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KNNV-Nieuws  
 
 
Algemene 
leden-
vergadering  

Het bestuur nodigt u uit voor de algemene ledenvergadering op 
dinsdag 30 januari 2018. Locatie: Natuurmuseum Brabant. 
De ALV begint om 20.00 uur, het museum is open vanaf 19.30 uur. 
In de pauze van de ALV is er uiteraard gelegenheid om elkaar te 
spreken. 

Agenda 
• Opening, mededelingen, berichten van verhindering en vaststellen agenda 
• Verslag algemene ledenvergadering 31 januari 2017 
• Jaarverslag secretaris 2017 
• Jaarverslag penningmeester 2017 
• Verslag kascontrolecommissie 2017 
• Benoemen kascontrolecommissie 2018 
• Bestuur 
   Varno Morseld is aftredend en niet herkiesbaar.  
   Het bestuur stelt voor in het bestuur te benoemen: Frans van den Heuvel.  
   Hij neemt sinds april al deel aan de bestuursvergaderingen.   
• Plannen 2018 
• Begroting 2018 
• Vaststellen afgevaardigden beleidsraad en VV in 2018 
• Vaststellen algemene ledenvergadering 2019 
• Rondvraag 
 
Na de pauze krijgt u een indruk van de activiteiten van het afgelopen jaar. De 
excursiecommissie en de werkgroepen kijken samen terug op 2017. 
                                                       

 
Contributie 

In deze Oude Ley treft u het betalingsverzoek aan voor de contributie 
2018. Gewone leden betalen € 30,- , huisgenootleden betalen € 12,50  
Wilt u het aangegeven bedrag (meer mag altijd) vóór 1 maart  

overmaken op NL03 TRIO 0390 2533 91 t.n.v. KNNV-afd. Tilburg? Leden, die alleen een 
digitale Oude Ley ontvangen, krijgen het betaalverzoek ook per mail. 
 

 
KNNV-pas 

Ingesloten treft u ook de KNNV-pas 2018 aan. Hiermee krijgt u de 
ledenkorting op de KNNV-uitgaven in de winkel van Natuurmuseum 
Brabant en u kunt er het museum mee bezoeken. 

 
 

 
Jubilea 

Sommige leden zijn al héél lang lid van de KNNV. In 2018 is Jan de Laat 
70 jaar lid van de afdeling. Joost Pompe is nu 65 jaar KNNV-lid.  
Proficiat! 
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Nieuwe leden 
in 2017 

In 2017 heeft onze afdeling de volgende nieuwe leden mogen 
verwelkomen. We hopen dat zij hun weg vinden binnen de afdeling en 
aan veel activiteiten kunnen deelnemen.  
Hierbij een overzicht: 

Huub Brouns,   Tilburg 
Ingrid van Dam,  Tilburg 
Todor IJsselmuiden,  Oirschot 
Elke Thissen,   Tilburg 
Lieuwe Poelstra,  Den Bosch 
Bosse van Swaay,  Loon op Zand 
José de Jong,   Tilburg 
Gerrit de Jong,   Oisterwijk 
Sylvia Kox,   Tilburg 
Annette de Bruijn,  Tilburg 
Tineke Cramer,  Rosmalen 

Leo Habets,   Den Bosch 
Toine van de Sande,  Goirle 
Eva Henrard,   Tilburg 
Anna van Puijenbroek,  Goirle 
Kirsten Dingemans,  Den Bosch 
John Verwijmeren,  Tilburg 
Jennifer Bockting,  Reusel 
Jac van Boxtel,   Tilburg 
Maartje Kuijpers,  Oisterwijk 
Ellie Koreman (buurlid), Breda 

  

 
Opzeggingen 

Frits van Ameijde is verhuisd en overgeschreven naar de afdeling 
Arnhem. Helaas hebben ook enkele leden om uiteenlopende redenen 
hun lidmaatschap opgezegd per 31 december 2017: Wilma Besseler, 

Jens Bökelaar, Brigitte Springeling, Minke Verhoeven, Wim Taelman, Marijn Ros, Jos 
Pouwels, Sigrid Ouwehand, Peter Krijnen, Francien de Bont, Emanuael Nervo, Jeanne 
Verhoeven, José van Tilburg, Dorith van Gestel, Vivian Maas. 
 

 
Overleden 

Dit jaar zijn ook enkele leden overleden:  
Ans Bindels, Harrie van Loon, Goos Zwanikken, Riki  Bogaers,  
Claudia Vedder en Siem Pepping. 

 

 
Onderhoud 
binoculairs 

Veel leden gebruiken een binoculair of microscoop bij hun 
natuurstudie. Deze apparatuur moet regelmatig goed schoongemaakt 
en onderhouden worden. Op vrijdag 2 en 9 februari 2018 komt Pieter 
Müller naar Natuurmuseum Brabant om uw bino na te kijken. 

Kosten € 12,50 per bino/microscoop. Als u gebruik wilt maken van deze mogelijkheid, 
moet u zich bij de secretaris  secretaris@tilburg.knnv.nl aanmelden. U krijgt dan 
nadere informatie over datum, brengen/ophalen van uw apparatuur. 
 
 
Terugblik 
jubileumfeest 
1 oktober 

Op zondag 1 oktober hebben we het 80-jarig bestaan van onze 
vereniging gevierd. Het was fantastisch weer en we hadden een prima 
locatie (De Nieuwe Hoef). En er was nog veel meer: een keur aan 
activiteiten, binnen en buiten, georganiseerd door verschillende 
werkgroepen. Die activiteiten vonden allemaal gretig aftrek en dat is  

niet zo verwonderlijk als men bedenkt dat er maar liefst 120 leden aan onze 
jubileumbijeenkomst hebben deelgenomen. Na afloop werd er onder het genot van 
een hapje en een drankje door menigeen nog lang bijgepraat. Kortom inspanning en 
ontspanning in een gezellige ambiance, bleek een ideale mix te zijn! 
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    Koffie met taart in de Nieuwe Hoef (foto Jacques Smout) 

 

 
    Zouden de cameravallen leuke filmpjes opleveren? (foto Jacques Smout) 
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     De paddenstoelenwerkgroep liet zwammen op de boomstronken zien (foto Jacques Smout) 

 

 
   Theo Peeters vertelt over het werk van de insectenwerkgroep (foto Jacques Smout) 
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Agenda 
 

  
Datum 
7 januari 
9 januari 
12 januari 
20 januari 
27 januari 
30 januari 
9 februari 
13 februari 
17 februari 
27 februari 
9 maart 
13 maart 
17 maart 
27 maart 
31 maart 
13 april  
21 april 
28 april 
 

Onderwerp 
Midwinterwandeling Baardwijkse Overlaat 
Lezing ‘Nachtvlinders’ 
Waterwandeling door Tilburg 
Nieuwe natuur in de Hemelrijkse Waard 
Busexcursie naar Zeeland 
Algemene ledenvergadering 
Wandeling zuidelijk vennengebied Huis ter Heide 
Lezing: Zeespiegelstijging, toen en nu 
Excursie Markiezaat 
Foto-avond Paddenstoelenwerkgroep 
Wandeling Natte Natuurparel De Brand 
Lezing: Saturnus – planeet met de ringen 
Wandeling over de Regte Heide 
Foto-avond Paddenstoelenwerkgroep 
Wandeling door Winkelsbroek (Kastelree, Turnhout) 
Wandeling langs de Esschestroom 
Voorjaarsexcursie in het Wijboschbroek 
Gewestelijke excursie Plantloon en Baardwijkse Overlaat 
 

 
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 mini-
mum aantal auto’s verder rijden naar het excursiedoel. Voor de autoritten adviseren wij 
een onkostenvergoeding van € 0,20 per kilometer. Dit evenredig verdeeld over 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 terrein-
beheerder 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 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 januari Zondag 
Onderwerp Midwinterwandeling Baardwijkse Overlaat 
Tijd 10.00 - 15.30 uur. 
Locatie/Vertrek Parkeerplaats Wagnerplein, verzamelen voor de ingang van de 

Drieburcht. 
Contact Anneke Bruijnzeels ( 013-4555711 of  

annekebruijnzeels@hotmail.nl). 
Omschrijving De Baardwijkse Overlaat is grotendeels eigendom van 

Natuurmonumenten. De oude functie van dit natuurgebied zit nog 
altijd in zijn naam verwerkt. Het gebied werd vroeger gebruikt als 
overlaat. Bij hoge waterstanden in de Maas stroomde het water 
naar de Overlaat zodat stroomafwaarts geen dijken doorbraken. 
Hierdoor ontstonden zogeheten spoelgaten. De verschillende 
spoelgaten geven onderdak aan kikkers en salamanders. Het gebied 
kenmerkt zich door een afwisseling van vennen, bossen en grazige 
weilanden. Natuurmonumenten heeft met succes de Amerikaanse 
vogelkers in de Baardwijkse Overlaat bestreden en laat ook grazers 
hier hun werk doen; dit alles om de diversiteit niet kwijt te raken.  

  
9 januari Dinsdag 
Onderwerp Lezing Nachtvlinders  
Tijd 20.00  
Locatie/Vertrek Natuurmuseum Brabant, Spoorlaan 434, Tilburg. 
Lezing door Pieter van Breugel 
Omschrijving Bij nachtvlinders denken we al snel aan bruine motten. Die zijn er 

ook, maar de vormenrijkdom, kleurenpracht en interessante 
leefwijze maken een nadere kennismaking met nachtvlinders tot een 
bijzondere ervaring. En zonder nachtvlinders en hun rupsen geen 
vleermuizen en ook geen voedsel voor jonge vogels. Pieter van 
Breugel vertelt over de meer dan 2000 soorten, de spinners en de 
spanners, de pijlstaarten en de beervlinders. Alleen al hun rupsen 
zijn wondertjes op zich. 

 
                                                      Populierenpijlstaart (foto Pieter van Breugel) 
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12 januari Vrijdag 
Onderwerp Waterwandeling door Tilburg 
Tijd 9.00 - 12.30 uur. 
Locatie/Vertrek Kerk aan het Korvelplein. 
Contact Johan van Laerhoven (  thesnowfox@zonnet.nl of  

 06-33737970). 
Omschrijving We maken vanaf het Korvelplein een wandeling door de stad die 

eindigt bij de Korvelse Waterloop in Moerenburg. Hoewel er van de 
oorspronkelijke Korvelse Waterloop weinig meer over is zal blijken 
dat er op allerlei plaatsen in de stad, bij goed kijken, nog allerlei 
zaken te zien zijn die herinneren aan deze watergang. Nader 
onderzoek zal duidelijk maken hoe groot de rol van het water is 
geweest bij het ontstaan van onze stad.  

  
20 januari Zaterdag 
Onderwerp Nieuwe natuur in de Hemelrijkse Waard 
Tijd 9.00 -14.00 uur. 
Locatie/Vertrek Parkeerplaats Aldi, Spoordijk/Doornbossestraat, Tilburg. 
Contact Pieter Mueller (  pmueller@xs4all.nl of  013-4678438). 
Omschrijving Waar ooit uitgestrekte maïsvelden waren, is nu een nieuwe 

wildernis. In het kader van het project ‘Ruimte voor de rivier’ 
hebben Rijkswaterstaat en Natuurmonumenten de handen ineen 
geslagen en is de Hemelrijkse Waard in Oijen opnieuw ingericht. De 
komende jaren zal het 225 hectare grote gebied zich nog verder 
ontwikkelen met ruige riviernatuur op het land en in het water. 
Open water, ruige stukken, moeras en bos wisselen elkaar af. De 
Hemelrijkse Waard is een heel vogelrijk gebied. Bovendien leven er 
Reeën, Bevers, Konijnen, Hazen. Vanaf de stalen uitkijktoren heb je 
een prachtig uitzicht en kun je het grootste deel van de Hemelrijkse 
Waard overzien. Het gebied werd eerder in beeld gebracht op 
  www.maasfilm.eu (onder Hemelrijkse Waard). De wandeling is 
niet bewegwijzerd; we kunnen zelf de route bepalen. Bij hele natte 
periodes en hoogwater kunnen delen van het gebied nat zijn. Je 
wandelt over rivierklei, dus houd rekening met goede schoenen of 
laarzen. 
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27 januari Zaterdag 
Onderwerp Busexcursie Zeeland 
Tijd 7.00 - 19.00 uur 
Locatie/Vertrek Opstapplaats in Tilburg wordt aan deelnemers bekend gemaakt. 
Contact Marlieke van Woerkom (  marliekevanwoerkom@home.nl) 
Omschrijving De IVN- en KNNV-afdeling Tilburg organiseren op dit moment twee 

natuurcursussen. Op 27 januari gaan we met de bus met de 
cursisten naar Zeeland om naar het overwinteren van vogels te 
kijken. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Dus als u graag meewilt, geef 
u op bij Marlieke vóór 13 januari. Kosten € 20,-. 
 

30 januari Dinsdag 
Onderwerp Algemene ledenvergadering 
Tijd 19.30-22.30 uur 
Locatie/Vertrek Natuurmuseum Brabant 
Omschrijving In het KNNV-nieuws in deze Oude Ley staat meer informatie over en 

de agenda van de jaarvergadering. 
 

9 februari Vrijdag 
Onderwerp Wandeling zuidelijk vennengebied Huis ter Heide 
Tijd 9.00 - 13.00 uur. 
Locatie/Vertrek Parkeerplaats Wagnerplein, verzamelen voor de ingang van de 

Drieburcht. Startpunt wandeling 'Auberge de Moerse Hoeve', 
Heibloemstraat 12, 5176 NM De Moer, om 9.15 uur. 

Contract Frans Stoop ( 013-5704276 of  fr.stoop@gmail.com). 
Omschrijving Het zuidelijk deel van Huis ter Heide is een aantal jaren terug 

omgetoverd tot een nat heide- en vennengebied. Het bestaande 
Leikeven is sinds 1992 schoon en slibvrij gemaakt en van de 
voormalige landbouwgronden is een belangrijk deel van de 
voedselrijke bovenlaag afgegraven. Op de voedselarme bodem 
ontkiemen nu weer plantjes als Moeraswolfsklauw, zonnedauw en 
de zeldzame Klokjesgentiaan. Met name rond 2010 zijn er zo'n 25 
vennen uitgegraven. We wandelen o.a. langs de 'Vossenbergse 
vennen' en 'Rauwe vennen'. 
Het bosgebied is uitgedund, waardoor er meer variatie is ontstaan. 
In het gebied grazen veel Schotse hooglanders, die leven in 
verschillende kuddes. Bij het Moerven kunnen we weer gebruik 
maken van het vlonderpad, dat begin november volledig is hersteld. 
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13 februari Dinsdag 
Onderwerp Lezing: Zeespiegelstijging, toen en nu  
Tijd 20.00  
Locatie/Vertrek Natuurmuseum Brabant, Spoorlaan 434, Tilburg. 
Lezing door prof. Salomon Kroonenberg 
Omschrijving Zeespiegelstijging is van alle tijden. Onze voorouders maakten vele 

zeespiegel-veranderingen mee die grote gevolgen hadden voor het 
leefmilieu. Ook nu is dit onderwerp zeer actueel. Spreker/geoloog 
Salomon Kroonenberg (De menselijke maat, Spiegelzee) noemt 
zichzelf ‘klimaatrealist’ en dat straalt zijn boodschap ook uit. Hij 
vertelt boeiend en helder over de oorzaken, de invloeden op het 
Nederlandse landschap en hoe de toenmalige bewoners zich hebben 
aangepast. Een must voor wie belangstelling heeft voor biologie, 
geologie en het wel en wee van onze aarde. 

  
17 februari Zaterdag 
Onderwerp Excursie Markiezaat 
Tijd 9.00 - 15.00 uur. 
Locatie/Vertrek Parkeerplaats Spar, Burgemeester van de Mortelplein, Tilburg. 
Contact Stella Wesel ( 06-27055446 of  swesel287@gmail.com). 
Omschrijving Het Markiezaat is bijna 1850 hectare groot en ligt ten zuidwesten 

van Bergen op Zoom. Het natuurgebied bestaat uit een ondiep, 
afgesloten meer met daar omheen schorren en slikken. Sinds de 
scheiding van de Oosterschelde in 1983 is het Markiezaat een brak 
meer dat steeds meer verzoet. Het gebied wordt gekenmerkt door 
overgangen: van nat naar droog, van zoet naar zout, van voedselarm 
naar voedselrijk en van kaal naar begroeid. Juist door die 
overgangen komen veel verschillende vogels op het gebied af. Tal 
van soorten weide-, water- en kustvogels maken als broedvogel, 
doortrekker of wintergast gebruik van het gebied. In het laatste 
decennium nemen de struweel- en bosvogels sterk toe en breiden 
de moerasvogels zich uit. Kustvogels vertonen daarentegen een 
dalende trend als gevolg van verzoeting en vegetatiesuccessie. 
Runderen en IJslandse paarden zorgen er met hun vraat en tred voor 
dat het gebied niet helemaal dichtgroeit. 
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27 februari Dinsdag 
Onderwerp Foto-avond door leden van de Paddenstoelenwerkgroep 
Tijd 19.30 uur 
Locatie/Vertrek Natuurmuseum Brabant, Spoorlaan 434, Tilburg. 
Omschrijving Enkele leden van de paddenstoelenwerkgroep presenteren foto’s en 

vertellen over de paddenstoelen die gevonden zijn tijdens de 
jaarlijkse reis naar Michelbach in de Duitse Eifel, een bijzonder 
natuurgebied dat garant staat voor interessante vondsten. Een 
mooie gelegenheid om bijzondere paddenstoelen te zien en kennis 
te maken met de werkgroep. 

  
9 maart Vrijdag 
Onderwerp Wandeling Natte Natuurparel De Brand 
Tijd 9.00 - 13.00 uur. 
Locatie/Vertrek Parkeerplaats Aldi, Spoordijk/Doornbossestraat, Tilburg. 
Contact In verband met vervoer opgeven bij Pieter Mueller  

(  pmueller@xs4all.nl of  013-4678438). 
Omschrijving De plannen om de waterhuishouding in natuurgebied De Brand aan 

te passen ter bevordering van nattere natuur kennen al een looptijd 
van bijna 20 jaar. De afgelopen jaren is er vanuit het rijk geld 
beschikbaar gesteld om de plannen nu echt tot uitvoering te 
brengen. In hoofdlijn bestaat het plan uit het wijzigen van de afvoer 
van de Zandleij. De Zandleij gaat alleen nog lokaal water afvoeren en 
wordt hiervoor op enkele plaatsen versmald. In het midden van De 
Brand wordt de Zandleij afgedamd met leemdammen. Al het water 
dat nu door de Zandleij en Zandkantse Leij stroomt, gaat na 
uitvoering van de maatregelen nog alleen door de Zandkantse Leij 
stromen. Om de doorstroming van de Zandkantse Leij optimaal te 
maken, worden er op diverse plaatsen duikers vervangen door 
bruggen en worden er nieuwe automatische stuwen gebouwd die 
het waterpeil kunnen regelen. Op de plek waar de Zandleij nu 
overgaat in de Zandkantse Leij en Zandleij wordt de Zandleij 
afgedamd en gaat al het water 'linksaf' de Zandkantse Leij door. 
Met laarzen aan gaan we een wandeling maken langs de 
aanpassingen die verdere verdroging van het gebied moeten tegen 
gaan en om de gewenste natuur te behouden dan wel terug te laten 
keren. 
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13 maart Dinsdag 
Onderwerp Lezing: Saturnus – planeet met de ringen 
Tijd 20.00 uur 
Locatie/Vertrek Natuurmuseum Brabant, Spoorlaan 434, Tilburg. 
Omschrijving In de oudheid gold Saturnus, samen met de andere ‘dwaalsterren’, 

als een van de goden. Met behulp van telescopen en sondes 
verzamelden wetenschappers een schat aan informatie en leerden 
we Saturnus en zijn manen goed kennen. Daarover gaat de lezing 
van vanavond. We weten nu bijvoorbeeld dat Saturnus zich 
onderscheidde van de andere planeten door zijn opvallende 
ringenstelsel en dat er tenminste twee van de manen waarschijnlijk 
een ondergrondse oceaan hebben- waar mogelijk zelfs leven zou 
kunnen zijn ontstaan. Saturnus zal de wetenschappers nog jaren 
bezig gaan houden! 

  
17 maart Zaterdag 
Onderwerp Wandeling over de Regte Heide 
Tijd 9.00 - 12.00 uur. 
Locatie/Vertrek Parkeerplaats Spar, Burgemeester van de Mortelplein, Tilburg. 
Contact Stella Wesel ( 06-27055446 of  swesel287@gmail.com). 
Omschrijving Natuurgebied de Regte Heide is een terrein met hoge en lage 

reliëfjes met heide, moerassig beekdal, loof- en naaldbossen. Het 
gebied wordt omringd door het beekdal van de Oude Leij in het 
westen en in het oosten het beekdal van de Poppelsche Leij. De 
overgang van de heide naar beekdal is over een lengte van 3 km 
ongeschonden. Dat levert voor Brabant spectaculaire 
hoogteverschillen op van wel 5 meter. Je hebt een mooi uitzicht op 
die beekdalen vanaf de ‘Vijfberg’: een reeks grafheuvels uit de 
Bronstijd (2000-700 vóór Christus). De heuvels zijn een spoor van 
een nederzetting (hutten, akkertjes) uit die tijd. In de jaren ‘30 zijn 
ze opgegraven. Er kwamen toen allerlei grafgiften aan het licht, zoals 
bijlen, dolken, knopen en kralen. Het beheer op de Regte Heide 
bestaat uit plaggen (afgraven bovengrond), maaien en 
schapenbegrazing en het verwijderen van opkomende dennen. 
Hiermee houden we de heide in stand. We worden er voor beloond 
met Klokjesgentianen en de Gentiaanblauwtjes die er in juni 
omheen fladderen. 
Het beekdal, dat door de Oude Leij wordt gevormd in het westen 
van de Regte Heide, heet ook wel Riels Laag en biedt een scherp 
contrast ten opzichte van de droge heide. Een walhalla voor 
bijzondere flora en fauna. 
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27 Maart Dinsdag 
Onderwerp Foto-avond door leden van de Paddenstoelenwerkgroep 
Tijd 19.30  uur. 
Locatie/Vertrek Natuurmuseum Brabant, Spoorlaan 434, Tilburg. 
Omschrijving Leden van de paddenstoelenwerkgroep presenteren foto’s van de 

bijzondere én gewone vondsten van het afgelopen seizoen in de 
natuurgebieden rondom Tilburg. Kom eens kijken wat de 
paddenstoelenwerkgroep zoal op haar pad vindt. 

  
31 Maart Zaterdag 
Onderwerp Wandeling door Winkelsbroek (Kastelree, Turnhout) 
Tijd 9.00 - 14.00 uur. 
Locatie/Vertrek Parkeerplaats Spar, Burgemeester van de Mortelplein, Tilburg. 
Contact Pieter Mueller (  pmueller@xs4all.nl of  013-4678438). 
Omschrijving Wandeling van 5 km (  https://www.gpswalking.nl/wandeling/379). 

Het Winkelsbroek ligt aan beide kanten van de vallei van de Grote 
Kaliebeek. Je vindt er een relatief gave strook natuur met heel wat 
ontwikkelingskansen voor flora en fauna. Op de linkeroever van de 
Grote Kaliebeek ligt een moerassig laagveengebied waar vroeger 
turf werd gestoken en hakhoutcultuur werd toegepast. Na tien jaar 
natuurbeheer kun je er opnieuw verschillende vogelsoorten spotten, 
waaronder Blauwborst, Kleine karekiet, Wintertaling, Zomertaling, 
Roerdomp, Boomklever, Boomkruiper en spechten. 
Dankzij het Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan van de stad 
Turnhout konden er grote beheer- en recreatiewerken worden 
uitgevoerd, zoals een deel van de oevers ruimen en afschuinen, een 
veedrinkpoel aanleggen, een moeras openmaken, een vogelkijkhut 
bouwen en knuppelpaden aanleggen. Laarzen zijn onontbeerlijk. 

  

 
            (foto Gpswalking.nl) 
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13 april Vrijdag 
Onderwerp Wandeling langs de Esschestroom 
Tijd 9.00 - 13.00 uur. 
Locatie/Vertrek Parkeerplaats Aldi, Spoordijk/Doornbossestraat, Tilburg. 
Contact Anneke Bruijnzeels ( 013-4555711 of   

annekebruijnzeels@hotmail.nl). 
Omschrijving Theo en Aggie Heijmans leiden deze ca 9,5 km lange wandeling. Wij 

zien hen bij de start van de wandeling. We vertrekken vanaf de 
parkeerplaats die we met de auto bereiken via de Haldersebaan en 
de Vughterweg nabij het gehucht Halder: komende vanaf Vught in 
de richting van Sint-Michielsgestel en ca. 200 meter na de brug over 
de Esschestroom, rechtsaf de Halderse Akkers inrijden. 
Vanaf daar lopen we langs de Esschestroom en via het Volmeer en 
de Heidijk steken we de Gestelseweg over en komen dan op het pad 
van de golfbaan in het landgoed Zegenwerp. 
Later bereiken we de Dommel en steken daar na honderden meters 
de stuw over en gaan linksaf in de richting van het centrum. 
Over het pad langs de Dommel bereiken we Halder en dan terug 
naar de Halderse Akkers waar onze auto staat. Omdat daar vlakbij 
geen gelegenheid is om méér te gebruiken dan koffie of thee, rijden 
we daarna naar het centrum terug waar enkele gelegenheden zijn 
om dorst te lessen of honger te stillen. 

  
21 april Zaterdag 
Onderwerp Voorjaarsexcursie in het Wijboschbroek 
Tijd 9.00 - 14.00 uur. 
Locatie/Vertrek Locatie  Parkeerplaats Aldi, Spoordijk/Doornbossestraat, Tilburg. 
Contact Johan van Laerhoven (  thesnowfox@zonnet.nl of  06-

33737970). 
Omschrijving Het Brabantse Wijboschbroek, gelegen tussen Schijndel en Heeswijk, 

is een relatief nat gebied dankzij de leemhoudende bodem. Hierdoor 
ontstaat een voedingsbodem voor een bijzondere flora en fauna. 
Dat maakt het gebied tot een prachtige omgeving. Het waterpeil 
wordt in haar oude staat hersteld. Flora en fauna kunnen zich weer 
ontwikkelen. De maatregelen bestaan uit de aanleg en vervanging 
van stuwen ter verhoging van het waterpeil, het opschonen van een 
aantal watergangen, de aanleg van een natuurvriendelijke oever en 
twee vispassages in de Biezenloop. In het Wijboschbroek staat 
Schaapskooi Schijndel. Deze schaapskooi herbergt de schaapskudde 
van Stichting Oude Inheemse Rassen in het Schijndels Landschap. 
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28 april Zaterdag 
Onderwerp Gewestelijke excursie Plantloon en Baardwijkse Overlaat 
Tijd 9.00 - 16.00 uur. 
Locatie/Vertrek Wagnerplein Tilburg verzamelen voor de ingang van zwembad de 

Drieburcht. Voor wie direct naar de start van de wandeling wil 
rijden: ben dan om 9.30 uur op de parkeerplaats tegenover café 
restaurant Het Galgenwiel Burgemeester, Smeelelaan 124 Waalwijk. 

Contact Stella Wesel ( 06-27055446 of  swesel287@gmail.com). 
In verband met reservering bij de horecagelegenheid Het Galgenwiel 
graag opgave vóór 14 april bij Stella Wesel. 

Omschrijving In de ochtend doen we Plantloon aan. Het bosrijke Plantloon met 
zijn statige lanen, middeleeuwse hoeves, dijkjes en lieflijke 
graslanden kent een eeuwenoude geschiedenis. In ecologisch en 
cultuurhistorisch opzicht is het een pareltje. Plantloon maakt 
onderdeel uit van Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen en 
ligt tegen de zuidkant van Waalwijk. Omdat Plantloon een sterk 
contrast vormt met het dynamische stuifzandlandschap verderop, 
vraagt dit gebied ook een heel ander beheer, wat recht doet aan het 
bijzondere karakter van dit landgoed. Daarom heeft Natuur-
monumenten in 2013 in overleg met de omgeving de Natuurvisie 
Landgoed Plantloon opgesteld. Deze natuurvisie kun je via 
https://www.natuurmonumenten.nl/sites/default/files/Natuurvisie_
Plantloon_webversie.pdf downloaden. 
‘s Middags gaan we naar de Baardwijkse Overlaat, een gebied dat 
grotendeels eigendom is van Natuurmonumenten en ligt ten oosten 
van Waalwijk. Het gebied was vroeger onderdeel van de Beerse 
Overlaat. Soms was het water van de Maas, de Aa en de Dommel 
niet af te voeren en werd het onder andere opgevangen in de 
Beerse Overlaat. Grote gebieden (stroomafwaarts en zuidelijk van 
de Maas) kwamen dan onder water te staan. Om het water naar het 
westen te begeleiden werden er dijken (zoals de Heidijk) in het 
noorden gebouwd en in het zuiden begrensden de hogere 
zandgronden het water. De Baardwijkse Overlaat kenmerkt zich 
door uitgestrekte vennen, eiken-, berkenbos, grazige weilanden, een 
productiebos in verval met veel dood hout, poelen met riet, 
beschermende wallen met doornstruiken. Op veel gebieden grijpt 
Natuurmonumenten in om de diversiteit niet kwijt te raken. Zo werd 
met succes de vogelkers bestreden en er wordt ook gebruik gemaakt 
van grazend rundvee om de verbossing beheersbaar te houden. De 
verschillende spoelgaten geven onderdak voor kikkers en 
salamanders. Op de oevers en poelen zien we het Braziliaans 
vederkruid, Moerashertshooi en Stijve moerasweegbree. 
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Tilburgse Canadezen  
verspreiden zich over het land  

 
Guido Stooker 

 
 
Ver van huis 
 

‘Nieuws van de Velden’ is een online-periodiekje voor een selecte 
groep van ‘leafhawwers’ van ganzen en watervogels; in het bijzonder 
personen die ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek ganzen  

ringen en van gecodeerde halsbanden voorziet. Nu las ik in het oktobernummer dat er 
Brabantse Canadese ganzen in Friesland waren gespot. Het in Idzegahuizum waar-
genomen koppeltje kwam waarschijnlijk uit 's-Hertogenbosch. Maar ook in Tilburg 
geringde Canadezen zijn inmiddels in Terherne in Friesland waargenomen. In mijn 
'onderzoeksgebied' Dongevallei in de Reeshof broeden elk jaar ca. 50 koppeltjes 
Canadese ganzen. De winterpopulatie in het gebied en directe omgeving telt over de 
jaren heen gemiddeld ongeveer 450-500 exemplaren. De afgelopen twee jaar heb ik het 
ringen van ganzen in de Dongevallei georganiseerd (zie Oude Leij 2017, nr.3). In 2016 en 
2017 zijn onder leiding van Berend Voslamber (SOVON) in de Dongevallei 71, resp. 94 
Canadese ganzen van een donkergroene halsband voorzien. In totaal nu 165, waarvan 
er inmiddels 131 zijn teruggemeld (= ca.80%). In de afgelopen twee jaar (tot 11 okt 
2017) heb ik in de Dongevallei, verspreid in de stadswijk Reeshof zelf en ook langs de 
westelijke stadsrand 541 halsbanden afgelezen, betrekking hebbend op 148 individuele 
exemplaren. Dat betekent dus 17 ganzen die elders zijn geringd!. In bijgaand tabelletje 
heb ik op basis van de 'levensloop' van de door mij waargenomen ganzen een 
overzichtje gemaakt waar de Tilburgse ganzen door mij en vele anderen zijn genoteerd. 
 

 
Berend Voslamber (midden) is de landelijk coördinator onderzoek Canadese ganzen (foto: Guido Stooker). 
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Stadse 
ganzen en 
forensen   
 

Zoals uit onderzoek inmiddels blijkt, hebben de meeste ‘stadse’ 
Canadezen de gewoonte om in de directe omgeving van de plek te 
blijven waar ze geringd zijn. Voor Tilburg is dat ruim 82%. De 
waarnemingen van Dongevallei-ganzen worden vrijwel allemaal 
binnen een straal van 5-10 km van de ringplek gedaan. Behalve in de  

Dongevallei en de Reeshof zelf, is dat vooral ook in het nabijgelegen natuurgebied Huis 
ter Heide, de landbouwpolders direct ten westen van Tilburg en braakliggende gronden 
van industriegebied de Vossenberg aan de noordwestrand van de stad. Ook worden 
geringde ganzen uit de Dongevallei aangetroffen in en om de Leemkuilen in Udenhout.  
Uit bijgaand tabelletje blijkt echter ook dat een aantal Tilburgse Canadese ganzen 
(ca.18%) het verderop zoekt. Opvallend is de 'uitwisseling’ tussen de Tilburgse en 
Bossche populaties. Inmiddels worden er ook regelmatig 'Tilburgers' gezien in Breda en 
Eindhoven, beide steden ca. 25 km van de ringplek verwijderd. Van de lichting 2017 
worden er de laatste tijd (nov 2017) een 20-tal exemplaren veelvuldig op de retentie-
bekkens van de Bredase woonwijk Waterakkers (oostelijk van de stad) gezien. Maar ook 
elders in Brabant (Reusel, Valkenswaard, Boxtel, Berlicum, St.Michelsgestel). Voorts zijn 
er al een aantal in de Pelen en op de Limburgse Maas waargenomen. En nu dus ook in 
Friesland (Terherne). Nog leuker is dat er zelfs een Tilburgse Canadees op het Katinger 
Watt bij Eiderstedt (Nordfriesland, Duitsland) is waargenomen. Omgekeerd worden er 
in Tilburg ook Eindhovense, Utrechtse en Groningse ganzen in de Dongevallei 
waargenomen. Er is dus door het jaar heen meer beweging dan ik dacht. 

 

 
Codes 
doorgeven 
 

Ondertussen blijf ik gewoon doorgaan met waarnemen; een leuke 
bezigheid, ook al betreft het merendeels stadse ganzen. Ik roep 
iedereen op om de halsbandcodes van de waargenomen ganzen in te 
voeren in goose.org (kan via de website van SOVON). Komend jaar  

gaan we weer ringen! Elke hulp daarbij is welkom. 
 
 terugmeldingen Guido Stooker in 2016 /2017 

ringlocatie >waarnemingslocatie N % 

Tilburg >> Tilburg eo. 107 72,3% 

Tilburg >> Den Bosch eo. 12 8,1% 

Tilburg >> Den Bosch >Tilburg eo 3 2,0% 

Tilburg >> Eindhoven eo.  2 1,4% 

Tilburg >> Breda eo. 1 0,7% 

Tilburg >> Boxtel eo. (NBr.) 1 0,7% 

Tilburg >> Helenaveen eo. (NBr.) 1 0,7% 

Tilburg >> Griendtsveen eo. (Lb.) 1 0,7% 

Tilburg >> Grevenbicht (Lb.) 1 0,7% 

Tilburg >> Terherne (Fr.) 1 0,7% 

Tilburg >> Eiderstedt (D) 1 0,7% 
 

ringlocatie >waarnemingslocatie N % 

Den Bosch >> Tilburg eo. 4 2,7% 

Den Bosch >>Tilburg >Den Bosch eo 9 6,1% 

Den Bosch >> Tilburg >> Breda eo. 1 0,7% 

Eindhoven >> Tilburg eo. 1 0,7% 

Hoogezand (Gr.) >> Tilburg eo. 1 0,7% 

Vleuten eo. (Utr.) >> Tilburg eo.  1 0,7% 

aantal teruggemelde individuele 

ganzen  

N=541 exx. (10 okt.2017)  

148 100% 
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Graslobelia  
 
José Langens 
 
 
Schitterend 
onkruid 

Zo’n jaar geleden was ik op bezoek bij vrienden in Tilburg, die mij 
wezen op een schattig, lichtblauw bloemetje dat talrijk voorkwam in 
hun gazon. Of ik een idee had welk bloemetje dat was. Nee, dat had ik 
niet, maar ik was wel nieuwsgierig geworden en ging op zoek. Mijn  

flora’s en speurtochten op internet echter boden geen uitkomst. Totdat ik in april van 
dit jaar de nieuwbrief van Floron ontving met daarin een link naar een artikel van Ton 
Denters in stadsplanten.nl, waarin enkele “schitterende onkruiden in het gazon” 
werden besproken, en jawel, daar had je hem: de Graslobelia. 

 

 
Alleen 
vrouwen 

Net als de Draadereprijs is de Graslobelia, die oorspronkelijk uit 
Australië komt, een tweehuizig plantje, waarvan bij ons slechts één 
van de twee geslachten is geïntroduceerd, namelijk het vrouwelijke 
bloemetje. Het plantje vermeerdert zich vegetatief, door gemakkelijk  

wortel te schieten. In 2005 is het voor het eerst waargenomen in Emmen, thans zijn er 
volgens het artikel in Nederland 12 vindplaatsen bekend, met de Tilburgse tuin wellicht 
als 13

e
. De eigenaren van de tuin hebben geen idee hoe het plantje er gekomen is. Het 

gazon zou er al meer dan 30 jaar liggen en ze hebben zolang ze zich kunnen heugen 
nooit bijzondere mest of compost gebruikt. Het lijkt erop dat het plantje zich spontaan 
heeft aangediend. Een welkom gastje is het in ieder geval wel, want het fleurt het gras 
van mei tot september op met duizenden kleine blauwe sterretjes. 
Het artikel “Schitterende onkruiden in het gazon” van Ton Denters:  

 http://www.stadsplanten.nl/tag/graslobelia/ 
 

 
                                  Graslobelia (foto José Langens) 
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Collecties van het 
Natuurmuseum: wantsen 

 

 
Ad Mol 
 

 
Intro 
 

Eerder dit jaar stond in de Oude Ley een artikel over de collecties van 
Natuurmuseum Brabant 

1)
. Daarin stonden niet zozeer de tentoon 

gestelde publiekscollecties centraal, maar juist de collecties die ‘achter  
de schermen’ worden bewaard. Voorbeelden van dergelijke collecties zijn de 
insectencollectie, het herbarium, de schelpen- en mineralencollecties en de fossielen. 
Het gaat vaak om kwetsbaar materiaal dat van grote waarde is, omdat het een 
afspiegeling vormt van de natuurlijke rijkdom van onze provincie, ook al is die voor 
velen niet zo erg zichtbaar. Om toch wat meer inzicht te geven in het bezit van 
Natuurmuseum Brabant en de moeite die daarbij wordt gedaan om dit materiaal goed 
te beheren, is afgesproken om van tijd tot tijd in de Oude Ley aandacht te besteden aan 
de verschillende collecties. Als eerste in de rij gaat het in dit artikel over de collectie 
wantsen. 
 
 
Wat zijn 
wantsen? 
 

Wantsen zijn insecten. Ze lijken wel wat op kevers en je moet soms 
goed kijken om het verschil te zien. Kevers hebben twee voorvleugels 
die als harde dekschilden op de rug van de dieren tegen elkaar aan 
liggen. Zij beschermen de vliezige achtervleugels waarmee kevers 

vaak verbazend goed kunnen vliegen. Ook hebben kevers bijtende monddelen en 
veelledige, vaak snoervormige antennen. Bovendien hebben zij een ontwikkeling die 
velen kennen van insecten, namelijk van ei, via een aantal larvenstadia en een 
popstadium naar het volwassen insect, het imago.  
Ook wantsen hebben voorvleugels die de daaronder liggende vleugels beschermen, 
maar bij wantsen zijn de voorvleugels leerachtig, in de tophelft zelfs vliezig, en ze liggen 
met hun top over elkaar heen. Wantsen hebben antennen met maar 4 of 5 leden, die 
soms heel lang kunnen zijn. Verder hebben alle wantsen een steeksnuit waarmee ze 
zich voeden en ook kunnen verdedigen. Sommige soorten, ook in ons land, zijn berucht 
om de pijnlijke steken die ze kunnen toebrengen als ze onvoorzichtig worden opgepakt. 
Niet voor niets worden de waterwantsen die bekend staan als bootsmannetjes of 
ruggenzwemmers ook wel ‘waterwespen’ genoemd. Ook roofwantsen van de familie 
Reduviidae, waarvan je in Brabant verschillende soorten kunt tegenkomen, kun je beter 
niet al te lichtvaardig aanpakken. In hun ontwikkeling wijken wantsen duidelijk af van 
kevers doordat ze geen popstadium hebben. Jonge wantsen die uit het ei komen 
hebben nog geen vleugels, maar lijken al een klein beetje op volwassen dieren. Ze 
vervellen nog 4 of 5 keer en krijgen bij de laatste vervelling de kenmerkende vleugels. 
Net als kevers kunnen veel wantsen goed vliegen. 
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Soorten 
 

Veel Europese wantsen zijn warmteminnend. Daarom is het niet 
vreemd dat de grootste aantallen soorten in het zuiden van Europa 
voorkomen. Zo zijn uit Italië 1373 soorten bekend en uit Finland maar  

486, terwijl beide landen ongeveer even groot zijn. Ons land neemt een tussenpositie in 
en bovendien neemt het aantal inlandse wantsen bij ons toe, met name doordat 
zuidelijke soorten oprukken naar het noorden. In 2003 waren 610 soorten uit ons land 
bekend, terwijl de teller nu op 644 soorten 

2)
 staat. Dat houdt in dat er in de afgelopen 

14 jaar 34 soorten wantsen bij zijn gekomen. Hoewel het lastig te bewijzen valt, speelt 
klimaatverandering hierbij ongetwijfeld een rol van betekenis. Naast Europese soorten 
uit het zuiden, komen sommige nieuwe soorten uit andere delen van de wereld. Zo is in 
2002 Nysius huttoni in ons land gevonden en in 2007 de indrukwekkende bladpoot-
wants (Leptoglossus occidentalis), de eerste afkomstig uit Nieuw-Zeeland, de tweede uit 
Noord-Amerika. Beide soorten zijn in korte tijd algemeen geworden en zijn inmiddels 
op veel plaatsen in onze provincie te vinden. Zij behoren tot de invasieve exoten. 

 

 
                                     De tot 2 cm grote bladpootwants (Leptoglossus occidentalis) (foto’s Tineke Cramer). 

 

 
                                     Een van de 40 wantsenladen (foto’s Tineke Cramer). 
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Habitats 
 

Wantsen zijn te vinden in allerlei habitats. Vijfenveertig van de 644 
inlandse soorten behoren tot de waterwantsen. De meeste daarvan 
zijn gestroomlijnde goede zwemmers. Ze hebben echter geen kieuwen  

en moeten van tijd tot tijd naar het wateroppervlak komen om te ademen. Minder 
bekend is dat veel waterwantsen ook uitstekend kunnen vliegen. Daardoor kunnen ze 
gemakkelijk allerlei watertypen koloniseren en zijn ze vaak de eerste bewoners van 
nieuw ontstane wateren. Daarnaast komen er in ons land ook 19 soorten oppervlakte-
wantsen voor. Door de oppervlaktespanning van het water kunnen zij op het water 
lopen. Met name de grootste en bekendste van deze wantsen, de schaatsenrijders 
wagen zich gemakkelijk op open water, veel kleinere soorten blijven echter veilig tussen 
de oevervegetatie. Met name deze groep wantsen heeft in het verleden sterk te lijden 
gehad van watervervuiling. Door de aanwezigheid van fosfaat houdende wasmiddelen 
werd de oppervlaktewaterspanning zo sterk verlaagd dat de oppervlaktewantsen door 
het oppervlak heen zakten en verdronken. Een van onze grootste oppervlaktewantsen, 
de beekschaatsenrijder (Gerris najas) is in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw bijna 
uit ons land verdwenen. Een van de weinige plekken in ons land waar de soort heeft 
overleefd, is de Rosep in Midden-Brabant. De overige 580 inlandse wantsen zijn land-
wantsen. Zij bewonen een breed scala aan habitats, van moerassige oevers tot de droge 
zandgebieden in onze provincie. Sommigen leven in bomen of struiken, anderen leven 
voornamelijk op de grond onder planten en er is zelfs één groepje (Cydnidae) dat 
grotendeels ondergronds leeft. Een deel van de wantsen is carnivoor, waarbij ze hun 
steeksnuit gebruiken om de prooi aan te prikken en leeg te zuigen. Andere soorten 
gebruiken hun steeksnuit om het sap van groene planten of zaden op te zuigen. 
 

 
Tweetandschildwants (Picromerus bidens) met een leeggezogen bladwesplarve als prooi (foto Tineke Cramer). 
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De collectie 
 

Natuurmuseum Brabant bezit een rijke collectie wantsen. 
Vermoedelijk is het de grootste collectie in de Nederlandse 
natuurhistorische musea, na die van Naturalis. Hoewel Natuurmuseum  

Brabant altijd al een wantsencollectie heeft gehad, is de collectie pas tussen ca. 2008 en 
eind 2015 in flink tempo gegroeid. Dat is met name te danken aan de inzet van Peter 
van Rooij uit Eersel, die in die periode als vrijwillig conservator de zorg voor de 
wantsencollectie had. Niet alleen breidde hij de collectie flink uit met eigen vangsten, 
maar hij richtte de collectie ook in volgens de nieuwste inzichten. Op deze wijze 
omvatte de collectie eind 2015 bijna 5000 exemplaren in 375 soorten. Begin 2016 nam 
de collectie echter in één klap nog sterker in omvang toe. Dat had twee belangrijke 
oorzaken. Het gemeentebestuur van Eindhoven had eind 2015 besloten om de planten- 
en diercollecties van het Milieueducatie centrum (MEC) in Eindhoven over te dragen 
aan Natuurmuseum Brabant. Daaronder bevond zich een collectie wantsen die was 
opgebouwd door Dik Hermes en Peter van Rooij. Maar nog belangrijker was het besluit 
van Peter, eind 2015, om te stoppen als conservator en zijn persoonlijke collectie te 
schenken aan het museum. Peter heeft naast de zorg voor de wantsencollecties van het 
Natuurmuseum en het MEC sedert 1976 ook gebouwd aan zijn eigen, kwalitatief zeer 
belangrijke wantsencollectie. Overigens kan het museum nog steeds een beroep doen 
op Peter voor determinaties van lastige soorten wantsen. De oorspronkelijke wantsen-
collectie van het Natuurmuseum en die van het MEC en van Peter van Rooij zijn 
inmiddels samengevoegd. De wantsencollectie van het Natuurmuseum omvat daardoor 
nu ruim 8.500 exemplaren die tot 675 soorten behoren. Het betreft geprepareerd 
materiaal dat wordt bewaard in 40 insectenladen van 40 x 50 cm. Daarnaast bezit het 
museum een collectie water- en oppervlaktewantsen op alcohol die nog niet volledig is 
geïnventariseerd, maar die naar schatting tenminste 40 soorten en meer dan 3000  
individuen omvat. Deze 
collectie is bijeengebracht 
door de Werkgroep 
Waterbiologie van de 
KNNV Eindhoven. Van de 
675 soorten uit de 
collectie staan er 483 op 
de Nederlandse lijst. Dit 
betekent dat het museum 
nu materiaal heeft van 
bijna 75% van de 
Nederlandse soorten De 
overige 192 soorten zijn 
buitenlandse soorten, 
waarvan een deel wellicht 
ooit ook nog eens in ons 
land kan worden 
gevonden. 

 

 
Peter van Rooij 
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Epiloog 
 

In het artikel over de collecties van Natuurmuseum Brabant 
1)

 is een 
aantal doelstellingen genoemd die de strategie bepalen voor de 
collectievorming. Samengevat komt de strategie er op neer dat de  

Brabantse natuur centraal staat in de collectie, maar dat de collectie zich niet tot 
Brabant hoeft te beperken. Natuur trekt zich niets aan van door mensen getrokken 
lijnen op de kaart. Soortgrenzen kunnen verschuiven zoals dat ook bij wantsen het 
geval is. Bovendien dient de collectie beschikbaar te zijn als referentie voor de 
determinatie van lastige soorten, waarbij het handig kan zijn om een breed scala aan 
soorten als vergelijkingsmateriaal beschikbaar te hebben. Daarom streeft het 
Natuurmuseum er naar om ook materiaal in de collectie te hebben van soorten die 
(nog) niet bij ons zijn aangetroffen, maar wel in andere delen van West-Europa. De 
huidige wantsencollectie is er een goed voorbeeld van dat deze strategie werkt. In het 
meest recente artikel over nieuwe wantsen in ons land 

2)
 worden drie voor ons land 

nieuwe soorten opgegeven. Twee van deze drie soorten blijken al aanwezig te zijn in de 
collectie, zodat die redelijk actueel is. 
Literatuur 

1. Mol, A. & M.-C. van de Wiel, 2017. De collecties van Natuurmuseum Brabant. – 
De Oude Ley 39 (3): 19-26. 

2. Aukema, B., T. Martens, N. Klunder & J. Prijs, 2017. Nieuwe en interessante 
Nederlandse wantsen VII (Hemiptera: Heteroptera). – Nederlandse 
Faunistische Mededelingen 48: 45-54. 

 

 
       Ook schaatsenrijders horen tot de wantsen (foto’s Tineke Cramer). 
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Terschelling:  
een parel in de Waddenzee 

 
 
Ad Kolen 
 
 
Brede 
interesses 
 

Een week op het eiland Terschelling betekent voor mij vooral vogels 
kijken. In de groep waarmee ik op pad was, in totaal 22 leden van de 
KNNV-afdeling Tilburg, bevonden zich meerdere vogelaars. Er was 
echter ook veel oog voor andere onderwerpen zoals planten,  

paddenstoelen, insecten en het landschap. Het landschap van Terschelling, werd op de 
eerste avond uitvoerig besproken door de plaatselijke deskundige Piet Zumkehr. Hij 
vertelde onder andere dat de aangeplante bossen op Terschelling oorspronkelijk 
bestonden uit 3 soorten dennen; Corsicaanse den, Oostenrijkse den en Zeeden. Deze 
aanplant was ten behoeve van de Staatsmijnen. In de loop van de week zag ik naast de 
3 genoemde soorten dennen, ook nog andere naaldbomen zoals Grove den en Fijnspar. 
Daarnaast zijn er verschillende loofbomen, meest eiken en esdoorns. De bossen met 
vaak een vrij onbegroeide bodem herbergen prachtige orchideeën (Dennenorchis, 
Kleine keverorchis) en het zeldzame Linnaeusklokje. Het Linnaeusklokje (Linnaea 
borealis) is zeldzaam in Nederland, met opmerkelijke groeiplaatsen op Vlieland en 
Terschelling. Het Linnaeusklokje is een dwergheestertje dat grote matten kan vormen 
die een zoete geur verspreiden. Ondanks het feit dat het Linnaeusklokje een 
aantrekkelijke verschijning is, wordt het opmerkelijk weinig door insecten bezocht. De 
verschijning op Vlieland en Terschelling wordt daarom toegeschreven aan trekvogels, 
die soms ongemerkt de kleverige dopvrucht over lange afstanden meetorsen. 

 

 
                       KNNV Terschelling; wadexcursie (foto Ad Kolen) 
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Bezemdophei 
 

Op zondagochtend stonden we te trappelen om al het moois dat Piet 
ons had verteld met eigen ogen waar te nemen. Onder leiding van Rob 
Vereijken gingen we per fiets een stukje van het eiland verkennen.  

Via de Oude IJsbaan naar Plakke 15, naar het strand en weer terug naar ons 
onderkomen in Hoorn. Piet had ons niets te veel verteld. Zelfs het Vals muizenoortje 
troffen we nog bloeiend aan. We waren onder de indruk van de Bezemdophei. Ook 
hebben we wat kunnen proeven van de cranberries. In de middag nam Hein Strick ons 
mee op paddenstoelenzoektocht in het Hoornsebos. We vonden o.a. Honingzwam, 
Scherpe russula, Krulzoom, Dennenkegelzwam, Oranjegroene melkzwam, 
Chloormycena en Kleefsteelmycena. 
 
 
Afzien en 
genieten 
 

De volgende dag voerde ons naar de Boschplaat, een natuurreservaat 
van 10 bij 5 km aan de oostzijde van het eiland. In kleine en grote 
groepen fietsten we de voormalige zandplaat op. Sommige bleven 
steken bij een zijgeul. Te voet verkenden we de kwelders en slikken. 

We vonden o.a. Melkkruid, Zeekraal, Zeealsem, Zeeweegbree, Lamsoor en Gewone 
zoutmelde. Anderen reden door tot het einde. Zicht op duizenden meeuwen, een jonge 
Jan van Gent en de vuurtoren van Ameland in de verte vergoelijkten de barre tocht 
ernaar toe. Gezamenlijk werd op dinsdagmiddag het wad verkend bij West-Terschelling 
o.l.v. Wanda Bakker van Staatsbosbeheer. Van haar leerden we het verschil tussen een 
mannetjeskrab en een vrouwtjeskrab. Het mannetje heeft aan de onderzijde een klein 
schildje in de vorm van een vuurtoren. Het vrouwelijk schildje heeft de vorm van een 
bijenkorf. Zoiets vergeet je dus nooit meer.   
 

 
      KNNV Terschelling; Noordsvaarder (foto Ad Kolen) 
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Noords-
vaarder 
 

Naast de uitvoerige verhalen van Piet op zaterdagavond over de 
Noordsvaarder, nam hij ons op woensdag mee naar dit verassende 
gebied. De Noordsvaarder is het westelijke deel van Terschelling, het 
was een grote zandplaat, die werd gescheiden door het  

Westerboomgat. De zandplaat schoof steeds op naar het oosten en verzandde midden 
19e eeuw het Westerboomgat. Het kwam daardoor vast te zitten aan Terschelling. Een 
stuifdijk vormt de enige bescherming van dit gebied, dat verder helemaal is 
overgeleverd aan de dynamiek van de natuur. In dit gebied zien we spontane 
duinvorming en duinafslag. De eigenaar SBB voert hier een dynamisch natuurbeheer.  
We beginnen in een vlak deel van het gebied aan de wandeling. Zicht op zeilschepen en 
duizenden rustende Rosse grutto’s met krijsende Waterrallen op de achtergrond, een 
prachtige start. Het verhaal van Piet dat er twee (onder)soorten zeekraal bestaan; lang- 
en kortarig, wordt met volle aandacht aangehoord. Het verschil zit hem in het meer of 
minder verkleuren en de behoefte aan meer of minder overspoeling door zout water. 
Zeekraal groeit vaak op de overgang, bij de vermenging van zout met zoet water.  
Langs en over grillig gevormde duinen, met ergens de hoogste top van het eiland, 
bereiken we meer begroeide delen van de Noordsvaarder. We lopen letterlijk vast op 
een ‘pad’ dat eindigt in duindoornstruwelen. Er was geen doorkomen aan. Uiteindelijk 
keren we op onze voetstappen terug en lopen we terug via een zandweg tussen 
metershoge wilgenstruiken. De donderdag kon naar eigen inzicht ingevuld worden. We 
waaierden dus in kleine groepjes uiteen over het eiland. Maar ’s avonds sloten we deze 
heerlijke week gezamenlijk af bij het tapasrestaurant in ons dorpje Hoorn. 
 

 
          KNNV Terschelling; Noordsvaarder pauze (foto Ad Kolen) 
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Hoe 
verrassend is 
vogelen? 
 

Samengevat waren de vogelwaarnemingen de moeite waard, vol 
verassingen! Verassend is vogelen eigenlijk altijd en daarom steeds 
boeiend. Bepaalde vogelsoorten verwacht je in een gebied, op 
anderen reken je helemaal niet. De grote aantallen Merels die zich op 
het eiland bevonden, waren eigenlijk wel het meest frappante, het  

meest opmerkelijke. Terwijl de gevolgen van het usutuvirus in Tilburg en omgeving nog 
duidelijk zichtbaar waren, struikelde je zo wat over de Merels op Terschelling. De 
plaatselijk populaties in Brabant herstellen zich maar langzaam. Zo te zien is er echter 
volop aanvulling van Merels uit noordelijke en noordoostelijke streken onderweg.  
Kort na aankomst op Terschelling viel de talrijkheid van de aanwezige Merels direct op. 
Overal kwam je ze tegen, vaak ook samen met andere vogels. Forse aantallen werden 
gezien met als duidelijk voorbeeld: Op de laatste dag, kort voor vertrek terug naar 
Brabant, telde ik 22 Merels op het gazon achter Huize ter Schellinck. Deze aantallen 
lagen beduidend hoger dan de aantallen Merels, die onder normale omstandigheden, 
de laatste jaren in en om Tilburg werden gezien. Andere familieleden van de Merel 
waren ook volop aanwezig. Vooral Koperwieken, waarvan de aantallen gedurende het 
verblijf opliepen. Kramsvogels werden ook vaak gezien, wel in wat lagere aantallen. De 
laatste dagen verschenen hier en daar ook Zanglijsters in beperkte aantallen. 
 

 
KNNV Terschelling; waddendijk Scholeksters (foto Ad Kolen) 
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89 soorten 
 

In totaal werden deze week 89 soorten vogels waargenomen. Van een 
aantal soorten werden slechts enkele exemplaren gezien; Jan van gent, 
Dodaars, Fuut, Roodhalsgans, Nijlgans, Tafeleend, Havik, Staartmees  

Sperwer, Waterral, Holenduif, Groene specht, Zeekoet, Beflijster, Tjiftjaf en Zwartkop. 
Van andere soorten werden extreem hoge aantallen (1000-den) genoteerd, met name 
Scholekster, Goudplevier, Rotgans, Wulp en Koperwiek. Grauwe ganzen troffen we 
zowel op graslanden als buitendijks op het wad aan, in aantallen die niet heel hoog 
lagen. Meerdere malen werden ook Brandganzen waargenomen. Rietganzen zagen we 
eenmaal overvliegen. Een Nijlgans bevond zich tussen honderden Grauwe ganzen. 
Rotganzen in ruste, in aantallen van vele honderden exemplaren werden op de 
graslanden op het eiland met hoog water aangetroffen. Tijdens een drietal tochten, bij 
laag water over de waddendijk, troffen we enorme aantallen Rotganzen aan. Het rot-
rot klonk vaak uit alle richtingen en ze veroorzaakten een constante geluidsgolf vanuit 
het wad. Die aantallen waren veel hoger dan die tijdens hoog tij op het eiland 
verbleven. Mogelijk gebruiken de Rotganzen andere delen van het eiland of andere 
eilanden om de hoogwaterperioden te overbruggen. Vijf soorten meeuwen die in 
Nederland broeden, Kokmeeuwen, Stormmeeuwen, Zilvermeeuwen, Kleine en Grote 
mantelmeeuwen, werden vaak gezien. Opvallend was het in verhouding hoge aantal 
Grote mantelmeeuwen. De Huismus, een vaste bewoner van het eiland, kwamen we 
overal tegen. De kleinschaligheid en de vele houtsingels, heggen en de gewoonlijk niet 
zo heel intensieve boerenbedrijven vormen een goede leefomgeving voor de Huismus. 
Voldoende beschutting vinden ze overal om zich zo te verstoppen voor aanvallen van 
roofvogels. Meerdere Sperwers en ook een Havik werden gezien op het eiland. 
 
 
Eider en 
Roodhalsgans 
 

Helemaal thuishorend in deze omgeving en bijzonder voor Brabanders 
is de Eider. Dobberend op het water zijn ze al speciaal. En ook vliegend 
boven het wad en de Noordzee valt deze forse eend op. Vooral de 
mannetjes met het zwart-witte patroon. De rug is wit, de zwarte slag- 

pennen en staart steken daar opvallend tegen af. Een aantal bijzonderheden (volgens 
waarneming.nl) werd door een of meerdere leden van onze groep op het eiland gezien 
zoals de Beflijster en de Roodhalsgans. Jammer, maar zelfs na verwoede pogingen is het 
me niet gelukt de twee Roodhalsganzen te zien! ’Helaas’ zal ik nog een keer terug 
’moeten’ gaan! Alles bij elkaar was het een goede week! 
 
 
Een bedankje 
 

Een dikke pluim verdienen Marlieke van Woerkom en Rob Vereijken, 
want zij regelden deze prachtige natuurvakantie met alles er op en er 
aan. Op een mooi eiland, voor een ’habbekrats’ en met mooi weer,  

bedankt! We verbleven in het sfeervolle ’Huys ter Schellinck’, in het dorp Hoorn. Koken 
deden we zelf, op toerbeurt. Kijk voor meer vogelervaringen en andere 
natuurbelevenissen op mijn weblog ’vogelsenzo’  http://vogelsenzo.blogspot.nl 
Reacties en vragen kun je sturen naar  adkolen@kpnmail.nl 
Naschrift redactie: Van de diverse excursies tijdens deze week zijn verslagen gemaakt 
door de deelnemers. Deze worden nog gebundeld tot een uitgebreider verslag. 
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Paddenstoelen in de 
Dongevallei 

 

 
Guido Stooker 
 
 
Een bijzonder 
jaar 
 

Op 20 oktober is door de Paddenstoelenwerkgroep van de KNNV-
Tilburg weer de inmiddels traditionele Dongevallei-wandeling 
gehouden. Omdat we daar vorig jaar maar een beetje halfbakken 
doorheen hadden gestiefeld, bezochten we dit jaar alléén deelgebied 2 

inclusief het eiland. Dat zouden we nu eens goed doorakkeren. Rond het eindtijdstip 
(13.00 uur) hadden we toch weer niet het hele gebied gehad. Volgend jaar dan maar 
beginnen met het eiland? We waren dit keer met z’n achten (zie deelnemerslijst). Het 
was qua weer tot nu toe een raar jaar met een nazomer/voorherfst die tot vlak voor de 
excursie langdurig erg droog was geweest. Gelukkig begon het in de week voorafgaand 
te regenen (!). Er werden niet zoveel paddenstoelen gevonden, maar wel een aantal 
bijzondere. En wat ik niet had verwacht: 19 nieuwe soorten voor de Dongevallei 
(waarover verderop meer). Cor en Marij Klijsen waren ter verkenning de zondag ervoor 
reeds in deelgebied 3 wezen struinen. Zij kwamen thuis met een lijstje van 17 soorten. 
Met de 49 aangetroffen soorten van de excursiedag kwamen we in 2017 op een 
soortenaantal van in totaal 56 verschillende schimmels, paddenstoelen en 
slijmzwammen. Toch nog een respectabel aantal voor zo’n klein gebiedje en dat in ruim 
3,5 uur!  

 
                        Witpootglinsterkopje (foto Bart Horvers) 
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Bijzondere 
soorten 
 

Zoals gemeld, waren daar een klein aantal bijzondere soorten onder. 
Natuurlijk troffen we weer het Lilaroze kalknetje (Badhamia lilacina) 
aan. Blijft leuk om deze uiterst zeldzame soort hier elk jaar weer te 
treffen. Ook stonden we lang stil bij de aardtongen. De Slanke  

aardtong (Geoglossum umbratile) stond er met tientallen. Er werden er een paar 
verzameld, want sommige zagen er net een beetje anders uit. Dat bleek later ook, want 
toen Bart ze thuis verder determineerde, bleek er een Kortsporige aardtong 
(Geoglossum elongatum) tussen te zitten. Maar nog leuker was het dat er òp de 
aardtongen nog een andere schimmel zat: de Aadtongzwamvreter (Hypomyces 
papulasporae). Bart is er nog speciaal voor naar het terrein teruggekeerd. Helemaal uit 
z’n dak ging hij bij een verse hoop gestort maaisel. Daar ontdekte hij het 
Witpootglinsterkopje (Diachea leucopodia). Toen we de hoop beter bekeken, 
manifesteerde het ragfijne schimmeltje zich op zowat elk takje en blaadje in rijtjes 
kleine witte poppetjes van ca.1-2mm hoog. Bijgaande foto’s zijn het resultaat van een 
half uurtje ‘Bart kwijt’.  
Bijgevoegd de soortenlijst. De naamgeving en codering is gebaseerd op de Beknopte 
Standaardlijst van Nederlandse paddenstoelen (2013). De Rode Lijstcodering is 
gebaseerd op het rapport Rode Lijst Paddenstoelen 2008. De zeldzaamheidsklassen zijn 
berekend uit de meldingen in het NMV-bestand en gebaseerd op de periode vanaf 
1990. 
 
Soortenlijst paddenstoelen 2017 Dongevallei (deelgebied 3: en deelgebied.) KNNV-Tilburg 

code species NL-naam zeldzaamheid 

2050 Agrocybe erebia Leverkleurige leemhoed vrij algemeen (6) 

95070 Alnicola escharoides Bleke elzenzompzwam zeer algemeen (8) 

0003110 Amanita muscaria Vliegenzwam zeer algemeen (8) 

903070 Badhamia lilacina Lilaroze kalknetje uiterst zeldzaam (1) 

0008079 Bolbitius titubans Dooiergele mestzwam zeer algemeen (8) 

581010 Cheilymenia granulata Oranje mestzwammetje algemeen (7) 

0286010 Clavulina cinerea Asgrauwe koraalzwam algemeen (7) 

0286020 Clavulina coralloides Witte koraalzwam zeer algemeen (8) 

287030 Clavulinopsis helvola Gele knotszwam algemeen (7) 

26170 Coprinellus disseminatus Zwerminktzwam zeer algemeen (8) 

0026420 Coprinopsis lagopus Hazenpootje zeer algemeen (8) 

0583040 Cordyceps militaris Rupsendoder algemeen (7) 

28590 Cortinarius hemitrichus Witschubbige gordijnzwam algemeen (7) 

298010 Cylindrobasidium laeve Donzige korstzwam zeer algemeen (8) 

589220 Dasyscyphella nivea Sneeuwwit franjekelkje vrij algemeen (6) 

0303010 Datronia mollis Wijdporiekurkzwam algemeen (7) 

914010 Diachea leucopodia Witpootglinsterkopje zeldzaam (3) 

41060 Entoloma sericeum Bruine satijnzwam zeer algemeen (8) 

46210 Galerina clavata Groot mosklokje algemeen (7) 

46230 Galerina hypnorum Geelbruin mosklokje zeer algemeen (8) 

46300 Galerina jaapii Witgeringd mosklokje matig algemeen (5) 

0319010 Ganoderma lipsiense Platte tonderzwam zeer algemeen (8) 

606080 Geoglossum elongatum Kortsporige aardtong niet in NMV-bestand (0) 
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606050 Geoglossum umbratile Slanke aardtong vrij algemeen (6) 

0059089 Hygrocybe conica Zwartwordende wasplaat algemeen (7) 

0059200 Hygrocybe miniata Gewoon vuurzwammetje algemeen (7) 

0063060 Hypholoma fasciculare Gewone zwavelkop zeer algemeen (8) 

552010 Hypomyces chrysospermus Goudgele zwameter algemeen (7) 

625130 Hypomyces papulasporae Aardtongzwameter niet in NMV-bestand (0) 

0067030 Laccaria laccata Gewone fopzwam zeer algemeen (8) 

0069140 Lactarius controversus Populiermelkzwam algemeen (7) 

0069440 Lactarius quietus Kaneelkleurige melkzwam zeer algemeen (8) 

070100 Leccinum scabrum Gewone berkenboleet algemeen (7) 

0070130 Leccinum variicolor Bonte berkenboleet algemeen (7) 

635010 Leotia lubrica Groene glibberzwam algemeen (7) 

359010 Macrotyphula fistulosa Pijpknotszwam zeer algemeen (8) 

0084140 Marasmius oreades Weidekringzwam zeer algemeen (8) 

0091300 Mycena galericulata Helmmycena zeer algemeen (8) 

0091320 Mycena haematopus Grote bloedsteelmycena zeer algemeen (8) 

650010 Nectria cinnabarina Gewoon meniezwammetje zeer algemeen (8) 

0101079 Panaeolus papilionaceus Franjevlekplaat algemeen (7) 

0393010 Physisporinus sanguinolentus Bloedende buisjeszwam algemeen (7) 

0114020 Pluteus cervinus Gewone hertenzwam zeer algemeen (8) 

124010 Rickenella fibula Oranjegeel trechtertje zeer algemeen (8) 

726010 Rosellinia aquila Lentetepelkogeltje algemeen (7) 

0126410 Russula claroflava Gele berkenrussula algemeen (7) 

0126370 Russula emetica sl, Braakrussula sl. zeer algemeen (8) 

0126440 Russula fragilis Broze russula zeer algemeen (8) 

126720 Russula ochroleuca Geelwitte russula zeer algemeen (8) 

397010 Schizopora paradoxa Witte tandzwam zeer algemeen (8) 

0409060 Stereum subtomentosum Waaierkorstzwam zeer algemeen (8) 

417070 Trametes versicolor Gewoon elfenbankje zeer algemeen (8) 

0940100 Trichia scabra Gezellig draadwatje matig algemeen (5) 

137110 Tricholoma fulvum Berkenridderzwam algemeen (7) 

0139030 Tubaria dispersa Meidoorndonsvoetje vrij algemeen (6) 

424020 Typhula erythropus Roodvoetknotsje algemeen (7) 

231010 Vascellum pratense Afgeplatte stuifzwam zeer algemeen (8) 

  aantal soorten 56   

(Om de tabel leesbaarheid te houden wordt deze lijst vereenvoudigd weergegeven) 
 
 
Hulp troepen 
 

Aan de inventarisatie hebben meegeholpen: Irma Biemans, Huub 
Claessen, Bart Horvers, Marij Klijsen, José Langens, Brigit Pontzen, 
Jacques Smout en Guido Stooker. 

Dank voor de achteraf-determinaties van de paddenstoelen door Bart Horvers en 
Jacques Smout en het corrigeren van de paddenstoelnamen door José Langens. 
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Natuurwerkdag Gorp De Leij  
 
Berry Staps 
 
 
De locatie 
 

We rijden, op een nevelige ochtend, een mooie setting binnen. 
Verscholen achter houtwalletjes ligt een bosweide waar een keet en 
twee tenten op ons staan te wachten. Dit is vandaag, zaterdag 4  

november, de plek voor de Natuurwerkdag 2017. Een mooie plek om ruim 80 mensen 
een mooie dag te bezorgen. 
 

 
Voor-
bereidingen 
 

De tenten en de keet zijn gisteren al op hun plek gezet. Maar dat is niet 
het enige. Je bent gastheer en dat schept de verplichting om je gasten 
zo goed mogelijk te faciliteren. En dat is niet altijd eenvoudig in de vrije 
natuur zonder stromend water en een stopcontact. 

Er gaat dan ook behoorlijk wat voorbereiding aan vooraf.  
- werkplekken bepalen. Het is om veiligheidsreden niet gewenst om veel mensen op  
  een kluitje te laten werken. 
- wat kan er omgezaagd worden en wat niet (markeren van de bomen (blessen) 
- zaken om op te letten (mierennest markeren tegen betreding, gevaarlijke oude bomen 
  verwijderen, markeren, enz) 
- koffie, soep, tent, zitplaatsen, arbo en veiligheid, publiciteit, media, enz. 
Dit alles kan niet 
zonder de mede-
werking van een 
enthousiaste groep 
vrijwilligers en mensen 
van Brabants 
Landschap. De 
voorbereidingen 
moeten ervoor zorgen 
dat zo’n dag soepel 
verloopt. De start is 
altijd een beetje 
improviseren. Als je 
een groep van 80 
mensen een vrije 
keuze geeft om een 
bepaald werk te gaan 
doen, dan moet je wat 
‘chaos’ accepteren. 
 

 

 
Ontvangst op de bosweide (foto Berry Staps) 
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Ontvangst 
 

Na het aanmaken van het kampvuur, het ophangen van de vlaggen, en 
het zetten van de koffie, komen de eerste deelnemers aanlopen. Ook 
na 13 jaar blijft het leuk om alle mensen te ontvangen. Er zijn bekende  

gezichten bij die jaarlijks terugkomen en ook nieuwe gezichten die wat onwennig de 
omgeving afspeuren. Ik probeer dan de boodschap mee te geven, wees welkom en 
geniet van de dag. De Lokale omroep Goirle heeft onze activiteit ook opgemerkt en 
komt een sfeerreportage maken. Hmm, vergeten om naar de kapper te gaan. Dan houd 
ik mijn hoed maar op, dan zien ze het niet. 
 
 
Divers 
beheerwerk 
 

We werken vandaag in drie groepen. Eén groep is aan de slag rondom 
de bosweide. De weide grenst aan de Rovertse Leij. De oeverzone is 
inmiddels flink begroeid. Door de opslag te verwijderen ontstaat een 
doorkijk over de bosweide naar de beek. Dat wordt mooi. 

Een andere groep heeft als opdracht om een ven vrij te maken van opschot. Ook de 
bomen en struiken op het eiland moeten er van af. Er is echter een klein dingetje. Er is 
geen brug naar het eiland. Het water is te diep om erdoor te lopen en te ondiep om te 
varen. Met creativiteit en zelfredzaamheid wordt provisorisch een brug gemaakt.  
De derde locatie is het pad langs de beek. Er moet een beter zicht komen op de beek en 
de aangrenzende weilandjes. Aan het begin van het pad staan een paar knotbomen die 
een flinke snoeibeurt nodig hebben. Ze staan echter nogal dicht bij de boerderij en de 
vallende takken kunnen de boerderij raken. Dus eerst goed denken en plannen. 
 

 
Takken afvoeren van het eiland via de geïmproviseerde brug ( foto Berry Staps) 
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Volop 
energie 
 

Zoals gewoonlijk staan de mensen te popelen om aan de slag te gaan. 
Voordat de laatste mensen een zaag hebben bemachtigd, hoor ik de 
eerste bomen al vallen. Na een flink uur werken blijkt dat de 3

e
 groep 

veel meer werk heeft verzet dan we gepland hadden. Kennelijk hebben 
die alleen maar keihard gewerkt en niet genoten van de mooie omgeving. Ik hoop toch 
wel dat ze de IJsvogel langs hebben zien vliegen. Gelukkig hebben we een reserve-
locatie gepland waar naar uitgeweken kan worden. In de pauze kunnen we genieten 
van de heerlijke soep die aangeboden is door De Nieuwe Hoef. 
 

 
                            De dunne takken zijn ‘geblest’ de Eik niet. Die mag blijven staan!.(foto Berry Staps) 

 

 
                       Er wordt ruimte gemaakt rond de bosweiden (foto Berry Staps) 
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Op naar het 
volgend jaar 
 

In de loop van de dag komen deelnemers van voorgaande jaren, of 
deelnemers die om ‘medische’ redenen vandaag niet mee konden 
helpen, even langs voor een bakkie koffie. Ze willen toch weer even 
aan de sfeer proeven. Als de energie van de deelnemers onder het  

‘duracel level’ komt, wordt het resultaat van de dag opgenomen. Tevreden wordt er 
nog wat koffie gedronken en gekletst. Ik zie alleen lachende gezichten bij het afscheid. 
Iedereen belooft volgend jaar terug te komen. Het kampvuur wordt gedoofd, de tenten 
afgebroken en de aanhanger volgeladen. Het is al schemerig als we naar huis gaan met 
een aanhanger vol met ‘spullen’. Onderweg pikken we nog de routepijlen op die de 
vrijwilligers naar de juiste plek hebben geleid. Een attente wandelaar kwam even 
polshoogte nemen. Of we toch niet van plan waren om de ‘ troep’ ergens in de sloot te 
dumpen. Nou, nee die hebben we volgend jaar weer keihard nodig.  
 

 
Barbara ziet er op toe of er niet per ongeluk Gagel wordt verwijderd. ( foto Berry Staps) 
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Museumnieuws  
 
Natuurmuseum Brabant activiteiten 1e kwartaal 2018 
Spoorlaan 434, Tilburg 
Datum   Activiteiten 
9 jan    lezing Nachtvlinders 
13 feb    lezing Zeespiegelstijging, toen en nu 
13 mrt    lezing Saturnus, planeet met de ringen 
19 mrt    lenteBOS 
voorjaar 2018  vernieuwing trappenhal noordkant 
voorjaar 2018  tentoonstelling Bijen 
voorjaar 2018  fototentoonstelling 
 
 
Pub-Quiz 
 

Heeft u de PUBquiz in café De Witte Geit al gedaan? Niet? Echt op uw 
agenda zetten! Dit café bevindt zich in de nieuwe zaal Jouw Brabant, 
mijn Brabant in Natuurmuseum Brabant. Een ode aan het Brabantse  

Landschap. Hier draait het allemaal om herinneringen aan het landschap van inwoners 
van Brabant, maar ook van bezoekers van buiten de provincie. Deze zaal laat deze 
herinneringen tot leven komen en wil mensen aanzetten tot uitwisseling van verhalen. 
Dat kan bijvoorbeeld bij een herinneringenwand, maar ook in de rest van de zaal zijn er 
genoeg aanknopingspunten. Nog meer verbouwingsplannen: de trappenhal staat op de 
nominatie voor een make-over. Dit gaat gebeuren in samenwerking met Brabants 
Landschap, Kempens Landschap en KNNV Tilburg. Ook komt hier een mini-route van de 
succesvolle wandelapp Vossenstreken. Nadere informatie volgt!  
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LEZINGEN 

Het tweede deel van het lezingenseizoen is bepaald niet het minste. 
Hopelijk had u de data al genoteerd? Op dinsdag 9 januari vertelt 
Pieter van Breugel over de meer dan 2000 soorten nachtvlinders, 

de spinners en de spanners, de pijlstaarten en de beervlinders. Een maand later staat 
Salomon Kroonenberg op het programma met een intrigerende lezing over de 
zeespiegelstijging. En op 13 maart sluit Wim Holwerda van WEGA Astro het seizoen af 
met een lezing over de planeet met de ringen: Saturnus. 
 

 
Nachtpauwoog is een van de nachtvlinders (foto Pieter van Breugel) 

 

 
Overige 
tentoon-
stellingen 

Voor het voorjaar staan er twee kleinere tentoonstellingen gepland, 
waarbij de precieze data nog niet bekend zijn. Er wordt nog volop aan 
gewerkt, maar een klein tipje van de sluier lichten we alvast voor u op.  
Het eerste project is een kleinschalig fotoproject, waarbij foto’s 
worden geëxposeerd van jonge mensen (15-17 jaar) die hun camera  

gebruiken om naar natuur te kijken. Het resultaat is bijzonder! De tweede tentoon-
stelling gaat over de wilde bijen, waar het zoals bekend niet goed mee gaat. Om daar 
iets aan te doen, ontwikkelt het SNNC het project “Nederland zoemt”. Onderdeel 
hiervan is een tentoonstelling die in 11 natuurhistorische musea te zien zal zijn in 
estafettevorm. Hiermee willen de musea aandacht vragen voor het feit dat onderzoek 
naar wilde bijen daarom belangrijk is, en dat natuurmusea en hun collecties daar een 
belangrijke bijdrage aan kunnen leveren. De meest actuele informatie over deze 
tentoonstellingen volgt binnenkort op de website van het museum.  
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 Witte gij ut?  
 
Rob Vereijken 
 
 
Een vreemd 
ei 
 

Ger Bogaers deed op 22 september 2017, samen met o.a. Irma 
Biemans, mee aan een paddenstoelenzoektocht in de bossen bij Dorst. 
Paddenstoelenliefhebbers buigen zich natuurlijk vaak naar de bodem, 
maar deze keer was het geen zwam, maar een ei dat de aandacht trok. 

Irma vond een bijna complete eischaal, die groter was dan een kippenei. De schaal was 
grijsbeige met donkerbruine spikkels. Ger nam het mee, omdat hij geen enkele hier 
voorkomende grote broedvogel kende met dusdanig gespikkelde eieren. Jammerlijk 
ging met het vervoer een en ander mis, zodat de juiste grootte nog moeilijk te bepalen 
is. Thuis raadpleegde Ger de Elseviers Broedvogelgids van C. Harrison, waarin alle in 
Europa voorkomende vogeleieren worden afgebeeld, maar niet het ei uit de bossen van 
Dorst.  Probleem dus: van welke vogel is dit ei? Mogelijk van een cultuurvogel? Maar 
hoe komt dat dan in het bos? Volledigheidshalve: enkele tientallen meters van het 
gevonden ei vonden Ger en Irma resten van een tweede, zo’n zelfde, ei. Wie weet de 
oplossing van dit raadsel? 
 

 
Het vreemde bosei (foto Ger Bogaers) 
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Zacht en 
zwart 
 

De vrijdagwandelingen van de KNNV zijn erg in trek. Coby Spuls-Veld 
ging op 8 december mee naar de Oude Hondsberg. Onderweg naar het 
Rietven kwamen ze een “aangevreten” boom tegen. Aan de ene kant 
was die licht van kleur en zacht, terwijl de andere kant hard en zwart  

was. Coby heeft er foto’s van gemaakt en kon niet vinden wie de veroorzaker is. Het 
verbaasde haar ook dat er op deze plek maar één boom aangetast was? Misschien een 
mooie vraag om eens rustig bij de kerstboom op te lossen. 
 

 
Zachte kant van de boom (foto Coby Spuls-Veld) 

 
Zwarte kant van de boom (foto Coby Spuls-Veld) 

 
 
Nieuwe 
vragen 

Graag weer reacties en nieuwe vragen. Heb je een idee waar dat ei 
vandaan komt en wie het daar heeft gelegd? Of denk je meer te weten 
over de aangetaste boom? Antwoorden en natuurlijk ook nieuwe 
vragen of onbekende waarnemingen zijn van harte welkom. 

Reacties tot 18 februari 2018 kunnen in de volgende aflevering verwerkt worden. 
Berichten naar Rob Vereijken: 013-5438841/06-83125218 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 1

e
 kwartaal van 2018. 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 7 januari  Nieuwjaarswandeling De Oude Warande 
   De Oude Warande vormt een mooi restant uit lang vervlogen 
   tijden. Na afloop chocomel en snert.  
Start   10.00 tot 12.00 uur 
Vertrekpunt  Start: Parkeerterrein Universiteit van Tilburg 
 
Zondag 25 februari  Wandeling Galgeven 
   Een heerlijke winterwandeling in een gebied met rijke  
   historie en prachtige natuur.  
Start   10.00 -13.00 uur  
Vertrekpunt  Café Mie Pieters, Laag Heukelomseweg 13,  
   5059 AN Heukelom 
 
Zondag 24 maart   Ontdek Stadsbos013 in Zuid-West Tilburg 
   Ontluikende natuur, verrassend en uitdagend, over Landgoed  
   en Akkerland van Oude Leij tot Voedselbos langs bloemrijke  
   bermen. 
Start   10.00 -12.00 uur  
Vertrekpunt  De Groene Muzen, Nieuwelijn 3, 5032 PB Tilburg 
 

 



Secretariaat KNNV-afd. Tilburg
Veldhovenring 27
5041 BA  Tilburg




