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NMC Schijndel-Heempark De Blekert-Schaapskooi Schijndel 

NIEUWSBRIEF NMC SCHIJNDEL  

 

Beste natuur vrienden, 
 
Helaas hebben we nog geen nieuwe voorzitter kunnen verwelkomen. De zoektocht hiernaar is 
niet gemakkelijk. Het aantal gegadigden hiervoor is minimaal. In de volgende 
bestuursvergadering, september 2022, vormt de vraag een agendapunt wat wenselijk en 
noodzakelijk is voor een goed bestuur van NMC een agendapunt. Tot de voorzitters vacature is 
ongevuld bestaat het dagelijks bestuur uit Wim Gevers, penningmeester en ondergetekende, 
secretaris. Dat houdt in dat ik het voorwoord voor deze Nieuws brief verzorg.  
Het Corona tijdperk is nog niet gedaan, maar het gewone leven kan gelukkig weer worden 
opgepakt. Het blijft nog oppassen voor de volgende Corona variant. Maar hopelijk zal deze ons 
normale leven minder erg verstoren. Voor mij een van de opmerkellijke reacties op de Corona 
zijn de overvolle en vergrote terrassen. Ook de restaurants zijn drukker bezocht dan ooit. Het 
lijkt wel dat iedereen de schade wil inhalen.  
 

We hebben een prachtige zomer met als keerzijde helaas ook flinke droogte en overal in de 
wereld flinke bosbranden. Ook in Nederland is het gevaar van bos- en bermbranden aanwezig. 
De discussie van de invloed van stikstof op het milieu heeft alle aandacht. Na jaren praten en 
weinig concrete visie van de overheid moet het nu in een keer worden opgelost. Dit vraagt om 
discussies en tegenstand. Je krijgt bijna de indruk dat dit het grootste milieu vraagstuk is. Maar 
het grootste milieu vraagstuk is toename van de bevolking en de veel meer dan evenredige  
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draaien we regelmatig tropenrooster, we starten dan een uur eerder.  Pagina 2 

Het middag programma was vrijblijvend. De deelnemers konden dit naar eigen wens invullen: wandelen, tuinbezoek en/of 
genieten van het terras. De opkomst hiervan was redelijk geslaagd met 35 deelnemers.  
En eindelijk kunnen we weer ons jaarlijks vrijwilligersmiddag organiseren. Dit is voor alle NMC leden en hun partners. De 
oproep voor aanmelden is gedaan, en de eerste aanmeldingen hiervoor zijn al binnen. 
Wens ik jullie nog een mooie nazomer en nog veel genot van onze mooie natuuromgeving. 
 
Groet  
Theo 

 
Werkgroep Schijndels Landschap doet verslag 
 

Het is elk jaar weer verbazingwekkend hoe hard fluitenkruid groeit. Het startsein voor onderhoud aan de vele kilometers 

wandelroutes door Schijndel. 
 
Er zijn weer 4 nieuwe bijenhotels gemaakt, waarvan er drie geplaatst zijn, in de buurttuin aan het plein, in het Heempark 
en in de Smaldonk.  
 
Bij de bestaande bijenhotels aan de Koeveringsedijk en aan de Scheidingsweg zijn we nog steeds de ingezaaide stroken aan 
het verarmen. Sinds dit jaar leggen we alles op hooiruiters.  
 
Het nieuwe heideveld in de Creyspot hebben we dit jaar twee keer verlost van (bijna) alle opschot, voornamelijk berkjes. 
We hebben inmiddels een kapvergunning voor de verantwoordelijke berken in de bosrand. Overigens, er staan dit jaar wel 
heel veel klokjesgentianen. Onderhoud loont. Zie foto boven  

 

Achter de oude parkeerplaats aan de Aakendonk ligt een bij velen bekende poel. Die is deze winter aangepakt en we 
hebben een brug gemaakt naar het eilandje.  
 
Voor het voedselbos doen we met enige regelmaat zaag en maai diensten.  
 
Op 19 juli hebben we zowaar een dinsdagochtend moeten afzeggen. De verwachte temperatuur was liefst 39 graden. 



Pagina 3 

Overigens, er staan dit jaar wel heel veel klokjesgentianen op ‘t Creijspot. Onderhoud loont. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Achter de oude parkeerplaats aan de Aakendonk ligt een bij velen bekende poel. Die is deze winter aangepakt en we 
hebben een brug gemaakt naar het eilandje.  
 

Voor het voedselbos doen we met enige regelmaat zaag en maai diensten. 
 
Op 19 juli hebben we zowaar een dinsdagochtend moeten afzeggen. De verwachte temperatuur was liefst 39 graden. 
Gelukkig was het de vrijdag daarop maar 26 graden, dus die kwam daarvoor in de plaats. Overigens draaien we regelmatig 
tropenrooster, we starten dan een uur eerder. 
 
Leo en ondergetekende hebben voor de gemeente ook nog de bewegwijzering van de nieuwe wandelroute Duits lijntje 
uitgezet.  
 
Het uitje met de werkgroep was dit jaar in Groesbeek bij Wouter van Eck, de grondlegger van de voedselbossen. Zijn 
voedselbos staat er alweer 9 jaar. Een leerzame ochtend bij een zeer bevlogen idealist. De lunch was in de Maasheggen, 
gevolgd door een wandeling in het gebied. 
 
Tot slot, het is alweer bijna september, starten we eerdaags met poelen onderhoud. 
Jos van de Westerlo 
Natuur en Milieu Centrum Schijndel 
Coördinator Werkgroep Schijndels Landschap 
06-47777125 

 

Verslag florawerkgroep voorjaar 2022 
De florawerkgroep is in 2022 zeven  maal actief geweest.  
De coördinator Rien rijken had aangegeven dat hij zijn taak wilde overgeven. Men bombardeerde mij daarop tot opvolger.  
“Je hoeft alleen af en toe een mailtje rond te sturen” zeiden ze.  Nou dat heb ik toegezegd.  
Nu blijkt de taak toch wat ruimer te zijn:  regelen van uitstapje voor de groep,  Schrijven van verslag voor de nieuwsbrief; 
en atuurlijk ook voor de alg. ledenvergadering Dan is er nog het bijhouden van de resultaten van onze zoektochten…. Die 
lange lijsten van prachtige planten met evenzomooie namen noteren op een eenvoudige overzichtelijke en ook nog terug 
te vinden systeem. Nou dat zou Rien nog doen. Gelukkig. Ik hou van bloemen en planten en wil ze ook heel graag zoeken in 
het prachtige landschap van Schijndel, maar dat noteren en administreren is niet zo “mijn ding.”  
De samenstelling van de florawerkgroep bestaat uit 10 personen. 4 mannen en 6 vrouwen. Het laatste jaar zijn twee 
vrouwen aangesloten bij onze groep en dat is echt een verrijking. Ze zijn enthousiast en brengen hun eigen kennis met zich 
mee. Welkom.  
Goed. De resultaten van onze ijverige zoektochten zijn als volgt samen te vatten.  
We gingen steeds om de drie weken en op woensdagavond om half 7. De plaats waar we gaan struinen wordt samen 
beslist en vaak pas de week daarvoor besloten.  
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We maken zo een rondje langs de mooie plekken van Schijndel  en op de goede tijd in het jaar om de uitblinkers op 
plantengebied te kunnen zien.  

Zo zijn we in Maart begonnen in de Stokhoek, waar op dat moment de daslook bloeit. Ook de bijzondere brede 
dovenetel hebben we gevonden. Veel bosanemonen zoals ook in de Prekers in die tijd te zien zijn. De klok was nog 
niet verzet dus het was zowat donker toen we naar huis gingen.  

De week daarna nog een keer naar Stök om daar over een grote boom te klimmen met onze oude botten. Avontuur 
gelukt. Schouderklopje voor de leden.  

Op 4 Mei zijn we naar Gasthuiskamp gegaan. Dat is al bijna in Boxtel. Veel muggen zoals elders in de Geelders en het 
Broek. Veel planten maar niet erg bijzonder.  
Op 25 Mei naar de Prekers. Prachtig bosgebied met een rijke natuur en als kers op de taart het zeldzame knikkend 
nagelkruid de zwart blauwe Rapunzel. We telden er 34. Op 15 juni zijn we langs het kanaal gaan zoeken naar de 
orchideeën die daar al jaren staan. Het is altijd erg moeilijk om ze te vinden en je moet een jungletocht door het hoge 
riet maken. We hebben 8 rietorchissen en 4 bijenorchissen gevonden. Dat is ongeveer evenveel als vorig jaar.  
Op 6 juli hebben we de bijzondere planten in heemtuin de Blèkert gevonden zoals het weideklokje en natuurlijk de 
rietorchis, die daar overvloedig staat te pronken.  

De laatste excursie ging naar ‘t Creyspot. Weer een andere uithoek van Schijndel op de rand van St. Michielsgestel. 

Een prachtig gebied met de laatste heide van Schijndel. De oude heide was gemaaid om die te verjongen. We vonden 
toch nog meerdere klokjesgentianen tussen de heidestronken. De droogte doet daar ook geen goed. Klein Warkruid 
was er ook nog, maar de water en moerasplanten, die normaal rond de poel staan waren nu niet te vinden. De poel 
was helemaal drooggevallen.  

Overal in de natuur zijn de gevolgen van de droogte te zien. Vooral op die natte plekken. 

We hebben erg genoten van de Schijndelse natuur en zijn blij dat de kroonjuwelen nog te vinden zijn. Maar het 
watertekort is toch erg zorgelijk voor de kwetsbaren gebieden. 

Wij gaan in de tweede helft van het jaar ook nog op pad om de laatbloeiers te bewonderen.  

Voor wie interesse in flora, planten en bloemen heeft en in goed, kundig gezelschap planten wil zoeken, is welkom op 
onze woensdagavonden: 

fiafiers@home.nl; 

Nieuwe aanwinst voor de Florawerkgroep  

Gerrie Griffioen stelt zich voor: 

Sinds 1994 woon ik in Schijndel. 

In 2000 heb ik op een Open Dag van de Blèkert kennisgemaakt met de Heemtuin en kwam daar in contact met de 
Weidevogelgroep. In 2002 werd ik lid van die groep. 

In de zomermaanden kwam ik regelmatig op de heemtuin om meer kennis op te doen van wat er allemaal groeit en 
bloeit. 

Tijdens een van die zondagen vroeg Rien Ondersteijn aan mij of ik niet eens een bardienst wilde draaien en dat wilde 
ik wel; deze zomer ben ik ingewerkt en draai nu mee in het rooster. En..of de Floragroep niets voor mij was?? 

Ook daar ben ik nu 2 keer mee geweest en vind het erg leuk, leerzaam en gezellig. Leuke groep met echte floristen, 
daarentegen ben ik een echte nitwit. 

Dan wat persoonlijke gegevens: 

Alleenstaand, 2 zonen, 2 kleinzonen. 

Gedurende mijn werkzame leven altijd in de zorg gewerkt. 

 

Mijn hobby s zijn: wandelen, lezen ( echte lettervreter), tuinieren, jeu de boules spelen en als vrijwilligers werk, hier 
en daar hand en spandiensten verrichten in de tuin. En ik breng op dinsdag de zusters op Laverhof naar de kapel. 

Tot ziens in de Blèkert in september. 



Heempark in zomerse sferen 
 
Floranieuws 

We hebben een heel succesvol floraseizoen (bijna) achter de rug! Nu we eind augustus de balans opmaken van een 
behoorlijk droog seizoen, kunnen we zeggen dat de diverse biotopen van het heempark het heel goed gedaan 
hebben… Neem bijvoorbeeld het openbaar stukje duin, waar in juni van dit jaar de beemdooievaarsbek massaal 
gebloeid heeft. Met zijn hemelsblauwe bloemen is deze beemdbewoner toch een streling voor het oog, niet? Op dit 
moment zijn we de zaden aan het verzamelen; de zaaddozen hebben de vorm van een ooievaarsbek (what’s in a 
name…), en zijn dus gemakkelijk te vinden.  

Een andere bewoner van het stukje duin heeft zich ook behoorlijk uitgebreid: de moeraswespenorchis, een juweeltje 
van een orchidee, zeker als je met de macrolens een close-up kunt maken… Zie foto hiernaast.Op meerdere plekken 
heeft deze zeldzame wilde orchis een vaste plaats 
veroverd, een hele mooie ontwikkeling! Behalve 
deze foto-genieke bloemen kunnen we nog melding 
maken van nieuwkomers in onze diverse 
landschapselementen: wat te denken van 
bijvoorbeeld de langbladige ereprijs, het 
weideklokje, of de blauwe knoop? 

Hebben de salamanders last van de droogte? 
Nou, in ons heempark niet bepaald… We telden in 
april al meer dan honderd (!) salamanders in het 
ondiepe gedeelte van de poel, druk bezig met de 
zorg voor het nageslacht. Dankzij het mineraalrijke 
kwelwater hebben onze poelen een goede 
waterkwaliteit; de salamanders (drie verschillende 
soorten) vinden er volop voedsel, en zien er optima 
forma uit! Tijdens de laatste schoolweken voor de 
zomervakantie waren er nog diverse klassen op 
bezoek om kennis te maken met de salamanders die dit voorjaar geboren zijn: met hun slootnetjes vingen ze 
tientallen larven, die veel bekijks kregen door hun “draak-uiterlijk” (zoals één van de kinderen het beschreef). De 

draakjes hebben intussen hun kieuwen ingeruild tegen longen, en zijn de 
kant opgekropen om te beginnen aan hun landleven. Regelmatig zien we 
dan ook jonge salamanders door de blokhut kruipen… 

Meer weten? Bezoek onze website: www.heemparkschijndel.nl 
 
Anton Hellings. 
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Nieuws van de Schaapskooi 

In mei zijn we weer gestart met onze arrangementen zoals wandelingen met de kudde, demo’s 
schapen drijven en teambuilding. Verheugend is dat hier weer veel belangstelling voor bestaat. 
Ook onze Border Collies espen: Joep en Woody kunnen weer volop met de kudde op pad. 

Schapen scheren 

Half mei heeft de schaapscheerder de ooien en rammen van hun vachten verlost en hebben we 
weer enkele vachten kunnen verkopen. Wel jammer dat er momenteel zo weinig 
belangstelling is voor wol en triest dat in ons land de meeste vachten naar de 
verbrandingsoven in Duiven gaan. 

Zaterdag 28 mei was voor de Schapengroep een bijzondere zaterdag. De lammetjes 

werden gespeend. Dat wil zeggen dat de lammetjes 3 maanden jong zijn en zelfstandig 

de weide wereld in kunnen! Ze kunnen zonder moedermelk en ze zijn te groot en 

krachtig om bij de ooi te drinken. Het doet pijn, ze stoten hard tegen de uier en het 

gebeurt wel eens dat de moeder alleen op de voorpootjes staat om het lam toe te 

kunnen laten.  

Daarna hebben we de ooien gekeurd en gekeken welke bij ons blijven en welke voor 

de verkoop zijn. De rammetjes lammeren zijn er ook uitgehaald en worden verkocht.  

Vrijdag 8 juli jl. hebben we een zeer geslaagde vrijwilligersdag gehad. Tijdens deze dag heeft Jeroen Naaijkens van Het 

Groene Woud het poortenproject officieel geopend, dat door hen gesponsord werd.  

Cheque kinderen van Piet de Vries 

De Stichting Schaapskooi Schijndel heeft een cheque van 500 euro ontvangen van de kinderen van wijlen Piet de Vries. Piet 

wilde donaties bij de uitvaart ter beschikking stellen aan het hopveldproject. Deze donatie is officieel aangereikt in het 

bijzijn van kinderen, ’t Hopbelleke en bestuur en hopvrijwilligers van de Schaapskooi. Wij zijn de kinderen van Piet de Vries 

zeer erkentelijk en zullen de euro’s voor het afgesproken doel gaan inzetten. 

Voorzitterschap  

Sinds 9 juni is er een vacature voor het voorzitterschap van Stichting Schaapskooi Schijndel. Zoals tijdens de vorige 

vrijwilligersdag kenbaar gemaakt is de zittend voorzitter niet happy met het gebrek aan tijd voor deze functie. Omdat er 

geen perspectief is dit wel te doen zoals door hemzelf en de vrijwilligers gewenst, is de functie vacant gekomen in de laatste 

bestuursvergadering. Het secretariaat zal dit jaar nog wel uitgevoerd worden door Bart Claassen. Maar ook daar dienen we 

op zoek te gaan naar versterking. 

Hekwerk en routing 

 Vanuit veiligheid geredeneerd is besloten een hekwerk te plaatsen tussen de hop-est en het kippenhotel. De opslag van 

ons materiaal en materieel geeft te veel zorgen omtrent veiligheid van spelende kinderen en onvoorzichtige gasten. Het 

gedrag van bezoekers is ook een verantwoordelijkheid van het Schaapskooibestuur en omdat we niet elke seconde 

iedereen in de gaten kunnen houden is scheiding en geleiding nodig. De routing naar bijentuin en hopveld volgt dus een 

andere route dan voorheen. Nu steken wij en onze gasten voor de hop-est door en gaan linksom naar achteren. De 

padenstructuur en routing in de bijentuin gaat ook aanpassing krijgen.  

Kees Cornelissen, Schaapskooi Schijndel 
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Bijdrage door de werkgroep Voorlichting en Educatie 

Deze werkgroep organiseert o.a. de wandelingen in de natuur, zoals de zomerwandeling over ‘t Creijspot en de paddenstoelenwandeling in 
de herfst. Ook lezingen en presentaties worden door hen verzorgd.  

Vandaag, 28 augustus, maakten we weer een prachtige wandeling over t Creijspot onder leiding van onze onvolprezen natuurgids Fia Fiers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De plek is bekend om zijn prachtige flora, zoals 
de klokjesgentiaan, het warkruid en de kleine 
ronde zonnedauw. De zonnedauw hebben we 
niet gezien, natuurlijk vanwege het droge weer 
van de laatste tijd. Ook bij de poel waarin bij nat 
weer de kikkers kwaken was het stil.   

Foto’s boven: Kleine ronde zo edauw en  
warkruid 
 

Hiernaast: Echte gulden roede en 
Klokjesgentiaan.  

 
 
 
 

De herfst is weer in het land. Dat betekent 
dat er steeds minder bloeiende planten zijn,  
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Nieuws van de Vogelwerkgroep 
 
 

Dit jaar inventariseren we in de Geelders, ruwweg het stuk tussen Martemasthurk en het kanaal. 
 
Op maandag 27 juni hebben Mari, Harry, 
Richard en Mark een grote route gelopen over 
Steeg/Kruissteeg.  
Dit keer zijn er 20 verschillende soorten gespot 
waaronder een aantal mooie waarnemingen: de 
blauwe reiger, de kleine bonte specht en een 
roodborsttapuit. Zie de foto’s. Deze zijn 
gemaakt door Mari. 
We hebben dit jaar 9 rondes gelopen met als 
top 36 verschillende soorten in 1 ronde. 
In het jaarverslag later meer informatie 
hierover! 
 

Addy van Dijk  
 
 



 

Nieuws van de Uilenwerkgroep 
 

We zijn dit seizoen begonnen met 4 personen want Mijke Braam is ons team komen 
versterken waar we zeer content mee zijn. 
Zij heeft inmiddels ook een klimcursus gevolgd zodat we allemaal veilig kunnen 
werken. 
We gaan i.v.m. veiligheid steeds met minimaal 2 personen op pad. 
Begin januari hebben we nog 3 nieuwe nestkasten opgehangen waarvan de steenuil 
kast meteen resultaat opgeleverd heeft. 
We zijn begin dit jaar door 2 ecologische bedrijven gevraagd om informatie van 
broedlocaties i.v.m. bouwplannen.  
Hopelijk wordt er genoeg rekening gehouden met de uilen zodat deze niet verstoord 
worden. 
 
Half maart zijn we de bosuilen 
gaan controleren, helaas 
waren er slechts 2 kasten 

bezet waarvan het maar 1 uil gelukt is om de eieren uit te 
broeden.  
Hopelijk volgend seizoen beter! 
Eind mei hebben we de steenuilen bezocht waar ook onze oud-
voorzitster een keer bij aanwezig. Ze vond het heel leuk.  
We hebben dit jaar een succesvol jaar met maar liefst 43 jongen 
waarvan 11 op een nieuwe locatie.  
Met de kerkuil was het slechter gesteld met totaal 4 jongen op 2 
locaties. 
Dit is een landelijke trend dit seizoen, oorzaak onbekend.  
In het najaar gaan we weer alle kasten schoon maken en eventueel repareren of vervangen zodat deze weer gereed zijn 
voor  volgend seizoen. 
 

Mari van der Wijst coördinator Uilenwerkgroep 
 

een lidmaatschap cadeau?  
Een groeiend ledental is van wezenlijk belang voor onze vereniging. Een lidmaatschap van NMC Schijndel is natuurlijk een 
origineel en persoonlijk cadeau.  
Hoe ga je te werk: 
U stuurt een email naar info@nmcschijndel.nl. Dan sturen wij een feestelijk kaartje met als tekst:  
Bij deze heeft u het lidmaatschap van NMC Schijndel ontvangen  van………. 
wegens……………  
Waarna wij later contact opnemen voor het aanvullen van verdere gegevens als emailadres etc.  

Nieuwe leden kunnen deelnemen aan de natuurexcursie tegen de ledenprijs, terwijl die voor niet leden het dubbele bedrag is.  

Ledenbestand  
 

Per eind 2022 informeren wij u over ons ledenbestand.  

Ook hopen we in 2023 weer net zo´n leuke busexcursie te kunnen organiseren als in het verleden. 

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 maart 2023.  

Het opgeven van een gewijzigd e-mail adres aan: info@mcschijndel.nl wordt zeer op prijs gesteld.  

Jes Merx, publicist NMC Schijndel 
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