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Doorstapwandeling met de heem-natuurgroep Sint-Oedenrode 
 
Op zondag 18 december organiseert de heem-natuurgroep een doorstapwandeling door 
de landgoederen Heerenbeek en Velder.  
Heerenbeek is onderdeel van het gebied De Mortelen. Er wordt in de wandeling aandacht 
besteed aan ecoduct De Mortelen en de edelherten, die onder andere in het landgoed 
zijn uitgezet. Ook worden het prachtige landhuis en de oude verbouwde Vlaamse schuur 
bekeken. De leembossen zijn rijk aan vele dier- en plantensoorten. 
Landgoed Velder is een laaggelegen gebied met een sterrenbosstructuur. Op het punt 
waar negen dreven bij elkaar komen is dat goed te zien. Het landgoed herbergt vele 
bijzondere bomen. Het mooie landhuis - Groot Velder genaamd -, heeft een tuin, ont-
worpen in Engelse landschapsstijl. 
 
Degenen die deze wandeling mee willen maken kunnen zich op 18 december om 09.00 
uur op de Markt in Sint-Oedenrode bij de groep voegen, vanwaar carpoolend naar de 
Bestseweg/Steegstraat in Liempde wordt vertrokken. Stevige schoenen zijn gewenst. 
Aanmelden is niet nodig en er zijn geen kosten aan verbonden. 
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Terugblik: Paddenstoelenwandeling De Biezen, Aarle-Rixtel, door Jetty van Gastel 
 
Op zondagmorgen 23 oktober jl. vond de paddenstoelenwandeling van de heem-
natuurgroep plaats bij natuurgebied De Biezen in Aarle-Rixtel. Het weer was prima.  
Gestart werd bij het klooster met boerderij/restaurant De Brabantse Kluis. Na een korte 
inleiding door Jeanne Soetens, waarin o.a. wat werd verteld over het missieklooster van 
het Heilig Bloed en het ontstaan daarvan in Zuid-Afrika, werd er met een groep van 26 
personen gewandeld. 
De 3,5 km lange route ‘Pak de Biezen’ werd gevolgd door het mooie broekbos met natte 

drassige grond, waar zandpaden op dijkjes zijn aangelegd 
en door eikenbos en langs graslandjes. Deze laatste worden 
in de volksmond ‘de negen weitjes’ genoemd.   
 
Voor paddenstoelen is de vochtige omgeving een gunstig 
leefgebied. Er zijn dan ook volop soorten te bewonderen en 
te fotograferen. Er worden o.a. vliegenzwammen, 
honingzwammen, nevelzwammen, narcisridderzwammen, 
berkenboleet, varkensoren, groene anijstrechterzwam, 
panteramaniet, russula’s en blauwe kaaszwam gevonden. 
 
foto: Berkenboleet - heem-natuurgroep 



 

4 
 

Terugblik: Lezing over libellen door Mark Scheepens d.d. 23-11-22 
 

Theo verwelkomde de 31 bezoekers en gaf na een korte inleiding het woord aan Mark. 
De lezing ging vooral over de ontwikkeling van populaties libellen en waterjuffers in 
Brabant, in relatie met de omgevingsfactoren klimaat en verdroging. 
Libellen hebben grote ogen en kunnen helemaal rondom én heel nauwkeurig kijken én 
razendsnel toeslaan. De vleugels kunnen ze, onafhankelijk van elkaar bewegen. In 
Nederland zijn ongeveer 75 soorten bekend. Het voorkomen van libellen geeft een goede 
indicatie van de waterkwaliteit. 
De vliegtijd is maar enkelen maanden, de meeste tijd; 1 tot 5 jaar, leven ze als larve 
onder water. De juffers korte tijd en de libellen tot de langste tijd. 
Als larve, zit of hangt die aan planten onder water te wachten op prooien die in de buurt 
komen. Ze bewegen dan vrij weinig omdat de larve niet kan zwemmen, maar wel snel 
toeslaan. 
Libellen kennen geen popstadium, de volwassen larve klimt voor de gedaanteverwis-
seling boven water en gaat hangen aan een plantenstengel in de zon om ‘uit te sluipen’. 
Dat kan wel twee uur duren en is dus een riskante kwestie omdat ze dan gegrepen kan 
worden door een zwaluw of een boomvalk. 
Dit ‘uitsluipen’ doen ze vaak in groepen, zodat er meer kans op overleving is. 
In een gezonde poel heeft Mark wel eens 21 soorten aangetroffen. 
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De ‘paardenbijter’ bijt geen paarden maar jaagt op horzels die op paarden parasiteren, 
het is dus eigenlijk een paardenbeschermer. Deze snelle jager heeft de hoogste ‘killrate 
van alle roofdieren, dat is de mate van succesvol grijpen van prooien. 
 
In Nederland worden op steeds meer plaatsen de oude beekmeanders teruggebracht. Er 
is over het algemeen te weinig onderzoek gedaan naar het voorkomen van flora en fauna 
vóór en ná het herstel. 
Mark heeft zich met zijn onderzoek naar het voorkomen van libellen een beeld willen 
geven wat het allemaal opgeleverd heeft. 
Zijn onderzoek werd vier maal per jaar uitgevoerd; in de vroege zomer, in de zomer en 
in de late zomer. Er bleek over de jaren heen een gestadige toename, ook in soorten. In 
elke fase van ontwikkeling van de beek zag hij ook weer andere soorten. 
Het is van groot belang dat de oevers vrij open zijn met wat lichte vegetatie, zodat de 
libellen kunnen zitten om te posten. 
Bij herstelde oevers komen ook meer vlinders voor, soms zelfs een verdubbeling, omdat 
er voor hen meer waard- en nectarplanten zijn. Ook orchideeën werden waargenomen en 
in, en aan het water Hazelworm en Donderpad. 
In en rond Sint-Oedenrode zijn het meest de vennen en beken waar de libellen 
voorkomen. Gelegen op Vressel zijn dat de Hazenputten. In de negentiende eeuw werd 
daar nog vis uit gevangen. Er was toen een gegraven sloot naar de Dommel om het 
meeste water af te voeren, zodat de vis handiger te vangen was. Op oude tekeningen en 
luchtfoto’s is die sloot nog te traceren. 
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Op een vijftal plaatsen in Nederland komt de speerwaterjuffer nog voor, waaronder in 
de Hazenputten. Het is een kenmerkende soort voor vennen en een vroege soort die 
vliegt van half april tot half mei, met een speervormige tekening op het eerste segment 
onder het borststuk. Libellen uit de witsnuitfamilie tref je er ook vaak. 
De ‘sierlijke witsnuitlibelle’, zit op het blad van gele plomp. Vaak is er dan ook een 
gezonde situatie met ondergedoken planten als Waterviolier. 
De beekrombout is de favoriete soort van Mark, want als die er voorkomt is er een 
gezonde natuur met genoeg variatie. 
 
De larven van libellen zitten vaak in de oeverzones omdat daar geschikte ondergroei is. 
Als het water door aanhoudende droogte daalt, moeten ze noodgedwongen terugwijken 
naar plaatsen waar het kaler is en ze vaker gegrepen worden door bv. de zonnebaars. 
Libellen hebben weinig natuurlijke vijanden, enkel de poelkikker of de boomvalk. 
 
De werkzaamheden van SBB van 2010 tot 2017 hebben veel bijgedragen aan herstel van 
de vennen in Hazenputten, maar de droogte van de laatste jaren heeft weer veel teniet 
gedaan omdat veel soorten niet konden overleven. 
Bovendien wordt in het landbouwgebied in de omgeving van vennen teveel grondwater 
onttrokken en wordt regenwater te snel afgevoerd, waardoor het peil in de vennen 
verder daalt. Om tot een gezondere leefomgeving te komen zullen er in de toekomst nog 
veel meer ingrijpende maatregelen nodig zijn. Het is een kwestie van uitvoeren en tellen, 
want meten is weten. 



 

7 
 

Kortom; een levendig voorgedragen, informatieve en interessante lezing, met resultaten 
van onderzoek waarmee men vooruit kan. 
Theo sloot de avond af, nadat Mark ons nog gauw wat ‘huiswerk’ meegaf: 
‘Zie uit naar de sierlijke witsnuit en geef door als je die gezien hebt!’ 
 
Heem-natuurgroep Sint-Oedenrode. 

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

 
 

Verslag van de 68e Algemene Leden Vergadering 
gehouden op 28 september 2022 

 
1. Opening 

2. De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij geeft aan dat het 

de bedoeling is om de volgende A.L.V. weer vroeger in het jaar te houden. Er zijn 

31 leden aanwezig. Een zestal leden heeft bericht van verhindering gestuurd. 

3. Overleden leden 

Volgens goed gebruik worden de in het afgelopen jaar overleden leden met een 

minuut stilte herdacht. De voorzitter noemt de namen van 8 gestorven leden op 

en vermeldt ook het onlangs overleden lid To Lathouwers. 
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4. Verslag vorige vergadering van 8 november 2021 

Het verslag is met de uitnodiging voor de vergadering meegezonden. 

Zonder op- of aanmerkingen wordt het verslag ongewijzigd vastgesteld. 

 

5. Jaarverslag bestuur en werkgroepen 

Ook het jaarverslag van het bestuur en de werkgroepen is meegestuurd met de 

uitnodiging. Er zijn verder geen vragen over. 

6. Financieel verslag 

 De voorzitter geeft het woord aan penningmeester Johan van Bakel. Deze geeft 

 aan de hand van enkele sheets een toelichting op de financiële gang van zaken 

 over 2021. Dankzij een succesvolle uitgave van het boek ‘Tussen markt en 

 schoolwiel’  en het ontbreken van activiteiten, zoals lezingen, vanwege de corona-

 epidemie, is er een positief resultaat van € 2.269,00. Toch zijn er grote zorgen 

 over de toekomst, omdat door de stijging van de energieprijzen, de kosten 

 hiervan zullen verdubbelen. Ook het hervatten van de activiteiten brengt weer 

 kosten met zich mee. Hij wijst er dan ook op, dat ondanks onze gezonde 

 financiële situatie, aan een contributieverhoging, na ruim 15 jaar, niet te 

 ontkomen is. Er zijn vanuit de vergadering geen op- of aanmerkingen over het 

 financieel verslag. 
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7. Verslag kascommissie 

 Namens de commissie brengt Peter Verkuijlen verslag uit. Hij stelt dat de 

 financiële boekhouding volledig in orde is bevonden en stelt de vergadering voor 

 bestuur en penningmeester decharge te verlenen voor het gevoerde financiële 

 beleid. De vergadering stemt hiermee in. De voorzitter bedankt Peter voor zijn 

 bijdrage aan de kascommissie en vraagt aan de vergadering, wie zijn plaats in wil 

 nemen. De heer Harry van Aarle stelt zich hiervoor beschikbaar. 

8. Bestuursverkiezing 
 Aftredend en herkiesbaar is Gerdien van den Brand – Brekelmans. Er zijn geen 
 tegenkandidaten ingediend en dus wordt Gerdien bij acclamatie herkozen. De 
 voorzitter bedankt haar voor haar bereidheid om haar bestuursfunctie te blijven 
 vervullen. Verder heeft het bestuur Gonny Habraken – van de Meugheuvel bereid 
 gevonden om tot het bestuur toe te treden. Zij kan wegens ziekte helaas niet 
 aanwezig zijn. Gonny zal zich vooral gaan bezig houden met de organisatie van de 
 lezingen en heeft hier al enige tijd werk van gemaakt. De vergadering stemt in met 
 haar benoeming. 
 
9. Mededelingen bestuur 
 De voorzitter geeft aan dat, als er leden zijn die interesse hebben deel uit te 
 maken van een werkgroep of het bestuur, zij altijd welkom zijn om enkele 
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 bijeenkomsten hiervan bij te wonen. Graag vooraf even overleg met het 
 secretariaat. 
 
 Er is door Leo van Lieshout, in samenwerking met de leden van de werkgroep, een 
 proefdruk laten maken voor het Heemschild in A4 formaat. De voordelen hiervan 
 zijn dat het handzamer is, prettiger leesbaar en dankzij een andere drukkerij ook 
 goedkoper. Besloten is dit formaat van Heemschild met ingang van het volgend 
 jaar in te voeren. 
 
 Zoals in de vorige vergadering al aan de orde was, wordt het Mededelingenblad 
 zoveel mogelijk digitaal verzonden. Er zijn weer enkele aanmeldingen geweest die 
 hiertoe overstappen. 
 
 Over de nieuwe huisvesting van het heem in het Bestuurscentrum, is nog geen 
 nieuws te melden. Op 10 oktober a.s. heeft het bestuur een kennismaking met de 
 nieuwe wethouder in het heemhuis. Mogelijk horen we dan  meer nieuws. 
 Wel heeft de gemeente ons in het afgelopen jaar tijdelijk enkele ruimtes 
 beschikbaar gesteld. Zo hebben we hier o.a. een groot deel van onze 
 mutsencollectie op een goede manier kunnen onderbrengen. Door de conservator 
 Willem van Liempt, is alles netjes op foto vastgelegd en in dozen opgeborgen. 
 
 De voorzitter stelt aan de vergadering de vraag, in hoeverre er belangstelling is 
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 voor het organiseren van activiteiten, zoals een fietstocht of een kleine excursie. 
 Dit is in de afgelopen jaren niet mogelijk geweest. Diverse mensen geven aan hier 
 wel voor te voelen; er zijn wel twijfels of een grote busreis nog wel haalbaar is. 
 
 De voorzitter roept de leden op zich beschikbaar te stellen om mede een van deze 
 activiteiten te organiseren. 
 Verder geeft de voorzitter aan dat erover gedacht wordt om een cursus ‘oud 
 schrift’ te organiseren. Vanuit de vergadering blijkt hiervoor nog weinig animo. 
 
 Op  08 en 09 oktober worden weer de archeologiedagen gehouden. Ook leden van 
 onze werkgroep geven hier acte de présence. Ook voor kinderen is dit een mooie 
 activiteit om te bezoeken. 
 
 In samenwerking  met R.C.E. wordt een onderzoek gedaan naar de mogelijkheid 
 om ook in Sint-Oedenrode zgn. Struikelstenen te leggen. 
 
 Verder is aan onze heemkundige kring verzocht input te leveren voor het project 
 van Ger van de Oetelaar, in samenwerking met kasteel Henkenshage, om o.a. te 
 komen tot een betere ontsluiting en belangstelling voor de kunstcollectie in het 
 kasteel van de familie De Girard de Milet van Coehoorn. 
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     Met Anne van Kuijk wordt samengewerkt aan haar project over de Militaire 
 Verdedigingswerken, waarvoor haar vader Harry, het initiatief had genomen. 
 
 Verder vraagt de voorzitter aandacht voor het programma van de lezingen, die 
 door de heem-natuurgroep en het bestuur worden georganiseerd. Dit is te vinden 
 op onze website. 
 Alle activiteiten vinden plaats in de zaal ‘Maas en Dieze’, waar nu ook deze 
 vergadering is. 
  
10. Rondvraag 
 Harry van Aarle vraagt of de verhoging van de contributie definitief is. De 

 voorzitter bevestigd hem dat de verhoging op 1 januari 2023 ingaat.  
 De basiscontributie wordt € 30,00 ; voor een gezinslid € 10,00 en een abonnement 
 op Heemschild voor niet-leden gaat naar € 25,00. 
 Paul Goemans informeert naar de stand van zaken over de bereikbaarheid van de 
 gedigitaliseerde Midden-Brabant. De voorzitter legt uit dat dit ligt bij de Tilburg 
 University, die het in de Cloud moeten zetten. Paul oppert om te informeren of dit 
 mogelijk bij de T.U. in Eindhoven zou kunnen, omdat zij misschien meer 
 mogelijkheden hebben. De voorzitter zegt dat dit voor ons niet mogelijk is, omdat 
 Tilburg University een belangrijke financiële bijdrage aan het project heeft 
 geleverd. 
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11. Sluiting 
 De voorzitter dankt iedereen voor zijn/haar bijdrage en sluit de vergadering. Na 

 de pauze is er een gezellige quiz. 
 
 w.g. Johan van Bakel. 
 

 
Op zaterdagmiddag 19 november jl. vond de presentatie van het boek ‘De Gemeijnt 
Bodem van Elde’ plaats. Ondertitel ‘Erfgoed en natuur in Kasteren – Olland – Gemonde 

vanaf de 13e eeuw’.  
Auteurs: Willie Damen-van de 
Mosselaer en Ger van den 
Oetelaar. 
Het boek is te koop voor de 
vastgestelde prijs van € 34,95. 
 
 
 
 
Boekpresentatie 
 
‘De Gemeijnt Bodem van Elde’ 
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Sinds mei van dit jaar hebben we 

deze nieuwe heemleden mogen verwelkomen: 
 

 

Thea van Bergen – Timmers 

Gonny Habraken 

René van den Elsen 

G.J.M. Kompier – de Bruijn 

Martin Kodde 

Karel van Rompaey (België) 

René Raaijmakers 

Dorenda van den Akker – Raaijmakers 

Hans van der Heijden 

Arno van Krieken 
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Dit Mededelingenblad is het laatste van 2022, 

de redactie wenst – mede namens het bestuur -,  

alle heemleden, -gezinsleden en zakelijke relaties  

fijne en goede kerstdagen en een hoopvol en gelukkig Nieuwjaar 

 
 
 

 

 


