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Jubileumuitgave Natuur– en Milieucentrum Schijndel 

NMC SCHIJNDEL 40 JAAR GROEN! 

 

In dit jubileumnummer beschrijven we in vogelvlucht de historie van Natuur- en Milieucentrum 

Schijndel van de afgelopen 40 jaar. Er wordt aandacht besteed aan de oprichting, organisatie en 

werkwijze van NMC Schijndel en haar werkgroepen; tevens wordt melding gemaakt van een 

aantal opvallende zaken en wetenswaardigheden. Zonder de visie, daadkracht en 

betrokkenheid van de pioniers en voortrekkers zou NMC Schijndel niet zijn wat het nu is. 

Toekomst en visie zijn geworteld in het verleden.  

Veel zaken zijn herkenbaar gebleven zoals betrokkenheid van vrijwilligers en de liefde voor 

natuur en landschap. Omstandigheden en middelen zijn soms veranderd, maar het motto is nog 

steeds: ‘Wij houden het groen, u ook?’ 

Voor dit jubileumnummer zijn documenten van NMC geraadpleegd en hebben gesprekken 

plaatsgevonden met een aantal gezichtsbepalende ‘NMC-ers’. Zij hebben ook een aantal foto’s 

beschikbaar gesteld voor deze uitgave, waarvoor onze dank. 

2. NMC SCHIJNDEL 40 JAAR GROEN 

NMC Schijndel zet zich al 40 jaar in voor de natuur en 

het Schijndels landschap. Voor de oprichting van het 

toenmalige Natuur en Milieu Centrum werd een initi-

atiefgroep samengesteld die in april 1973 voor het 

eerst bij elkaar kwam. Deze initiatiefgroep belegde 

een informatieavond op 24 mei 1973 en besloot toen 

om de oprichting van een Natuur- en Milieu Vereni-

ging voor te bereiden. De groep besloot te fuseren 

met de werkgroep Landschap, die dezelfde doelstel-

ling had en een subgroep was van de in oprichting 

zijnde vereniging ‘De Stekkerhoek’. In de oprichtings-

vergadering van 9 januari 1974 werd besloten tot 

oprichting van een voorlopige vereniging en voorlo-

pig bestuur. Er werden verschillende werkgroepen 

samengesteld zoals de Natuurwerkgroep, de Milieu-

werkgroep en de Jeugdeducatiewerkgroep. Als doel-

stellingen werden geformuleerd: Studie van de na-

tuur en inventarisatie van de flora en de fauna, be-

scherming van de natuur en het milieu tegen af-

braak, vernietiging, vervuiling en zo nodig het laten 

horen van een sterk protesterend geluid bij bedrei-

ging van de natuur en/of het milieu in Schijndel. 

NMC is mede opgericht als protestbeweging tegen 

aantasting van de natuur en het Schijndels landschap 

en heeft zich kritisch opgesteld tegen verharding 

Wijboschbroek, aanleg Vlagheide en Structuurweg in 

het bezwaarschrift ‘ Krities Bekeken’. In de beginja-

ren lag de nadruk op de gevolgen van de ruilverkave-

ling die ingrijpende gevolgen heeft gehad voor de 

natuur, met name voor de Schijndelse hei. 

In overleg met vereniging De Stekkerhoek kwam 

men in 1974 tot een definitief bestuur en de vorming 

van de werkgroepen Jeugd, Milieu en Natuur. NMC 

kreeg een structuur en statuten. Bij de oprichting 

werd veel ondersteuning verleend door sociaal cultu-

reel werker J. v.d. Eerenbeemt van de gemeente, die 

opdracht had om in Schijndel verenigingen op te richten. In het begin verzorgde hij secretariaat 

en administratie van NMC Schijndel.  
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In 1979 komt het eerste nummer uit van het NMC-boekje onder de stimulerende 

leiding van secretaris Janus Verkuylen. 

Op 5 april 1979 wordt NMC een zelfstandige vereniging met eigen statuten en 

ressorteert dan niet meer als werkgroep onder de sectie ‘Buurtwerk’, gevestigd 

in D’n Herd. NMC Schijndel is hiermee een van de allereerste lokale natuurvere-

nigingen in de regio.  

In de loop der jaren hebben veel bestuurswijzigingen plaatsgevonden en ook de 

werkgroepen zijn van naam en samenstelling gewijzigd. 

NMC heeft de afgelopen 40 jaren zeven voorzitters gehad:  

- 1974 Ben Zwart 

- 1976 Jan Raaijmakers  

- 1980 Jan Gremmen  

- 1985 Arnold Huis in ‘t Veld  

- 1985 Elly ter Stege. 

- 1995 Maarten Pijnenburg 

- 2009 Rien Rijken 

 

Momenteel zijn er 6 werkgroepen actief: 

- Werkgroep Kleine Landschapselementen 

- Florawerkgroep 

- Vogelwerkgroep 

- Uilenwerkgroep 

- Heemparkwerkgroep 

- Werkgroep Voorlichting en Educatie. 

 

Missie en doelstelling zijn als volgt geformuleerd: 

NMC Schijndel houdt zich bezig met landschapsontwikkeling, cultuurhistorie, na-

tuurbeheer en natuureducatie in de gemeente Schijndel ter bevordering van bio-

diversiteit en duurzaamheid. NMC Schijndel wil bestuurders en  inwoners van 

Schijndel bewust maken van nut en noodzaak van natuurbeheer en landschaps-

ontwikkeling met oog voor karakteristieke en cultuurhistorische elementen in het 

landschap van Schijndel. 

Een natuurvriendelijke grondhouding en bewustwording van biodiversiteit en duurzaamheid bij de Schijndelse bestuurders 

en bevolking moet leiden tot een gezond leefklimaat in Schijndel, waar natuurbeleving voor iedereen aantrekkelijk is.  

Het motto van NMC Schijndel is: ‘We houden het groen, u ook?” 

 

Ook het NMC-blad, nu Nieuwsbrief NMC Schijndel, is qua inhoud en vormgeving ingrijpend veranderd en gedigitaliseerd. 

Verder is er een professionele website ontwikkeld (www.nmcschijndel.nl) en promotiemateriaal beschikbaar in de vorm 

van folders, banner, posters en werkkleding. Ten slotte is 

gezorgd voor het verkrijgen van voldoende geldmiddelen 

door contributies, donaties en het uitvoeren van werkzaam-

heden tegen vergoeding. 

Wat niet is veranderd is de grote betrokkenheid van NMC-

vrijwilligers en leden bij het Schijndels landschap en de na-

tuur. 

 

Excursies 

NMC heeft in het verleden veel excursies georganiseerd. 

Een van de eerste excursies was op Zondag 5 juni 1974 naar 

Vorden in twee kleine busjes bestuurd door Elly Ter Stege 

en Frans Oerlemans. In Vorden werd onder leiding van de 

heer Stokmans, beheerder van Het Gelders Landschap,  

kasteel Vorden bezocht. Daarna werd nog landhuis 

“Verwolde” in Laren bezocht.  

Natuureducatie  

Werkgroep KLE 

Florawerkgroep in het Kraaienspot 
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De laatste excursie was op 15 juni 2013 naar het natuurgebied ‘Petit 

Lanaye’ in de Voerstreek in Belgie, waar de veldparelmoervlinder 

voorkomt. Vervolgens ging het naar het Geuldal bij Valkenburg in 

Zuid-limburg.  

 

Deze excursie werd georganiseerd vanwege het 40 jarig jubileum van 

NMC Schijndel; 45 (oud)leden en vrijwilligers 

namen deel aan deze excursie onder deskundi-

ge leiding van onze florist Rien Ondersteijn.  

 

Na afloop waren de deelnemers zo enthousiast 

dat een dringende oproep werd gedaan aan 

Rien om het volgend jaar weer een excursie te 

organiseren. 

 

Schijndel in het Groen 

Op 2 juni 1983 heeft pionier Ben Peters het eerste exemplaar van Schijndel in het Groen aan burgemeester Scholten aan-

geboden. Dit boek is tot stand gekomen door Ben Peters en zijn Florawerkgroep. Het boek bevat een uitvoerige inventari-

satie van planten en bloemen in Schijndel. 

Gelukkig komen er in Schijndel nog steeds zeer zeldzame planten voor zoals: Knikkend nagelkruid, Eenbes, Blauwzwarte 

rapunzel, Moeraskartelblad, Gele dovenetel, Klokjesgentiaan, Duivelsnaaigaren en Moesdistel, met name in onze natuurge-

bieden Prekers en Wielse Kamp/Kraaienspot. 

 

Het monitoren van planten wordt voortgezet door de Florawerkgroep. De afgelopen jaren zijn de planten in de Wielse 

Kamp/Kraaienspot en ’t Stök geïnventariseerd. Verder zijn op verzoek van de gemeente de sleutelbloemen in Schijndel 

geïnventariseerd voor vermelding op de natuurwaardenkaart van de gemeente. De Slanke sleutelbloem is verkozen tot 

ambassadeur van de gemeente Schijndel. 

 

Contacten met gemeente 

NMC Schijndel is opgericht met ondersteuning van de gemeente. Ondanks haar kritische opstelling heeft NMC altijd goede 

contacten onderhouden met de gemeente. In het begin 

werd door NMC Schijndel stevige kritiek op het gemeente-

bestuur geuit en soms met de vuist op tafel geslagen. Later 

is een meer diplomatieke aanpak gevolgd en werden we-

derzijdse belangen beter afgewogen en compromissen ge-

sloten.  

Toen is ook gewerkt aan een netwerk en samenwerkings-

verbanden met natuurorganisaties (BMF, Staatsbosbeheer, 

Brabants Landschap, regionale IVN- afdelingen, het Water-

schap, Gemeente, Heemkring en Schaapskooi. Een uitvloei-

sel van de ruilverkaveling was de CUBB (Commissie Uitvoe-

ring Bestemmingsplan Buitengebied) waarin NMC Schijndel 

met Piet van Kaathoven en Ad Liebregts, ZLTO, de Heem-

kring en Leo Telgenkamp zitting hebben. 

Contacten met de gemeente zijn uitgegroeid tot een struc-

tureel overleg met wethouder en landschapscoördinator. 

Blauwzwarte rapunzel 

Klokjesgentiaan Knikkend nagelkruid Blauwzwarte rapunzel 

Excursie naar de Voerstreek  Veldparelmoervlinder 

Ondertekening convenant met de gemeente 
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Heempark De Blekert 

Vanaf 1985 wil het NMC-bestuur haar educatieve doelstellingen 

realiseren via de aanleg van een heempark, om daarmee vooral 

de cultuurhistorische landschapselementen uit onze omgeving 

onder de aandacht te brengen van een breed publiek. In ’89 

komt er uiteindelijk toestemming van de gemeente, na een 

langdurig proces van commissie-vergaderingen. In oktober van 

dat jaar wordt het grondwerk uitgevoerd, en snel daarna volgt 

de eerste aanplant en het inzaaien van de hooilanden. Burge-

meester Scholten plant de eerste boom, waarna de schooljeugd 

van BS De Beemd op boomplantdag de eerste knotwilgen in de 

grond zetten. In ’93 wordt het educatieve programma van het 

heempark gestart, door het in gebruik nemen van het kabouter-

pad, één van de speurtochten voor de Schijndelse scholen. 

 

 

In ’97 krijgt het heempark vergunning om uit te gaan breiden 

van 0,75 ha naar 2 ha, waarbij het uitbreidingsgedeelte 

openbaar terrein wordt. Ook krijgt de werkgroep toestem-

ming om een bezoekerscentrum te bouwen in de vorm van 

een blokhut, welke inmiddels in de volksmond “t skônste 

plèkske” wordt genoemd. Veel scholen maken inmiddels 

gebruik van het educatieve aanbod, geschikt voor leerlingen 

van 4-16 jaar. Op de eigen website 

www.heemparkschijndel.nl kan iedereen alle info vinden. In 

2012 is het laatste project gerealiseerd in de vorm van een 

vleermuizenkelder, waarvoor op dit moment nieuw educa-

tiemateriaal wordt ontwikkeld. 

 

 

Schaapskooi Schijndel 

De Schaapskooi dankt zijn ontstaan aan de voortrekkersrol van 

Maarten Pijnenburg, de toenmalige voorzitter van NMC Schijndel. 

Met medewerking van de vele vrijwilligers is het gebouwencom-

plex in de loop der jaren uitgegroeid als een parel in Wijbosch-

broek. In 2005 is de Vlaamse schuur, een schaapskooi uit Crom-

voirt, aan de Martemanshurk herbouwd; later zijn er ’t 

Skûpke’ (bezoekerscentrum), het bakhuisje (toiletvoorziening) 

veldschuur en hooimijt bijgekomen en in 2013 de Hopest. 

 

 

 

 

De Schaapskooi is een educatief centrum en een trefpunt van 

waaruit men wandelend en fietsend Wijboschbroek en Het 

Groene Woud kan verkennen. De Schaapskudde met de 

toenmalige herder Cor Siegentaler levert een bijdrage aan 

het natuurbeheer van het Wijboschbroek en de Smaldonk.   

De Schaapskooi werkt nauw samen met NMC Schijndel op 

het gebied van natuureducatie. 

Kabouterspeurtocht 

Aanplant Heempark 
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De Florawerkgroep is begonnen met Ben Peters, Jo en Jos van de Wijdeven, Mien van Roessel-de Leyer, Nico van 

Hengstum, Toon van Roessel, Dorry van Esch, Rien Ondersteijn en natuurfotograaf Jan Pennings. Ben Peters, Jos van de 

Wijdeven en Nico van Hengstum waren de grondleggers van het rapport ‘Schijndel in het groen’ dat in december 1982 is 

uitgegeven. Omdat de Florawerkgroep in het begin nog onervaren was, werd begonnen met wegberminventarisatie. Nico 

van Hengstum ontwikkelde een computerprogramma om te monitoren in kilometerhokken en stelde uniforme schraplijs-

ten van planten op. Een kilometerhok is het werkterrein van de florist die binnen de topografisch afgebakende vierkante 

km de aanwezige vegetatie registreert. Voorheen werd geregistreerd op naam van bermen en straten. Niet alleen in het 

buitengebied maar ook ‘Bij u in de straat’ vond de Florawerkgroep verschillende soorten planten.  

Zo signaleerde de werkgroep op 21 juli 1983 op het parkeerterreintje achter de zaken Klerks, van Roessel en de Torro bin-

nen een kwartier maar liefst 43 planten, waaronder: Akkerdistel, Bitterzoet, Bijvoet, Kleine klaproos, Kromhals, Basterd- 

 

Vrij snel na de oprichting had NMC al een zeer actieve knotploeg met als voortrekkers Rien Ondersteijn in de jaren 70,  en 

Jos van de Wijdeven in de 80er jaren. Rien die door Mevr. Heesters ook wel ‘de knotboer uit Den Dungen’ werd genoemd, 

heeft enkele jaren met de bakfiets en gereedschap van Jos van de Wijdeven van Den Dungen naar Schijndel gefietst. In de 

jaren 70 zorgde de knotploeg al voor behoorlijke inkomsten via subsidie van Brabants Landschap; men ontving 4 gulden per 

wilg. Verder werden voor de gemeente veel wilgen geknot. 

De knotploeg had vaak bijzondere vrijwilligers. Zelfs 

Bèr Koolen hielp met paard en kar mee met de af-

voer van wilgenhout, terwijl zijn vriend Jo van Abee-

len voor het bier zorgde. Ook burgemeester Schol-

ten is een paar keer van de partij geweest. De knot-

ploeg heeft deelgenomen aan een symposium van 

natuurverenigingen in het provinciehuis en bleek 

met 525 geknotte wilgen per winter de grootste van 

Nederland te zijn. 

De knotploeg is later uitgegroeid tot de Werkgroep 

Kleine Landschapselementen met 12 vaste vrijwilli-

gers; voortrekker was Jos van de Wijdeven, later 

vervangen door Jos van de Westerlo. De werkzaam-

heden zijn gepro-

fessionaliseerd en 

uitgebreid met 

het onderhouden van grienden, heidevelden en poelen, het mede uitzetten, markeren 

en onderhouden van wandelroutes, het uitvoeren van natuurmaatregelen en meewer-

ken aan natuurprojecten. Werkzaamheden en inkomsten zijn vastgelegd in contracten 

met Staatsbosbeheer, Gemeente en particulieren. 

Signalen in het veld worden nog steeds doorgegeven aan betrokken instanties en zijn 

een vast agendapunt van de bestuursvergaderingen. Zo signaleerde Elly ter Stege toen ze 

een keer met haar zoontje dwars door de Prekers wandelde, dat een aannemer ten on-

rechte de sloot aan het uitdiepen was en daarbij oevers en planten vernielde. Ze belde 

meteen de adjunct - directeur van openbare werken van de gemeente. Deze weigerde het 

werk stil te leggen omdat dit in opdracht van de gemeente en het waterschap werd uitge-

voerd. Bovendien zou het elke dag 1000 gulden kosten als het werk werd stilgelegd. Na 

contact met burgemeester Scholten werden de werkzaamheden echter meteen stilgelegd. 

De werkgroepen vormen de kern van NMC Schijndel. Daar werken de vrijwilligers samen en wordt het beleid mede 

ontwikkeld en uitgevoerd. De afgelopen 40 jaar zijn aantal, namen en samenstelling van werkgroepen veranderd. 

Hierna geven we een korte schets van de werkgroepen. 

3. WERKGROEPEN 

3.1 KNOTPLOEG/WERKGROEP KLEINE LANDSCHAPSELEMENTEN 

3.2 FLORAWERKGROEP 



3.3. JEUGDWERKGROEP/NATUUREDUCATIE 
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De Jeugdwerkgroep is opgericht in 1973 en bestond uit Anton Hellings, 

Noud Hermes en Wil Peters. De groep varieerde van 25 tot 30 leerlingen in 

de leeftijd van 8-16 jaar. Een fiets was noodzakelijk omdat vaak het veld 

werd ingetrokken. Er werden verschillende excursies georganiseerd, zoals 

zaden verzamelen, braakballen zoeken, bodemdierenonderzoek, padden-

stoelen-, reeën-, vogel- en slootexcursies. Eenmaal per jaar was er een uit-

stapje op de fiets of met de auto. 

 

In maart 1974 organiseerde de Jeugdwerkgroep haar eerste tentoonstelling 

over Natuur en Milieu in D’n Herd. Een hoogtepunt was de tentoonstelling 

vanwege het 2
de

 lustrum van NMC Schijndel in D’n Herd, waar de Jeugd-

werkgroep een stand had. 

 

De werkgroep hield zich ook bezig met het opruimen van afval in de bossen, 

getuige onderstaand verslag van het jeugdwerkgroeplid Marcel Hermes. 

 

Schoonschip maken 

Op zat. 11-6-83 is de NMC jeugdwerkgroep de bossen in geweest om rommel 

en vuilnis op te halen. 

In 1,5 uur hadden we 4 vuilniszakken vol rommel bij elkaar geraapt. Dit had-

den we allemaal gevonden: 20 frisdrankblikjes, plastic zakjes (vuilniszakrol), 

1 fietspomp, driezitsbank (helaas niet te vervoeren), 1 stok kaarten, 1 foto, 

snoeppapier, kauwgompakjes, wikkels, ligaverpakking, sigarettenpakjes, shagbuilen, chipzakjes, zakdoekjes, papier, koffie-

bekertjes, fritesbakjes, kranten, glasscherven (brandgevaar). 

Zoals je aan dit verslag kunt zien, komen in onze bossen veel bezoekers, maar niet altijd de goede. 

 

wederik, Melkdistel, Reigersbek, Ringelwikke, Spurrie, Klaverzuring, Vlier, Witte klaver, Herderstasje, Kruipertje, Raket, 

Gevlekte scheerling en Kromhals. 

Opvallend is de grote diversiteit aan planten op zowel voedselrijke als voedselarme gronden. De resultaten werden weke-

lijks doorgegeven aan het Rijksherbarium in Leiden. 

De huidige Florawerkgroep is bezig met het monitoren van planten in de 

Wielse Kamp/het Kraaienspot en in ‘t Stök onder deskundige leiding van 

florist Rien Ondersteijn. De bijzondere planten die de werkgroep ontdekt 

heeft zijn bijvoorbeeld Duivelsnaaigaren, Teer guichelheil en Moeraswolfs-

klauw in het Kraaienspot en Daslook, Papegaaienkruid, Korrelganzevoet en 

Beekpunge in ‘t Stök. 

Uitkomsten worden vermeld op onze website en doorgeven aan beheerders 

van het betrokken gebied. 

Tevens heeft NMC Schijndel in 2011 de sleutelbloemen in Schijndel geïnven-

tariseerd voor vermelding op de Natuurwaardenkaart van de gemeente. 
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De Jeugdwerkgroep maakte ook gebruik van een stukje grond 

van tuinvereniging Arcadia voor het aanleggen en onderhou-

den van een moestuintje. Veldactiviteiten van de Jeugdwerk-

groep vonden plaats bij weer en wind op zaterdagochtenden. 

Het kwam wel eens voor dat leerlingen moesten huilen van de koude handen. Op donderdagavonden vonden de binnenac-

tiviteiten plaats in de landbouwschool. Bij de inrichting van het Heempark is de Jeugdwerkgroep opgeheven; leerlingen 

kregen daarna natuuropdrachten in het Heempark. 

Helaas is er vanaf 1983 geen aparte jeugdwerkgroep meer vanwege gebrek aan opvolgers; wel wordt natuureducatie aan-

geboden in het Heempark en de Schaapskooi en verzorgt NMC Natuurwandelingen en neemt deel aan natuurprojecten als 

Brabant Kunstland en Vlinders in het Groene Woud.  

Educatie in het Heempak 

3.4 VOGELWERKGROEP 

De vogelwerkgroep is gestart met Ad Langenhuysen, Anton Hellings, Wim van Liempd en Martin van Liempd. Onder leiding 

van Ad werden veel vogelexcursies gehouden. Hoogtepunten waren de tentoonstelling van het NMC in het toenmalige 

patronaat en de vogelexcursies. 

 

Een vogel-excursie 

Op 1 mei 1983 gingen 8 vogelliefhebbers o.l.v. Ad per fiets ‘op expeditie’ naar het gebied rondom Heiveld - Orchispad –

Buntweg. Doel was te leren kijken en luisteren naar en herkennen van onze vrije vogels. Als eerste werden gespot: de Geel-

gors, de Grasmus en de prachtige Roodborsttapuit. 

 

 

Ad daagde de groep uit om een kievitsnest te ontdekken waar hij langs zou lopen. Slechts 1 vogelliefhebber zag het nest 

met 4 eieren die door hun schutkleur niet opvielen.  

In de hagen en houtwallen ontdekte de groep ook nog een Kneu en een Tjiftjaf, terwijl zich  op de achtergrond een houtduif 

(ook wel koolduif genoemd) en een koekoek lieten horen. Ondanks het koude, natte weer keerde de groep voldaan huis-

waarts. 

De huidige vogelwerkgroep staat onder leiding van Ton Voorn en heeft de afgelopen jaren de vogelstand geïnventariseerd 

in de Liekendonk en de Wielse Kamp. Ad Langenhuysen is nog steeds een actief lid van de vogelwerkgroep. 

Grasmus Tjiftjaf Kievit 

Brabant Kunstland: Faunakastelen bouwen in Wijboschbroek 
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3.6 WERKGROEP VOORLICHTING EN EDUCATIE 
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Al ruim 15 jaar heeft NMC een uilenwerkgroep die zich be-

zighoudt met het verbeteren van de uilenpopulatie in 

Schijndel. De uilenwerkgroep bestaat uit de kerngroep Ad-

die van der Heijden, Ruud van der Heijden en Mario Gevers. 

De uilenpopulatie wordt verbeterd door de territoria van 

steenuilen, kerkuilen en bosuilen vast te stellen, het plaat-

sen van uilenkasten en door het controleren van broedsels 

met tellingen van eieren en uitgevlogen jongen. Tellingen 

worden stipt bijgehouden en doorgegeven. Daarnaast wor-

den de uilenkasten onderhouden of vernieuwd. 

Een belangrijke taak van de Uilenwerkgroep is ook het verzorgen van voorlichting en educatie over de uilenpopulatie. Zo 

gaan leerlingen op kraamvisite als er jonge uilen geboren zijn en wordt op scholen voorlichting gegeven over uilen. In 2013 

zijn ook burgemeester en wethouder op kraamvisite geweest bij de bosuil op de Vlagheide met daarna de tradionele be-

schuit met muisjes in de blokhut van het Heempark.  

Soms worden bijzondere waarnemingen gedaan zoals op 17 februari 2012: een bosuil heeft de tafel voor de jonkies al ge-

dekt met een flinke maaltijd van een aantal dode muizen. 

De uilenwerkgroep heeft een eigen website (zie www.uileninschijndel.webs.com) en is met haar stand vaak te vinden op 

markten en natuurmanifestaties. 

3.5 UILENWERKGROEP 

In 2011 is de nieuwe werkgroep Voorlichting en Educatie (voorheen werkgroep PR) op-

gericht, bestaande uit Rien Rijken en Jes Merx. De werkgroep houdt zich bezig met het 

onderhouden van externe contacten, redigeren van de Nieuwsbrief, actualiseren van de 

website www.nmcschijndel.nl en het verzorgen van voorlichting en PR.  

Verder met het ontwikkelen en mede uitvoeren van natuureducatie. Dat omvat natuur-

wandelingen, lezingen, workshops, tentoonstellingen en deelname aan natuurprojecten. 

Eind 2011heeft NMC het twee jaar durend project Vlinders in Het Groene Woud opgezet 

en mede uitgevoerd. Dit project omvat publicatie van het boek Vlinders in Het Groene 

Woud, wandelkaarten en posters. Verder worden vlindervriendelijke natuurmaatregelen 

getroffen in Het Groene Woud. Er worden vlinderwandelingen en lezingen gehouden en 

er wordt een digitaal lespakket ‘Vera de Vlinder’ voor het basisonderwijs ontwikkeld.  
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Eind oktober wordt dit project afgesloten. Meer informatie 

hierover is te vinden op onze website. 

In 2011/2012 heeft NMC meegewerkt aan het natuurproject 

Brabant Kunstland met 350 leerlingen van de basisscholen. 

Momenteel is de werkgroep bezig met het inrichten van de 

nieuwe Hopest tot educatief centrum in samenwerking met 

de Stichting Hopest en de Schaapskooi.  

Brabant Kunstland 

3.7 WERKGROEP HEEMPARK DE BLEKERT 

 

In 1989 is op initiatief van Anton Hellings, onder de vlag van NMC 

Schijndel, Heempark De Blekert ontstaan, mede dankzij het be-

schikbaar stellen van een braakliggend stukje gemeentegrond van 

0,7 ha. en een aanlegsubsidie van 16000 gulden. Op initiatief van 

Elly ter Stege en Anton Hellings zijn in het Heempark typische land-

schapselementen uit eigen omgeving bij elkaar gebracht. In 1997 

zijn er een blokhut en een openbaar gedeelte bijgekomen en in 

2012 is de vleermuizenkelder geopend. 

De blokhut dient als bezoekerscentrum met ambachtelijke elemen-

ten uit de manden-, klompen- en hoepelmakerswereld. . 

 

 

Op 28 juni 1998 vierde NMC haar 25 jarig bestaan in 

haar nieuwe bezoekerscentrum in het Heempark, dat 

officieel werd geopend met de onthulling van de nieuwe 

naam: De Blekert.  

De bedenker van de naam was streekarchivaris Rien 

Wols. De Blekert, uit te spreken als De Blekkert, is een 

oude Schijndelse veldnaam. Het is een verbastering van 

blek-eerde, land waar wilgenhout werd geblekt.  

 

 

 

Aanleg Heempark 

De blokhut met waterviolieren  
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In het Heempark worden activiteiten ontplooid voor de schooljeugd op het gebied van natuureducatie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoewel het Heempark als werkgever een aparte stichting is geworden, functioneert de Blekert nog steeds als een werk-

groep van NMC met een afgevaardigde in het bestuur van NMC Schijndel, samen in het belang van het mooie Schijndelse 

landschap.  

 Kruidenlaag in het Heempark 

Sucesvolle verplaatsing mierenhoop in de Eerdse bergen 

Foto onder: Actuele situatie  
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Wist u dat:  

• de heer en mevrouw van de Hoogenhof in de Lobbenhoef op 6 maart 1979 een foeragerende ooievaar hebben aange-

troffen. 

• Gerard van Kaathoven en Wilma van de Oetelaar in de barre winter van 1979 hongerende reigers, vogels, hazen, konij-

nen en andere dieren zagen en hierover contact opnamen met Ad Langenhuysen, die hen brood, vlees en graan gaf. 

• Rien Ondersteijn op 28 juni 1978 ’s nachts om 12.30 uur in de Prekers een zeer bijzondere distel de Cirsium x hybridum 

(kruising Moesdistel en Kale jonker) vond en dat dit volgens Drs Mennema van het Rijksherbarium in Leiden de eerste en 

tot nu toe enige vondst in Nederland is. 

• de knotploeg in het eerste lustrum 2150 stuks van de 4300 knotwilgen in het Schijndels landschap heeft geknot. 

• er in het bouwplan Buitenhage aan de Wijbosscheweg een sequoia (mammoetboom) staat, de laatste van 5 exempla-

ren in Schijndel en de enige die het oorlogsgeweld heeft overleefd. 

• op zaterdag 25 oktober 1980 met 20 kinderen 125 kg eikels werden geraapt die zijn uitgezaaid in het Wijboschbroek. 

• op 25 september 1982 Jan Heesters, oudste lid van het NMC, in de leeftijd van 90 jaar naar zijn laatste rustplaats is 

gebracht. 

• NMC op 28 juni 1998 bij haar 25 jarig bestaan het nieuwe bezoekerscentrum Heempark De Blekert heeft geopend. 

• NMC Schijndel in de loop der jaren diverse prijzen heeft gekregen waaronder: de Hageheldprijs van Babants Landschap 

voor al haar activiteiten, vier Groene Handrukken van de Gemeente als waardering en stimulans voor initiatieven om de 

biodiversiteit in de omgeving te bevorderen en voor het project Vlinders in Het Groene Woud. 

• NMC Schijndel een waardecheque van 1000 euro heeft ontvangen van Grafische producties BEK uit Veghel voor haar 

inzet voor de natuur. 

• NMC Schijndel een kweekvijver is van ridders; tot nu toe zijn de volgende (oud)leden geridderd: Jan Heesters, Jos van 

de Wijdeven, Anton Hellings, Maarten Pijnenburg, Rien Rijken en Piet van Kaathoven 

• de jongste zoon van ex voorzitter Elly ter Stege op het Velperplein in Arnhem een keer een man zag fietsen met een 

alpinopetje op; hij dacht dat het secretaris Janus Verkuylen was en riep: ”Kijk, Janus Verkuylen brengt een stukje naar de 

Schijndelse krant.” 

 

4 WETENSWAARDIGHEDEN 

Uitreiking Groene Handdruk  
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NMC Schijndel heeft de afgelopen jaren een grote vlucht genomen en veel deskundigheid en ervaring opgebouwd. De uit-

daging voor de komende jaren is deze deskundigheid verder uit te breiden en te verankeren in een netwerk van betrokken 

vrijwilligers. Tevens moeten we nieuwe kansen creëren op het gebied van natuur en landschapszorg in samenhang met 

biodiversiteit en duurzaamheid. Van belang is ook de zorg voor verjonging van voortrekkers en vrijwilligers en het betrek-

ken van de jeugd bij natuur en landschap: Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!  

De hieronder afgebeelde senioren zetten zich nog steeds in voor natuur en landschap van Schijndel. We hopen dat zij hier 

nog een aantal jaren mee door kunnen gaan en dat hun vrijwillgerswerk geleidelijk aan wordt overgenomen door junioren.  

4 HOE VERDER? 

Met het jubileumfeest ‘NMC Schijndel 40 jaar Groen’ vieren we dat, mede door de tomeloze inzet van onze pioniers en 

vrijwilligers, deze mijlpaal is bereikt. 

Het feest voor genodigden is op zaterdag 12 oktober 2013 van 14.00 tot 17.00 uur in de Schaapskooi Schijndel. De nieuwe 

Hopest is dan ingericht als tentoonstellingsruimte, waar werkgroepen van NMC Schijndel zich presenteren. 

Voor deze gelegenheid is een fotowedstrijd uitgeschreven, waarvan de prijswinnaars tijdens het jubileumfeest op 12 okto-

ber bekend worden gemaakt. 

De tentoonstelling is ook op zondag 13 oktober van 11.00 tot 17.00 uur geopend voor natuurliefhebbers en belangstellen-

den. 

Wij houden het groen, u ook? 

4 JUBILEUMFEEST ‘NMC SCHIJNDEL 40 JAAR GROEN’ 


