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Japanse duizendknoop 
De Japanse duizendknoop 
is een exoot waar we veel 
problemen mee hebben en 
welke moeilijk te bestrijden 
is. Ze verdringen de 
inheemse planten en de 
wortels die ooit wel tot 3 
meter diep in de grond 
zitten kunnen schade 
veroorzaken aan 

gebouwen, ondergrondse leidingen en wegen. In de groeizame tijd kunnen ze wel 20 cm 
per week groeien. Ze verspreiden zich makkelijk doordat er tuinafval wordt gedumpt of dat 
er grond wordt verplaatst en dat er stukjes van de wortels of stengels in zitten. Er zijn al 
veel manier geprobeerd om deze plant te bestrijden door o.a. injecteren met heet water of 
elektrocutie. Ook wordt geadviseerd om de planten herhaaldelijk te kneuzen of te 
verwijderen. 
In onze gemeente komt de Japanse duizendknoop ook veelvuldig voor, hij is altijd wel 
ergens te vinden. Op landgoed Wellenseind zijn ze begonnen met het uitzetten van de 

Japanse bladvlo. 
Hopelijk kunnen deze 
de plant wel de kop 
indrukken. Er is vooraf 
veel onderzoek naar 
gedaan of het niet 
schadelijk zou zijn voor 
ons biotoop.  Tijdens dat 
onderzoek zijn aan de 
vlo meer dan 100 
verschillende planten 
voorgeschoteld en het 
blijkt dat ze alleen maar 
kunnen leven van de 
duizendknoop.  
 

Door de gemeente zijn we benaderd om op enkele plaatsen de duizendknoop te bestrijden 
door ze uit grond te trekken en op één plaats te verzamelen. Door enkele leden van onze 
vereniging is daar gehoor aan gegeven en ze zijn enkele zaterdagen aan het werk 
geweest.                                                                                                                     Foto Piet Peijs 

Foto Jos Laarakker 
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Tijdens de nacht-telling met de 
werkgroep Broedvogel 
Monitoring zagen we deze 
nachtzwaluw zijn roestplek 
voor overdag innemen. Toen ik 
anderhalf uur later terugkwam 
met mijn camera zat hij er nog. 
Ik had het geluk dat hij roerloos 
bleef zitten tot er iemand met 
een hond voorbijkwam. 
Gelukkig had ik hem toen al 
vereeuwigd.  
Foto en tekst Jos van Gool 

 

 

  

Door Heemkunde 
werkgroep Reusel is 
een stukje van de 
dodendraad uit de 
eerste wereldoorlog 
nagebouwd langs het 
fietspad vanaf de 
Grote Cirkel richting 
Bladel.  

Omdat de Heemkunde werkgroep niet de middelen heeft om het gras en de boompjes 
onder en rond de draad te verwijderen wordt dit elk jaar door onze vereniging gedaan. 
Dit jaar is dit ook weer gebeurt.                                                             Foto Jos Laarakker 
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Een groene zomer 
Dit jaar hebben we voor de 
afwisseling tot nu toe een 
natte en groene zomer.  Dat 
heeft ook tot gevolg dat er 
weer veel bloemen, insecten 
en vogels zijn. Dit is voor 
onze leden een mooie 
gelegenheid om veel foto’s 
te maken en deze te delen 
via de waarnemingen app 
van onze vereniging. 
Dagelijks komen via de app 
mooie foto’s binnen. Het is 
niet mogelijk om al deze 
mooie foto’s te plaatsen in 
de nieuwsbrief. Als ik dit wel 
zou doen zou het een 
fotoboek van 20 pagina’s 
worden. Toch zijn alle foto’s 
en anekdotes welkom.   

 

Bandheidelibelle foto Henry Wenting 

 

Marianne en Harrie Tuerlings krijgen nieuwe 
buren. Ze zijn al volop aan de bouw van hun 
nieuwe huis begonnen. 
 
Foto Marianne Tuerlings 
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Bij Willem Hendriks in de 
schuur hebben de 
kerkuilen voor de eerste 
keer een nestje jongen 
grootgebracht. Ze lieten 
zich ook nog fotograferen 
door Willem. 

 

 

 

             Heideblauwtje           Foto Piet Peijs Huismoeder      Foto Theo van de Voort 
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Een winterkoninkje in haar 
zelf ingericht woning. 

Foto Henk Moeskops 

Links  
Zwart weeskind 
Foto  
Astrid van de 
Meulengraaf 
 

 
 
Rechts 
Patrijzen in de 
voortuin van 
Hans van Limpt 
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Nieuws van de bestuursvergadering 

 Het bestuur heeft besloten dat we krantenartikelen welke niet relevant zijn 
aan onze vereniging niet in onze nieuwsbrieven plaatsen. 

 Brabants Landschap is nog steeds in overleg met de gemeente om te kijken 
of er een permanente oplossing kan komen voor de paddenoversteek in het 
Beleven. 

 De WBTR-wet (zie https://wbtr.nl/) is vanaf 1 juli van toepassing. Het bestuur 
zal informeren hoe andere verenigingen hier mee omgaan. 

 Samen met de coördinator van de weidevogelwerkgroep worden alle 
percelen waar we vergunning hebben om te lopen geïnventariseerd en met 
de grondeigenaren wordt contact opgenomen i.v.m. de loopvergunningen. 

 Er zijn nog steeds vacatures voor de uilenwerkgroep, reactie via het 
mailadres van de vereniging. 

 Na de zomervakantie wordt de lange termijnplanning voor de 
buitenwerkzaamheden gemaakt. 

 Vanuit de gemeenschap zijn er ideeën geopperd om het rolstoelpad uit te 
breiden vanaf de Pikoreistraat via de Achterste Heikant, De Wielen naar de 
Turnhoutseweg. We hebben toegezegd dat we alle medewerking willen 
verlenen maar het organisatorisch niet op ons gaan nemen. 

 

 

 

 

 

 


