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NMC Schijndel-Heempark De Blekert-Schaapskooi Schijndel 
NIEUWSBRIEF NMC SCHIJNDEL  

 

Graag informeert NMC Schijndel u in deze nieuwsbrief over het afgelopen jaar en bieden 
we een vooruitblik op 2017. Het thema voor 2017 kan worden samengevat met de 
woorden groei en ontwikkeling. 
Zoals het voorjaar in de natuur nieuw leven laat zien, zo groeit onze vereniging. We kunnen 
steunen op onze trouwe vrijwilligers en werkgroepen! Zij hebben in 2016 weer ontze end 
veel werk verzet voor de vereniging. Hun inzet en presta es zijn beeldend toegelicht 

jdens onze ALV op 16 februari. 
Het jaarverslag kunt u 
terugvinden op onze website. 
Onze leden verdienen eveneens 
onze dank. Een vereniging kan 
niet zonder de steun van haar 
leden! Wij willen graag 
bloemetjes blijven uitdelen. In 
2016 hadden we 5 jubilarissen; 
dit jaar zijn dat er liefst 10! 
Terug naar groei en ontwikke-
ling. Met de inbreng van onze 
leden kan onze vereniging zich blijven ontwikkelen. Zo draagt NMC bij aan de verspreiding 
van de Zwartblauwe Rapunzel in Schijndel. Het volgende ar kel gee  u meer informa e 
over dit project. Een mooi voorbeeld dat laat zien dat NMC Schijndel zich inzet om de 
natuur te versterken en te ontwikkelen én samenwerkt met gelijkgestemden.  
 

Verder weten studenten o.a. van de HAS onze lezingen steeds beter te vinden. Dit vinden 
wij een mooie ontwikkeling. 
Daarnaast blijven wij natuureduca e aan kinderen op de basisschool aanbieden, in de 
vorm van ac viteiten die de kinderen zoveel mogelijk laten kennismaken met de natuur. 
 

Groei in de zin van versterking blij  nodig: de Uilenwerkgroep en de Vogelwerkgroep 
zoeken opvolgers met passie en zonder hoogtevrees (Uilenwerkgroep). Bent u 
geïnteresseerd in het leven, het wel en wee van onze gevleugelde vrienden? Meldt u aan 
bij de desbetreffende coördinatoren, Addie van der Heijden en Ton Voorn. Zij kunnen alle 
vragen beantwoorden en bieden begeleiding. 
 

Tijdens de ALV is de oproep gedaan ideeën voor projecten aan te dragen. Gedurende de 
vergadering en de levendige borrel na afloop is al veel van gedachten gewisseld. 
Onze vereniging hee  middelen en veel exper se om projecten te ontwikkelen die u als lid 
belangrijk vindt (denk aan het Vlinderproject en Microscopenproject). Graag nodigt NMC 
Schijndel u uit ideeën aan te dragen. Alle aangedragen ideeën die passen binnen de 
doelstellingen van onze vereniging worden onderzocht op haalbaarheid. We gaan al jd in 
gesprek waarom een idee wel of niet verder kan worden opgepakt. U kunt ideeën mailen 
naar info@nmcschijndel.nl of u belt  gewoon met een van de bestuursleden. 
 

Voor het komende jaar kennen we natuurlijk onze evenementenkalender die we samen 
met het heempark en de schaapskooi maken. De daarin vermelde lezingen, excursies en 
wandelingen genieten een goede opkomst!  
Noteert u alvast 10 juni in uw agenda? Dan gaan we weer op stap met Jes Merx en Rien 
Ondersteijn. De bestemming is nog een verrassing….. 
Nieuws en ac viteiten van werkgroepen zijn ook zichtbaar op Facebook. Op onze website 
www.nmcschijndel.nl tre  u eveneens veel informa e aan. 
Ik wens u veel leesplezier. Tot besluit onze slogan: ‘we houden het groen, u ook?’  
 
Karina Tribels, voorzi er 
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De Zwartblauwe rapunzel is een vaste plant die behoort tot de klokjesfamilie. De plant komt voor op voch ge 
voedselrijke grond in loo ossen en graslanden op hellingen en langs sloten en beekjes. De plant wordt 20 -80 cm 
hoog en hee  eironde tot eirond-lancetvormige wortelbladeren. De plant bloeit van eind mei tot eind juni met 
donker paarsblauwe, soms fletsblauwe of wi e bloemen. De bloeiwijze is aarvormig; de bloem wordt ook wel 
‘spinnenkop’ genoemd.  
 
Achtergrond 
 

De Zwartblauwe rapunzel is de laatste 
decennia in Noord-Brabant, net als elders in 
Nederland, sterk achteruitgegaan. In 2013 
zijn er nog maar drie kleine geïsoleerde 
popula es teruggevonden, die samen 
minder dan 15 bloeiende planten hadden. 
De popula es bevinden zich in De Prekers, 
op Landgoed Heerenbeek/Velder en in een 
natuurgebied bij Bergen op Zoom.  
Deze fraaie en zeer zeldzame plantensoort 
staat op het punt uit het Brabantse 
landschap te verdwijnen. 
Om dat te voorkomen hee  FLORON het 
jaar 2014 uitgeroepen tot het ‘Jaar van de 
Zwartblauwe rapunzel’ en is in 
samenwerking met Science4Nature gestart 
met een reddingsplan. 
De provincie Noord-Brabant financiert het 
plan. 
 
Doel en werkzaamheden  
 

Doel van het reddingsplan is behoud, herstel 
en uitbreiding van de popula es 
Zwartblauwe rapunzel. 
In het kader van het reddingsplan worden 
de volgende werkzaamheden uitgevoerd: 
 Het in kaart brengen van de huidige 

popula es 
 Het aanleggen , uitzaaien en 

onderhouden van kweekveldjes 
 Het uitze en van de jonge plantjes op 

geschikte plekken 
 Het beheren van d e nieuwe 

popula es. 
Deze werkzaamheden worden door FLORON ook in De Prekers uitgevoerd in samenwerking met Brabants Landschap, 
Staatsbosbeheer en vrijwilligers van NMC Schijndel en IVN Veghel. 
De Florawerkgroep zorgt mede voor de monitoring en de werkgroep KLE voor het beheer. 
 
Vooruitblik 
 

FLORON is bezig met het opstellen van een eerste rapportage van het project. Half maart verschijnt de 
eindrapportage en wordt een nieuwe subsidieaanvraag ingediend. 
 

Rien Rijken, namens de Florawerkgroep 
 

Voorzi er Karina met de nieuwe secretaris Gemma  
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N   10  2017 
Zoals de ople ende lezer al hee  kunnen constateren 
uit onze Jaarkalender, wordt ook dit jaar weer een 
natuurexcursie georganiseerd. Omdat meerdere 
leden ons hierover al hebben gepolst, willen we 
alvast een pje van de sluier oplichten door het 
plaatsen van deze foto…..  
Pas na de verkennende excursie door Rien 
Ondersteijn en Jes Merx wordt de route vastgelegd, 
verschijnt er een ar keltje in de krant en start de 
inschrijving.  
Leg de datum al vast in je agenda!! 
 
 

 
 

D   KLE,   K  
 

Elke week op de dinsdagochtend zet de werkgroep KLE zich in voor het Schijndels landschap. Er wordt een scala aan 
werkzaamheden verricht, zoals het 
 kno en van wilgen 
 opschonen van poelen  
 onderhouden van de 4 Ommetjes in Schijndel en de wandelknooppunten 
Zelfs het parochiebestuur van 
Schijndel hee  hen weten te 
vinden voor achterstallig 
onderhoud in de pastorietuin. 
Maar de werkzaamheden beperken 
zich niet alleen tot het grondgebied 
van Schijndel. In het kader van de 
Landelijke Natuurdag is 
meegewerkt in het bos van de 
Gruijter in Gestel. 
En wie het ommetje Smaldonk 
hee  gelopen zal het opgevallen 
zijn dat het Essenbos is uitgedund. 
Verder is deelgenomen aan de 
vrijwilligersdag van het Brabants 
Landschap in Rucphen 
Ook werd 150 meter vlechtheg 
onderhouden bij de Schaapskooi/
Schapenhof. Een deel van deze 
vlechtheg is jdens de 
werkochtend op dinsdag 21 
februari gevlochten.  
 
VLECHTHEGGEN IN HET GROENE WOUD 
 

S ch ng Streekrekening Het Groene Woud hee  in het najaar van 2011 een project gestart voor het s muleren van 
de aanleg van vlechtheggen in Het Groene Woud. Vlechtheggen kwamen vroeger veel voor en dienden als veekering 
of erf afscheiding. Helaas zijn de meeste van deze heggen in Noord-Brabant verdwenen. Door deze weer aan te 
planten wil de S ch ng een bijdrage leveren aan de verbetering van de biodiversiteit en van het cultuurhistorische 
karakter van Het Groene Woud. 
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Op 26 maart 2013 hee  
de aanplant 
plaatsgevonden van ca. 
150 meter meidoorn in de 
Schapenhof bij de 
Schaapskooi. Vooraf is 
een houten palissade 
geplaatst als afrastering 
om de jonge aanplant te 
beschermen tegen de 
schapen die zich aan de 
jonge beplan ng tegoed 
zouden willen doen. 
Verder was het een 
kwes e van de lange 
adem want deze heg kan 
jaren later pas gevlochten 
worden. En dat is dus 
onlangs gebeurd aan een 
deel.  
Je staat er versteld van 
hoe dik de stammetjes 
zijn die tot op de bast 

worden doorgezaagd om ze in de gewenste stand te buigen. Op de zaagplekken verschijnen straks  nieuwe staande 
takken die de heg sterk maakt. 
Het is zwaar werk maar gelukkig wordt de ploeg van Jos bijgestaan door enkele ervaren leden van de 
Natuurwerkgroep Liempde. 
Onze werkgroep KLE hee  de techniek van het heggenvlechten geleerd in Oeffelt. 

 

Het aanplanten en onderhoud en het uiteindelijke vlechten is een gezamenlijk project van de vrijwilligers van het 
Natuur en Milieucentrum, de Schapenhof en de Schaapskooi. 
Met deze vlechtheggen hee  de schaapskooi een waardevolle aanwinst op zijn terrein. 
 

Jos van de Westerlo, coördinator werkgroep Kleine LandschapsElementen. 
 

 
V     V  

 

De vogelwerkgroep van NMC Schijndel wordt al acht jaar fantas sch gecoördineerd door Ton Voorn. Hij zoekt nu een 
opvolger, iemand uit de vogelaarswereld die gebieden rond Schijndel met een vogelwerkgroep wil inventariseren en 

hiervan verslag wil doen aan het NMC en SOVON. 
Natuurlijk word je eerst goed ingewerkt door Ton 
en staat er een enthousiaste groep vogelaars klaar 
om het werk samen met jou te doen.  
Belangstellenden kunnen contact opnemen met 
Ton via:.  
tel 073-5475480 of per email naar: 
eaenpvoorn@ziggo.nl 
De oproep staat ook op onze Facebookpagina 
www.facebook.com/nmcschijndel en op onze 
website:  
www.nmcschijndel.nl 
 

namens Ton Voorn, coördinator van de 
Vogelwerkgroep 

 



2017     .  
 
2017 is door SOVON uitgeroepen tot het jaar van de koekoek. 
Het aantal Koekoeken neemt al decennialang in aantal af. 
Waarom precies weten we niet. In 2017 gaan Sovon 
Vogelonderzoek Nederland en Vogelbescherming Nederland 
op zoek naar de grootste kennishiaten. Daarnaast vragen we 
zoveel mogelijk aandacht voor de Koekoek. Help je mee? 
Koekoek! Het geluid van de mannelijke Koekoek horen we 
steeds minder. Net zoals het “gebubbel” van het vrouwtje. De 
Koekoek is tegenwoordig een schaarse broedvogel. De 
hoogste dichtheden vinden we nog in open natuurgebieden: 
duinen, moerassen, heide en hoogvenen: 
 

E      D  D  
In het voorjaar hebben onze gids Fia Fiers en de beheerder 
van het landgoed een grote groep natuurlie ebbers 
rondgeleid over het landgoed. Ook Pauline van Rijckevorsel, 
mede-eigenaar van het landgoed, liep mee. Het was een 
prach ge wandeling waarbij het weer meewerkte. De groep 
van 35-40 personen werd opgesplitst voor een goede 
communica e tussen de gids en de groep. Het landgoed De 
Denneboom kent een bijzonder rijke biotoop en een grote 
vogelrijkdom. We luisterden o.a. naar de Fi s en de Zwartkop. 
Onder de planten komen verschillende rode lijstsoorten voor, 
zoals duizenguldenkruid en moeraskartelblad. Ook de fauna is 
er goed vertegenwoordigd; we zagen zelfs een drietal reeën 
boor een bosje wegrennen. Er wonen dassen en natuurlijk 
zi en er ook vossen, maar die hebben we niet gezien, wel de 
dassenwissels. Pauline van Rijckevorsel wees jdens de 
wandeling op een drietal dennenbomen en noemde het een spirituele plek. Een plek waar we de stem van de aarde 
kunnen horen en kunnen aarden. Het gebied is en blij  in alle seizoenen ‘n mooie bestemming voor een wandeling . 
In 2017 is de wandeling gepland op 20 augustus, als de heide bloeit. ‘t Creyspot is het enige plekje in Schijndel waar 
nog een heideveldje is. Leg dus deze datum al vast in uw agenda.  
 
 

O    
 

De uilenwerkgroep Schijndel begint in maart weer met de controle van de bosuilenkasten, daarna zijn de kerk- en de 
steenuiltjes aan de beurt. 
Om onze groep uit te breiden zijn wij op zoek naar mensen 
die ons hierbij een handje willen helpen. 
De werkzaamheden zijn: het bij de kasten klimmen via een 
ladder, eventueel het schoonmaken hiervan en het ophangen 
of repareren van nieuwe kasten (al jd gezekerd volgens de 
geldende normen) en al jd samen met de coördinator van de 
werkgroep. 
Hebben wij Uw interesse geraakt meld je dan bij de 
coördinator Addie v/d Heijden   
64uwgs@kpnmail.nl  Telf. 0612617647 
of bij Mario Gevers: mariogevers.mg@gmail.com  Telf. 
0613410259. 
 
Met vriendelijke groet, Addie v/d Heijden  
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N    B  
Over vleermuizen en solitaire bijen 
 

De jaarlijkse vleermuizentelling 
Het is de laatste week van januari, en dan staat sinds een paar jaar de vleermuizentelling op onze kalender. 
Spannend, want je weet nooit wat je te wachten staat: zouden de vleermuizen de tendens doorze en van de 
s jgende lijn? Zouden er weer meer overwinterende grootoren in onze kelder zi en? Zouden er ook nieuwe soorten 
bij zijn gekomen? Je ziet aan het plafond boven de vliegingang dat de kelder warme lucht uitwasemt, want ondanks 
de buitentemperatuur van -6 graden zien we een condens-aanslag boven de deur. “Un goei teken,” vindt Gerard van 
Leiden, die de telling registreert. De warme lucht in de kelder is lichter dan de koude lucht van buiten, en wordt 
omhoog gedwongen. Hierdoor condenseert de rela ef warme lucht tegen het plafond, en vormt een labyrint van 
waterdruppels… En dat is nu precies wat de vleermuizen willen; een hoge luchtvoch gheid van 90% of meer, en een 
temperatuur tussen de 2 en de 10 graden. In deze omstandigheden kunnen ze gemakkelijk zes maanden in 
winterslaap, zonder uit te drogen of te verhongeren. 
 

Een PR! 
In de derde kamer van de kelder is het raak… Er hangt een grootoor precies op 
ooghoogte, opgevouwen in een opengelaten voeg, zo groot als een 
luciferdoosje, prach g! En dan te weten dat deze vleermuis 26 cm. spanwijdte 
hee , één van de grootste vleermuizen van ons land… Ik maak -met 
ingehouden adem- met mijn telefoon een foto, en meteen doet-ie één oog 
open, en daarna weer dicht (zie foto). Een knipoog? Een aanmoedigingsprijs 
voor alle energie die we in dit project hebben gestoken…?   
Als we alle kamers gehad hebben, hebben we in totaal vijf grootoren geteld en 
gefotografeerd, een nieuw persoonlijk record! Het jaar daarvoor drie 
exemplaren, en het eerste jaar van onze telling (2015) hadden we twee 
grootoren.  
 

Solitaire bijen project 
Om deze kwetsbare insectengroep een steuntje in de rug te geven, hebben we 
de handen ineen geslagen met Van Doorn Infra B.V. , onze lokale aannemer 
voor o.a. groenwerk. Het droge hooiland, gelegen ten zuiden van de blokhut, is 
inmiddels afgeplagd en er is een nieuwe wal aangelegd op de grens van het 
heempark. Deze wal gaan we op 11 maart aanplanten met bij-vriendelijke 
struiken. Verder wordt het nieuwe hooiland ingezaaid met specifieke 
plantensoorten die belangrijk zijn als voedselplant voor de solitaire bijen. Ons 
bestaande insectenhotel zal wellicht het aantal kamers moeten uitbreiden, als 
straks de popula e gaat groeien… 
Voor meer bijzonderheden zie www.heemparkschijndel.nl. 

 

Anton Hellings, namens Heempark De Blekert 
 
N    S  S  

 

Medio februari liet een trotse ooi ons al haar eerste lammetjes zien. Ook dit jaar krijgen we voor de lammerperiode 
weer dag en nacht ondersteuning van stagiaires van de school Groene Welle uit Zwolle. Overheidsmaatregelen 
schrijven voor dat de ooien rus g moeten kunnen lammeren en daarom blij  de Vlaamse Schuur jdens de hele 
lammerperiode gesloten. Op 26 maart en 16 april gaat de Vlaamse Schuur weer open voor groot en klein jdens de  
lammetjesknuffeldagen. Het streven is dat onze schapen van raszuiver naar een inschrijving in het stamboek gaan. 
Het interim-bestuur en vele vrijwilligers werken momenteel hard aan verschillende projecten om de Schaapskooi 
Schijndel nog aantrekkelijker te maken: 
 Zo wordt er hard gewerkt aan het realiseren van een natuurlijke klautertuin voor de kinderen  
 er komt een schapenknuffelweide  
 in de fruitboomgaard wordt de kruidentuin opnieuw ingericht.  
 de groentetuin wordt met biologische geteelde zaden en pootmateriaal heringericht 
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 er wordt gewerkt aan verplaatsing en nieuwbouw van grotere kippenverblijven.  
 Daarnaast is men bezig met de aanleg van een bijenvijver en het verder inrichten van de bijbehorende 

bijentuin.  
 Hier is ook ter herinnering aan de ons ontvallen vrijwilligers een bank geplaatst en een bijenboom geplant.  
 Tevens komt er een nieuwe en duidelijke bewegwijzering op de Schaapskooi zodat het voor de bezoekers 

duidelijk en helder is wat er allemaal te zien is en waar.  
 In de Hopest worden een educa eruimte en een wolwerkplaats ingericht en wordt een gedeelte geschikt 

gemaakt voor de hobbybrouwers ‘het Hopbelleke’.  
 Voor de verschillende schoolgroepen is er weer een interessant en interac ef educa eprogramma gemaakt.  
Kortom het bruist weer op de Schaapskooi. 
Van 13 t/m 16 juli organiseert de Interna onal 
Sheep Dog Society de wereldkampioenschappen 
schapen drijven in Hoogwoud (NH). Uniek omdat 
het de eerste keer is dat deze wedstrijden buiten 
Engeland worden gehouden. Twee van onze 
vrijwilligers, Wil en Anuschka Schellekens, zijn 
hiervoor via kwalifica ewedstrijden met drie 
honden geselecteerd. 
Helaas is onze herder Henk Hagemeijer in 
december 2016. overleden. Hee  u belangstelling 
om opgeleid te worden en als vrijwilliger te 
werken als schaapherder dan kunt u zich 
aanmelden via info@schaapskooischijndel.nl. 

 

Kees Cornelissen, S ch ng Schaapskooi Schijndel 
 

Paddenstoelen in Wijboschbroek 
 

De jaarlijkse paddenstoelenwandeling in oktober was dit jaar weer onder begeleiding van Cor Kievit in 
Wijboschbroek. Omdat dit een oud bos is vind je er een 
grote variëteit aan paddenstoelen. Als om 10 uur de 
belangstellenden toestromen in de Aakendonk is het 
prach g zonnig weer voor een herfstwandeling. Onze 
natuurgids Fia Fiers heet de aanwezigen welkom en stelt 
de paddenstoelengids gids voor. Cor houdt een inleiding 
en legt alles uit over de paddenstoelen en zwammen in 
het bos en laat een mooi voorbeeld zien van 
egrofplaatrussula met poeder-zwamgasten (zie foto). 
Hierbij schenkt hij speciaal aandacht aan de aanwezige 
kinderen die zo op een leuke manier kennis maken met de 
natuur. Nog nauwelijks aan 
de wandeling begonnen 
duikt een jongen in de sloot 
om op een gele aardappel-
bovist te wijzen. Een pla e 
tonderzwam ontlokt de gids 
een verhaaltje over de 
tondeldoos. Ook een 
verslaggever van TV 
Schijndel was bij de 
wandeling aanwezig; er 
hee  een jdje een filmpje 
op hun website gestaan.  
 

Jes Merx 



L   ‘D  D   B ’  T  P  

 

In de lezing op 12 oktober in het Spectrum vertelde Ton Popelier alles over de das en zijn leefgewoonten. Nog niet zo 
lang geleden vormde de das een diersoort die 
nagenoeg onbekend was in Midden-Brabant. 
Dat is niet vreemd, want in de jaren zes g 
raakte het dier nagenoeg uitgestorven. Toch 
is het een diersoort, die voorheen algemeen 
voorkwam op de zandgronden van heel 
Brabant, van Grave tot Bergen op Zoom. 
Jacht, stroperij, de explosieve groei van 
steden en dorpen en de teloorgang van zijn 
leefgebied betekenden zijn doodvonnis. 
In het tweede deel van de lezing werd 
uitgebreid ingegaan op de ontwikkeling van 
de dassenpopula e in Brabant vanaf 1900 tot 
heden. Ook werd gekeken naar wat we in 
Brabant kunnen verwachten. 
Verkeersslachtoffers op De Steeg, de 
Boschweg en de Structuurweg leveren het 

tastbare bewijs dat de Das zijn weg naar Schijndels grondgebied al gevonden hee .  

 

Ton Popelier uit Schijndel is vrijwilliger bij Dassenwerkgroep Brabant en daarvoor bij Das & Boom. Al 25 jaar monitort 
hij de dassenpopula e in Het Groene Woud. Daardoor kan hij veel vertellen uit eigen ervaring., wat een zeer 
interessante avond opleverde. De lezing was goed bezocht en het publiek gaf blijk van waardering door een daverend 
applaus. 
 

Jes Merx, publicist NMC Schijndel  
 
 

B  
 

Het was een goedbezochte lezing over Biomimicry door Bas Sanders voor een enthousiast publiek. Er werden 
prach ge voorbeelden gegeven, bijvoorbeeld 
van de eigenschappen van een lotusblad 
toegepast voor zelfreinigende gevels. En wat te 
denken van een print op glas die voor de mens 
niet zichtbaar is maar wel voor vogels, zodat zich 
in de toekomst geen 80 000 vogels per jaar meer 
doodvliegen tegen glazen wanden. Bijzonder 
was de aanwezigheid van een groep leerlingen 
van de HAS die een werkstuk maken voor het 
vak Toegepaste biologie. We waren blij een 
jonge genera e te zien op onze lezing, want 
kennis over de natuur is leuk en zinnig voor alle 
lee ijden.  
De luisteraars leerden vooral dat de natuur een 
inspira ebron is in wetenschap en techniek.  
De natuur hee  miljarden jaren ervaring met 
wat wel of niet werkt op aarde. Het is dus 
absoluut geen gek idee voor de mensheid om bij 
uitdagingen eerst te kijken naar de oplossingen die door de natuur al zijn bedacht. 
 

Jes Merx, publicist NMC Schijndel  
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