrijdag, onze werkdag, was vaak de beste dag van 
de week. Slechts één keer hebben we het werken een dag verschoven 
wegens regen. 
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Op 16 mei jl. bezochten mijn vader en ik als echte fans van Rini de lezing over dit 
onderwerp. De opkomst van toehoorders viel een beetje tegen. De lage opkomst had 
ongetwijfeld te maken met de TV-uitzending van de selectieronde voor het songfesti-
val, waarin Duncan Lawrence zich zou kandideren voor de finale. En inmiddels weten 
we dat hij zich de trotse winnaar mag noemen van het Eurosongfestival 2019.  

 
Rini beloofde ons ‘gek te maken’ vanwege de veelheid & breedte van 
het onderwerp gallen. En daar had hij niets teveel over gezegd…  
 
Rini begon zijn verhaal met de verschillende definities over gallen vol-
gens o.a. Van Dale en Wikipedia. De definitie van de Duitse Heiko 
Bellmann had toch wel de beste lading:  
 
“Gallen sind Wachstumreaktionen einer Pflanze, die durch einen fremden Organis-
mus herforgerufen werden. Dieses Wachstum is zeitlich und raümlich begrenzt. Das 
durch die Gallbildung veränderte oder neu gebildete Pflanzengewebe dient dem 
Gallbewoner als Nahrung und bietet einen sicheren Unterschlupf”.  
 
Ofwel het gaat om interactie tussen verwekker en plant waarbij de gal 
dient als herberg, die als behuizing en voedsel wordt gebruikt door de 
verwekker.  
 
Gallen ontstaan doordat een ander levend wezen in de waardplant bin-
nendringt en er een eitje (of eitjes) afzet. Die aantasting laat de gastheer 
niet koud, maar roept een reactie op die voor vervormingen of nieuw-
vormingen zorgt. Galverwekkers kunnen bacteriën, schimmels en die-
ren zijn (aaltjes, mijten, bladluizen, tripsen, kevers, muggen, vlinders, 
wespen). Bij het ontstaan van gallen is sprake van chemische interactie. 
De biochemische prikkel is afkomstig van de verwekker. Per verwekker 
verschilt deze prikkel overigens.  
 
Gallen komen op veel uiteenlopende planten voor. Opvallend is dat de 
ene familie ‘gallenrijker’ is dan de andere. Rijk aan gallen zijn de berk 
(vooral galmijten en galmuggen), populier (galmuggen en bladluizen), 
wilg (galmuggen en galvormende bladwespen), vertegenwoordigers uit 
de rozenfamilie en de eik (vooral galwespen).  
Gallen komen op alle plantendelen voor: op het blad, in/aan de wortel, 
stengel, knoppen, bloemen en vruchten. Een bepaalde verwekker zal 
bijna altijd bij een vast deel van de waardplant een gal veroorzaken. 
 
Een aantal galsoorten kent een generatiewisseling. Zo komen uit de 
galappels in het najaar vrouwtjes tevoorschijn. Die leggen (zonder be-
vruchting) eitjes op de oudere stam van eikenbomen en daar ontwikke-
len zich kleine “ fluweelgalletjes”. Uit de eitjes komen in het voorjaar 
vrouwtjes en mannetjes tevoorschijn. Na paring leggen de vrouwtjes 
bevruchte eitjes aan de onderkant van een eikenblad. Daar ontwikkelt 
zich een galappel waaruit alleen maar vrouwtjes tevoorschijn komen! 
Ook is er bij sommige gallen sprake van waardplantwisseling. Zo zien 
we bij de sparrengalluis dat een generatie de spar als gastheer heeft, de 
andere generatie de lariks. 
 
Wat een veelzijdig en boeiend onderwerp.  
Het was weer een geslaagde lezing! 
 
Noot redactie: kijk voor meer informatie eens op de website www.plantengallen.com 

Lezing ‘Gallen fascine-Lezing ‘Gallen fascine-Lezing ‘Gallen fascine-Lezing ‘Gallen fascine-
rende corende corende corende co----producties’producties’producties’producties’    
16 mei 201916 mei 201916 mei 201916 mei 2019    
    
Tekst: Chantal Dietvorst 
Tekeningen: Agnes Jongmans / 
www.plantengallen.com 
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Op zondag 19 mei namen Hennie Appel en Angela Heetvelt namens 
het bestuur van Natuurgroep Gestel deel aan het jaarlijkse ‘Ommetje 
met de burgemeester’, georganiseerd door de werkgroep Ommetjes 
Berlicum/Middelrode. Op die dag liepen we Ommetje 15 (De Zes 
Bruggen) en kregen prachtig zicht op het Maximakanaal – met de nieu-
we fietsbrug – en diverse delen van het Oude Aadal. Belevingspunten 
geven langs de route bijzondere achtergrondinformatie.  
 
Ook de ‘nieuwe natuur’ begint er inmiddels tot wasdom te komen, op 
sommige plaatsen duidelijk een handje geholpen, onder meer door de 
Stichting Landschapsbeheer Aadal (SLA). Behalve landschappelijk ge-
not gaf de wandeling ons volop gelegenheid tot informele uitwisseling 
met burgemeester Pommer en zijn vrouw en met aanwezige verenigin-
gen als de Wandelsportvereniging Groot Gestel en vertegenwoordigers 
van Waterschap en de ZLTO.  
 
Overigens is dit prachtige ommetje ook een aanrader om zelf te lopen; 
beschrijvingen van deze en nog veel meer ommetjes staan op de websi-
te van de Wandelsportvereniging Groot Gestel, www.wsv-gg-nl. 
 
Wandelsportvereniging Groot Gestel organiseert op 7 juli wandeltoch-
ten van verschillende lengtes, tot zelfs een heuse marathon:  

Ommetje met Ommetje met Ommetje met Ommetje met     
de burgemeester de burgemeester de burgemeester de burgemeester ----    
De Zes BruggenDe Zes BruggenDe Zes BruggenDe Zes Bruggen    
19 mei 201919 mei 201919 mei 201919 mei 2019    
    
Tekst: Angela Heetvelt 
Foto:  
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Beste leden en natuurgeïnteresseerden, 
 
Omdat het verslag van de Jeugdnatuurgroep van 5 
maart j.l. (red: zie verkorte versie elders in dit 
blad) mijn laatste bijdrage aan de Jeugdnatuur-
groep is, wil ik graag verklaren waar mijn fascina-
tie voor en affiniteit met de natuur is ontstaan.  
 
Welnu:  
Wij hebben het voorrecht en het geluk te wonen 
in een regio die, vergeleken bij o.a. de Randstad, 
rijkelijk voorzien is van groen en natuur. Mis-
schien beseffen we dat nog te weinig: we zijn het 
zo gewend om, bij wijze van spreken na tien pas-
sen in het bos te staan, dat het niet meer opvalt 
hoe bevoorrecht we zijn.  
 
Gelukkig maken toch heel veel mensen, ouderen 
zowel als gezinnen gebruik van de omringende 
natuur: wandelen en fietsen wordt regelmatig on-
dernomen door heel veel inwoners van onze dor-
pen. Maar wat we te weinig zien, zijn kinderen van 
de leeftijd tussen 7 en 14 jaar die samen in het bos 
spelen en waarbij een of enkele ouders misschien 
enig toezicht houden.  
 
Dan ga ik nu met jullie een uitstapje maken naar de perio-
de waarin ik die leeftijd had.  
 
Ik had ook het voorrecht om bij bos te wonen. Er 
was uiteraard toen nog geen TV, laat staan dat er 
smartphones en andere elektronica bestonden. 
Daarom speelden mijn vriendjes uit de buurt en ik 
praktisch iedere dag wel in het voor ons oneindig 
grote bos. We bouwden hutten, klommen in bo-
men, groeven grote gaten die bedekt werden met 
flinke takken en mos en we waren dan even hol-
bewoners. Een week later woonden we in een sa-
men gemaakte wigwam.  
 
In oktober/november zochten we beukennootjes 
om die ter plekke, als eekhoorntjes, op te eten. 
Soms namen wij, tienjarigen, brood mee en bleven 
woensdagsmiddags of zaterdags dan uren weg, 
liepen bijv. naar de oude leegstaande ossenstal of 
naar de Haelberg, waarop je de wijde omtrek 
waaronder enkele dorpen in de verte, bij helder 
weer kon bekijken, om ook op onze manier de 
natuur zo te beleven en misschien wat aardrijks-
kunde er bij te leren (‘waar is het noorden, want 
daar moet Heerde zo’n beetje liggen en dat daar 
richting oost moet dan Epe zijn).  

 
Op een recht bospad discussieerden we over een 
afstand en maten we hoeveel 100 meter was. We 
deden in het bos verstoppertje: bomen en struiken 
om je te verbergen waren er genoeg en zo leerde 
je bijv. ook welke bomen en struiken prikten en 
welke niet, welke altijd goed in het blad of naald 
zaten en welke niet.  
Eens ontdekte ik op de grond een nest met jonge 
egeltjes. Geritsel onder afgevallen blaadjes maakte 
me er op attent. Ik heb ze weer snel toegedekt en 
ben weggelopen. Maar zo’n fantastische en aparte 
ervaring blijft je altijd bij! 
 
Als mijn moeder jarig was (22 maart), waren er 
altijd wel grijze katjes die ik van de wilg kon afsnij-
den, om zo een voorjaarsboeket voor haar te ma-

Terugblikken special Terugblikken special Terugblikken special Terugblikken special ----    Hugo over zijn natuurfascinatie Hugo over zijn natuurfascinatie Hugo over zijn natuurfascinatie Hugo over zijn natuurfascinatie     

Foto: Hugo te midden van de loslopende kippen. ‘s Morgens gingen 
de hokken open en mochten de dieren vrijelijk scharrelen. ‘s Avonds 
zochten ze de kippenhokken zelf weer op om letterlijk - op stok - te 
gaan. De eieren werden stuk voor stuk met de hand schoongemaakt, 
in rekken gezet om met een zware handkar knarsend naar de 
toenmalige eierhal in Epe te brengen. De kippen waren van mijn oom 
Bert Landheer die ook in Epe woonde.  
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ken. In onze tuin broedde eens een merel op voor 
mij ooghoogte en met mijn wijsvinger aaide ik de 
merel over haar kop. Zij bleef rustig zitten: van een 
kind had je geen gevaar te duchten, was stellig de 
‘gedachte’ … Diezelfde merel werd de volgende 
dag wel uit onze kersenboom gejaagd.  
 
We leerden soms ook van elkaar; zo had ik een 
vriendje dat wist van zijn vader waar een paar zee-
dennen, diep in het bos stonden en die bekeken we 
dan. Zo kwam je te weten dat zeedennen heel lan-
ge, dunne naalden hebben en enorme kegels. Ande-
re boomsoorten leerde ik - van oorsprong Haags 
stadsjongetje na de verhuizing in 1935 naar de bos-
rijke streek - al snel: berk, spar, den, acacia, beuk, 
eik etc. Met de boomblaadjes en wat bloemsoorten 
maakten we voor school een herbarium. We pluk-
ten bosbessen (teken waren er nog niet!), bramen 
en krenten. We ontdekten dat er diverse soorten 
mos bestonden, als wisten we de namen er niet van. 
Overigens: braamstruiken waren toen nog zeld-
zaam: je zag ze in onze streek alleen om een wei-
land af te bakenen. Ook brandnetels waren niet 
talrijk.  
 
We trokken een voederknol uit de grond om on-
derweg op te eten. We leerden ook hard lopen, 
want de boer kwam achter ons aan. Van mijn vader 
leerde ik enkele soorten paddenstoelen te herken-
nen die eetbaar waren zoals cantharellen en sommi-
ge boleten; die plukten we dan in de oorlog, om 
toch maar wat extra eiwit naar binnen te krijgen: 
cantharellen (hanekammen) stonden massaal bij het 
wandelpad onder struiken en bomen langs het 
toenmalige spoorlijntje (nu fietspad).  
 
 
 
 
 
 
 
 

Mijn vader pootte aardappels en teelde groenten in 
onze tuin, zoals witlof (toen geheten Brussels lof). 
Het groene loof dat boven het bed kwam uitsteken, 
aten we ook op, was alleen ietsje bitterder dan de 
lof zelf. Zo leerde je als dorpsjongetje hoe groente 
groeide maar óók wat onkruid was.  
Op meertjes en sloten leerden we schaatsen. Een 
ijsbaan was er niet. Ook maakten we wel eens een 
brandje met droog gras, dat op de rand van het 
dijkje van het spoorlijntje te vinden was. Schrem-
men noemden we dat. Het lokaaltje ‘deed’ dat trou-
wens ook zelf wel via vonken uit de locomotief!  
In de winter lieten we ons met slee van de Render-
klippen afglijden. Daar was een uitgestrekte heide, 
waar we iedere zomer de zomertortel volop en vrij-
wel onafgebroken hoorden (maar die we nooit heb-
ben gezien!). Voor adders keken we wel uit. Dat 
hadden we in de derde klas (’vijfde groep’) wel van 
de meester geleerd.  
 
Ook op de hei bezochten wij, jongens, op een 
‘dagtochtje’ wel eens achter de Dellen midden in 
een heidegebied het graf van Buys Ballot. Vlak bij 
was daar ook een, intussen allang opgeheven speel-
tuin, midden in de natuur! Een mooier  en rustig 
gelegen speeltuin heb ik daarna nooit meer gezien.  

Op Landgoed Tongeren speelden we, brood mee, 
rond de Leemkuil in een schitterend oud bosge-
bied. Daar vlak bij had je ook de familiebegraaf-
plaats van de Rauwenhoffs waar we naar toe fiets-
ten, een ‘doodstille’ plek die voor ons, kinderen, 
altijd iets geheimzinnigs in zich borg, te midden van 
monumentale beuken.  
 
En natuurlijk werden onze fietsen (toen nog zonder 
toeters en bellen, dat laatste op één na) ook veelvul-
dig gebruikt voor tochtjes richting Nunspeet, Oene, 
Veessen etc. Mijn ouders en ik ondernamen ook 
fietstochten deels langs de IJssel naar Deventer, 
waar vrienden van mijn ouders woonden.  
Naar de middelbare school fietsten we 17 km, want 
een busabonnement kostte immers zeven gulden 
vijftig in de maand! 
 

Klassefoto (Hugo op achterste rij, 2e van rechts) waarbij je ziet dat 
er in de velden rond Epe toen nog geen maïs geteeld werd, maar 
rogge en dat ook nog tegen de bosrand aan.   
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Tegenover ons huis was een landgoed, dat verbo-
den toegang voor onbevoegden was. Maar omdat 
mijn vader kunstschilder en tekenleraar (in die 
volgorde) was, had hij toestemming om er te wan-
delen. Het was er heel stil en sereen en je had er 
de mooiste kronkelige paadjes en er was een ge-
heel begroeide heuvel met aan de voet een vijver 
met rietpluimen. In de winter was het ’s avonds 
bij maneschijn en vaak ongerepte sneeuw heel 
sprookjesachtig. De paadjes waren door sneeuw 
en maanlicht goed zichtbaar en dan mocht ik met 
mijn vader mee, daar wandelen.  
Ik vroeg hem eens op zo’n serene avondwande-
ling: ‘zou Beethoven zijn Mondscheinsonate bij 
een avondwandeling misschien met maneschijn 
hebben gecomponeerd?’ Tja, dat wist zelfs mijn 
vader niet en die wist toch immers veel. 
 
Zo kreeg ik, al met al, een geweldige natuurbele-
ving en tegelijk natuureducatie spelenderwijs en 
als het ware van huis uit mee. Dat heeft zich in 
mijn leven blijvend genesteld en het plezier van en 
de liefde voor de natuur is daardoor gebleven. Ik 
zou zoiets alle kinderen van de huidige generatie 
gunnen!  
 
De natuur verkennen zoals ik die vroeger beleef-
de, zal nu niet meer mogelijk zijn: kinderen alleen 
in een groot bos laten spelen vinden de meeste 
ouders tegenwoordig onverantwoord. Jammer 
maar misschien niet helemaal onbegrijpelijk.  
Daar heb ik de kern van mijn betoog meteen te 
pakken: onze Jeugdnatuurgroep biedt onder des-
kundige leiding heel veel mogelijkheden voor on-
ze jeugd om, spelenderwijs, een algemene natuur-

beleving mee te maken die, zo hopen en verwach-
ten wij ook, zal beklijven. Dat is de doelstelling 
die Jeugdnatuurgroep voor ogen heeft, die ernaar 
streeft om kinderen niet alleen maar thuis te laten 
zitten, maar zich ook thuis te kunnen leren voelen 
in de natuur.  
 
Dat hoeft ook niet duur te zijn, kost heel wat min-
der dan vermaak met de huidige ‘huis-electronica’ 
en is ook nog veel gezonder dan thuis zitten: be-
wegen, vitamine D opvangen, leren om je heen te 
kijken en met andere kinderen samen iets te on-
dernemen etc.  
 
Tien maanden per jaar heeft Jeugdnatuurgroep 
een programma dat educatief verantwoord is en 
gelukkig ook aanslaat, getuige het feit dat het le-
dental en de ‘losse’ bezoekers van het natuurthe-
ma van de maand ieder jaar weer iets groeit.   
 
Teruglezend blijkt mijn verhaal dat eindigde in 
een betoog, wat langer geworden dan aanvankelijk 
gedacht, maar hierna hebben jullie waarschijnlijk 
nooit echt meer last van mijn schrijfsels…..  
Over de oorlogsperiode die ik daar als puber heb 
meegemaakt heb ik het maar niet eens, want ik 
wilde het wel gezellig houden.  
 
Ik wens langs deze weg onze Jeugdnatuurgroep 
nog héél veel nuttige - ja als het ware noodzakelij-
ke - jaren toe! 
 
Hugo Landheer, 6 maart 2019 
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Wandeling Ommetje GestelWandeling Ommetje GestelWandeling Ommetje GestelWandeling Ommetje Gestel    
Verzamelen: De Huif in SintVerzamelen: De Huif in SintVerzamelen: De Huif in SintVerzamelen: De Huif in Sint----Michielsgestel Michielsgestel Michielsgestel Michielsgestel     

Zaterdag 15 juniZaterdag 15 juniZaterdag 15 juniZaterdag 15 juni    
09.00 09.00 09.00 09.00 ––––    12.30 uur12.30 uur12.30 uur12.30 uur    
 
Gidsen:  
Bert Subelack en Peter Janssen 

 

Meer informatie:  
Peter Janssen tel. 073 - 6145 057 of Bert 
Subelack tel. 06 - 1456 4870. 
 

In het kader van de slogan ‘ken je omgeving’ wordt dit een bijzondere 
wandeling. We lopen langs De Dommel naar Halder en gaan daar ver-
der langs De Essche Stroom om vervolgens via de Heidijk e.o. weer 
terug te keren naar De Huif. Het gedeelte langs de Dommel is zeer 
interessant, want daar worden nieuwe projecten voorbereid. Denk aan 
de plannen van Kentalis. Ook onze vorig jaar vastgestelde visie op de 
ontwikkelingen in het landschap en in het bijzonder langs de Domme-
loevers geeft voldoende stof voor overleg tijdens de wandeling.  
 

ActiviteitenActiviteitenActiviteitenActiviteiten----agenda juni t/m septembr 2019agenda juni t/m septembr 2019agenda juni t/m septembr 2019agenda juni t/m septembr 2019 

(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 - tenzij anders vermeld - contact 
opnemen met Michel van de Langenberg, tel. 06 - 2243 2941 of e-mail michel.langenberg@home.nl  

Lezing over uilenLezing over uilenLezing over uilenLezing over uilen    
De Huif in SintDe Huif in SintDe Huif in SintDe Huif in Sint----Michielsgestel Michielsgestel Michielsgestel Michielsgestel     

Dinsdag 18 juniDinsdag 18 juniDinsdag 18 juniDinsdag 18 juni    
20.00 20.00 20.00 20.00 ––––    22.30 uur22.30 uur22.30 uur22.30 uur    
 
Lezing door: Marco Renes Marco Renes, veldwerker werkzaam voor Brabants Landschap is als 

zodanig betrokken bij de bescherming van uilen in Noord-Brabant. 
Al eeuwenlang zijn mensen gefascineerd door het leven van uilen, hun 
vaak nachtelijke en verborgen levenswijze maakt dit bijzondere en 
mysterieuze vogels. Brabants Landschap coördineert de uilenbescher-
ming in Brabant, met name de kerkuil en de steenuil. Samen met de 
Brabantse uilenwerkgroepen zetten zij zich in om deze kenmerkende 
soorten van het Brabantse buitengebied te behouden en te bescher-
men, want het wordt voor de uil steeds moeilijker om geschikte 
broedplaatsen te vinden. Daarom plaatsen we al een aantal jaren uilen-
nestkasten op plekken die voor uilen aantrekkelijk zijn. Tijd om deze 
soorten weer eens wat meer onder de aandacht te brengen.  
 

Fietstocht ‘Linie van 1629’Fietstocht ‘Linie van 1629’Fietstocht ‘Linie van 1629’Fietstocht ‘Linie van 1629’    
Verzamelen: Haanwijk 4a Verzamelen: Haanwijk 4a Verzamelen: Haanwijk 4a Verzamelen: Haanwijk 4a (buitenlokaal Brabants Landschap)(buitenlokaal Brabants Landschap)(buitenlokaal Brabants Landschap)(buitenlokaal Brabants Landschap)    

Zaterdag 14 septemberZaterdag 14 septemberZaterdag 14 septemberZaterdag 14 september    
09.30 09.30 09.30 09.30 ––––    12.30 uur12.30 uur12.30 uur12.30 uur    
 
Gids: Peter Janssen 

 

Meer informatie:  
Peter Janssen tel. 073 - 6145 057  

Na het succes van vorig jaar gaan we nu naar Vught en bezoeken ele-
menten van de Linie zoals Fort Isabella, het gebied van de ‘Hollandse 
Dijk’ in de Gement en op de Vughterhei de later aangelegde Lunetten 
precies op de plaats van de verdedigingslinie van Frederik Hendrik. 
Een plek met heel veel geschiedenis. Onlangs zijn subsidies beschik-
baar gesteld om de bereikbaarheid van Fort Isabella en de omliggende 
vestingwallen te verbeteren en te herstellen. Een nog te realiseren uit-
kijkpunt in de Gement vestigt de aandacht op de ‘Hollandse Dijk e.o. 
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Lezing ‘Spinnen, akelige beesten?’Lezing ‘Spinnen, akelige beesten?’Lezing ‘Spinnen, akelige beesten?’Lezing ‘Spinnen, akelige beesten?’    
Meander in SintMeander in SintMeander in SintMeander in Sint----Michielsgestel Michielsgestel Michielsgestel Michielsgestel     

Woensdag 18 septemberWoensdag 18 septemberWoensdag 18 septemberWoensdag 18 september    
20.00 20.00 20.00 20.00 ––––    22.30 uur22.30 uur22.30 uur22.30 uur    
 

Lezing door: Rini Kerstens 

 

 

Er zijn niet zo veel echte spinnenliefhebbers. Spinnen missen eenmaal 
een aantrekkelijke, kleurrijke of tedere uitstraling. Hoewel vaak sterk 
behaard, rekenen we ze in het algemeen niet tot de groep van aaibare 
beesten. Behoorlijk wat mensen hebben echt angst of een zekere vrees 
voor spinnen. En in de volksmond zijn ze onderwerp van bijgeloof. 
Als je spinnen nader durft te bekijken, blijkt dat we juist te maken 
hebben met een heel boeiende diergroep, die een meer genuanceerd 
oordeel verdient. Tijdens de lezing wordt afgerekend met vooroorde-
len, misverstanden en onjuiste beeldvorming. Rini Kerstens zal ook 
aantonen dat je verschillende interessante en mooie aspecten van spin-
nen gemakkelijk in eigen omgeving kunt observeren. Denk bijvoor-
beeld aan de kunstig gebouwde spinnenwebben die in de ochtend-
dauw prachtig zichtbaar zijn. Tijdens de lezing zal Rini ingaan op de 
plaats van spinnen binnen het dierenrijk en op de algemene morfolo-
gie en anatomie van spinnen. Ook komen aspecten van het gedrag van 
spinnen aan de orde, voeding, voortplanting en broedzorg.  
Een charme-offensief voor deze mysterieuze beestjes; kom kijken! 
 

Let op  
 

Nieuwe locatie voor lezingen: 
 

Gemeenschapshuis Meander 
Meanderplein 1  
5271 GC Sint-Michielsgestel 

Excursie Streekpark Klein OisterwijkExcursie Streekpark Klein OisterwijkExcursie Streekpark Klein OisterwijkExcursie Streekpark Klein Oisterwijk    
Verzamelen: De Huif in SintVerzamelen: De Huif in SintVerzamelen: De Huif in SintVerzamelen: De Huif in Sint----Michielsgestel Michielsgestel Michielsgestel Michielsgestel (carpoolen)(carpoolen)(carpoolen)(carpoolen)    

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 degene die rechtstreeks willen 
komen: de wandeling start om 9.30 uur 
vanaf het parkeerterrein bij de Natuur-
poort van Streekpark Klein Oisterwijk 
aan de Oirschotsebaan 8a, 5062 TE 
Oisterwijk.  
Hier bevindt zich tevens een klein bezoe-
kerscentrum.  

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. Ad 
Smits (natuur- en duingids IVN) neemt ons mee via Landgoed ’t Lot naar de bossen 
en vennen. Voorbij gagelstruwelen en langs een nieuw aangelegde verbindingszone 
tussen heidegebieden lopen we via de Lammervennen en langs het meanderend rivier-
tje de Rosep weer terug naar het beginpunt. 
Een afwisselende wandeling over goed begaanbare bospaden in een voor velen onbe-
kend stukje Oisterwijk wat zeker de moeite waard is om te verkennen. Onderweg 
vertelt door onze gids allerlei wetenswaardigheden over de flora en fauna. 
 

Wandelexcursie paddenstoelen ZegenwerpWandelexcursie paddenstoelen ZegenwerpWandelexcursie paddenstoelen ZegenwerpWandelexcursie paddenstoelen 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: Cor Kievit 
 

 

Natuurgids en paddenstoelenspecialist Cor Kievit neemt ons deze 
keer mee naar landgoed Zegenwerp. Landgoed Zegenwerp - ca 70 ha - 
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 zal Cor ons ook dit keer attenderen op de 
wondere wereld van de paddenstoel (spiegeltje mee). 
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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 

16 oktober avond Lezing over biologisch tuinieren 

Een blik vooruit: activiteiten najaar 2019Een blik vooruit: activiteiten najaar 2019Een blik vooruit: activiteiten najaar 2019Een blik vooruit: activiteiten najaar 2019    

19 oktober v.m. Excursie Veld Gemert 

16 november vm Excursie: Ommetje De Hasselt 

20 november avond Lezing over de wolf 

18 december avond Lezing over invasieve planten 
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1. Opening en mededelingen 

Angela Heetvelt opent de vergadering en heet ie-
dereen van harte welkom.  
Er wordt stilgestaan bij het overlijden van Gerard 
Olijslagers. Hij was actief in de NatuurWerkgroep, 
bij de Kindermoestuin, educatieproject, controle 
wandelnetwerk en seniorenwandelingen. We zullen 
hem missen. 
Vrijwilligers worden gezocht voor de bijenwerkdag 
op zaterdag 16 maart van NLdoet en voor de 
zwerfvuilactie op zaterdag 23 maart. 
Een opmerking uit de vergadering dat niet ieder-
een de agenda op papier heeft ontvangen. Volgen-
de keer zal dit wel gebeuren. 
Er zijn inclusief het bestuur 42 leden aanwezig.  
Bericht van verhindering is ontvangen van Frans 
v.d. Pol, Ton v.d. Bosch, Josephine Mutsaers, Wil-
ma Slegers, Peter Louwers, Jeanne Groenendaal, 
Jacqueline v.d. Gugten, Robert v. Erp, Rieky v. 
Grinsven, Martien Bressers, Tiny de Wilde, Niek 
v.d. Biggelaar, Ad de Goeij, Ad Kuppens, Wilhel-
mien Nijenhuis, Wim v. Doorn. 
 
2. Verslag jaarvergadering 2018 

Zonder opmerkingen wordt het verslag van de 
jaarvergadering 2018 vastgesteld. Angela bedankt 
Dick voor de verslaglegging. 
 
3. Jaarverslag 2018 

Dick geeft met behulp van een PowerPoint pre-
sentatie een toelichting op de belangrijkste punten 
uit het jaarverslag 2018. Er zijn verder geen op-
merkingen en hierbij is het jaarverslag vastgesteld. 
 
4. Uitreiking Groene Pluim 2019 

De Groene Pluim is een onderscheiding voor le-
den die zich gedurende lange tijd geheel belange-
loos inzetten voor de vereniging. Dit jaar is de 
Groene Pluim voor Sebastiaan Bakker. Hij is nog 
maar kort lid, maar op veel fronten actief. Oprich-
ter en actief lid van de vogelwerkgroep en planten-
werkgroep. Medeopsteller van het visiedocument. 
Lid commissie landschap. Is betrokken bij het pro-
ject biodiversiteit. Verzorgt voorzieningen voor 
vleermuizen, gierzwaluwen en andere nestkasten 
voor vogels. 
Sebastiaan bedankt voor de ontvangst van de 
Groene Pluim. Er is al veel succes behaald dankzij 
het visiedocument. 
 

 

5. Financieel verslag 2018 

Hennie licht de cijfers van de balans en de financi-
ële exploitatie toe. Er is wederom een positief re-
sultaat. 
De kascommissie bestaande uit Nel Dijstelbloem 
en Annemarie Bolhaar, brengt bij monde van Nel 
verslag uit: De financiële administratie is deskundig 
en zorgvuldig opgesteld en de opgestelde rekening 
en verantwoording geeft een getrouw beeld van 
het gevoerde financieel beheer. De commissie ad-
viseert het bestuur te déchargeren voor het gevoer-
de financiële beleid. Nel voegt toe dat door het 
goede beleid en resultaat het bestuur zich zelf mag 
trakteren. De vergadering stemt hiermee in. Anne-
marie Bolhaar en Jan Veenman zijn komend jaar 
beschikbaar voor de kascommissie. 
Angela bedankt de kascommissie. 
 
6. Begroting 2019 

Hennie licht de begroting toe. De uitgaven voor de 
kindermoestuin komen uit de voorzieningen. Er is 
toegezegd dat de huur van de Meander gelijk blijft 
aan de huur van de Huif.  
Vervolgens wordt de begroting goedgekeurd. 

Verslag Jaarvergadering d.d. 13 maart 2019Verslag Jaarvergadering d.d. 13 maart 2019Verslag Jaarvergadering d.d. 13 maart 2019Verslag Jaarvergadering d.d. 13 maart 2019    
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7. Bestuurszaken 

Speerpunten voor 2019. We zijn een groene ge-
meente. Er moet aandacht zijn voor duurzaamheid, 
centrumplan, bomenbeleidsplan, groene verbindin-
gen, bijen. Educatie blijft belangrijk, ook de kinder-
moestuin. Stokje doorgeven aan volgende genera-
tie, personen tussen 30-40 jaar. Ouders met kin-
deren op de basisschool moeten naar buiten en 
kunnen vertellen over de natuur. De natuurgroep 
stelt kosteloos vijf plaatsen beschikbaar voor ou-
ders met kinderen op de basisschool voor de Basis-
cursus Groen.  
Ook de nieuwe burgemeester moet belangstelling 
hebben voor de natuur. 
 
8. Bestuursverkiezingen. 

Volgens het rooster zijn Angela Heetvelt en Michel 
van de Langenberg aan de beurt om af te treden. 
Beiden hebben aangegeven weer drie jaar beschik-
baar te zijn. De vergadering is  onder applaus ak-
koord. 
Er wordt nogmaals de aandacht gevraagd voor 
nieuwe bestuursleden. Zowel Dick als Peter zijn 
aan hun laatste termijn bezig. 

Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich 
te allen tijde melden bij het bestuur. 
 
9. Rondvraag 

Henk van Gestel geeft een compliment voor de 
makers van Gestel Groen en de Groentjes. Het ziet 
er altijd keurig uit. 
 
Pauze 

 
Quiz 

Na de pauze is er een quiz met foto’s van land-
schappelijke elementen uit onze gemeente. De fo-
to’s zijn afkomstig van Gijs Sterks, Jan Hovenier en 
Leo vd Broek. 
 
Sluiting 

Met dank aan een ieder sluit Angela de vergadering 
en bedankt een ieder voor de aanwezigheid en de 
inbreng. 
 

Maart 2019, Dick Leering. 

 
 

Onlangs stond in het gerenommeerde tijdschrift Science een artikel van twee 
Zweedse stads- en landschapsarchitecten, die een pleidooi hielden voor een nieu-
we visie op gazons. Sinds de Franse Zonnekoning de uniforme en gemillimeterde 
grasmat tot rolmodel in zijn tuinen aannam, is het gazon-als-biljartlaken alom geïn-
troduceerd. Het paste destijds goed bij de visie dat de mens over de natuur kon 
heersen. In Zweden bestaat meer dan de helft van de stadse groene ruimte uit 
gazons, in de VS vormen ze maar liefst 2% van het totale landoppervlak. De cijfers 
voor ons eigen land heb ik niet kunnen achterhalen.  

 
Zeker, er zijn nog altijd voordelen van een grasmat – in elk geval bo-
ven een versteende ondergrond, maar volgens de onderzoekers uit dit 
artikel tempert gras de klimaatextremen veel minder dan bijvoorbeeld 
bomen of struiken. Bovendien vergt een gazon veel onderhoud dat 
de positieve klimaateffecten ondermijnt: een hoog waterverbruik, de 
toepassing van pesticiden en energie voor het maai- en bewerkingsge-
reedschap. 
 
Kortom: het wordt tijd voor een nieuwe kijk op het gazon. Laat de 
natuur meer haar gang gaan, dan verschijnen allerlei soorten bloemen 
en kruiden die vogels, vlinders en insecten aantrekken. Natuurvrien-
delijk en onderhoudsarm. Begin eens met een strook - een handje 
helpen met een goed zaadmengsel bespoedigt het effect - en kijk wat 
er ontstaat! En wie dan echt de smaak te pakken heeft, gaat misschien 
ook met het schuurdak aan de slag. Ook gezien: in Olland een hout-
wal met daarop een strook golfplaat waarop een weelde aan se-
dumsoorten groeien! 
 
Wie laat ons de mooiste voorbeelden zien? 
 
 

Laat maar verwilderen ...Laat maar verwilderen ...Laat maar verwilderen ...Laat maar verwilderen ...    
    

Tekst en foto’s: Angela Heetvelt 
 

 

 




