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KNNV-Nieuws  
 
 
Algemene 
Leden 
vergadering  
 

Datum: dinsdag 27 januari 2015 
Tijd: 19.30 uur tot 22.00 uur 
Het bestuur nodigt u uit voor de algemene ledenvergadering op 
dinsdag 27 januari 2015. We verwachten u vanaf 19.30 uur voor koffie 
in het museumcafé van Natuurmuseum Brabant. 

Als opwarmertje vertoont Ronald Peeters  om 19.45 uur een speciale 
mossenpresentatie ‘Leven in verwondering’. De vergadering begint om 20.00 uur. 
Graag kijken we samen met u terug op een mooi jaar en ook vooruit. Er staat weer een 
aantal leuke activiteiten op stapel. Na afloop brengen we in het museumcafé een toast 
uit op het nieuwe jaar. Daarna staan we stil bij een unieke gebeurtenis!   
 
Agenda 

1. Opening, mededelingen en vaststellen agenda 
2. Verslag algemene ledenvergadering 28 januari 2014 
3. Jaarverslag secretaris 2014 
4. Jaarverslag penningmeester 2014  
5. Verslag kascontrolecommissie 2014, benoemen kascontrolecommissie 2015 
6. Bestuur: er zijn geen aftredende bestuursleden. Graag kijkt het bestuur met u 

naar de toekomst.  
7. Plannen 2015 
8. Begroting 2015 
9. Vaststellen afgevaardigden beleidsraad en VV in 2015.   
10. Vaststellen algemene ledenvergadering 2016 
11. Rondvraag 
12. Terugblik op de activiteiten in 2014. 

 
Mocht u nog een of meerdere punten willen inbrengen in de agenda, geef dit dan door 
vóór 12 januari 2015 via  secretaris@tilburg.knnv.nl. In overleg wordt met u 
besproken of en hoe dit aan de agenda kan worden toegevoegd. 
 
 
Jubilea 
 

Onze KNNV-afdeling heeft een aantal leden die zich al héél lang 
inzetten voor onze afdeling.  
In 2015 is Ger Bogaers 70 jaar lid en zijn vrouw Riki Bogaers is 60 jaar  

lid!Daarnaast zijn de volgende leden al langer dan 50 jaar lid: Jan de Laat, Toon de Laat, 
Joost Pompe, Bob Creemers, Dhr. Sluijter en Mevr. Leijten.  
Dank voor uw lange, trouwe lidmaatschap 
 
 
 

mailto:secretaris@tilburg.knnv.nl
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Nieuwe leden 
 

We heten de volgende leden welkom in onze afdeling: 

Coby Veld,   Den Bosch 
Bas Dielen,   Tilburg 
Ineke Kwantes,   Tilburg 
Paula Paulus,   Tilburg 
Marijke van Steenbergen, Tilburg 
Rob van Hettema,  Tilburg  
Liduwijn van Schaik,  Tilburg 
Caroline Boers,   Berkel-Enschot 
Mieke van der Does,  Tilburg 
Joost Driessen,   Tilburg 
Albertien Dubbeld,  Tilburg 

Wim Eggenkamp,  Goirle 
Annelies van Gerwen,  Tilburg 
Nico Meurders,   Tilburg 
Ans Oomens,   Tilburg 
Lia Smolders,   Tilburg 
Koos en Els Verwer,  Tilburg 
Gerda Vlaming,   Tilburg 
Leonie van der Zee,  Tilburg 
Jozef van Erve,   Goirle. 
Anne Heeren,   Goirle 
Iris van der Laan,  Amsterdam. 

 
 
Opzeggingen  
 

Helaas hebben ook enkele leden hun lidmaatschap per 1 januari 2015 
opgezegd.  
We nemen afscheid van: Lucie Adriaansen, Stef Schreuder, 

Ludie Rief- de Krijger, Bas van Gestel, Edwin Kellenbach, Richard Smulders, Ingrid 
Tooten, Titia van Heusden, Wil van Mierlo, Bert van Opzeeland, Gerdien de Kock, Sjef 
Willems, Ine Willems en Frank Gijselhart. 
 
 
KNNV-pas 

Ingesloten treft u ook de KNNV-pas 2015 aan. Hiermee krijgt u 
ledenkorting op de KNNV-boeken in de winkel van Natuurmuseum 
Brabant. Tevens kunt u er het museum mee bezoeken.    

 
 
Contributie 
2015 
 

In deze Oude Ley treft u het verzoek aan tot betaling van de 
contributie voor 2015. U kunt het aangegeven bedrag overmaken op 
NL03 TRIO 0390 253391 en vermeld daarbij ook uw naam en adres.  
Wilt u vóór 1 maart betalen? 

 
 
De planten-
werkgroep  
 

In korte tijd is er veel veranderd binnen de plantenwerkgroep. Zo is er 
in 2014 een nieuwe coördinator benoemd, zijn er mensen weg gegaan 
en zijn er mensen bijgekomen. Wij zwaaien uit: Yolanda de Jongh, 
Geert Kierkels en Marian Schelle. Wij verwelkomen: Martin Soffers ,  

Sonja Vriens-Zopfi en Alie Stofberg (en Sylvana Harmsen eerder dit jaar). De planning 
voor 2015 is bekend en daar komt uit voort: minder binnen en meer buiten! Ook 
beginnen we het komend jaar in februari met de bijeenkomsten i.p.v. pas in maart. Wij 
gaan ook kijken om het komend jaar te inventariseren en daarnaast gaan wij ook een 
samenwerking aan met Fontys, waarbij wij studenten helpen met determineren en zij 
kennis maken met de KNNV. Ook staat het 1000-soortenweekend in september op onze 
planning. Kortgezegd een druk en leuk 2015! 
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Mossen-
werkgroep op 
Regte Heide 
 

Mossenwerkgroep  onderzoekt  de Regte Heide. De werkgroep zoekt 
geïnteresseerden die hieraan mee willen doen. De laatste 6 jaar is de 
mossenwerkgroep rond Den Bosch bezig geweest, maar gaat nu meer 
rond Tilburg inventariseren. De Regte Heide is rond 1998 al eerder 
onderzocht door de werkgroep, maar er is ondertussen wel veel  

veranderd in het terrein en met de luchtkwaliteit. De excursies zijn om de twee weken 
op vrijdagmiddag van 12.30 uur tot ongeveer 16.00 uur. In de winter zijn mossen op zijn 
mooist. We beginnen in 2015 daarom al op 2 januari. Omdat de mossenwerkgroep 
versterking nodig heeft zou het fijn zijn als er meer mensen mee zouden doen. 
Belangstellenden kunnen zich opgeven bij Peter van Ruth  p.vanruth@home.nl of 
0162-311463 
 
 
Foto-
werkgroep 
2015  
 

Maandelijkse bijeenkomsten Fotowerkgroep 2015  
Op 28 oktober jl. kwam de werkgroep bijeen om opnames van “een 
groep dieren” te bekijken. Een boeiend onderwerp, zo bleek, 
aangezien je daarvoor naar dieren op zoek moet gaan en het vraagt 
ook nog wat van de fotograaf om een groep in beweging zijnde dieren  

vast te leggen. Na dit onderwerp ging de aandacht op 25 november uit naar “zwart-wit” 
fotografie. De vorderingen zijn bij de deelnemers te zien en ook in het nieuwe jaar 
zullen weer bijeenkomsten plaatsvinden. De data hiervoor zijn reeds vastgelegd: 20 
januari, 24 februari, 24 maart, 21 april, 19 mei en 16 juni. Na de zomervakantie staan 22 
september, 20 oktober, 17 november en 22 december op het programma. 
Wie belangstelling heeft is van 20:00-22:00 uur welkom op deze avonden. 
Wil je ook graag deelnemen, stuur dan een mail aan  wgr.natfototilburg@gmail.com. 
 

 
                Koeien (foto Pieter Muller) 

 

Bestuur, coördinatoren en redactie wensen u een voorspoedig, natuurrijk 2015.  
Tot ziens bij de activiteiten in het nieuwe jaar! 

 

mailto:p.vanruth@home.nl
mailto:wgr.natfototilburg@gmail.com
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Agenda 
 

  
Datum 
4 januari 
9 januari 
11 januari 
13 januari 
18 januari 
1 februari 
3 februari 
10 februari 
13 februari 
22 februari 
24 februari 
7 maart 
10 maart 
13 maart 
15 maart 
17 maart 
22 maart 
4 april 
10 april 
18 april 

Onderwerp 
Midwinterwandeling Beleven 
Vrijdagwandeling rond het Plakkeven 
Busexcursie Zeeuwse en Zuid-Hollandse Delta 
Lezing Maasvlakte 2: 2,6 miljoen jaar geschiedenis op het strand 
Wandeling rondom de vesting Heusden 
Overwinterende vogels in de Delta 
Fotoavond door leden paddenstoelenwerkgroep 
Lezing Roofvogels in Nederland 
Vrijdagwandeling Loonse en Drunense Duinen 
Mossenexcursie Regte Heide 
Lezing Paddenstoelenwaarnemingen in Midden-Brabant 
Wandeling langs de Turnhoutse vennen 
Lezing De Wolf terug in Nederland: wat nu? 
Vrijdagwandeling Nederhemert-Zuid 
Bosvogels in het Veldersbos 
Fotoavond door leden paddenstoelenwerkgroep 
Wandeling over de Pannenhoef gemeente Zundert 
Gewestelijke excursie naar de Mortelen 
Vrijdagwandeling Oisterwijkse Vennen 
Voorjaarswandeling Zuid-Limburg 
 

 
Toelichting 
op de 
agenda 
 

KNNV-excursies en -avonden zijn in principe bestemd voor KNNV-leden. 
Wilt u deelnemen maar bent u geen lid, neem dan contact op met het 
secretariaat  013 - 5436541. De vertrekpunten naar de excursie-
terreinen zijn in de buurt van de betreffende uitvalswegen uit Tilburg. 
Er is voldoende parkeergelegenheid voor auto of fiets, zodat we met  

een minimum aantal auto’s verder rijden naar het excursiedoel. Voor de autoritten 
adviseren wij een onkostenvergoeding van € 0,20 per kilometer. Dit evenredig verdeeld 
over de chauffeur en het aantal meerijders. En neem bijvoorbeeld voor de heen- en 
terugreis altijd een paar droge schoenen mee, zodat de chauffeur van de auto niet met 
een vervuild auto interieur blijft zitten na de rit. Het is verder gewenst mee te nemen: 
verrekijker, loep en bij langere excursies eten en drinken. Bij een aantal excursies is 
aanmelden vooraf noodzakelijk. Bij extreem slecht weer kan de excursieleid(st)er 
besluiten de excursie niet door te laten gaan. Bel bij twijfel de excursieleid(st)er. Ook 
voor nadere informatie kunt u bij hem/haar terecht. Alle andere activiteiten zijn voor 
iedereen toegankelijk. Heeft u wensen om eens naar een bepaald gebied te gaan, of 
een bepaald thema, of andere ideeën, laat het ons a.u.b. weten, zodat wij deze wensen 
in ons programma kunnen opnemen.  
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4 januari Zondag 
Onderwerp Midwinterwandeling Beleven 
Tijd 10.00 uur. 
Locatie/Vertrek Parkeerplaats Aldi, Spoordijk / Doornbossestraat, Tilburg. 
Contact Ben Akkermans   013-5362107 of  b.a.r.akkermans@planet.nl 
Omschrijving In 2008 heeft Stichting het Brabants Landschap de komvormige 

laagte, aan de grens met België, omgevormd tot een nieuw 
natuurgebied. De diepe ontwateringsloten zijn gedempt en de 
verrijkte grond is grotendeels afgegraven. Doordat de laagte zich 
heeft gevuld met water is een nieuw ven ontstaan. De wandeling 
gaat in een ruime boog rond het ven over zandpaden omzoomd met 
brede houtsingels. Zoals gewoonlijk gaan we na de wandeling naar 
een eenvoudig pannenkoekenrestaurant om tijdens een hapje nog 
wat na te praten over het afgelopen jaar en de plannen voor het 
nieuwe jaar. Deze keer hebben we gekozen voor de Hollanderhoeve 
gelegen aan het beginpunt van de  wandeling. De lengte van de 
wandeling is ± 7 km. 

  
9 januari Vrijdag 
Onderwerp Vrijdagwandeling rond het Plakkeven 
Tijd 9.00 uur. 
Locatie/Vertrek Beethovenlaan / Strausslaan bij de apotheek. 
Contact Ben Akkermans  013-5362107 of  b.a.r.akkermans@planet.nl 
Omschrijving Rondom het Plakkeven zijn door Natuurmonumenten de laatste 

jaren een aantal nieuwe vennen aangelegd. Deze werkzaamheden 
zijn nu zo goed als afgerond. Met deze rondwandeling krijgen we 
een goed beeld wat er de laatste jaren is veranderd ten gunste van 
de natuur. Vooral vogels maar ook reeën hebben hun weg gevonden 
naar dit gebied. En voor ons is het een mooie aanleiding voor een 
lekkere winterwandeling. 

  
11 januari Zondag 
Onderwerp KNNV – IVN: Busexcursie Zeeuwse en Zuid-Hollandse Delta 
Tijd 8.00 - 19.00 uur. 
Locatie/Vertrek Busstation Wagnerplein / Strausslaan. 
Contact Ben Akkermans  013-5362107 of  b.a.r.akkermans@planet.nl 
Omschrijving Er zijn geen plaatsen meer vrij in de bus. Mocht u toch nog mee 

willen gaan, neem dan eerst contact op met Ben Akkermans.  
De, door de Vogelwerkgroep KNNV Tilburg georganiseerde 
vogelcursus ‘Vogels herkennen in de winter’ loopt ten einde. Het 
mooiste moet echter nog komen.  
 
 

mailto:b.a.r.akkermans@planet.nl
mailto:b.a.r.akkermans@planet.nl
mailto:b.a.r.akkermans@planet.nl
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Op deze dag voert Ad Kolen ons (samen met de buschauffeur) door 
de Delta. In Zeeuwse, Zuid-Hollandse en West-Brabantse 
landschappen en wateren gaan we de geleerde eenden, zwanen, 
ganzen en vele andere overwinterende vogels gezamenlijk bekijken. 
Het leuke van vogels kijken vanuit een bus is de hoogte van waaruit 
je op het landschap kijkt, maar vooral ook het gezamenlijk beleven. 
Wat de een niet ziet merkt de ander wel op! Locaties als Willemstad, 
Hellegatsplaten, Caissons, de Prunjepolder en de Brouwersdam 
zullen de cursisten verwonderen door hun vogelrijkdom, maar ook 
doorgewinterde vogelaars weten deze rijkdom te waarderen. 

  
13 januari Dinsdag 
Onderwerp Maasvlakte 2: 2,6 miljoen jaar geschiedenis op het strand 
Tijd 20.00 uur 
Locatie Natuurmuseum Brabant. Museumcafé open 19.30 uur 
Spreker Bram Langeveld 
Omschrijving Van de Noordzeebodem worden al decennia botten en kiezen van 

grote zoogdieren uit het Pleistoceen, het ijstijdvak, opgevist. 
Recentelijk is het 7,5 km lange strand van de Tweede Maasvlakte 
opengesteld: een zeer rijke bron van pleistocene fossielen met 
unieke vroeg- en midden-pleistocene fossiele zoogdieren. Tijdens de 
lezing belicht Bram Langeveld het vissen naar pleistocene 
zoogdieren, de ondergrond van het Eurogeulgebied, het Pleistoceen 
en zandwinning uit het Eurogeulgebied. Ook worden de vondsten 
(gewervelden en ongewervelden) uit het opgespoten zand en de 
resultaten van onderzoek naar deze vondsten besproken, inclusief 
interpretaties. Tenslotte volgen tips voor het zoeken naar deze 
fossielen. 

  
18 januari Zondag 
Onderwerp Wandeling rondom de vesting Heusden 
Tijd 9.00 uur. 
Locatie/Vertrek Beethovenlaan / Strausslaan bij de apotheek. 
Contact Ben Akkermans  013-5362107 of  b.a.r.akkermans@planet.nl 
Omschrijving De vesting Heusden met zijn ravelijnen en bastions is omgeven door 

grote waterpartijen  zoals een oude wiel, de Bergse Maas en de 
Natte Gracht. We maken er een wandeling langs de oevers. In de 
winterperiode hebben deze wateren een grote aantrekkingskracht 
op allerlei watervogels. In het stadje zelf is het nu nog lekker rustig. 
Samen met Karin Verbeek ( 0416-672061), die sinds kort in deze 
stad woont, wandelen we er doorheen. 
 

  

mailto:b.a.r.akkermans@planet.nl
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1 februari Zondag 
Onderwerp Auto-vogelexcursie: Overwinterende vogels in de Delta 
Tijd 7.00 - 19.00 uur 

Locatie/Vertrek Beethovenlaan / Strausslaan bij de apotheek. 
Contact Ben Akkermans  013-5362107 of  b.a.r.akkermans@planet.nl 
Omschrijving Ben regelt het vervoer; neem contact met hem op als je mee gaat 

en/of een auto beschikbaar hebt om te rijden. 
De Vogelwerkgroep gaat op deze dag samen met alle 
geïnteresseerde KNNV’ers per auto vogels kijken in de Delta. Ad 
Kolen heeft een route uitgestippeld langs een aantal andere 
plaatsen dan de gebruikelijk vogelkijkplekken. Ook is rekening 
gehouden met de mooie landschappelijke elementen van de Delta 
zowel van Zeeland, Zuid-Holland als West-Brabant. Uitstappen en af 
en toe korte wandelingen zijn in het programma opgenomen. Naast 
aan de talrijk aanwezige ganzen, zwanen, steltlopers en vele andere 
vogelgroepen besteden we speciaal aandacht aan de eenden. Deze 
periode, januari en februari, is de toptijd om naar eenden te kijken. 
Alle soorten hebben hun beste pak aan (broedkleed) en zijn klaar 
voor het komende broedseizoen. Vele keren al terug uit het zuiden 
en zijn op weg naar hun broedgebieden. Vaak moeten ze nog even 
wachten omdat ze er nog niet terecht kunnen. Veel soorten zijn al 
gepaard en kunnen zich vaak niet inhouden om hun genegenheid 
aan de partner te tonen. Baltsende Brilduikers, stoeiende 
Kuifeenden en Krakeenden met hun nasale geluid, zijn een genot 
voor oog en oor om te bewonderen in deze periode. 

  
3 februari Dinsdag 
Onderwerp Foto-avond door leden van de Paddenstoelenwerkgroep 
Tijd Tijd: 19.30 - 22.15 uur. 

Locatie Natuurmuseum Brabant. 
Omschrijving Leden van de Paddenstoelenwerkgroep fotograferen hun vondsten 

tijdens de excursies en ook op hun individuele zoektochten. Niet 
alleen om mooie plaatjes te schieten, maar vooral om hun 
eigenschappen beter in herinnering te bewaren. Een selectie van 
hun buit uit het afgelopen jaar wordt, vergezeld van commentaar, 
vanavond vertoond. 

  
 
 
 
 
 
 

mailto:b.a.r.akkermans@planet.nl
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10 februari Dinsdag 
Onderwerp Roofvogels in Nederland  
Tijd 20.00 uur 
Locatie Natuurmuseum Brabant. Museumcafé open 19.30 uur 
Spreker Henk Sierdsema 
Omschrijving In Nederland komen 16 soorten roofvogels wijdverspreid voor. 

Enkele daarvan zoals de Buizerd en de Torenvalk zullen bij iedereen 
die geregeld buiten komt wel bekend zijn. Maar kent u ook de Rode 
en de Zwarte wouw, de Slechtvalk of het Smelleken? Henk 
Sierdsema, werkzaam bij Sovon Vogelonderzoek Nederland, laat op 
deze avond alle soorten de revue passeren, met speciale aandacht 
voor de kenmerken van de soorten en hun leefgebied. Hoe groot zijn 
ze, is er verschil tussen mannetjes en vrouwtjes en hoe kunt u een 
roofvogel buiten in het veld herkennen?  
 

 

 
Rode wouw in roofvogellezing (foto Dirk Eykemans) 

  
13 februari Vrijdag 
Onderwerp Vrijdagwandeling Loonse en Drunense Duinen 
Tijd 9.00 – 13.00 uur. 
Locatie/Vertrek Beethovenlaan / Strausslaan bij de apotheek. 
Contact Stella Wesel  swesel@beatrix-college.nl of  013-4552870 
Omschrijving Een mooie wandeling door dit nationale park. 
  

 
 
 

mailto:swesel@beatrix-college.nl
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22 februari Zondag 
Onderwerp Mossen-excursie Regte Heide 
Tijd 12.30 uur. 
Locatie/Vertrek Parkeerplaats bij het Riels Hoefke. Te bereiken vanuit Riel: volg de 

Alphenseweg tot de kruising met het fietspad `Bels Lijntje'. Ga ter 
hoogte van de Looienhoek via de Akkerweg naar de Oude 
Tilburgsebaan (postcode 5133 NA). 

Contact Peter van Ruth  p.vanruth@home.nl of  0162-311463. 
Omschrijving Zoals u bij het KNNV-nieuws in deze Oude Ley gelezen heeft, gaat de 

mossenwerkgroep dit jaar van start met een onderzoek op de Regte 
Heide. Het is een afwisselend gebied waar veel soorten te 
verwachten zijn. U bent van harte uitgenodigd om deze middag 
samen met onze ‘bryologen’ de wondere wereld van de mossen te 
aanschouwen. Een goede gelegenheid om uw kennis van mossen 
weer eens op te krikken. Vergeet niet uw loep mee te nemen.  

  

 
mos op dak bij Riels Hoefke  (foto Rob Vereijken) 

 

24 februari Dinsdag 
Onderwerp Lezing Paddenstoelenwaarnemingen in Midden-Brabant in 2013, 

door Luciën Romelaars 
Tijd 20.00 uur. 
Locatie Natuurmuseum Brabant. 
Omschrijving Niet alleen in de herfst, maar gedurende het gehele jaar is Luciën 

actief bezig met het inventariseren van paddenstoelen in diverse 
natuurgebieden rond Tilburg. In een lange reeks van jaren heeft hij 
een schat aan gegevens vergaard in die gebieden, zoals in De Brand 
Udenhout, de Kaaistoep, Boswachterij Dorst en Regte Heide. En 
ieder jaar ontdekt hij weer nieuwe soorten, soms zelfs nieuw voor 
Nederland. Vanavond vertelt hij, aan de hand van zijn prachtige 
foto’s, van zijn vondsten in 2013. 

  
 

mailto:p.vanruth@home.nl
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7 maart Zaterdag 
Onderwerp Wandeling langs de Turnhoutse vennen 
Tijd 8.30 - 13.30 uur. Afstand v.v. ± 75 km. 
Locatie/Vertrek Burgemeester van de Mortelplein bij de Plus Markt, Tilburg. 
Contact Ben Akkermans  013-5362107 of  b.a.r.akkermans@planet.nl. 

In verband met vervoer graag opgeven 
Omschrijving Schitterende vennen, paarse heiden, eikenbossen en bloemrijke 

graslanden ten noorden van Turnhout: dat is het Turnhouts vennen-
gebied. Het gebied herbergt een unieke schat aan natuur die zelfs 
op Europees niveau heel bijzonder is. De biodiversiteit is immens. 
Onder andere het Heideblauwtje, de Grutto en de Wulp vinden hier 
een thuis. Het Turnhouts vennengebied is het hele jaar door een 
belangrijk gebied voor vogels. In voorjaar en zomer broeden hier 
tientallen water- en weidevogels. Omdat deze graslanden pas laat in 
het voorjaar beweid of gehooid worden, is dit een van de weinige 
gebieden in de wijde omgeving waar de vogels hun jongen 
ongehinderd kunnen grootbrengen. In het kader van het Life-project 
Turnhouts vennengebied voerde Natuurpunt tussen 2006-2011 
belangrijke herstelwerken uit. De stad Turnhout opende er in het 
voorjaar van 2010 een bezoekerscentrum, Klein Engelandhoeve, in 
samenwerking met Trefpunt Toreke en Natuurwerk vzw. Het is het 
symbool bij uitstek van de 200 jaar lange ontginningsgeschiedenis 
van het Turnhouts vennengebied. Na afloop van de wandeling 
kunnen wij er koffie drinken en eventueel ook de streekgerechten 
proeven. 
Langs de route die we lopen, 8 km, staan op enkele plaatsen 
panelen met gedichten van Geert Kockere. 
 

  
10 maart Dinsdag 
Onderwerp De wolf terug in Nederland: wat nu? 
Tijd 20.00 uur 
Locatie Natuurmuseum Brabant. Museumcafé open 19.30 uur 
Spreker Erwin van Maanen 
Omschrijving De wolf staat weer aan onze landsgrenzen! Hoe komt hij daar en 

waar komt hij vandaan? Is hij gevaarlijk? Tijd voor een nadere 
kennismaking. Erwin van Maanen vertelt over de geschiedenis en 
folklore van dit grote roofdier. Wat betekent de wolf ecologisch 
gezien voor onze natuur, en kunnen we hem echt terug verwachten 
in ons land? 

  
 
 

mailto:b.a.r.akkermans@planet.nl
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13 maart Vrijdag 
Onderwerp Vrijdagwandeling Nederhemert-Zuid 
Tijd 9.00 uur. 
Locatie/Vertrek Beethovenlaan / Strausslaan bij de apotheek. 
Contact Ben Akkermans  013-5362107 of  b.a.r.akkermans@planet.nl 
Omschrijving We gaan deze morgen op ontdekking door het mooie buitengebied 

van Nederhemert-Noord en -Zuid met haar rijke cultuurhistorie. 
Wandelen door het stroomgebied van de Maas met wielen, kades, 
een restant van een schans en een indrukwekkend kasteel omzoomt 
door stinzenplanten. Om van Nederhemert–Zuid naar noord te gaan 
moeten we oversteken met de veerpont ‘drs. P’. Zie ook de site 

 www.hetveernederhemert.nl. We volgen ook een deel van het 
Hamarithapad. Hamaritha is de oude benaming voor Nederhemert. 

  

 

 
Kasteel Nederhemert-Zuid (foto Ben Akkermans) 

 

15 maart Zondag 
Onderwerp Bosvogels in het Veldersbos 
Tijd 9.00 - 13.00 uur. 
Locatie/Vertrek Parkeerplaats Aldi, Spoordijk / Doornbossestraat, Tilburg. 
Contact Ben Akkermans  013-5362107 of  b.a.r.akkermans@planet.nl  

en andere leden van de Vogelwerkgroep. 
Omschrijving Rond deze tijd worden de spechten, Boomklevers en Boomkruipers 

al flink actief. Een mooie gelegenheid om hun gedrag te 
bewonderen. Het Veldersbos is bekend om zijn Middelste bonte 
spechten populatie. Maar ook Grote bonte- en Kleine bonte specht 
ontbreken hier niet. Omdat er nog geen bladeren aan de bomen 
zitten, zijn de andere kleinere bosvogels, zoals de verschillende 
mezensoorten, nu ook goed zichtbaar. 

mailto:b.a.r.akkermans@planet.nl
http://www.hetveernederhemert.nl/
mailto:b.a.r.akkermans@planet.nl
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17 maart Dinsdag 
Onderwerp Foto-avond door leden van de Paddenstoelenwerkgroep. 
Tijd 19.30 - 22.15 uur 
Locatie Natuurmuseum Brabant. 
Omschrijving Een vervolg op de foto-avond van 3 februari, waarop leden van de 

Paddenstoelenwerkgroep hun fotografische buit vertonen die ze 
verzameld hebben. 

  
22 maart Zondag 
Onderwerp Wandeling over de Pannenhoef gemeente Zundert 
Tijd 9.00 - 14.00 uur. 
Locatie/Vertrek Burgemeester van de Mortelplein bij de Plusmarkt, Tilburg. 
Contact Anneke Bruijnzeels  013 - 4555711, 06 - 18424005 of  

annekebruijnzeels@hotmail.nl Graag opgeven vóór 20 maart. 
Omschrijving De Pannenhoef is een samenspel tussen heidevelden, voormalig 

productiebos, een groot aantal vennen, een moerasgebied en het 
beekje de Bijstroom dat door het natuurgebied stroomt. Daarnaast 
vinden we cultuurhistorische sporen zoals de turfvaart, het 
imposante landhuis, het pittoreske bakkershuisje en twee oude 
werkschuren. Natuurgebied Pannenhoef  is één van de plekken bij 
uitstek om Brabantse historie en natuur te proeven. 
Afstand wandeling 6 km. 

  
4 april Zaterdag 
Onderwerp Gewestelijke excursie naar de Mortelen 
Tijd 9.15 - gehele dag. 
Locatie/Vertrek Parkeerplaats Aldi, Spoordijk / Doornbossestraat, Tilburg. 

Voor wie direct naar de vertrekplaats van de excursie wil gaan: om 
10 uur Café Vingerhoeds, Oude Grintweg 90, 5688MB Oirschot. 

Contact Anneke Bruijnzeels  013 - 4555711, 06 - 18424005 of  
annekebruijnzeels@hotmail.nl. Graag opgeven vóór 1 april. 

Omschrijving Dit voorjaar is de afdeling Eindhoven weer aan de beurt voor een 
gewestelijke excursie. We beginnen met een kop koffie of thee met 
gebak, waarna we een wandeling maken in de Mortelen, een 
prachtig gebied waar het landschap nog ouderwets kleinschalig is. 
De Mortelen wordt beheerd door het Brabants Landschap en maakt 
deel uit van het Groene Woud, een bijzonder natuur-en 
landschapsgebied, gelegen in de driehoek ’s Hertogenbosch, Tilburg, 
Eindhoven. De Mortelen vormt het grootste landschapsreservaat 
van Noord-Brabant. Dit zogenaamde hoeven- of kampenlandschap is 
rond het jaar 1100 ontstaan. Vroeger was het een moeras met hier 
en daar wat droge stukken waar boeren zich konden vestigen. 
Plaatselijk werd hier leem, ‘mortel’, gewonnen.  

mailto:annekebruijnzeels@hotmail.nl
mailto:annekebruijnzeels@hotmail.nl
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De Mortelen onderscheidt zich door de uitbundige voorjaarsflora en 
de vele soorten dagvlinders en struweelvogels. De Boomkikker is er 
weer uitgezet en tot de broedvogels van de Mortelen behoren de 
Middelste bonte specht, Wielewaal, Nachtegaal, Geelgors, Houtsnip, 
Wespendief, Bosuil, Steenuil, Goudvink en de Zomertortel. 
De lunch wordt gebruikt in het veld en hiervoor zal dus zelf gezorgd 
moeten worden. Waterdichte schoenen zijn sterk aanbevolen en de 
lengte van de wandeling is 10 km. 

  
10 april Vrijdag 
Onderwerp Vrijdagwandeling Oisterwijkse Vennen 
Tijd 9.00 - 13.00 uur. 
Locatie/Vertrek Beethovenlaan / Strausslaan bij de apotheek. 
Contact Stella Wesel  swesel@beatrix-college.nl of  013-4552870. 
Omschrijving Deze wandeling gaat langs diverse vennen en door de steeds ouder 

wordende naaldbossen, waarvan de biodiversiteit toeneemt. We 
hopen wat van deze rijkdom tegen te komen. 

  
18 april Zaterdag 
Onderwerp Voorjaarswandeling Zuid-Limburg 
Tijd 8.07 uur 
Locatie/Vertrek Station Tilburg (deelnemers vanuit Den Bosch nemen de trein van 

8:25 uur richting Heerlen - overstappen in Sittard). 
Contact Corné Wentink  013-5710153 of  chmwentink@hetnet.nl. 
Omschrijving We rijden met de trein naar station Bunde, vanaf daar lopen we de 

Kruisberg op. Deze berg vormt de zuidelijke uitloper van het 
bekende Bunderbosch, dat helaas wordt doorsneden door de A2. 
Aan de andere kant van de A2 vinden we de Wijngaardsberg met de 
bronbeek de Watervalderbeek. Vanaf de Wijngaardsberg vervolgen 
we onze wandeling door het open gebied naar het Kloosterbosch. 
Afhankelijk van de tijd eindigen we onze wandeling in Houthem of 
wandelen we via de Ravensbosch door naar Valkenburg. 
Onderweg kunnen we genieten van de bekende Limburgse 
voorjaarsflora. De wandeling is naar verwachting ongeveer 13 
kilometer. Er is geen horeca onderweg, dus neem voldoende eten 
en drinken mee. 

  
 
 
 
 
 
 
 

mailto:swesel@beatrix-college.nl
mailto:chmwentink@hetnet.nl
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Wandeling Huis ter Heide 
Vrijdagochtend 12 september 

 
 
Frans Stoop 
 
Als we om 9.30 uur verzamelen op het parkeerterreintje aan de Tussenbaan/Bergstraat 
in De Moer is het nog fris, maar mooi zonnig weer. Ideale omstandigheden voor een 
natuurwandeling. Met 14 personen gaan we het gebied tegenover villa ’Huis ter Heide’ 
in. We wandelen richting Kraanven. 
 
 
Stip in ‘t gat 
 

Ben heeft onderweg bij het Spinderspad Boekweit geplukt en laat het 
kenmerk van de duizendknoopfamilie zien: het vliesje dat boven de 
knoop van de bladstengel zit. Dit vliesje is gevormd uit vergroeide  

steunblaadjes; ook wel tuitje of kokertje genoemd. Boekweit is ook eetbaar. Het is zelfs 
het hoofdingrediënt van ‘Stip in ’t gat’, een streekgerecht uit Drenthe, Groningen en 
Overijssel. Het gerecht wordt geserveerd als een kluit boekweitenpap met bovenin een 
kuiltje met daarin hete uitgebakken spek (reuzel, het liefst met kaantjes) met een flinke 
eetlepel stroop. Echt iets voor liefhebbers. Het recept is ook bekend onder de 
namen potstroop, postro en luie wievenkost. Ondertussen heeft Paul van Wielink wat 
Boerenwormkruid geplukt en laat zien dat er in de bloempjes galletjes van de galmug 
Rhopalomyia tanaceticola zitten. Op een tak van een rozenstruik zien we de mosgal van 
de galwesp Diplolepis rosae. 
 

 
            Boerenwormkruid met gallen (foto Frans Stoop) 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Boekweit
http://nl.wikipedia.org/wiki/Spek
http://nl.wikipedia.org/wiki/Reuzel
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kaantjes
http://nl.wikipedia.org/wiki/Stroop
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Viervlekspin  
 

We horen al snel het geluid van een boomklever en een specht. Even 
verder langs het pad vinden we een (dode) muis. Paul tilt hem op en 
laat zien dat het een Bosmuis is: lange oren, bruine gloed op rug en  

grijze onderkant. Paul is vandaag zeer goed op dreef en vertelt honderduit over allerlei 
dingen die we onderweg tegenkomen. Zo zien we hennepnetel en kijken of het de 
Gewone of Gespleten hennepnetel is. Ook vinden we een prachtige Pyjamawants en 
veel spinnen. De Viervlekspin (Araneus quadratus) krijgt extra aandacht. Gelet moet 
worden op de vier donkere puntjes (soort deukjes) aan de rand van de witte vlekjes en 
dus niet op de witte vlekjes zelf, want die kunnen wel eens ontbreken. De spinsels van 
de Hangmatspin zijn talrijk en door de dauw en het zonlicht prachtig om te zien. De 
spinnen zelf hangen er onder in afwachting van hun prooi, die zich verstrikt in de 
hangmat. Behalve spinnen zien we op het hier door de dauw natte graspad ook enorm 
veel slakken, zoals de Segrijnslak en vooral de tuinslak, met zo te zien een 
overduidelijke voorkeur voor brandnetels.  
Even verderop komt Paul aanlopen met een blad van de Vuilboom en laat zien hoe een 
rupsje van een minivlindertje zich door het blad gevreten heeft. We komen diverse 
vlinders en mooie bloeiende Kardinaalsmutsen tegen. We ontdekken dat de bloem van 
het Pijpestrootje eigenlijk best mooie kleuren heeft en bestuderen een roofvlieg. Maar 
het mooiste speelde zich af in de lucht. Een Sperwer werd door een stuk of zes Eksters 
aangevallen en opgejaagd. Zo’n 5 à 10 minuten kijken we met elkaar gefascineerd toe. 
 

Hangmatspinnen (foto Frans Stoop) 
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Kraanven 
 

We lopen verder en komen bij het Kraanven, zo genoemd naar de vele 
kraanvogels die er vroeger kwamen. Het ven is er allang niet meer, 
maar de naamgeving van weg, bushalte, parkeerterrein en  

minicamping herinneren hier nog wel aan. In een weiland aan het Kraanven staan de 
mooi gekleurde brandrode runderen van de familie Van Riel. Brandrode runderen vindt 
men nog op enkele veehouderijen, maar worden ook gehouden als hobbydieren of 
ingezet bij natuurbeheer als levende maaimachines. Van hieruit gaan we tweemaal 
linksaf, terug richting vertrekpunt. Er liggen hier op het pad veel poephopen van de 
Schotse Hooglander. Paul kan het niet laten om door de poep te roeren of een hoop om 
te keren, op zoek naar de larve van de Veldmestkever (Paul: ”de Aphodius rufipes”). 
Uiteraard worden die gevonden. Ben vraagt zich af waarom veel van de poephopen 
scherp zijn afgebrokkeld/aangevreten, maar niemand weet het antwoord. 
Na 3 uur wandelen zijn we terug. Wederom een mooie en interessante wandeling met 
een gezellig en gebruikelijk afzakkertje (drankje/gebak) bij de Financiën. 
 

 
Mosgal (foto Frans Stoop) 
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Nieuw-Zeelandse tarwewants 
in de Kempen  

 
Peter van Rooij 
 
Sinds 2002 wordt er melding gemaakt van een oorspronkelijk Nieuw-Zeelandse 
wantsensoort Nysius huttoni. In 2005 werd de soort als nieuw voor Nederland vermeld. 
De dieren zijn waarschijnlijk ingevoerd via de haven van Antwerpen. Al snel breidde de 
soort zich uit over West-België, Noord-Frankrijk en Zeeland. Een onderzoek in 2006 
door EIS in opdracht van Plantenziektenkundige Dienst naar het voorkomen van N. 
huttoni in Nederland bevestigde het voorkomen in Zeeland, Zuid-Holland en het westen 
van Noord-Brabant (Smit et al. 2007). Tot en met 2013 heb ik geen vangsten van N. 
huttoni in de Kempen, wel zijn er in 2013 twee vangsten op licht in De Kaaistoep in 
Tilburg (Aukema 2014). In 2014 heb ik de soort aangetroffen op twee plekken in de 
Kempen, namelijk bij Hapert en Duizel. 
 
 
Uiterlijk 
 

Nysius huttoni behoort tot de wantsenfamilie Lygaeidae. Er zijn in 
Nederland zeven soorten van het genus Nysius bekend. Deze familie 
kenmerkt zich door:  

1. Antennes die bestaan uit 4 leedjes. 
2. Exemplaren met volledig ontwikkelde vleugels (macropteer) hebben een membraam 

met minimaal 5 aders. 
3. Puntoogjes (ocellen) zijn aanwezig. 
4. De voet bestaat uit 3 leedjes (tarsen). 
Een opvallend kenmerk voor het genus is de zwart gevlekte naad tussen het harde en 
membraneuse achterste deel van de vleugel. De soorten hebben een lengte van 2,5 tot 
6,5 mm. Nysius huttoni is een kleine soort, meestal 2,5 (♂) tot 3,5 mm (♀) (zie figuur 1 
en 2). Voor determinatie is de beharing van de bovenzijde zo opvallend dat dit kenmerk 
voldoende is om N. huttoni van de andere soorten te onderscheiden. Verder is de kleur 
een tintje meer naar het grijsbruin in plaats van bruin en heeft N. huttoni in tegenstelling 
tot de andere soorten zwarte voelsprieten. 
 
 
Schadelijke 
soort 
 

Het is van deze soort bekend dat hij in Nieuw-Zeeland nogal wat 
schade veroorzaakt aan kruisbloemigen en tarwe, reden waarom deze 
soort in 2005 opgenomen is op de ‘alert list’ van EPPO (European and 
Mediterranean Plant Protection Organization). 

Bij tarwe voedt N. huttoni zich met de sappen uit de tarwekorrels, waarbij een enzym 
wordt afgescheiden dat in de plant aanwezig blijft. Bij de verwerking van de tarwe tot 
deeg breekt het enzym de gluten af waardoor het deeg plakkerig wordt en het brood 
slecht van kwaliteit. Bij kruisbloemigen wordt de stengel aangeprikt waardoor een 
kankergezwel ontstaat en de stengel op die plek breekt. 



 19 

 
                        

  
Nieuw-Zeelandse tarwewants (Nysius huttoni. (foto Roy Kleukers). 
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Copula van de Nieuw-Zeelandse tarwewants (foto Roy Kleukers). 

 

http://www.repository.naturalis.nl/document/159604
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Paddenstoelen in Dongevallei 
Nieuwe vondsten tijdens veldexcursie seizoen 2014 

 
 
Guido Stooker 
 
 
Jaarlijkse 
veldexcursie 
 

Op 3 oktober hebben leden van de Paddenstoelenwerkgroep van de 
KNNV-afdeling Tilburg weer hun jaarlijkse veldexcursie door de 
Dongevallei gehouden. Deelnemers waren Jacques Smout, Loes van 
Gorp, Henriette Stuurman, Bart Horvers en Guido Stooker. Er werd door  

iedereen driftig gefotografeerd, maar 
bijgaande foto’s zijn van Bart, behalve 
de groepsfoto die van de auteur is. Er 
werd, net als in 2011, een bezoek 
gebracht aan de deelgebieden 2 en 3. 
De excursie duurde ongeveer 2,5 uur. 
Met dank aan Bart, Jacques en Toon 
de Laat voor het commentaar op 
onderstaande tekst en de correctheid 
van de tabel. De gebruikte 
nomenclatuur is gebaseerd op de 
Beknopte Standaardlijst van de 
Nederlandse Paddenstoelen (2013) 
 

 

 
Hazenpootje in Berkenbosje (foto Guido Stooker) 

 
Hazenpootje (foto Bart Horvers) 
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Acht nieuwe 
soorten 
 

Het jaar 2014 kende qua weersgesteldheid een nogal afwijkend 
verloop. Na een zachte winter en een vroeg voorjaar was ook de 
voorzomer best aangenaam en droog. Maar de nazomer, vooral 
augustus, was erg nat, waardoor er sprake was van een vervroegde,  

maar kort durende herfstintrede. In september werd het weer mooi weer. Juist deze 
maand was een periode waarin de paddenstoelenflora zich rijkelijk vertoonde. Op 3 
oktober was het beste er daarom al wel een beetje van af. Desondanks werden toch 
nog 35 verschillende soorten zwammen gevonden. Daaronder waren 8 nieuwe soorten 
voor het gebied. De enige Rode Lijst-soort betrof de Stippelsteelslijmkop (Hygrophorus 
pustulatus), die als bedreigd (BE) te boek staat. Er werden ook nog Chloormycena’s 
aangetroffen, maar omdat we geen materiaal van deze soort hebben meegenomen, 
moesten we ons bij de naamgeving beperken tot Mycena leptocephala s.l. Tot deze 
verzamelgroep behoren o.a. M. erminea  en M. silvae-nigrae. Beide zijn zeldzaam en 
staan op de Rode Lijst aangemerkt als gevoelig (GE). Vermeldingswaard is ook de 
vondst van het Izabelkleurig breeksteeltje (Conocybe albipes), een algemeen 
voorkomende paddenstoel in bemeste graslanden en gazons in laag Nederland, maar 
op de Brabantse zandronden vrij zeldzaam. 
 
 
Lilaroze 
kalknetje 
 

De meest bijzondere waarneming betrof echter het Lilaroze kalknetje 
(Badhamia lilacina). De felgele slijmerige massa deed ons in het veld 
eerst aan Heksenboter denken, maar vergelijking met afbeeldingen op 
internet deed ons daar toch aan twijfelen. Bart Horvers heeft de dag  

na de excursie de locatie nogmaals bezocht, foto’s gemaakt en materiaal verzameld om 
de verdere ontwikkeling van de zwam te volgen en microscopisch onderzoek te doen. 
Dit is een vereiste volgens de maatstaven van de NMV (Nederlandse Mycologische 
Vereniging) voor validatie van de vondst. Bij de sporenvorming verkleurt het felgele 
slijm van de zwam naar lila-roze sporenhoopjes (zie foto’s). Het kalknetje is uitermate 
zeldzaam; na 1990 is de soort volgens de verspreidingsatlas van de NMV maar in 3 
atlasblokken waargenomen, alle in de duinstreek gelegen. De Dongevallei is de eerste 
ver binnenlands gelegen vindplaats. Het opmerkelijke is dat de groeiplaats hier een vrij 
voedselarme zandbodem betreft  met een zwak zuur karakter. Wel is er sprake van 
lokale kwel. 
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         Mycelium Lilaroze kalknetje (foto Bart Horvers) 

 

 
          Lilaroze kalknetje (foto Bart Horvers) 
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tabel met soortenlijst paddenstoelexcursie 3 okt.2014 

wetenschappelijke naam Nederlandse naam Stat RL ECO 

Amanita fulva Roodbruine slanke amaniet A   humus, loofbos 

Badhamia lilacina Lilaroze kalknetje ZZZ   veenmos, grasland 

Bovista plumbea Loodgrijze bovist A   zand, grasland 

Calvatia excipuliformis Plooivoetstuifzwam A   humus, loofbos 

Conocybe albipes  Izabelkleurig breeksteeltje ZZ   terrestrisch, grasland 

Coprinus disseminatus Zwerminktzwam A   doodhout, loofbos 

Coprinus lagopus Hazenpootje A   humus, wortels, ruigte 

Galerina clavata Groot mosklokje A   mossen, grasland 

Galerina vittiformis Barnsteenmosklokje A   mossen, grasland 

Hygrocybe miniata Gewoon vuurzwammetje A   humus, grasland 

Hygrophorus pustulatus Stippelsteelslijmkop ZZ BE leemgrond, loofbos 

Hypholoma fasciculare Gewone zwavelkop A   doodhout, loofbos 

Hypoxylon fragiforme Roestbruine kogelzwam A   dode takken, loofbos 

Inocybe lacera  Zandpadvezelkop A   zand, loofbos 

Laccaria laccata Gewone fopzwam A   terrestrisch, loofbos 

Lactarius controversus Populierenmelkzwam A   leemgrond, Populier 

Lactarius rufus Rossige melkzwam A   humus, loofbos 

Leccinum scabrum Gewone berkenboleet A   humus, Berk 

Macrolepiota procera Grote parasolzwam A   humus, houtwallen 

Marasmiellus vaillantii Halmruitertje A   dode bladeren, loofbos 

Marasmius oreades Weidekringzwam A   humus, wortels, grasland 

Meripilus giganteus Reuzenzwam A   levend hout, houtwallen 

Mycena leptocephala s.l. Chloormycena ZZ   terrestrisch, houtwallen 

Mycena polygramma Streepsteelmycena A   doodhout, loofbos 

Mycena pura Gewoon elfenschermpje A   strooisel, loofbos 

Paxillus involutus Gewone krulzoom A   terrestrisch, loofbos 

Plicaturopsis crispa Plooivlieswaaiertje A   doodhout, loofbos 

Psathyrella piluliformis Witsteelfranjehoed A   doodhout, loofbos 

Rickenella fibula Oranjegeel trechtertje A   mossen, grasland 

Russula amoenolens Scherpe kamrussula A   terrestrisch, houtwallen, Eik 

Russula emetica s.l. Braakrussula VZ   humus, Berk 

Russula mairei Stevige braakrussula A   humus, loofbos, Beuk 

Russula parazurea Berijpte russula A   humus, loofbos 

Trametes versicolor Gewoon elfenbankje A   doodhout, loofbos 

Vuilleminia comedens Gewone schorsbreker A   dode takken, loofbos, Eik 
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Excursie Millingerwaard,  
zaterdag 20 september 2014.  

 
Frans Stoop 
 
Het is acht uur in de ochtend als we met z’n achten richting Millingerwaard rijden. Het 
is mistig, maar gelukkig zijn de vooruitzichten dat de zon er door gaat komen met in de 
middag kans op onweer. Op de parkeerplaats in Kekerkom vertelt Sylvana ons het een 
en ander over de natuurontwikkeling van de Millingerwaard, dat deel uitmaakt van het 
Natura 2000-gebied de Gelderse Poort. In de jaren ’90 werd begonnen met het 
ontkleien van de uiterwaard. Door het weghalen van de soms metersdikke kleilaag kan 
veel water worden opgevangen en worden de dijken ontlast. Leuke bijkomstigheid is, 
dat de oorspronkelijke zandbodem een rijkere diversiteit aan planten heeft dan de 
kleigronden. Aan de hand van een kaart laat Sylvana zien hoe het gebied er uiteindelijk 
moet gaan uitzien. De Millingerwaard is momenteel een natuurlijk rivierenlandschap 
met ooibossen, rivierduinen en bloemrijke graslanden. Grote grazers als Konikpaarden 
en Galloway-runderen zorgen ervoor dat de zaak niet dichtgroeit met bos. 
 
 
Woodhenge 
 

Benieuwd wat we gaan zien, betreden we het gebied bij de Kekerdomse 
Waard. Het staat er vol met Reuzenbalsemien, met zijn hexagonale 
(zeskantige) stengel. Hier staat ook Sachelinse duizendknoop,  

Bezemkruiskruid, Wilde bertram, Sikkelklaver en opvallend veel Watermuur. We bekijken 
de vlakke bloeiwijze van de Late guldenroede. We vinden Zwarte mosterd en Veerdelig 
tandzaad. We naderen de Waal en in de nevel doemt Woodhenge op. Woodhenge 
bestaat uit een aantal geconserveerde stammen van eikenbomen, die als symbool voor 
het herstel van de natuur, rechtop langs de rivier zijn gezet. Bij baggerwerkzaamheden in 
de Waal zijn in 1995 tientallen eikenbomen opgegraven, die maar liefst 8500 jaar oud 
zijn. Het zijn de oudste bomen van Nederland en overblijfselen van een voormalig 
hardhoutooibos. 

 
                                  Woodhenge met oude eiken (foto Frans Stoop) 
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Millingerduin 
 

Uit de nog aanwezige nevel ontstaat een regenbuitje, maar dat kan de 
pret niet drukken. Na een paar minuten kunnen de regenjacks en 
poncho’s alweer uit. Alvorens we verder gaan over het Millingerduin  

langs de Waal nemen we in de bomen een groep Putters waar en zien we in het grasland 
nog planten als Zwarte toorts, Vijfdelig kaasjeskruid en Kruisdistel. Op de metershoge 
zandduinen heerst een heel bijzonder ‘microklimaat’: warm, droog en voedselarm. Door 
dit speciale klimaat zien wij hier planten, die elders niet of nauwelijks voorkomen. In het 
duin en op de strekdammen treffen we planten aan als Stekelnoot, Breukkruid, 
Pijpbloem, Welriekende ganzevoet, Nerfamarant, Knoopkruid, Bitterkruid, Doornappel, 
Kruipend stalkruid en -heel leuk- Handjesgras. De zon staat op doorbreken en het is 
lekker toeven op de kop van een strekdam, waar we even gaan zitten voor een drankje 
en een hapje. Zelf spot ik daar nog de Lieveling, een dagactief nachtvlindertje (Timandra 
griseata), die wel bijna aan het eind van zijn leven zal zijn, want ze zijn er tot half 
september.  
 

 
            Stekelnoot (Frans Stoop) 

 
 
Zwarte 
populieren 
 

Weer aan de wandel richting Millinger Theetuin zien we 
sabelsprinkhanen en Cipreswolfsmelk. Ter hoogte van de Theetuin staat 
een aantal Zwarte populieren, met hun wortels ontbloot door het 
water. Een sprookjesbos, dat lijkt op een mangrovewoud. Her en der  

lopen Gallowayrunderen en we spotten diverse vogelsoorten zoals Vink, Roodborst en 
Boomkruiper. Ook een opvallend grote naaktslak ontsnapt niet aan onze aandacht. Ben 
zoekt het thuis nog eens op en komt uit op de Grote aardslak (Limax maximus), ook wel 
Tijgerslak genoemd vanwege zijn vlekkerige uiterlijk. Deze slak kan gemakkelijk 20 cm 
lang worden. 
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Het 
vogelkijkpunt 
 

De Theetuin laten we links liggen en verderop gaan we verder langs de 
Waal, waar Kok- en mantelmeeuwen zitten. Hier korten we de route in, 
struinen door het grasland met Zomerfijnstraal en Gewone ossentong.  
In de zon is het knap warm geworden met zo’n 24 graden en aan de  

rand van een ooibos rusten we even uit onder een boom. Terwijl we daar zitten maakt 
boven ons een viertal laagvliegende vrachtvliegtuigen een aantal rondjes boven de 
Millingerwaard. Dit vanwege de herdenking van operatie Market Garden. 
Langs het pad naar het vogelkijkpunt, ons laatste doel, staan op aardperen lijkende 
bloemen en er groeit Goudzuring. Bij het vogelkijkpunt vliegen libellen, zoals de Blauwe 
glazenmaker, heen en weer. Er bloeien volop Watergentianen en verderop zitten Grote 
zilverreiger, Grauwe gans, Kuifeend en Krakeend. Plots roept iemand ”IJsvogel” en jawel 
daar gaat ie, laagvliegend over het water en nog eentje. We horen gedonder en onweer 
dreigt, dus gaan we snel weg en zijn net op tijd binnen bij de Waard van Kekerdom voor 
een afzakkertje. 
 
Een geslaagde excursie in een mooi natuurgebied, met dank aan Sylvana.  
De moeite waard om (nog) eens naar toe te gaan. 
 

 
Even rusten in de Millingerwaard (foto Frans Stoop) 
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Bosuilen  
in de Loonse en Drunense Duinen 

 
 
Ad Kolen 
 
 
Fietstochten 
in het donker 
 

Al vanaf begin september dit jaar (2014) hoor ik enkele malen per 
week het geluid van een of meerdere Bosuilen tijdens mijn fietstocht 
door de Loonse en Drunense Duinen, op weg naar mijn werk in 
Waalwijk. In deze periode gaat het merendeel van de tocht in het  

donker, de zon is meestal nog niet op. Enkele keren waren ze ook te horen tijdens een 
terugtocht wat later op de dag, als het al weer donker was. Ook buiten dit Nationaal 
Park, bij Loon op Zand en in de buurt van Kaatsheuvel, merk ik ze op. 
Pas sinds het begin van dit jaar rijd ik ook voor zonsopkomst en na zonsondergang door 
het gebied. Natuurlijk had ik al eerder Bosuilen in de omgeving gehoord, maar me niet 
gerealiseerd dat de soort er zo talrijk voorkomt en een behoorlijk lange periode van het 
jaar te horen is. 

 

 
Waalwijksebaan zonsopgang (foto Ad Kolen) 
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De zoektocht 
 

Voor een nadere kennismaking met deze bijzondere vogelsoort loop ik 
op een rustige avond in de 3

e
 week van november 2014 het gebied in. 

Vanaf de Venloonsestraat in Loon op Zand de Waalwijkse baan op  
richting Kaatsheuvel. Het fietspad volgen lijkt de meest veilige manier om niet de weg 
kwijt te raken. Vanaf de ruim verlichte straat het bos inlopende is nauwelijks een hand 
voor de ogen te zien. Het is zwaar bewolkt en de maan is afwezig. Zoals bekend wennen 
je ogen aan het donker. Na 15-20 minuten zijn de contouren van het bos, de bomen, 
open stukken en het fietspad vrij duidelijk te zien. Tegen verwachting is het behoorlijk 
stil in het bos. Af en toe klinken ver weg metaal-achtige geluiden vanuit een werkplaats 
of hal. Maar verder is het vrij stil. De nabij gelegen wegen zijn niet te horen!  
Helaas ook geen enkel geluid van Bosuilen. Enkele Winterkoninkjes en een Merel zijn de 
enige vogelgeluiden die te horen zijn. Tot aan het grote open (heide)veld nabij de 
IJsbaan blijft het verder stil. Tijdens een pauze aan de rand van het veld, op de nieuwe 
half ronde "Leugenbank", is het genieten van de stilte! Het is wel koud maar wind staat 
er nauwelijks, dus het is wel lekker buiten met een dikke jas aan. 
Terug richting Loon op Zand moeten de ogen opnieuw wennen in het donkere bos, de 
open ruimte is zoveel lichter dan het besloten bos. Dat duurt ook zeker weer een kwart 
uur. 
 
 
Nooit 
opgeven 
 

Als de hoop zo goed als opgegeven is, klinkt niet zo ver van Loon op 
Zand, uit de verte vaag het geluid van een mannetje Bosuil. De Bosuil is 
de meest herkenbare uilensoort, het laat geen twijfel wanneer je hem 
hoort. Vrij snel wordt het beantwoord door een soortgenoot die zich in  

de buurt bevindt. Een derde vogel, wat verder weg en vanuit een andere richting, laat 
zich kort daarop duidelijk horen. Regelmatig wordt op elkaar gereageerd, oe-hoe-hoe, 
oe-hoe-hoe klinkt het uit verschillende richtingen. Een ander geluid wordt, heel even 
maar, van dichtbij gehoord. Het lijkt wel op de contactroep van een vrouwtje Bosuil; 
kiwiet-kiwiet. Maar zeker is het niet! 
De bewolking is ondertussen gebroken, grote stukken open lucht worden zichtbaar. In 
een ervan wordt geruime tijd goed en duidelijk het sterrenbeeld Cassiopeia gezien. Dit 
alles maakt het aanvankelijk stille uitstapje tot een bijzondere avondwandeling. Het 
lopen in het donker, het aanhoren van de stilte, de Bosuilen, het heeft wel wat, is erg 
rustgevend. Volgens de literatuur: ”De verliefde Bosuilen zijn van september tot diep in 
november te horen. Daarna volgt een betrekkelijke stilte, waarna de zangactiviteit in 
januari weer geleidelijk toeneemt tot eind mei. De zang is het meest intensief van half 
februari tot half mei.” We zullen het horen! 
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De Eindhovense Stadsdommel 
Een meanderend stukje romantiek  

 
Elly Poppe-Stolk 
 
In 2008 heeft de IVN-afdeling Eindhoven een wandelroute uitgezet door de 
Eindhovense binnenstad langs de Dommel, op dat traject ook vaak Stadsdommel 
genoemd. Deze route voert vanaf de Dommelbrug aan de Stationsweg tot iets voorbij 
het Van Abbe-museum en, met een lusje, langs de andere oever weer terug. Een van de 
initiatiefnemers voor deze wandelroute, Leonhard Schrofer, is nu stadsecoloog in 
Eindhoven. Hij is het, die ons, ruim 21 KNNV’ers, op vrijdagochtend 14 november op het 
station afhaalde om ons langs deze route rond te leiden.  
 
 
Wegen voor 
landdieren 
 

We boffen met het droge en zachte weer, en met een leuk extraatje: 
Glow bij daglicht. Onze eerste stop is de brug aan de Stationsweg, 
waar de Dommel via betonnen duikers het stadscentrum instroomt. 
Deze duikers zullen plaats maken voor twee lange bruggen (voor elke  

rijrichting één) waaronder de oevers doorlopen, zodat ook landdieren de binnenstad 
kunnen bereiken. Tussen de beide rijbanen zal het beekje de Gender, dat nu nog 
ondergronds loopt, vanuit het westelijk deel van het stadscentrum bovengronds naar 
de Dommel worden geleid. Dit grote project maakt deel uit van een nog omvangrijker 
meerjarenplan voor meer en betere ecologische verbindingszones in de stad en voor 
effectieve afvoer van overtollig hemelwater. 
 

 
                Mooie en cultuurhistorische plekken langs de Dommel (foto Ben Akkermans) 
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Herinrichting 
 

Onderweg vinden we paneeltjes met informatie over fabrieken 
(textiel, sigaren, zuivelverwerking etc.) langs de Dommel die zijn 
afgebroken. Sommige hebben een andere bestemming gekregen, 

zoals poptempel De Effenaar, vroeger een linnenfabriek. De vrijgekomen ruimte is 
heringericht. Zo zijn in de Stadsdommel enkele meanders aangelegd en zijn de oevers 
beplant met wilde moerasplanten. Aan de linkeroever (centrumkant) vinden we tussen 
bomen en struiken planten als Gele honingklaver, fijnstraal en Slangenkruid. Dankzij de 
stichting Stadsbomen Eindhoven bleven bij de herinrichting enkele respectabele dikke 
bomen en een stukje van de oude kademuur gespaard.  
Tussen Stadhuis en Designhuis ligt sinds enkele jaren de stadstuin, een fraai parkje dat 
de Dommelnatuur met de stad verbindt. Iets verderop, vanaf de voetbrug ter hoogte 
van het Van Abbe-museum hebben we een mooi zicht op enkele van de vistrappen die 
in 2011-12, na een grondige schoonmaak van de Dommel, zijn aangelegd.  
 
 
Stenen vloer 
 

Helaas heeft bij de herinrichting van dit gebied niet overal het belang 
van een goede ecologische verbindingszone zwaar genoeg gewogen. 
Zo verloren in de jaren ’90 de stedelijke milieuorganisaties de strijd  

over de aanleg van een harde stenen vloer in de Dommel ten behoeve van het Van 
Abbe-museum. Architect Cahen mocht zijn gang gaan, maar hield daarbij geen rekening 
met de wisselende waterstanden van de Dommel; een ongelofelijke blunder die de 
gemeente Eindhoven al flink wat geld heeft gekost, terwijl het waterschaderisico niet is 
uitgebannen. Een bijzonder mooi deel van de wandeling is villa De Laak, het landgoedje 
van wijlen Anton Philips, dat door het bedrijf nog steeds wordt gebruikt voor officiële 
ontvangsten. Het park is aangelegd door L. Springer en in de villa hangt werk van 
beroemde schilders. 
 
 
Stadsecoloog 
 

In het NRE-gebouw, iets ten oosten van onze route, heeft Leonhard 
zijn werkplek. Daar trakteert hij ons op koffie uit de ruim gesorteerde 
kantine-automaat. Het gebouw staat bij het hoofd van de voormalige  

stadshaven aan het Eindhovens Kanaal. Het water van dit kanaal is zo schoon dat  
Kranswier erin kan gedijen, een wondertje dat deze plek bij botanici wereldwijd 
beroemd heeft gemaakt. We hebben een aardig beeld gekregen van de veelzijdige 
werkzaamheden van een stadsecoloog. Naast zijn nauwe betrokkenheid bij de al 
vermelde projecten, behartigt Leonhard ook de belangen van gewenste diersoorten als 
Waterspitsmuis, Bunzing, vleermuis en Slechtvalk (een onverwachte bondgenoot bij het 
in toom houden van de Eindhovense stadsduivenpopulatie). Interessant is verder het 
stadsvogelproject: sinds 2010 zijn al in zes wijken nestkasten en gierzwaluwdakpannen 
aangebracht. En vastberaden heeft Leonhard, met de Flora- en Faunawet aan zijn zijde, 
de strijd aangebonden tegen de plannen van de ‘vastgoedmensen’ voor een torenflat 
pal naast het havenhoofd. 
We krijgen de brochure met de wandelroute mee. Deze is ook te vinden op het 

internet:  http://www.eindhoven.nl/artikelen/Stadswandeling-langs-de-Dommel.htm  
Goed idee voor een groen bezoekje aan Eindhoven! 

http://www.eindhoven.nl/artikelen/Stadswandeling-langs-de-Dommel.htm
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Ontdek De Utrecht 
Hulp gezocht bij monitoren van amfibieën en reptielen.  

 
 
Arnold van Rijsewijk 
 
 
Verbetering 
natuur-
waarden 
 

Ten zuiden van Tilburg ligt het ruim 1400 hectare grote landgoed De 
Utrecht. Het bestaat uit naald- en loofbossen, natte en droge heide, 
vennen en poelen, beken en agrarische gronden. In 2009 en 2010 zijn 
voor drie delen van het landgoed plannen gemaakt om de 
natuurwaarden te verbeteren. Doelsoorten hierbij zijn vooral  

amfibieën en reptielen, maar ook andere soorten moeten van de verbeteringen 
profiteren. De amfibieën die in De Utrecht aangetroffen kunnen worden zijn: 
Alpenwatersalamander, Kleine watersalamander, Vinpootsalamander, Bruine kikker, 
Heikikker (Habitatrichtlijnsoort), Gewone pad, groene kikkergroep (Bastaardkikker en 
Poelkikker zijn niet gemakkelijk te onderscheiden), Poelkikker (Habitatrichtlijnsoort) en 
Rugstreeppad (Habitatrichtlijnsoort). De reptielen zijn Levendbarende hagedis (Rode 
Lijst: gevoelig) en de in Brabant behoorlijk zeldzame Hazelworm. In 2013 werd in het 
uiterste westen van het landgoed, op een natte heide tegen de Belgische grens, een 
Gladde slang gezien. Ook een habitatrichtlijnsoort. Of het dier afkomstig is uit een 
verborgen levende populatie in de buurt is (nog) niet bekend. 
In 2014 is begonnen met de herintroductie van de Beekprik in de Reusel, die sterk 
meanderend door het landgoed stroomt. Uit onderzoek bleek dit de enige geschikte 
beek in Brabant voor herintroductie van deze bijzondere prik.  
 
 
Monitoring 
Hazelworm 
 

De huidige gegevens over het voorkomen van amfibieën zijn afkomstig 
uit een eenmalige inventarisatie door vrijwilligers van RAVON en 
incidentele waarnemingen. Het verspreidingsbeeld is dus onvolledig.  
Op een van de natte heides ligt een monitoringroute die opgenomen is  

in het Meetnet Reptielen. Doelsoort van deze monitoring is de hier nog talrijk 
voorkomende Levendbarende hagedis. In 2011 en 2013 werden voor het monitoren 
van de Hazelworm drie plaatjesroutes uitgezet. Deze werden gecontroleerd door 
bewoners van het landgoed, die ook wekelijks actief zijn met kleinschalige, handmatige 
beheerswerkzaamheden. De plaatjes leverden enkele waarnemingen op. Door 
omstandigheden bleek het niet mogelijk om de plaatjes regelmatig te blijven 
controleren.  
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Nieuwe 
gegevens zijn 
nodig 
 

Momenteel wordt hard gewerkt aan de uitvoering van de plannen om 
de natuurwaarden te verbeteren: poelen worden gegraven, 
leefgebieden voor amfibieën en reptielen aangelegd, of bestaande 
verbeterd. Door de dichte bossen worden corridors gekapt om de 
poelen en/of de leefgebieden met elkaar te verbinden. Bosranden  

worden open gekapt om mantel- en zoomvegetaties te ontwikkelen. Schuilplaatsen 
worden aangelegd door het maken van hopen takken  en stronken, afgedekt met 
plaggen. De ontwikkelingen en de soortenrijkdom van De Utrecht schreeuwen om meer 
inventarisatie en monitoring. Door de beheerder van het landgoed wordt 
ondersteuning geboden door het verlenen van betredingsvergunningen en het 
uitzetten van monitoringroutes. Ervaren en actieve bewoners zullen nieuwe 
monitoorders op weg helpen. Ondergetekende kan vanuit RAVON hulp en 
ondersteuning bieden door het verstrekken van soortinformatie, bijscholing en hulp bij 
het determineren, het uitzetten van nieuwe monitoringroutes, kennis over de 
methodiek van monitoren en inventariseren en hulp bij het vastleggen van gegevens.  
 
Heb je interesse neem dan contact met mij op: 
Arnold van Rijsewijk 
a.rijsewijk@ravon.nl 
013-5420534 
 

 
Hazelworm (foto Arnold van Rijsewijk) 

 
 

mailto:a.rijsewijk@ravon.nl
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Paddenstoelen op de Kampina 
Zomer in oktober 

 
 
Ger Bogaers 
 
 
Rijke oogst 
 

Het was een gedenkwaardig najaar 2014 met tot in begin november 
temperaturen boven de 20 graden. Eén van die zomerse dagen was 
zaterdag 18 oktober, waarop 17 KNNVers deelnamen aan een  

paddenstoelenexcursie onder leiding van leden van de Paddenstoelenwerkgroep. Een 
wandeling langs de Annadreef, het meest oostelijk gedeelte van de Kampina bij Boxtel. 
Het is algemeen bekend dat tegenwoordig de meeste paddenstoelen niet gevonden 
worden in het bos, maar langs met oude bomen omzoomde lanen. Dat bleek ook het 
geval te zijn bij deze Annadreef. Het werd een feest van herkenning van veel soorten 
zwammen en voor een aantal deelnemers ook veel nieuwe ontdekkingen. Prachtige 
Eikenboleten, een heel mooie toef Bleekgele bundelzwammen zomaar langs het 
karrenspoor. En dan nog een hele lijst van zwammen die je toch zo graag op je 
wandeling wilt ontmoeten en waarvan de namen op zich al tot de verbeelding spreken: 
Porfieramaniet, Oorlepelzwam, Peperboleet, Rupsendoder, Pagemantel, Lila 
satijnvezelkop, Vermiljoenhoutzwam en Blauwvoet stekelzwam. 
 

 
Eikenboleten (foto Ger Bogaers) 
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Bleekgele bundelzwam (foto Ger Bogaers) 

 

 
Korter rondje 
 

En als er zoveel te zien is heb je geen lange wandeling nodig. De 
voorziene route moest dan ook worden ingekort. Het Beerzedal liet 
men links liggen en langs het Kerkepad wandelde men weer terug naar  

de parkeerplaats. Enkele moeilijke exemplaren werden meegenomen om op de 
eerstvolgende determineeravond door Luciën Rommelaars op naam te worden 
gebracht. Daarmee kwam een vondstenlijst tot stand, zoals altijd door Toon de Laat 
bewerkt, met liefst 107 soorten paddenstoelen. Een zomerse dag met prachtige 
herfstkleuren in het heerlijk landschap van de Kampina. En dan nog zoveel 
paddenstoelen. Het kan niet op! 
 

 
Actieve werkgroep (foto Ger Bogaers) 
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Natuurwerkdag 2014 
 

 
 
Berry Staps 
 
Het is de eerste zaterdag van november, en dan staat, voor de 10

e
 keer, de 

Natuurwerkdag op de agenda van de plagwerkgroep. Ditmaal zijn we neergestreken op 
‘de Halve maan’. Dit is een prachtig gelegen ven in de het zuidelijke, bosrijke gedeelte 
van de Regte Heide. 
 
 
Ganzen 
vertrekken 
 

In de vroege ochtend is het ven ‘de Halve Maan’ nog in nevels gehuld. 
Aan het ‘gegak’ van ganzen weet je dat ze er zijn, maar je ziet ze niet. 
Ze zullen spoedig verstoord worden door een groep van 80 vrijwilligers 
die een dagje komen werken in het bos. 

Het ven is enige jaren geleden helemaal opgeschoond. De bodem is uitgebaggerd en de 
bomen rond het ven zijn gedund. De berk en vliegden hebben direct gebruik gemaakt 
van deze open gekomen plekken. Deze zullen na enige tijd het ven weer ‘opsluiten’ en 
daardoor kan de wind zijn dynamische werking op het ven niet meer uitvoeren. Het 
gevolg daarvan is dat het ven langzaam zal ‘verlanden’. 
Als de koffie klaar is druppelen de eerste vrijwilligers binnen. En alsof de ganzen het 
aanvoelen dat hun rust verstoord gaat worden, vertrekken ze naar elders. 
De optrekkende mist voorspelt een prachtige dag. 
 

 
Even rusten na hard werken (foto Berry Staps) 
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Vele handen 
maken … 
 

80 mensen hebben zich aangemeld, en op een enkeling na zijn ze 
allemaal aanwezig. Om een en ander in goede banen te leiden, zijn de 
werkzaamheden opgesplitst in vier deelgebieden. Drie gebieden zijn 
verdeeld in de oeverzone rondom het ven en één gebied is in de  

bosrand van het ven. De werkzaamheden in op de oevers bestaan voornamelijk uit het 
verwijderen van de berken en dennen. De bosrand wordt wat open gezaagd om de 
wind wat meer ruimte te geven. Na een korte introductie wordt de groep opgedeeld, 
wordt het gereedschap gepakt en gaat men enthousiast aan de slag. Het weer is 
uitzonderlijk goed. Voor dit soort werkzaamheden wellicht een beetje ‘te’ goed. Maar 
met een herinnering aan een volledig verregende natuurwerkdag enkele jaren terug 
klaagt niemand. Al snel zie je dat een grote groep mensen veel werk kan verzetten. De 
voortgang is heel goed te zien aan de achtergebleven kleding. Door de hoge 
temperatuur wordt laagje voor laagje kleding afgepeld. Om de paar meter zie je 
kledingstukken liggen, alsof ze door ‘Klein Duimpje’ zijn achtergelaten om de weg terug 
te kunnen vinden. 
 
 
Verwijderen 
bomen 
 

Door de lage waterstand van het ven zijn ook wat eilandjes 
‘bereikbaar’, nou ja bereikbaar, je moet een paar natte voeten 
accepteren, maar met dit weer is dat niet erg. In de bosrand worden 
wat grotere bomen gezaagd. Dat is werk voor de stoere mannen 

en ook vrouwen. Aan de veelvuldig gehoorde kreet ‘let op, hij gaat vallen’ valt af te 
leiden dat er behoorlijk wat bomen omgezaagd worden. De opdracht aan de 
boomzagers was om te zorgen voor zitbanken tijdens de pauze. Nou daar is zeker aan 
voldaan. Tijdens de pauze kan ieder, onder het genot van koffie thee en soep, even 
bijkomen van de werkzaamheden. Het is een gezellige picknick in het bos. 
Na de lunch loopt de temperatuur verder op. Dat er records van de warmste 1

e
 

november worden gebroken, kon aan de rode koppen van de vrijwilligers afgelezen 
worden.  

  
Bomen verwijderen uit de bosrand (foto Berry Staps) 
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Op- en 
afknappers  

Het terrein knapt er zienderogen van op, en in tegenstelling daarvan 
knappen de vrijwilligers zienderogen af. De verzuring van de spieren 
begint nu echt pijn te doen. Dat is het signaal om wat meer tijd te 
besteden aan de omgeving en aan wat educatieve zaken, zoals het  

beheer van de oevers, de vergrassing en de nesten van de Wespenspin. Ook gaat het 
over Moederkoren en de gevolgen van de hoge temperatuur voor de kikkers, wespen, 
en teken. Tevreden wordt het werk overzien. Langzaamaan worden de zagen schoppen 
en knipscharen weer ingeleverd. Het is mooi geweest. Het ven is zichtbaar opgeknapt. 
Als de ganzen weer terugkeren, lijkt het alsof ze het ven niet meer herkennen. Aan het 
gegak te horen, zijn ze ook tevreden met het resultaat. 
 
Voldaan en rijp voor de douche keert ieder weer naar huis. 

 
Werken bij de Halve Maan (foto Berry Staps) 
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Museumnieuws  
 
Natuurmuseum Brabant activiteiten 1e kwartaal 2015 
Spoorlaan 434, Tilburg 
Datum Activiteit 
13 januari lezing Maasvlakte 
Maand Januari uitzending Verborgen Museumschatten 
10 februari lezing Roofvogels in Nederland 
10 maart lezing De wolf terug in Nederland 
 
 
Kikker is hier! 
 

De Kikkerboekjes van Max Velthuijs zijn stuk voor stuk prachtige 
themaverhalen, die grote zaken als liefde, angst en dood 
bespreekbaar maken voor kleine kinderen. Er wordt ook veel gespeeld  

en feestgevierd, en Kikker en zijn vriendjes 
zijn dol op de natuur. Wij van 
Natuurmuseum Brabant ook! In de 
tentoonstelling Kikker is hier! kunnen 
peuters, kleuters en hun ouders in de 
wereld van Kikker duiken en zich er 
helemaal uitleven. Ga in Kikkers huisje 
rondscharrelen,  appels plukken, een 
silhouettenpuzzel maken, verschillen 
zoeken of een eigen taart bouwen. Maar 
je kan ook een memoryspelletje doen, 
verkleden als Kikker of misschien wel even 
met een boekje of filmpje rustig in een 
hoekje zitten. De tentoonstelling is te 
vinden op de tweede verdieping. 
 

 

 
 

 
Verborgen 
Museum-
schatten  

Dit seizoen is bij Omroep Brabant het programma Verborgen 
Museumschatten te zien: een 9-delige serie waarin de kijker achter de 
schermen van negen Brabantse musea kan gluren. Ook bij 
Natuurmuseum Brabant: de uitzending is in de loop van januari te zien 
(precieze datum volgt via website en social media). Directeur Frans  

Ellenbroek zocht met zorg drie bijzondere objecten uit het depot, elk met een eigen 
verhaal. Tip van de sluier: de pas in Tilburg ontdekte Zigzagbladwesp komt aan de orde!  
De uitzending neemt u mee naar het depot, naar de OO – zone en naar preparateur 
Nadine Müller. Absoluut de moeite van het kijken waard! 
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Lezingen-
seizoen  
2014-2015 
 

We zijn alweer halverwege! Maar de laatste drie lezingen zijn ook 
meer dan de moeite waard. Alles over het vissen naar pleistocene 
zoogdieren op 13 januari, de soorten roofvogels in Nederland op 10 
februari en de (mogelijke) terugkeer van de wolf op 10 maart. Heeft u 
de data al gereserveerd? Alle lezingen zijn gratis toegankelijk en  

beginnen om 20 uur in het museumtheater van Natuurmuseum Brabant. Reserveren 
niet nodig! 

 
                       Hoe dicht bij komt de Wolf (foto Natuurmuseum Brabant) 

 

 
VVV en IVN in 
gebouw 
Natuurmuseum 
Brabant 
 

Sinds enige tijd ziet de entree van het museum er wat anders uit: VVV 
Tilburg heeft z’n intrek genomen in het pand van het museum aan de 
Spoorlaan (op nummer 434a). De verhuizing stond al eerder op stapel, 
maar de onderhandelingen met de verhuurder van het pand aan de 
Nieuwlandstraat over de ontbinding van het huurcontract duurden 
langer dan verwacht.  

Voor Natuurmuseum Brabant is de komst van de VVV een kans om nog meer bezoekers 
te interesseren voor het museum. Er komen bij VVV Tilburg tenslotte zo'n 30.000 
bezoekers per jaar. Directeur Frans Ellenbroek is dan ook verheugd over de komst van 
de VVV. “We passen heel goed bij elkaar denk ik. Het is mooi wanneer de bezoekers van 
de VVV op deze manier ook kennismaken met het museum, en andersom natuurlijk.”  
Nog meer blij nieuws: ook IVN Brabant heeft een verhuizing achter de rug naar de 
Spoorlaan. Op 1 december 2014 gingen de mensen van het Instituut voor 
Natuureducatie en Duurzaamheid van Boxtel naar Tilburg. Zij zijn te vinden op de eerste 
etage (achterzijde), op Spoorlaan 434C.  
Welkom nieuwe collega’s!  
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Witte gij ut?  
 
Rob Vereijken 
 
 
Dubbelleven 
Iep-grasluis 

Eind juni werden tijdens de KNNV-excursie naar Fort Andries 
honderden gallen van de Iep-grasluis (Tetraneura ulmi) gevonden. De 
deelnemers waren benieuwd naar de volledige levenscyclys van deze 
galverwekker. Paul van Wielink reageerde hierop en verwijst naar het  

Gallenboek van Docters van Leeuwen, waar de cyclus van de bladluizen met de 
waardplantwisseling vrij uitvoerig wordt uitgelegd. Hij vat de informatie als volgt 
samen: De 2 millimeter grote bladluis heeft twee waardplanten nodig. De primaire 
waardplant is houtig en in dit geval de Iep; van de secundaire waardplant (grassen) 
worden de wortels aangetast. De bladluis overwintert als ei op de iepentakken en stam. 
Als de bladeren uitlopen, komen uit de eitjes de stammoeders (fecundatrices). Die 
leggen weer eieren waaruit uitsluitend vrouwtjes komen, zowel gevleugeld als 
ongevleugeld (ongeslachtelijke generatie). Door het zuigen van de luizen vormt de iep 
een gal, waarin de luizen verder leven. Bij rijpheid scheurt de gal open en de luizen 
kruipen in de grond, waar ze de wortels van grassen aantasten. Uit de daar gelegde 
eitjes komen op zeker moment mannetjes en vrouwtjes (geslachtelijke generatie). Deze 
paren en de vrouwtjes gaan eitjes leggen op de iepentakken. Deze eitjes overwinteren 
en de cirkel is rond. Overigens is er eerst een opening aan de onderzijde van de gal, die 
met haren is bezet en zich sluit. De volgende generatie komt uit de gal tevoorschijn, 
nadat deze zijdelings scheurt.  

 

 
Cantharellen 
komen uit de 
natuur 
 

Tijdens mijn zomerfietstocht door Duitsland werd ik overladen met 
cantharelgerechten. Ik vroeg me af of die cantharellen allemaal 
geplukt of misschien ook gekweekt waren. Sylvana Harmsen is naast 
planten ook geïnteresseerd in paddenstoelen. Zij geeft aan dat in 
Nederland en Duitsland de soort weinig, en soms plaatselijk wat meer  

voorkomt. Het kweken blijkt heel moeilijk te zijn. Met mycelium van Cantharellen groeit 
maar heel langzaam en voor de ontwikkeling moet de schimmel ook nog een verbinding 
met boomwortels kunnen maken. Vandaar dat ze eigenlijk altijd geplukt zijn. In Europa 
worden wilde cantharellen alleen van juni tot en met oktober gevonden. Om aan de 
grote vraag naar cantharellen te voldoen, wordt er flink geplukt in Polen, Rusland en de 
Baltische staten. Ik kwam er zelf ook nog achter dat in Duitsland per jaar ongeveer 10 
miljoen kilo Cantharellen wordt geïmporteerd. Met Kerst en andere tijden buiten het 
Europese groeiseizoen, worden ze ook ingevoerd uit de VS en Canada. Tijdens mijn 
volgende fietstrip zal ik nadenken of ik weer door cantharellendoping vooruit gestuwd 
wil worden. 
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Vreemde 
boomstam 
 

Blijkbaar is iedereen de laatste maanden lekker op pad geweest, want 
diverse nieuwe vragen kwamen binnen. Zo ging Anne Marie Beeke 
mee met de gewestelijke KNNV excursie over een aantal landgoederen 
rond Breda op 4 oktober. Ze ontdekten een eik met twee vreemde  

verdikkingen. De verdikkingen gaan niet helemaal rondom de boom, maar ongeveer 
75% bij zowel de onderste als bovenste. Ondanks het hoge niveau van deskundigheid 
ter plaatse, wist niemand te vertellen hoe dit verschijnsel was ontstaan. 
Via de Oude Ley schakelt Anne Marie nu 300 natuurliefhebbers in, die onder de 
kerstboom dit probleem vast mee oplossen.  
 

 
verdikkingen op eik (foto Anne Marie Beeke) 
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Rode 
Hazelaar 
wordt groen 

Louise Donjacour houdt van kleur in haar tuin. Alleen wist zij niet dat 
kleuren zo kunnen veranderen. Zij heeft ooit twee stekken van 
dezelfde rode Hazelaar genomen. Nu blijkt dat in de lente bij het 
ontluiken van de bladeren de ene stek rode bladeren heeft en de 
andere groene. Dit vindt ze al vreemd, maar eind juli zijn beide planten  

groen en niet meer van elkaar te onderscheiden. Zij wil graag weten welke proces zich 
in haar tuin afspeelt. 
 

 
                                Hazelaar in mei (foto Louise Donjacour) 

 
 

 
Hazelaar in juli (foto Louise Donjacour) 
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Inktzwammen 
met witte 
bolletjes 

Door de combinatie van paddenstoelenliefhebber en lid van de 
fotowerkgroep ontdekte Jacques Smout witte bolletjes bovenop de 
hoed van enkele Kale inktzwammen. Hij had zoiets nog nooit gezien. 
Hoe komt de paddenstoel daar aan en wat is het precies. Daarbij 
vraagt hij zich ook af of het geen eieren van slakken kunnen zijn. 

Daarnaast staat de vraag die Jacques in de vorige aflevering stelde ook nog open. Toen 
ging het over witte slierten. Witte slieren en witte bolletjes? Als het in deze tijd maar 
geen kunstsneeuw is. 

 
Kale inktzwammen met witte stippen (foto Jacques Smout) 

 
 
Nieuwe 
reacties 

Heeft u informatie over de witte slierten en bolletjes, eikenstammen 
of de kleur van hazelaarbladeren, of doet u zelf een onbekende 
waarneming, stuur gerust uw ideeën in. 

Reacties tot 20 februari 2015 kunnen in de volgende aflevering verwerkt worden. 
 
Berichten naar: Redactie Oude Ley, 
 t.a.v. Witte gij ut?/Rob Vereijken,  
Pironstraat 7, 5041 GJ Tilburg. 
 013-5438841 of  

 rob.vereijken@planet.nl 
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IVN-wandelingen  
 
Wandelprogramma IVN-afdeling Tilburg 
 
 
Uitnodiging 

IVN afdeling Tilburg nodigt alle KNNV-leden uit om een keer mee te 
doen met één van haar activiteiten. Hieronder staat het 
wandelprogramma voor het eerste kwartaal van 2015. Dit zijn  

openbare wandelingen. Indien een wandeling wegens omstandigheden niet door kan 
gaan dan wordt dat tijdig aangegeven in de digitale nieuwsbrief van de IVN afdeling 
Tilburg. Hoe u zich kunt aanmelden voor de digitale nieuwsbrief vindt u op onze site     

 www.ivntilburg.nl. Voor meer info:  natuurgidsen@ivntilburg.nl 
 
 
Zondag 25 januari  Huis ter Heide 
Start   10.00  
Vertrekpunt  Galgeneind 5, 5176 NN  De Moer 
 
Zondag 22 februari  Gorp de Leij 
Start   10.00 uur.  
Vertrekpunt  Parkeerplaats Gorp aan de Ley (voorheen Gorpsbaantje)  
   5081 NZ  Hilvarenbeek 
 
Zondag 29 maart  De Brand, Udenhout 
Start   10.00 uur  
Vertrekpunt  Kasteel de Strijdhoef, Schoorstraat 14, 5071 RA  Udenhout 
 
 

 



  

 Coördinatoren van de werkgroepen: 
 Dongevallei: Guido Stooker 

  06 – 12215643 | gstooker@live.nl 
Foto:  Loes van Gorp  
  013-5423672    |wgr.natfototilburg@gmail.com 
  Jacques Smout 
  0162-321174 
Insecten: Theo Peeters 
  013 – 4560116 | ptheo@xs4all.nl   
Kaaistoep: Jaap van Kemenade 
  06 – 53941104 | jaap.van.kemenade@twm.nl  
Korstmossen: Bart Horvers 
  013 – 4564033 | ncmhorvers@gmail.com 
Mossen:  Rob Vereijken 
  013 – 5438841 | rob.vereijken@planet.nl  
Paddenstoelen: Ger Bogaers 
  013 – 4635051 | ger.bogaers@hetnet.nl  
Plaggen:  Berry Staps 
  013 – 5347070 | stapspoppel@hetnet.nl 
Planten:  Sylvana Harmsen 
  06 - 34925287| sylvana.harmsen@gmail.com 
Stadsnatuur: Theo Peeters 
  013 – 4560116 | ptheo@xs4all.nl 
Vogels:  Ad Kolen 
  013 – 4560694 / 06-40284868 | adkolen@kpnmail.nl 
Zoogdier: Bas Dielen 
  06 - 53979274 | bas@brouwersgroenaannemers.nl   

  
 Contributie: 
 Gewone leden      : € 27,50 

Huisgenootleden      : € 12,50 
Buurleden (leden die al lid zijn van een andere afdeling) : € 12,50 
Abonnement Oude Ley     : € 15,00 
 
Ledenadministratie: 
Marie-Cécile van de Wiel 
Veldhovenring 27 
5041 BA Tilburg 
013 – 5436541 | secretaris@tilburg.knnv.nl 
Rekeningnummer van de afdeling:  
390 25 33 91 t.n.v. penningmeester KNNV-afd. Tilburg te Moergestel. 
IBAN: NL03 TRIO 0390 253391 
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