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Rectificatie 
In de vorige nieuwsbrief stond een foutje.                                                      
Bij de foto van het Heideblauwtje stond vermeld dat dit een 
Heidelibel was, dus bij deze een correctie. 

                

Op zaterdag 18 september is de World Cleanup Day. 
Tijdens deze wereldwijde opschoondag wordt wereldwijd in 180 landen het zwerfafval 
opgeruimd.  
Wij hebben ons hier ook voor aangemeld.  
We willen op deze dag om 9 uur beginnen bij de Hollanders Hoeve en rond 13.00 uur 
stoppen.  
Wie wil er meehelpen? 
Aanmelden via het volgende mailadres jos.laarakker@hetnet.nl 
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Van diverse mensen uit Reusel kregen we het bericht 
dat er een Oehoe was gesignaleerd in het centrum van 
Reusel, er zijn ook mooie foto’s van gemaakt. Ik heb 
hiervan een melding gemaakt bij de Oehoewerkgroep 
Nederland en ook de vraag gesteld of het normaal is dat 
we deze vogel overdag zien, ik kreeg hierop het 
volgende antwoord. 

Het is zeker niet normaal dat hij overdag in het dorp is 
te zien. Sowieso zie je wilde Oehoes bijna nooit 
overdag. 
Dus ik vermoed dat het een ontsnapte of vrijgelaten 
Oehoe is. Helaas worden deze grote vogels als huisdier 
gehouden in vaak veel te kleine kooien. Na een tijdje 
hebben veel mensen er geen zin meer in en laten ze het 
dier dan los. Dat is slecht voor de wilde Oehoes. Die 
tamme dieren hebben ander gedrag, kunnen ziektes en 
zwak erfelijk materiaal in de wilde populatie brengen. 

Met vriendelijke groet, 

Oehoewerkgroep NL 

 

Foto Jan Hermans 

Foto Pieter Wouters 
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Ook voor onze vereniging is het komkommertijd, de werkzaamheden in de bossen liggen stil, het 
weidevogelseizoen is voorbij, de nestkasten van de uilen en de kasten op de sportparken zijn 
gecontroleerd. Ook de nodige controles en observaties zijn uitgevoerd. Er worden nog wel 
activiteiten uitgevoerd zoals het noodzakelijke onderhoud aan het rolstoelpad en het 
patrijzenproject. Ook zijn enkele mensen van onze vereniging de laatste weken bezig geweest met 
het verwijderen van de Japans duizendknoop, daarover heeft u in de vorige nieuwsbrief meer 
kunnen lezen.  
Voor de hobbyfotografen van onze vereniging gaat het gewoon door. Via de waarnemingen-app 
komen er dagelijks foto’s binnen van bloemen, vogels, vlinders, en alles wat er in de natuur is te 
vinden, enkele hiervan komt u verder in deze nieuwsbrief tegen. In deze nieuwsbrief iets meer 
informatie over de koninginnenpage.  

De koninginnenpage heeft een voor een vlinder een relatief grote spanwijdte tot 75 millimeter, en is 
daarmee een van de grootste vlinders die in België en Nederland wordt gevonden. De vleugels 
hebben overwegend gele kleuren en daarnaast een opvallende zwart-gele tekening met blauwe 
accenten, een rode vlek aan de achtervleugel en een langwerpig, zwart gekleurd 

vleugelaanhangsel dat de vleugelstaart of -slip wordt 
genoemd. De koninginnenpage heeft een zeer groot 
verspreidingsgebied in vergelijking met andere vlinders. 
In heel noordelijk en westelijk Europa komt de vlinder 
als trekvlinder voor. Hij wordt ook aangetroffen in België 
en Nederland, maar het was hier geen algemene soort. In 
België was de vlinder permanent gevestigd in het 
zuidoosten van het land en kon overal als zwerver 
worden aangetroffen. In Nederland was er tot in het begin 

van 1980 alleen nog een flinke populatie in Limburg. Daarna zijn de waarnemingen in het zuiden 
van Nederland sterk toegenomen. Op dit moment zie je ze regelmatig vooral op vlinderstruiken 
maar ook op andere bloemen. In de moestuin 
zitten ze dikwijls op het loof van de wortels of 
op de bloemen van de venkel, daar kun je ook 
de rupsen vinden.  
Zwervende koninginnenpages worden sinds 
2010 steeds vaker ten noorden van de grote 
rivieren gezien en in de lente zie je ook 
nakomelingen ervan. Tot op 
de Waddeneilanden worden soms exemplaren 
waargenomen. De vliegtijd in België en 
Nederland is van maart tot en met oktober. De temperatuur is een belangrijke factor voor het 
voortplantingssucces van de vlinder. In warme jaren zijn er meer generaties dan in koele jaren. In 
Groot-Brittannië komt meestal één generatie per jaar voor en in warme jaren twee. In Nederland 
zijn twee generaties gebruikelijk, in warmere jaren kan dit oplopen tot drie. Na warme lentes 
worden er beduidend meer koninginnenpages waargenomen in Nederland. Een droge lente leidt 
echter tot minder vlinders.                           Informatiebron Vlinderstichting en Wikipedia      Foto’s Jos Laarakker   
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Langs het rolstoelpad hadden 
we een plekje waarvan we 
vonden dat dit een mooi punt 
was om even uit te rusten en te 
genieten van het mooie 
bloemenmengsel en het 
insectenhotel. We hadden van 
iemand drie mooie 
boomstronken gekregen, deze 
hebben we daar ingegraven 
zodat de wandelaars en fietsers 
erop kunnen gaan zitten. 

Foto’s Jos Laarakker 
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Zo mooi is de zomer van 2021 
 

 

                      Gehakkelde Aurelia Frans Berndsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

Blinde Bij Theo van de Voort 

 

Boomwrat Piet Peijs 

 

 

Huismoeder Jos van Gool 

Een mooie bewoner van ons          
patrijzenproject aan het Buspad.  

Henk Moeskops 

 

Grote Keizerlibel 
Ruud van Cuik 

 
Spaanse vlag Frans Berndsen 

 

Bloemenstrook langs het rolstoelpad Petra Lauwers 
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Patrijs met jongen aan de Kleine Hoeven  
Henk Moeskops 

 

Keizersmantel   Ruud van Cuijk 

Gewone paardenvlieg Theo van de Voort 

 

Jonge rugstreepad Ruud van Cuijk 

 

Vuurlibel Piet Peijs 
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Nieuws van de bestuursvergadering 

 Samen met de gemeente, Brabants Landschap en de coördinator van de 
poelen zijn we bezig om een oplossing te zoeken voor de paddentrek in het 
Beleven. 

 Na de zomervakantie is er overleg met de stichting Natuurpad De 
Hoevenhei Rolstoelpad) over de ontwikkelingen en hoe we in de toekomst 
verder gaan. 

 Op 3 oktober staan we met een stand op de natuurmarkt bij het 
streekmuseum in Eersel. In het verleden hebben dat al meer gedaan, deze 
stand werd meestal bemenst door de bestuursleden. Het verzoek is of 
enkele mensen hieraan mee willen werken zodat we elkaar een keer af 
kunnen lossen. 

Koevinkje Jos van Gool 

 

Pyamazweefvlieg Theo van de voort 

 

Grote weerschijnvlinder Jos van Gool 

 


