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Nieuwsbrief juli 2019 

Agenda: 
 

Zaterdag 7 september – 14.00 uur: Excursie Welberg te Steenbergen 
Zaterdag 2 november – 09.00 uur: Natuurwerkdag 
Vrijdag 15 november – 19.30 uur: Algemene ledenvergadering 
 

 
Flower Power  

 
Op zondag 23 juni vond de jaarlijkse wandeling plaats. Door de hitte waren er weinig 
wandelaars. 
 

Op donderdag 27 juni werd de Flower Power dag goed bezocht. ’s Morgens waren er vier 
presentaties. Voorzitter Kees Kools bedankte Udo Prins voor zijn bijdrage aan het project. In 
de middag werden enkele akkers bezocht. 
 
 

    

 

 
Op woensdag 3 juli werden de akkers voor de 2e keer geïnventariseerd. Ook dit keer ging Peter 
een paar keer uit zijn dak. De resultaten lijken nog beter dan vorig jaar. 
 

Inmiddels is verlenging met 1 jaar van het project aangevraagd bij de provincie, omdat 
Landgoed Schijf definitief groen licht heeft gekregen voor de aanleg van 2 kruidenakkers van 
totaal 4,6 ha. De overgebleven populieren zijn in verband met valgevaar ten gevolge van rot 
aan de voet van de bomen inmiddels gerooid. Het betrof een tijdelijk bos. 
 

Bij Brabant Water wordt een proef gedaan met Bokashi (Ingekuild gras dat m.b.v. bacteriën 
tot compost wordt omgezet). Als dit slaagt wil Defensie dat ook doen voor hun akkers. 
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‘t Gaegelpad 
 

Van Mans de Jong ontvingen we de volgende berichten: 
 

Zaterdag 6 juli: 
Ik ben deze ochtend bij de Luienhoekseplas gaan inventariseren. Ik trof er 2 zangposten aan 
van de kleine karekiet, een blauwborst en twee sprinkhaan rietzanger. De laatste soort is 
geheel nieuw voor de plas en Jasperheide. De blauwborst heeft trouwens een nest 
uitgebroed. 
 

Donderdag 11 juli: 
Ik was rond 08.30 uur voor inventarisatie bij het Hogedonkseboske. 
Op het gelukkig nog niet gemaaide wandelpad trof ik de volgende vlindersoorten:  
Zwartsprietdikkopje, oranje zandoogje, bruin zandoogje, Icarusblauwtje en witjes. 
Alles bij elkaar zeker 75 vlinders. Dikkopjes en zandoogjes leggen hun eitjes op grassen. 
Het is er ook vroeg in de ochtend al warm gezien de ligging van het pad. 
Zo vroeg in de ochtend is dit best veel. 
 

      
Zwartsprietdikkopje                                                             Spotvogel 
 
In het struweel trof ik twee paartjes grasmussen; een ouderpaar met 3 jongen, het andere 
paar met 4 jongen. Verder een paartje roodborsttapuitjes met jongen, gezien hun gedrag. 
De verrassing was de aanwezigheid van een spotvogel. 
  
Nieuwe aanplant. 
Een groot deel van dit geheel staat nu vol met de pioniersplant Melde. 
Deze Meldes zijn geweldig in trek bij de kneuen en putters met hun jongen. Ze zijn ook 
tijdens de herfst en winterperiode van groot belang. Bijna nergens zijn deze zaden nog 
beschikbaar voor de trekkende vinkachtige. 
Ik telde op dat moment zeker een 20 tal kneuen. Zij eten de onrijpe zaden. 
 

Mijn hoed af voor jullie inzet en het mooie en geweldige resultaat. Proficiat. 
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                                                                   Vrijwillig landschapsbeheer 
 

De vrijdaggroep blijft in de weer met het verwijderen van Amerikaanse vogelkers en zwerfvuil aan de 
Gastelsebaan. Verder werd Bakkersmeer en het Korhoenpad ontdaan van Jacobskruiskruid (bovenste 
foto) en de bijenrotonde opgeknapt (onderste foto). 

     

 
 

 
  


