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KNNV-Nieuws  
 
 
Feest 80 jarig 
bestaan 
 

Op zondag 1 oktober 2017 vieren we het 80 jarig bestaan van de KNNV 
afdeling Tilburg. De locatie die we daarvoor hebben uitgekozen is De 
Nieuwe Hoef, Gorp aan de Ley 1, Hilvarenbeek. We beginnen om 10.00 
uur met koffie/thee met iets lekkers erbij. Vanaf 11.00 uur bieden we 

verschillende excursies aan (waarbij ook rekening wordt gehouden met mensen die 
minder mobiel zijn). Tussen 13.00 en 14.00 uur krijgt u een lunch aangeboden. Tijdens 
de lunch zal er ook een doorlopende fotosessie te zien zijn. Na 14.00 uur is er nog 
gelegenheid tot napraten en na borrelen maar dat laatste dan wel voor eigen rekening. 
U kunt deelnemen aan deze jubileumbijeenkomst door zich op te geven via het 
aanmeldingsformulier dat over enige tijd op de website van onze vereniging zal worden 
geplaatst. Daarover ontvangt u nog een mail, naar verwachting medio juli. 
 

 
Feestlocatie De Nieuwe Hoef 
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Advies 
Spoorpark 
 

Bureau KruitKok heeft opdracht gekregen het Spoorpark, gesitueerd 
op het oude van Gend & Loosterrein in Tilburg, te ontwerpen. De 
ontwerpfase is inmiddels achter de rug en in het najaar wordt 
begonnen met het grondwerk. Als alles naar wens verloopt wordt het  

park in de zomer van 2018 geopend. Op 23 mei jl. had een aantal leden van de KNNV-
afdeling Tilburg een gesprek met bureau KruitKok over het nieuwe Spoorpark. Tijdens 
dit gesprek hebben de aanwezige KNNV-leden hun mening, ideeën, kennis en zorgen 
met betrekking tot het ontwerp ingebracht. Speciale aandacht hierbij kreeg het 
kwetsbare gebied in de zuidwest hoek van het van Gend & Loosterrein waar bijzondere 
planten, mossen en korstmossen groeien zoals Zomersneeuw, duizendguldenkruid, 
rendiermos en het zeer zeldzame Knobbelig heidestaartje.  
Naar aanleiding van het gesprek is aan de KNNV-afdeling Tilburg gevraagd bureau 
KruitKok te voorzien van adviezen over: 
- Het beplantings- c.q. zaaiplan voor het toekomstige park; 
- Het uit te voeren grondwerk; 
- Het vergroten van de biodiversiteit in het park; en 
- Het beheerplan van het toekomstige park; 
Ook is verzocht om ongevraagde adviezen met betrekking tot het ontwerp en de 
inrichting van het park aan bovenstaande toe te voegen. Uiteraard heeft de KNNV-
afdeling Tilburg gevolg gegeven aan dit verzoek. Het rapport met de adviezen kunt u 
vinden op de website van de KNNV-afdeling Tilburg onder ‘Publicaties’ en vervolgens 
onder ‘Rapporten/Verslagen’.  
 

 
Ontwerp Spoorpark 
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In memoriam 
Harrie van 
Loon 

Natuurman Harrie van Loon overleden. 
Dit jaar is het 50 jaar geleden dan Harrie van Loon lid werd van de 
KNNV-afdeling Tilburg. Op 7 april ging Harrie voor de zoveelste keer 
mee op excursie naar de fraaie natuur in Brabant. Het Brokkenbroek 
bij Helvoirt werd bezocht en zoals gewoonlijk probeerde hij heel wat  

moois te ontdekken. Hoewel het met vlagen al wat minder met hem ging, had toch 
niemand verwacht dat dit zijn laatste KNNV-excursie zou worden. Harrie overleed op 22 
juni en was net 75 jaar geworden. Toen ik bij de KNNV kwam was Harrie een echte 
plantenman. Binnen de vereniging had hij de grootste kennis van alles wat er in onze 
omgeving groeide. Maar ook in het buitenland in de Alpen en diverse gebieden rondom 
de Middellandse Zee bracht hij heel wat vakanties door. In 1984 nam hij het initiatief 
om in KNNV-verband de bergen in te trekken. Dat begon dat jaar met een reis naar Le 
Châble in Zwitserland, waarna allerlei andere reizen volgden.  
 

 
    Laatste excursie van Harrie in het Brokkenbroek (foto Loes van Gorp) 

 
Harrie schreef alles op, waardoor zijn plantenexcursies aan het begin van de dag echte 
slakkengangetjes waren en op het eind van de dag, als de meeste soorten genoteerd 
waren, kon de pas er toch nog stevig ingezet worden. Het bleef niet alleen bij kijken 
naar planten: veel werd ook verzameld en vanaf 1985 begon hij een herbarium aan te 
leggen. Harrie werkte heel precies, dus het materiaal zag er prachtig uit en het wordt 
nu ook opgenomen in het herbarium van Natuurmuseum Brabant.  
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Hoewel Harrie goed op zichzelf kon zijn om bijvoorbeeld voor Floron onderzoek te 
doen, hield hij ook erg van mensen op hem heen. Samen de natuur in en na afloop een 
lekker pilsje of borreltje drinken. Toen Corrie in zijn leven kwam, konden zij samen van 
alles ondernemen. Met haar auto was het eenvoudig om samen de wereld verder te 
verkennen. Helaas heeft hij veel te kort van haar kunnen genieten. Hij kreeg er wel een 
heel goede familie bij. Ik blijf me Harrie herinneren als een superenthousiasteling, die 
enorm kon genieten van alles wat hij in de natuur tegenkwam. Dat kon een mooi 
alledaags plantje zijn dat mooi in vrucht stond, maar ook had hij aandacht voor een 
vlinder of roepende notenkraker in de bergen. De achteruitgang van de natuur deed 
hem pijn. Dan maar zelf helpen. Jarenlang deed hij beheerwerk bij de Beerze bij de 
Grijze Steen. Waar vind je nog zo’n man met zoveel natuur in zijn hoofd, hart en 
handen? We zullen hem missen en wensen zijn dierbaren veel sterkte bij het toch vrij 
plotseling wegglijden van Harrie.  
Rob Vereijken  
 
 
Padden-
stoelen 
Excursies 

De Paddenstoelenwerkgroep viert dit jaar zijn 25-jarig bestaan. Met 
enkele speciale excursies en museumavonden voor de leden zullen we 
dit herdenken. Daarnaast bieden we weer een lange lijst van excursies 
aan. Heb je interesse om eens mee te gaan neem daarvoor contact op 
met Ger Bogaers (013-4635051) of José Langens (06-27042960), en je 

verneemt het vertrekpunt en verdere gegevens. Bij langdurige droogte of andere 
oorzaken kunnen excursies worden afgelast of gewijzigd, daarom is vooraf aanmelding 
noodzakelijk.  
 
Datum Tijd Gebied 
Zondag, 13 augustus 9.30-13.00 uur Halve Maan, Goirle 
Zaterdag, 19 augustus 9.00-13.00 uur Velders Bos, Boxtel 
Woensdag, 23 augustus 9.00-13.00 uur Plantloon, Waalwijk 
Zaterdag, 26 augustus 9.30-13.00 uur De Brand, Udenhout 
Vrijdag, 1 september 9.00-14.00 uur Neerijnen, Waardenburg 
Zondag, 3 september 9.00-13.00 uur Dongedijkjes, ‘s Gravenmoer  
Woensdag, 6 september 9.00-13.00 uur Sparrenrijk, Boxtel 
Zondag, 10 september 9.00-16.00 uur Prinsenpark, Retie (B) 
Vrijdag, 15 september 9.30-13.00 uur Gorp de Ley, Goirle 
Zondag, 17 september 9.00-13.00 uur De Wamberg, Berlicum 
Woensdag, 20 september 9.00-13.00 uur Geelders, Boxtel 
Vrijdag, 6 oktober 9.30-13.00 uur Oisterwijkse bossen, Oisterwijk. 
Zondag, 8 oktober 11.00-13.00 uur  Oude Warande, Tilburg (openbare wandeling) 
Woensdag, 11 oktober 9.30-13.00 uur Boswachterij Dorst, Oosterhout 
Zaterdag, 14 oktober 9.30-13.00 uur De Liereman, Oud Turnhout (B) 
Vrijdag, 20 oktober 9.30-13.00 uur Dongevallei, Reeshof, Tilburg 
Zondag, 22 oktober 8.30-17.00 uur Preus Bos, Emmenich (B) (Jubileum excursie) 
Vrijdag, 27 oktober 9.30-13.00 uur De Utrecht, Esbeek 
Zondag, 29 oktober 9,30-13.00 uur Kampina, Annadreef, Boxtel 
Woensdag, 1 november 9.30-13.00 uur Boswachterij Dorst, Rijen. 
Zondag, 5 november 9.30-13.00 uur Ooievaarsnest, Goirle 
Zondag, 12 november 9.30-14.00 uur Huis ter Heide, De Moer. 
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Agenda 
 

  
Datum 
  7 juli 
15 juli 
11 augustus 
26 augustus 
  8 september 
17 september 
23 september 
  1 oktober 
  8 oktober 
13 oktober 
15 oktober 
28 oktober 
 

Onderwerp 
Vrijdagwandeling Hengstven 
Wandeling langs de Beerze 
Wandeling door de Mortelen 
Libellen en dagvlinders van het Merkske 
Rondje Abcoven 
Openbare plantenexcursie in de Kaaistoep 
Heidewandeling over de Malpie 
80 jarig bestaan KNNV op Gorp de Ley 
Openbare paddenstoelenexcursie 
Wandeling omgeving Zandbergse Vennen 
Openbare vogeltrekdag 
Wandeling in de Reuselse Moeren 
 

 
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. 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. 
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7 juli Vrijdag 
Onderwerp Vrijdagwandeling Hengstven 
Tijd 9.00 - 13.00 uur. 
Locatie/Vertrek Parkeerplaats Aldi, Spoordijk/Doornbossestraat, Tilburg.  

Start: Oude Boschebaan 35, 5268 KS, Helvoirt. ± 09.15 uur bij het 
informatiepaneel. 

Contact Als je daar direct naar toe rijdt, laat dat dan even weten aan Ben 
Akkermans ( 013-5362107 of  b.a.r.akkermans@planet.nl)  

Omschrijving In Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen ligt het Hengstven, 
dat in de jaren dertig ingrijpend veranderde. Een afwisselend 
natuurgebied met heide, vennen en kruidenrijke graslanden werd 
toen landbouwgrond. Maar dat is nu veranderd, de natuur krijgt 
weer volop de ruimte. Het Hengstven is een belangrijke verbinding 
tussen het droge zandlandschap en het natte moerasgebied De 
Brand. Bovendien zorgt het nieuwe landschap voor meer dieren en 
planten. Deze tekst werd in 2015 geschreven: “Stel je voor: je 
wandelt door een uitgestrekt landschap met een groot glinsterend 
ven vol kikkers. Oeverlibellen zoemen er driftig boven. In de velden 
er omheen staan koekoeksbloemen en Margrieten. Vlinders zoals de 
Kleine vos en Gehakkelde aurelia fladderen van bloem naar bloem 
en tussen het hoge gras schiet een Patrijs weg”. Wij gaan kijken hoe 
het gebied zich ondertussen heeft ontwikkeld en of deze ambities 
zijn uitgekomen, na de ingrijpende werkzaamheden. 

 
15 juli Zaterdag 
Onderwerp Wandeling langs de Beerze 
Tijd 9.00 - 13.00 uur. 
Locatie/Vertrek Busstation Tilburg. 
Contact Graag opgeven vóór 13 juli bij Anneke Bruijnzeels  

( 013-4555711 of  annekebruijnzeels@hotmail.nl). 
Omschrijving We gaan met de bus, vertrek 9.05, vanuit Tilburg naar de 

Spoordonkse Molen in Oirschot. Hier start onze wandeling. De 
Beerze volgend lopen we naar Boxtel, waar we de trein weer terug 
naar Tilburg nemen. 
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11 augustus Vrijdag 
Onderwerp Wandeling door de Mortelen 
Tijd 9.00 - 13.00 uur. 
Locatie/Vertrek Parkeerplaats Aldi, Spoordijk/Doornbossestraat, Tilburg. 
Contact Pieter Müller (  pmueller@xs4all.nl of  013 – 4678438). 
Omschrijving In het hartje van het prachtige natuurgebied de Mortelen ligt de 

oude herberg van Mieke Vingerhoeds. Van hieruit voert de 
wandeling door een schilderachtig coulisselandschap. Op korte 
afstand van elkaar vindt u hier weilandjes, bossen, bomenrijen, 
akkers, sloten, houtwallen en stukken moeras. Langs de route staan 
regelmatig bankjes of picknicktafels om even te rusten en te 
genieten van het landschap. 

  
26 augustus Zaterdag 
Onderwerp Libellen en dagvlinders van het Merkske 
Tijd 9.00 - 14.00 uur. 
Locatie/Vertrek Parkeerplaats Spar, Burgemeester van de Mortelplein, Tilburg. 
Contact Johan van Laerhoven ( 013-4638937 of  

thesnowfox@zonnet.nl). Geef u op vóór 24 augustus. Bij slecht weer 
wordt de excursie een dag doorgeschoven of wordt afgelast. Libellen 
en vlinders vliegen namelijk nauwelijks of niet bij slecht weer. 

Omschrijving Het Merkske heeft reeds meerdere malen op het 
excursieprogramma gestaan vanwege de flora en het landschap. 
Deze keer gaat onze aandacht uit naar de eveneens goed 
vertegenwoordigde dagvlinders (35) en libellen (43 soorten). In 2015 
tijdens de 1000 soortendag werden maar liefst 1500 soorten geteld 
op één dag. Dat jaar werden er in totaal 3389 waargenomen. Dit 
illustreert nog maar eens de soortenrijkdom van het gebied. 
 

8 september Vrijdag 
Onderwerp Rondje Abcoven 
Tijd 9.00 – 13.00 uur 
Locatie/Vertrek Parkeerplaats Spar, Burgemeester van de Mortelplein, Tilburg. 
Contact Stella Wesel ( swesel287@gmail.com of  06-27055446). 
Omschrijving Vroeger bestond dit gebied uit moerassen en natte graslandjes waar 

met moeite 1 keer per jaar werd gehooid. Het gebied bestaat nu uit 
een aantal smalle graslandjes die omzoomd zijn door knotwilgen en 
er is een elzenbroekbos te vinden. Het is eigendom van Brabants 
Landschap en meet 41 ha. In 1970 werd er een zandzuiger in de 
bestaande visvijver gelegd om zand te winnen voor de aanleg van de 
snelweg A58. De plas is nu wel 40 meter diep. Deze zandwinput 
zorgt ervoor dat het grondwaterpeil daalt. Dit wordt nu tegengegaan 
door sloten af te dammen. 
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17 september Zondag 
Onderwerp Openbare plantenexcursie in de Kaaistoep 
Tijd 9.00 – 12.00 uur. 
Locatie/Vertrek Heisteeg Tilburg. 
Contact Loes van Gorp ( 06-52156124 of  loesvangorp@gmail.com). 
Omschrijving De Kaaistoep is een gebied ten westen van de bebouwde kom van 

Tilburg. Dit terrein was vroeger landbouwgebied maar in 1994 is 
men begonnen om hier een natuurgebied van te maken. Tegen-
woordig is dit het best onderzochte stukje natuur van Nederland. In 
het gebied zijn veel verschillende poelen te vinden met bijzondere 
en kenmerkende planten. De plantenwerkgroep laat graag zien wat 
er allemaal groeit en hoe dit wordt onderzocht. Kijkt u mee? 

  
23 september Zaterdag 
Onderwerp Heidewandeling over de Malpie 
Tijd 9.00 - ± 14.00 uur; lengte wandeling ± 6 km. 
Locatie/Vertrek Parkeerplaats Aldi, Spoordijk/Doornbossestraat, Tilburg 

Voor wie direct naar de vertrekplaats van de excursie wil gaan: 10.00 
uur Venbergse Molen, Molenstraat 211, 5556 TA Valkenswaard. 

Contact Stella Wesel (  swesel287@gmail.com of  06-27055446). 
Omschrijving Natuurreservaat De Malpie en de Malpiebergse Heide herbergt vele 

grote en kleine vennen in een landschap waarin bosgebied overgaat 
in heidevelden en andersom. Het gebied is ontstaan in de laatste 
ijstijd. Door het gure klimaat was het destijds een toendra met vele 
uitblazingslaagtes. Later toen het grondwater steeg vulde deze 
laagtes zich met water. Pas na 1900 werden grote delen bebost. 
Inmiddels verandert dit productiebos langzaamaan steeds meer in 
een natuurlijker loofbos. Je kunt verschillende spechtensoorten 
horen en zien, zoals de Groene en Grote bonte specht. In de Malpie 
is een vleermuizen-kelder waar de Grootoor en de Franjestaart 
zitten. In deze tijd van het jaar bloeit de Struikheide misschien nog 
en gaan we hopelijk genieten van dit prachtige landschap. 

  
1 oktober Zondag 
Onderwerp Jubileumactiviteit 80 jarig bestaan KNNV Tilburg 
Tijd 10.00 -14.00 uur 
Locatie/Vertrek De Nieuwe Hoef, Gorp aan de Ley 1, Hilvarenbeek 
Contact Stella Wesel (  swesel287@gmail.com of  0627055446) 
Omschrijving We beginnen met koffie of thee met iets lekkers. Vanaf 11.00 uur 

bieden we verschillende excursies aan, hierbij houden we rekening 
met mensen die minder mobiel zijn. Tussen 13.00 en 14.00 uur is er 
een lunch met doorlopende fotosessie. Vanaf half juli kun je je via 
een inschrijfformulier op de website aanmelden. 
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8 oktober Zondag 
Onderwerp Openbare paddenstoelenexcursie 
Tijd 11.00 – 13.00 uur. 
Locatie/Vertrek Parkeerplaats Tilburg University aan de Warandelaan. 
Contract Ger Bogaers ( 013-4635051 of  ger.bogaers@hetnet.nl). 
Omschrijving Op zondagochtend begeleiden leden van de KNNV-

paddenstoelenwerkgroep u op uw wandeling. Zij vertellen u 
wetenswaardigheden over paddenstoelen en de betekenis van 
paddenstoelen in de natuur. Paddenstoelen sieren nu de bossen 
met hun vele vormen en kleuren. Misschien ziet u wel de 
Vliegenzwam, het Zwavelkopje, de Grote sponszwam, de 
Dennenvoetzwam of de Honingzwam. Neem, als u het hebt, een 
loep en een spiegeltje mee. 
  

 
Krulhaar kelkzwam (foto Irma Biemans)  

 

13 oktober Vrijdag 
Onderwerp Wandeling omgeving Zandbergse Vennen 
Tijd 9.00 - 13.00 uur. 
Locatie/Vertrek Parkeerplaats Aldi, Spoordijk/Doornbossestraat, Tilburg. 
Contact Anneke Bruijnzeels  

( 013 - 4555711 of  annekebruijnzeels@hotmail.nl). 
Omschrijving De Zandbergse vennen zijn gelegen in de Kampina. Tijdens onze 

wandeling komen we bij een gedenksteen voor natuurbeschermer  
P. van Tienhoven, die staat op de plek waar zijn as is uitgestrooid. 
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15 oktober Zondag 
Onderwerp Openbare vogeltrekdag 
Tijd 7.30 uur tot in het begin van de middag. 
Locatie/Vertrek Aan de oostgrens van Tilburg op het viaduct over het 

Wilhelminakanaal aan de Meierijbaan (oude Eindhovenseweg). 
Contact Ben Akkermans ( 013-5362107 of  b.a.r.akkermans@planet.nl). 
Omschrijving Als de zomer op zijn einde loopt, gaan veel vogelsoorten op weg 

naar zuidelijke oorden. De ene soort gaat tot aan Zuid-Afrika zoals 
de Ooievaar en de Boerenzwaluw. Andere soorten zoals vink- en 
lijsterachtigen trekken naar het zuiden van Europa of Noord-Afrika. 
Ieder jaar in oktober telt de vogelwerkgroep op meerdere dagen de 
voorbij trekkende vogels op deze enigszins verhoogde plek in het 
landschap met zicht over de omgeving en de stad. Vooral de eerste 
uren van de dag geeft de hoogste concentratie aan vogels. Vink- en 
lijsterachtigen, Aalscholvers, ganzen en piepers trekken soms in 
flinke aantallen voorbij. Aan het einde van de ochtend begint, bij 
wat hogere temperaturen, mogelijk de roofvogeltrek. 
Op deze openbare dag kan iedereen aansluiten om mee te kijken en 
zich te laten informeren over het fenomeen vogeltrek. U bent van 
harte welkom om dit fascinerende schouwspel mee te maken. 
  

28 oktober Zaterdag 
Onderwerp Wandeling in de Reuselse Moeren 
Tijd 9.00 – 13.00 uur. 
Locatie/Vertrek Parkeerplaats Aldi, Spoordijk/Doornbossestraat Tilburg. 
Contract Stella Wesel ( swesel287@gmail.com of  06-27055446). 
Omschrijving In de Reuselse Moeren, in een uiterste hoek van Reusel tegen de 

grenzen van Arendonk en Postel, kunt u genieten van bos en 
vennen. Dit gebied is ontstaan door de ligging op een vlakke 
waterscheiding, waar het water moeilijk kon afstromen. Er zijn nog 
sporen van de betrekkelijk kleinschalig verlopen vervening terug te 
vinden. 
Naast verdroogde veenresten bevindt zich hier vochtige heide, 
droog naaldbos en spontaan berkenbos. Opvallend zijn de 
omvangrijke gagelstruwelen in dit gebied. In het hoogveen groeit 
Kleine veenbes, Beenbreek, Klokjesgentiaan, veenmossen alsmede 
Kleine zonnedauw. Er worden Dodaars en Geoorde fuut op de 
vennen gezien, terwijl in het bos Zwarte specht en Kuifmees worden 
waargenomen. 
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De opgraving van Lars,  
de Mosasaurus 

 

 
Jacqueline Schouwenaars en Geert Willemen 

 
Verslag van de lezing op dinsdag 14 maart j.l. door Dr. John W.M. Jagt in  
Natuurmuseum Brabant te Tilburg. 
 
John heeft, als lid van de NGV-afdeling Limburg en als conservator paleontologie van 
het Natuurhistorisch Museum in Maastricht, zelf al heel wat uurtjes in de ENCI 
doorgebracht om daar naar fossielen te zoeken. Zodra er door anderen iets 
‘interessants’ of ‘ongewoons’ gevonden wordt, wordt hij of een van zijn collega’s er 
onmiddellijk bij geroepen.  

 

 
De kistjes van 
Lars 
 

Zo ook op 14 maart 2015, toen de 14-jarige Lars Barten hem na afloop 
van een ENCI-excursie een kistje liet zien met daarin een aantal botten, 
die hij die dag gevonden had. Het gezicht van John verraadde plots een 
inwendige opwinding en meteen werden wat mensen bij elkaar  

geroepen om samen met Lars en zijn vader de vindplaats nader te onderzoeken. 
Meteen was duidelijk dat het om een Mosasaurus (maashagedis) ging, die later de 
naam LARS kreeg. Het belang van de vondst werd onderstreept door de kistjes van Lars 
nog hetzelfde weekend in het Natuurmuseum tentoon te stellen. Het prepareren van 
en onderzoek aan de fossiele resten is nog in volle gang en voor het publiek ook 
zichtbaar in het museum in Maastricht. Kijk maar eens op hun site 

 http://nhmmaastricht.nl/sciencelab.html 

 

 
Vondst 
unieke 
Mosasaurus 
 

In eerste instantie waren er alleen wat flipperelementen én een 
haaientand gevonden op de bewuste locatie in de ENCI. Vermoedelijk 
had een haai zich dus tegoed gedaan aan een kadaver en was de kans 
groot dat het skelet niet bij elkaar zou liggen. Wat het zoeken nog 
extra bemoeilijkte was, dat er sprake was van grote ‘orgelpijpen’ in de 

mergel: gaten, ontstaan door het oplossen van de kalk in de bodem en later opgevuld 
met zand, löss en grind. Die waren tot wel 35 meter diep en als skeletdelen onderin 
zouden liggen, zouden die vast kapot zijn geweest en was het ook bijna onmogelijk om 
daar bij te komen. Aanvankelijk gaf de ENCI twee weken de tijd om ter plaatse te 
zoeken naar de overblijfselen, maar dat werd gelukkig verlengd tot 2 à 3 maanden. Er 
zijn heel wat interessante vondsten gedaan, waardoor men steeds meer te weten 
kwam over deze mosasaurus: een tand uit de verhemelte kaak (om voedsel mee naar 
binnen te transporteren), een bijna complete schedel, talrijke flipperelementen 
(botten), sporen van haaienvraat van minstens 3 soorten haaien, (mogelijke) 
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maaginhoud (schildpadbotjes), littekenweefsel (geheelde breuken in sommige flippers), 
etc. De vondst is uniek, omdat er voor het eerst kootjes van een flipper bewaard zijn 
gebleven. Deze botjes zijn heel klein en worden meestal door aaseters van het lichaam 
afgevreten en worden dus zelden gevonden. Vaak wordt de vergissing gemaakt - ook in 
Maastricht zelf - door te spreken over de "dinosaurus van Maastricht". Een dino is 
echter een LANDdier, terwijl een mosasaurus toch echt een ZEEhagedis is. Hij gebruikte 
zijn flippers om te sturen en zijn lange staart maakte een sinus- (slingerende) beweging 
om te zwemmen!  
 

 
                Het uitgraven en bergen van Lars (foto Natuurhistorisch Museum Maastricht) 
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Veranderend 
wereldbeeld 
 

In de Sint Pietersberg werden al sinds 1600 gangen gegraven door 
‘blokbrekers’ om de uitgezaagde mergelblokken vervolgens voor de 
bouw te gebruiken. In de loop der geschiedenis zijn meerdere 
mosasaurussen gevonden. In 1766 werd de eerste grote  

mosasaurusschedel gevonden (nu in Teylers Museum in Haarlem). Tussen 1770 en 1774 
werd nog een grote schedel gevonden die in 1794 door de Fransen, die destijds ons 
land overheersten, werd meegenomen naar Parijs. Daar prijkt hij als ‘nationaal erfgoed’ 
in Musée National d’Histoire Naturelle. Wij zouden het eerder een ‘oorlogsbuit’ 
noemen…….. De schedel kreeg pas 50 jaar later (1822) de naam ‘hagedisachtige’. In 
1829 kreeg het de soortnaam hoffmanni, naar Johann Hoffmann, chirurg en 
amateurgeoloog te Maastricht. Het werd daarmee een ‘holotype’. Hiermee werd een 
begin gemaakt met het veranderende wereldbeeld van de mens: de bijbel (volgens de 
toen geldende Zondvloedtheorie werden fossielen gezien als de overblijfselen van het 
leven voor de Zondvloed) was niet langer het uitgangspunt hierbij, maar men 
ontwikkelde een voortschrijdend inzicht in en begrip van de geologische geschiedenis 
en ontwikkeling van het leven op aarde. De evolutietheorie van Darwin is een logisch 
gevolg hiervan. De laatste 20 jaar zijn 4 belangrijke mosasaurusvondsten gedaan: Bèr 
(1998) een Prognathodon saturator, Carlo en Kristien (2012) en Lars (2015). 
 
 
De Chicxulub 
impact in 
Yacatan 
 

John vertelde na de pauze over ‘het grote uitsterven’, waardoor de 
sauriërs van het wereldtoneel verdwenen en over de KT-grens (die 
markeert de overgang van de Krijtperiode naar het Tertiair). De inslag 
van een meteoriet had een grote invloed op het plotselinge uitsterven 
van 90% van het leven op aarde. Die inslag staat bekend als de 

‘Chicxulub impact’ in Yucatán, Mexico. De impact van die klap is vergelijkbaar met 1 
miljard keer de kracht van de atoombom op Hiroshima. Tegelijkertijd vond er een 
tweede ‘milieuramp’ plaats: de plaat waarop India zich bevond schoof op en India 
kwam boven een ‘hotspot’ met als resultaat: enorme uitvloeiingen van basalt-
gesteentes, nu bekend als de ‘Deccan traps’. De uitstoot van vulkanisch gas (vooral 
zwaveldioxide) zorgde mede voor een klimaatverandering. In het Laat Krijt 
(Maastrichtien, 72,1 tot 66 miljoen jaar geleden) was het wereldwijd veel warmer dan 
nu. De polen waren vrij van ijs, Nederland bevond zich op de hoogte waar Bordeaux en 
Lissabon nu liggen en veel land was overstroomd. De gevolgen van deze milieuramp 
bestaande uit zure regen, enorme bosbranden, uitstoot van stof- en roetdeeltjes, 
drijfgas, chloor en zwavel kwamen in de atmosfeer, verduistering van de zon waardoor 
de fotosynthese stopte, zijn wereldwijd nu nog terug te vinden. De kalkproductie in de 
zee was daardoor namelijk (tijdelijk) gestopt en er was sprake van een ‘iridium piek’, 
een kosmisch metaal, zichtbaar als een dunne zwarte laag. Dit iridiumlaagje markeert 
het einde van de Krijtperiode. In de ENCI is die zwarte laag niet terug te vinden, maar is 
bijvoorbeeld heel goed zichtbaar in afzettingen van Stevns Klint in Denemarken. 
 
John Jagt is lid van de European Association of Vertebrate palaeontologists en kennis 
over Bèr, Lars en andere vondsten wordt zo gedeeld.  
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De IJsvogel betrapt  
 
Ad Kolen 
 

 
Snelle jongen 
 

Uit een schelle hoge roep, tisjiiii, soms enkele keren achtereen, en een 
blauwe flits bestaat vaak de kortstondige ontmoeting met een IJsvogel. 
Met wat geluk en geduld is hij met een verrekijker op afstand te  

volgen. Zittend in rust op een tak langs het water valt het vogeltje ondanks de felle 
kleuren vaak niet op. Een goed observatiemoment is het foerageren. Bij toeval kun je 
de duikvluchten naar vis gade slaan. Het zal je opvallen dan niet iedere poging succesvol 
is. Veel mensen zien nauwelijks IJsvogels. Als iemand in een gezelschap “IJsvogel!” 
roept, is de vogel meestal al uit beeld voor de rest kan reageren. Ook voor 
doorgewinterde vogelaars hangt er een mysterie om deze snelle vogel met zijn tropisch 
uiterlijk. D.m.v. experimenten met cameravallen voor een van de kunstmatige 
ijsvogelwanden in de Dongevallei, heb ik in 2016 bijzondere beelden kunnen 
vastleggen. Ik kreeg daardoor een andere kijk op het uiterlijk en verschillende 
gedragingen. Deze relatief goedkope manier van registeren is niet te vergelijken met 
professionele films die met veel financiële ondersteuning worden gemaakt. Het 
resultaat is echter wel een stimulans om verder te gaan. 
 
 
IJsvogels in 
de wereld 
 

De IJsvogel (Alcedo atthis) komt wijdverbreid voor. Het is een 
broedvogel in Europa, Noordwest-Afrika, Azië, en Indonesië tot de 
Solomon-eilanden. Vogelpopulaties met een groot verspreidingsgebied 
bestaan uit meerdere ondersoorten; van de IJsvogel worden acht 

ondersoorten onderscheiden. De Europese ondersoort is Alcedo atthis ispida; in 
Indonesië is het Alcedo atthis ispidoides. De Alcedinidae, de IJsvogels, zijn gedrongen 
vogels met een korte hals, meestal korte staart, grote kop en een lange sterke 
dolksnavel. Meestal zijn ze fel gekleurd, maar soms ook valer. Sommige zijn aquatisch, 
foerageren op vis. Andere zijn terrestrisch en leven in savannen en bossen; zij eten 
insecten en gewervelde dieren. IJsvogels vallen onder de orde Coraciiformes - 
Scharrelvogels, met 93 soorten. 
Onze IJsvogel heeft een lengte van 16,5-17,5 cm, niet veel groter dan de Huismus met 
14-16 cm. De IJsvogel lijkt door de grotere kop en langere snavel veel forser dan de 
Huismus. De kopveren van de IJsvogel sluiten in een punt aan op de rugveren, 
waardoor de indruk van een grotere kop versterkt wordt. Het roodbruine van de borst 
loopt door tot de buik en de onderstaartdekveren. Bij jonge vogels zijn de borstveren 
bruiner van kleur. De rugzijde is lichtblauw en de vleugels zijn meer donkerblauw. 
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Opnames 
door 
sensoren 
 

De door mij gebruikte camera’s worden via ingebouwde censoren 
geactiveerd bij bewegingen. Ze bevatten meer dan voldoende energie 
en opslagruimte om minstens een week achtereen opnames te kunnen 
maken. Verstoringen door het vervangen van camera’s zijn dus 
minimaal. Dat niet alleen vogels of andere dieren de beelden in  

beweging zetten was een van de eerste ervaringen. Door de wind bewogen planten-
stengels of takken, maar ook forse windstoten zetten de camera zomaar in gang. In de 
periode van ruim 2½ maand dat de camera’s werden opgesteld, is er heel wat mis 
gegaan. De Schotse Hooglanders houden van water en lopen dus gewoon onder de 
camera door. Deze verschuift, met het gevolg is dat er bijna een week opnames van 
kabbelende golfjes werden gemaakt! Pas bij het bekijken en monteren van de vele 
opnames in het voorjaar van 2017 werd duidelijk dat er toch veel unieke momenten 
waren vastgelegd. Hoewel er al eerder (9 juni 2016) een jonge IJsvogel werd gezien in 
de Dongevallei, kon pas in de 1

e
 week van juli 2016 worden vastgesteld dat de 

betreffende wand door IJsvogels was bezet. Waarschijnlijk dat hij voor een 2
e
 of 3

e
 

broedsel in gebruikt is. Uit eerdere jaren is bekend dat IJsvogels foerageren en regel-
matig verblijven in de Dongevallei, maar op een andere plek een nest hebben. Halver-
wege juli is pas de 1

e
 keer een camera geplaatst. De vele aaneengesmolten korte 

opnames vormen een kleurig studieobject van 42 minuten. De eerste kijksessies maar 
ook die daarna leverden verassende ervaringen op. Tijdens het schrijven van dit verhaal 
zie ik dat het niet alleen om volwassen vogels gaat. Volwassen IJsvogels hebben rode 
poten met zwarte nagels. Er duiken ook beelden op van jonge vogels met hun donkere 
poten. Daar jonge IJsvogels ook geruime tijd een donkere snavel hebben, lijken ze 
allemaal wel iets op mannetjes. Op enkele beelden, hoewel het niet echt goed zichtbaar 
is, lijkt het witte puntje nog aanwezig. 
 

 
Dongevallei; bezette nestholte IJsvogel (foto Ad Kolen) 
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Bijzondere 
beelden 
 

Het eerste opvallende feit was dat IJsvogels goed en langdurige 
kunnen bidden. Gewoon stil voor een nestopening hangen kunnen ze 
beter dan een kolibrie. De agressie tussen soortgenoten wordt ook 
meteen duidelijk. Op een van de eerste opnames zie je een mannetje  

dat een ander mannetje aan de snavel uit de nestholte trekt. Een ongewenste indringer 
waarschijnlijk! Enkele beelden van een verstarrende houding aannemende vogel, 
wijzen op een in de buurt verschijnende concurrent. Bij de vele ’dichtbij’ momenten 
komt het fraaie uiterlijk van de IJsvogel bijzonder mooi in beeld. Details worden 
duidelijk belicht. De lengte van de lange snavel, fors in verhouding met de rest van het 
lichaam, wordt zo dichtbij pas echt duidelijk. De lengte bedraagt bij volwassen 
exemplaren 3,5 tot 4,5 cm. zowat een vierde van de lengte van het gehele lichaam. 
Roodbruin en verschillende nuances blauw kennen we vooral van de IJsvogel. Maar wit 
is ook een belangrijk deel van het verenkleed. De twee flinke witte vlekken in de hals en 
de nog forsere onder de snavel, vallen in de vlucht absoluut niet op. Dichtbije beelden 
tonen duidelijk het formaat daarvan. De witte halsvlekken hebben ook een 
signaalfunctie. Het donkerblauw op de kop en de vleugels wordt bedekt met verspreid 
staande fraaie lichtblauwe vlekjes. Die schitteren soms als kleine diamantjes. Het licht 
doet veel met de ijsvogelveren. Door een andere lichtinval kunnen zomaar van 
kobaltblauw in groen veranderen. Meerdere opnames laten de kleurverschillen zien, 
zoals de mooie lichtblauwe staart, omzoomd door een donkerblauwe rand.  
 

 
Onrustige 
visser 
 

IJsvogels kunnen ook langdurig rustig op een tak nabij de nestholte 
zitten. De bewegende beelden tonen echter onrustige vogels die bijna 
voortdurend actief zijn. Het lijf gaat steeds op en neer zoals een Witte 
kwikstaart dat doet. Maar vaak ook beweegt alleen de staart op en  

neer. De staart wordt waarschijnlijk, zoals ook bij andere vogels, gebruikt om het 
evenwicht te bewaren op een schommelende tak. 
Door de vogels werden vele vissen aangevoerd. Flink van formaat vaak, soms meer dan 
de helft van de lengte van de vogel zelf. Enkele malen is de aangevoerde prooi ook een 
waterinsect, een kever en een insect met vleugels en sprieten. Vaak gaat de vogel met 
een gevangen vis even op tak voor het nest zitten. Soms zwaar ademend vanwege de 
geleverde inspanningen. Dikwijls zijn de vissen verder weg gevangen en niet meer in 
leven, maar worden wel in juiste positie gedraaid. Met de kop naar voren stoppen ze 
die in de bek van de hongerige jongen. Andersom zou vlotte inname door schubben en 
vinnen belemmerd worden.  
Nog levende vissen zijn in de buurt gevangen en moeten door slagen op de zitstok tot 
stilte gebracht worden. De vele aangevoerde voorntje zijn na enkele slagen dood. Soms 
zijn baarsjes te herkennen, waarmee ze meer moeite hebben. Baarsje zijn blijkbaar 
taaier en hebben stekels op de rug die problemen veroorzaken als ze nog in leven zijn. 
De oudervogel die de vissen aanvoert, gaat altijd met de snavel naar voren de nestholte 
in en komt er achterwaarts weer uit. Pas in de opening keert de vogel zich om zo weg te 
kunnen vliegen. In het nest en de nestgang is onvoldoende ruimte om te draaien. 
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IJsvogel Dongevallei 2016 (foto Ad Kolen) 

 

 
Rotte vis 
 

Al die inspanningen maken de visser hongerig. Een erg kleine of erg 
grote vis verdwijnt dan ook in de ouderlijke maag. Vanaf de zitstok 
voor het nest wordt ook gedoken. Hoewel IJsvogels in ondiep water  

kunnen vissen, maken zo ook vaak duikvluchten om zich te reinigen. Vanuit de 
nestholte stinkt het en ook de omgeving van de wand ruikt niet fris. Een duik in schoon 
water is wel noodzakelijk af en toe. Naast de vele ijsvogelfragmenten staan ook 
meerdere andere vogels op de beelden, die samen met een Schotse Hooglander het 
seizoen afsluiten. Met de opgedane ervaringen en bedacht op alle dingen die tegen 
kunnen zitten, ben ik al weer aan een nieuwe sessie opnames begonnen. Met hoop die 
in de toekomst met u te kunnen delen.  
 
Kijk eens voor meer vogelervaringen en andere natuurbelevenissen op mijn  
weblog vogelsenzo:  http://vogelsenzo.blogspot.com 
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De collecties van 
Natuurmuseum Brabant 

 

 
Ad Mol en Marie-Cécile van de Wiel 
 
 
Inleiding 
 

Bij een museumcollectie denken veel mensen aan objecten die in zalen 
met vitrines worden tentoongesteld. Dat is uiteraard terecht en een 
goed voorbeeld is ons eigen Natuurmuseum Brabant, zoals iedereen  

kan zien die daar binnenwandelt. Ook educatie over natuur, in de breedste betekenis 
die we er aan kunnen geven, is een belangrijke activiteit. Denk aan de OO-zone, BOS en 
bijvoorbeeld ook aan het organiseren van excursies, lezingen en cursussen. Maar een 
natuurmuseum heeft ook nog andere functies dan alleen het tentoonstellen en het 
geven van voorlichting, zoals dit ook is aangegeven in het beleidsplan 2016-2018  van 
het Natuurmuseum Brabant. Ook achter de schermen vinden activiteiten plaats, die 
meestal niet op de voorgrond treden en bij veel museumbezoekers niet erg bekend zijn. 
Een kernactiviteit van Natuurmuseum Brabant is het beheer van een grote collectie. 
Deze collectie is niet vrij toegankelijk voor het museumpubliek. Daarvoor is de collectie 
te groot, te kwetsbaar en – eerlijk is eerlijk – met zo’n grote aantallen vaak 
onaanzienlijke exemplaren (zoals mosjes, schelpjes, kevertjes en vliegjes) ook niet 
boeiend genoeg voor de meeste mensen. Wel is het zo dat elke serieus geïnteresseerde 
bezoeker op afspraak en onder begeleiding toegang tot de collectie kan krijgen om daar 
materiaal te bekijken.  

 

 
Doelstelling 
van de 
collectie 
 

Natuurmuseum Brabant is geen wetenschappelijk onderzoeksinstituut. 
Maar er wordt wel gestreefd naar wetenschappelijk verantwoord 
beheer van de deelcollecties. Daaronder wordt verstaan dat het 
materiaal goed geconserveerd is - beschermd tegen verval door stof, 
licht, vraat en ander ongerief - en goed gedocumenteerd is door  

gegevens over vindplaats, verzameldatum en vinder. Ontbreken deze gegevens dan is 
de bruikbaarheid voor veel van bovengenoemde doelstellingen vaak gering. Voor 
materiaal dat uitsluitend educatieve doelen dient – zoals tentoonstellingen – kunnen de 
eisen wat lager worden gesteld. 
Natuurmuseum Brabant heeft met zijn collectie een aantal doelstellingen: 

- De collectie geeft een overzicht van de Nederlandse biodiversiteit van flora en 
fauna op basis van het originele materiaal, met het accent op Noord-Brabant. 
We kunnen laten zien wat er in Brabant en omgeving leeft. Een klein, maar 
representatief deel is te zien in de OO-zone en verschillende 
tentoonstellingszalen. Bovendien kan materiaal worden gebruikt bij 
wisselende tentoonstellingen in het museum of kan worden uitgeleend aan 
andere musea. 
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- De collectie groeit al meer dan 80 jaar. Ze geeft daardoor een beeld van de 
historische ontwikkeling van de fauna en flora van Noord-Brabant; deze 
ontwikkelingen horen als het ware bij het cultureel erfgoed van de provincie. 
Er zijn in het verleden veel natuurgebieden verdwenen of sterk in kwaliteit 
achteruitgegaan door ontginning, bebouwing en ontwatering. Een collectie kan 
materiaal bevatten dat in het verleden is verzameld in dergelijke natuur-
gebieden. Het gaat daarbij soms zelfs om soorten die nu in onze provincie of in 
heel Nederland zijn uitgestorven. Nieuw verzameld materiaal kan die functie 
voor de toekomst vervullen. Om deze reden wil Natuurmuseum Brabant 
bestaande collecties een veilig tehuis bieden. 

- De collectie bevat materiaal uit eerdere inventarisaties en onderzoeken. 
Daardoor is hernieuwde determinatie van dieren en planten mogelijk als zou 
blijken dat onzekerheid bestaat over de oorspronkelijke determinatie. Het 
gebeurt namelijk regelmatig dat nader onderzoek uitwijst dat een bepaalde 
dier- of plantensoort uit twee of meer soorten blijkt te bestaan. Het is een 
groot voordeel als je in zo’n geval kunt teruggrijpen op het originele materiaal. 

- De collectie beperkt zich niet tot Noord-Brabant of Nederland. Ons land is geen 
eiland, maar onderdeel van dynamische processen in West-Europa en soms 
ook daarbuiten. Grenzen van soortarealen kunnen verschuiven waardoor 
soorten ineens blijken voor te komen op plaatsen waar ze voordien nooit zijn 
waargenomen. Dergelijke veranderingen kunnen het gevolg zijn van 
natuurlijke processen, maar tegenwoordig is menselijk handelen ook vaak de 
oorzaak, zoals klimaatverandering of het onbewust ‘verslepen’ van soorten. In 
dit laatste geval kan het bijvoorbeeld gaan om zogenaamde invasieve exoten. 
Wel blijft het accent van de collectie liggen op de natuur ‘het dichtst bij huis’. 

- De collectie fungeert als referentie voor iedereen die materiaal wil 
determineren. Boeken met beschrijvingen of plaatjes – hoe goed ook – 
schieten vaak tekort en geven soms niet de details die nodig zijn voor het 
herkennen van moeilijke soorten. Het is dan een groot voordeel als je 
materiaal van verschillende soorten naast elkaar kunt bekijken onder een 
microscoop. Dat laatste is bijvoorbeeld nodig omdat het vaak gaat om kleine 
beestjes en plantjes met nog veel kleinere detailkenmerken. Daarom wordt 
gestreefd naar een collectie met een zo groot mogelijke diversiteit aan soorten 
uit Nederland en West-Europa. 

- De collectie geeft inzicht in de variatie van soorten en is daarmee ook een bron 
voor wetenschappelijk onderzoek. Natuurlijke variatie is belangrijk voor het 
voortbestaan van soorten onder veranderende omstandigheden - zoals 
klimaatverandering - en kan zelfs leiden tot nieuwe soorten als gevolg van 
evolutie. Anders dan veel mensen denken is evolutie niet alleen maar een 
proces van het verre verleden of de verre toekomst, maar het vindt net zo 
goed ook nu plaats. Inzicht in de natuurlijke variatie van soorten kan ons 
helpen om deze processen beter te begrijpen.  
 



 22 

- Op hoofdlijnen kun je twee vormen van variatie onderscheiden, namelijk de 
variatie binnen populaties en de verschillen tussen populaties, de zogenaamde 
geografische variatie. Daarom bevatten sommige deelcollecties, zoals de 
insectencollectie, vaak grotere series van exemplaren, die soms afkomstig zijn 
van één plek (bijvoorbeeld een gebied waar veel onderzoek plaatsvindt, zoals 
de Kaaistoep bij Tilburg) en soms juist afkomstig zijn van verschillende plekken 
binnen en buiten Nederland. 

 
 
De Collectie 

Hoe komt Natuurmuseum Brabant aan zijn collectie? 
Op hoofdlijnen gebeurt dat door schenkingen, aankopen en gericht 
verzamelen. Verwerving door schenkingen is voor Natuurmuseum  

Brabant cruciaal. Tachtig jaar geleden is het museum gestart met enkele geschonken 
collecties en sindsdien hebben vooral schenkingen de collectie laten groeien. Het gaat 
daarbij meestal om particuliere collecties waarvan de eigenaar is overleden of is 
gestopt met zijn hobby. Voor een deel betreft het materiaal zonder documentatie dat 
daardoor vooral nog te gebruiken is als educatief materiaal. In verband met de vrij 
krappe beschikbare ruimte in de depots van het museum, wordt tegenwoordig 
kritischer omgegaan met de acceptatie van onvoldoende gedocumenteerde collecties. 
Deelcollecties die wel voldoen aan de wetenschappelijke standaard en passen binnen 
de boven geformuleerde uitgangspunten zijn in beginsel welkom. Als het gaat om grote 
collecties is wel aandacht nodig voor de huisvesting. Het is van belang dat het vaak 
kwetsbare materiaal veilig kan worden bewaard. Gezien de nu beschikbare beperkte 
ruimte voor uitbreiding, wordt de komende tijd gezocht naar een oplossing om ook in 
de toekomst waardevolle collecties te kunnen opnemen. Natuurmuseum Brabant gaat 
terughoudend om met verwerving door aankopen. In beginsel worden de beschikbare 
financiële middelen gereserveerd voor de aankoop van topstukken ter completering 
van een deelcollectie of voor het vergroten van de aantrekkelijkheid voor museum-
bezoekers. Goede voorbeelden zijn de vishagedis, de holenbeer en de steppenwisent in 
de zaal 'Uitsterven'. Voor de meer wetenschappelijk beheerde deelcollecties is aankoop 
zelden een optie. De derde bron van verwerving is het zelf verzamelen van materiaal. 
Dit gebeurt vrijwel uitsluitend door individuele verzamelaars in het kader van onder-
zoeksprojecten, zoals het Kaaistoepproject. Groots opgezette expedities, vinden door 
Natuurmuseum Brabant niet plaats. 
 
 
De 
deelcollecties  

Omvang en beheer van de deelcollecties. De collectie van Natuur-
museum Brabant wordt bewaard in twee depots. Er is één depot op de 
begane grond met 29 verrijdbare kasten die een optimaal gebruik van 
de ruimte mogelijk maken. In dit depot wordt vooral de deelcollectie  

gewervelde dieren bewaard. Het tweede depot bevindt zich op de tweede verdieping. 
Daar zijn de insecten, schelpen, gesteenten, mineralen en een deel van de fossielen 
gehuisvest. Veruit het grootste deel van de collectie bestaat uit droog geprepareerd 
materiaal, maar sommige diergroepen, zoals de collectie spinnen, worden bewaard in 
alcohol. De collecties worden beheerd door een groep enthousiaste vrijwilligers. 
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Om welke deelcollecties gaat het? 
Natuurmuseum Brabant beheert de volgende deelcollecties.  
 
1. Vogels, zoogdieren en andere gewervelde dieren 
Voor de gemiddelde museumbezoeker zijn opgezette vogels en zoogdieren vaak de 
grootste blikvanger. De deelcollectie vogels, zoogdieren en andere gewervelden van 
Natuurmuseum Brabant heeft dan ook vooral een educatief doel. Van de vogels bezit 
het museum zo'n 4500 objecten, waartoe meer dan 3000 opgezette vogels, 700 eieren 
en 160 schedels behoren. Een belangrijk gedeelte van de vogelcollectie is afkomstig uit 
de collectie van de paters Trappisten waar pater Protasius vele jaren heeft besteed aan 
het prepareren van materiaal uit de toenmalige dierentuin van Tilburg. Omdat het in 
veel gevallen gaat om tropische soorten en van veel objecten de gegevens over 
herkomst en andere data ontbreken, heeft de vogelcollectie vooral een educatief doel. 
Topstuk in de collectie is een apenarend uit de Filipijnse regenwouden, een soort die 
tegenwoordig ernstig wordt bedreigd. Van de zoogdieren bezit het museum ruim 950 
opgezette exemplaren en bijna 350 schedels. Topstuk is zonder twijfel het potvisskelet 
dat als publiekstrekker fungeert. Ook voor de zoogdieren geldt dat het soms om 
tropische dieren gaat zonder verdere gegevens. Voor de overige gewervelde dieren - 
reptielen, amfibieën en vissen - zijn de aantallen beduidend lager. Het gaat in totaal om 
ca. 240 opgezette exemplaren en meer dan 130 modellen. Deze modellen zijn bedoeld 
om de vaak lastig op te zetten reptielen, amfibieën en vissen toch in hun natuurlijke 
gedaante te kunnen tonen.  
 

 
             In het depot op de begane grond wordt de collectie vogels bewaard in verplaatsbare kasten. 
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2. De deelcollectie geleedpotigen  
Binnen deze deelcollectie is de insectencollectie van Natuurmuseum Brabant veruit het 
grootst. De insectencollectie is opgeborgen in een groot aantal insectenladen of –dozen 
met een standaardmaat van 40x50x6 cm. Deze laden worden bewaard in een ruimte 
met een vaste temperatuur van ongeveer 18°C, beschermd tegen stof en daglicht. Ook 
het beschermen van de insectencollectie tegen – vreemd genoeg – de aantasting door 
allerlei organismen, waaronder andere insecten en schimmels is daarbij belangrijk. Op 
dit moment telt de collectie zo’n 1240 insectenladen met daarin meer dan 250.000 
insecten. De insectencollectie is geen statische collectie, maar groeit nog steeds. Soms 
langzaam omdat medewerkers van het museum, maar vaak ook andere mensen, 
materiaal meebrengen om de collectie aan te vullen. Maar soms ook schoksgewijs als 
het museum via schenking of een legaat een complete insectencollectie krijgt 
aangeboden. Zo is bijvoorbeeld door een besluit van het college van B&W van 
Eindhoven de insectencollectie van het Milieueducatie-centrum Eindhoven (MEC) in 
2016 overgedragen aan Natuurmuseum Brabant. Daarmee is de collectie van ons 
museum in één keer gegroeid met ca. 380 insectenladen en meer dan 30.000 insecten. 
Op dit moment wordt gewerkt aan het samenvoegen van beide collecties, een proces 
dat zorgvuldig moet gebeuren. Maar ook van particuliere verzamelaars krijgt het 
museum soms een hele collectie insecten. De deelcollectie spinachtigen wordt 
grotendeels bewaard in alcohol. Natuurmuseum Brabant bezit ongeveer 57.000 
spinnen die voornamelijk uit ons land afkomstig zijn. Van de 44 Nederlandse 
spinnenfamilies, met in totaal 645 soorten, zijn tenminste 30 families met zo'n 400 
soorten in de deelcollectie vertegenwoordigd. De deelcollectie kreeften, krabben en 
garnalen is klein. Het gaat om zo'n 200 exemplaren. Dit komt onder meer omdat 
Noord-Brabant niet aan zee ligt, terwijl de meeste soorten kreeftachtigen te vinden zijn 
in het mariene milieu. 

 
                                                        In elk van de insectenladen zitten soms enkele honderden insecten. 
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3. Overige ongewervelde dieren 
Van de overige ongewervelde dieren behoort het grootste deel tot de schelpen (slakken 
en mosselen). Meestal wordt van deze diergroep niet het hele dier geconserveerd, 
maar slechts de schelp. Een deel daarvan behoort tot een reeds lang in het bezit zijnde 
collectie tropische schelpen die niet voldoet aan de boven geformuleerde 
doelstellingen. Deze deelcollectie wordt wel beheerd, maar Natuurmuseum Brabant 
streeft niet naar uitbreiding. Naast deze tropische schelpen is ook een collectie inlands 
materiaal aanwezig, in totaal gaat het om zo'n 3700 exemplaren. 
 
4. Herbarium 
Hiertoe behoren de herbaria van hogere planten, mossen, korstmossen, paddenstoelen 
en wieren. Deze herbaria hebben vooral betrekking op de Nederlandse flora en 
omvatten bijna 5000 herbariumbladen met gedroogde hogere planten in ruim 100 
herbariumdozen en 19.000 enveloppen met gedroogde blad- en levermossen in bijna 
120 herbariumdozen. Het herbarium heeft de afgelopen paar jaar weinig uitbreiding 
ondergaan. Wel wordt uitbreiding verwacht met een zadencollectie van zo'n 2500 
monsters. Paddenstoelen zijn vertegenwoordigd met ruim 4600 gedroogde exemplaren 
en 85 modellen; deze laatste met het oog op de mogelijkheden voor tentoonstellingen. 
Bovendien zijn ook 780 houtmonsters aanwezig. 
 

 
De losse herbariumvellen met planten worden bewaard in herbariumdozen. 
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5. Fossielen 
Natuurmuseum Brabant bezit met ruim 6000 exemplaren een grote collectie fossielen. 
De mooiste en meest bijzondere fossielen zijn tentoongesteld in de zaal ‘Uitsterven’ op 
de tweede verdieping van het museum. De collectie fossielen omvat de gehele periode 
van het leven op aarde, van trilobieten uit de begintijd van het leven [Cambrium van ca. 
520 miljoen jaar geleden] tot de uitgestorven zoogdieren uit het pleistoceen, zoals 
mammoeten en holenberen die nog in de laatste ijstijd in ons land voorkwamen. De 
collectie fossielen heeft zowel grote educatieve als wetenschappelijke waarde; dit 
laatste blijkt onder meer uit het bezit van enkele holotypen. Dat zijn de exemplaren die 
de basis hebben gevormd voor de beschrijving van een nieuwe soort voor de 
wetenschap. Een voorbeeld daarvan is de schedel van een kleine walvissoort genaamd 
Balaenella brachyrhynus, die recent werd ontdekt door de Italiaanse paleontoloog 
Bisconti. Ook ons exemplaar van de vishagedis Stenopterygius quadriscissus is een 
hoogtepunt in onze fossielencollectie. Beide topstukken zijn uiteraard in de expositie te 
bewonderen voor publiek. 
 

 
De grotere fossielen worden bewaard in stellingkasten op de tweede verdieping. 
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6. Gesteenten en mineralen 
De collectie gesteenten is ca. 1850 monsters groot, waartoe ook zandmonsters 
behoren. Deze collectie heeft in het verleden niet zo veel aandacht gekregen, maar 
wordt opnieuw geïnventariseerd en bewerkt. Daarbij wordt speciale aandacht besteed 
aan in Noord-Brabant gevonden gesteenten. 
Een bijzonder onderdeel binnen deze deelcollectie vormen de mineralen. Daarvan bezit 
Natuurmuseum Brabant meer dan 6300 monsters. Mineralen vormen de bouwstenen 
voor gesteenten, zoals bijvoorbeeld goed te zien is aan de herkenbare kristallen in een 
stuk graniet. Maar ook edelstenen en halfedelstenen behoren tot de mineralen. Een 
bijzonder onderdeel van de mineralencollectie vormen bijna 2000 exemplaren in de 
vorm van micromounts. Dat zijn hele kleine en vaak bijzonder fraai gevormde kristallen 
die je meestal alleen met een microscoop goed kunt bekijken. 
 
7. Bibliotheek 
Ook de bibliotheek wordt beschouwd als zelfstandige deelcollectie. Het doel op 
hoofdlijnen is tweeledig, te weten het ondersteunen van het werk aan bovengenoemde 
deelcollecties en het beheer van historisch belangrijke boeken. De ondersteuning 
bestaat onder meer uit het bezit van goede determinatiewerken en relevante 
faunistisch/floristische literatuur. Natuurmuseum Brabant bezit ca. 5500 werken op dat 
gebied. Daarbij horen niet alleen boeken en tijdschriften, maar ook de zogenaamde 
‘grijze’ literatuur, zoals rapporten en verslagen die vaak in kleine oplage zijn verschenen 
maar die toch belangrijke informatie kunnen bevatten. Al deze werken worden niet 
uitgeleend, maar zijn in het museum wel voor bezoekers te raadplegen. De historisch 
belangrijke werken zijn vaak oud, kostbaar en kwetsbaar en worden apart bewaard. Een 
voorbeeld is het boek van J.H. Knoop over vruchten en gewassen uit 1790 met fraaie 
handgekleurde platen dat in de OO-zone kan worden bewonderd. 
 
 
En verder? 
 

Om meer aandacht te geven aan deze voor velen weinig bekende 
aspecten van Natuurmuseum Brabant willen we in de Oude Ley wat 
vaker aandacht schenken aan de deelcollecties. We starten daarom  

met een onregelmatig verschijnende serie artikelen over groepen planten, dieren en 
stenen uit de bovengenoemde deelcollecties die op een of andere manier aandacht 
verdienen. 
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Paddenstoelen in het voorjaar  
 
Ger Bogaers 
 
 
Bijzondere 
voorjaars-
zwammen 
 

Paddenstoelen zijn een symbool voor het najaar. Zo rond half augustus 
begint de paddenstoelenwerkgroep met haar reeks excursies en dat 
duurt tot in november. Afhankelijk van het weer is dit de padden-
stoelentijd. Maar ook in de rest van het jaar kunnen we zeker wel naar 
paddenstoelen kijken, en zelfs naar heel specifieke soorten, die je in de  

herfst niet vindt. Dit voorjaar kwamen diverse meldingen door leden van de padden-
stoelenwerkgroep van heel interessante waarnemingen. Dat begon al op 1 maart, toen 
op een groeiplaats in de Oude Warande meer dan 200 exemplaren van de Krulhaar 
kelkzwam werden geteld. Een fel rode bekerzwam die sedert 2011 op deze plaats wordt 
aangetroffen, maar nooit in deze hoeveelheid. Het is vooral een paddenstoel van de 
kleigronden, dus voor onze omgeving is het wel uitzonderlijk. De Oude Warande had 
nog een verrassing: begin april werd er de Voorjaarskluifzwam gevonden. Een Rode 
lijstsoort die ook zeldzaam is in onze bossen. Heel opmerkelijk was de vondst van de 
zeer zeldzame Lentebekerzwam in de Boswachterij Dorst, en daar zelfs op meerdere 
plaatsen. Na 1990 zijn slechts 16 vindplaatsen in ons land bekend, waarvan twee in 
Brabant. Een mooi oranje met groen bekertje, dat tussen mos en bladeren niet 
gemakkelijk te vinden is, ondanks zijn opvallende kleuren. 
 

 
        Bokaalkluifzwam (foto Huub Claessen) 
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Kleisoorten 
 

Verder kwamen er enkele meldingen van Bokaalkluifzwam en 
Kapjesmorielje, twee voorjaarszwammen die je voornamelijk op 
kleigebieden tegenkomt. Ook werd een vondst van het Vingerhoedje  

gemeld, waarvan tot op heden slechts 4 meldingen uit Brabant bekend zijn. In mei 
kwam daar nog de Voorjaarspronkridder bij, een stevige witachtige paddenstoel, vrij 
algemeen voorkomend. Al deze genoemde soorten komen uitsluitend in de eerste 
maanden van het jaar voor. Daarnaast zijn er natuurlijk ook zwammen die wat 
vorstbestendig zijn en die we bij gunstige weersomstandigheden niet alleen in de 
herfst, maar ook in winter en voorjaar kunnen vinden. Zo kreeg ik meldingen van Echt 
Judasoor, Zwarte trilzwam, Harig dwergoortje en Nevelzwam, om er maar enkele te 
noemen. Dus: voor wie er oog voor heeft is het hele jaar paddenstoelenseizoen!  
 

 
                                 Kapjesmorielje (foto Huub Claessen) 
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Zand onder wegen   
 
Alex de Groot, werkgroep Geologie en Landschap, Zandkring Tilburg 
 
 
Wegwijs in 
zand  

Zand is een natuurproduct en wordt o.a. gebruikt als basis voor wegen. 
In dit stukje worden de eisen beschreven die wat dat betreft gesteld 
worden aan de weg in Nederland. Een van de eisen is dat er een 
constructie met zand onder de weg wordt gemaakt.  

Deze constructie wordt uitvoerig beschreven. Niet iedere zandsoort is namelijk 
geschikt. Daarom zijn er zogenaamde zandeisen opgesteld. In de landelijke zandeisen 
worden o.a. de zandmediaan (M50 cijfer) en het leemgehalte in zand beschreven (daar 
zit een maximum aan vast). Zandeisen worden gebruikt door professionals binnen de 
civiel techniek (zoals onder wegen) maar ook binnen de cultuurtechniek (zoals bij 
sportvelden). Navolgend worden de eisen aan zand onder wegen beschreven, de 
keuring van het zand en waar je geschikt zand zoal kunt vinden (of niet kunt vinden). 
Enkele voorbeelden uit de praktijk, zoals het bezoek van de KNNV Zandkring aan het 
natuurgebied De Brand, worden genoemd. 
 

 
Een 
bijzondere 
weg  
 

Een weg is niet zomaar iets. Wat is nu zo bijzonder aan een weg? Er 
worden eisen gesteld aan de draagkracht en de berijdbaarheid van 
wegen en dat maakt de aanleg van een weg een kostbare zaak. We 
willen allemaal veilig over de weg rijden zonder ongelukken door een 
slecht wegdek. De eisen die onder andere worden gesteld aan een weg 

waar veel overheen wordt gereden zijn: 
 Er mag geen wateroverlast zijn op een weg (gevaar voor slippen) en de weg dient 

niet op te vriezen in de winter, om scheurvorming te voorkomen. 
 Er dient voldoende draagkracht te zijn voor zware auto’s om beschadiging van de 

weg te voorkomen. 
Neerslag dient snel van een weg af te lopen en in de bermen te infiltreren. Als het 
water niet kan infiltreren of weglopen, kunnen plassen ontstaan. Goed doorlatend zand 
is van belang voor de infiltratiecapaciteit van de wegberm. Zou je het asfalt op klei en of 
veen leggen dan ontstaat een probleem, want klei en veen houden veel water vast en 
hebben weinig draagkracht. De weg wordt in dat geval stuk gereden. Als onder de weg 
teveel water wordt vastgehouden kan in de winter de weg opvriezen en ontstaan 
scheuren in het asfalt.  
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Wegbelasting 
 

Bij wegen met weinig belasting zoals een onverharde bosweg zijn er 
veel minder eisen, omdat er weinig en met weinig snelheid overheen 
gereden hoeft te worden. Vanwege de benodigde draagkracht van de  

weg dient de constructie onder het asfalt of de klinkerweg een subtiel aan te leggen 
bodemgeheel te zijn. Dit geheel dient ongeveer 1 meter dik te zijn en rust op de 
bestaande bodem of ondergrond. Het bovenste deel bestaat dan uit asfalt met 
ongebonden funderingsmateriaal en het onderste deel bestaat uit gekeurd zand. De 
eisen zijn bepaald door de RAW, dit is leidraad/handboek voor aannemers in 
Nederland. Waarom wordt een speciale soort zand gebruikt in de constructie onder 
wegen? Gekeurd zand biedt voldoende mogelijkheden voor waterafvoer en 
draagkracht. Het is wat dat betreft veel geschikter dan klei en veen die gemakkelijk 
vervormd kunnen worden en slecht water doorlaten. 
Eisen aan zand onder de weg 
De volgende eisen worden o.a. gesteld aan zand voor zand onder wegen. 
 M50 cijfer groter dan 150 μm (zandmediaan) 
 Leemgehalte kleiner dan 10 % 
 Organische stofgehalte kleiner dan 1 % 
 
 
Keuring van 
het zand  

De keuring van het zand geschiedt door vooraf of tijdens het werk een 
monster te maken van de zandpartij en op te sturen naar het 
laboratorium voor een zeving. Het laboratorium heeft een 
zeefmachine waarin het zandmonster gezeefd wordt. Een zeef is een  

onderdeel van de zeefmachine met mazen die een gelijke grootte hebben. 
Zo heb je bijv. zeef 150 μm. Dan zijn de mazen in de zeef allemaal precies 150 μm. Het 
zand wat er doorheen valt tijdens de zeving is dan kleiner dan 150 μm. Zo heb je ook 
een zeef van 106 μm die er weer onder staat tijdens het zeven in de zeefmachine etc. 
Als de zeving gedaan is, wordt de zandmediaan berekend uit de hoeveelheden zand in 
de verschillende zeefklassen. Ook het leemgehalte wordt berekend. Leem heeft een 
grootte kleiner dan 50 μm en bepaalt in belangrijke mate de doorlatendheid en de 
draagkracht. De analyse wordt naar de opdrachtgever gezonden. Met de resultaten kan 
het zand beoordeeld worden op zijn geschiktheid voor een bepaalde toepassing, in dit 
geval onder wegen. 
 
 
Zand voor 
wegen 
 

Welke zanden zijn in het algemeen geschikt onder wegen. 
Rivierzanden zijn bijna altijd geschikt, mits niet te ver van de rivier 
afgezet, want daar bezinken de fijne delen. Pleistocene oude 
zandafzettingen zoals de Formatie van Sterksel en de Formatie van 

Veghel zijn doorgaans ook geschikt. Afzettingen van zeezand kunnen heel fijn zijn en 
zijn dan eigenlijk niet geschikt volgens de eisen. Toch wordt daar wel eens een mouw 
aan gepast, omdat de kosten van het toepassen van geschikt zand met name bij 
transport over grote afstand hoog kunnen zijn. Zilverzanden in Limburg zijn veelal ook 
geschikt, maar dit is een unieke zandsoort die vanwege zijn toepassingsmogelijkheid in 
bijvoorbeeld de glasindustrie niet snel onder wegen zal worden gebruikt. 
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Veldwerk 
door KNNV 
Zandkring  

Het veldwerk door KNNV Zandkring en een eigen praktijkvoorbeeld. 
Tijdens de velddag van de KNNV zandkring in 2016 zijn diverse 
boringen gezet in de Brand. De Brand is een beekdal aan de voet van 
de Drunense Duinen. De bodemopbouw varieerde volgens de boringen 
sterk. Een ding hadden de boringen gemeen, er werd zandige leem 

aangeboord in minimale dikte van 5 cm en in maximale dikte van 50 cm tussen 0 en 110 
cm diepte beneden maaiveld. Het zand was zeer gevarieerd qua samenstelling. Het 
M50 cijfer varieerde van ca. 150 μm tot ca. 300 μm. Het laatste M50 cijfer, dus zand 
met een grotere korrelgrootte, werd veelal dieper in de boringen aangetroffen. Veelal 
voldoet dit zand niet aan de bovengenoemde eisen voor wegen omdat er teveel leem in 
zit. Dit is veelal een kenmerk van zandgronden in een beekdal. Hebben we het echter 
over het zand van de Drunense Duinen zelf: dit zou wel geschikt zijn. Uiteraard komt de 
toepassing van dit zand voor wegen niet in aanmerking, vanwege de unieke 
natuurwaarden, die juist ook weer samenhangen met de kenmerken van het zand. In 
Berkel-Enschot heb ik een onderzoek gedaan naar de bodemgeschiktheid voor 
volkstuinen. Hier werd een bovenlaag aangeboord van ca. 0-30 cm-maaiveld met een 
organische stofgehalte van 3%, een M50 cijfer kleiner dan 150 μm en een leemgehalte 
van 30%. Daaronder werd leem gelaagd met zandbandjes aangeboord. De laag van 0-30 
cm is niet geschikt voor onder wegen vanwege het hoge leemgehalte en het M50 cijfer  
voldoet niet aan de eisen. 
Dieper bevat de bodem 
een hoger leemgehalte 
dan 10% en is dus ook niet 
geschikt voor zand onder 
wegen. Voor volkstuinen is 
een dergelijke bodem 
echter wel geschikt. Deze 
grond houdt relatief veel 
water vasthoudt waardoor 
er sprake is van een goede 
vochtleverantie aan 
gewassen. De bodem-
vruchtbaarheid is ook 
gediend met een hoger 
leemgehalte in de bodem. 

 
KNNV-Zandkring aan het werk (foto Alex de Groot) 

 
 
Conclusie  

De wereld van het zand is interessant door zijn veelzijdigheid. Hier heb 
ik het specifiek gehad over de toepassing van wegen. Maar hebben we 
het over de betekenis voor de natuur, voor teelten of voor recreatie  

(sportvelden) dan hebben we het over heel andere kenmerken en/of eisen die van 
belang zijn. En dan hebben we het nog niet gehad over hoe Nederland zich in de loop 
van de eeuwen heeft ontwikkeld en de samenhang met de bodemgesteldheid.  
Kortom, op de wereld van zand raak je niet gauw uitgekeken. 
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Museumnieuws  
 
Natuurmuseum Brabant activiteiten 3e kwartaal 2017 
Spoorlaan 434, Tilburg 
Datum Activiteit 
Va 19 juni  zomerBOS 
juli-aug  laatste weken Jeroen Bosch 
Sept   verschijning lezingenflyer 
 
 
Afscheid 
tentoon-
stellingen  

Afscheid tentoonstelling Dieren van Jeroen Bosch  
Nog even en de eerste verdieping ziet er heel anders uit! De zaal 
tegenover het Museumtheater is nu nog het terrein van de Ware Wolf. 
Ruim twee jaar geleden liep er ineens een wolf de grens over en werd 
de tentoonstelling (toen nog in ontwikkeling) plotseling wel heel  

actueel. Wolven blijven fascinerende dieren en dat blijkt ook uit de bezoekersreacties.  
In deze zaal zullen wat aanpassingen gedaan worden, maar in grote lijnen blijft de zaal 
hetzelfde (kijk voor de actuele informatie op de website). De dieren van Jeroen Bosch 
was wel een heel bijzondere tentoonstelling, die het museum met enige spijt gaat 
ontmantelen. 2016 was een prachtig Jeroen Bosch-jaar, en de mytische (fabel)dieren 
van Jeroen Bosch trokken duizenden nieuwe bezoekers naar ons museum. Ander 
publiek, maar even enthousiast. Nog tot 13 augustus te zien (onder voorbehoud). 
 
 
Zomerbos  

Het lijkt nog maar zo kort geleden dat de seizoenen-experience BOS 
(Beleef Ontdek Samen) geopend werd, maar inmiddels is de cirkel 
bijna rond en zijn we toe aan het vierde seizoen: de zomer. 

De komende maanden is de nieuwe zaal BOS, weer helemaal getransformeerd. Het 
lentegroen maakt plaats voor zomerse kleuren, nieuwe projecties en opdrachten met 
een zomers tintje. Niet missen!  

 
               Zomerbos met wielewaal (Natuurmuseum Brabant) 
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Vossenstreken-
app 

Nieuwe Belgische routes Vossenstreken-app. De zomerse 
temperaturen hebben al veel mensen aan het wandelen gekregen. Een 
mooie tip voor de aankomende zomermaanden: kijk zeker even op de 
website Vossenstrekenapp.com! Begin juni werd de eerste  

Kolonie-wandeling geopend in Merksplas (Belgie) en Wortel-Kolonie volgt begin juli. 
Een echte aanrader, de Kolonies vertellen het verhaal van de ‘socialisatie’ van de 
landlopers. Naast deze routes zijn er nog meer wandelingen met natuuropdrachten. 
Allemaal rond de 3 kilometer, geschikt voor gezinnen, met goede horeca in de buurt en 
gratis te downloaden in de App Store of de Google Play Store!  
 
 
Landschaps-
herinneringen 
 

Gelukkig komt er weer iets moois voor Jeroen Bosch in de plaats: de 
naastgelegen zaal Brabant in de Ban van Buiten opent in november als 
herboren. Zeker is dat het een ode wordt aan het prachtige Brabantse 
landschap, en dat de zaal is bedoeld voor iedereen met liefde voor de 
Brabantse natuur. Hiervoor moet de zaal wel dicht, 

dat gaat gebeuren vanaf 30 juli. Voor de zaal zijn we nog steeds op zoek naar 
landschapsherinneringen! Heeft u nog foto’s, filmpjes en verhalen over de natuur en 
het landschap in Noord-Brabant? Deel dan uw (jeugd)herinneringen met ons en andere 
mensen! Uw herinnering maakt kans opgenomen te worden in de tentoonstelling of in 
het nieuwe handboek van Brabants Landschap. We horen graag van u via  

 communicatie@natuurmuseumbrabant.nl of per post t.a.v. J. Heeffer, Spoorlaan 
434, 5038 CH Tilburg.  
 

 
Stuur leuke jeugdherinnering in 
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 Witte gij ut?  
 
Rob Vereijken 
 
 
Zeeden in 
onze bossen 
 

De TWM-beheerder Jaap van Kemenade zocht informatie over de 
invoering van de Zeeden in onze streken. De grote kegels kende ik zelf 
al vanuit mijn jeugd: bij de kerststal lagen diverse prachtige grote, en 
mooi geopende, kegels. Ik weet niet of mijn vader ze in de Loonse en  

Drunense Duinen gevonden had, want aan de rand van het stuifzandgebied zijn ze daar 
veel aangeplant om het zand vast te leggen. Frans Graat ging verder op zoektocht naar 
de oorsprong van de Zeedennen en vond dat ze in Nederland o.a. werden aangeplant 
voor de harsproductie. Uit die hars werd terpentijn gewonnen. Het hout werd 
bovendien gebruikt voor de toenmalige telefoonpalen. De laatste jaren zijn de bomen 
vaak uit de bossen verwijderd, omdat men de exoten in de natuur wil inperken. 
 

 
Enorme kegels Zeeden (foto Henk Kuiper) 
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Bast-
knobbels 
 

Bob Cremers viel de bastknobbels op de beukenstammen op. Zo’n 
gladde bast met allerlei uitwassen die onregelmatig op de stam zitten, 
vraagt natuurlijk om een nadere uitleg. Zowel Bart Horvers als Frans 
Graat doken in de literatuur, maar heel veel over de oorzaak konden zij  

niet vinden. Er wordt veel onderzoek naar dit verschijnsel gedaan omdat de laatste 10 
jaar het aantal bolvormige tumoren op de bast van loofbomen enorm is toegenomen. 
Nu heeft een kwart van de loofbomen deze knobbels. Het meest zie je ze bij solitaire 
bomen of laanbomen. Op zoek naar de oorzaak is men er wel achter gekomen dat in 
het midden van de bastknobbel een afgestorven cel zit. Rond die cel moet de boom dus 
weefsel hebben gevormd, maar waarom die cel dood is gegaan, weten ze nog niet. 
De mens heeft bastknobbels wel kunnen waarderen. De vaatstructuur van binnen is 
nogal grillig. Omdat ze vele jaren door kunnen groeien, krijg je mooie beukenknobbels. 
Voor houtdraaiers waren het mooie objecten. 

 
           Beukenknobbels (foto Bob Cremers) 

 
 
Graag nieuwe 
reacties en 
vragen 

Mocht u toch nog wat weten over de oorzaak van de bastknobbels, 
dan horen we dat graag. Nieuwe vragen of onbekende waarnemingen 
zijn van harte welkom. Stuur ze in en na plaatsing in de Oude Ley heeft 
niemand rust tot het antwoord gevonden is. Reacties tot 21 augustus  

2017 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 3

e
 kwartaal van 2017. 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 
 
Vrijdag 14 juli  Avondwandeling De Hoevens. 
   Speciaal voor deze wandeling hebben we toestemming  
   gekregen om voor één keer het gesloten gebied te betreden.  
Start   19.00 - 21.00 uur 
Vertrekpunt  Parkeerplaats Natuurbegraafplaats,  
   Goorstraat 5a, 5131 RG, Alphen (NB) 
 
Dinsdag 29 augustus Zomeravondwandeling De Regte Heide 
   De hei in bloei, mooier kan het niet. 
Start   19.00 - 21.00 uur 
Vertrekpunt  Parkeerplaats Riels Hoefke, Het Hoefke, Riel 
 
Zondag 24 september Het Noorderbos    
   Nog veel zichtbaar uit de tijd dat het gebied bestond uit 
   vloeivelden van de waterzuivering van de stad.  
Start   10.00 -12.00 uur  
Vertrekpunt   Hoofdingang van het Noorderbos aan de Stokhasseltlaan 
 
Zondag 29 oktober Drijflanen 
   Gevarieerd landschap van bos, grasland en  9 poelen. 
Start   10.00 tot 12.00 uur 
Vertrekpunt  Bij de ingang aan de Top Naeffdreef, Tilburg  (nabij huisnr 12) 
 
Zondag 26 november Ontdek Moerenburg 
   Heb je Moerenburg wel eens echt goed gezien?  
   Kom je verwonderen! 
Start   10.00 -12.00 uur  
Vertrekpunt  Café Zomerlust, Oisterwijksebaan 15, 5018 TG Tilburg. 
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 Coördinatoren van de werkgroepen: 
 Dongevallei: Guido Stooker 

  06 – 12215643 | gstooker@live.nl  
Foto’s:  Marcelle Leoné  
  013 – 4557220 | wgr.natfototilburg@gmail.com     
Geologie: Hans Zaaijer  
  0411 – 62314 | hzaaijer@kpnplanet.nl  
Insecten: Theo Peeters 
  013 –  4560116 | ptheo@xs4all.nl    
Kaaistoep: Jaap van Kemenade 
  06 – 53941104 | jaap.van.kemenade@twm.nl   
Mossen:  Maarten Mandos 
  013 – 5050930 | mmandos@xs4all.nl   
Paddenstoelen en korstmossen: Ger Bogaers 
  013 – 4635051 | ger.bogaers@hetnet.nl   
Plaggen:  Berry Staps 
  013 – 5347070 | plaggroep-knnv-tilburg@hotmail.nl  
Planten:  Loes van Gorp 
  013 – 5423672 | loesvangorp@gmail.com  
Stadsnatuur: Rob Vereijken 
  013 – 5438841 | rob.vereijken@planet.nl  
Vogels:  Ben Akkermans 
  013 – 5362107 | b.a.r.akkermans@planet.nl  
Zoogdieren: Erik Korsten 
  013 – 5440376 | erikkorsten@gmail.com  

  
Contributie: 

 Gewone leden      : € 30,00 
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 2533 91 t.n.v. KNNV-afd. Tilburg 
Opzegging van het lidmaatschap vóór 1 november bij de secretaris.  
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