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Voor u ligt het Jaarverslag 2020 van Natuurgroep Gestel
Het jaarverslag is tot stand gekomen met tekstuele bijdragen van
Cilia Beijk, Angela Heetvelt, Michel van de Langenberg, Dick Leering, Peter Louwers, Annetje Oomen, Wilma Sleegers, Ton Smits,
Jaap Sonnevijlle en Gijs Sterks en foto’s van diverse leden.
Hartelijk dank allemaal!

We hebben een bijzonder jaar achter de rug en dat komt in het
jaarverslag vanzelfsprekend ook een aantal malen terug.
Nog steeds is de (nabije) toekomst erg onzeker en zijn we noodgedwongen heel erg beperkt in onze activiteiten. Fijn dat u ons blijft
volgen; we hopen zodra dat verantwoord mogelijk is de draad
weer met u op te pakken.
We nodigen u graag uit om het jaarverslag op uw gemak eens door
te nemen. Want ook al ging er veel niet door, we hebben op verschillende fronten zeker niet stil gezeten.
Het jaarverslag bespreken we op de Algemene Ledenvergadering
d.d. 30 juni 2021 in De Meander in Sint-Michielsgestel.
Graag tot dan!
Bestuur Natuurgroep Gestel
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Nestnieuws: 2020 … Jaar met een zwartgroen randje
Bij een terugblik naar het afgelopen jaar gaan onze gedachten onvermijdelijk eerst uit naar waar we afscheid van
hebben moeten nemen.
Terwijl ik dit schrijf, zou onze nieuwjaarsbijeenkomst hebben
plaatsgevonden. We zouden handen hebben geschud,
elkaar een schouderklop gegeven en omhelsd hebben.
Maar helaas niet meer hebben kunnen luisteren naar de
bespiegelingen van onze mede-oprichter en oud-voorzitter
Wopke Wijngaard, een van de dierbaren die ons in 2020 is
ontvallen.

We hebben allemaal gemerkt hoe de lockdown
greep kreeg op onze activiteiten. Geen seniorenwandelingen, geen bijeenkomsten van de Jeugdnatuurgroep, vrijwel geen lezingen en excursies. De
Algemene Ledenvergadering vond niet fysiek
plaats.
Toch kon er ook heel veel wel dit jaar. Bestuur en
afvaardigingen van al onze werkgroepen en
commissies hadden een vruchtbare anderhalvemeterbijeenkomst. We hebben een vernieuwde
website en onze nieuwsbrieven kregen een nieuwe
jas. Er is 2000 stuks bosplantsoen geplant door de
NatuurWerkgroep. De basis werd gelegd voor een
Tiny Forest. Verderop leest u meer hierover in de
verslagen van onze werkgroepen.
We hadden meer tijd om de natuur in te trekken zij het individueel of in een heel kleine groep.
Voor de jeugd hebben we in samenwerking met de
bibliotheek speurtochten uitgezet in het Gemeentebos en op Zegenwerp. Meer mensen hebben
kennis genomen van de pareltjes in en aan de randen van onze gemeente. De auto bleef veel vaker
staan en er werd heel veel minder gevlogen, wat de
luchtkwaliteit zeer ten goede kwam. We werden
ons nog meer bewust van de kwetsbaarheid van
ons bestaan en van de invloed van klimaatverandering. Veel mensen hebben het afgelopen jaar hun
huis verduurzaamd. Veel meer mensen werden
zich bewust van het vijf-voor-twaalf-gevoel.
Grotendeels achter de schermen zagen we dat
natuur- en milieuorganisaties een nog groter appèl
deden bij de verschillende overheden ten aanzien
van de urgentie van klimaatdoelen. Bestuur en
Werkgroep Landschap volgden nauw de stappen
van onze koepel (de Brabantse Milieufederatie) en
intensiveerden de banden met onze gemeente en
de waterschappen.
Het heeft mij eigenlijk verbaasd dat er niet meer
jongeren zijn opgestaan zoals de zes jonge Portugezen die bij het Europese Hof voor de Rechten
van de Mens een rechtszaak hebben aangespannen

Wat gezellig: terwijl ik met deze tekst bezig ben, komt deze
boomkruiper aan de andere kant van het glas een ‘graantje’
meepikken. Buiten gaat het gewoon door. ...

tegen 33 landen, op beschuldiging van schending
van hun recht op leven door onvoldoende te doen
tegen de klimaatcrisis. Want dat is wat er gebeurt:
we ontnemen volgende generaties een veilig voortbestaan als er geen halt wordt toegeroepen aan de
excessieve CO2-uitstoot.
Tegelijkertijd geloof ik ook in de kracht van
positieve overtuiging: elkaar het goede voorbeeld
geven, met juiste informatie en achtergrondkennis
stap voor stap dichter naar een betere, gezondere
en mooiere wereld gaan. Samen een steentje
bijdragen aan een beter leefmilieu. Verbetering van
de wereld begint dicht bij huis.
In onze eigen gemeente zullen we ook in 2021
intensief de dialoog voeren én de handen uit de
mouwen steken voor natuur en landschap. Daarbij
hoop ik dat het afgelopen jaar bij nog meer mensen de bewustwording is aangewakkerd om op
zoek te gaan naar oplossingen. Minder energie verbruiken – dan hoeft het ook niet opgewekt te worden. Zelfvoorzienend te worden in elektriciteitsverbruik als dat enigszins mogelijk is. Opvang van
hemelwater, gescheiden afvalwater. Verantwoorde
alternatieven voor vlees en koemelkproducten - of
in elk geval het gebruik daarvan minderen. Samen
zoeken naar oplossingen in het klein en in het
groot, echt alle beetjes helpen; de sneeuwbal rolt
vanzelf tot iets groters uit.
Naast onze groen-missie verbindt ons het genieten
van de natuur. Voorbodes van de lente zien we al
aan de zwellende knoppen van de bomen, het
verlengen van de dagen. Wat zal het fijn zijn als we
weer samen op pad kunnen en elkaar kunnen
treffen. Terug naar onze gezamenlijke activiteiten.
Maar het groene-plannen-smeden gaat ook tot die
tijd door.
Angela Heetvelt
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Bestuurszaken
Het jaar 2020 was een jaar waarin we
vanwege het corona-virus weinig
activiteiten en bijeenkomsten konden
organiseren. Een ander dieptepunt was
het overlijden van mede-oprichter,
oud-voorzitter en erelid
Wopke Wijngaard.

De Algemene Ledenvergadering (aanvankelijk gepland
op 11 maart) kon door corona niet doorgaan. Ook
op de nieuw geplande datum van 30 september
was geen fysieke bijeenkomst mogelijk. Er is een
verslag gemaakt van de besluitvorming op basis
van telefoongesprekken door de voorzitter met
aangemelde leden en overige leden die zich uitgesproken hebben over de agendapunten.
Peter Janssen is afgetreden als bestuurslid.
Als nieuwe leden zijn welkom geheten Chantal
Dietvorst en Peter Louwers. De overige bestuursleden zijn: Angela Heetvelt (voorzitter), Dick Leering (secretaris), Hennie Appel (penningmeester)
en Michel van de Langenberg (PR en activiteiten).
De Groene Pluim was voor
Peter Janssen voor zijn
tomeloze inzet voor de
vereniging, vooral als lid van
de commissie activiteiten en
als gids bij diverse
wandelingen.
Het bestuur heeft 8 maal vergaderd: 4 keer fysiek
met elkaar, 2 keer digitaal online en 2 keer via
Teams. We hebben in juli een ‘heidag’ gehouden
om de banden met oude en nieuwe bestuursleden
te verstevigen en informeel te overleggen.
De natuurgroep heeft een goede en constructieve
band met de gemeente. Naast bilaterale contacten
met betrokken ambtenaren, hebben afvaardigingen
van bestuur en werkgroep Landschap tweemaal per
jaar overleg met de portefeuillehoudende wethouder.
De zwerfvuilactie is afgelast. Het controleren van
het wandelnetwerk heeft wel 2 keer plaats gevonden.
Ook de Basiscursus Groen is niet doorgegaan.
Op 19 september is de vierde commissiedag georganiseerd bij Angela in de tuin, waarbij een wandeling
is gemaakt en waar van alle commissies vertegenwoordigers aanwezig waren om van gedachten te
wisselen over het jaarplan/visie van Natuurgroep
Gestel.
We hebben een bijdrage geleverd aan het plaatjesboek van de Jumbo door foto’s te leveren.

Natuurgroep Gestel
In 2019 zijn er 12 nieuwe leden bijgekomen en 18
leden hebben zich afgemeld. Het ledenaantal
bestaat uit: familielidmaatschap 146, persoonlijk
lidmaatschap 158. Het totaal aantal leden is 304.
Het ledenaantal is verminderd door het niet doorgaan van de Basiscursus Groen en vele activiteiten.

304 leden
In onderstaande tabel is de herkomst van onze
leden terug te vinden:
Sint-Michielsgestel
Den Dungen

165
29

Gemonde

20

Berlicum/Middelrode

19

Vught

20

Den Bosch

18

Rosmalen

5

Schijndel

9

Boxtel

6

Overig

13

Gestel Groen!, Groentjes en website
Het ledenblad Gestel Groen! is in 2020 slechts
éénmaal verschenen. Deels door de beperkte
activiteiten vanwege corona, maar ook omdat in
2020 gestart is met een andere opzet van de
Groentjes (onze maandelijkse digitale nieuwsbrief).
De leden ontvangen langs die weg de belangrijkste
berichten. Daarnaast zijn verslagen van activiteiten
terug te vinden op de website. Daarom is besloten
om een punt te zetten achter de periodieke uitgave
van het ledenblad. Toch wel bijzonder: het ledenblad bestond al voordat de vereniging officieel is
opgericht en heeft 30 jaargangen lang wel en wee
van de vereniging - en daarmee ook de natuur in en
om Gestel - belicht. In 2020 zijn er 16 Groentjes aan
de leden verzonden.
Veel informatie over onze vereniging is te vinden
op onze website www.natuurgroepgestel.nl
De website is in 2020 danig vernieuwd en bij een
andere provider ondergebracht. Daarmee is het
eenvoudiger om documenten en gegevens op onze
website te publiceren. Ook is het nu mogelijk om
het beheer van de website over te dragen aan
iemand anders van de natuurgroep.
Zowel de Groentjes als de website zijn in 2020
regelmatig gebruikt om actuele berichten over
wijzigingen in ons programma bekend te maken.
Gerard Pieterse beheert en verzorgt de website.
Jaap Sonnevijlle verzorgt de Groentjes.
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Activiteitencommissie
Helaas is ons verslag dit jaar vanwege de alom bekende
omstandigheden erg kort. Het was rustig en stil dit jaar. Hopelijk komt hier begin volgend jaar verandering in en kunnen
we weer samen genieten van en in de natuur.

Seniorenwandelingen

Al meer dan tien jaar verzorgen we op de tweede
woensdagochtend van de maand de seniorenwandeling. Na een aarzelend begin werd de groep van
deelnemers steeds groter. Er werd ook duidelijk
uitgekeken naar de wandelingen.
Ook in het jaar 2020 zijn we weer enthousiast met
de wandelingen gestart, maar na drie keer was het
ineens afgelopen. Het coronavirus maakte een
einde aan het wandelplezier.
Zegenwerp, de Gemeentebossen, Haanwijk en
Venrode zullen ons niet missen, maar andersom
geldt dat zeker wel. Geen bewonderende blikken
en enthousiaste uitleg bij de tulpenboom en de
sequoia, de moerascypres, de vennetjes en het
Vaantje. Geen gezellige onderlinge gesprekjes en
interessante aanvullingen van de deelnemers zelf,
geen koffie met lekkernij na afloop en geen houdoe, bedankt en tot de volgende keer.
Die volgende keer komt er zeker. Nog even volhouden en we kunnen weer de paden op en de
lanen in.
Bij de drie wandelingen hebben we gemiddeld 50
personen mogen verwelkomen.

Natuurgroep Gestel
Excursies

Er hebben afgelopen jaar vanwege corona helaas
geen excursies plaats kunnen vinden.
Lezingen

Tot grote teleurstelling van de activiteitengroep en
natuurlijk ook van het hoge aantal leden die elke
maand weer naar de lezingen komen, hebben we
vanwege corona in 2020 slechts 3 lezingen kunnen
geven.
In januari de lezing Biomimicry.
Biomimicry is leren van de 3,8 miljard jaar research
en development, kennis en ervaring van de natuur
en hoe we deze kennis kunnen toepassen voor het
ontwikkelen van strategieën, systemen, processen
en producten. Door te leren van de natuur als model, mentor en maatstaf wordt de basis gelegd
voor duurzame ontwikkeling.

‘ het leven imiteren ’
De methodiek en het daadwerkelijk gebruik maken
van biomimicry is nog in een experimenteel
stadium, maar het is wel degelijk de moeite waard
om hier verder ervaring en wetenschappelijk
onderzoek naar te doen.
Februari bracht ons een boeiende presentatie van
de sterrenwereld. Met visuele middelen ondersteunt,
kon de spreker een zeer duidelijk beeld geven van
ons heelal en werd in begrijpelijk taal de opbouw
van dit heelal duidelijk.

Seniorenwandelingen goed bezocht
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Om het vervoer van kinderen uit Berlicum en
Middelrode te minimaliseren, zouden we het project daar op de scholen opbouwen en draaien.
Maar toen kwam corona en moesten we het project voortijdig stoppen; in Berlicum konden we
toen geen kinderen meer ontvangen.

925 kinderen op bezoek
Altijd leuk om te zien … geweizwammetje

In september konden we nog gezamenlijk genieten
van een presentatie over paddenstoelen.
Bij het woord ‘gezamenlijk’ moeten we dan wel
vermelden dat er maximaal 50 personen aanwezig
mochten zijn. Een boeiende presentatie die juist
op het goede moment werd gegeven, zodat de
opgedane kennis nader kon worden onderzocht in
de talrijke bossen in onze omgeving.
De overige presentaties (die veelal werden aangekondigd en vooraf moesten worden aangemeld)
hebben we helaas moeten annuleren. Dat betekent
niet dat we ze helemaal vergeten, maar dat we ze
in 2021 zo veel mogelijk zullen inplannen.
We hopen dan wel dat we weer iedereen zonder
aanmelding en zonder een maximum aantal toe
kunnen laten, want de belangstelling voor de
lezingen is nog steeds bijzonder groot.
Bij de drie lezingen hebben we gemiddeld 47
personen mogen verwelkomen.

In totaal hebben in januari en februari 925
kinderen uit 46 groepen het project bezocht.
Dat is logischerwijs een lager aantal dan andere
jaren, maar toch nog zeker iets om trots op te zijn.
Aan kostenzijde zijn we ruim binnen het door de
Gemeente Sint-Michielsgestel gestelde budget gebleven. Het positieve verschil van € 468 verrekenen we met het voorschot voor het project in
2021. We zijn de gemeente erkentelijk voor de
financiële ondersteuning en alle betrokken vrijwilligers voor hun grote en onmisbare inzet.
Project 2021
We weten inmiddels dat het in 2021 geplande project De
Beek door de coronabeperkingen niet zal kunnen worden
uitgevoerd. We kijken in overleg met de scholen naar een
alternatief aanbod om natuureducatie te kunnen leveren.
Daarbij kijken we naar mogelijkheden als excursies (later dit
jaar), hand- en spandiensten op de scholen bij moestuinprojecten en naar leskistprojecten. Wie wil meedenken en meedoen, is van harte uitgenodigd om contact op te nemen!
Coördinatie Werkgroep Educatie:
Hennie Appel en Tiny Hairwassers

Werkgroep activiteiten
Michel van de Langenberg, Peter Janssen, Bert Subelack en
Gerard Brouwers.

Werkgroep Educatie
In januari 2020 startte het Educatieproject ‘De heide’.
Zoals al vele voorgaande jaren werd het fraaie leer- en
spelmateriaal daartoe beschikbaar gesteld door het
IVN-Valkenswaard-Waalre.

Basisschoolleerlingen uit de kernen
Sint-Michielsgestel, Gemonde en Den Dungen
werden elk een dagdeel ontvangen in het
clubgebouw op Zegenwerp. Daarnaast maakten
kinderen van de groepen 5, 6 en 7 een mooie
excursie naar buiten op het landgoed Zegenwerp.
Als - inmiddels facultatieve - schoolmaatschappelijke stage draaiden steeds leerlingen mee van
Gymnasium Beekvliet. Voor ons een welkome
aanvulling op de hulpouders die altijd bij ons
project betrokken worden.

Heide … ook bij ons in het gemeentebos
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Werkgroep Landschap
Overlijden Wopke Wijngaard

Wopke Wijngaard, mede-oprichter van Natuurgroep Gestel en sinds lange jaren de coördinator
en inspirator van de werkgroep Landschap, is
overleden op 24 april 2020. Zijn overlijden heeft
de leden van de werkgroep geschokt en het heeft
geruime tijd geduurd voordat de werkgroep weer
enigszins ging functioneren.
De werkgroep Landschap

Van Dale definieert een werkgroep als ‘aantal
mensen die gezamenlijk iets bestuderen en daarvan
verslag uitbrengen’. Dat klopt aardig.
De werkgroep Landschap richt zich op alle ontwikkelingen en situaties in en om de gemeente die
- in positieve of negatieve zin - van invloed kunnen zijn op natuur en/of landschap. Zij signaleert
en bestudeert bedreigingen en kansen, en rapporteert en adviseert aan het bestuur van de natuurgroep. In 2020 zijn Chantal Dietvorst-ten Tije
(sinds december) en Peter Louwers (sinds januari)
nieuw toegetreden tot de werkgroep. Peter is aangewezen als de nieuwe coördinator.
Activiteiten

Onderwerpen waarmee de werkgroep zich in 2020
- ondanks corona en ondanks het overlijden van
Wopke - heeft bezig gehouden zijn onder meer de
navolgende (in willekeurige volgorde):
 Theereheide/Halderse Akkers

De werkgroep heeft input geleverd voor de
gebiedsvisie van Theereheide/Halderse Akkers.
De werkgroep heeft kennis genomen van de
voorlopige plannen van de gemeente en volgt
de ontwikkelingen om bij definitievere plannen
in overleg met het bestuur van de natuurgroep
ons standpunt te bepalen. We houden nauwlettend in de gaten of de ontwikkelingen niet ten
koste gaan van de huidige natuurwaarden
(vloeiweide) en de landschappelijke kwaliteit.

Natuurgroep Gestel
 De Rietstok (Gemonde)

Er zijn plannen voor woningbouw aan de Rietstok in Gemonde. Diverse bewoners hebben
zorgen geuit over deze ontwikkeling en ook de
natuurgroep maakt zich zorgen over deze ontwikkeling. Met name het kleinschalige landschap dat hier aanwezig is en de daaraan gekoppelde natuurwaarden staan onder grote
druk en zorgen er voor dat soorten die afhankelijk zijn van dit type landschap langzaam verdwijnen (bijvoorbeeld kleine marterachtigen).
De werkgroep erkent dat er een grote behoefte
is aan woningbouw maar constateert ook dat er
alternatieve mogelijkheden zijn voor woningbouw die een kleinere impact hebben op het
landschap. Het lijkt er nu vaak op dat projectontwikkelaars bepalend zijn voor de plaats
waar woningbouw wordt gerealiseerd. Wij zien
graag dat de gemeente zich zelf meer houdt aan
haar eigen structuurvisie en dat er bij ontwikkelingen meerdere alternatieve afwegingen maakt
waarbij er nadrukkelijker rekening wordt
gehouden met natuur en het landschap.
 Puinbreker Kapteijns

De plannen zijn besproken en de conclusie van
de werkgroep is geweest dat de aantasting van
de natuur niet de hoofdmoot is van de bezwaren, maar veeleer de overlast voor de buurt.
 Landgoed Theede

De ontwikkelingen zijn nauwlettend gevolgd.
De eerste inrichtingsmaatregelen (kronkelende
beek) op het perceel zagen er veelbelovend uit.
 Beeksche Waterloop

Kaatse Hoeve

 Derde Actualisatie Bestemmingsplan Buitengebied

De werkgroep volgt de actualisatie.
De gemeente verwijst onder meer naar onze
natuurgroep voor de ‘omgevingsdialoog’ met
name over ‘Ruimte voor Ruimte’- afwijkingen
van het huidige plan.
In voorkomend geval (in 2020 was dat nog niet
aan de orde) zal de werkgroep Landschap de
plannen toetsen aan de belangen waar Natuurgroep Gestel voor staat.

De werkgroep beschouwt de omgeving van de
Beeksche Waterloop (naast het Dommeldal en
het Aa-dal) als een van de belangrijke ‘groene
verbindingen’die de natuurgroep in haar visiedocument heeft gedefinieerd. Met instemming
is geconstateerd dat verschillende percelen die
aan de Beeksche Waterloop zijn gelegen, verworven zijn door landschapsbeheerders als
Staatsbosbeheer, Brabants Landschap en ARK,
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Vensters langs de Dommel met uitzicht op Landgoed Haanwijk
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maar ook (met name bij de Kaatse Hoeve)
door particuliere eigenaren die hebben besloten
de landbouwgronden om te vormen tot natuur.
Prachtige plannen liggen voor.
 Bomenbeleidsplan

De werkgroep heeft kritisch meegekeken naar
het nieuwe Bomenbeleidsplan dat door de gemeenteraad eind 2020 is vastgesteld. De werkgroep vindt dat het plan weinig ambitie toont
en te weinig rekening houdt met de begeleidende bermen. Het geheel moet in beschouwing
worden genomen om te zorgen dat de biodiversiteit wordt versterkt. In de raadsvergadering is zijdens B&W duidelijk gemaakt dat het
hier gaat om een levend document. De werkgroep ziet daarin een uitnodiging om voorstellen te doen ten behoeve van de concretisering
van het beleid. Project voor 2021.
 Ecologische Verbindingszone Dommel / Kentalis /

Centrumplan
Evenals de Beeksche Waterloop maakt de
Dommel een essentieel onderdeel van de groene verbindingen die de natuurgroep schetst
voor onze gemeente. Het centrum van Gestel
vormt een knelpunt. En in de verdere loop van
de Dommel richting ’s‑Hertogenbosch leveren
de oevers ondanks de mogelijkheden die er zijn
niet de natuurlijke waarden die het tot een ware
verbindingszone zouden maken.
De plannen voor het centrum van Gestel en de
herontwikkeling van het Kentalis terrein zijn
een kans om daar nu wat aan te veranderen.
Een kans die in de komende vele jaren niet
opnieuw langs zal komen.
Vanuit de werkgroep Landschap is input gegeven bij de inrichtingsplannen voor het centrum
en er is gesproken met de voorbereiders van de
Kentalis herontwikkeling. Er is gewezen op het
belang van de natuurlijke verbinding zowel
stroomopwaarts als in de richting van Halder
en ‘s-Hertogenbosch.
De voorwaarden zijn benoemd waaraan vanuit
het oogpunt van het natuurbelang voldaan zou
moeten worden. Daarbij is tevens aangegeven
op welke wijze toch ruimte kan worden
geboden aan recreatie en natuurbeleving van
inwoners en bezoekers.
 Haanwijk / Dooibroek / Out Herlaer

Brabants Landschap heeft ons bijgepraat over
de plannen in dit gebied, waar op uitgebreide
schaal natuurontwikkeling zal plaatsvinden.
Dit juichen we van harte toe en zal een enorme
impuls geven aan dit gebied. In een deel van
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het gebied zal naast de recreatieve functie ook
(landschaps)kunst een plek krijgen. Ook hier is
door de werkgroep input geleverd, en de aandacht gevestigd op de wenselijkheid om de verbinding met dit gebied langs de Dommeloevers
te waarborgen. Belangrijk is dat ook hier de al
veel genoemde groene verbindingen aan de
orde zijn, meer in het bijzonder de aansluiting
naar het Bossche Broek.
 Halder - zonneweide

Na ampele overweging heeft de werkgroep het
bestuur geadviseerd om bezwaar aan te tekenen
tegen het plan om bij Nieuw Herlaer een
zonneweide aan te leggen op een perceel landbouwgrond langs de Dommel dat in het
bestemmingsplan de waarden ‘agrarisch met
waarden - natuur- en landschapswaarden’ en
‘waarde natte natuur’ heeft. Verder zijn de
gebiedsaanduidingen beekdal, beschermingsgebied natte natuurparel, historisch landschappelijk gebied, leefgebied van dassen en leefgebied
van kwetsbare soorten opgenomen.
Het huidige plan is nog beperkt tot 350 zonnepanelen, maar een aangekondigde fase 2 van dit
project zou een oppervlak van meer dan een
hectare beslaan. Het is de natuurgroep niet
gebleken dat bij het verlenen van deze omgevingsvergunning is getoetst op de effecten die
dit plan zal hebben op de waarden die het bestemmingsplan beoogt te beschermen. Daarbij
speelt een rol dat (ook) hier die zo belangrijke
Dommel(oever) in het gedrang dreigt te
komen. Reden om bezwaar te maken tegen het
plan van een groot zonneveld op die plek.
 Regionale energie strategie NOB

Vanuit de natuurgroep is vóór de raadsvergadering van 10 december 2020 over dit onderwerp
een gemotiveerd standpunt ingediend. De energiebehoefte en de besparingsmogelijkheden
zijn vooralsnog onvoldoende in beeld.
Wij vinden dat de regionale gemeentes zich
moeten houden aan de uitgangspunten van de
regionale energie strategie en dat plaatsing van
windturbines niet ten koste moet gaan van
kwetsbare natuur en het landschap.
Ook missen wij de regionale aanpak en lijkt het
er op alsof gemeenten nu individueel besluiten
om windmolens op de grenzen van de gemeente te plaatsen waarbij er van de eigen inwoners
het minste weerstand wordt verwacht.
Op grotere schaal bezien zijn er betere locaties
waar minder impact zal zijn op natuur en landschap. Voor zonnevelden geldt hetzelfde.
Steeds zal ook hier gekozen moeten worden
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voor een locatie waar de impact op natuur en
landschap zo gering mogelijk is. Zie ook het
vorige item.
Voor Natuurgroep Gestel zijn gebieden die
deel uitmaken van het NatuurNetwerk Brabant
(provinciaal, nationaal), locaties in het
Dommeldal en langs de Essche Stroom die net
buiten het NatuurNetwerk vallen en de
kleinschalige landschappen ten zuiden van Gemonde en ten noorden van Berlicum
onbespreekbaar.
Leden werkgroep Landschap eind 2020:
Sebastiaan Bakker, Jan van der Eerden, Jaap van der Linden, Gijs Sterks, Chantal Dietvorst en Peter Louwers.
Agendalid: Bert Subelack, Wilma Slegers, Jaap Sonnevijlle,
Angela Heetvelt.

Jeugdnatuurgroep

Natuurgroep Gestel
Als alternatief, om ouders en kinderen te stimuleren om toch vooral de natuur in te trekken, heeft
Wilma in het najaar - online - een leuke en inspirerende uitnodiging gestuurd over paddenstoelen en
hun interessante levenswijze. En ... eindelijk een
meevaller; het was een prachtig paddenstoelenjaar!
Om ook voor de kinderen de diersporen weer in
de schijnwerpers te zetten hebben wij samen met
de Bibliotheek Huis 73 een interactieve speurtocht
met spelletjes en filmpje in elkaar gezet en die via
de jeugdnatuurgroep naar ouders en kinderen gestuurd.
Het is onze vurige wens om aan de slag te gaan!
Laten we hopen dat dat binnen afzienbare tijd
weer kan.
Jeugdnatuurgroep:
Wilma Sleegers, Michel vd Langenberg, Ingrid van Rooijen,
Rien Pijnenburg en Annetje Oomen.

Door de coronapandemie hebben wij - betrokken
en enthousiaste mensen van de Jeugdnatuurgroep onze handen niet uit de mouwen kunnen steken en
de kinderen en hun begeleiders niet mee kunnen
nemen in alle activiteiten die jaarlijks de revue
passeren.
We zijn in 2020, onwetend wat ons allemaal nog
boven het hoofd hing, begonnen met onze uil en
de uilenballen en hebben helaas moeten
afsluiten met de speurtocht naar dierensporen
begin maart. Vervolgens hebben we buiten
vergaderd in een poging om een coronavrije
zoektocht te organiseren in het kader van ‘Het
Haantjespad’.
Alles tegen elkaar afwegend moesten we helaas tot
de conclusie komen dat dat toch niet verantwoord
was. Heel jammer!

Voorblad Paddenstoelenspeurtocht

Werkgroep op vergaderlocatie

10

Jaarverslag 2020

Natuurgroep Gestel

NatuurWerkgroep aan de slag: links Laan Haanwijk 22/11/2019, rechts boven Laan Haanwijk bij slecht weer 06/12/2019,
rechts onder Sterrenbos 04/01/2020, onder Dooibroek 31/01/2020.

Weekblad De Meierij over start Plan Boom
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Terugblik
Vorig jaarverslag had voor 2020 de kop ‘Vooruitblik: Het gaat goed!’.
Dit was ook zo, tot begin maart. Toen viel alles stil…

Ons seizoen start traditioneel op de Nationale
Natuurwerkdag op de eerste zaterdag van november. Op die dag (2 november 2019) hebben we
met 21 vrijwilligers ‘vensters’ gemaakt in de Laan
Haanwijk in opdracht van het Brabants Landschap
(BL). Door steeds een stuk begroeiing weg te
halen langs de sloot opzij van de laan ontstonden
‘kijkgaten’ waardoor het achterliggend landschap
goed zichtbaar is, zonder het karakter van de laan
aan te tasten. Na die zaterdag zijn we nog vier
vrijdagen (tot eind december) terug geweest.
Daarbij hebben we twee keer hulp gehad van
leerlingen van Helicon als werkstage
vrijwilligerswerk.
Daarna hebben we - ook voor BL - weer een deel
van de knoteiken voorbij Oud Herlaar / Sterrenbos geknot en aan het Dooibroek enkele wilgen.
Eind februari hebben we als laatste actie fruitbomen gesnoeid op de Eikenhorst en op Zegenwerp.
Tussendoor hebben een aantal van onze vrijwilligers geholpen bij de Belevingstuin op het Kentalisterrein. Onze eerstvolgende geplande dag was in
maart bij Kentalis. We werden ingehaald door een
virus dat er uiteindelijk voor zorgde dat we de rest
van het seizoen stil lagen, behalve wat minimaal
werk bij de Poel aan de Gemondsedijk.

109 dagdelen gewerkt
In totaal werkten we 109 dagdelen bij 10 gelegenheden (een dagdeel is van 9:00-12:00 uur).
Er waren 23 verschillende vrijwilligers actief.
Veertien(2018: 10) vrijwilligers hielpen minstens de
helft van de dagen. Het betekent dat we een mooie
groep gemotiveerde vrijwilligers hebben.
Ze komen niet alleen voor de gezelligheid, gezien
het resultaat weten ze ook van aanpakken!
Ook positief: dit seizoen hebben we slechts één
keer teveel regen gehad. Toen hebben 5 vrijwilligers toch nog gewerkt (“Ge gaat me toch niet
vertellen dat ik voor niks gekomen ben!”), ze zijn
wel eerder gestopt dan normaal omdat ze doorweekt waren ...
Vooruitblik: Onzekerheid!

Het is stil. Het nieuwe seizoen kon niet beginnen,
de Nationale Natuurwerkdag 2020 werd afgelast.

Natuurgroep Gestel
We konden nog werken met maximaal 4
vrijwilligers op één locatie. Toch hebben we voor
Plan Boom zo’n 2000 stuks geplant. Moeilijk
plannen, maar het is gelukt. In een week tijd door
15 vrijwilligers in 7 dagdelen met telkens maximaal
4 vrijwilligers per dagdeel. Vanaf 14 december
mogen we nog maar met twee mensen werken.
Omdat dit onwerkbaar is, liggen we voorlopig stil.
Het winterseizoen, november tot maart, lijkt voor
de rest verloren.
Het positieve: in no-time waren er 15 vrijwilligers
beschikbaar voor Plan Boom (waarvan twee
nieuwe) en iedereen was er zoals gepland. Dit geeft
hoop voor de toekomst, als we weer kunnen.
Aan de vrijwilligers zal het niet liggen!
Coördinatie NatuurWerkgroep:
Alex de Lang en Gijs Sterks

Kindermoestuin Haanwijk
Het jaar 2020 was (ook) voor de Kindermoestuin
een jaar van bezinning. Brabants Landschap had
aangegeven binnen de muren van Haanwijk een
moestuin te willen (her)aanleggen. Met een
projectgroep is bekeken wat de rol van de Kindermoestuin van onze natuurgroep daarin kon zijn.
Met de ervaringen van voorgaande jaren, waarin
het steeds moeilijker werd om medewerkers én
kinderen te vinden voor het reguliere werk in de
tuin, is tot een andere koers besloten.
Brabants Landschap heeft in Hans Schevelier een
zeer ervaren persoon gevonden om met zijn team
binnen de muren van Haanwijk een tuin met grote
diversiteit te ontwikkelen, naar het voorbeeld en
ter vervanging van zijn Scheve Schup in Vught.
Daarin krijgt niet alleen de moestuin ruimte, maar
worden tevens een fruitboomgaard, kassen en een
siertuin aangelegd. Ook zullen er kippen en varkens lopen. De tuin wordt daar een prachtige aanvulling op het al gerestaureerde Huis Haanwijk.
Als natuurgroep zullen we projectmatig aanhaken
in de tuin, die met het hele landgoed in bezit is en
blijft van Brabants Landschap. Onze leden zijn
van harte uitgenodigd om hun groene vingers te
gebruiken bij de werkzaamheden van Hans
Schevelier. Neem daarvoor contact op via:
descheveschup@kpnmail.nl
In onze eigen tuin, buiten de muren, geven we in
2021 ruimte aan bloemen, kruiden en kijken we
hoe de bodem en flora zich zonder menselijk ingrijpen ontwikkelen. Voor projectideeën wendt u
zich tot kindermoestuin@natuurgroepgestel.nl
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Vogelwerkgroep
De vogelwerkgroep van Natuurgroep Gestel is een
enthousiaste groep vogelaars die interesse heeft in
de natuur met vooral een passie voor vogels.
Inmiddels telt de groep ongeveer twintig leden,
waarvan er acht regelmatig op uit trekken om
vogels te kijken. De groep wordt begeleid door een
ervaren gids. Door deze excursies vergroten we de
vogelkennis van de werkgroepleden. We besteden
aandacht besteed aan het leren herkennen van
vogels met behulp van een vogelgids en aan de
vogelzang. We kregen afgelopen jaar van het
bestuur groen licht voor de aanschaf van een telescoop; een zeer welkom instrument voor onze
excursies.
Sinds afgelopen jaar ben ik coördinator van de
werkgroep en probeer ik iedere maand een excursie in te plannen. Dit kan een halve dag excursie
zijn dicht bij huis, of een hele dagexcursie waardoor we een wat verder gelegen natuurgebied
kunnen bezoeken.
Door de coronacrisis zijn er veel excursies uitgevallen. Excursies naar Haanwijk, de Wamberg en
de Biesbosch vormden hier een uitzondering op.

Natuurgroep Gestel
Ook enkele privé excursies zijn (coronaproof)
doorgegaan. Verslagen van de meeste excursies
zijn verspreid via de Groentjes en/of terug te
vinden op de website van de natuurgroep.
Het laat zich aanzien dat we ook in 2021 nog met
coronamaatregelen te maken hebben. Het is afwachten of de geplande excursies door kunnen
gaan.
We houden ons ook bezig met het beschermen
van vogels, door bijvoorbeeld nestkastprojecten en
vogelinventarisaties. In de gemeente werden in
2019 de huismussen geteld en was er een broedvogeltelling rond Haanwijk en het dynamisch Aa-dal
in Berlicum/Middelrode. Het inventariseren van
vogelsoorten in natuurgebieden is van grote waarde voor organisaties als Sovon en de Vogelbescherming.
Iedereen die belangstelling heeft voor vogels kan
meedoen en lid worden van de Vogelwerkgroep.
Door mee te gaan met ervaren leden kan de beginnende vogelaar in korte tijd veel kennis opdoen,
meer vogels herkennen en nog meer plezier
beleven aan het observeren van vogels.
Coördinatie Vogelwerkgroep: Ton Smits

Met de klok mee: blauwborst, rietzanger, grote bonte specht, op onderzoek in Millingerwaard en steenloper
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Plantenwerkgroep
De plantenwerkgroep ging in 2020 in februari van
start met uitleg van Sebastiaan over hoe je ecologisch bermbeheer kunt uitvoeren en vooral ook
hoe dan weer te monitoren. Je wil ook weten of er
door ander bermbeheer meer bloemen in de berm
komen, en welke dan. Maar toen kwam in maart
het coronavirus, met veel beperkingen.
Wandelen kon gelukkig
wel en individueel hebben
we in april en mei nog
heel wat mooie planten
gezien en aan elkaar doorgegeven. Bij de Achterste
Hermalen/de Geelders en
ook het
Wijboschbroek kun je
begin april al genieten van
Slanke sleutelbloem
bermen vol met slanke
sleutelbloem, bosanemoon, speenkruid en pinksterbloemen. Zelfs daslook is er op een enkele plek
te vinden.
Begin mei tot ver in de zomer zijn we, met kleine
groepjes en ver uit elkaar, gestart met bermen inventariseren, in het gebied tussen de N617,
Haanwijk en Ruimel.
De gemeente start in deze buurt een proef met
ecologisch bermbeheer en gaat hopelijk op termijn
zoveel mogelijk insectenvriendelijk maaien.
Onze gegevens worden ook digitaal ingevoerd in
het bermenproject van Floron. Jaap van der
Linden gaf ons - ín de berm - een snelcursus grassen herkennen, wat zeer welkom was. Naar mate
de zomer vorderde sloeg de grote verdroging toe.
Als er nog iets bloeide dan was het veelal slap en
futloos door watertekort.
De meeste excursies zijn niet doorgegaan maar
gelukkig zijn we 8 juli rondgeleid bij het prachtige
burgerinitiatief in Boxtel: de Dommelbimd, een
mooie natuurontwikkeling langs de Dommel.

Natuurgroep Gestel
Op de Vughtse heide hebben we gezien hoe erg de
natuur met de extreme droogte te kampen had.
Vennen die nog nooit zó laag gestaan hebben, paden waar je normaal met laarzen door moest soppen, waren nu kurkdroog.
We hebben elkaar veel foto’s doorgestuurd. Bloemen en vlinders zijn vaak samen gefotografeerd, er
waren dit jaar veel vlinders te bewonderen
In oktober zijn een paar van onze leden door Ton
Smits rondgeleid op de terreinen aan de Westakkers in Berlicum. We gaan volgend jaar helpen bij
het inventariseren in het daar aangelegde voedselbos. Dat is weer een hele nieuwe tak van sport:
hier staan cultuurgewassen en wilde planten door
elkaar.

Kleine vuurvlinder op blauwe knoop

Tot slot hebben we in november in Boxtel en in
‘s-Hertogenbosch een Tiny Forest bezocht.
De ontwikkeling van zo’n heel klein bosje boordevol met bomen is heel interessant om te volgen.
Die in ‘s-Hertogenbosch is al wat ouder dus daar
staan al ietsje grotere bomen in.
Ondanks de beperkingen door het Coronavirus
zijn we het afgelopen jaar toch
actief geweest en hebben we
aardig wat gezien en gedaan.
Coördinatie Plantenwerkgroep:
Wilma Slegers

Natuur dicht bij huis:
Brede wespenorchis bij wijkplein
Irenestraat (Sint-Michielsgestel)
Planten spotten op de Vughtse heide
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Werkgroep Tiny Forest
In Juni 2020 werd door IVN een oproep gedaan
om een Tiny Forest te planten. De oproep was
bedoeld voor particulieren en verenigingen.
De beste 20 aanmeldingen kregen een cursus
plantmethode, een financiële bijdrage voor
materiaalkosten en toegang tot de online
leergemeenschap van Tiny Forest.
We hebben ons als natuurgroep aangemeld.
Samen met de gemeente Sint-Michielsgestel hebben we een goede locatie gezocht; we kwamen uit
op Park De Beek (tussen tennispark De Beek en
de volkstuintjes van vereniging De Eigenheimer).
Deze locatie ligt in de buurt van bewoners, basisschool en volkstuintjes en is een drukbezocht gebied voor wandelaars. Daarmee wordt zowel de
educatieve als de belevingswaarde vergroot.
Uit meer dan 150 aanvragen is onze aanvraag als
een van de beste twintig inzendingen geselecteerd
om tussen november 2020 en maart 2021 een
mini-bos aan te leggen. We mochten dus aan de
slag gaan.

Natuurgroep Gestel
teit waar een bos normaal 100 jaar over doet.
Daarnaast is het bos goed voor droogtebestrijding,
waterberging en infiltratie volgens ecologische
principes. Het concept is bedacht door de Indiase
ingenieur Shubhendu Sharma en het idee werd
wereldwijd opgepikt (in Nederland door IVN
Natuureducatie).
Financiële bijdrage van de gemeente

Behalve van IVN zouden we ook een financiële
bijdrage kunnen krijgen van de gemeente. We hebben een plan met begroting opgesteld en deze is in
december door de gemeente goedgekeurd. Nu
kunnen we aan de slag met de voorbereidingen
voor het planten van het Tiny Forest. In februari
2021 gaan we de grond bewerken en in maart gaan
we (samen met leerlingen van BS De Touwladder)
de 600 boompjes planten.
Om de Tiny Forest te realiseren, werken we samen
met verschillende partijen, waaronder gemeente
Sint-Michielsgestel, Hovenierbedrijf Eric Kuijpers,
Grondverzetbedrijf vd Bogaard, Brabants Landschap en Basisschool De Touwladder.
Informatieve Youtube filmpjes:
Tiny Forest voor particulieren: https://youtu.be/nSKFjohBvh4
8 Tiny Forests van Almere: https://youtu.be/OuH2p2yDOx8
Groei van een Tiny Forest in Beeld: https://youtu.be/9klXaVaU1s
Informatieve artikelen:
https://www.ivn.nl/tinyforest/een-tiny-forest-in-je-achtertuin
https://www.noordernieuws.be/eerste-particuliere-tiny-forestin-de-gemeente-essen/

Wat is een Tiny Forest

Werkgroep Tiny Forest:
Cilia Beijk, Nel Dijstelbloem, Gijs Sterks

Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos
ter grootte van een tennisbaan. Het is een innovatieve vorm van bosherstel, waarbij je in tien jaar
tijd een nieuw oerbos kweekt met een biodiversi-
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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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Contactgegevens
secretariaat

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

tel. 073 - 689 3750
tel. 06 - 8668 5313
tel. 073 - 551 9017
tel. 06 - 2243 2941
tel. 073 - 551 5370
tel. 06 - 5120 0970

Werkgroepen
Werkgroep activiteiten (excursies, lezingen,
seniorenwandelingen)
Contactpersoon: Michel van de Langenberg
T: 06 - 2243 2941
E: activiteiten@natuurgroepgestel.nl
Werkgroep educatie
Contactpersonen: Hennie Appel en
Tiny Hairwassers
E: educatie@natuurgroepgestel.nl

Jeugdnatuurgroep Gestel
Contactpersoon: Michel van de Langenberg
E: jeugdnatuurgroep@natuurgroepgestel.nl
NatuurWerkgroep
Contactpersoon: Gijs Sterks
T: 073 - 551 4324
E: natuurwerkgroep@natuurgroepgestel.nl

Werkgroep Kindermoestuin Haanwijk
E: kindermoestuin@natuurgroepgestel.nl

Plantenwerkgroep
Contactpersoon: Wilma Slegers
T: 06 -305 998 49
E: plantenwerkgroep@natuurgroepgestel.nl

Werkgroep landschap
Contactpersoon: Peter Louwers
T: 06 - 5120 0970
E: landschap@natuurgroepgestel.nl

Vogelwerkgroep
Contactpersoon: Ton Smits
T: 06 - 2488 9014
E: vogelwerkgroep@natuurgroepgestel.nl

Werkgroep onderhoud wandelnetwerk
Contactpersoon: Dick Leering
T: 073 - 551 5370
E: secretariaat@natuurgroepgestel.nl

Werkgroep Tiny Forest
Contactpersoon: Cilia Beijk
E: tinyforest@natuurgroepgestel.nl

16

