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De maand oktober is weer de maand dat de wandelroutes door een aantal leden van onze vereniging worden 
gecontroleerd en zonodig  gerepareerd. De defecten gemeld aan de gemeente. 
Door de werkgroep van vrijwilligers is via VisitBrabant  een handboek samengesteld zodat iedereen in onze 
provincie op dezelfde manier de wandelroutes controleert en onderhoud. 
 

Hier enkele 
afbeeldingen van 
de werkzaamheden 
die moeten 
gebeuren. 

De kolibrievlinder komt voor in Zuid-
Europa en Noord-Afrika.  Het is een zeer 
snelle soort, het is een van de bekendste 
trekvlinders. In de zomer vliegen grote 
aantallen kolibrievlinders naar het 
noorden en westen van Europa en in het 
najaar trekken ze naar zuidelijkere delen 
van Afrika. Ze worden jaarlijks ook in 
België en Nederland aangetroffen. 
Omdat hij de nectar vliegend uit de 
bloemen haalt en daarom ook nooit stil 
zit is hij moeilijk te fotograferen. Theo 
van de Voort is het toch gelukt om hem 
vast te leggen. Op de foto is duidelijk de 
lange tong te zien waarmee hij de nectar  
uit de bloem haalt                  

Binnen het Patrijzenproject zijn vier 
steil-wandjes gegraven voor de 
zandbijen. 
Zandbijen zijn solitaire bijen, die 
een nest maken in het zand. 
Zandbijen vliegen van maart tot en 
met september en er zijn wel 75 
soorten.  
Deze bijen zorgen ook voor de 
bestuiving.          Foto’s: Ruud van Cuijk 
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Aan het rolstoelpad is ook weer hard 
gewerkt. De poelen zijn opgeschoond en 
het pad is met een trilplaat geëgaliseerd . 

 
Foto’s Ruud van Cuijk en Jos Laarakker 

        

Het kapstokken van de wilgen bij het patrijzenproject is een hele klus. We zijn tot nu toe drie keer op een 
zaterdag voormiddag bezig geweest maar het is nog niet klaar. Wat het kapstokken van wilgen inhoud is in 
het jaarverslag van 2017 uitvoerig beschreven.                                                                                  Foto’s: Ruud van Cuijk 

 

In de bloemenstrook aan het patrijzenproject werd door 
Ruud van Cuijk deze foto van de Oranje Luzernevlinder 
gemaakt. Deze waarneming heeft hij aan de Nationale 
Databank Flora en Fauna gemeld. Dit was de 15e melding 
in Nederland, deze vlinder is nu in Noord-Brabant 5 keer 
gezien. 
Omdat door diverse mensen in onze vereniging  foto’s 
van de natuur worden gemaakt die dan door worden 
gestuurd via de verschillende apps hebben we een 
waarnemingen app aangemaakt. Via deze app kunnen 
we de foto’s delen en informatie inwinnen. 
Als u interesse heb in mooie foto’s van de natuur in uw 
omgeving, kunt u zich aanmelden bij Ruud van Cuijk   
Tel: 0621307793 
 

Foto’s: Ruud van Cuijk en Jos Laarakker 
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Hier ziet u enkele foto’s die via die waarnemingen 
app worden gedeeld. 

De foto van deze 
bijzondere paddenstoel  
is door Noud de Bresser 
gemaakt.  

Bas-Jan van de 
Leede heeft een 
foto van de rups 
van een 
Meriansborstel 
gemaakt. 

Door Henry Wenting is deze foto van een 
Slankpootvlieg die over het water loopt gemaakt 

                                       

Bij het 
patrijzenproject zijn 
we aan het 
experimenteren met 
een camaraval. Dit is 
één van de eerste 
opnamen, een reebok.    

De patrijzen hebben bijna de weg naar het patrijzenproject 
gevonden. Op 14 oktober heeft Henk Moeskops  achter camping 
het Planken Brugske langs de Raamloop  er 9 waargenomen. 
Eén heeft hij vast kunnen leggen en doorgestuurd via de 
waarnemingen app 
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Najaar - en winteractiviteiten 2018 – 2019 

 
LOKATIE ACTIVITEIT DATUM 

ZWARTVEN 
Hooge Mierde: 

Jonge dennen verwijderen 
Verzamelen bij begin fietspad Turnhoutsepad 

27 oktober 

NATIONALE 
NATUURWERKDAG 

Berken en jonge dennen verwijderen aan                      
De Groote Cirkel, Reusel 

03 november 

DE GROOTE CIRKEL, 
Reusel 

Berken en jonge dennen verwijderen. 
Verzamelen bij begin van de fietspad aan het eind 

van de Burg. Willekenslaan 

17 november en 1 
december 

ZWARTVEN 
Hooge Mierde: 

Jonge dennen verwijderen 
Verzamelen bij begin fietspad Turnhoutsepad 

15 december 

DE GROOTE CIRKEL Berken en jonge dennen verwijderen. 
Verzamelen bij begin van de fietspad aan het eind 

van de Burg. Willekenslaan 

05 januari 

DE GROOTE CIRKEL Berken en jonge dennen verwijderen. 
Verzamelen bij begin van de fietspad aan het eind 

van de Burg. Willekenslaan 

19 januari 

DE GROOTE CIRKEL, 
Reusel 

Berken en jonge dennen verwijderen. 
Verzamelen bij begin van de fietspad aan het eind 

van de Burg. Willekenslaan 

02 februari 

ZWARTVEN 
Hooge Mierde: 

Jonge dennen verwijderen 
Verzamelen bij begin fietspad Turnhoutsepad 

16 februari en 2 
maart 

NATIONALE 
OPSCHOONDAG 

Precieze activiteit en locatie worden nog bekend 
gemaakt 

23 maart 

 
 
We werken van 09.00 uur tot 12.00/12.30 uur. 
 
Overige werkzaamheden die nog in de planning staan voor dit seizoen: 

• Voortje en Beekakkersweg: berken en dennen verwijderen. Kleine onderhoudsbeurt. 
• Onderhoud kikker- en paddenpoelen: moeilijk vooruit te plannen i.v.m. inschakelen kraan. 
• Aanplanten bij Van Linschoten, hoek Beekakkersweg / Broekkant, Lage Mierde. Moeilijk ver vooruit te 

plannen i.v.m. levering plantmateriaal. 
• Het Panneven zou evt. ook nog opgenomen kunnen worden in de cyclus van werkzaamheden. Wellicht 

voor het volgende seizoen. 
 
Deze overige werkzaamheden kunnen we doen op een van de zaterdagen waarop we een andere activiteit hebben 
gepland of we spreken een datum tussendoor af, zoals afgelopen seizoen ook wel eens gebeurd is. 

Op 3 november is de Nationale  Natuurwerkdag, aanmelden kan via de website 

• http://www.natuurwerkdag.nl/   
• klik op provincie 38  Noord Brabant 
• zoek op woord Reusel  daarna op info en aanmelden 

 


