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 KNNV-Nieuws  
 
 
Algemene 
Leden-
vergadering 
 

Het bestuur nodigt u uit voor de algemene ledenvergadering op 
dinsdag 26 januari 2016. Locatie is Natuurmuseum Brabant. 
Museum open met koffie vanaf 19.30 uur. Vergadering start om 20.00 
uur. Na afloop van de ALV is er gelegenheid om elkaar te spreken 
onder het genot van een hapje en een drankje.  

Agenda  
1. Opening, mededelingen en vaststellen agenda 
2. Verslag algemene ledenvergadering 27 januari 2015 
3. Jaarverslag secretaris 2015 

a. Terugblik door verschillende leden 
i. Moerenburg Natuurweekend 

ii. Fontys Lerarenopleiding Biologie 
iii. Vaartochten Stichting Tilburg te Water 
iv. Cursussen 
v. Excursies – Ben Akkermans 

vi. Werkgroepen 
4. Jaarverslag penningmeester 2015 
5. Verslag kascontrolecommissie 2015 
6. Benoemen kascontrolecommissie 2016 
7. Bestuur. 

Jeffrey Raymakers is aftredend en herkiesbaar. Het bestuur stelt voor hem 
opnieuw voor 4 jaar te benoemen. 
Anneke Bruijnzeels is bestuurslid namens de excursiecommissie. Zij treedt 
tussentijds af. De excursiecommissie wil graag Stella Wesel voordragen als 
bestuurslid. Het bestuur stelt voor haar voor de komende twee jaar te 
benoemen.  
Johan Wolfs wil door zijn drukke werkzaamheden stoppen als penningmeester. 
Het bestuur is nog op zoek naar een nieuwe penningmeester om hem op te 
volgen. 

8. Plannen 2016 
a. Oude Ley  
b. Cursussen 
c. Fontys/HAS 
d. Groen013 
e. Samenwerking IVN 

9. Begroting 2016 
10. Vaststellen afgevaardigden beleidsraad en VV in 2016 
11. Vaststellen algemene ledenvergadering 2017 
12. Rondvraag 
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Samen-
werking 
KNNV-IVN 
 

Nieuwe organisatie voor ogen. 
Al enige tijd praten de KNNV en IVN op landelijk niveau met elkaar 
over samenwerking. Graag informeert het bestuur je hier over. 
KNNV en IVN willen bouwen aan een nieuwe organisatie die 
toonaangevend is op het gebied van natuureducatie en natuurstudie  

met mensen die alert zijn op hun (groene) omgeving (natuurbescherming). 
Door aldus liefde voor de natuur in de harten en hoofden van mensen te brengen, 
draagt zo’n organisatie bij aan duurzaam handelen, aan gezondheid en daarmee aan 
het geluk van mensen. Door de gezamenlijke kennis en kunde van IVN en KNNV bij 
elkaar te brengen, ontstaat een gebundeld compleet pakket aan activiteiten. Iedereen 
die actief wil zijn in en met de natuur kan bij de nieuwe organisatie terecht. 
 
Inhoud van de nieuwe organisatie 
Bij het ontwikkelen van een nieuwe natuurorganisatie staat de inhoud voorop. Daar is 
landelijk, met afdelingen van IVN en KNNV, tijdens de landelijke raad (IVN) en in de 
beleidsraad (KNNV) over gesproken. De nieuwe organisatie moet zich onderscheiden 
door de combinatie van natuureducatie, natuurstudie en natuurbescherming. 
Natuurbeleving staat binnen al deze competenties voorop. Educatie, studie en 
bescherming van de natuur zetten de actieve leden van de organisatie in om een groot 
publiek te bereiken. 
 
Huidige stand van zaken 
Op de contourennota, waarin de visie op de nieuwe organisatie uit de doeken is 
gedaan, zijn verschillende reacties vanuit IVN- en KNNV-afdelingen binnengekomen. 
Hieruit bleek dat er op het moment nog onvoldoende draagvlak is voor een eenheids-
organisatie van KNNV en IVN. Meer tijd en ruimte is nodig om de samenwerking 
gestalte te geven. Uit de reacties blijkt dat er een gestaag groeiend draagvlak is voor de 
vorming van een nieuwe natuurorganisatie, maar ook dat er nog veel vragen en 
mogelijke obstakels zijn. Veel afdelingen vragen tijd en ruimte voor een lokaal of 
regionaal proces. De KNNV-afdeling Tilburg en IVN-afdeling Tilburg werken de laatste 
jaren al veel samen, maar samengaan in één organisatie is op dit moment nog niet aan 
de orde. Landelijk zijn er ook afdelingen die liever vandaag dan morgen samen verder 
willen gaan. De landelijke besturen van de beide organisaties willen tegemoet komen 
aan beide wensen door tijd en ruimte te geven aan afdelingen die meer tijd nodig 
hebben om lokale samenwerking vorm te geven. Maar ook verder gaan met de 
ontwikkeling van modellen voor het samengaan van afdelingen. Beide landelijke 
besturen hebben besloten een tussenstap in de samenwerking te maken. Er wordt 
gedacht aan een koepelorganisatie die lokale samenwerking ondersteunt. De 
tussenstap houdt in dat de huidige organisatie-structuren van KNNV en IVN vooralsnog 
volledig zelfstandig blijven bestaan. De komende tijd wordt onderzocht wat er allemaal 
nodig is om tot een koepelorganisatie te komen en hoe deze kan functioneren. Mocht 
je graag meer willen weten over de ontwikkelingen, neem dan contact met het bestuur 
op. Uiteraard houden we je hiervan verder op de hoogte. 
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Basiscursus 
‘Insecten in 
the picture’ 
 

Altijd al willen weten wat voor insecten er in uw tuin zitten? Welke 
soort lieveheersbeestje op de vensterbank rondloopt? Wat nu eigenlijk 
het verschil is tussen een kever en een wants? KNNV- en IVN-afdeling 
Tilburg verzorgen in 2016 een ‘Basiscursus insecten’. In deze cursus 
leer je alles over bouw en variatie, levenswijze en de kenmerken van  

verschillende ordes. De cursus start op 22 maart. Aanmelding via  knnv.nl/tilburg. 
Cursusbijeenkomsten 
De cursus bestaat uit 9 bijeenkomsten: 5 lesavonden en 4 excursies. De lesavonden 
worden van 19.30 tot 22.00 uur gehouden in Natuurmuseum Brabant te Tilburg. De 
lesavonden vinden plaats op 22 maart, 5 en 19 april, 17 mei en 14 juni. De excursies zijn 
op zaterdagmorgen op 16 april, 21 mei, 4 en 18 juni, allen in de omgeving van Tilburg. 
De cursus wordt verzorgd door Wim Klein, Theo Peeters en Henk Moller Pillot, ervaren 
entomologen. De onderwerpen die aan bod komen zijn algemene bouw en variatie, 
levenscycli en levenswijzen van verschillende insecten, met als rode draad een 
overzicht van het insectenrijk. Tijdens de cursus passeren manieren van determineren 
en verschillende vangmethoden. Er wordt o.a. gewerkt met loep en binoculair. 
Kosten en aanmelden 
De cursus kost €35,- voor KNNV- of IVN-leden. Niet-leden betalen €50,-. Hierbij is 
inbegrepen koffie of thee tijdens de pauze van de cursusavond en een goede loep. 
Deelnemers die al een loep (vergroting 10x) hebben krijgen €10,- korting. Deelnemers 
die nog geen KNNV- of IVN-lid zijn, krijgen een kennismakingslidmaatschap van beide 
verenigingen cadeau voor één jaar (2016). Er is plaats voor 25 cursisten. Graag 
aanmelden vóór 14 februari 2016 via het inschrijfformulier op de KNNV-website. 
Deelname naar volgorde van aanmelding. Wilt u meer informatie over de cursus, neem 
dan contact op met Theo Peeters, �06-27327546 of met Marie-Cécile van de Wiel,  

 secretaris@tilburg.knnv.nl. 

 
                          Tijdens de cursus leer je meer insecten herkennen (foto Dagpauwoog, Henk Kuiper) 

mailto:secretaris@tilburg.knnv.nl
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Landschaps-
cursus IVN & 
KNNV 2016 
 

Vooraankondiging Landschapscursus IVN & KNNV 2016 
KNNV Tilburg en IVN Tilburg verzorgen in 2016 een ‘Landschapscursus’ 
in de periode half april  tot eind oktober/begin november. De cursus 
bestaat uit drie lesavonden (dinsdagavond) met drie excursies 
(zaterdagochtend) en een bus-excursie (hele zaterdag). Een aantal  

geofactoren (bodem, water, flora, fauna en mens) die zichtbare of merkbare gevolgen 
hebben voor het landschap, zoals we dat vandaag de dag in Noord-Brabant kunnen 
waarnemen, passeren de revue. Uitdrukkelijk wordt dus ook de rol van de mens als 
mede vormgever van het landschap meegenomen. De inhoud ligt in handen van drie 
ervaren docenten: Lambert Winkelmolen (Landschap) Henk Moller Pillot (Water) en 
Joost Vermee (Geologie)  
De cursus kost € 15,- voor KNNV- of IVN-leden. Niet-leden betalen € 30,-. Hierbij is 
inbegrepen koffie of thee tijdens de pauze van de cursusavonden en de bus-excursie. 
Voor deelnemers die nog geen KNNV-lid of IVN-lid zijn is een kennismakings-
lidmaatschap voor één jaar (2016) voor een vereniging naar keuze inbegrepen. U kunt 
zich eind maart 2016 aanmelden via  het inschrijfformulier op de website van KNNV 
Tilburg. Goed om te weten: er is plaats voor maximaal 25 personen. Deelname naar 
volgorde van aanmelding! 
Meer informatie: 
Wilt u meer informatie over de cursus, neem dan contact op met 
Alie Stofberg,  stofbergalie@gmail.com of met Marie-Cécile van de Wiel,  

 secretaris@tilburg.knnv.nl 
 
 
Boek Vogels 
van het 
Leypark 

Henk Moller Pillot liep 40 jaar lang door het Leijpark, waarbij hij de 
waargenomen vogels noteerde. Over de eerste jaren van zijn tellingen 
heeft hij regelmatig in de Oude Ley geschreven. Op woensdagmiddag 
25 november jl. verscheen zijn boek waarin hij de veranderingen in de 
vogelwereld van het Leijpark van 1974 tot 2014 beschrijft. 

Henk heeft in die 40 jaar bijna 3000 tellingen uitgevoerd. Hierbij werden in totaal 140 
soorten waargenomen. In zijn boek probeert Henk te achterhalen welke veranderingen 
in die 40 jaar zijn opgetreden en wat de oorzaak daarvan kan zijn. Hij vergelijkt de 
situatie in het Leijpark met de ontwikkeling van de omgeving van het park en met 
landelijke gegevens over de ontwikkeling van de diverse soorten.  
Op 25 november heeft Henk het eerste exemplaar aan Ger Bogaers aangeboden.  
De volle zaal in Natuurmuseum Brabant genoot van het grote enthousiasme van beide 
vogelaars.  
Het boek is te koop in Natuurmuseum en bij Boekhandel Livius de Zevensprong voor  
€ 22,50. En verder is het natuurlijk door iedere boekhandel te bestellen. 
 

mailto:stofbergalie@gmail.com
mailto:secretaris@tilburg.knnv.nl
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            Rieanne van Laarhoven introduceert Henk Moller Pillot (foto Jeanne van Dommelen) 
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Oproep om 
hulp bij 
inventarisatie 
 

Heempark ’s-Hertogenbosch zoekt hulp bij inventarisatie. 
Ben van Bennekom is sinds kort lid van de KNNV-afdeling Tilburg. Als 
inventarisatie-medewerker van het Heempark ’s-Hertogenbosch mist 
hij expertise op sommige gebieden. Om zijn kennis te verruimen is hij 
lid van de KNNV geworden. Met behulp van velen hebben zij in de 

laatste 10 jaar 917 planten en dieren in het heempark waargenomen. Zij willen graag 
naar de 1000 soorten. De werkgroep zoekt mensen die kennis hebben van: 

x - Kleine zoogdieren ( vangmateriaal aanwezig ) 
x - Grassen 
x - Mineerders en gallen 
x - Algen 
x - Microvlinders ( lichtval aanwezig, helaas met generatorlawaai ) 
x - Vogelgeluiden, wij doen alles op het oog. 
x - Microscopische waterorganismen. 
x - Kleine paddenstoelen 

Hebt u een andere vaardigheid, dan bent u natuurlijk ook welkom. U kunt uw 
waarnemingen ook buiten werkgroepsverband doen en doorgeven. 
Ze beschikken over determinatiewerken en microscopen en werken op woensdag- en 
donderdagmiddag van 13.30 tot ± 15.45 uur. Voor inventariseren kunt u altijd in het 
park terecht. Meer informatie bij Ben van Bennekom, Vergiliuslaan 108, 5216 CZ ’s-
Hertogenbosch �06-41076173    http//www.heempark-s-hertogenbosch.nl 
 
 
Padden-
stoelencursus 
geslaagd 
 

De paddenstoelencursus was een geweldige ervaring voor Marij Klijsen 
en Brigit Pontzen. Zij schrijven hieronder over hun ervaring. 
Mijn naam is Marij Klijsen en een van mijn hobby's is wandelen. Sinds 
een jaar of vier is er een hobby (virus) bijgekomen: het zoeken en 
fotograferen van paddenstoelen. Op aanraden van een KNNV-lid en  

tevens wandelgenoot heb ik me aangemeld voor de cursus. Door de verhalen tijdens 
het wandelen en het stuk in het Brabants dagblad van Ger Bogaers werd ook Brigit 
Pontzen gegrepen door de paddenstoelen en zij meldde zich ook aan. Het begon met 
een theorieavond van Ger Bogaers, waarin werd gesproken over saprofieten, 
parasieten en symbionten, over mycelium en sporen. Tijdens het veldwerk begon het 
herkenningsproces pas echt. Vele soorten, kleuren, geuren en maten kwamen voorbij 
en tot onze verbazing bestond de leiding uit meerdere deskundige, enthousiaste 
personen. Mede door het mooie herfstweer en een heel goed paddenstoelenjaar leken 
we soms wel “kinderen in een snoepwinkel” in deze wondere wereld. Ook zeldzame 
exemplaren werden gevonden, zoals de Kroontjesknotszwam en de Fluweelzaagplaat, 
waar zelfs de kenners voor door de knieën gingen om ze te fotograferen. 
Een week later tijdens een fotomiddag in het Natuurmuseum werden we door Ger 
Bogaers getest over de opgedane kennis. Bart Horvers toonde de foto's door de 
cursisten gemaakt tijdens de mooie tochten. Voor ons was het besluit zo gemaakt om 
als lid van het KNNV en de Paddenstoelenwerkgroep onze kennis verder te vergroten. 
Jullie zullen ons dus zeker blijven zien. 

tel:0641076173
http://www.heempark-s-hertogenbosch.nl/
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Ger geeft uitleg tijdens paddenstoelenexcursie (foto Marij Klijsen) 
 
 
Jubilea 

Sommige leden zijn al héél lang lid van de KNNV. 
In 2016 staan we stil bij het 50-jarig lidmaatschap van Harrie van Loon. 
Ook is hij nog steeds actief binnen onze afdeling. Harrie, proficiat! 

 
 
KNNV-pas 

Ingesloten treft u de KNNV-pas 2016 aan. Hiermee krijgt u de 
ledenkorting op de KNNV-uitgaven in de winkel van Natuurmuseum 
Brabant en u kunt er het museum mee bezoeken. 

 
 
Contributie 

Ook treft u in deze Oude Ley het betalingsverzoek aan voor de 
contributie 2016. Wilt u het aangegeven bedrag (meer mag natuurlijk 
altijd) vóór 1 maart overmaken op NL03 TRIO 0390 253391 t.n.v. 
KNNV-afd. Tilburg? 
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Nieuwe leden 

In 2015 zijner veel nieuwe leden bij onze afdeling gekomen. Dit kwam 
vooral door de nieuwe activiteiten, die we als afdeling organiseren. 
Daarnaast zijn door de start van de nieuwe werkgroep Geologie en 
Landschap ook veel nieuwe leden bij de afdeling gekomen. 

 
Voor alle leden: welkom bij de KNNV-afdeling Tilburg! Hierbij een overzicht:  
Sean Hoetjes 
Irma Biemans 
Walter van Hulten 
Omar Pokorni 
Ben Bennekom 
Peter Gielen 
Cor en Marij Klijsen 
Theo Queekel 
Anita van de Rijdt 
Tom Brekelmans 
Jeanne Verhoeven 
Marilet Hollants 
Ellen van Rosmalen 
Birgit Pontzen 
Nori Verhagen 
Joost Vreugdenhil 
Claudia Vedder 
José Langens 
Jan Noordman 
David Hess 
Jurriën Kooijman 
Jettie Zwaans 
Liesbeth Heerkens 
José van Oers 
Rob Mackaij  
Peter en Annie Buster 
Gerrit en Jannie 
Draisma 
Jacqueline en Arie 
Schouwenaars 
 

Den Bosch 
Tilburg 
Poppel 
Tilburg 
Den Bosch 
Tilburg 
Goirle 
St Michielsgestel 
Drunen 
Tilburg 
Hilvarenbeek 
Tilburg 
Tilburg 
Tilburg 
St. Michielsgestel 
Sprang-Capelle 
Den Bosch 
Esbeek 
Tilburg 
Tilburg 
Tilburg 
Tilburg 
Tilburg 
Cromvoirt 
Berkel-Enschot 
Tilburg 
 
Tilburg 
 
Tilburg 

Frans de Bruin 
Rien van den Braak 
Geert Willemen 
Mieke Leerschool 
Peter Bouw 
Hans Zaaijer 
Ankie Spijkers 
Arthur Kwantes 
Adrie Overwater 
Hanneke Bogaerts 
Joost Vermee 
Alex de Groot 
Renée Sluijter 
Wim Lommers 
José van Tilburg 
Wouter van Hengel 
Jan en Julia de Bruijn 
Anton Staps 
Marijn Roosen 
Jens Bokelaar 
Bart Hafkemeijer  
Wim Klein 
Paul Koopman 
Martin Soffers 
Ingrid van Vlaanderen 
Sonja Vriens-Zopfi 
Dorith van Gestel 
Nel van Aggelen 
Marjolein Oosthoek 
Noortje de Kort 
 

Tilburg 
Tilburg 
Middelbeers 
Tilburg 
Tilburg 
Haaren 
Tilburg 
Tilburg 
Dongen 
Tilburg 
Tilburg 
Tilburg 
Tilburg 
Tilburg 
Den Bosch 
Oosterhout 
Oisterwijk 
Kaatsheuvel 
Tilburg 
Westdorpe 
Esbeek 
Breda 
Tilburg 
Oisterwijk 
Tilburg 
Tilburg 
Tilburg 
Goirle 
Tilburg 
Tilburg 
 

 
 
Opzeggingen 

Helaas hebben ook enkele leden hun lidmaatschap opgezegd per 1 
januari 2016.  
We nemen afscheid van Nol van Loon, Edith Böcker, Pierre Brouns, 
Gerda Vlaming, Arno Zieltjens, Caroline Boers en A. Hoefnagels 
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 Agenda 
 

  
Datum 
10 januari 
12 januari 
15 januari 
19 januari 
23 januari 
23/24 januari 
26 januari 
7 februari 
9 februari 
12 februari 
14 februari 
23 februari 
27 februari 
6 maart 
8 maart 
11 maart 
15 maart 
19 maart 
25 maart 
19 maart 
8 april 
16 april 
24 april 
30 april 
 

Onderwerp 
Midwinterwandeling Belversven 
Lezing: Beekherstel in Brabant 
Vrijdagwandeling Arboretum Arnoldspark (De Utrecht) 
Lezing: Paddenstoelen en korstmossen: een terugblik op 2015 
Vogeltocht langs de Waal 
Geologisch weekend in Natuurmuseum Brabant 
Jaarvergadering  
Vogeltocht per auto door de Delta 
Lezing: Een geologische reis door de Eifel 
Vrijdagwandeling Rovertsche Heide 
Wandeling rond de IJzeren Man te Vught 
Foto-avond door leden van de Paddenstoelenwerkgroep 
Knoppenexcursie 
Voorjaarswandeling Huis ter Heide 
Lezing: Kleuren aan het firmament door Ton Spaninks 
Vrijdagwandeling Nederhemert-Zuid 
Foto-avond door leden van de Paddenstoelenwerkgroep 
Geologische excursie Regte Heide 
Geologische excursie Groeve CPL te Haccourt (België) 
Algemene werkgroepavond Geologie & Landschap 
Vrijdagwandeling Chaamse Beek 
Landgoed De Tongelaar en de Kraaienbergse Plassen 
Vlaamse Ardennendag 
Vroege vogelwandeling in de Biesbosch 
 

 
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 
excursieterreinen 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.  
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Bij een aantal excursies is aanmelden vooraf noodzakelijk. Soms in verband met vervoer 
of voor een afspraak met een terreinbeheerder of een andere reden. Doe dit dan ook, 
tijdig, voor de vermelde datum, zodat de excursieleider hiermee ook tijdig is 
geïnformeerd. 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. Hopelijk tot ziens op een van onze excursies. 
  
10 januari Zondag 
Onderwerp Midwinterwandeling Belversven 
Tijd 10.00 uur. 
Locatie/Vertrek Parkeerplaats Aldi, Spoordijk/Doornbossestraat, Tilburg. 
Contact Anneke Bruijnzeels � 013 - 4555711 of 06-18424005 of 

 annekebruijnzeels@hotmail.nl Graag aanmelden vóór 8 januari. 
Omschrijving De Kampina is een gevarieerd natuurgebied met een uitgestrekte 

heide, dennenbossen en vele vennen. Centraal ligt de grote 
Kampinase Heide, die gesierd wordt door talrijke vennen, o.a. het 
Belversven. We starten de wandeling met een lekker kopje koffie of 
thee bij restaurant De Posthoorn, Posthoornseweg 8, Oisterwijk. 
Zoals gewoonlijk gaan we na de wandeling naar een eenvoudig 
(pannenhoek)restaurant om tijdens een hapje nog wat na te praten 
over het afgelopen jaar en de plannen voor het nieuwe jaar. 
 

12 januari Dinsdag 
Onderwerp Lezing Beekherstel in Brabant door Ineke Barten 
Tijd 20.00 - 22.15 uur. 
Locatie/Vertrek Natuurmuseum Brabant, Spoorlaan 434, Tilburg. 
Omschrijving Zo’n 25 jaar werken de Nederlandse waterschappen nu al aan 

beekherstel en leggen ze ecologische verbindingszones aan. Dat 
doen ze om wateroverlast terug te dringen en verdroging te 
voorkomen, en om de ecologische (water)kwaliteit te verbeteren. 
Hoe succesvol zijn de genomen maatregelen bij Waterschap De 
Dommel? Ineke Barten vertelt over de complexiteit van de 
meespelende belangen en over de recente evaluatie van de 
doelstellingen. In hoeverre worden de gestelde criteria behaald ten 
aanzien van bijvoorbeeld stroomsnelheid, het peilbeheer en de 
waterkwaliteit? 
 
 
 
 

mailto:annekebruijnzeels@hotmail.nl
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15 januari Vrijdag 
Onderwerp Vrijdagwandeling Arboretum Arnoldspark (De Utrecht) 
Tijd 9.00 uur. 
Locatie/Vertrek Burgemeester van de Mortelplein bij de Plusmarkt Tilburg. 
Contact Pieter Mueller � 013 - 4678438 of  pmueller@xs4all.nl 
Omschrijving We wandelen door een van de uniekste aanplantingen van 

mammoetbomen in Nederland. De meeste bomen in het 
Arnoldspark zijn aangeplant in 1939. Het arboretum omvat vooral 
winterharde houtige gewassen met name veel soorten coniferen. 
Het woord pinetum (naaldbomentuin of coniferentuin) dekt de 
lading daarom wellicht beter. Bijzonder is de heuse laan van 
sequoia’s of mammoetbomen in het arboretum. In het 
instandhoudingsplan van De Utrecht is ook groot onderhoud van het 
Arnoldspark opgenomen om het weer in volle glorie te herstellen. 
 

19 januari Dinsdag 
Onderwerp Lezing: Paddenstoelen & korstmossen: een terugblik op 2015 door 

Bart Horvers 
Tijd 20.00 - 22.15 uur. 
Locatie Natuurmuseum Brabant, Spoorlaan 434, Tilburg. 
Omschrijving Aan de hand van zijn machtige foto’s laat Bart ons meegenieten van 

zijn avonturen op het gebied van paddenstoelen en korstmossen. 
 

 

 
Paddenstoelenexcursie Kolkven (foto Ger Bogaers) 
 
 

mailto:pmueller@xs4all.nl
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23 januari Zaterdag 
Onderwerp Vogeltocht langs de Waal 
Tijd 8.00 – gehele dag. 
Locatie/Vertrek Parkeerplaats Aldi, Spoordijk/Doornbossestraat, Tilburg. 
Contact Opgeven bij Ben Akkermans � 013 - 5362107 of 

 b.a.r.akkermans@planet.nl . Denk aan paspoort of ID kaart. 
Omschrijving Vanuit Tilburg rijden we direct naar Kranenburg in Duitsland. Om de 

benen even te strekken maken we er een korte wandeling door het 
Kranenburger Bruch met bezoek aan een vogelkijkhut. Het Bruch 
bestaat uit drassige weidlanden, rietland, elzenbroek, knotwilgen en 
een begroeiing met heesters. Daarna gaan we richting Rijn. Hier am 
Niederrhein is het grootste ganzen opvanggebied van het westen 
van Duitsland. Richting Ooypolder proberen we nog Rietganzen te 
bewonderen. Vanzelfsprekend nemen we nog een afzakkertje in het 
bekende Oortjeshekken. 
 

23/24 januari  
Onderwerp GEO-weekend in Natuurmuseum Brabant 
Tijd 11.00 – 16.00 uur. 
Locatie Natuurmuseum Brabant, Spoorlaan 434, Tilburg. 
Contact Joost Vermee  �  013-5423910 of  jvermee@ziggo.nl 
Omschrijving Tijdens dit GEO-weekend kan iedereen terecht met vragen over 

geologie. Vond je een mooie steen tijdens een vakantie? Heb je nog 
steeds die steen met die speciale vorm liggen waarvan je niet weet 
wat het eigenlijk is? Of heb je misschien tijdens een van je reizen iets 
bijzonders in het landschap gefotografeerd en wil je graag weten 
wat dat is? Kom dan naar Natuurmuseum Brabant en leg je vraag 
voor aan een van de leden van de Werkgroep Geologie & Landschap. 
Heb je geen vraag? Kom dan ook! Verschillende leden van de 
werkgroep laten namelijk ook zien wat zij zo interessant vinden aan 
hun hobby. Bekijk fossielen, mineralen, gesteente, zandmonsters, 
etc. en misschien raak je zo onder de indruk dat je er meer van wilt 
weten. Je kunt op beide dagen ook deelnemen aan verschillende 
activiteiten en …… misschien win je nog wel een prijs(je) tijdens een 
speurtocht voor de hele familie!  

  
 
 
 
 
 
 
 

mailto:b.a.r.akkermans@planet.nl
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7 februari Zondag 
Onderwerp Vogeltocht per auto door de Delta 
Tijd 7.00 - 19.00 uur 
Locatie/Vertrek Parkeerplaats bij zwembad De Drieburcht, Wagnerplein, Tilburg. 

Totale afstand ± 300 km. 
Contact Laat even weten als je mee gaat en of je kunt rijden aan Ad Kolen  

� 013-4560694 / 06-40284868 of  adkolen@kpnmail.nl 
Omschrijving De Vogelwerkgroep KNNV-afd. Tilburg nodigt alle leden van de 

afdeling uit voor een vogelexcursie per auto door de Delta. De Delta 
beslaat grote delen van Noord-Brabant, Zuid-Holland en Zeeland. 
Het zijn zeer vogelrijke gebieden. Heel veel ganzen, zwanen, eenden, 
steltlopers en vele andere vogelsoorten verblijven korte maar ook 
vaak langere tijd in de Delta. Sommige soorten trekken in deze 
periode al weer langzaam richting het noorden. Vooral eenden, ze 
zijn nu op hun mooist! Vaak helemaal klaar voor het komende 
broedseizoen. Ze laten dat soms al zien aan een mogelijke partner. 
Het baltsen van Brilduikers en andere eenden is een bekend 
verschijnsel in het 2e deel van de winter, prachtig! De route en de 
aard van deze tocht is sterk afhankelijk van de weersomstandig- 
heden in die periode en op de dag zelf. Ook het tij speelt een rol. 
Hiermee rekening houdende wordt de autoroute pas op het laatst 
bepaald. Vaak de auto uit en wandelen behoort tot mogelijkheden 
als het weer het toelaat! 
 

9 februari Dinsdag 
Onderwerp Lezing: Een geologische reis door de Eifel door Maaike van Tooren 
Tijd 20.00 - 22.15 uur. 
Locatie/Vertrek Natuurmuseum Brabant, Spoorlaan 434, Tilburg 
  
Omschrijving Wie kan zich voorstellen dat de zo lieflijk ogende ronde meertjes in 

de Duitse West-Eifel restanten zijn van hevige vulkaanuitbarstingen? 
Het vulkanisme begon al 700.000 jaar geleden. De bekendste eruptie 
vond circa 13.000 jaar geleden plaats in de Oost-Eifel: de Laacher 
See vulkaan barstte in alle hevigheid uit. De structuren en 
gesteenten die we in zowel de West- als Oost-Eifel kunnen vinden 
vertellen hun eigen verhaal over het inferno dat hier ooit heerste. 
Tijdens deze presentatie vertelt Maaike van Tooren (Mineralogisch 
Museum Grou) wat er aan het vulkanisme vooraf ging, waarom er 
eigenlijk vulkanen ontstonden, waarom de eruptiemechanismen zo 
verschillend waren en hoe we de geschiedenis van het gebied 
kunnen herleiden uit de fenomenen die we ook nu nog kunnen 
bekijken. 

  

mailto:adkolen@kpnmail.nl
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12 februari Vrijdag 
Onderwerp Vrijdagwandeling Rovertsche Heide 
Tijd 9.00-13.00 uur. 
Locatie/Vertrek Parkeerplaats Aldi, Spoordijk/Doornbossestraat, Tilburg. 
Contact Voor wie direct naar de vertrekplaats wil gaan: Esbeek, via de 

Spaaneindsche Straat   (volg de bordjes Rovertsche Heide). 
Anneke Bruijnzeels � 013-45555711, 06-18424005 of 
  annekebruijnzeels@hotmail.nl 

Omschrijving In 1893 werd het gebied aangekocht door de Oranjebond van Orde. 
Zij wilde door ontginning en bebossing van woeste gronden 
werkgelegenheid scheppen. In 1910 aangekocht door de Heidemij: 
bebossing met naaldhout en sedert 1976 eigendom van 
Brabants Landschap. In de afgelopen jaren heeft het Brabants 
Landschap grote bosdunningen uitgevoerd. Hierdoor is er een meer 
open gemengd bos ontstaan. Het middengedeelte van het gebied, 
het brongebied van de Roodloop, is geheel ontdaan van bomen. 
Men probeert hier het water wat langer vast te houden om er een 
vochtig heidegebied door te laten ontstaan. Het gebied is rijk aan 
vogels. Het ‘Schrijverke’ de Brabantse naam voor de Geelgors laat 
zich hier regelmatig horen en zien. Havik en Buizerd broeden in het 
bos. Opvallende zangvogels zijn Zwarte mees en Kuifmees. 
We zullen ook even stilstaan bij het huisje van Andreas Schotel. Deze 
kunstenaar heeft lange tijd in Esbeek gewoond en gewerkt. 
 

14 februari Zondag 
Onderwerp Wandeling rond de IJzeren Man te Vught 
Tijd 9.30 - 13.30 uur. 
Locatie/Vertrek Parkeerplaats Aldi, Spoordijk/Doornbossestraat, Tilburg. 
Contact Voor wie zelf direct naar het vertrekpunt wil gaan: parkeerplaats van 

het strandbad De IJzeren Man, Boslaan 49, 5263, NX Vught. Als er 
geschaatst wordt op het meer dan wijken wij uit naar een andere 
locatie. Daarom is opgeven noodzakelijk. Johan van Laerhoven � 
013-4638937 of   thesnowfox@zonnet.nl 

Omschrijving Het bosmeer ‘De IJzeren Man’ (54 ha) is op het einde van de vorige 
eeuw ontstaan door zandwinning. Het zand werd over een 
noodspoor naar ’s-Hertogenbosch vervoerd, waar de grond werd 
gebruikt voor het ophogen voor het te bouwen station en omgeving.  
De IJzeren Man ontleent zijn naam aan de enorme graafmachine 
(stoombaggermolen) die toentertijd werd gebruikt om het zand af te 
graven. In de winter ligt het meer er schilderachtig bij tussen de 
berkenbomen en de grove dennen, met mooie doorkijkjes over het 
water. Hierin wemelt het van de Goudhaantjes en mezen. 
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23 februari Dinsdag 
Onderwerp Foto-avond door leden van de Paddenstoelenwerkgroep 
Tijd 19.30 - 22.15 uur. 
Locatie/Vertrek Natuurmuseum Brabant, Spoorlaan 434, Tilburg. 
Omschrijving Leden van de paddenstoelenwerkgroep bekijken en bespreken hun 

fotografische buit van het afgelopen jaar, bijeen vergaard tijdens 
cursussen, excursies en de jaarlijkse reis naar de Eifel.  
 

27 februari Zaterdag 
Onderwerp Knoppendeterminatie-excursie in het Heidepark 
Tijd 10:00 - 12:00 uur 
Locatie/Vertrek Parkeerplaats bij zwembad ’De Drieburcht’, Wagnerplein, Tilburg. 
Contact Stella Wesel � 06-27055446 of  swesel@beatrixcollege.nl 
Omschrijving Het heidepark, gelegen aan de Bredaseweg, is van oorsprong een 

particulier landgoed dat in bezit was van de textielfabrikantenfamilie 
Straeter. Het is aangelegd in Engelse landschapsstijl met slingerende 
paden, waterpartijen en alleenstaande Zomereiken in weilanden. In 
1970 heeft de gemeente Tilburg het landgoed opgekocht en 
opgeknapt. Door de verscheidenheid aan bomen en struiken lijkt het 
ons leuk om door het determineren van knoppen de bomen en 
struiken op naam te brengen. Alie Stofberg wil ons begeleiden. 
 

6 maart Zondag 
Onderwerp Voorjaarswandeling Huis ter Heide 
Tijd 8.00-12.30 uur. 
Locatie/Vertrek Parkeerplaats bij zwembad De Drieburcht, Wagnerplein, Tilburg. We 

starten op de hoek Spinderspad - Baan achter de plakken. 
Contact Pieter Mueller � 013-4678438 of  pmueller@xs4all.nl . Laat het 

even weten wanneer uzelf rechtstreeks naar de vertrekplaats gaat. 
Omschrijving Landgoed Huis ter Heide ligt ten noordwesten van Tilburg. Het is een 

aantrekkelijk natuurgebied met vennen, glooiende akkers, loof- en 
naaldbossen en een landhuis uit 1864. Het bruist overal van het 
leven en je hoort al vroeg in de morgen de luid zingende Koolmezen 
en het geroffel van de Grote bonte specht. Al wandelend door het 
gebied kun je verschillende voorjaarbloeiers tegenkomen zoals Klein 
hoefblad, Speenkruid, Bosanemonen en Pinksterbloemen. 
Wilgenkatjes komen we zeker tegen. De gele stuifmeeldragende 
katjes worden druk bezocht door zweefvliegen, bijen en hommels. 
Ook de Lariks geeft met zijn verse groene naalden het begin van een 
nieuw leven aan. Op de weilanden zie je ‘rammelende’ Hazen, want 
voor deze dieren is de paartijd aangebroken. Ook is het uitkijken 
naar sporen van de Das en nog veel meer. 

  

mailto:swesel@beatrixcollege.nl
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Huis ter heide (foto Pieter Mueller) 
 

8 maart Dinsdag 
Onderwerp Lezing: Kleuren aan het firmament door Ton Spaninks 
Tijd 20.00 - 22.15 uur. 
Locatie/Vertrek Natuurmuseum Brabant, Spoorlaan 434, Tilburg. 
Omschrijving Rode sterren, de regenboog, prachtige gekleurde nevelopnamen, 

witte wolken, de blauwe lucht, de rode vlek op Jupiter, een oranje 
ondergaande zon. Overal in het heelal en in de lucht zie je kleur. 
Waar komen deze kleuren vandaan en hebben ze een betekenis? 
Een lezing van Ton Spaninks over kleuren aan het firmament met 
korte illustratieve proefjes. 
 

11 maart Vrijdag 
Onderwerp Vrijdagwandeling Nederhemert-Zuid 
Tijd 9.00 - 13.00 uur. 
Locatie/Vertrek Parkeerplaats bij zwembad De Drieburcht, Wagnerplein, Tilburg. 
Contact Voor diegene die direct naar het vertrekpunt wil gaan: 

parkeerterrein bij de speeltuin in Nederhemert-Zuid. Laat het dan de 
excursieleider wel even weten. 
Ben Akkermans � 013-5362107 of  b.a.r.akkermans@planet.nl 

Omschrijving In het vroege voorjaar is het kasteel van Nederhemert-Zuid omringd 
door een tapijt van Sneeuwklokjes en Winterakonieten. Een 
uitdaging voor natuurfotografen. In de eiken rondom het kasteel 
nestelen nu Ooievaars. Spechten laten zich er luidruchtig horen. 
Nabij het kasteel staan twee mammoetbomen Sequoiadendron 
giganteum. De zaadjes van deze bomen spelen een belangrijke rol 
oude verhalen rondom het kasteel.   

mailto:b.a.r.akkermans@planet.nl
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15 maart Dinsdag 
Onderwerp Foto-avond door leden van de Paddenstoelenwerkgroep 
Tijd 19.30 - 22.15 uur. 
Locatie/Vertrek Natuurmuseum Brabant, Spoorlaan 434, Tilburg. 
Omschrijving De paddenstoelenwerkgroep bekijkt en bespreekt hun fotografische 

buit van het afgelopen jaar. Dit is een vervolg op de avond van 23 
februari met foto’s van leden van de paddenstoelenwerkgroep.  

  
19 maart Zaterdag 
Onderwerp Geologische excursie Regte Heide 
Tijd 10.00 - 13.00 uur. 
Locatie/Vertrek Parkeerplaats Plusmarkt, Burgemeester van de Mortelplein, Tilburg. 

Of wie rechtstreeks naar het vertrekpunt wil gaan om 10.30 uur bij 
Het Hoefke 6, 5133NA Riel. Graag vooraf aanmelden! 

Contact Joost Vermee � 013-5423910 of   jvermee@ziggo.nl. 
Omschrijving Op de Regte Heide liggen niet alleen dekzandpakketten uit de 

laatste ijstijd aan de oppervlakte, maar soms ook nog stenen die hier 
ongeveer 800.000 jaar geleden zijn afgezet. Hoe die stenen daar zijn 
terechtgekomen en waar die stenen dan vandaan komen, is 
onderwerp van deze geologische excursie. Maar ook de hoge ligging 
op de Kempenhorst en de daarmee samenhangende hydrologische 
kenmerken komen tijdens deze wandeling aan de orde. Samen met 
beheerder Wim de Jong nemen leden van de werkgroep Geologie & 
Landschap u mee naar een bodemprofiel, naar een dal dat ontstond 
door grote smeltwaterstromen en naar een hoogte met gesteente 
dat daar werd achtergelaten. Kortom: naar zichtbare restanten van 
geologische processen die zich daar zeer lang geleden afspeelden! 
 

25 maart Vrijdag 
Onderwerp Geologische excursie groeve CPL te Haccourt (België) 
Tijd Gehele dag  
Locatie/Vertrek Info na opgave 
Contact Graag opgeven tot en met 31 januari bij Geert Willemen  

  g.willemen1@chello.nl. Het maximum aantal deelnemers is 20. 
Omschrijving De Krijtgroeve CPL in Haccourt ligt ca. 15 km ten zuiden van 

Maastricht. Er zijn lagen uit het Boven Campanien en het Onder 
Maastrichtien ontsloten, waarin het mogelijk is om naar fossielen te 
zoeken. 

  
 
 
 
 

mailto:jvermee@ziggo.nl
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 19 

29 maart Dinsdag 
Onderwerp Algemene werkgroepavond Geologie & Landschap 
Tijd 20.00. - 22.15 uur. 
Locatie/Vertrek Natuurmuseum Brabant, Spoorlaan 434, Tilburg. 
Omschrijving Tijdens deze algemene werkgroepavond kan iedereen presenteren 

met welke geologische onderwerpen men bezig is. In korte 
presentaties kun je vertellen welk onderwerp je bijzonder 
interesseert. Mogelijk kunnen daardoor anderen geïnteresseerd 
raken en misschien leidt het zelfs tot een nieuwe kring. Ook de 
bestaande kringen (fossielen, mineralen, zand) hebben de 
mogelijkheid om aan te geven met welke activiteiten ze bezig zijn. 
De avond is toegankelijk voor alle KNNV-leden. En uiteraard kunnen 
die eventueel ook iets presenteren (of vragen!) over een geologisch 
onderwerp wat hen interesseert. 
 

8 april Vrijdag 
Onderwerp Vrijdagwandeling Chaamse Beek 
Tijd 9.00 - 13.00 uur. 
Locatie/Vertrek Burgemeester van de Mortelplein bij de Plusmarkt Tilburg  
Contact Stella Wesel � 06-27055446 of  swesel@beatrixcollege.nl. 
Omschrijving Het natuurgebied Chaamse Beek is dankzij aankopen door 

Natuurmonumenten uitgebreid.  Daardoor kan Natuurmonumenten 
de komende jaren met Waterschap Brabantse Delta de natuurlijke, 
slingerende loop van de gekanaliseerde Chaamse Beek herstellen.  
Maar nu al heb je In het stroomgebied van de Chaamse Beek een 
weids uitzicht over weilanden en houtwallen met  knotwilgen die  
als linten in het landschap liggen. Er groeien langs de Chaamse Beek  
verschillende bijzondere planten zoals de Slanke sleutelbloem, 
Moerasdistel, Rietorchis en Grote ratelaar. Het grasland wordt 
begraasd door koeien in de lente en zomer. Op deze manier wordt 
het gras op een natuurlijke manier kort gehouden, bemest en 
belopen en krijgen andere planten kans om te groeien. 
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16 april Zaterdag 
Onderwerp Landgoed De Tongelaar en de Kraaijenbergse Plassen 
Tijd 7.30 uur - gehele dag. 
Locatie/Vertrek Parkeerplaats Aldi, Spoordijk/Doornbossestraat, Tilburg. 
Contact Graag opgeven bij Ben Akkermans � 013 – 5362107 of 

  b.a.r.akkermans@planet.nl 
Omschrijving Centraal staat een kasteelburcht, omringd door prachtige 

boerderijen. Je waant je er op het Franse platteland. Het  fraaie 
landschap wordt bewoond door het gemoedelijkste dier van 
Brabant, de Das. Die zit hier met wel 50 exemplaren. Het beheer op 
Landgoed De Tongelaar staat grotendeels in dienst van dit dier. Op 
akkers vindt biologische teelt plaats en grasland dat bemest wordt 
met ruige stalmest. Dat levert regenwormen op, zijn lievelingskostje. 
Omdat deze alleseter ook een zoetekauw is, zijn de vele houtwallen 
ingeplant met besdragende heesters. Samen met de beheerder 
maken wij er een wandeling van 6 km. 
Na het bezoek aan De Tongelaar  gaan we naar de Kraaijenbergse 
Plassen. Deze plassen zijn ontstaan door 40 jaar lang graven naar 
zand, grind en klei. De meeste plassen zijn na deze graafpartijen 
ingericht voor recreatie, enkele voor de natuur. In die natuurplassen 
is niet te diep gegraven en zijn de oevers grillig gemaakt. Rondom de 
plas zitten tientallen Goudvinken in de meidoorns die nu net 
beginnen te bloeien. De Slechtvalk is er een vaste bezoeker. Ook als 
broedgebied tellen de plassen mee. Speciaal voor het Visdiefje zijn 
bijvoorbeeld nestvlotjes geplaatst. Alles is te bekijken vanaf de 
vogelkijkhut aan de weg van Gassel naar Geest. 
 

24 april Zondag 
Onderwerp Vlaamse Ardennendag 
Omschrijving Noteer alvast in uw agenda. Meer info in de volgende Oude Ley. 

 
30 april Zaterdag 
Onderwerp Vroege vogelwandeling in de Biesbosch 
Tijd 5.00 - 13.00 uur. 
Locatie/Vertrek Parkeerplaats bij zwembad De Drieburcht, Wagnerplein, Tilburg. 
Contact Graag opgeven bij Ben Akkermans � 013 – 5362107 of  

b.a.r.akkermans@planet.nl 
Omschrijving Wandeltocht van ± 10 km rondom de Noordwaard. Het vroege 

opstaan rechtvaardigt zich als u de geweldige zang hoort van 
Nachtegaal, Blauwborst, Gekraagde roodstaart, Grasmus, 
Braamsluiper en vele soorten rietvogels zoals Kleine karekiet, Cetti’s 
zanger en Rietzanger en misschien wel een Roerdomp. 
Zorg voor warme kleding, het is nog fris zo vroeg in de morgen. 

mailto:b.a.r.akkermans@planet.nl
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Nog zo’n steentje van niks  

 
Joost Vermee  
 
 
Een loep doet 
wonderen 

Bij het op orde brengen van de collectie van Natuurmuseum Brabant 
komen we regelmatig stenen tegen die op het eerste oog nauwelijks 
de moeite waard zijn om te bekijken, maar die bij een nauwkeuriger 
blik uiterst interessant blijken te zijn. In de vorige Oude  

Ley schreef ik al iets over porfier, deze keer wil ik een onopvallend steentje beschrijven 
dat werd gevonden op de Regte Heide. Op het eerste gezicht is dit steentje (foto 1) niet 
erg interessant. Het is maar 5 x 5 x 3 centimeter groot en valt niet echt op. Dus bekijken 
we het maar eens wat preciezer met de loep (foto 2). En dan blijkt het te bestaan uit 
vele afzonderlijke korrels. Dit zijn zogenaamde oöïden. 
Een oöïde is een uit regelmatige concentrische lagen opgebouwde ronde korrel van 1 
tot 2 mm. doorsnede.  Meestal bestaan de laagjes uit kalk en ontstaan de korrels in 
water dat verzadigd is met kalk. Een zeer kleine kern (zandkorrel, schelpfragment o.i.d.) 
wordt door de golfbeweging van het water aan het rollen gebracht en doordat de kalk 
neerslaat ontstaan er dunne laagjes rond die korrel. Zo’n korrel is dan een kalk-oöïde. 
Zodra de korrel te zwaar wordt, zakt hij naar de bodem van de zee (meestal een 
tropische ondiepe zee). 
 

 
   Foto 1 (foto Francien van Werde) 
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Oölitische 
kalksteen 
(oöliet) 

Grote hoeveelheden kalkoöïden op de zeebodem werden, door de 
invloed van de bovenliggende lagen, samengekit. Het kitmiddel is 
opnieuw kalk. Oölitisch gesteente komt in veel gebieden voor. 
Voorbeelden zijn Engeland en Amerika (zie ook de toepassingen hier-
onder). Op het vasteland van Europa komt oölitische kalksteen veel  

voor in Frankrijk en Duitsland. Een belangrijke gesteentelaag is de “Hauptrogenstein”- 
afzetting die ontstaan is in de Midden-Jura (ook wel Dogger of Bruine Jura genoemd) 
zo’n 167 Ma (= miljoen jaar geleden). De laag met kalkoöïden (Rogenstein in het Duits) 
loopt vanaf het Duitse Boven-Rijn gebied (Basel - Frankfurt) tot in West-Frankrijk en de 
dikte is 80 m in Duitsland tot 200 m in Frankrijk. En laat dit gebied – dat o.a. ook het 
‘Bekken van Parijs’ omvat – nou net in die tijd een tropische, kalkige zee zijn!    
 
 
Kiezeloöliet  

En dan nu eens wat meer over de steen van de foto’s! Dat is namelijk 
geen kalkoöliet. Of eigenlijk weer wel! Het is namelijk een zogenaamde 
‘kiezeloöliet’, een kalkoöliet waarvan zowel de kalklaagjes van de  

korrels als ook het cement verkiezeld is. Bij verkiezeling wordt de aanwezige kalk door 
een natuurlijk, chemisch proces vervangen door kiezel (SiO2, kwarts). Het is nog steeds 
niet precies duidelijk hoe en waar deze verkiezeling heeft plaatsgevonden. Als meest 
waarschijnlijk wordt tegenwoordig aangenomen dat het verkiezelingsproces zich niet 
heeft afgespeeld op de plaats van het ontstaan, maar ergens tijdens het transport van 
de steen of op een tijdelijk ‘tussenstation’.   
 

 
Foto 2 (foto Francien van Werde) 
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Regte Heide? 

Hoe komt deze steen op de Regte Heide?  
In Nederland bestaat er een afzettingslaag met de naam ‘Kiezeloöliet 
Formatie’. Deze afzettingen werden 2 tot 10 miljoen jaar geleden  

afgezet door de Rijn (die toen ongeveer stroomde waar nu de Maas loopt) en komen 
hoofdzakelijk voor in de Roerdalslenk. Het materiaal (zand, stenen) dat werd afgezet, 
was vooral afkomstig van Noord-Oost Frankrijk en Zuid-West Duitsland. In dit materiaal 
kwamen sporadisch ook kiezeloölieten voor. De westelijke grens van de Roerdalslenk 
(Gilze-Rijen breuk) ligt diep in de ondergrond tussen de Regte Heide en Goirle. We 
weten dat op de Regte Heide gesteente aan de oppervlakte komt dat zo’n 800.000 jaar 
geleden werd afgezet door Rijn en Maas. Het is dan ook zeer waarschijnlijk dat de 
gevonden kiezeloöliet afkomstig is van het gebied in Duitsland of Frankrijk,  
 
 
Enkele 
toepassingen  
 

Enkele toepassingen van oölitisch (kalk)gesteente 
Het Empire State Building in New York is gebouwd met oölitische 
kalksteen die werd gewonnen in de staat Indiana. Rond 1900 ontstond 
in de buurt van de groeves het stadje ‘Oolitic’ dat genoemd werd naar  

het daar gevonden gesteente (oolitic limestone). Iets noordelijk van het stadje bestaat 
nog steeds de – niet meer geëxploiteerde – groeve ‘Empire Hole’. Kijk maar eens op 
You Tube naar het 4 minuten filmpje: ‘Indiana Limestone Company Fly over’ 
Bath Stone 
Een in Engeland inmiddels zeer bekend (of misschien wel berucht) gesteente is ‘Bath 
Stone’.  Deze oölitische kalksteen is op zeer grote schaal gebruikt als bouwmateriaal. Zo 
zijn bijvoorbeeld vele gebouwen in Bath – een stadje op de Unesco werelderfgoedlijst – 
gebouwd met Bath Stone. Het gesteente werd, zoals ook de ‘mergel’ in Zuid-Limburg, 
vooral ondergronds gewonnen. Daardoor ontstonden onder Bath zeer grote open 
ruimtes (totaal 180.000 m2) waarvan het slechts 2 tot 6 meter dikke dak werd 
ondersteund door bij de winning uitgespaarde pilaren.  
In 1989 ontstond bij een bouwproject een gat in zo’n mijndak en werd het duidelijk dat 
de mijnen in zeer slechte staat waren. Het hele dorp Bath met zijn totale infrastructuur 
liep groot gevaar. Na een groot aantal onderzoeken werd begonnen aan een enorm 
project om de diepe mijnzalen te vullen met meer dan 600.000 m3 schuimbeton. Het 
‘Come Down Stone Mines Stabilisation Project’ werd in 2009 afgerond. 
 
 
Verzamel en 
bestudeer  

Bovenstaande beschrijving is slechts een voorbeeld van wat één simpel 
steentje op kan leveren. Dan blijkt dat ook een ogenschijnlijk saai 
onderwerp als ‘gesteente’ bijzonder interessant kan zijn. Als jij ook 
geïnteresseerd bent geraakt door dit artikeltje en wil je mee doen? 

Ik hoor het graag van je  jvermee@ziggo.nl.  
Tot slot nog één opmerking. Mocht je tijdens je (geologische) zoektochten een vondst 
mee naar huis nemen: voorzie je vondst altijd van nadere gegevens als vindplaats, 
datum, etc. Dat geldt ook voor gesteente! We komen in de museumcollectie veel te 
veel stenen tegen waarvan geen enkel gegeven bekend is. Hoe mooi ook, het maakt de 
steen geologisch/petrologisch gezien waardeloos! Jammer toch! 
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 Paddenstoelen in Dongevallei 
Resultaten bezoek oktober 2015  

 
Guido Stooker 
 
Zoals elk jaar heeft de paddenstoelenwerkgroep van de KNNV-afd. Tilburg weer een 
excursie gehouden in de Dongevallei. Dit jaar zelfs 2 veldbezoeken! Dat leverde meteen 
ook weer veel nieuwe soorten voor het gebied op. De excursies werden gehouden op 2 
en 30 oktober. Naar aanleiding van de paddenstoelencursus die dit jaar door de 
werkgroep is georganiseerd, bevonden zich onder de excursiedeelnemers vrij veel 
(aspirant-)leden van de werkgroep. Aan het eind van dit artikel staan de namen van de 
deelnemers vermeld.  
 
 
Resultaten 
 

Dit jaar werden de deelgebieden 3 (2 okt.) en 1-zuid (30 okt.) bezocht. 
Er zijn bij elkaar 91 fungi aangetroffen, waaronder 42 nieuwe soorten 
voor de Dongevallei. Daarmee is het totaal aantal soorten schimmels  

dat sinds het begin van de jaarlijkse excursies door de paddenstoelwerkgroep in dit 
mooie stedelijke natuurgebiedje worden gehouden, gekomen op 168 soorten! De 
meeste gevonden paddenstoelen zijn (zeer) algemeen. Maar er werden toch vijf 
soorten aangetroffen die door hun landelijke zeldzaamheid het vermelden waard zijn: 
Worstnetwatje, Olijfgeel spikkelschijfje, Poederinktzwam (s.l.), Russenfranjekelkje en 
Bruine schijntrechterzwam. Deze laatste staat als ‘bedreigd’ (BE) op de Rode Lijst van 
Paddenstoelen (2008). 

 
          onderzoeksgroep in Dongevallei (foto Guido Stooker) 
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Bijzondere 
soort 
 

Net als in 2014 zat er ook dit jaar weer een bijzonderheid tussen de 
vondsten: het Worstnetwatje. Deze soort is eigenlijk geen schimmel, 
maar behoort tot de slijmzwammen, een amoeboïde levensvorm, 
bestaande uit eencellige organismen met soms meerdere celkernen. 

Slijmzwammen zijn in het verleden ingedeeld bij de fungi op basis van morfologische 
kenmerken en werden gerekend tot de Mycetozoa. Sinds het mogelijk is om met 
behulp van DNA de verwantschappen tussen organismen te onderzoeken, is duidelijk 
geworden dat slijmzwammen en fungi geen directe gemeenschappelijke voorouder 
hebben. De overeenkomsten berusten op morfologische analogie. Een belangrijk 
verschil tussen slijmzwammen en fungi is echter de celwand: van echte schimmels 
bestaat deze uit chitine, die van slijmzwammen is dat niet. Bij slijmzwammen kunnen 
de vele eencellige organismen zich ophopen, zodat er als het ware een kolonie ontstaat 
en het zo op een (meercellige)schimmel lijkt. Op deze wijze kan de levensvorm zich 
soms zelfs over het substraat voortbewegen! 
 
 
Ecologische 
typering 
 

Ik vind het altijd aardig om niet alleen een soortenlijstje te produceren, 
maar om ook de ecologische betekenis van de aangetroffen padden-
stoelen onder de aandacht brengen. Een eerste indeling is die in 
saprofieten, resp. parasieten of ectomycorrhizavormende soorten  

(ECM). De laatste groep schimmels hebben een symbiotische relatie met verschillende 
plantensoorten. Ze gaan een volledig intercellulaire samenwerking aan, waarbij een 
stelsel van sterk vertakte schimmeldraden een ‘netwerk’ vormt met diverse 
wortelcellen van de ‘gastheerplant’. Saprofieten zijn de recyclers van het aanwezige 
dode organisch materiaal in en op de bodem. In de nutriëntenkringloop van een 
levensgemeenschap zijn zij met behulp van enzymen in staat om lignine en cellulose af 
te breken en om te zetten in voor zichzelf en andere levensvormen bruikbare 
voedingsstoffen. Parasieten zijn soorten die leven van levend organisch materiaal. Er 
wordt onderscheid gemaakt in biotrofe parasieten (deze parasiteren op levende 
planten of dieren) en necrotrofe parasieten (deze doden eerst zelf het levend 
organisme waarop ze parasiteren en betrekken dan hun voedsel daaruit). Op het totaal 
aantal gevonden paddenstoelen dit jaar behoren 31 soorten tot de ECM-schimmels, 55 
zijn saprofiet en 5 kunnen als obligaat parasitair worden aangemerkt. Van elk van beide 
typen parasieten zijn vertegenwoordigers in de Dongevallei gevonden. Rupsendoder en 
de Goudgele zwamvreter zijn biotrofe parasieten, terwijl Paarse korstzwam, Rode 
poriekorstzwam en het Gewoon meniezwammetje necrotrofe schimmels zijn. 
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Mest-
zwammetjes 
 

Er was dit jaar wat meer aandacht voor zwammetjes op de mest van 
de Schotse Hooglanders. Daarom was het aantal aangetroffen obligate 
coprofiele schimmels (6) wat groter dan andere jaren. Coprofiel wil 
zeggen: schimmels die mest als substraat prefereren. Als men de dit  

jaar gevonden paddenstoelen in de Dongevallei indeelt naar preferent habitat, dan 
blijkt ca.16% een voorkeur te hebben voor matig voedselrijk gras- of hooiland en 
heischrale graslanden. Drie soorten zijn karakteristiek voor (strooisel)ruigten. Het 
maaisel wordt in de Dongevallei niet afgevoerd, maar in hopen gestort, die langzaam 
wegrotten en verteren. Het overgrote deel van de aangetroffen paddenstoelen is 
echter gebonden aan bosmilieus, waarbij opvalt dat 5 soorten meer kenmerkend zijn 
voor naaldbossen, een habitat dat in de Dongevallei  helemaal niet aanwezig is. 
Sommige soorten (6) prefereren lanen, boomsingels of houtwallen; een paar schimmels 
zijn in hun voorkomen in Nederland meestal bekend van parken of het stedelijke milieu. 
 
Met dank aan Toon de Laat en Bart Horvers voor de excursiebegeleiding in het veld en 
het commentaar op de concepttekst. De groepsfoto is van de auteur, de foto’s van de 
paddenstoelen zijn beschikbaar gesteld door Bart Horvers. Het volledige verhaal met 
bijbehorende tabel zal opgenomen worden in het Jaarverslag Dongevallei 2015.  
Over beide dagen verspreid hebben in totaal 19 personen aan de excursies 
deelgenomen: Ad Kolen, Anita van de Rijt, Beppie Verhagen, Birgit Pontzen, Marij en 
Cor Klijsen,  Elly Poppe-Stolk, Ellen van Rosmalen, Hetty Bosman, Huub Claessen, Inge 
Radstake, Irma Biemans, Karin Verbeek, Leo de Bruyn, Marieke Dekker, Marijke Smeenk, 
Bart Horvers, Toon de Laat en Guido Stooker. 
 

 
Paddenstoelen bij de Donge (foto Irma Biemans) 
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 Landschotse Heide  
Op een vrijdagochtend  

 
 
Ben Akkermans 
 
Verslag wandeling 4 september 2015 
Met z’n twaalven vertrekken we voor de vrijdagwandeling vanaf groepsaccommodatie 
bedrijf De Roerdomp voor een wandeling over de Lanschotse Heide. De lucht is grijs en 
af en toe valt er een druppeltje regen. Voordat we de heide opwandelen komen er 
twee Zwarte spechten overvliegen. Dat is alvast een goede start voor deze dag. Om de 
eventueel aanwezige vogels op de Keienhurk, het grote ven op de heide, niet te 
verstoren lopen we er voorzichtig heen en met succes. 
 

 
Groep bij Keienhurk (foto Leo van Zeeland) 
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Reigers en 
zwarte 
ooievaars  

Toch vliegen er grote witte vogels op die een stukje verder weer 
neerstrijken. Wel vreemd, ze zijn niet allemaal van de zelfde grootte. 
De vijf Grote zilverreigers vallen direct op. Maar er lopen ook vogels 
rond die net even iets minder wit zijn en warempel het is groep van 
acht Lepelaars. Eentje zit ertussen die niet in het rijtje past; nog eens 

goed kijken en na discussie in onze groep wordt hij gedetermineerd als een Kleine 
zilverreiger. Achter in het ven staan vijf Zwarte ooievaars geduldig te wachten op beter 
weer om te vertrekken naar het zuiden. Voor de meesten van ons de eerste 
kennismaking van deze soort in Nederland. Voorzichtig komt de zon achter de wolken 
vandaan. Wij lopen verder rond het ven. Grauwe ganzen zien het niet zitten om door 
ons aanschouwd te worden; luid gakkerend vertrekken ze. Een grauwe vogel aan de 
overzijde van het ven geeft alweer discussie. Gelukkig toont een foto van de vogel, de 
iets opgewipte snavel, het is duidelijk een Groenpootruiter. Hij krijgt bezoek van nog 
een soortgenoot en ze begroeten elkaar met tuu-tuu-tuut. 

 
 
… en nog 
meer 
 

Door de extreem lage waterstand zijn de oevers van het ven op dit 
moment erg breed. Met Harrie, als kenner van de planten, bekijken we 
daar aanwezige soorten zoals Moerashertshooi, Zonnedauw, Driedelig 
tandzaad, Gewone waternavel en een Wolfspoot. Verder keuvelend 

en genietend van de nog bloeiende heide wandelen we verder naar het zuidelijke 
gedeelte van de Landschotse Heide. Hier maken we kennis met het verleden. Tijdens de 
tweede wereldoorlog hebben de Duitsers op dit gedeelte van de heide enkele van zand 
gemaakte ‘schepen’ aangelegd. Deze dienden als oefendoelen voor hun vliegers die 
vanaf Eindhoven opstegen om deze ’schepen’ met betonnen oefenbommen te 
bestoken. Enkele van deze bommen liggen nu naast een van de ‘schepen’. 
Het laatste gedeelte van de wandeling voert door een oud dennenbos waar we 
Boomklever, Boomkruiper en Grote bonte specht te zien krijgen. We sluiten de 
vrijdagwandeling af met koffie en bokkenpoten bij De Roerdomp. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 29 

 Waterviolier,  
een plant met allure 

 
 
Martin Soffers 
 
 
Introductie  
 

Op mijn wandelingen kwam ik vaak de Waterviolier tegen. Telkens 
weer werd ik getroffen door deze statige en aantrekkelijke plant. Zij 
prikkelde mijn nieuwsgierigheid. Ik wilde graag weten hoe zij zich als  

overblijvende, groene waterplant aan wisselende uitwendige omstandigheden weet 
aan te passen en te handhaven. Bovendien was ik benieuwd naar haar herkomst, haar 
karakteristieke eigenschappen, de wijze van verspreiding en het verspreidingspatroon 
in Nederland. Dat leverde een interessant beeld op dat ik graag met u wil delen.  
 

 
Bladkransen onder water met bloemaren boven water (foto Martin Soffers) 
 
 
Een en al 
sierlijkheid  
 

Waterviolier is in onze sloten en plassen een attractieve representant 
van de Sleutelbloemfamilie. Vooral tijdens de bloei is Waterviolier een 
opvallende waterplant. Kaarsrecht verheft zij zich met haar 
bloeistengel sierlijk boven het wateroppervlak. De plant bloeit in mei  

en juni met bleeklila of bijna witte bloemen die in boven elkaar geplaatste kransen om 
de stengel zitten in de oksels van kleine schutbladeren. De bladeren zweven onder 
water. De heldergroene bladslippen zijn afgeplat alsof ze samengeperst zijn.  
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De bovenste bladeren vormen onder of net boven het wateroppervlak een rozet 
waaruit een lange, rechtopstaande in het water balancerende bloeistengel ontspringt. 
De opvallend lichtgroene stengels zijn door lange wortels in de bodem verankerd en zijn 
voornamelijk bovenaan vertakt. Ze steken 20 tot 60 cm boven het water uit. Ook buiten 
de bloeiperiode is Waterviolier aan de karakteristieke kamvormige bladeren met 
lijnvormige slippen goed te herkennen. Waterviolier doet het in ons land relatief goed 
en is hier veel algemener dan in de ons omringende landen. De bakermat van 
Waterviolier ligt in de laaglanden van Midden- en Oost-Europa. Westwaarts komt ze 
voor in Midden-Engeland en Zuidwest- Frankrijk. 
 
 
Indicator 
voor 
kwelwater 
 

Waterviolier is een overblijvende zoetwaterplant die vooral voorkomt 
in ondiepe sloten met stilstaand of licht stromend water. Ze houdt van 
een dikke modderlaag en venige bodem. Ze voelt zich vooral thuis in 
schaduwrijk en voedselarm water. Waterviolier verdraagt geen zout en 
is daarom op veel plaatsen in Nederland verdwenen. 

De plant ontbreekt dan ook vrijwel 
in de duinen en in zeekleigebieden, 
maar ook op de hogere 
zandgronden. Bij gebrek aan 
concurrentie van andere 
waterplanten kan Waterviolier tot 
een grote groep uitgroeien. De 
plant geldt als één van de beste 
indicatoren voor de aanwezigheid 
van kwelwater. In kwelwater zit 
veel kooldioxide dat onontbeerlijk 
is voor het proces van de 
fotosynthese. Licht stromend water 
bevordert de 
kooldioxidevoorziening. Gebrek 
aan kwelwater en een toenemende 
eutrofiëring is funest voor 
Waterviolier.  

  
Verspreiding Waterviolier (kaart verspreidingsatlas.nl) 

 
 
Midden-
Brabant 
 

Hoewel Waterviolier door ontwatering en watervervuiling op veel 
plaatsen in ons land is verdwenen, komt zij in grote delen van 
Nederland nog steeds veel voor, zie het kaartje met de geografische 
verspreiding. Twee jaar geleden groeide Waterviolier - bijvoorbeeld in  

Oisterwijk - nog massaal in een ontwateringsloot,maar is waarschijnlijk door gebrek aan 
kwelwater of watervervuiling op die vindplaats helemaal verdwenen. In Midden- 
Brabant kun je Waterviolier echter op andere plaatsen nog vaak aantreffen, 
bijvoorbeeld in de sloten van het Ulvenhoutse bos bij Breda  
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Waterviolierbloemen lijken op pinksterbloemen (foto Martin Soffers) 
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Wetter-
pinksterblom 
 

De bloemen dragen een dooiergeel hartje (keel), een aantrekkelijk 
lokkertje voor insecten.  De bloemen hebben veel weg van die van de 
Pinksterbloem. De Friezen noemen de plant niet voor niets 
Wetterpinksterblom. De plant wordt door insecten bestoven, maar er  

komt ook zelfbestuiving voor. Vooral vliegen komen op de nectar af. Er is nog een 
andere verspreidingsmethode. Na de bloei krommen de vruchtstelen zich naar beneden 
en de zaden in de vruchtdozen rijpen dan onder het water. Door de lucht in de 
vruchtjes blijven ze drijven en kunnen ver van de moederplant terechtkomen. Op die 
standplaats kunnen ze op eigen kracht voor zichzelf beginnen. Waterviolier heeft net als 
andere sleutelbloemachtige planten twee typen bloemen: aan verschillende planten 
zitten verschillende bloemen. Er zijn bloemen met korte stijlen en lange meeldraden en 
er zijn bloemen met lange stijlen en korte meeldraden. De ruimtelijke scheiding van de 
mannetjes en de vrouwtjes in de bloem bevordert de kruisbestuiving en vermindert de 
kans op zelfbevruchting.  
 
 
Een echte 
overlever 
 

Waterviolier heeft als groenblijvende waterplant vernuftige 
overlevingsstrategieën. Ze bouwt op de bodem van de sloot veel 
biomassa op. Hierdoor is ze in staat om invriezing in ijs te overleven. 
En mocht de sloot tijdelijk droog vallen dan vormt Waterviolier een  

rozet van kleine luchtbladeren.Planten gebruiken hun bladeren om suikers aan te 
maken die ze nodig hebben om te kunnen groeien. Het kan ook voorkomen dat door 
aanhoudende regen de waterspiegel in de sloot snel stijgt. In relatief diep water kan de 
plant het hoofd niet boven water houden, maar ze ziet dan kans om onder water te 
bloeien en zichzelf in de bloemknop te bestuiven. U ziet, een waterplant om te 
bewonderen! 
 
Bronnen: 
- Nederlandse oecologisch flora, wilde planten en hun relaties 3.  
- Gorteria 19 (1993). 
- Schoonhoven, L. e.a. (2015), Niet zonder elkaar –bloemen en insecten. 
- Heukels’flora, 23ste druk (2005). 
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 Natuurwerkdag 2015  
 
Berry Staps 
 
 
Landgoed 
Gorp de Leij  

We hebben het kamp voor de Natuurwerkdag dit jaar opgebouwd op 
een oud schapenweitje midden in het landgoed Gorp de Leij. Als we 
heel vroeg in de ochtend aankomen op het werkterrein, staat een 
eenzaam schaap ons wat schaapachtig aan te kijken. 

Zoveel activiteit op de vroege ochtend heeft hij het hele jaar nog niet meegemaakt. En 
dat is nog maar het begin. Na het inrichten van de catering-keet, de zitbanken en 
kampvuur, wordt via een ‘briefing’ de begeleiders en EHBO-er ingelicht over de 
werklocaties, en werkzaamheden. En zoals altijd zijn we net op tijd klaar met koffie en 
thee als de eerste mensen arriveren. We organiseren dit evenement nu voor de elfde 
keer dus enige ervaring is wel opgebouwd. Het werkterrein ligt heel diep in het bos en 
het is altijd maar de vraag of de deelnemers het kunnen vinden. De werklocatie is wel 
aangegeven, maar voor je gevoel zijn er nooit genoeg pijlen uitgezet. De deelnemers 
komen gestaag binnen wandelen en op de lijst van deelnemers staat bij elke naam een 
streepje. Dus gelukkig heeft iedereen de locatie kunnen vinden. Op het prachtig 
gelegen bosweitje wordt, rondom een knappend kampvuur, een kopje koffie gedronken 
en kennis gemaakt. 

 
Mooie locatie diep in het bos (foto Berry Staps) 
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Licht en 
zwaarder 
werk 
 

Na een welkomst woord worden de 70 deelnemers in 5 groepen 
verdeeld. De werkzaamheden variëren van ‘relatief licht’ werk tot best 
wel zwaar werk. De deelnemers kunnen zelf kiezen wat ze willen. Het 
lichtere werk bestaat uit het ‘hooien’ van een bosweitje. Het 
verzamelde maaisel wordt op grote broeihopen gelegd rondom het  

bosweitje. Dit biedt overwinterplekken voor allerlei amfibieën, reptielen en kleine 
zoogdieren. Een iets zwaardere klus is het opschonen van bosranden. Daar staat 
Amerikaanse vogelkers, Vuilboom, berk en ander struik gewas. Het zwaardere werk 
bestaat uit het verwijderen van bomen rondom een vennetje. De aanwezige Gagel staat 
in de verdrukking van de groter wordende bomen. De bomen hellen soms richting ven, 
en om te voorkomen dat ze bij het zagen in het ven vallen, moet er soms een lier aan te 
pas komen. Altijd wat extra spanning. 
 

 
Maaisel wordt op broei hopen gelegd ( fot Berry Staps) 
 
 
Soep 
 

Dan is het tijd voor de lunch en in de ‘heksenketel’ boven het 
kampvuur geurt de soep. Het lijkt een aantrekkende werking te 
hebben op de harde werkers in het bos. Langzaam komen vanuit  

diverse richtingen mensen uit het bos om te genieten van een lekker soepje. 
Het schaap houd angstvallig afstand van het kampvuur, alsof hij de gedachten van 
sommige kon lezen over een schapenbout, draaiend aan het spit boven het kampvuur.  
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Een zeer 
geslaagde 
dag 
 

Na de pauze wordt het werk weer opgepakt. Er wordt hard gewerkt. 
Kinderen werken samen om een boom om te zagen. Vaders geven 
daarbij het goede voorbeeld. Het sjouwen met bomen ziet er volgens 
een partner heel masculien uit. Ook dat is Natuurwerkdag. 
Evenals vorig jaar was het wederom erg warm. Dan is het werk een  

extra aanslag op de conditie. Overal zie je rode koppies en natte ruggen, maar ondanks 
dat toch lachende gezichten. Het ven is er goed van opgeknapt en heeft weer meer 
licht. Dat zal de Gagel ten goede komen. Het bosweitje is helemaal opgeruimd en de 
broeihopen zijn perfect langs de bosrand gelegd. De bosranden zijn weer mooi open, en 
de takkenhopen bieden beschutting voor vogels, kleine zoogdieren amfibieën en 
reptielen. Er is erg hard gewerkt, dat is fijn, maar wat eigenlijk belangrijker is, is dat 
ieder genoten heeft van het gezellig samenzijn, de natuur, de soep, en de 
ontspannende inspanning. Kortom een prachtig resultaat en ieder ging met een voldaan 
gevoel naar huis. Het schaap heeft er niets van begrepen van al de activiteiten en keek 
’s avonds nog net zo schaapachtig als dezelfde ochtend. Het kamp is opgeruimd, het 
vuur uit en het is al bijna donker als we het hek achter ons dicht trekken. 
 

 
Bosven wordt vrijgezet (foto Berry Staps) 
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 Museumnieuws  
 
Natuurmuseum Brabant activiteiten 4e kwartaal 2015 
Spoorlaan 434, Tilburg 
Datum Activiteit 
12 januari lezing Beekherstel in Brabant 
2e week januari  Foto-expositie Nomaden van de oceaan  
23-24 januari Geologieweekend 
9 februari lezing Een geologische reis door de Eifel 
8 maart lezing Kleuren aan het firmament 
1 april tentoonstelling Dieren van Jeroen Bosch 
 
 
Nomaden van 
de oceaan 
 

Er zijn maar heel weinig vogelsoorten die zijn aangepast aan een leven 
op open zee. Albatrossen en stormvogels zijn dat wel- sterker nog, 
deze zogeheten ‘buissnaveligen’ zijn er uitstekend op gebouwd. Dat is 
de reden dat ze de hoofdrol spelen in de expositie Nomaden van de  

oceaan, die 10 januari opent in Natuurmuseum Brabant. De expositie toont 22 
uitvergrotingen van foto’s van albatrossen en stormvogels van het zuidelijk halfrond.  
De foto’s laten verschillende momenten zien in het leven van albatrossen en 
stormvogels. Dat leven speelt zich doorgaans af op zee, waar ze vliegen, eten en rusten. 
Alleen om te broeden keren ze af en toe terug naar het eiland waar ze zelf geboren zijn, 
om daar hun partner van het vorige broedseizoen weer te ontmoeten. Het zijn met 
recht nomaden van de oceaan. De foto’s zijn gemaakt door Lex van Groningen. Sinds 
2006 vaart hij jaarlijks als (natuur)gids naar Antarctica en subantarctische eilanden, 
waar hij deze zeevogels ontmoet. Op zee of in hun kolonie. Daarnaast werkt hij als 
fotograaf onder de naam LEXsample. Zijn foto’s gebruikt hij om aandacht te vragen voor 
de bescherming van deze prachtige vogels. De tentoonstelling is te zien in de Potviszaal. 
 

 
                                       Albatros (foto Lex van Groningen) 
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Geologie-
weekend 
 

In het weekend van 23 en 24 januari 2016 organiseert de Geologische 
werkgroep van de KNNV een speciaal geologieweekend in het 
museum. Op het programma staan allerlei activiteiten vol stenen, 
zand, mineralen en fossielen. Er is Oertijdlab en een stenenspreekuur. 
Het complete programma verschijnt op de website van het museum.  

 
 
Lezingenreeks 

De tweede helft van het lezingenprogramma start op 12 januari met 
Ineke Barten, die vertelt over Beekherstel in Brabant. In februari  
(de 9e) is de beurt aan Maaike van Toren die ons meeneemt op een  

geologische reis door de 
Eifel. Op dinsdag 8 maart 
tenslotte sluit Ton 
Spaninks de reeks af met 
een lezing over Kleuren 
aan het firmament, een 
lezing over kleur in het 
heelal. 

 
Beek (foto Roel Diepstraten) 

 
 
Dieren van 
Jeroen Bosch  
 

In 2016 is het 500 jaar geleden dat de beroemde Brabander 
Jheronimus Bosch overleed. Hij wordt gedurende dit jaar geëerd door 
heel Brabant. Onder de naam Bosch Grand Tour presenteren zeven 
vooraanstaande Brabantse musea in 2016 een hedendaags  

tentoonstellingsprogramma. De eerste tentoonstelling (The Fish Pond Song) startte op 
19 december 2015 in het Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch (SM’s). Natuurmuseum 
Brabant presenteert de tweede tentoonstelling in de reeks: op 1 april 2016 opent 
Dieren van Jeroen Bosch, waarin de in- en uitheemse dieren, de fabeldieren en de 
fantasiedieren in zes werken van Jeroen Bosch centraal staan. Dieren figureren bijna 
net zo vaak op de schilderijen van Jeroen Bosch als mensen. Zij komen erop voor omdat 
ze nu eenmaal deel uitmaken van de schepping, maar vaak worden ze om een 
symbolische of mythische betekenis ten tonele gevoerd. De rol van deze dieren als 
metafoor of symbool is een afzonderlijke tentoonstelling waard, omdat ze in Bosch’ 
kunst een essentieel element vormen. Behalve vanuit dit cultuurhistorische perspectief 
zijn de dieren ook interessant voor de natuurwetenschap. De keuze van de diersoorten 
moet immers ook zijn beïnvloed door de fauna die bewoners van de lage landen 
vijfhonderd jaar geleden kenden- hetzij omdat ze deze dieren in hun eigen omgeving 
hadden gezien, hetzij doordat men hen had leren kennen op verre reizen. Het museum 
sluit hiermee aan op andere activiteiten die in dat jaar worden georganiseerd. Meer 
informatie over de manifestatie rond Jeroen Bosch:  www.bosch500.nl.  

http://www.bosch500.nl/


 38 

 Witte gij ut?  
 
Rob Vereijken 
 
 
Elzenhaantjes 
en schildmos 
 

Over twee gestelde vragen kwamen geen antwoorden binnen. Het 
ging over de elzenhaantjes op de muren en over het schildmos. Bob 
Cremers wacht op een verklaring. In de vorige Oude Ley kun je deze 
problemen nog eens nalezen. 

 
 
Dikkoppen 
worden geen 
kikker 
 

Margôt van Bruggen heeft een vijver in haar tuin met Bruine kikkers. 
Zij ontdekte dat al diverse jaren diverse dikkopjes zich niet ontwikkelen 
tot volledig kikkertje. Margôt is op zoek naar de reden hiervan.  
Op haar vraag kwam wel een reactie binnen van Arnold van Rijsewijk. 
Hij is lid van onze KNNV-afdeling en werkzaam bij RAVON 

(Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland). Hij meldt dat het niet volgroeien 
van de kikkerlarven en het niet bereiken van de metamorfose meerdere oorzaken kan 
hebben. Twee mogelijke oorzaken kunnen we meteen afstrepen: een schimmelinfectie, 
want dan zou Margôt ook dode volwassen kikkers gevonden hebben en voedselgebrek. 
In dat laatste geval gedragen kikkerlarven zich als echte kannibalen en vreten elkaar op. 
Hierdoor worden er altijd wel een aantal groot.  
Arnold noemt ook enkele andere mogelijke oorzaken. Het kan zijn dat de vijver sterk 
beschaduwd wordt, waardoor het water onvoldoende opwarmt en de larven zich slecht 
ontwikkelen. Of misschien zijn er schadelijke stoffen in het water terechtgekomen die 
de groei van de larven belemmeren.  
Een meer natuurlijke oorzaak is een grote predatiedruk door andere dieren, 
bijvoorbeeld Stekelbaarsjes. Die bijten stukken uit de larven waardoor die verzwakken, 
gestrest zijn, zich slecht ontwikkelen en dood gaan. Ook Watersalamanders zijn 
geduchte predatoren van amfibieën. De grotere soorten zoals Kamsalamanders en 
Alpenwatersalamanders trekken de eitjes uit de kikkerdril en alle salamandersoorten 
eten ook de kikkerlarven. Ook hierbij kan een hoge predatiedruk zorgen voor stres met 
als gevolg verzwakte larven. Onder water huist overigens een heel leger van predatoren 
zoals bijvoorbeeld de larven van libellen en waterroofkevers die allemaal snoepen van 
die overdaad aan kikkerlarven. Het is niet voor niets dat kikkers zo’n grote aantallen 
eitjes afzetten! Maar ook vanuit de lucht worden kikkerlarven belaagd en soms uit 
onverwacht hoek. Zo kwam er een keer een melding bij RAVON van een Merel die de 
kikkerlarven uit het water pikte.  
Dit zijn maar enkele suggesties die Margôt hopelijk op een idee brengen over de 
mogelijke oorzaak van de zich slecht ontwikkelende kikkerlarven. We horen natuurlijk 
graag of er een waarschijnlijke verklaring bij zit.  
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De eerste ontwikkeling van kikkers en padden is vaak nog wel succesvol (foto Arnold van Rijsewijk) 
 
 
Nieuwe 
reacties 

Weet u wat meer over het schildmos, de muur-elzenhaantjes ? Heeft u 
zelf vragen of doet u een onbekende waarneming, stuur gerust uw 
ideeën in. In de volgende Oude Ley wordt daar dan aandacht aan 
besteed. 

Reacties tot 21 februari 2016 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 



 40 

 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 2016. 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 3 januari  Nieuwjaarswandeling De Kaaistoep  
Start   10.00 – 12.00 uur   
Vertrekpunt   Dintel (De Blaak) met afsluiting in IVN kelder 
 
Zondag 31 januari  Auto rondreis langs rivierengebied Brabant 
Info   zie website 
 
Zondag 28 februari  Heidepark en Vredelust, Tilburg 
Info   zie website 
 
Maandag 28 maart  Dag van het Landschap, Brabants Landschap 
Info   zie website 
Start   diverse tijden  
Vertrekpunt   Roovertsche Leij 
 
Zondag 24 april   ’t Zand, Alphen 
Info   zie website 
 

 



  

 Coördinatoren van de werkgroepen: 
 Dongevallei: Guido Stooker 

  06 – 12215643 | gstooker@live.nl  
Foto’s:  Marcelle Leoné  
  013 – 4557220 | wgr.natfototilburg@gmail.com      
Geologie en Landschap: Joost Vermee   
  013 – 5423910 | jvermee@ziggo.nl   
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:  Maarten Mandos 
  013 – 5050930 | mmandos@xs4all.nl   
Paddenstoelen: Ger Bogaers 
  013 – 4635051 | ger.bogaers@hetnet.nl   
Plaggen:  Berry Staps 
  013 – 5347070 | stapspoppel@hetnet.nl  
Planten:  Loes van Gorp 
  013-5423672    | loesvangorp@gmail.com  
Stadsnatuur: Rob Vereijken 
  013 – 5438841 | rob.vereijken@planet.nl  
Vogels:  Ad Kolen 
  013 – 4560694 / 06-40284868 | adkolen@kpnmail.nl   
Zoogdieren: Bas Dielen 
  06 – 53979274 | dielen.bas@gmail.com   

  
 Contributie: 
 Gewone leden      : € 27,50 

Huisgenootleden      : € 12,50 
Jongeren t/m 25 jaar     : € 15,00 
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: NL03 TRIO 0390 253391 t.n.v. 
penningmeester KNNV-afd. Tilburg te Moergestel 
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