NIEUWSBRIEF NMC SCHIJNDEL
NMC Schijndel-Heempark De Blekert-Schaapskooi Schijndel
Voorwoord door de voorzitter van NMC Schijndel
Beste leden van onze vereniging. Eigenlijk zou ik kunnen verwijzen naar het voorwoord van
onze nieuwsbrief van het najaar 2018. Daarin ben ik ingegaan op de mondiale opwarming van
de aarde. Dat is dit jaar niet anders. Anders nu is wel dat veel mensen veel actiever zijn en hun
steentje bijdragen aan onze natuur en milieu. Denk maar eens aan de protesterende
schooljeugd! Dat protest was intrinsiek en niet om de vervelende lessen van hun leraren te
ontlopen. Zij hebben zorgen voor de toekomst, over hun nalatenschap, hun aarde en dat
hebben gelukkig steeds meer mensen en organisaties. En daar horen onze vrijwilligers en leden
natuurlijk al lang bij. Over de niet aflaatbare inzet van onze werkgroepen en hun
werkzaamheden leest u verder in deze nieuwsbrief. Ook over de zeer geslaagde jaarlijkse
excursie treft u verslag op de volgende pagina. .
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Natuurexcursie 2019

Veel werkzaamheden vinden achter de schermen plaats. Overleg met wethouder over behoud
Wijboschbroek en deelname van bestuur en leden in diverse beleids-, werk- en stuurgroepen
van de gemeente met betrekking tot onze Schijndelse omgeving. En gelukkig vinden we nog
steeds leden die hun tijd en expertise willen inzetten voor de soms taaie activiteiten. Bij deze
dank aan deze leden.
Dank je wel zeggen we ook door een jaarlijkse bedankmiddag voor alle vrijwilligers en hun
partners te organiseren. Dit jaar is dit op 15 september in het Heempark.
Verder is er weer een aantrekkelijk programma samengesteld: ik verwijs u graag naar onze
website onder het kopje ‘Nieuws en Evenementenkalender’. Houdt u ook uw Email in de gaten.
U ontvangt van de activiteiten van NMC een aankondigende Email per evenement. Facebook
doet natuurlijk ook mee.
Rest mij u veel leesplezier te wensen! Trouwens, wij zoeken nog steeds een secretaris! Iets voor
u, of kent u iemand die dit misschien wel wil doen? Laat het weten aan het bestuur!
Wij houden het verder graag groen! U ook. Dat weten wij!
Karina Tribels
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Met NMC Schijndel naar De Plateaux en Domein de Bever
De natuurexcursie van NMC naar De Plateaux op 8 juni 2019 is de 7e op rij na in 2012 te zijn begonnen met een excursie
vanwege van het 40 jarig jubileum van NMC. Gelukkig mogen we concluderen dat de deelnemers elk jaar heel positief
hebben gereageerd. Overigens is het niet gemakkelijk steeds weer een nieuwe interessante
bestemming te vinden.
Ook dit jaar gaan we met een volle bus enthousiaste deelnemers op pad. Als we even op
weg zijn heet onze voorzitter Karina de deelnemers welkom en licht Rien Ondersteijn het
programma toe. In het restaurant van de Venbergse watermolen worden we door NMC
getrakteerd op koffie met gebak. Dan rijden we naar De Plateaux, een grensoverschrijdend
natuurgebied, met de Nederlandse ingang even zuidelijk van Valkenswaard. Daar staat gids
Michel van SBB al op ons te wachten. Hij doet de geschiedenis van De Plateaux uit de
doeken (zie onderstaande foto)
Het was een werkverschaffingsproject direct na de oorlog van 1830 voor vermindering van
de werkeloosheid en tegelijkertijd het zelfvoorzienend maken van de bevolking. Het is een
heel bijzonder be-/afwateringssysteem uniek in de wereld. We maken een wandeling door
het prachtige gebied waar voor ons speciaal een pad is gemaakt om het hooiland niet te
vertrappen. Er groeien bijzondere planten zoals herfsttijloos (zie foto), addertong, grasklokje,
gulden sleutelbloem en talloze orchideeënsoorten, waaronder de brede orchis.
Als tip geeft de gids ons mee medio september en volgend jaar medio mei het
gebied opnieuw te bezoeken, gezien de verschillende bloeitijden van de talrijke
wilde bloemen. Na deze wandeling brengt de bus ons naar Restaurant Domein
de Bever, mooi gesitueerd in de natuur met een hele grote plas en gelegen aan
de Beverbeek. Gezellig keuvelend aan tafel verloopt de tijd snel en slaan de
meesten een middagwandeling over. Alleen de diehards maken een wandeling
maar worden overvallen door een stortbui. Terug in de bus worden de koppen
geteld en ontdekt een van de medereizigers dat zijn vrouw met haar vriendin er
niet zijn. Met behulp van Googe Maps heeft de chauffeur ze opgespoord. Met het schaamrood op de kaken en na
duizendmaal excuses zoeken ze hun plaatsje op. Dit is nog nooit eerder gebeurd.
Conclusie: het was een prachtige dag, hoewel de zon ontbrak kon de regenbui in de middag geen afbreuk doen aan de
mooie ervaringen op De Plateaux.
Met deze conclusie waren ook de twee deelnemers van de Natuurwerkgroep Liempde het van harte eens. Hopelijk krijgen
we in de toekomst ook weer belangstelling van andere natuurwerkgroepen. Op de terugreis bedankt Karina Rien
Ondersteijn, Jes en Ben Merx voor de organisatie van de excursie. Rien bedankt op zijn beurt de deelnemers en vraagt of zij
mee willen nadenken over de bestemming van volgend jaar.

Wat als we geen Werkgroep Schijndels Landschap hadden?
Zou onze omgeving er dan ook zo goed uitzien?
Zie hier een opsomming door Jos van de werkzaamheden in 2019

In maart hebben we een bezoek gebracht aan de eendenkooi te Lith, waar we beheerder Hans hebben geholpen
met het wilgen knotten en het maken van een takkenril om uit het zicht van de wilde eenden te blijven.

Daarna was het al snel weer Nldoet, de dag dat de knotwilgen aan de Smaldonk weer aan de beurt zijn.

Ook hebben we de Schaapskooi geholpen met het bramenvrij maken van enkele weides in de Smaldonk.

In het griend aan het BPP stond veel dood hout en bramen. Die hebben we verwijderd en er is opnieuw aangeplant.

In de winter zijn de bijenhotels verder afgebouwd, dus die moesten in het voorjaar geplaatst worden. Tevens is
daarbij een wilde bijenvriendelijke bloemenstrook ingezaaid. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het een behoorlijk
gevecht is tegen voornamelijk grassen.

Bij de Schaapskooi hebben we tussendoor met een apart werkploegje heggen gevlochten.

Aan de Baksdijk/Liekendonk zijn populieren opgekroond

Alle wandelroutes zijn nagelopen

In het Wijboschbroek heeft de werkgroep een nieuw laarzenpad aangelegd voor SBB.

Ook de ommetjes werden niet vergeten, vooral aan de Weidonk hebben we veel werk met riet en lang gras.

Vorige week zijn we op excursie geweest in Lierop, daar hebben we onder leiding van een gids vennen,
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Bijenhotel aan de Koeveringsedijk

Schoonmaken griendje

zandverstuivingen en heidegebieden bezocht.



Onze laatste klus is het zagen van hoge bomen en schietwilgen rondom een vergeten poel aan de Woudseweg, deze
is in augustus afgerond. De temperatuur was boven de dertig graden, dus werd er gewerkt met een tropenrooster.

Jos van de Westerlo, coördinator WSL

De vogelwerkgroep werkgroep verkent de Smaldonk
De huidige samenstelling van de werkgroep: Broer van den Brand, Mark
van den Brand, Addy van Dijk, Peter Pennings, Henk Sterks, Marc van de
Ven, Ton Voorn, Mari van der Wijst en Harry Verhagen.
Mark van den Brand is verantwoordelijk voor de routes en Harry maakt het
programma en verzamelt de waarnemingen.
Aan de inspanningen van Harry en Mark dankt de Vogelwerkgroep zijn
voortbestaan.
In de periode 01-04-2019 t/m 19-05-2019 waren 5 avondinventarisaties en
2 ochtendinventarisaties. In totaal zijn 60 verschillende vogelsoorten
aangetroffen.
De meest aangetroffen vogel is de Tjiftjaf (zie foto hiernaast van Ton Voorn)
Harry heeft van alle 7 rondes een verslag gemaakt en een eindverslag dat je kunt inzien door naar de volgende link te gaan:

http://www.nmcschijndel.nl/assets/ee_images/uploads/common_files/
Vogelinventarisatie_Smaldonk_eindrapportage.pdf
Nadat deze inventarisatie rondes zijn voltooid, zijn er nog enkele andere biotoopjes bezocht: Dommeldal, Rooische Heide
en Kampina
Het enthousiasme daarvoor is met name dit jaar erg groot.
De diversiteit aan biotopen maakt dit soort bezoeken interessant. Je treft er nl. soorten aan die binnen ons
waarnemingsgebied niet voorkomen.
Ook de jaarlijkse “nachtzwaluw-expeditie” op de Maashorst/Kanonsberg was geslaagd.
Naast de raven en een opvliegende patrijs, ook de nachtzwaluw continu gehoord en vaak gezien.
Alle auditieve verschijningsvormen gehoord vanaf 22.08 uur: roep, zang en klapperen.
Tussen 22.19 en 23.15 uur een keer of 10 visueel waargenomen. Maximaal twee tegelijk in de lucht.
Er zijn vele exemplaren in het gebied, mogelijk hebben we ook jongen gehoord.
Een schatting van het totaal aantal in het gebied durf ik niet te maken.
Harry Verhagen , namens de Vogelwerkgroep

Een geslaagde vlinderwandeling door de Prekers.
Op een mooie voorjaarsdag begint de wandeling onder de deskundige leiding van vlinderkenner Joep Steur bij de
Schaapskooi.
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Er heef zich een flinke groep wandelaars verzameld waaronder Bart van Rooij die de taak op zich heeft genomen om te filmen
en fotograferen.
Er is genoeg te genieten in dit mooie gebied met zijn bijzondere planten. Slanke sleutelbloem, bosanemoon en speenkruid zijn
al lang uitgebloeid, maar knikkend nagelkruid en gele dovenetel zijn nu te bewonderen.
Ook zagen we een slootje vol bloeiende waterviolier (zie foto) en de waterranonkel.
Bij de ingang van het Prekerspad zat een prachtig bont zandoogje. We werden ook gewezen op een fraaie microvlinder, de
kleine huismoeder. In opener gebied vlogen veel oranjetipjes, vooral de vrouwtjes, waarvan Joep wist te vertellen dat die
langer vliegen dan de mannetjes.
De klap op de vuurpijl was toch wel de lieveling, een prachtige vlinder met een roze dwarsstreep op zijn vleugels.
Na ruim twee uur wandelen en kijken kwamen we weer terug bij de Schaapskooi waar iedereen liet weten van de wandeling
te hebben genoten.
We hebben Joep na afloop hartelijk bedankt voor deze mooie ontdekkingstocht.
Jeanne van Esch

Voorjaarswandeling door de Prekers
Op zondag 31 maart is onder leiding van natuurgids Fia Fiers een prachtige wandeling
gemaakt door de Prekers. Mede dankzij het mooie weer was er een groot aantal
deelnemers komen opdagen, niet alleen leden maar ook belangstellen die nog niet
eerder aan NMC wandelingen hadden deelgenomen.
Er viel volop te genieten van de mooie voorjaarsflora in dit bijzondere gebied, zoals van
het onafscheidelijke drietal: de slanke sleutelbloem, de bosanemoon en het speenkruid.
Een verrassend sluitstuk van de excursie was de ontdekking van een tiental morieljes,
voor veel wandelaars een onbekende verschijning in de natuur.
Jes Merx

Ook de Florawerkgroep verkent de Smaldonk en nog veel meer
Belangrijke activiteiten van de Florawerkgroep waren dit jaar: monitoring van de Smaldonk, de jaarlijkse excursie en de
zoektocht naar de verhuisde mierenhoop. De vorige monitoring van de Smaldonk vond plaats in 2014. De Smaldonk is een
kleinschalig cultuurlandschap aan de oostkant van Schijndel. Het gebied wordt doorkruist door het mooie Ben Peterspad,
genoemd naar de lokale natuurpionier en medeoprichter van NMC Schijndel. Smaldonk heeft natuurlijke banden met NMC; zo
heeft onze werkgroep Het Schijndels Landschap op verzoek van Staatsbosbeheer het Ommetje Smaldonk aangelegd; ook
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onderhoudt de werkgroep de waterpoelen en het
griendveldje, dat dit jaar een grote onderhoudsbeurt
heeft gekregen. De oever van de sloot langs het
griendveldje wordt in het voorjaar versierd door
prachtige sleutelbloemen, speenkruid en
bosanemonen.
Voor de monitoring zijn we gestart bij het begin van
het Ommetje Smaldonk aan de Steeg. Dit jaar hebben
we ongeveer 100 soorten planten geïnventariseerd.
Bijzondere planten die we ontdekten waren: poelruit,
bosanjer, naaldgras en de breedbladige wespenorchis.
Tot onze verrassing vonden we meer dan 80
wespenorchissen langs de Steegseloop en langs het
pad, dat parallel loopt aan de Structuurweg. De
Smaldonk blijft een druk bezocht cultuurlandschap op
loopafstand van de bebouwde kom van Schijndel met
een mooie fiets- en wandelroute.
Bezienswaardigheden zijn het Boomkompas, het
Millennium- of Kinderbos, het Koninginnebos en het griendveldje en natuurlijk
de vele soorten bomen en planten.
Op 5 juli is de Florawerkgroep op excursie geweest naar Heemtuin De
Meulenwerf Heusden. De Meulenwerf is een sfeervolle en duurzame heemtuin
in de oude Vesting Heusden. De heemtuin is ingedeeld in verschillende vakken:
akker, boerinnentuin, groentetuin, rotstuin, boomgaard, hooiland, moeras en
poel. Er staan bijzondere oude bomen en planten zoals: de klootjesboom
(pimperboom), fasantenbes, pondspeer (soort stoofpeer), kruidenierspeer,
brandende liefde, witte en blauwe dropplant, bloemenzoetappel en huttentut
(koolzaad). De heemtuin is vrij toegankelijk en zeker een bezoek waard.
Op 4 september hebben we het jaar afgesloten met een wandeling door de
Eerdse hei op zoek naar de verhuisde mierenhopen. In 1990 heeft wijlen Jos
van de Wijdeven met enkele vrijwilligers drie mierennesten uit De Noorderkroon (aan Koeveringsdijk) verplaatst naar de
Eerdse heide. De mierennesten moesten plaats maken voor woningbouw. Om de beschermde rode bosmier een
overlevingskans te geven, heeft NMC ze verhuisd naar de Eerdse heide. De mieren zijn onder hoede genomen van de
Natuurgroep Eerde. Tot onze verrassing zijn de mieren prima ingeburgerd en hebben ondertussen zes nieuwe nesten
bijgebouwd.
Rien Rijken, coördinator Florawerkgroep

Officiële opening nieuwe schuilhut bij de buurttuin aan de Rossinistraat
Namens NMC mocht ik hierbij aanwezig zijn; onze vereniging heeft namelijk financieel bijgedragen aan de totstandkoming
hiervan.
De schuilhut heeft een duurzaam dak van sedumplantjes. De moestuinders kunnen hieronder schuilen, uitrusten en gezellig
buurten.
De buurttuin is gerealiseerd op een stuk grond dat door de gemeente Schijndel is geschonken ter bevordering van de
gemeenschapszin in de wijk.
En het werkt; gezamenlijk wordt
een beplantingsplan gemaakt en
wordt de tuin op orde
gehouden.
De leden kunnen groente
oogsten zolang de voorraad
strekt.
Jes Merx
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Een bericht van Joep Steur met goed Nieuws uit de Prekers
Deze keer goed nieuws uit de Prekers. Gisteren na de middag een Grote vos (vlinder)
gespot in de Prekers.
Deze overwinteraar zat op deze koele dag te zonnen op een populierenboomstam aan
de Lobbenhoef.
Deze vlinder wordt de laatste jaren steeds meer gezien in Nederland. vrijwel allemaal
zwervers. Eind februari van dit jaar is de grote vos ook in een tuin in Heeswijk gezien.
Ongeveer 40 jaar geleden heb ik de grote vos voor het laatst (en eerst) gezien bij de
Prekers in onze toenmalige tuin bij de Zuid-Willemsvaart.
Ik heb de vlinder sindsdien nog ooit gezien in de Kampina (1x) en De mortelen (1x).
Dus deze waarneming maakt me wel heel erg blij zoals je wel zult begrijpen.
Joep Steur

Officiële opening van het Bijenpark bij de Schaapskooi
Onder belangstelling van een groot aantal genodigden is op zndag 14 juli het Bijenpark bij de Schaapskooi officieel
geopend. Piet Claassen, de imker, vertelde over de totstandkoming van de tuin.
Hij bedankt een aantal instanties die financieel hebben bijgedragen, maar ook de vrijwilligers die hand- en spandiensten
hebben verleend.
Na de openingsceremonie was er een bijeenkomst in de Vlaamsche schuur waar drie bijenspecialisten een lezing gaven.
Pieter van Breugel vertelde aan de hand
van prachtige dia’s over het belang van
wilde bijen.
Bijen zijn onmisbaar. Ze zorgen voor de
bestuiving van 75% van onze land- en
tuinbouwgewassen en dus voor ons
voedsel.
Maar bijen zijn ook een bedreigde
diersoort: ziektes, landbouwgif en
eenzijdig voeding maken dat er steeds
minder bijen zijn. Een alternatief voor
deze bestuivers is er niet…
Op de Schaapskooi staan een aantal
bijenkassen achter de Hop-Est in een
prachtige wilde bloementuin rondom
een vijver.
Omdat NMC hieraan ook een financiële
bijdrage heeft geleverd, was ik hierbij
aanwezig.
Bart van Rooij heeft er een prachtig
filmpje van gemaakt. Ga hiervoor naar de rubriek films op onze website.
Na afloop kon honing van imker Piet Claassen worden geproefd en gekocht: van lindebloesem, koolzaad en een gemengd
bloemenmengsel.
Voor mij was de lindebloesemhoning veruit de lekkerste.
Oh, ik heb dit jaar ook ontzettend genoten van de geur van de lindebloesem die in de straten en lanen hing waar deze
bomen staan.
Jes Merx, publicist NMC Schijndel

Op een zonnige zondagmiddag in heempark De Blekert.
Zo midden in de vakantietijd is het niet altijd even makkelijk om de bar van De Blekert bemand te krijgen. Maar op zondag
18 augustus waren we door een misverstand(je) ineens met z’n vieren!
Nadat Roeland en Marie-José waren vertrokken (zij hadden de week erop ook al dienst) werd de nieuwe kracht Gerrie
(Griffioen) ingewijd in het reilen en zeilen op De Blekert.
Ondanks de vakantietijd kwamen er toch wat bezoekers, onder wie een man uit Schijndel. Hij wilde meer weten over

Pagina 4

Pagina 7

vleermuizen maar vooral over hun kasten want hij was van plan
deze zelf te gaan timmeren. Na een bezoekje aan de site
Vleermuis.net kwamen we snel meer te weten.
Tijdens de zoektocht kwam er een stel die speciaal voor de
Heemtuin uit Geldrop waren gekomen. Super geïnteresseerd in de
flora en andere natuurzaken kregen zij een verkorte excursie. Ze
wilden graag terugkomen voor een thema-excursie en togen, zoals
het toeristen betaamt, naar de VVV in het Heesterhuis en naar de
Schaapskooi.
Zo zie je dat er soms van ver belangstelling bestaat voor onze
heemtuin. En zowaar, van Jes hoorde ik dat ze erbij waren tijdens
de zomerwandeling op ‘t Creyspot.
Rien Ondersteijn

Nachtvlinderen in heempark De Blekert
Dinsdag 20 augustus 2019 was het weer nachtvlinders spotten in het Heempark.
Joep en ik waren er al om acht uur om de lakens op te hangen en de vlinderlampen goed neer te zetten.
Om negen uur kwamen de eerste belangstellenden een kijkje nemen. Het was toen nog rustig rondom de lakens. Om tien
uur was het donker en kwamen de meeste vlinders aangevlogen.

Eikenprocessievlinder

Hagedoornvlinder

Gestreepte bandspanner

Joep wist meteen de namen en iedereen kreeg volop kans om foto’s te maken. Bart van Rooij maakte bovenstaande foto’s.
Ongeveer 10 belangstellenden waren er tot 11 uur. Daarna kwamen er toch nog enkele bijzondere vlinders en Joep was erg
tevreden over het aantal en de soorten vlinders. We zagen veertig verschillende soorten. Dit jaar waren er geen
buxusmotten, maar wel vijf nachtvlinders van de eikenprocessierups. Niet verrassend…
Om twaalf uur hebben we de spullen opgeruimd en de tuin weer afgesloten.
Jeanne van Esch

Een geslaagde zomerwandeling over het Kraaienspot
In augustus heeft onze gids Fia Fiers een groep mensen rondgeleid over het ’t Creijspot (ook wel Kraaienspot genoemd).
Meteen al aan het begin van de wandeling zagen we een mooie paddenstoel, de labyrinthzwam.
We liepen eerst naar de poel aan de overkant van het
heideveld. Hierin liggen nu, naast veel waterpest,
meerdere exemplaren van de krabbescheer.
Het was een prachtige wandeling waarbij het weer
meewerkte, niet zonnig maar ook niet koud of winderig,
maar wel droog.
‘t Creijspot kent een bijzonder rijke biotoop zowel wat
betreft flora en fauna. We hoorden de groene specht.
Onder de planten komen verschillende rode lijstsoorten
voor.

Echte gulden roede

Stijve ogentroost

Pilvaren

Zoals de echte gulden roede, tormentil, duivelsnaaigaren, stijve ogentroost, moeraswolfsklauw, pilvaren en de
egelboterbloem. De duivel is wel erg druk bezig geweest: het eerst sporadisch voorkomende naaigaren bedekt nu massaal
een groot aantal heidepanten.
Ook de fauna is er goed vertegenwoordigd; er wonen dassen en
natuurlijk zitten er ook reeën en vossen, maar die hebben we niet
gezien.
Hoewel er een lange droge periode achter ons ligt, viel er veel te
zien.
Jes Merx

P.S.:
Volgens een deelnemer waren er ook 3 stokstaartjes te zien :

Niet vergeten:
Noteert u in uw agenda Zondag 6 oktober
Herfstwandeling door het Wijboschbroek van 10-12 uur. Start nieuwe parkeerplaats aan de Aakendonk
Raadpleeg ook regelmatig onze Evenementenkalender. Deze is te vinden op onze website
http://www.nmcschijndel.nl/assets/ee_images/uploads/common_files/
J_A_A_R_K_A_L_E_N_D_E_R_2_0_1_9_Tertiaal_3.pdf
Wie affiniteit heeft met het Schijndels landschap en de natuur en op zoek is naar een bestuursfunctie of iemand kent die
daarvoor geschikt is kan altijd contact opnemen met publicist@nmcschijndel.nl
Reacties op deze Nieuwsbrief zijn welkom aan
info@nmcschijndel.nl of op onze website
http:www.nmcschijndel.nl/contacten in het gastenboek.
Onze volgende nieuwsbrief verschijnt in het voorjaar van 2020.
Jes Merx, publicist NMC Schijndel

