
 

De afgelopen weken heeft de 

werkgroep Voorlichting en Edu-

catie hard gewerkt aan het ver-

nieuwen van onze website: 

www.nmcschijndel.nl 

Daarbij is uitgegaan van het nieu-

we logo en de huisstijl die ont-

worpen zijn door BEK Grafische 

Producties als verzilvering van de 

waardecheque die NMC in 2011 

van BEK mocht ontvangen. De 

opzet en kleuren van de website 

zijn aangepast, de gebruiksmoge-

lijkheden uitgebreid en de inhoud geactualiseerd. Bovendien is een fotogalerij toege-

voegd onder de rubriek Nieuws, waar je reeds eerder geplaatste foto’s kunt terugzien. 

In de rubriek werkgroepen is informatie opgenomen over onze werkgroep Kleine Land-

schapselementen, Uilenwerkgroep, Florawerkgroep, Vogelwerkgroep en werkgroep 

Voorlichting en Educatie. 

Verder is ook informatie opgenomen over de Schaapskooi Schijndel (Stichting Oude 

Inheemse Rassen in het Schijndels Landschap) en Heempark de Blekert. 

Schaapskooi Schijndel en Heempark de Blekert zijn 2 aparte stichtingen met een eigen 

bestuur, die respectievelijk in 1999 en 1985 zijn opgericht onder de vlag van de vereni-

ging Natuur- en Milieucentrum Schijndel. Schaapskooi en Heempark zijn verzelfstan-

digd om risico’s te spreiden en belangenverstrengeling te voorkomen.  

Het Heempark wordt door Anton Hellings nog steeds vertegenwoordigd in het NMC 

bestuur en vanuit de Schaapskooi is waarnemend voorzitter Cees Pruik de contactper-

soon. Er wordt op diverse terreinen samengewerkt tussen NMC, Schaapskooi en 

Heempark en er is een gezamenlijke inzet van vrijwilligers. 

De nieuwe website wordt bijgehouden door onze secretaris Jes Merx, tevens lid van de 

werkgroep Voorlichting en Educatie. 

Wij hopen dat de nieuwe website veel bezocht gaat worden en zijn benieuwd naar jul-

lie reacties in het gastenboek. 

Laat wat van je horen.  

www.nmcschijndel.nl 
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NMC SCHIJNDEL WERKT MEE AAN NATUURHERSTEL IN WIJBOSCHBROEK! 

Begin september 2012 wordt gestart 

met natuurherstel in Wijboschbroek. 

Op vrijdagmiddag 24 augustus werd 

hiervoor echter al het startsein 

gegeven als intermezzo tijdens het 

jaarlijks uitstapje van de gemeenteraad 

van Schijndel.  

Wethouder Bart Claassen van de 

gemeente Schijndel, Ernest de Groot, 

Dagelijks Bestuurslid van Waterschap 

Aa en Maas, John van den Berg als gids 
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In het heidegbied Eerde/Veghel liggen 3 mooie 

mierenhopen van de rode bosmier. Deze rode 

bosmieren komen van het bosgebied aan de 

Koeveringsedijk (nu Noorderkroon).  

De rode bosmier is een beschermde diersoort die 

in de Noorderkroon plaats moest maken voor 

bebouwing. Daarom heeft NMC Schijndel in 1990 

de mierennesten verhuisd naar het heidegebied in 

Eerde. 

De mieren hebben zich op de nieuwe plek goed 

aangepast en hebben zelfs een nest bijgebouwd 

voor een nieuw mierenvolk met een eigen 

koningin. 

Dank zij de verhuizing door NMC Schijndel zijn er 

in het Eerdse heidegebied 3 mierennesten te 

bewonderen.  

RODE BOSMIER OVERLEEFT VERHUIZING  

voor de gemeenteraad, en Ton Voorn, lid 

van de werkgroep Kleine Landschapsele-

menten van NMC Schijndel, staken 

symbolisch de schop in de grond. Dat 

gebeurde op de plek waar de werkgroep 

Kleine Landschapselementen al was 

begonnen met de voorbereidingen voor de 

aanleg van een ijsvogelwand. Deze 

ijsvogelwand is een initiatief van NMC 

Schijndel en wordt aangelegd door de 

werkgroep KLE in samenwerking met 

Waterschap Aa en Maas, Staatsbosbeheer 

en de gemeente Schijndel. 

Het aantal ijsvogels is door een paar 

strenge winters naar schatting met 25% 

afgenomen. De ijsvogel nestelt zich bij 

voorkeur in oevers van beekjes met helder visrijk water; op een rustige plek met overhangende takken die 

dienen als uitkijkpost en rustplek. Door het aanleggen van een ijsvogelwand hopen we dat meer ijsvogels in het 

Wijboschbroek gaan nestelen. Ook stronken van omgevallen bomen kunnen soms geschikt worden gemaakt als 

nestplaats voor de ijsvogel. De kleurrijke vogel geeft als vliegende parel letterlijk en figuurlijk extra glans aan de 

“natte natuurparel” Wijboschbroek en mag daarom niet verdwijnen. 

BIJZONDERE VLINDER ONTDEKT IN HEEMPARK 

Afgelopen zomer was het niet altijd vlindervriendelijk weer; desondanks heeft onze vlinderexpert Joep Steur 

een speciale waarneming gedaan in het stukje duin van het Heempark. Op een zonnige middag in juli (juist, die 

ene donderdag…) dacht Joep een “gewoon” blauwtje te zien zitten op de bloeiende rolklaver, in het openbare 

gedeelte van De Blekert. Na enkele foto’s te hebben genomen, en op zijn display wat verder ingezoomd te 

hebben, bleek het om het vrij zeldzaam Bruin Blauwtje te gaan. Joep heeft er meteen melding van gemaakt, 

want deze vlinder kende hij alleen sporadisch van de Dommelbeemden bij Nijnsel, en van de Boxtelse Kampina. 
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Wissewasjes over het Bruin blauwtje…rken 

Bij dit postzegelformaat vlindertje zijn zowel het mannetje 

als het vrouwtje bruin van kleur met oranje randvlekken op 

zowel de voor- als achtervleugels. Ze hebben geen 

wortelvlekken aan de onderzijde van de voorvleugels en de 

vlekken op de achtervleugels zijn betrekkelijk klein.  

Biotoop 

Hij komt lokaal voor op droge graslanden en rivier- en 

kustduinen. In Nederland is hij vooral te vinden langs de 

grote rivieren en aan de kust.  

Rups 

De eitjes worden één voor één afgezet op de waardplanten. 

De rups van het Bruin blauwtje wordt tot 13 mm lang en is 

groen met aan beide zijden en op de rug een rode streep. De 

rugstreep is niet altijd waarneembaar.  

De waardplanten van deze soort zijn de Reigersbek (Erodium 

cicutarium), Kleine ooievaarsbek (Geranium pusillum) en het 

Gele zonneroosje (Helianthemum nummularium).  

Het blijkt dus weer dat nieuwe natuur maakbaar is. Oorspronkelijk was het terreintje waar iedereen nu zoveel 

plezier aan beleeft een ruig grasland waar niks te beleven viel. Sinds 1997 heeft zich op het stukje “duin” niet 

alleen een bijzondere vegetatie ontwikkeld, maar het heeft ook een magneetwerking op rode lijstsoorten onder 

de vlinders, libellen en overige insecten. Reden te meer om eens te komen grasduinen en wie weet wat nog 

meer aan nieuwe natuur te ontdekken is in De Blekert! 

Anton Hellings. 

WERKGROEP KLEINE LANDSCHAPSELEMENTEN ACTIEF EN BREED INZETBAAR 

De werkgroep is breed inzetbaar en op vele terreinen zichtbaar actief in het Schijndels Landschap, getuige 

onderstaand verslag over 2012:  

Knot– en snoeiwerk 

In opdracht van Staatsbosbeheer heeft de werkgroep ongeveer 2800 jonge populieren opgesnoeid in de 

populierenakkers aan de Baksdijk. Aan de Boschweg is het jaarlijkse knotwerk uitgevoerd en het snoeihout 

opgestookt. Verder heeft de werkgroep met enkele gastvrijwilligers meegedaan aan NL.Doet van het 

Oranjefonds. Hiervoor zijn een groot aantal berken gezaagd bij landgoed de Denneboom in de Wielse Kamp. 

Ook heeft de werkgroep 70 wilgen geknot 

bij particulieren en ongeveer 40 voor de 

gemeente Schijndel. De werkgroep wordt 

daarom ook wel eens knotploeg genoemd. 

Onderhoudswerkzaamheden 

De laatste jaren is het werk uitgebreid met 

diverse onderhoudswerkzaamheden. Zo 

heeft de werkgroep de vier Ommetjes in 

Schijndel nagelopen, gemaaid en gesnoeid 

en 69 kilometer van het Wandelknoop-

puntennetwerk gecontroleerd en waar 

nodig hersteld. 

Voor Staatsbosbeheer is de I-pod wandeling 

in de Prekers en het Laarzenpad in de 

Geelders op orde gebracht  

Uitrusten op het nieuw bankje in het Kraaienspot 
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Het griend aan het Ben Peterspad is schoon-

gemaakt en de sloten zijn gemaaid evenals de 

sloten bij de Schaapskooi. 

Het Kraaienspot is ontdaan van berkenopschot 

en braamstruiken. Tevens is daar een nieuwe 

bank gemaakt omdat de vorige was vernield: 

Een rustpunt voor de wandelaar en voor de 

werkgroep KLE. Zie foto pagina 3. 

Op verzoek van Staatsbosbeheer is 

achterstallig onderhoud gepleegd aan het 

boomkompas in de Smaldonk en op eigen 

initiatief is het vernielde hekwerk bij de start 

van het ommetje Smaldonk gerepareerd. 

Op verzoek van de schaapskooi is het Hopveld 

aan de Dinthersedijk opgeschoond. En voor de 

aanleg van een ijsvogelwand in het kader van 

de Groene Handdruk zijn de werkzaamheden 

hervat.  

Deskundigheidsbevordering en werkklimaat 

De werkgroep hecht veel waarde aan kwaliteit en veiligheid en zorgt voor een goede sfeer, samenwerking en 

werkverhouding in de werkgroep. Kwaliteit en veiligheid worden gerealiseerd door de aanschaf van 

professioneel gereedschap, het letten op arbeidsomstandigheden, het volgen van diverse cursussen, maar ook 

door te zorgen voor een goede werksfeer en werkverhouding in de werkgroep. 

Leo van de Veerdonk en Antoon van den Heuvel hebben dit jaar met succes de cursus motorkettingzagen 

gevolgd. Verder gaan 5 werkgroepleden deelnemen aan de cursus “heggen vlechten”  

Ter bevestiging van de goede werksfeer en als waardering voor het vele werk is er een Uitje georganiseerd naar 

“de Bockenreyder” in Esbeek, waarvan kort verslag wordt gedaan op de Website.  

Op Zaterdag 22 september wordt de  opening van het vrijwilligersseizoen bijgewoond die door Brabants 

Landschap wordt georganiseerd.. 

Geplande werkzaamheden 

De werkgroep is nog lang niet werkloos want ook voor de komende maanden is er veel werk ingepland.  

De Ommetjes en Wandelknooppunten worden weer nagelopen. 

Met de Schaapskooi is afgesproken om het heideveld aan de Kraaienspot te laten begrazen; handwerk is te 

arbeidsintensief geworden. 

Verder wordt begonnen aan het jaarlijks schoonmaken van het griend van de dames De Visser aan de Steeg. 

De komende maand wordt de ijsvogelwand afgemaakt door het aanbrengen van palen en steunplanken, het 

ophogen van de achterkant en het aanplanten van struiken 

In de sloot bij de Lobbenhoef moeten de grote schietwilgen verwijderd worden. Voor het project heggen-

vlechten wordt ongeveer 150 meter vlechtheg aangeplant en voor de Gemeente Schijndel worden 60 wilgen 

geknot in het kader van de landschapsversterking. Bovendien worden nog 25 mussenhotels gecontroleerd op 

eventuele bewoning. Tenslotte gaat de werkgroep KLE meewerken aan de uitvoering van natuurmaatregelen in 

het Wijboschbroek in het kader van het project ‘Vlinders in Het Groene Woud’. 

NMC SCHIJNDEL DOET MEE AAN PROJECT BRABANT KUNSTLAND  

Gerepareerd hekwerk Ommetje Smaldonk  

In 2012 heeft NCM Schijndel meegewerkt aan het project Brabant Kunstland. 

Brabant Kunstland is een project van stichting Enterart voor groep 5 t/m 8 van de basisschool, dat Kunst-

educatie en Natuur en Milieu Educatie (NME) verbindt.  

Doelstellingen van het project zijn: bij leerlingen belangstelling stimuleren voor de natuur en inzicht 

ontwikkelen voor duurzaam gedrag. Maar ook om leerlingen naar kunst te leren kijken en de eigen creativiteit 



te ontdekken en te verbreden. 

Het project is uitgevoerd in verschillende 

thema’s in 16 gemeentes in Brabant met 

medewerking van lokale scholen, kunstenaars 

en natuurorganisaties. Schijndel heeft 

gekozen voor het bouwen van Faunakastelen 

ontworpen door Suzanne van Dorenmalen. 

De organisatie vanuit de scholen was in 

handen van Anton Hellings coördinator van 

NME. De Schaapskooi zorgde voor de 

catering. 

In Schijndel hebben 5 scholen, 16 groepen en 

ongeveer 500 leerlingen deelgenomen aan 

het project. In april hebben de leerlingen 

langs het pad tussen schapenwei en 

Lobbenhoef Faunakastelen gebouwd van wilgen en leem met bovenin ruimte voor een vogelnest, in het midden 

voor insecten en beneden voor egels en padden. 

In mei hebben de leerlingen in de Schaapskooi de kunsttentoonstelling bezocht. De groepen zijn begeleid door 

de plaatselijke kunstenaars Suzanne van Doremalen en Miriam Konijnenberg en door natuurgidsen Rien Rijken 

en Jan van Aarle van NMC Schijndel. Het project is voorbereid en verwerkt door de leerkrachten van de 

betrokken scholen met een digitale presentatie en een lesbrief. 

Voor de meeste leerlingen betekende het project een eerste kennismaking met het Wijboschbroek en hopelijk 

niet de laatste keer.  

Meer informatie over het project vind je op internet onder http://kunst-land.nl/project/2/de_schaapskooi 
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FLORAWERKGROEP ONTDEKT BIJZONDERE PLANTEN IN HET KRAAIENSPOT  

In 2011 is de Florawerkgroep opgericht. Deze is begon-

nen met het inventariseren van planten in het Heempark 

onder de bezielende leiding van Rien Ondersteijn.  

Dit jaar heeft de werkgroep haar werkterrein verlegd 

naar het Kraaienspot. Dit is een heideveldje aan de Wiel-

sekamp dat al jarenlang onderhouden wordt door de 

werkgroep Kleine Landschapselementen. Het Kraaien-

spot en omliggend natuurgebied van ongeveer 25 ha is 

nu in bezit van Staatsbosbeheer.  

Vijf jaar geleden is dit agrarisch gebied geplagd en terug-

gegeven aan de natuur; ook zijn er enkele poelen aange-

legd. De natuur heeft zich prachtig hersteld en er zijn 

weer zeldzame planten teruggekomen. 

De Florawerkgroep heeft dit gebied 5x bezocht en al bij-

na 100 soorten planten geregistreerd waaronder: Moe-

raskartelblad, Klokjesgentiaan, Kleine en Ronde zonne-

dauw, Echte Guldenroede en Echt duizendguldenkruid. 

We zijn nog op zoek naar het Groot warkruid dat in voor-

gaande jaren op het heideveldje is gesignaleerd .  

Het heideveldje en de poelen worden nog steeds onder-

houden door de werkgroep KLE.  

Dat is hard nodig omdat anders het gebied wordt overwoekerd door het pijpenstrootje en berkenopschot waar-

door zeldzame planten weer dreigen te verdwijnen. In het najaar gaat een kudde schapen van de Schaapskooi 

helpen bij de bestrijding van deze ongewenste indringers  

Rien noteert wat de andere Rien, Gerard en Jan ontdekken 
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De afgelopen 3 jaren heeft de Vogelwerkgroep het gedeelte van Wijbosschebroek aan de andere kant van de 

Steeg, de zogeheten Liekendonk, geïnventariseerd. De resultaten zijn in onderstaande tabel weergegeven.  

Ruim 40 soorten (standvogels en zomergasten) bevolken dit gebied en dan heb ik nog niet  de kraaien, 

meeuwen, reigers, eenden en duivensoorten meegeteld en wat 

ons nog ontgaan is. 

Het meest opvallend is de toename van het aantal 

Roodborsttappuiten. Zie foto hiernaast.  

Ook de Tjiftaf, de Zwartkop en de Zanglijster doen het goed 

evenals  de Putter. Vermeldenswaard is verder dat dit jaar voor 

het eerst een Goudvink is gezien. 

Aan de rand van de Liekendonk ontwikkelt zich een mooi gebied 

voor met name struweelvogels waaronder de putter. 

Jammer dat de Nachtegaal hier niet meer te horen is en zo zijn 

er wel meer soorten verdwenen. 

Na 3 jaar inventariseren hebben wij toch een aardig beeld gekregen over de vogelstand in dit gebied.  

Namens de Vogelwerkgroep van NMC Schijndel. 

Ton Voorn 

Resultaat 3 jaren vogeltelling in de Liekendonk  

   2010 2011 2012     2010 2011 2012 

Bosrietzanger  1 1 0 Vink    8 7 7 

Buizerd 1  1 2  Winterkoning   10 6 6 

Boomkruiper  2 0 1 Zwartkop   10 9 8 

Grasmus  3 2 2 Tuinfluiter   2 1 1 

Grote bonte specht 2 2 2 Zanglijster   5 5 9 

Nachtegaal  1 1 0 Gaai    2 1 2 

Merel   5 7 7 Tjiftjaf    5 7 11 

Houtsnip  1 1 1 Wielewaal   2 3 2 

Putter 4  0 12  Glanskop   1 0 0 

Fitis   2 2 2 Groene specht   1 0 2 

Roodborst  5 8 6 Graspieper   6 0 0 

Pimpelmees  2 2 4 Boomklever   0 2 1 

Koekoek  2 2 2 Heggenmus   0 1 0 

Fazanthaan  3 1 2 Matkop    0 5 2 

Koolmees  2 3 2 Middelste bonte specht  0 0 1 

Spreeuwen in kolonies Ja Ja Ja Goudvink   0 0 1 

Roodborsttapuit 2 14 11 Staartmees   0 0 2 

Havik   1 0 0 Kleine bonte specht   3  1 0 

Evenementen  

In het voorjaar heeft de schaapsscheerder uit Australië onze schapen weer ontdaan van hun vacht. Ondanks het 

slechte weer waren er veel belangstellenden, waaronder vele ouders met hun kinderen. 

In april en juni heeft de Schaapskooi meegewerkt aan het project Brabant Kunstland. Ongeveer 500 leerlingen  

hebben in het bos achter de schaapswei van wilgentenen en leem faunakastelen gebouwd en daarna een na-

tuurtentoonstelling bezocht in de schaapskooi. 

NIEUWS VAN DE SCHAAPSKOOI  

VERSLAG VAN DE VOGELWERKGROEP OVER 3 JAAR MONITOREN IN DE LIEKENDONK  
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Regelmatig worden in de schaapskooi Workshops georganiseerd., waaronder Vilten en Perkament maken.  

 

Uitbreiding Oude Inheemse Rassen 

De Schaapskooi valt onder de Stichting Oude Inheemse Rassen, die haar naam eer aandoet. Dit jaar is een begin 

gemaakt met huisvesting van oude inheemse hoenderrassen. De Witte leghorn en de Lakenvelders hebben hier-

in al onderdak. Verder hebben de runderen van de Lakenvelder familie (4 koeien met 2 vaarskalfjes en 2 stier-

kalfjes) gezelschap gekregen van enkele Brandrode; op 31 augustus is een mooi brandrood vaarskalfje geboren. 

In september worden nog najaarslammetjes verwacht. 

 

Ziekte en herstel vrijwilligers 

Onze herder Cor Sieghentaler heeft vorige maand een zware operatie ondergaan. Gelukkig gaat het weer een 

stuk beter met Cor en wordt hij weer een klein beetje actief. Cor wordt tijdelijk vervangen door Toon Venmans. 

Ook onze secretaris Theo Uittenbogaard heeft enkele operaties ondergaan en is nu herstellend. Wij wensen 

beiden van harte beterschap. 

 

Natuureducatie 

De werkgroep educatie werkt aan het vervolmaken van het educatieprogramma. De schaapskooi werkt perma-

nent aan nieuwe programma's voor alle leeftijden. Voor de groepen 1 t/m 8 van het basisonderwijs en de on-

derbouw van het voortgezet zijn interessante interactieve programma's gemaakt. Zo zijn er onder andere 

Tineke’s kabouterpad voor de jongste kinderen en Cor's pad voor gezinnen en de hogere groepen uit het basis-

onderwijs. 

 

Nieuwe bestuursamenstelling 

Na het vertrek per 1 september 2011 van voorzitter en bestuurslid Maarten Pijnenburg is een nieuw bestuur 

samengesteld. Dat bestaat uit: Cees Pruik waarnemend voorzitter, Theo Uittenbogaard secretaris, Lodewijk 

Brust penningmeester en de leden Nan Visser, Nico van der Meer, Frans Vonk en Kees Cornelissen. 

 

Horeca 

Per 1 mei heeft de Stichting Broodnodig de horecafaciliteiten overgenomen en uitgebreid; de horeca functio-

neert goed en trekt steeds meer bezoekers. 

Op 31 augustus is er een BBQ gehouden voor de vrijwilligers als dank voor hun inzet; deze werd verzorgd door 

de Stichting Broodnodig. 

 

Namen Schaapskooi Schijndel, 

Kees Cornelissen 

BBQ party in de hooischuur 
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Wat hebben Zwartsprietdikkopje, Kleine ijsvogelvlinder, Geisha, Eikenpage, 

Donkere jota-uil, Meriansborstel en Bont zandoogje met elkaar gemeen, 

behalve hun welluidende naam? Het zijn allemaal vlindersoorten die kleur 

geven aan Het Groene Woud, een van de mooiste en meest gevarieerde 

natuurgebieden in Brabant. Het boek Vlinders in Het Groene Woud (een 

door Natuur- en Milieu Centrum Schijndel geadopteerd initiatief van Joep 

Steur) presenteert een indringend beeld van de rijkdom aan vlinders in de-

ze groene oase. 

 

Met dank aan Joep die al vele jaren veldwerk heeft verricht om de vlinder-

populatie in Het Groene Woud in kaart te brengen naderen we nu de vol-

tooiing van het boek dat unieke informatie bevat over de vele vlinders die 

in dit deel van Noord-Brabant voor komen. Aan tien natuurgebieden in Het 

Groene Woud is een boeiend reisverhaal gewijd: Wijboschbroek, Prekers, 

Houterd/Liekendonk, Smaldonk, Kraaienspot, Elderbroek, De Geelders, 

Dommelbeemden/Moerkuilen, Kampina en Mortelen/Scheeken.  

 

Voor deze reisverhalen zijn de twee auteurs Hans Horsten en Joep Steur als reporters het betreffende gebied 

ingetrokken. In hun omzwervingen beschrijven ze de dag-, nacht- en microvlinders die ze tegenkomen, de bui-

tenbeentjes die daartussen zitten, de biotopen waar deze vlinders voorkomen en de unieke eigenschappen 

waarover ze beschikken. Daarnaast wordt ingegaan op de historie van elk gebied en andere bijzonderheden. 

Ook is er aandacht voor de biodiversiteit en de natuurmaatregelen die de vlinderpopulatie van Het Groene 

Woud ten goede komen. De tekst wordt verlevendigd met persoonlijke observaties en kanttekeningen van de 

auteurs. 

Elk hoofdstuk bevat een kaart en foto’s. Daarnaast worden in een aantal korte levendige schetsjes vlinders ge-

portretteerd die kenmerkend zijn voor het betreffende gebied.  

Bestellen 

Binnenkort wordt een promotiefolder verspreid met een aangehechte antwoordkaart, waarmee het boek kan 

worden besteld. Het boek Vlinders in Het Groene Woud is voor € 24,50 verkrijgbaar in de boekhandel (ISBN 

978-90-9027074-6). Verder kan men het bestellen door het overmaken van € 24,50 naar bankrekening 

1439.97.440 t.n.v. Stg. Natuurprojecten Schijndel met vermelding van: ‘Vlinderboek’ en uw adresgegevens. 

Online bestellen kan ook op www.nmcschijndel.nl of via email: info@nmcschijndel.nl 

Bij voorintekening tot 15 december  kost het boek € 19,50. Leden van NMC Schijndel ontvangen éénmalig € 10 

korting.  

Deze uitgave is mede mogelijk door financiële bijdragen van Provinciale Leader, Stichting Streekrekening Het 

Groene Woud, Prins Bernhard Cultuurfonds. Gemeente Schijndel en Natuur- en Milieu Centrum Schijndel. 

    

VLINDERS IN HET GROENE WOUD  


