
NSW-landgoed de Dannenkamp 

Jaarverslag 2021 

 

Ben Tilanus, Hoge Hexel, december 2021, 0546-561316, tilanus.bernhard@gmail.com 

 

Percelen (zie plattegrond hieronder en detail Plasdras) 

1. „Stinzenbos‟, 1.5 ha, rond woning, aan Haarboersweg, met lelietjes van dalen, 

salomonszegel, dalkruid, wilde hyacint.  

2. „Vogelbosje‟, 1 ha, aan Derde Lageveldsweg, met inheemse, besdragende struiken, 

grovedennenbosje en “Russisch” berkenbosje. 

3. „Leemkuilen‟, 1 ha, aan Derde Lageveldsweg, met regenwater, in kuilen voorzien 

van 25 cm leemlaag en daarover 10 cm zandlaag, met klokjesgentiaan  

4. „Prikbosje‟, 0.5 ha, aan Derde Lageveldsweg, met sleedoorn en meidoorn. 

5. „Plas-dras‟, 2.5 ha, aan Haarboersweg, met grondwater, in vier plassen: 

a. Yang,  

b. Yin,  

c. Fu,  

d. Ka,  en vier poelen:  

e. Eenoogje,  

f. Tweeoogje,  

g. Drie-oogje,  

h. Vieroogje,  en tien slenken, twee horsten, struweel, meidoornhaag, leefhaag,  

i. oeverzwaluwenkunstwand, en 

j. vleermuizenkelder. 

6. „Paardenweitje‟, 0.5 ha, omsingeld, aan Bekkenhaarsweg.  
 

 



 

Plas-dras is in 2009 aangelegd, met 40 % subsidie op basis van een ‘professioneel, ruimtelijk onderbouwd’ plan: 
oersaai, met twee eivormige plassen en overal dezelfde oeverhelling van 1 : 4. Meteen bij de aanleg heb ik daar 
4 plassen van gemaakt met gevarieerde oeverhellingen van 1 : 4, via 1 : 8, tot 1 : 20, immers, de oevers zijn het 
interessantst. De teeltlaag eraf, maar het terrein bleek in de zomer veel te droog. De in rood aangegeven 
‘correctie’ is in 2011 uitgevoerd: Nog eens 50 cm afgegraven, zodat het maaiveld net boven het winterpeil 
uitkomt en ’s zomers nog 50 cm boven het grondwaterpeil ligt; vier poelen erbij, die in droge zomers droog 
kunnen vallen; een tiental slenken (dat zijn verdiepingen in het maaiveld, boven het grondwaterpeil, maar die 
het regenwater wat langer vasthouden en zo zorgen voor een gedifferentieerd biotoop) . 

 

Laat ik beginnen met de oeverzwaluwenkunstwand (in de betonnen wand zitten 108 

voorgeboorde gaten van 9 of 11 cm doorsnee; de nestholtes in het zand zijn 5 cm breed en 3 

cm hoog). Aan het rijtje kan ik voor 2021 48 nesten toevoegen:   

2011 - 15 nestholtes 

2012 - 25 nestholtes 

2013 - 68 nestholtes 

2014 - 59 nestholtes 

2015 - 63 nestholtes 

2016 - 60 nestholtes 

2017 - 43 nestholtes 

2018 - 34 nestholtes 

2019 - 52 nestholtes  

2020 - 44 nestholtes 

2021 - 48 nestholtes. 

 

 



Na drie zeer droge jaren was 2021 weer eens een ouderwetse Hollandse zomer. Geen verdere 

klimaatverbetering, of het moest zijn dat onze zoon weer geen elfstedentocht kon rijden. 

Alleen in februari een week sneeuw en ijs.  

De vruchtbomen hebben nul komma nul gedragen, zelfs geen mispel of kweepeer. De mispel 

was trouwens voor driekwart verdroogd en we hebben alleen een zijtak laten staan. Wel heeft 

de sleedoorn, die de uitgelopen onderstam is van een peer, prachtig gebloeid. De tamme 

kastanje, waar wij 61 jaar geleden onder getrouwd zijn, kwijnt. Weinig en kleine bladeren en 

voze kastanjes. Ouderdom kan toch niet het probleem zijn, maar de droogte van de afgelopen 

drie jaren? 

De plassen (de “Leemkuilen” en het “Plas-dras”) hebben goed veel water: regenwater in de 

Leemkuilen, grondwater in het Plas-dras. Maar geen parnassia meer gevonden en weinig 

klokjesgentianen. Wel veel rietorchissen. 

Alle buxussen zijn doodgegaan door de buxusmot. Ze zijn gerooid en verbrand. Ook bijna alle 

ligusters zijn doodgegaan… van de droogte?  

De spechten doen het goed. Regelmatig vliegt de zwarte specht over al roepend “ru-ru-ru”. 

Dan gaat hij zitten en laat zijn ieieng-geluid horen. De boomklever is als steeds de 

luidruchtigste vogel in het bos. De groene specht vernielt de mierenhopen op de hei, zegt 

men. De tjiftjaf hoorde ik tot eind september. De fitis en de boompieper zijn er bijna niet 

meer, en de boomleeuwerik, de kleine bonte specht en de nachtzwaluw zijn er helemaal niet.    

Ik heb eens bijgehouden wanneer de vogels in het voorjaar beginnen te zingen. Dat was als 

volgt:             

Winterkoning, roodborst, koolmees, pimpelmees, boomklever, boomkruiper (“IK ben een 

boomkruipertjè” in dit ritme), drie soorten spechten (grote bonte, groene, zwarte) en houtduif 

zingen de hele (zachte) winter door. 

 

21/01 grote lijster eerste keer 

25/01 eerste baltsvlucht van houtduif 

03/02 grote lijster tweede keer 

05/02 vink eerste vinkenslag, grote lijster derde keer, nu de hele dag 

18/02 grote lijster vierde keer, na een week ijs en sneeuw. (Waarom vermeld ik de grote lijster  

          vier keer? Omdat het het meest verrukkelijke voorjaarsgeluid is.) 

19/02 heggemus 

01/03 holenduif (“holen, holen”, ik dacht al dat er geen holenduiven meer zaten), merel  

          binnensmonds 

03/03 merel in de vroegte 

06/03 zanglijster 

25/03 tjiftjaf 

29/03 boompieper, geelgors, puttertjes 

30/03 zwartkop,braamsluiper, groenekikkerkoor 

31/03 fitis, fazant, dodaars (bibbergeluid, zowel op Leemkuilen als op Plasdras) 

01/04 gekraagde roodstaart 

04/04 fitis (typisch altijd ongeveer twee weken later dan de tjiftjaf) 

16/04 bonte vliegenvanger, oeverzwaluwen, meerkoet met 5 jongen in Plasdras 

20/04 drie bosuilen geringd (bosuil is een vroege broeder) 

27/04 boerenzwaluw (maakt nog geen zomer) 

06/05 boomleeuwerik (weemoedig liedje) 

17-22/05 op Goeree langs duinpad: 

 6 nachtegalen (daarvoor speciaal naar Goeree gegaan; op het Hexel in mijn hele leven  

               een paar keer enkele weken een nachtegaal, maar het Hexel is te droog) 

 10 zomertortels (daarvoor ook speciaal naar Goeree gegaan; meidoorn-sleedoornbosje  



                op Leemkuilen speciaal aangelegd voor de tortelduif , die we tegenwoordig  

                zomertortel moeten noemen, maar hier is nooit een tortel op af gekomen) 

 10 zwartkoppen 

 5 grasmus 

 4 fitis 

 3 tjiftjaf 

 3 braamsluiper 

 1 zanglijster 

 1 Cetti‟s zanger 

 1 koekoek 

            En om 22:20 uur houtsnip en “klungeltjes” = rugstreeppadden 

 (géén wielewaal en géén sprinkhaanrietzanger) 

28/05 kleine bonte specht, spotvogel bij de Kiekenbelt (niet op het Hexel). 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

  

      

  

Appelvinken hoor je niet en zie je niet, maar ze zitten 

er wel, want ze vliegen tegen de ramen. 

Op de Leemkuilen zijn drie plekken met brembosjes die zich uitbreiden, daar ben ik blij mee.  

Het kooikerhondje Heidi is al tien jaar oud. 

Wilde muurpeper in de Leemkuilen. 
Zwanenbloem en waterdrieblad in de vijver. 



 

 

 

Ouderwetse ijspegels in februari Zonsopkomst in de winter 

Duizendguldenkruid meegebracht uit Goeree 
Polygonum amplexicaule handhaaft zich goed 

Honingklaver Rietorchis in Plasdras 


