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Nieuwsbrief april 2019 

Agenda: 
 

Zaterdag 4 mei – vanaf 10.00 uur:  Inrichten Voedselbos Groengenoten 

Zondag 12 mei – 14.00 uur: Wandeling Landgoed Schijf vanaf Jagersrust 

Zondag 23 juni – 14.00 uur: Flower Power wandeling vanaf Camping de Posthoorn 

Donderdag 27 juni – 09.00 uur: Flower Powerdag in de Heemtuin 

 

Inrichten Voedselbos Groengenoten 
 

Bastiaan Rooduijn nodigt jullie uit om op zaterdag 4 mei het voedselbos aan de Kerkstraat 36 te 

Rucphen vanaf 10.00 uur verder in te richten. Nu is het tijd om wat meer vorm te geven aan de 

infrastructuur. Hiervoor is een grote lading houtsnippers besteld, waarmee we paden aan kunnen 

leggen en planten die dat nodig hebben van een extra mulch laag kunnen voorzien. Ook ligt er nog een 

stapel gezaagde stammen van vogelkers klaar die geënt kunnen worden met eetbare paddenstoelen 

(enokitake).  

 

Wandeling Landgoed Schijf  
 

Op zondag 12 mei zijn jullie, met introducees, van harte welkom voor een nadere kennismaking met 

Landgoed Schijf en de uitgebreide varkensfamilies. We starten om 14.00 uur. Verzamelen om 13.45 

uur; i.v.m. de beperkte parkeergelegenheid bij café Jagersrust zullen een aantal mensen hun auto wat 

verder weg moeten parkeren.  

 

        

 

’t Gaegelpad 
 

Onlangs hebben wij een aantal wilgenstaken langs de Luienhoekseplas en aan het begin van de Oude 

Vaart geplant. Helaas werden er al snel een paar vernield. Mans de Jong hoopte dat een blauwborst 

en rietgors zich definitief in de ruigte aan het begin van de Oude Vaart zouden vestigen. Wellicht zijn 

ze inmiddels, vermoedelijk door loslopende honden, verjaagd. Ook kwam Mans nog een stel 

gehoornde metselbijen tegen op een van de eilandjes langs de Oude Vaart.  
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Vrijwillig landschapsbeheer 
 

De vrijdaggroep sloot het seizoen af met een werkexcursie in de Biesbosch. De week daarvoor 

beëindigden zij hun laatste klus voor Brabants Landschap door Guus de laatste rotzooi op te laten 

ruimen. 
 

               

 
 

De vrijdaggroep gaat vrolijk verder met verwijderen van Amerikaanse vogelkers langs de Gastelsebaan, 

het onderhoud van de bijenrotonde, het restaureren van de poel in de Heemtuin, het plaatsen van 

bijenhotels (zie het bijgaande persbericht) enz. 
 

        

 

EVZ Posthoorn zuid 
 

Het frezen en spitten is inmiddels gebeurd, terwijl Harrie Tak het graan heeft ingezaaid. De officiële 

ingebruikname door wethouder Lazeroms heeft vrijdag 19 april plaats gevonden. Inmiddels zijn de 

akkerkruiden ingezaaid. 
 

T70 
 

Deze uitbreiding van ’t Gaegelpad aan de Hoge Donk in Sint Willebrord is vrijdag 19 april door onze 

vrijwilligers ingeplant met 670 struik- en boomvormers. Binnenkort wordt het bloemenmengsel 

gezaaid. 
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Vrijwillige weide- en akkervogelbescherming 
 

Uit het jaarverslag 2018 van het Brabants Landschap: 
 

‘Natuurwerkgroep gemeente Rucphen: wederom succesvol in goede sfeer 
In 2017 zaten de resultaten van de weidevogelbeschermers in Rucphen behoorlijk in de lift. Dat was 

gelukkig geen toevallige uitschieter, want in 2018 waren de resultaten van hetzelfde niveau. Er legsels 

van evenveel soorten gevonden en het nuitkomstpercentage bleef hoog. Opvallend is de vondst van 

maar liefst 4 patrijzenlegsels die allemaal uitkwamen. De sfeer binnen de groep is-zowel onder de 

vrijwilligers onderling als tussen de boeren en beschermers – prima en dat komt de samenwerking 

uiteraard ten goede.’ 

De resultaten op een rij: Aantal nesten - Waarvan uitgekomen - % : Kievit: 33 - 25 - 76; Scholekster: 

11 - 8 - 73; Patrijs 4 - 4 - 100; Wilde eend: 4 - 4 - 100; Fazant: 2 - 2 - 100; Totaal: 54 - 43 - 80. 

 
 

          

 

 

Verslag uilengroep 2018 
 

Vlak voor de ledenvergadering ontvangen wij het volgende verslag van Sjef van de Sande: 
 

Jaarverslag 2018 – uilengroep 

Steenuil 

Onze gemeente telt inmiddels 40 geregistreerde steenuilenkasten. Bij 22 hiervan was in 2018 sprake 

van bewoning door steenuitjes. In 16 gevallen kwam het tot een broedgeval, wat heeft geresulteerd 

in 36 uitgevlogen jongen. 

Sommige kasten worden bewoond door huismus, spreeuw of eekhoorn. 
 

Kerkuil 
 

Uit 4 van de 11 nestkasten zijn minimaal 10 jonge kerkuilen uitgevlogen. Bij 4 andere kasten is wel 

aanwezigheid van de uilen vastgesteld, maar was geen sprake van broedgevallen.  
 

Voor beide soorten geldt dat nog steeds ‘nieuwe’ nestkastlocaties worden ontdekt, maar gelukkig 

ook nog broedgevallen buiten nestkasten. 

 

 


