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VOORWOORD  
 
Voor u ligt het jaarverslag 2012 van de Natuurwerkgroep Liempde. Wederom heeft 
onze secretaris, Bernadette, samen met een aantal vrijwilligers, gezorgd voor een        
inhoudelijk goed en tevens mooi verzorgd jaarverslag.  
Ook, vanaf deze plaats, dank aan de schrijvers van de artikelen. 
 
Wederom is er een verenigingsjaar voorbij gevlogen.  
2012 bracht veel nieuwe activiteiten en projecten, maar ook veel traditionele 
verenigingsactiviteiten, die hun waarde gedurende de vele jaren bewezen hebben. 
In dit voorwoord wil ik middels een aantal hoogtepunten en aandachtspunten het 
verenigingsjaar 2012 doornemen. Gezien de grote hoeveelheid activiteiten en 
bemoeienissen van onze vereniging, weet ik dat ik nooit een volledig beeld zal 
kunnen schetsen.  Dat is dan ook niet mijn bedoeling. Deze ‘bloemlezing’ is volledig 
willekeurig en is gebaseerd op die zaken die mij op het moment van schrijven te 
binnen schieten. 
 

 We hadden het afgelopen jaar gemiddeld 125 actieve, consumerende en 
donerende leden. 

 Vlechtheggen:  
-  aanplanten van (Karthuizer)vlechtheggen  
-  een aantal leden volgt een cursus t.b.v. aanleg en onderhoud 
Krijgen we in de toekomst een eigen team dat mee gaat doen aan het NK 
“Heggenvlechten”? 

 Het project “De smaak van Het Groene Woud Hoogstamfruit” => bestuurlijke 
vertegenwoordiging in de stuurgroep.  
In 2012 zijn ruim 630 hoogstamfruitbomen geplant in Het Groene Woud  

 Oprichten en coördineren van een zogenaamde hoogstambrigade, die 
particulieren gaat adviseren en helpen bij de snoeiactiviteiten.  

 Diverse ‘Groen en doen’-aanvragen zijn gehonoreerd. 
 Op 15 maart vond de goed bezochte jaarvergadering plaats.  
 Boomplantdag op 21 maart: aanleg van een Karthuizer vlechtheg.  

Locatie De Speet aan de Savendonksestraat. 
 Op 25 maart vond de inmiddels traditionele vrijwilligersdag plaats: een bezoek 

aan het vlechtheggengebied bij Beugen o.l.v. Marius Grutters. 
 Dankzij het Populierenproject zijn er in 2012 ruim 1200 populieren en bijna 

220 Liempdse wilgen aangeplant. 
 Discussie aangezwengeld: wel of geen MacDonalds in/bij de Liempdse 

Barrière? De reacties van zowel leden als niet-leden toonden aan dat het een 
heet hangijzer is. 

 Zowel de Natuurwerkgroep als diverse individuele leden ontvingen dit jaar 
weer Groene Handdrukken. Een erkenning voor het vele positieve werk dat er 
gedaan wordt t.b.v. de natuur in Het Groene Woud. Gefeliciteerd. 

 SPPILL-activiteiten worden ondersteund door onze vereniging; bijvoorbeeld 
deelname aan “Proef Liempde” op 6 mei. 

 Gidsenpool in oprichting 
 9 zondagse wandelingen/excursies 
 9 donderdagen met lezingen, natuurfilms en fotopresentaties 
 Pinksterweekend naar Monschau 
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 Deelname aan WUBBB (Werkgroep Uitvoering Bestemmingsplan 
Buitengebied Boxtel) 

 Diverse vormen van bestuurlijk overleg; onder andere met medewerkers van 
de gemeente Boxtel, natuurwerkgroep Boxtel (WNLB) en Staatsbosbeheer. 

 Biologisch barbecue op 22 juni 
 Ook de eindejaarsbustocht op 28 dec. naar ‘de Noordwaard’ in de Biesbosch, 

was weer een groot succes. 
 
Niet vermeld, maar zeker niet vergeten, is het vele werk van alle werkgroepen. 
Mensen bedankt! 
 
Tot zover het voorwoord van uw voorzitter. 
Ik wens u veel leesgenot en nog meer leefgenot in de schitterende natuur om ons 
heen. 
Laten we er met z’n allen voor zorgen dat onze kinderen en onze kindskinderen 
kunnen blijven genieten van de natuur in Het Groene Woud. 
 
Bedankt. 
 
Ad de Kort 
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Natuurbeleid & Natuurwerkgroep Liempde 
 

Voor het natuur- en landschapsbeleid is 2012 een erg belangrijk jaar geweest. Niet 
alleen is er een Blekerloos kabinet gekomen maar ook heeft de provincie Noord-
Brabant flink in de buidel getast. 
 

Rijksbeleid  

Door staatssecretaris Economische Zaken Henk Bleker werd in 2010 het 
natuurbeleid flink gekort. Eerder gemaakte langjarige afspraken werden op 17 
oktober 2010 plotseling opgezegd. Geld voor natuuraankopen was er niet meer en 
geld voor natuurbeheer werd met 40% gekort. Ook werd de afgesproken Ecologische 
Hoofdstructuur (EHS, de toekomstige natuur in Nederland) verkleind. Alleen 
Europese afspraken werden nagekomen, het Nederlands beleid werd verwijderd. 
Natuurminnend Nederland stond op de achterste benen, de 12 provincies (via het 
IPO, het interprovinciaal overleg) voorop. Uiteindelijk werd in 2012 een IPO akkoord 
afgesloten waarin de scherpe kantjes ervan af waren. Via het zgn. Lente- of 
Kunduzakkoord werd zelfs wat geld aan de natuurbegroting toegevoegd. Via de 
nieuwe afspraken van het tweede kabinet Rutte werd zelfs wat geld (jaarlijks 200 
miljoen) extra aan de natuur gegeven Staatssecretaris Sharon Dijksma zal de 
natuurklus gaan klaren. Een belangrijke component van Bleker blijft wel overeind, 
niet het Rijk maar de provincies gaan over het natuurbeleid. De oorspronkelijke EHS 
is gelukkig weer uitgangspunt.  
 
Brabants Beleid  
Brabant was een van de felste opponenten van Bleker. Brabant besluit bij de 
samenstelling van de nieuwe Gedeputeerde Staten om de oorspronkelijke (ruime) 
EHS in het beleid te volledig te handhaven. Zij creëerden een Bleker c.q. Rijks-EHS 
en een Brabantse EHS. Brabant is een rijke provincie, met name door de verkoop 
van de Essent-aandelen is er veel geld binnengekomen. In 2012 besloot Provinciale 
Staten om twee belangrijke budgetten vrij te maken voor natuur en landschap 
namelijk: 
 

Landschappen van Allure (€ 56 miljoen) 
Voor de drie Landschappen van Allure (Maashorst, Het Groene Woud en de 
Brabantse Wal) werd geld vrijgemaakt voor investeringsvoorstellen. Het Groene 
Woud krijgt dus ruim € 18 miljoen voor goede projecten. Deze projecten worden 
begin 2013 klaar gemaakt. Voor Liempde heeft dit grote consequenties. Het meest 
belangrijke project is “Kloppend Hart” waarvan de gemeente Boxtel de trekker is. Niet 
alleen wordt via dit project het Edelhert weer onderdeel van de Liempdse natuur 
(Velder, Scheeken) maar wordt ook via SPPILL flink geïnvesteerd in Liempde en het 
Liempdse buitengebied.  
 
Brabant Uitnodigend Groen (BRUG, € 246 miljoen)  
Eind 2012 heeft Provinciale Staten dit geld vrijgemaakt voor Brabantse natuur en 
landschap. Ook hier hebben de drie Landschappen van Allure de voorkeur. De 
bedoeling is dat met dit geld weer natuur aangelegd wordt. De manier waarop is 
afgekeken uit de (goedkopere en snellere) manier waarop ARK-Natuurontwikkeling 
dit doet in Kempen~Broek. Door oud-gedeputeerde Jules Iding en Ger van den 
Oetelaar (als twee groene Brabantse vrijwilligers) zijn in de herfst van 2012 drie 
bidbooks aan Gedeputeerde Staten aangeboden, o.a. voor het gebied Het Groene 
Woud en de Maashorst. Hierin stonden voorstellen om het BRUG-geld goed te 
besteden. Begin 2013 zijn de bidbooks uitgewerkt, voor Liempde betekent dat tussen 
de Scheeken en het Dommeldal minstens 80 hectare nieuwe natuur zal worden 
aangelegd. Het e.e.a. zal worden uitgevoerd door Brabantse Landschap.  
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Werkgroep Kleine Landschaps Elementen 2011-2012 

 

 “De resultaten waren niet schokkend: meest ruigte planten, maar dat viel te 
verwachten. De meest opvallende planten waren wegedoorn, een kleine boom resp. 
grote struik die in volle bloei stond achter de wand en één bloeiende vogelmelk niet 
ver van de Dommeloever.” 

Dit klinkt niet als een bemoedigend begin, maar dat is het wel. Bovenstaand citaat is 
uit een e-mail van Jan van Dingenen, die beschrijft wat zijn werkgroep in 2011 heeft 
gevonden op het perceel aan de Gemondsestraat.  

Behouden, vernieuwen en ontwikkelen 

Behouden, vernieuwen en ontwikkelen kenmerken het jaar 2011 en 2012 voor de 
werkgroep Kleine Landschaps Elementen. We hebben nieuwe zaken opgepakt naast 
de continuering en vernieuwing van de bestaande. Het vervolg zal dit duidelijk 
maken. 

Gemondsestraat 

Nadat in 2010 het beheerplan voor het perceel aan de Gemondsestraat tot stand is 
gekomen, is de uitvoering voor 2011 en 2012 gedaan volgens dit plan. De weide is 
gemaaid, de poel weer vrijgemaakt en enkele wilgen geknot. Dankzij inventarisaties 
van de planten- en vogel-werkgroep gaan we in de komende jaren zien of het werk 
wat we hier als werkgroep Kleine Landschaps Elementen verzetten zijn vruchten 
afwerpt. De laatste keer dat er hier is geïnventariseerd was 2007, we hebben nu een 
nieuwe ‘nul’-meting van 2011 in zowel het voorjaar als najaar. Nog geen schokkende 
resultaten zoals Jan in zijn e-mail schrijft en dat maakt het des te interessanter om te 
kijken wat er de komende jaren gebeurt. 

Herscheweg 

De Herscheweg staat er weer fraai bij. De rij knotwilgen zijn geknot, ze hebben 
inmiddels een behoorlijke omvang bereikt. Enkele wilgen zijn niet geknot om 
schuilgelegenheid te bieden aan vogels. Zodra de andere wilgen zijn hersteld kunnen 
deze laatste wilgen gedaan worden. Er was een nieuwsbericht hierover te lezen in 
het Brabants Dagblad van 27 februari 2012. Een leuk stukje met aandacht voor de 
leuke kanten van het vrijwilligerswerk. Er heeft nog iemand op gereageerd die wilgen 
staken wilde om te poten in haar eigen tuin.  

Blauwhoefse loop 

Een nieuwe ontwikkeling voor onze werkgroep is 
het gebied rondom de Blauwhoefse loop. 
Gelegen in het zuiden van Boxtel tegen het spoor 
ligt een gebied van zo’n 5 hectare. De 
Blauwhoefse loop zorgt er voor water en drassige 
stukken 
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Er staan hakhoutbosjes en er zijn ideeën om het verder in te richten met bijvoorbeeld 
vlechtheggen. Een gebied met potentie. Samen met de gemeente gaan we ook hier 
werken met een beheerplan. Het gebied is te groot om alleen als natuurwerkgroep te 
behappen, dus we zullen in overleg met gemeente afspreken wat wij hier kunnen 
betekenen. In 2011 is hier de Natuurwerkdag geweest en in 2012 is er samen met de 
Jeugd Natuurwacht verder gewerkt in het hakhoutbos.  

 

Natuurwerkdag 

De Natuurwerkdag van 2012 was in samenwerking met Staats Bos Beheer en op 
verzoek van Jeanne op de Geelders. Een zeer grote groep vrijwilligers waaronder 
veel jeugd heeft de houtopslag van de hei gehaald. Hiermee blijven de 
leefomstandigheden van de soorten die van deze bijzondere biotoop afhankelijk zijn 
in stand. De werkomstandigheden waren erg nat, toch kan er teruggekeken worden 
op een zeer geslaagde dag. 

 

En verder 

Eind 2011 is er ook een bijzondere activiteit geweest met Stichting Promotie 
Projecten in Leefbaar Liempde (SPPiLL). Om het stroomverbruik van ‘Liemt in ’t licht’ 
te compenseren is er 250 meter vlechtheg en een bosje aangelegd bij de uitkijktoren 
aan de Meulekensweg. Vele handen waren daar aan het werk, waaronder ook de 
Jeugdnatuurwacht.  

Tot slot heeft de werkgroep een subsidie toegekend gekregen van Groen en Doen. 
Daarvan kunnen, in 2013, twee leden een basis motorzaag cursus volgen en een 
cursus “werken op geïsoleerde plekken”. Deze laatste met dank aan Het Brabants 
Landschap.  

Al met al een gevarieerd jaar waarbij we ons vaak hebben laten zien. Meer leden zijn 
altijd welkom, dus mocht je zelf nog zin hebben of ken je iemand die er wel voor te 
vinden is, schroom niet en kom een keer gezellig meehelpen. 

 

Namens de leden van de werkgroep Kleine Landschaps Elementen, 

Eric van Oijen. 
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Natuurwerkdag Geelders 3 november 2012. 
 
Een groepje vrijwilligers van de Heem-natuurgroep uit Sint-Oedenrode en van de 
Natuurwerkgroep Liempde was al om 9 uur vooruit gegaan naar het heideveldje van 
de Geelders en een Staatsbos-voertuig stond al met materiaal moervast in de leem, 
toen boswachter Janneke de Groot de parkeerplaats van café het Groene Woud op 
kwam rijden. “Waar zijn mijn hulpboswachtertjes?” schalde ze over de hoofden van 
de kleine honderd mensen die daar wachtten om te gaan werken. Onder hen zo’n 30 
kinderen.  
Gezamenlijk trok de groep naar het heideveldje van de Geelders dat nodig ontdaan 
moest worden van dennen- en berken-opschot. Met veel kunst- en vliegwerk had 
Roy, de boswachter, het voor elkaar gekregen om een ontvangstplek aan te kleden 
en samen met enkele dames van de werkgroepen iedereen met koffie en thee te 
ontvangen.  
Boswachter Janneke, namens Staatsbosbeheer, Bert Vervoort namens de Heem-
natuurgroep en Ad de Kort namens de Natuurwerkgroep, spraken de deelnemers 
van de werkdag kort toe, want er moest natuurlijk gewerkt worden. 

Iedereen, inclusief de kinderen, begon dan ook 
verwoed te kappen, te zagen en te ruimen. Dat het 
inmiddels was gaan regenen deerde niemand.  
 
 
 
 
 
 
 

Na een uurtje startte voor de kinderen een apart 
programma. Onder leiding van een zeer 
enthousiaste Janneke met een bolderkar, Bert 
Vervoort en Jeanne Soetens vertrokken ze naar de 
poel in het weilandje van de Geelders om waterbeestjes te scheppen. Daarna liepen 
ze met Bert en Jeanne het weilandje op om wat spinnen en andere beestjes te 
bekijken. 
 

Rond 12 uur kwamen ze drijfnat terug bij de 
catering, waar boswachter Roy enkele vuren had 
aangelegd. De kinderen zaagden stokken, maakten 
er een punt aan en mochten marshmallows 
roosteren boven het vuur. Heel spannend allemaal.  
Voor de hardwerkende volwassenen, die natuurlijk 
ook drijfnat waren geworden hingen twee 
verschillende soepen boven een vuur. Broodjes 
waren er in overvloed, evenals warme en koude 
dranken. Het was een gezellige boel, daar op de 

dreef in de Geelders. Enkele doordouwers zetten na de middag toch nog de zaag in 
de boompjes. Anderen gingen huiswaarts om de kinderen in een warm bad te zetten. 
Niet nadat ze van Janneke nog een kadootje hadden gekregen. 
Het was een prima verlopen dag, waarop hard is gewerkt. De kinderen hebben 
genoten. Jammer alleen van de regen. 
 
Jeanne Soetens 
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    Jaaroverzicht Jeugdnatuurwacht 2012 

In 2012 hebben wij de volgende activiteiten uitgevoerd: 

Op 14 januari  

Vogelvoederhuisjes maken. Zo als altijd werd er weer enthousiast getimmerd. Met 
dank aan Johan van Haaren. De vogels worden verwend in Liempde! 

Op 4 februari  

Informatief verhaal van jagers over het wel en wee van de jacht. Er werd met veel 
belangstelling naar de jagers geluisterd. Vooral de jachtgeweren waren interessant 
om even vast te houden! 

Op 2 maart 

Uitstapje naar de sterrenwacht, helaas slecht weer dus de koepel kon niet open. 
Maar er waren twee goede sprekers die een mooie voordracht hielden over de maan 
en het heelal. 

Op 14 april 

Natuuronderzoek in de Geelders. Met behulp van een Bosboekje waarin opdrachten 
stonden (boomhoogte meten, bodem- en waterdieren zoeken en determineren,  
grondprofiel bekijken en planten determineren) zijn de kinderen in groepjes aan de 
slag gegaan. Mooi weer en enthousiaste kinderen.  

Op 12 mei 

Uitstapje naar de eendenkooi in Den-Bosch. Prachtige natuur, maar opvallend weinig 
eenden! Leuke rondleiding met interessante informatie over de vangkooien en 
kooikershondje. 

Op 2 juni  

Seizoensafsluiting in Oisterwijk met wandeling, roofvogels en waterscheppen en 
lunch. Mooi weer en  een goede afsluiting. 

Op 2 september 

Installatie van de nieuwe leden op ons bloemenakkertje. Met dank aan Peter van de 
Wiel voor het installeren van de jeugdnatuurwachters. Prachtige bloemen en de 
kinderen gingen dan ook allemaal met een boeketje of zonnebloem naar huis. 
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Op 6 oktober 

Spinnen en insecten vangen en determineren in de Geelders. Helaas slecht weer 
maar toch een paar spinnen gezien.  

Op 3 november          

Hebben wij met de Landelijke natuurwerkdag  
meegedaan. Ondanks de regen erg leuk en gezellig. 
Zeker een activiteit die we jaarlijks mee willen doen. 

 

Op 8 december  

Wilgen knotten, een prachtig zonnetje en een mooie plek om te knotten. De kinderen 
werken hard en genieten van soep met stokbrood. 

Op 14 december 

Standje kerstmarkt voor promotie Jeugdnatuurwacht en verkoop Doeboeken. 
Ondanks het slechte weer gezellig en ook nog boeken verkocht.  

   

 

Bloemrijke akkerrand 

Naast onze maandelijkse activiteit hebben wij het Project Bloemrijke akkerrand in 
2012 opgestart. In 2013 vindt de uitvoering hiervan plaats. 

In de zomer van 2012 hebben wij ook subsidie gekregen van Streekgewest Groene 
Woud voor het opstarten van het project Bloemrijke akkerrand. Onderstaand korte 
informatie over het project (zoals het ook naar de lagere school is gestuurd om leden 
te werven). Helaas leverde dit weinig extra leden op. 

De korenbloemen en klaprozen bloeien, de bijtjes zoemen……..ja dat is wat wij 
graag weer willen zien in Liempde en vooral laten zien aan de kinderen. 
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Daarom hebben wij meegedaan aan het project ‘Het Groene Woud Doeboek’  en ons 
project een bloemrijke akkerrand ingediend. Het Doeboek is in opdracht van de 
Streekraad Het Groene Woud in 2012 gemaakt voor kinderen van 8 tot 12 jaar. Het 
boek is gemaakt zonder winstoogmerk. De opbrengst van het boek wordt besteed 
aan kinderprojecten die natuur en landschap in Het Groene Woud versterken. Wij zijn 
1 van de 10 projecten die door de kinderjury is uitgekozen om in aanmerking te 
komen voor een financiële bijdrage. 

Wij gaan dus ons bloemrijke akkerrand inrichten! Hiervoor willen we graag helpende 
handjes. 

Wat komt er zoal op het akkerlandje. 
Wij willen de komende winter en voorjaar 2013 op het akkertje een picknickplek met 
informatiebord(en), een (door onze jeugdnatuurwachters in te richten) insectenhotel, 
een educatief bijenhalletje en een bijenhotel plaatsen. We gaan vogelnestkastjes 
maken en deze in de bomen bij het akkertje ophangen. Vervolgens wordt in het 
voorjaar de akkerrand bewerkt en weer ingezaaid met een 
akkerbloemen/graanmengsel. Dan kan de natuur zijn gang weer gaan met als doel 
insecten, vlinders en bijen een handje te helpen. Met name die laatste groep heeft 
het heel moeilijk en zijn een heel belangrijke schakel in onze voedselketen. Dit besef 
wil de Jeugdnatuurwacht middels een natuurles op ons akkertje voor alle kinderen 
van de lagere school nadrukkelijk onder de aandacht gaan brengen e.e.a. in overleg 
met de basisschool. Over hoe en wanneer dit gaat plaatsvinden volgt t.z.t. nog 
nadere informatie via de ouderinfo. Daarnaast gaan we een korte wandelroute 
ontwikkelen, een ommetje van 1,5 km, waarbij de wandeling natuurlijk langs ons 
bloeiende akkerrand gaat en het onderkomen van de JNW het Wachterspunt aan de 
Oude Postbaan. Omdat het de bedoeling is dat iedereen het ommetje op eigen 
gelegenheid met (klein)kind kan gaan lopen maken we een folder met informatie over 
de natuur die langs de route te zien is en interessante weetjes over het gebied zelf.  

Slotwoord 

Kortom een productief jaar van de Jeugdnatuurwacht. Bij deze willen we de leden 
van de Natuurwerkgroep bedanken voor hun inbreng afgelopen jaar. 

Met vriendelijke groet namens kader Jeugdnatuurwacht, 

Diane Snelten 

Voorzitter Jeugdnatuurwacht 
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Jeugd Natuur Wacht   Liempde.  

Akkerrand -project  “De 19 Wilgen”. 

Het reeds enige tijd bestaande plan om te komen tot een  bloemrijke akkerrand  is 
inmiddels na overleg met 3 betrokken partijen in gang gezet. 

We hebben de mogelijkheid gekregen om, redelijk kort bij het Wachterspunt, de basis 
van de Liempdse Jeugd Natuurwacht, tijdelijk gebruik te mogen maken van een 
strook grond van ca. 3000 m2. De akker is eigendom van de Gemeente Boxtel, die 
deze graag ter beschikking stelde voor dit initiatief. Het doel van dit project is erop 
gericht om de leden van de Jeugdnatuurwacht, een groep van circa 40 kinderen in 
de leeftijd van 10 – 12 jaar, actief te betrekken bij het inrichten van dit terrein en 
natuurlijk ook bij het beheer en monitoren. Dat daardoor de kinderen spelenderwijs 
kennis nemen van de beplanting in de akkerrand en de daardoor aangetrokken 
insecten en andere dieren  en hun leefgewoonten is natuurlijk de opzet van het hele 
verhaal. 

De toe te passen zaaimengsels zullen bijen, hommels en vele andere  nuttige 
insecten een leefmilieu gaan verstrekken. Met name het versterken van de 
leefmogelijkheden voor bijen is een belangrijke zaak in deze opzet.   Dit belang en 
het besef daarover begint langzaam door te dringen, ook bij niet-natuurliefhebbers. 

Naast het educatieve karakter van de akkerrand voor onze jeugdleden is het wellicht 
mogelijk om een soort natuurpad- wandeling tot stand te brengen. Op deze wijze kan 
ook de rest van de Liempdse gemeenschap  hernieuwd kennis maken met akkerflora 
en fauna  die 40 jaar geleden nog redelijk normaal was.  Dit kan ook een 
stimulerende werking  hebben om mensen meer bewust keuzes te laten maken om 
hen meer insecten en bijen - minnende beplanting in hun privé omgeving aan te 
brengen. 
Er zijn nog talloze ideeën meer door het kader van de Jeugdnatuurwacht geopperd 
welke in de loop van het project, we denken aan een tijdsduur van ca. 5 jaar, 
uitgevoerd kunnen worden.  
Uit de  voorziene samenwerking met de plaatselijke Imkers - vereniging De Honingbij  
en de Stichting Boeremert en de Natuurwerkgroep Liempde zullen zeker nog  
interessante bijdragen verwacht mogen worden. Om dit project een bestendig 
karakter te geven willen we nader in gesprek gaan met de gemeente om te komen tot 
een langdurige gebruiksovereenkomst voor het perceel  met daarin afspraken  van 
wat wel en niet is toegestaan aan beplanting en aankleding van het terrein. 

Inmiddels heeft dit gesprek  plaats gevonden op maandag 3 juni 2012. Wethouder P. 
v.d. Wiel, de Hr. H. Heling en Mevr. Fr. Verstraten namens Gemeente Boxtel  en 
Margreet van Ruremonde en Bert Habraken namens de Jeugd Natuurwacht Liempde 
namen deel aan dit gesprek. Het plan werd enthousiast ontvangen en vanuit de 
gemeente kwam zelfs het voorstel om de op te stellen gebruiksovereenkomst voor 
een termijn van 10 jaar te laten gelden. In deze overeenkomst ook vast te leggen wat 
er zoal is toegestaan op het betreffende perceel.  Ook de suggestie om er een 
ommetje te realiseren waarin de akkerrand, het speeltuintje aan de Heuvelstraat en 
het centrum van Liempde worden opgenomen in de route werd met instemming 
ontvangen. 
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Kartuizerklooster onthult Geheimen aan de Dommel & 
Natuurwerkgroep Liempde 
 
Eind 2009 wordt het initiatief tot dit project genomen, nadat Jean Coenen in het 
Archief van het bisdom ’s-Hertogenbosch onverwacht op het archief van het 
kartuizerklooster Sint-Sophia van Constantinopel gestuit was.. De Stichting 
Kartuizerklooster Sinte Sophia van Constantinopel wordt daarom op 17 december 
2009 door Ger van den Oetelaar opgericht. Deze stichting dient voor 1 januari 2010 
het projectplan ‘Kartuizerklooster onthult Geheimen aan de Dommel’ in waarin zowel 
de kloostergeschiedenis als de verbindende, meer innovatieve deelprojecten 
voorgesteld worden. Door gemeenten, provincie en vele andere organisaties wordt 
zeer positief op het projectvoorstel gereageerd. Daarmee wordt ook het financiële 
hoofdstuk geregeld. Daarnaast verbinden partners, zoals Natuurwerkgroep Liempde, 
het Roois Cultureel Erfgoed, Stichting Schaapskudde Eerde, VZW Cartusiana, 
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC), schrijverscollectief Broneditie 
kartuizers van Sint-Sophia en Stichting Het Groene Woud in uitvoering, zich aan het 
project.  
 
Kloostergeschiedenis en andere publicaties 
In de publieksuitgave uitgave is de kloostergeschiedenis van kartuizerklooster Sint-
Sophia van Constantinopel weergeven.  Naast deze genoemde uitgaven over de 
geschiedenis van het klooster geeft de Stichting Kartuizerklooster Sinte Sophia van 
Constantinopel nog een drietal publicaties  uit over meer specialistische 
onderwerpen. Allereerst een uitgave over kartuizerhoeve Het Groot Duijfhuijs op 
Kasteren te Liempde geschreven door Ger van den Oetelaar. De tweede publicatie is 
geschreven door Jac Hendriks en Ger van den Oetelaar Inleiding 
en gaat over natuurgebied de Geelders, een gebied met een bijzondere relatie tot de 
kartuizers. De foto’s hiervoor werden geleverd door Bert Vervoort. De derde 
publicatie is samengesteld door Nettie van den Langenberg-Scheepers  en gaat over 
de kartuizers en hun relatie met het dorp Esch. Deze drie publicaties zijn bedoeld om 
de kartuizergeschiedenis ook in het landschap beleefbaar te maken. 
 
Beleefbaar maken van het landschap 
De landschappelijke beleving is in dit project goed uitgewerkt zodat over vele jaren 
dit project nog herinnerd zal worden. Door Stichting Het Groene Woud in Uitvoering 
c.q. Piet de Jongh is een kartuizerwandeling gemaakt, inclusief publicatie. Hierin 
worden de kartuizerhoogtepunten die men tijdens de wandeling tegenkomt 
beschreven. Via uiterst deskundige tekeningen van Annelies Ebregt worden 
bijvoorbeeld de walsystemen in de Geelders duidelijk gemaakt.  Bij een tweede 
landschappelijke toevoeging heeft Natuurwerkgroep Liempde een belangrijke rol 
gespeeld. Het betreft het aanplanten van een lange vlechtheg door Ollandse en 
Liempdse kinderen op voormalig kartuizereigendom aan de Savendonkseweg  op 
Kasteren. (nu van Staatsbosbeheer en fam. L. Peijnenburg).   
 
 
De kinderen plantten onder leiding en begeleiding van onze Natuurwerkgroep 
Liempde vele honderden struiken en kregen een door Huub Thorissen ontworpen 
kartuizerscapulier. Het betrof hier de 24ste boomfeestdag georganiseerd door onze 
Natuurwerkgroep. Nadat Jan Sanders in 2010 uit het kartuizerarchief het bewijs voor 
het bestaan van vlechtheggen in de Meierij geleverd had, zijn er vele initiatieven 
ontstaan om de gevlochten heggen terug te brengen in het landschap. Het door 
Streekrekening Het Groene Woud geïnitieerde vlechthegproject kent in 2012 bijna 
tachtig deelnemers die binnen het gebied van Het Groene Woud aan de slag gaan 
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met aanplant en onderhoud van vlechtheggen. Ook in dit vlechtheggenproject is de 
Natuurwerkgroep actief. Er wordt zelfs in 2012 gedacht aan een Liempdse 
vlechtheggenteam voor de Nederlandse kampioenschappen in 2013.  
 
 
 
Het derde landschappelijk initiatief is de 
poosplaats aan het Hoefje in Olland. Door 
medewerking van de agrariër Jan van Hoof is 
een prachtige plek ingericht met een dichtsteen 
en bank, ontworpen door Pien Storm Van 
Leeuwen. Deze plek wordt omringd door 
voormalige kartuizereigendommen (een 
boerderij en de kamp het Hoefje). Wellicht heeft 
hier in de buurt het klooster gestaan. Via de 
dichtsteen en de omgeving wordt extra aandacht gevraagd voor het contemplatieve 
gedachtegoed van de kartuizers.  
 
Product-markt-combinaties 
Onder aansturing van Roois Cultureel Erfgoed en SPILLL is een aantal 
kartuizerproducten ontwikkeld die de kartuizergeschiedenis verbinden met de lokale 
en regionale economie. Vooral ondernemers uit Sint-Oedenrode en Liempde tonen 
initiatief om innovatieve producten te ontwikkelen. Liempdse ondernemers onder 
leiding van Désiré van Laarhoven stelden toeristische dag- en verblijfarrangementen 
samen en bedachten kartuizerwijn, Gruytbier en een aantal andere producten.. 
Tijdens publieksdagen in Olland en Liempde en andere plaatsen waar de kartuizers 
sporen hebben nagelaten, wordt bekendheid gegeven aan deze producten. 
Liedjeszanger Jan van der Heijden uit Liempde componeerde zelfs een kartuizerlied 
en de Woudgraef van Kasteren (boswachter van de kartuizers) is door Paul Saris 
weer ‘tot leven gewekt’. 
 
Perkamentproject 
 
De kartuizerbronnen zijn vooral geschreven op perkament. Dit mooie en duurzame 
materiaal is de basis voor het perkamentproject, uitgevoerd onder leiding van 
Stichting Schaapskudde Eerde. Het kartuizerperkament inspireert om dit materiaal 
binnen Het Groene Woud nieuw leven in te blazen. Via koppeling aan de zeldzame 
heideschapen als perkamentleveranciers en de Design Academy Eindhoven als 
ontwerpers voor nieuwe gebruiksmogelijkheden voor perkament, is dit project 
uitgevoerd. Vele nieuwe ontwerpen zijn door de designers gepresenteerd. Daarmee 
kunnen straks nieuwe producten gemaakt en in de markt gezet worden. De 
schaapskuddes van zeldzame rassen zoals Kempisch Heideschaap, Drents 
Heideschaap en Schoonebeker vormen de basis voor het nieuwe perkament. Via 
workshops en andere mogelijke manieren wordt de kennis van het perkament maken 
bevordert en verspreid. Dit heeft ten doel dat initiatiefnemers, al of niet commercieel, 
het perkament gaan maken en/of gebruiken, zodat er een extra economische basis 
gelegd wordt voor de instandhouding van zeldzame schapenrassen. Deze 
schapenrassen krijgen door het perkamentproject een economische meerwaarde. De 
kennis wordt geconcentreerd en komt voor belangstellenden beschikbaar. Een aantal 
uitgaven van het kartuizerboek wordt bekleed met perkament van deze zeldzame 
schapenrassen.  
 
 
Ger van den Oetelaar 
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Natuurmomenten 2012 

03jan2012 Onze braakballenspecialist Toon Onderstein heeft na het uitpluizen van 
honderden braakballen de overgebleven resten op zijn land gedumpt. 
Nu belde hij met de mededeling dat er een heleboel kleine 
paddenstoeltjes op groeiden. Het bleek het compostborstelbekertje 
(cheilymenie theleboloides) te zijn. 

17jan2012 Via onze secretaresse Bernadette kregen we de melding dat er bij René 
Keulen (Kasterensestraat) een dode steenmarter was gevonden onder 
de houtmijt. Wij op onderzoek uit natuurlijk. Bleek het geen steenmarter, 
maar een bunzing te zijn. Waarschijnlijk om het leven gekomen toen de 
houtmijt door werkzaamheden instortte. 

30jan2012 Het is echt winter geworden. De komende week gaat het streng vriezen 
en overal worden de ijsbaantjes in orde gebracht. 

01feb2012 We hebben de cameraval gecontroleerd bij de Fam. Meertens in de 
Gasthuiskamp (Leemputtenweg). We vonden al wat dassensporen in 
de sneeuw. De camera was verschillende keren afgegaan. Bont konijn, 
poes, en jawel de das stond erop. Maar door de koude had de 
cameraval maar enkele seconden gewerkt. Dus 3 maal 2 seconden 
das! 

03feb2012     In het hele land heeft het gesneeuwd en meteen 830 km file. En 
vannacht vroor het ± 15°C. 

05feb2012 Door de strenge vorst en sneeuw zijn grote aantallen houtsnippen op 
drift geraakt. Er worden er de laatste dagen telkens een paar honderd 
gemeld. Tienduizenden houtsnippen trekken elke herfst vanuit 
Scandinavië via Nederland naar 
Zuidwest  Europa. Enkele duizenden 
houtsnippen blijven hier echter 
overwinteren als de winter dat toelaat. 
Ze kunnen dan makkelijk hun kostje bij 
elkaar scharrelen op de bosbodem. 
Maar doordat er nu een pak sneeuw 
ligt en de ondergrond flink bevroren is 
kan men ze nu ook op andere plaatsen aantreffen opzoek naar nog wat 
voedsel. 

                          

12feb2012 Bij Annie en Dré van Lierop was vandaag een 
sperwermannetje in het tuinhuisje gevlogen. Ik 
heb er mooie close up foto’s van kunnen 
maken voor hij weer werd losgelaten. 
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16feb2012 Maandag is de dooi ingezet en dinsdagmiddag waren de ooievaars 
weer terug in Kasteren. We zijn toch wel benieuwd waar ze bij die 
strenge vorst en sneeuw hun kostje bij elkaar hebben gescharreld. 

02mrt2012 In de jonge aanplant langs de Vleutstraat en in de Geelders zit de 
laatste dagen een klapekster. 

09mrt2012 Nadat we vorige week met Annemarie v. Diepenbeek en Pieter v. 
Breugel naar de Klottenpeel in de Rips waren geweest op zoek naar de 
heikikkers, vond ik er vandaag ook tientallen hier in Rooi bij de 
Hazenputten. De mannetjes worden enkele dagen rond de paring 
helemaal blauw. 

19mrt2012 Er staat een steltkluut in de plas voor de uitkijktoren aan de 
Meulekensweg evenals veel andere soorten zoals zomer- en 
wintertaling, kemphanen, grutto’s, slobeend, pijlstaart en kieviet. In de 
beemden bij de Herscheweg zijn de blauwborsten en roodborsttapuiten 
ook weer gearriveerd. 

20mrt2012 In d’n Hulst is het vandaag een drukte van jewelste door de vele 
vogelaars, die de steltkluut willen zien. Op landgoed Velder was het ook 
druk bij de Mibo (middelste bonte specht). Maar zeer irritant was het 
harde geluid, dat afgespeeld werd om de zeldzame specht tot kort voor 
de lens van de fotograaf te krijgen. 

21mrt2012 Vanmorgen hebben we bij de Fam Pijnenburg aan de 
Savendonksestraat een karthuizervlechtheg geplant. De basisscholen 
uit Liempde en Olland en vele leden van N.W.Liempde hebben 
gezamenlijk dit klusje geklaard. 

27mrt2012 We hebben enkele poelen in de buurt van het Duits lijntje 
geïnventariseerd op salamanders. We vonden in enkele poelen kleine 
watersalamanders. 

26apr2012 De ooievaars in de Maai zijn aan het voeren, dus er moeten jonkies op 
het nest zitten. 

28apr2012 In de beemden aan de Herscheweg zag ik vandaag een beflijster. De 
laatste weken zijn er vele waargenomen tijdens hun trek naar het 
noorden. 

 In de Sort hoorden we de eerste wielewaal van dit jaar. Een boomklever 
was druk in de weer met het voederen van zijn kroost. 

03mei2012 Vanavond/vannacht voor de eerste keer in de Mortelen wezen luisteren 
of er al volwassen mannetjes van de boomkikker zaten te roepen in de 
poelen om een vrouwtje te lokken. Op ons teltraject hoorden we in  4 
poelen enkele mannetjes roepen (4-3-1-1 stuks). 
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12mei2012 Onder een onderzoekplaat op Natuurbrug “Het Groene Woud” vonden 
we 2 grote glimwormen. Deze voeden zich met o.a. slakken, deze zitten 
er genoeg in de Scheeken. 

22mei2012 Op ’t Heike in de Geelders staan nu ± 40 vleeskleurige orchissen in 
bloei. 

06jun2012 Bij de Fam v. Nuland aan de Boxtelseweg in Olland heeft men vandaag 
een diertje gevonden tijdens het verleggen van de stoep. Ze dachten 
aan een hagedis, maar het bleek een kamsalamander te zijn van 14 cm 
lang. 

14jun2012 Vandaag onze boomkikker inventarisatie ronde gelopen in de Mortelen. 
We vonden 21 subadulten en 1 adult. Een boomvalk was op libellen 
aan het jagen boven een van de poelen. Een prachtig gezicht, die 
duikvluchten. 

18jun2012 In 1 van de gierzwaluwkasten bij ons aan de zijkant van het huis, blijken 
de gierzwaluwen jongen te hebben. Het is het 2e jaar dat ze daar in 
broeden. De jaren ervoor altijd onder de nokpannen. 

01jul2012 Na een telefoontje van Mari de Wit, dat er vele phegeavlinders vlogen in 
de Peel zijn we naar de Mariapeel in Helenaveen gereden. Er bleken er 
duizenden te vliegen. De vlinder heeft zwart-blauwe vleugels met witte 
stippen erop, vandaar ook zijn bijnaam “melkdrupje”. Op verschillende 
soorten planten zaten ze o.a. op braam, duizendblad en wilgenroosje. 
Ook stak er een gladde slang het pad langs het defensiekanaal over. 

19jul2012 Door ecologisch bureau Natuurbalans waren we uitgenodigd, om de 
door het bureau opgekweekte knoflookpadden, uit te zetten op de 
Nulandse heide. Hier was het landschap ingericht voor de hier enkele 
tientallen jaren geleden verdwenen paddensoort. De knoflookpad graaft 
zich overdag in. Dus moet het een zanderige omgeving rond de poelen 
hebben. Opvallend is dat het de kleinste paddensoort is en de larven 10 
cm lang kunnen zijn.  

28jul2012 De laatste gierzwaluwen zijn vertrokken boven Rooi. De 2 jongen bij 
ons uit de kast zijn dus ook voor 2 jaar het luchtruim ingegaan, want ze 
komen niet naar beneden voordat ze geslachtsrijp zijn en gaan 
broeden. 

04aug2012 De enige jonge ooievaar, die groot is geworden in Kasteren, is vandaag 
op trek gegaan. In de buurt van het pondje stonden vandaag 7 
ooievaars veel kabaal te maken. Later bleek de jonge ooievaar mee 
vertrokken te zijn. 

15aug2012 In de Mortelen blijkt nog minstens 1 jonge boomvalk op het nest te 
zitten. Nu weten we ook waarom we de ouders achter de libellen zagen 
vangen. 

22aug2012 In de Geelders staan 16 plantjes van de klokjesgentiaan in bloei. 



 17 

 

 

29sep2012 In de Overkamp vonden we vandaag een voor ons nieuwe 
paddenstoelensoort. Namelijk “de grote druppelzwam”. In de boeken 
staat deze als zeer zeldzaam. 

02okt2012 Het bosperceel waarin de dassenburcht in de Scheeken ligt is gerooid. 
De directe omgeving heeft men ontzien. Er zijn nog verse graafsporen, 
dus de dassen zijn niet verstoord. 

23okt2012 Bij “Masta aanhangers” op het industrieterrein in Rooi bleek een 
goudhaantje tegen een raam gevlogen. Na een telefoontje, wij erheen. 
Het beestje zat in een doos en was alweer fit. Na een fotosessie kreeg 
het weer de vrijheid. Wat een mooi vogeltje met zijn gouden kruintje en 
maar een gewicht van 8 gram. 

03nov2012 Met ± 85 personen, waarvan 30 kinderen, hebben we meegedaan aan 
de natuurwerkdag. De Heemnatuurgroep uit Sint Oedenrode, 
N.W.Liempde, Jeugdnatuurwacht Liempde en SBB hadden de handen 
in een gestoken om een stuk van ’t Heike in de Geelders te ontdoen 
van jonge dennen en berken. Na de pauze was er zelfs een 
kinderprogramma. Ondanks het slechte weer was het een geweldige 
dag. 

27nov2012 Vanmorgen om 6.40 uur heeft Toon Onderstein mij opgehaald om wat 
muizenvallen te gaan controleren. Toon was door een ecologisch 
bureau gevraagd om een traject langs de Beekloop, vanaf Westerhoven 
tot aan de Belgische grens, te onderzoeken op de aanwezigheid van 
waterspitsmuizen. Over 20 locaties had hij 200 inloopvallen uitgezet. 
Deze morgen zaten er 47 muizen in de inloopvallen, maar geen 
waterspitsmuis. Gelukkig had hij de avond ervoor er wel 1 gevangen. 

16dec2012 Deze zondagmorgen hadden we een excursie in de Sort en Scheeken. 
Met de hele groep zagen we een vos, die door de weilanden in de Sort 
slenterde. Zaterdagmiddag bij het voorwandelen kwamen we daar nog 
een flinke groep jagers tegen. Dus Reinaard is ze te slim af geweest. 

28dec2012 Met een volle bus zijn we naar de Noordwaard (Biesbosch) geweest. 
Door de vele regen die er de laatste dagen is gevallen moest de 
wandeling worden aangepast. We hoorden enkele Cetti-zangers fluiten. 
Deze vogel doet het daar heel goed. ‘s Middags moesten we door de 
regen het programma aanpassen en zijn we naar het 
Biesboschmuseum terug gegaan. Onze gids heeft ons daarna met de 
bus nog meegenomen door de polder en uitleg gegeven over akkerrand 
beheer. 

Groetjes, De Genieter. 
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Braakballen 

 In braakballen, zoals bij velen bekend, kom je soms aparte dingen tegen. Een heel 
aparte braakbal is in haar schuur door Marina van Grinsven gevonden. Deze viel op 
door zijn uitzonderlijke lengte. Er zat een vogelschedel in , die door Dirk Eijkemans is 
gedetermineerd als van een watersnip. De totale lengte van de schedel bedraagt 
maar liefst 9.0 cm. Ik heb zelf al zeer veel braakballen uitgeplozen met daarin ook 
wel eens grotere schedels , zoals van bruine rat en woelrat, maar zo’n grote prooi 
ben ik nog nooit tegen gekomen. De kerkuil moet haast wel deze watersnip zelf 
gevangen hebben. Deze vogels trekken vaak ‘s nachts van de ene naar de andere 
plaats.  

 

 

        De foto’s  zijn gemaakt door Wilma Sleegers 

 

 

Toon Ondersteijn 

 
 
 
 
 
 

============================= 
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Trektelpost de Scheeken. 
 
Hallo beste mensen, hierbij een verslagje van de telpost.  
Op 4 augustus 2012 hebben de telpost klaar gemaakt voor het seizoen. 
We hebben ons plekje mooi gemaaid en ook hebben we aan de Broekdijk  wat 
stukjes gemaaid zodat we fatsoenlijk konden parkeren. 

 
 
 
We hebben dit jaar weer flink ons best gedaan op de telpost.  
We telden gezamenlijk bijna  115 uur, verdeeld over 35 dagen. 
Hiermee kwamen we op 29.055 overvliegende vogels en 739 vogels die we ter 
plaatse gemeld hebben. 
Dat waren voornamelijk wilde eenden die er een tijdje rond gehangen hebben, en 
veel zangvogels die in de struwelen daar voorkomen zoals putters, goudvinken, 
matkoppen en roodborsttapuiten. Ook zagen we af en toe een watersnip of een 
witgatje en zelfs 1 keer een patrijs wat ook wel leuk is voor die omgeving daar. 
En we hebben een keer een waterral gehoord in het poeltje bij de telpost, die was 
waarschijnlijk ook op doortrek. 
 
 
Ook hebben we soms bezoek van reeën. 
 
 
 
 
 
 
Vorig jaar hadden we net zoveel uren daar gezeten als dit jaar alleen nu is het 
verdeeld over meer dagen. 
We hadden vorig jaar ook zo’n 7000 vogels meer dan dit jaar, wat voornamelijk komt 
doordat we een paar goede dagen gemist hebben wat betreft de doortrek van 
boerenzwaluwen, graspiepers en spreeuwen. 
In 2011 hadden we 98 soorten, tegen 96 dit jaar dus dat is bijna gelijk gebleven.  
Wel hebben we er dit jaar meer zeldzaamheden uit weten te pikken zoals een 
roodpootvalk en 2 grote piepers! 
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Vorig jaar hadden we zo’n superdag met gigantische roofvogeltrek, dit jaar hadden 
we heel vaak westenwind en dan word dus hele veel trek over het oosten van het 
land gestuwd, vooral met roofvogels merk je dat goed. 
Zo kun je dus goed zien hoe afhankelijk je bent van het weer en de wind. 
 
 2011 2012 

Buizerd 397 169 

Sperwer 93 55 

Bruine 
kiekendief 

4 2 

Blauwe 
kiekendief 

6 2 

Rode wouw 5 2 

Torenvalk 14 3 

 
Andere dingen die wel leuk waren dit seizoen: 
 
De doortrek van gaaien: 
 
 
 
 
 
 
                                                                                  
                                                                                    
                                                                                      
 
                                                                                   Grote bonte specht die af en toe voorbij  
                                                                                   kwam  
 
 
 
 
 
: 
 
 
 
 
                                                               
 
 
 
 
 
Al met al hebben we weer een leuk en gezellig seizoen gehad, en wat is er nou nog 
lekkerder dan in de Scheeken een beetje gaan zitten te buurten en wat vogels te 
tellen! Lekker in de vrije natuur! 
Iedereen die dit jaar mee geteld heeft, bedankt voor de aanwezigheid en tot het 
volgend telseizoen! 
 
Gr Dirk Eijkemans ,  
namens de vogelwerkgroep. 
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OVERZICHT WERKGROEPEN NWG PER 01 JANUARI 2012 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werkgroep Contactpersoon 

vanuit bestuur 

Coördinator Leden 

Pinksterweekend G. van de Sande   

Jaarprogramma A. de Kort M. Roestenburg M. Roestenburg, K. Voets 

Jaarverslag B. Roestenburg  J. van Dingenen 

Ruimtelijke Ordening A. de Kort M. vd Langenberg A. de Kort, K. Voets, J. vd Woude 

Gidsen G. van de Sande  B. Vervoort, B. Schellekens,  

J. Soetens, M. Bressers, A. Kuppens 

Planteninventarisatie B. Roestenburg J. v. Dingenen 

 

B. Schellekens, A. Gevers,  

T. Timmermans, M. v. Ruremonde, 

C. Sleutjes, A. & M. vd Waay,  

R. Keulen, B. Roestenburg, D. Knoops 

Vogelinventarisatie G. van de Sande D. Eijkemans A. v. Heerebeek, D. Eijkemans,  

P. v. Kasteren,  E. v. Diessen, D. Knoops 

 L. vd Laar, T. v. Gestel, T. Ondersteijn 

Nestkasten K. Voets T. Ondersteijn T. Timmermans, F. Vlamings, 

A. v. Heerebeek, D. Eijkemans,  

T. v. Gestel 

Kleine Landschaps- 

elementen 

K. Voets E. van Oijen H. v. Nassau, J. vd Heijden, K. Voets, 

D. Eijkemans, M. Bressers, T. Tesser 

A. Kuppens, A. de Kort, C. v. Kessel, 

E. vd Pas, M. Knoops,  C. Sleutjes,  

M. v. Zon, M. vd Langenberg,  

L. Schregardus 

Boomplantdag K. Voets K. Voets 

B. Roestenburg 

T. Timmermans, K. vd Griendt,  

J. vd Heijden, B. Schellekens,  

A. Vervoort, J. Soetens, M. Bressers, 

B. Termeer, A. Gevers, E. vd Pasch, 

M. v. Ruremonde, P. Manders,  

A. Kuppens, T. Ondersteijn,  

A. & D. v. Lierop, M. Termeer,  

H. v. Nassau, M. Roestenburg,  

J. vd Langenberg, J. Termeer 



 22 

 

PROGRAMMA 2012 NATUURWERKGROEP LIEMPDE  
 
Aanvang lezingen: 20.00 uur  in   Café ‘t Groene Woud,      
(tenzij anders vermeld)  Kasterensestraat 23 te Liempde  
 
Vertrek wandelingen: 09.00 uur bij Café ’t Groene Woud tel. 0411 631291 
(tenzij anders vermeld).  
www.natuurwerkgroepliempde.nl e-mail: info@natuurwerkgroepliempde.nl  
 

Datum:  Activiteit:  Door wie ?  

zondag  
08 januari 

Winterwandeling met soep en ……. Bert Schellekens 

zaterdag 
21  januari 

Werkochtend Kleine 
Landschapselementen 

Werkgroep KLE 

donderdag  
26  januari 

Terugkeer van de Otter  Bart  Beekers 

zondag  
12 februari 

Excursie Keent Theo de Mol 

zaterdag 
25 februari 

Werkochtend Kleine 
Landschapselementen 
Ivm carnaval 1 week later 

Werkgroep KLE 

donderdag  
01 maart 

Reptielen/hazelwormen Annemarie van 
Diepenbeek 

zondag  
11 maart 

‘t Hurkske Rini Kerstens 

donderdag  
15 maart  

Jaarvergadering   

zaterdag 
17 maart 

Werkochtend Kleine 
Landschapselementen 

Werkgroep KLE 

woensdag  21 
maart 

Nationale Boomplantdag  Bernadette en Karel  

donderdag  
29 maart 

Historie Geelders 
Vogels Geelders 
 

Jan Sanders/  
Arno Braam 

zondag 
15 april 

Vroege Vogeltocht  
start om 06.30 uur 
 

Arno Braam + 
vogelwerkgroep 

donderdag  
26 april 

Met de Zwaluwen mee naar 
Botswana 
 

Bennie van den Brink 

zondag 
13 mei 

Smeetshof 
excursie duurt  tot ongeveer 14.30 uur 
 

Ger vd Oetelaar 

25/28 mei Pinksterweekend Monschau Gerard 
 

donderdag 
31 mei 

(edel)herten in Nederland 
 

Chris Achterberg 
 

vrijdag  
22 juni  

Biologische barbecue met vooraf 
wandeling. Aanvang BBQ:20.00 uur 
Wandeling voor vanaf 19.45 uur 

 

  
PRETTIGE VAKANTIE!!!  
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Aanvang lezingen: 20.00 uur  in   Café ‘t Groene Woud,      
(tenzij anders vermeld)  Kasterensestraat 23 te Liempde  
 
Vertrek wandelingen: 09.00 uur bij Café ’t Groene Woud tel. 0411 631291 
(tenzij anders vermeld).  
www.natuurwerkgroepliempde.nl e-mail: info@natuurwerkgroepliempde.nl  

zondag  
09 september 
 

De fietstocht van Arnold vd Broek 
Vertrek om 09.00 uur  
Vertrekplaats:  De Vuurput 

Arnold vd Broek 

 
donderdag  
27 september 

 
Ledenvergadering met lezing 
trektelpost De Scheeken 
 

 
Dirk Eijkemans 
Thieu van Gestel 

zondag 
14 oktober  

Paddenstoelentocht  Geelders-
Overkamp 
 

Jeanne Soetens 
Bert Vervoort 

zaterdag 
20 oktober  

Werkochtend Kleine 
Landschapselementen 
 

Werkgroep KLE 

donderdag 
25 oktober 

Zeldzame en bijzondere planten in 
Liempde 
 

Jan van Dingenen 

Zaterdag 3 
november  

Landelijke Natuurwerkdag Werkgroep KLE 

zondag  
11 november 

Loonse en Drunense Duinen 
 

Piet de Jongh 

zaterdag 
17 november 

Werkochtend Kleine 
Landschapselementen 
 

Werkgroep KLE 

donderdag  
29 november 

Natuurfilms Mark Kapteijns 

zondag  
09 december 

Haanwijk Theo Quekel 

donderdag 
13 december 

Foto/dia-avond van en door de leden Dirk Eijkemans 

zaterdag 
15 december 

Werkochtend Kleine 
Landschapselementen 
 

Werkgroep KLE 

vrijdag  
28 december 
 

Bustocht, dat gaat naar …..toe?? Jeanne, Bert, Karel 

 
 
 
 
 
 

========================================== 


