
ons bestuurslid Henk Stru-

ving. Ik hoop van harte dat 

dit een vaste rubriek in 

onze nieuwsbrief gaat wor-

den.  

Onze algemene jaarverga-

dering is dit jaar op dins-

dag 3 april. Ik hoop u daar, 

als lid van onze platte-

landsvereniging, welkom 

te heten. 

 

Uw voorzitter, 

Janus van Hooff 

Ook dit jaar heten we weer 

middelbare scholieren wel-

kom die de maatschappelijke 

stage bij de werkgroepen van 

de vereniging uitvoeren. Sara 

Webb en Perry van Velthoven 

zijn met de werkgroep Na-

tuurwerk in de Riesten al ac-

tief geweest. Ze hebben daar 

de berm en slootrand gefat-

soeneerd zodat fietsers weer 

met een gerust hart de bocht  

om kunnen zonder aangere-

den te worden. 

Verder vindt u in deze nieuws-

brief de eerste column van 
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B este leden, Hoewel het al Driekonin-

gen is geweest (volgens sommi-

gen de laatste mogelijkheid om 

nog een gelukkig en gezond 

nieuwjaar te wensen) wens ik u 

toch nog een goed 2012. Een 

jaar waarin we weer de nodige 

activiteiten hebben gepland:  

In het voorjaar een open dag op 

het aardbeien- en kersenbedrijf 

van ons lid Jan Bertens. Ook 

worden enkele interessante le-

zingen voorbereid.  

Het project Vrienden van de Pa-

trijs gaat zijn laatste jaar 

in en er lopen nog ver-

schillende andere projec-

ten waaronder het biodi-

versiteitsproject samen 

met de Duinboeren.  

Aan de Paaldijk wordt 

hard nagedacht over een 

project om de weidevo-

gels ook in de toekomst 

nog te kunnen begroeten 

in het voorjaar. 

De oude Strijper Aa  in 

winterse sfeer             

(foto Erik van Asten) 



    

 

    

 

Rabobank                    Rabobank                    Rabobank                    Rabobank                    

‘Steuntje in de rug’‘Steuntje in de rug’‘Steuntje in de rug’‘Steuntje in de rug’    

 

Vorig jaar heeft Rabobank 

Dommelstreek voor het tweede 

jaar de actie ‘Steuntje in de 

rug’ gevoerd. De leden van 

deze bank kunnen via internet 

op een vereniging of stichting 

stemmen en zo de hoogte van 

een financiële bijdrage bepa-

len. Wij hebben dit jaar 62 

stemmen gekregen wat resul-

teerde in een bijdrage voor 

onze vereniging van  € 271,98.  

Bij deze iedereen bedankt voor 

zijn / haar stem! 

 

 

 

.  

L E Z I N G  N A T U U R L I J K  M E L K E N      
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 S jaak Sprangers, voorzitter van de 
Duinboeren komt op woensdag 8 

februari naar de Hospes. Hij weet alles van 

natuurlijk melken (Jersey koeien in gebied 

Loonse en Drunense Duinen) en vertelt 

over zijn plannen voor de bouw van 

een duurzame melkkoeienstal volgens de 

welzijnseisen en milieueisen van 2023. 

Tevens zal Sjaak ingaan op het rendement 

en de kostprijs van natuurlijk melken t.o.v. 

O p 5 januari overleed ons lid Piet van der Paalen (75). Hoewel het 

niet gebruikelijk is om in de nieuwsbrief 

stil te staan bij overleden leden willen 

we nu een uitzondering maken. 

Piet stond in 2003 mede aan de wieg 

van de oprichting van HHH. Tijdens een 

rondetafelgesprek in café de Hospes 

met 12 boeren uit het werkgebied nam 

Piet een markante houding aan. Hij stel-

de dat een vereniging zoals HHH hard 

nodig was als spreekbuis naar o.a. 

Staatsbosbeheer, Waterschap en Pro-

vincie. Piet had een vooruitziende maar 

ook optimistische kijk op het leven. Zijn 

kennis van de natuur was ver boven 

gemiddeld. Hij ging de discussie niet uit 

de weg maar altijd eerlijk en met res-

pect. Zijn zoon Eric heeft deze eigen-

schappen als bestuurder van HHH over-

genomen. Bovenal was Piet een gezel-

ligheidsmens die vaak als een van de 

laatste café De Hospes verliet. 

Piet bedankt,                                         

we zullen je missen. 

bestuur HHH    

I N  M E M O R I A M :  P I E T  V A N  D E R  P A A L E N     

gangbare systemen in de melkveehoude-

rij. Ook komen onderwerpen als imago, 

maatschappelijk draagvlak, relatie boer/

stad, beheer Jacobskruiskruid en belang 

van biodiversiteit aan de orde. Uiteraard 

is er volop gelegenheid tot vragen en dis-

cussie.  

Het gaat een interessante avond worden, 

ook voor burgers die houden van een 

fraai landschap met weidende koeien. 

Wij hopen op uw komst. 

Piet van der Paalen  

bij het zetten van de Korenmijt voor het 

schaapscheerdersfeest in 2005 

(foto Ton van Dijk) 

(foto erik van Asten) 



V 
ogels en mensen is een belang-

rijk thema bij Vogelbescher-

ming Nederland. Wij houden 

ons dan ook veel bezig met wat vogels 

voor mensen betekenen en wat men-

sen voor vogels kunnen betekenen. 

Vooral dat laatste, dat handelingsper-

spectief, ligt erg voor de hand voor de 

bewoners van het agrarisch gebied: 

boeren en buitenlui. 

Het platteland kan ruim en groen zijn. 

Je kunt er koeien zien in de wei. Ook 

de boerderijen kunnen er keurig bij 

staan. Kortom: het kan er prettig wer-

ken, fietsen en wandelen zijn. Veel 

mensen zullen daarom best tevreden 

zijn met het huidige platteland. Maar 

op veel plaatsen waar ik tegenwoordig 

kom hoor ik geen veldleeuwerik meer 

zingen en zie ik geen boerenzwaluwen 

rondom een stal. Ook hoef ik ’s 

avonds niet terug te komen om een 

steenuil te horen, eenvoudig omdat 

deze weg is…  Dan ben ik bedroefd. 

Dat is niet mijn platteland, het platte-

land waar ik ben opgegroeid. En ook 

niet het platteland van velen met mij. 

Van de leden van Vogelbescherming 

Nederland bijvoorbeeld, inmiddels 

153.000. Maar tel er maar gerust nog 

een veelvoud bij op die het met mij 

eens zijn.   

Het is niet het platteland dat ik wil. 

Niet omdat ik zo nodig vogels moet 

kijken, want dat doe ik graag. Maar 

omdat een stil platteland zonder de 

stoffering van vogels, van vlinders, van 

bloemen, van noem maar op, een 

“ongezond” platteland is. De achteruit-

gang van vogels van het boerenland is 

in de laatste decennia razendsnel ge-

gaan. Vogels als patrijs en veldleeuwe-

rik zijn met maar liefst 95% achteruit 

gegaan. De Rode Lijst van Nederland-

se broedvogels telt tientallen soorten 

die afhankelijk zijn van boerenland. 

P L A T T E L A N D S V E R N I E U W I N G  B E T E K E N T  V O O R  R O B E R T  K W A K   
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Cijfers die er niet om liegen. 

Waarom is dat eigenlijk erg, zult u 

zich afvragen. Nou, omdat ik vind, 

dat natuur in al haar verscheidenheid 

net zo’n recht van bestaan heeft als 

de mensheid. Voor het voortbestaan 

van de verscheidenheid en de ken-

merkende natuur van ons land heb-

ben wij een grote verantwoordelijk-

heid - dus ook die van het boeren-

land. Wij zijn dat ook verschuldigd 

naar de generaties na ons, maar ook 

naar die van nu. Een omgeving die 

verschraalt is en niet meer prikkelt, 

dat is ook voor mensen geen goede 

leefomgeving. En nu het goede 

nieuws: we hebben het zelf in de 

hand; we kunnen er zelf wat aan 

doen. 

Terug naar het archaïsche landschap 

van weleer is onmogelijk, dat begrijp 

ik ook wel. En dat is ook helemaal 

niet wat ik persé wil. Ik denk liever 

vooruit: aan een platteland waar de 

natuurwaarden wel veel hoger zijn 

dan nu. Een basiskwaliteit van de 

natuur, dat is wat ik wil. Geënt op 

een eigentijdse setting. Het platte-

land biedt tegenwoordig veel kansen. 

Enerzijds om dat het nu zoveel meer 

functies herbergt dan sec landbouw, 

zoals lange tijd het geval is. Ander-

zijds is de landbouw nog wel dra-

ger en in die zin een belangrijke 

“drijvende kracht”achter hoe het 

platte land “er bij ligt”. Vandaar 

dat mijn hoop gevestigd is op een 

landbouw die aanmerkelijk na-

tuurvriendelijker is dan nu. U wilt 

toch ook niet dat voor alle be-

dreigde vogels reservaten moeten 

worden ingericht?  

Ik wil alle bewoners van ons bui-

tengebied oproepen overal hun 

best doen vogels  mogelijkheden 

te bieden. Op en rond het erf, in 

de vele landschapselementen en 

door agrarisch natuurbeheer. Als 

een ieder er voor gaat wordt het 

platteland weer een bloemenzee 

met overal vogelgezang. Bij deze 

inspanning vindt u mij en heel 

Vogelbescherming Nederland aan 

uw zijde. Tot kijk “op de boer”! 

Vogelbescherming Nederland is een 

vereniging die op komt voor in het 

wild levende vogels en hun leefgebie-

den. Zij is in 1899 opgericht en heeft 

ruim 150.000 leden. Als Partner van 

BirdLife International werkt Vogelbe-

scherming Nederland ook  aan we-

reldwijde bescherming. Robert Kwak 

is hoofd afdeling Bescherming bij 

Vogelbescherming Nederland. 

www.vogelbescherming.nl  

 Robert Kwak  



Pagina 4 
J A A R G A N G  6 ,  N U MM E R  1  

Meetapparatuur aan de Paaldijk                     

(foto Peter Kerkhofs) 

N A T U U RW E R K D A G  N O V E M B E R  2 0 1 1   

M 
et bijzonder mooi weer or-

ganiseerde Staatsbosbe-

heer, samen met onze ver-

eniging, voor de zevende keer de lan-

delijke natuurwerkdag. Plaats van 

handelen was dit jaar de ecologische 

snelweg (de corridor) aan het Strijper-

pad. Ruim 100 personen, waaronder 

de helft kinderen namen deel. De 

activiteiten, het zagen van de boom-

pjes, werden in 5 kleine groepjes uit-

gevoerd. Kinderen konden ook hutten 

bouwen en gaan kijken bij de 

‘duutsers’. Een prima lunch werd ver-

zorgd: boterhammen zelf smeren! Er 

was ruim voldoende voor alle deelne-

mers. Onze huisfotograaf Erik van 

Asten heeft een mooie serie foto’s 

gemaakt van deze bijzondere dag. 

Kijkt u maar eens op de site: 

http://www.hei-heg-hoogeind.dse.nl/

fotoalbum/fotoalbum%20activiteiten/

natuurwerkdag/

G E L U I D S M E T I N G E N   

de van 8 september 2011 t/m 

3 november 2011 zijn er dag en 

nacht geluidsmetingen verricht. 

Ook op enkele andere plaatsen 

in het stiltegebied ’t Leenderbos 

zijn deze metingen uitgevoerd. 

Er is een uitgebreid rapport be-

schikbaar waarin de meetme-

thode en de meetresultaten zijn 

opgenomen.  

H et karretje met meetappara-

tuur op bijgaande foto stond 

recent in Leenderstrijp aan de Paal-

dijk. Verschillende leden van onze 

vereniging  vroegen zich af wat dat 

precies was. Navraag leerde dat de 

aanhanger meetapparatuur bevatte 

om metingen aan omgevings- en ver-

keersgeluid te verrichten. Deze metin-

gen worden op verzoek van bureau 

Milieubeheer (MB) van de provincie 

Noord-Brabant uitgevoerd. In de perio-

Jan Engelen aan het werk in het Leenderbos tijdens de                             

Natuurwerkdag 2011     (foto Erik van Asten) 
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StreekgerechtenStreekgerechtenStreekgerechtenStreekgerechten    

Als je naar het buitenland reist krijg 

je te maken met een andere keu-

ken en ik kan dat meestal zeer 

waarderen. Maar als men een spe-

cialiteit van de streek aanbeveelt, 

die je nergens anders kunt eten, 

ben ik meestal wat terughoudend. 

Maar om de gastheer niet te beledi-

gen, die aandringt op het proberen 

van het speciale gerecht, en bemoe-

digend toeroept “very, very special!!’ 

ga ik dan toch overstag.  Je moet je 

realiseren dat streekgerechten vaak 

ontstaan als er een overvloed van 

één bepaald ingrediënt aanwezig is, 

of nog erger, niet voldoende voedsel 

beschikbaar is en men genoodzaakt 

is tot het eten van insecten, scha-

penmagen of taaie planten. Dat het 

voedsel, wat je voorgeschoteld 

krijgt, je helemaal niet bekend voor-

komt, toont al aan dat niemand de 

moeite heeft genomen om het re-

cept te ontfutselen of er verdere 

bekendheid aan te geven.  Dapper 

nuttig ik de maaltijd onder voortdu-

rend goedkeurend knikken. Dat 

wordt dan ten zeerste gewaardeerd. 

Over smaak valt niet te twisten, 

maar het is soms moeilijk voor te 

stellen dat de gehele lokale bevol-

king er reuze dol op is. Dat zijn ze 

natuurlijk ook niet.  Maar waar het 

om gaat is de traditie en de trots op 

de producten uit eigen streek, en 

dat is mooi. We zien de laatste tijd 

steeds vaker promotie van streek-

producten, al of niet biologisch. Er 

worden streekmarkten georgani-

seerd, merknamen van streekpro-

ducten geïntroduceerd en keurmer-

ken opgestart.  Er zijn daardoor 

nieuwe kansen voor de agrarische 

sector om kwalitatieve, authentieke 

en traditionele producten te produ-

ceren. Als je weet dat de ham, aard-

beien of een glas melk uit de eigen 

streek komt, smaakt het toch iets 

lekkerder! 

 

 

 

 

Henk Struving                       

bestuurslid HHH 

De onthulling van de kievit aan de Paal-

dijk. Van links naar rechts: Jac Seijkens 

(coördinator) , Piet van der Paalen, Piet 

van Meijl  (agrariërs) en Bart van de 

Broek (voorzitter). (foto: Ton Verwegen) 

V 
ogelwacht Paaldijk bestond in 

2011 twintig jaar. Ter gelegen-

heid hiervan werd in het wei-

devogelgebied aan de Paaldijk een 

houten kunstwerk van een kievit ge-

plaatst. Het beeld is geschonken door 

Brabants Landschap en is gemaakt 

door Toine Verlijsdonk uit Nuenen. 

Tijdens een feestelijke avond werd  

het beeld onthuld door Sjaak Ver-

duijn. Na plaatsing  aan de Paaldijk 

werd het onthuld door Piet van Meijl 

en Piet van der Paalen. 

D 
e werkgroep Natuurwerk heeft 

in december weer op verschil-

lende plaatsen bomen geknot. 

Bij de familie Van Nieuwland werd een 

rij knotbomen van hun pruik ontdaan. 

De bomen aan de Strijperdijk willen, 

door het maaibeleid van de bermen, 

niet echt doorgroeien. De bast van de 

stammen is zo ernstig beschadigd 

dat enkele bomen ondertussen het 

loodje gelegd hebben. We hebben 

met de gemeente Heeze-Leende con-

tact opgenomen om dit probleem aan 

de orde te stellen. 

B O M E N  K N O T T E N   

K I E V I T  A A N  D E  P A A L D I J K  

Soep en broodjes voor leden van de natuurwerkgroep bij de familie van Nieuwland  

(foto: Adrie Staals) 
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H O E  R E D D E N  W E  O N Z E  W E I D E V O G E L S ?   

H 
oe redden we de weidevogel 
en andere grondbroeders 

rondom de Paaldijk?  

In 1991 is de Weidevogelwacht Paal-
dijk opgericht. Het begin was voortva-
rend. De weidevogelwachters en de 
boeren werkten prima samen en de 
predatie was te overzien. In de glorie-
jaren van begin deze eeuw werden 
over een oppervlakte van 300 hecta-
re ca 150 nesten van de kievit, de 
scholekster, de grutto en de wulp 
beschermd. De uitgekomen jongen 
werden in veel gevallen vliegvlug. 
Iedereen was enthousiast en de jaar-
lijkse feestavonden waren gezellig en 
uitbundig. Rond 2003/2004 kwam 
de klad erin. Voornaamste oorzaak 
was destijds de predatie door honge-
rige vossen. In 1 nacht gingen soms 

50-70 nesten verloren! 

Na 2 jaar onderzoek met camera’s 
door provincie en SOVON werd een 
en ander steeds meer duidelijk. In-
middels was de weidevogelstand 

gedecimeerd en is feitelijk nooit 
meer op peil gekomen. Afgelopen 
jaar werden in totaal ca 40 nesten 
gemarkeerd maar de uitvliegresulta-
ten waren teleurstellend. Steeds 
minder schuilmogelijkheden voor de 
pas uitgekomen vogels, verminde-
ring van biodiversiteit (o.a. minder 
beweiding) en steeds frequenter 

maaien hebben ook hun tol geëist. 

Onlangs, tijdens het 20- jarig jubile-
um van de Weidevogelwacht, kwa-
men er nieuwe ideeën op tafel om 
deze achteruitgang een halt toe te 
roepen. Waarschijnlijk kan alleen 
een integrale aanpak oplossing bie-
den. Hierbij denken we aan het zo 
vroeg mogelijk kort maken van 
groenbemesters, het later bewerken 
van maïspercelen, het inzaaien van 
ruige kruidenranden voor meer in-
secten en schuilplaatsen en het be-
heren van predators zoals kraai, 
wilde katten en vos. Ook weiden (de 
melkfabriek geeft inmiddels een 
premie voor weidemelk) helpt de 

A 
fgelopen zaterdag 28 januari 
waren we te gast op het erf van 
Peter en Jo van Rijsingen voor 

de cursus heggenleggen en -vlechten. 
Op de werkgroepenavond in oktober 
bleek dat veel werkgroepsleden dit 

een interessant onderwerp vonden. 
Ook buiten onze eigen vereniging 
bestond er interesse zodat we met 
16 personen deelnamen. Ook maat-
schappelijk stagiair Perry van Veltho-

ven was van de partij. 

De geheimen van het leggen van 
een heg met veel kap-, zaag- en 
vlechtwerk werden ons bijgebracht 
door Jef Gielen en Rob Juyn; bei-
den meester heggenlegger van het 

heggengilde. 

Door het prachtige weer en de uit-
stekende catering van Jo van    
Rijsingen konden we, met de 16 
deelnemers, ca.70 meter heg leg-

gen.  

Rest ons Brabants Landschap en 

het bestuur van onze vereniging te 

bedanken voor het beschikbaar 

stellen van het budget voor deze 

geslaagde cursus.  

weidevogels te overleven. 

Op dinsdag 6 maart 20.30 uur gaat 
HHH i.s.m. Weidevogelwacht Paal-
dijk een en ander aan u voorleggen. 
De provinciale vogelcoördinator 
Jochem Sloothaak heeft zijn mede-
werking toegezegd. Maïstelers 
wordt verzocht om, mits de weers-
omstandigheden het toelaten, vanaf 
half februari de groenbemesters 

onder te werken. 

Henk Antonissen      

 

C U R S U S  H E G G E N V L E C H T E N  

De heg van de fam. van Rijsingen 

die gevlochten werd tijdens de 

cursus (foto Erik van Asten) 

Kievit (foto: Erik van Asten) 
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V E R S L A G  U I L E N W E R K G R O E P   

O 
nze werkgroep heeft het afge-
lopen jaar niet stilgezeten. Zo  
werd in het vroege voorjaar 

voor het eerst de populatie van de 
steenuil in ons gebied in kaart ge-
bracht mbv monitoring. Dit gaf ver-
rassende resultaten, die hier onder 
beschreven worden. Een andere pri-
meur is dat we bij ons veldwerk uitge-
breid broedbiologisch onderzoek heb-
ben verricht en de gegevens  op de 
nieuwe nestkaarten hebben ver-
werkt. De reden van dit soort onder-
zoek is gelegen in het verzamelen 
van zoveel mogelijk kennis en infor-
matie, die nodig is voor een adequa-
te bescherming. Deze gegevens wor-

den ook doorgegeven aan SOVON. 

Er werden afgelopen voorjaar 3 
steenuilkasten gehangen. In een van 
deze kasten vlogen in hetzelfde jaar  
3 jonge uiltjes uit en in een tweede 
kast werd activiteit waargenomen. In 
de kerktoren van Soerendonk werd 
een kerkuilenkast gehangen. Verder 
werden 2 bestaande kerkuilenkasten 

in ons bestand opgenomen. 

Voor wat betreft de broedresultaten 
was het een jaar met 2 gezichten. 
Enerzijds teleurstellende resultaten 
bij de bekende populaties op de Paal-
dijk en Broekerstraat, waar in totaal 
maar een broedsel in de kasten werd 
waargenomen, welk uiteindelijk ook 
nog verongelukte. Daartegenover 
staan de succesvolle nieuwe broed-

sels in ons deelgebied Heeze. 

Ook hebben wij onze vogelvrienden  
van de vogelwerkgroep IVN Heeze-
Leende een helpende hand toegesto-
ken bij het hangen van kasten en het 
controleren van broedsels in hun 

gebied. 

We hebben kennisgemaakt met en-

kele nieuwe enthousiaste gastgevers. 

Al met al een enerverend jaar.  

Monitoren 

In de maanden februari, maart en 
april zijn leden van onze werkgroep 
intensief bezig geweest met het mo-
nitoren van steenuilen in ons gebied. 
Het monitoren houdt in dat we op 

vaste plaatsen, op een onderlinge 
afstand van ca. 500 m, het geluid 
afspelen, mbv MP-3 speler en spea-
ker, van een baltsend steenuilman-
netje . Dit herhalen we 3x. Hier wordt 
al of niet op gereageerd door een 
baltsend mannetje uit de omgeving, 
dat zijn territorium wil verdedigen. 
Bij geen reactie werd deze plek hier-
na nog een of tweemaal bezocht en 
werd de geluidsopname gestart. Bij 
positieve reactie werd deze plek als 
territorium beschouwd. Geen reactie 
wil overigens niet zeggen dat er geen 
uiltjes in de buurt zitten. Maar de 

kans is wel kleiner. 

Op deze manier hebben we een vrij 
nauwkeurige stand van onze steen-
uilpopulaties in kaart gebracht, sa-
men met de reeds  bekende gege-

vens/locaties. 

In totaal werden 11 territoria be-
paald, waarvan 6 nieuwe. De andere 
5 territoria waren al bekend omdat 
hier al enkele jaren broedgevallen 

werden waargenomen. 

 
Broedbiologisch onderzoek       

steenuilen 

Omdat wij het zinvol achten zoveel 
mogelijk gegevens over de steenuil 
te verzamelen, leek het ons een 
goed idee om tijdens onze controles 
gebruik te maken van de handlei-
ding ”broedbiologisch onderzoek“, 
waarin op een duidelijke manier 

wordt beschreven hoe, wanneer en 
welke gegevens interessant zijn om 
te verzamelen. In het afgelopen jaar 
werden in totaal 24 steenuileieren 
gelegd. 15 hiervan werden uitge-
broed. Uiteindelijk zijn 9 jonge uil-

tjes uitgevlogen. 

Alle jonge uilen werden  geringd 
door Wil Beeren. In 2011 konden 
we ook een van de oudervogels 
ringen. Dit jaar zullen we ons focus-
sen om  meer ouder vogels te rin-
gen. Dit kan door de jaren heen 
nuttige en interessante informatie 

opleveren 

Kerkuilen 

Van kerkuilen zijn geen broedgeval-
len in ons gebied vastgesteld. Wel 1 
territorium en 3 locaties met activi-

teit. 

Tot slot 

We dienen voordurend aandacht te 
blijven vragen voor de verrijking van 
elementen in ons landschap om 
een betere biotoop voor de uilen te 
creëren. Te denken  valt hierbij aan 

stimulatie erfbeplanting etc. 

Verder wil ik iedereen bedanken  
voor  zijn of haar  bijdrage aan dit 

uilenjaar. 

 

Adrie Staals 

coördinator uilenwerkgroep HHH 

werkgroepslid  

Peter van Rijsin-

gen laat Lisa en 

Elle van Meijl een 

steenuil zien  



V 
orige keer hebben we het 

over oppervlakkige afstro-

ming gehad: het water dat 

over de oppervlakte naar de water-

gangen loopt. Deze aflevering gaat 

over het water dat in de bodem 

trekt. 

Een gedeelte van de neerslag trekt 

in de bodem. Met een mooi woord 

‘infiltratie’ genoemd. Maar een 

betrekkelijk klein gedeelte van dat 

water wordt aan het grondwater 

toegevoegd. Het grootste gedeelte 

van dat water wordt door de be-

groeiing ook weer aan de bodem 

onttrokken: de wortels van de plan-

ten nemen het vocht op om te 

groeien. Veel van dat opgenomen 

vocht verdampt weer via de blade-

ren. Dit proces van vochtopname 

uit de bodem en het vervolgens 

verdampen via de bladeren wordt 

‘gewasverdamping’ of ‘transpiratie’ 

genoemd.  

 

Nu is er ook een standaard voor de 

gewasverdamping: de ‘referentie 

gewasverdamping’. Deze is gedefi-

nieerd als de verdamping van een 

droog, 10 cm hoog grasland zonder 

watertekort. In onze omgeving is 

deze referentieverdamping per jaar 

in totaal ca. 600 mm. (http://

www.knmi.nl/klimatologie/monv/

pdf/monv_201013.pdf) 

 

Voor andere gewassen (dan gras 

van 10 cm hoog) heeft men een 

correctietabel samengesteld: de 

gewasfactor. Het product van de 

referentieverdamping en de gewas-

factor levert de echte verdamping 

van dat gewas op. De gewasfactor 

is niet constant maar varieert met 
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de toestand van het 

gewas en het weer. Een 

gewas volop in de groei 

heeft veel vocht nodig 

dus heeft ook een ho-

gere gewasfactor. 

In de tabel zie je als 

voorbeeld de gemiddel-

den van wintergranen 

en maïs per maand. 

Granen verdampen 

vroeg in het jaar dus 

meer dan maïs. Later 

in het seizoen is dat 

omgekeerd (als de be-

schikbaarheid van wa-

ter al klein is). 

 

Twee voorbeeldjes: 

De totale verdamping van een perceel 

met graan is in juni 1,2 x de referentie 

gewasverdamping  (91mm) in juni. Dat 

is dan 1,2 x 91 mm = 109 mm.  

De verdamping voor een maïs perceel 

is in juli: 1,3 x 97 mm = 126 mm. 

(genoemde getallen zijn de langjarige 

gemiddelden).  

Conclusie: Het risico van droogtescha-

de is bij graan (zonder beregening) aan-

zienlijk lager dan bij maïs, want in de 

eerste helft van het jaar is er meer 

water beschikbaar dan in de zomer.  

Ook in natuur(gebieden) zijn er ver-

schillen. Een heide verdampt veel min-

der dan loofbos. Loofbos verdampt 

weer minder dan naaldbomen. Dat is 

een van de redenen om in het Leen-

derbos weer meer naar heide en loof-

hout te gaan om daarmee de verdro-

ging te beperken. 

 

Peter Kerkhofs 

De gewasverdampingsfactor voor wintergranen en maïs per maand 

    wintergranenwintergranenwintergranenwintergranen    maïsmaïsmaïsmaïs    

april                                    april                                    april                                    april                                    

(de maïs wordt gezaaid)    

0.80.80.80.8    0000    

meimeimeimei    1111    0,70,70,70,7    

junijunijunijuni    1.21.21.21.2    1.11.11.11.1    

julijulijulijuli    0.90.90.90.9    1.31.31.31.3    

augustus                           augustus                           augustus                           augustus                           

(het graan is geoogst)    

0000    1.21.21.21.2    

Elzenbroek in de Riesten (foto Erik van Asten) 
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Aanvragen voor oude hakhoutbos-
jes in de STIKA ook zeer welkom 

zijn.  

 

In de FAB (Functionele Agro Biodi-
versiteit) waarschijnlijk dit jaar 
nieuwe bedrijven mee gaan doen. 
Dit project zich richt op akkerran-
den langs akkerbouwgewassen 
(niet zijnde maïs of gras) om de 

biodiversiteit te verbeteren. 

 

Willy de Vries, de veldcoördinator,  
graag uitleg geeft over mogelijkhe-

den op uw percelen. 

 

Dat er vorig jaar enkele leden mee 
hebben gedaan met een nachtzwa-
luwonderzoek in het Leenderbos. 

En dat er 100 territoria zijn geteld.  

De avond van 11 januari over ak-
kerranden, verzorgd door Jochem 
Sloothaak  van het Brabants Land-

schap, zeer goed bezocht was. 

 

Het budget voor het stimulerings-
kader Groen-Blauwe diensten  in 
de Gemeente Heeze-Leende 
(STIKA) voor de aanleg en het on-
derhoud van landschapselementen 

voor 100% is toegewezen. 

 

Er nog wel mogelijkheden zijn voor 
recreatief medegebruik, zoals 

‘wandelen over boerenland’.  

 

De gemeente Heeze-Leende een 
dringende oproep doet om voor het 
budget recreatief medegebruik een 

goede bestemming te zoeken. 

 

Plattelandsvereniging 

Hei, Heg & Hoogeind 

streeft naar een mooi 

buitengebied waar 

natuur, landschap en 

gezonde boerenbedrijven 

naast elkaar kunnen 

bestaan 

Informatie over onze  

activiteiten vindt u op  

www.hei-heg-

hoogeind.dse.nl    

    

Redactie NieuwsbriefRedactie NieuwsbriefRedactie NieuwsbriefRedactie Nieuwsbrief:       

Erik van Asten                       

Ton van Dijk                     

Krijn van den Hoven                   

Peter Kerkhofs                

    

Contactadres:Contactadres:Contactadres:Contactadres:    

hei-heg-hoogeind@dse.nl 

A G E N D A :  

Woensdag  8 februari :Woensdag  8 februari :Woensdag  8 februari :Woensdag  8 februari :    
Lezing Sjaak Sprangers 
over natuurlijk melken. 
    
Dinsdag 6 maart:Dinsdag 6 maart:Dinsdag 6 maart:Dinsdag 6 maart:    
Hoe redden we de weide-
vogel en andere grond-

broeders? 

 
Dinsdag 3 aprilDinsdag 3 aprilDinsdag 3 aprilDinsdag 3 april:::: 

Algemene jaarvergadering 

Perry van Velthoven tijdens de cursus heggenvlechten 
(foto Peter Kerkhofs) 


