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KNNV-Nieuws  
 
 
Afdelings-
fietstocht 

Op 1 oktober 2017 hebben we een supergeslaagd 80-jarig jubileum 
gevierd waaraan maar liefst 120 leden hebben deelgenomen. Het leek 
het bestuur een goede gedachte om ook in 2018 een specifieke 
verenigingsactiviteit te gaan organiseren en de keuze is gevallen op 
een fietstocht in eigen omgeving. De tocht moet nog worden uitgezet  

maar we hebben wel alvast een datum geprikt om te noteren: zondag 16 september! 
 

 
25 Jaar 
onderzoek in 
de Kaaistoep 

In 1995 zijn enkele leden van onze afdeling gestart met inventarisaties 
in de Kaaistoep. Inmiddels zijn er zeker 75 leden actief in dit gebied. 
Dat betekent dat 2019 het 25

ste
 onderzoekjaar is en het bestuur wil in 

2020 uitgebreid stilstaan bij ‘25 jaar onderzoek in de Kaaistoep’. 
Tijdens de ALV zijn de aanwezige leden hierover geïnformeerd. 

De projectgroep ‘Kaaistoep 25 jaar’ heeft de volgende initiatieven ontplooid: 
- Boek, waarin het onderzoek en de onderzoekers centraal staan 
- Verzamelen van alle data en deze, op een zo mogelijk uniforme wijze verwerken in  
  tabellen. Daarnaast een overzicht van alle auteurs, artikelen, verslagen, betrokkenen 
  bij Kaaistoep-onderzoek. Al deze informatie komt op een website te staan. 
- Een expositie in Natuurmuseum Brabant, gepland voor februari 2020. 
- Een symposium-achtige Kaaistoep-dag. 
- Diverse activiteiten in 2020 in de Kaaistoep zoals nacht van de vleermuis, soort van  
  het jaar, openbare excursies, enz.  
Ieder onderwerp heeft een kartrekker maar er is veel werk te verzetten: alle waar-
nemingen verzamelen en op de juiste wijze coderen, een promotie en marketingplan 
maken en waarschijnlijk zijn we nu nog wel iets vergeten. We willen de rijkdom van De 
Kaaistoep in 2020 uitgebreid in het zonnetje zetten. 25 Jaar onderzoek, daar mag je 
trots op zijn en het aan iedereen vertellen. Mocht u een bijdrage willen leveren, 
beschikt u over kwaliteiten die wij nog niet van u weten, neem dan contact op met de 
secretaris, Marie-Cécile van de Wiel,  secretaris@tilburg.knnv.nl   
 

 
Huismus 
zoekt 
onderdak 

Gelukkig hoor je af en toe weer huismussen in de stad.  
De KNNV-afd. Tilburg heeft van de gemeente Tilburg de opdracht 
gekregen om voor 72 huismusdakpannen, model ‘kruispan’, een 
plaatsje te zoeken. De pannen worden geplaatst met minstens 4 stuks 
tegelijk, dus er worden 18 adressen gezocht. Kruispannen liggen vooral  

op wat oudere huizen. Binnenkort zult u de aankondiging van het project in de krant 
lezen. Als u onderdak wilt verlenen aan de Huismus, meld u dan aan. Enkele leden van 
de vogelwerkgroep kiezen de meest geschikte locaties uit de aanmeldingen uit.  
Mocht u andere dakpannen hebben en ook geïnteresseerd zijn, meld u dan ook aan.  
Het formulier voor deze actie vindt u ook op de website  www.knnv.nl/tilburg  



 3 

 
Cursus 
zoogdieren 

Een lang gekoesterde wens gaat in vervulling: er komt een basiscursus 
over zoogdieren. Jos Marcelissen geeft deze cursus en Natuurmuseum 
Brabant faciliteert ons weer met ruimte, materialen en lekkere koffie.  
De invulling is als volgt: 

15 mei: inleiding over vleermuizen en aansluitend een vleermuisexcursie in 
Moerenburg. 
25 september: diverse vormen van onderzoek zoals cameraval, batlogger, sporen, enz. 
23 oktober: aandacht voor kleine zoogdieren. 
13 november: aandacht voor grote zoogdieren 
27 november: nieuwe zoogdieren in Nederland + aandacht voor exoten.  
Tenslotte is er nog een excursie gepland op 10 november.  
Kosten cursus inclusief kopje thee/koffie tijdens de theorie-avonden: € 25,- voor 
KNNV/IVN-leden, niet-leden betalen € 50,-, inclusief een KNNV-cursuslidmaatschap.  
Aanmelden: alleen via het formulier op de website  www.knnv.nl/tilburg  
Er kunnen maximaal 25 deelnemers inschrijven.  
 

 
Nederland 
zoemt 

Half april gaat het landelijk project ‘Nederland zoemt’ van start. Het 
initiatief hiervoor ligt bij de samenwerkende Natuurmusea. Op 21 en 
22 april is het Bijentelweekend. Ter voorbereiding geven onze 
bijendeskundigen een lezing en verzorgen zij twee excursies. 

Dinsdagavond 17 april  
Lezing: Bijen en hommels - door Wim Klein & Theo Peeters 
Aanvang: 20.00 uur in Natuurmuseum Brabant 
In deze duolezing wordt een globaal overzicht gegeven van de wilde bijen en hun 
levenswijze in Nederland. Het eerste deel zal bestaan uit een inleidend verhaal over 
wilde bijen. Daarbij wordt ook al vooruitgelopen op de bijenexcursie in de Drunense 
Duinen op zondag 22 april. Welke soorten kunnen we verwachten op de bloeiende 
kruipwilgen? Het tweede deel van de lezing zoemt in op de levenswijzen en de 
herkenning van hommels. 
Excursie zaterdag 21 april 
Bijen- en hommelochtend in de Naturentuin te Goirle 
Tijd: 10.30 – 12.30 uur 
Theo Peeters en André van Eck gaan samen met u op zoek naar wilde bijen en hommels 
in de Naturentuin van Anneke Scholte. Het wordt beslist een leerzame ochtend. 
Excursie zondag 22 april 
Bijen en Kruipwilgen in de Drunense Duinen 
Tijd: 11.00-13.00 uur.  
Theo Peeters, Wim Klein en Aad van Diemen nemen u mee naar de Kruipwilgen, die in 
bloei staan in de Drunense Duinen. Voor deze excursie moet u zich vooraf aanmelden 
via het formulier op de website  www.knnv.nl/tilburg  
Na aanmelding ontvangt u de startplaats van de excursie. Bij slecht ‘bijenweer’ wordt 
de excursie afgelast en ontvangt u bericht via de mail. 
Er kunnen maximaal 25 deelnemers mee.  
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Inschrijving 
Natuurcursus 
geopend 

In september a.s. start er weer een nieuwe Natuurcursus in Tilburg. De 
organisatie van de cursus is in handen van de IVN- en KNNV-afdeling 
Tilburg. De Natuurcursus is een basiscursus; u hebt dus geen 
voorkennis nodig om mee te doen. De cursus bestaat uit 10 
(maandelijkse) cursusavonden en 10 excursies, waaronder een  

busexcursie naar Zeeland, alwaar we naar (overwinterende) vogels gaan kijken. 
Tijdens de interactieve cursusavonden is er naast theorie veel aandacht voor het zelf 
waarnemen en ontdekken. Op elke cursusavond volgt een excursie naar buiten; zo kunt 
u in de praktijk zien en beleven wat tijdens de cursusavond behandeld is. De excursies 
vinden plaats op diverse locaties rondom Tilburg zodat u ook uw eigen leefomgeving 
beter leert kennen. De Natuurcursus start in september a.s. en duurt tot juli 2019. 
Tijdens de cursus komen tal van onderwerpen aan bod zoals vogels, paddenstoelen, 
planten, insecten en ander klein spul, bos en bomen, waterleven, enzovoort. 
Cursisten van de huidige Natuurcursussen zeggen over deze cursus: 'Super bedankt 
voor de fantastische cursus tot nu toe!!!'. ‘Ik zou de cursus zo weer volgen!' 
'De cursus is stimulerend, nooit saai en het gezelligheidsgehalte is hoog'. 
Bent u geïnteresseerd in deze cursus? 
Op de website van de KNNV-afdeling Tilburg vindt u meer informatie over de 
Natuurcursus (locatie, cursusdata, cursusgeld, enzovoort) en kunt u zich voor deze 
cursus inschrijven:  https://www.knnv.nl/node/21658 
 

 
Aan de slag tijdens de natuurcursus (foto Marlieke van Woerkom) 
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Agenda 
 

  
Datum 
13 april 
17 april 
17 april 
21 april 
21 april 
22 april 
22 april 
28 april 
11 mei 
19 mei 
26 mei 
8 juni 
23 juni 
30 juni 
8 juli 
13 juli 
 

Onderwerp 
Wandeling langs de Esschestroom 
Lezing: Het Noorderbos en de vogels 2003 – 2017 
Lezing: Bijen en hommels 
Bijen tellen in de Naturentuin te Goirle 
Voorjaarsexcursie in het Wijboschbroek 
Openbare vroege vogelwandeling Noorderbos 
Kruipwilgen en bijen in de Drunense Duinen 
Gewestelijke excursie Plantloon en Baardwijkse Overlaat 
Wandeling langs de Gilzerwouwerbeek 
Wandeling Vijlnerbos-Geuldal 
Excursie naar de Witte Netevallei 
Wandeling door Het Blik in Dongen 
Fietstocht door de Kempen 
Excursie Tiengemeten 
Excursie De Brand 
Vrijdagwandeling Goudsbergven 
 

 
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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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. 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. 

  
17 april Dinsdag 
Onderwerp Lezing: Het Noorderbos en de vogels 2003 – 2017 
Tijd 20.00 - 22.15 uur. 
Locatie/Vertrek Natuurmuseum Brabant, Spoorlaan 434, Tilburg. 
Lezing door Ad Kolen 
Omschrijving Sinds het officiële openingsjaar van het Noorderbos in 2003 telt en 

inventariseert Ad Kolen er de vogels. Tweemaal in de maand vanaf 
een vaste route worden alle vogels en hun gedragingen genoteerd. 
In 15 jaar is een schat aan gegevens verzameld in dit zeer 
gevarieerde gebied. De historie van en de veranderingen in het 
gebied, het verloop van de gedragingen en de aantallen van de 
verschillende vogelsoorten vormen samen met de vastgelegde 
beelden een boeiend relaas. Ook landelijke trends van verschillende 
vogelpopulaties zijn terug te zien in de tellingen van het Noorderbos. 
Ad neemt u op deze dinsdagavond figuurlijk mee naar het 
Noorderbos om al die ervaringen te delen. 
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17 april Dinsdag 
Onderwerp Duolezing: Bijen en hommels 
Tijd 20.00 - 22.15 uur. 
Locatie/Vertrek Natuurmuseum Brabant, Spoorlaan 434, Tilburg. 
Lezing door Theo Peeters & Wim Klein 
Omschrijving In het kader van het landelijk bijentelweekend houden twee 

bijendeskundigen een duolezing over bijen en hommels. Het leven 
van wilde bijen en hommels komt uitgebreid aan de orde en ook aan 
het herkennen van de soorten in het veld wordt aandacht besteed. 
Een must voor diegene die graag mee doet aan (de excursies in) het 
bijentelweekend van 21 en 22 april. 

  
21 april Zaterdag 
Onderwerp Bijen tellen in de Naturentuin te Goirle 
Tijd 10.30 - 13.00 uur. 
Locatie/Vertrek Naturentuin, Nieuwkerk 2, 5051 PN Goirle. 
Contact Anneke Scholte ( anneke@naturentuingoirle.nl of  

 06-30587942). 
Omschrijving In het kader van het Landelijke Bijentelweekend bezoeken we deze 

prachtige tuin en gaan onder deskundige begeleiding van Wim Klein 
en Theo Peeters op zoek naar bijen en hommels. Een mooie inleiding 
op deze excursie vormt de lezing van 17 april. 
 

21 april Zaterdag 
Onderwerp Voorjaarsexcursie in het Wijboschbroek 
Tijd 9.00 - 14.00 uur. 
Locatie/Vertrek Parkeerplaats Aldi, Spoordijk / Doornbossestraat, Tilburg. 
Contract 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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22 april Zondag 
Onderwerp Openbare vroege vogelwandeling Noorderbos 
Tijd 7.00 - 9.00 uur. 
Locatie/Vertrek De hoofdingang van het Noorderbos aan de Stokhasseltlaan (oude 

weg naar Loon op Zand), de parkeerplaats onder de 
hoogspanningsmast. 

Contact Ad Kolen ( adkolen@kpnmail.nl of  06-40284868). 
Omschrijving Als vervolg op de lezing van dinsdag 17 april nemen Ad Kolen en 

andere vogelkenners van de vogelwerkgroep u mee het Noorderbos 
in voor een circa 2 uur durende vroege vogelwandeling. De 
bijzonderheden van het gebied worden in beeld gebracht. De 
verschillende vogels worden gezamenlijk bekeken en hun specifiek 
gedrag toegelicht. De zang zal zeker ook veel aandacht krijgen. 
Iedere vogelsoort heeft zijn eigen liedje. De gevarieerde zang van de 
Merel verschilt duidelijk van de steeds enkele malen herhaalde 
strofen van de Zanglijster. Uiterlijk zeer gelijkende vogels als b.v. de 
Fitis en de Tjiftjaf zingen ieder een heel verschillend liedje. Een 
verrekijker, eventueel een vogelgids(je) en warme kleding verhogen 
het wandel- en kijkgenot. Het kan nog fris zijn zo vroeg in de 
ochtend! 

  
22 april Zondag 
Onderwerp Kruipwilgen en bijen in de Drunense Duinen 
Tijd 11.00 - 13.00 uur. 
Locatie/Vertrek Zie omschrijving 
Contact Aad van Diemen, Wim Klein en Theo Peeters 
Omschrijving Onder leiding van Aad van Diemen, Wim Klein en Theo Peeters gaan 

we bijen herkennen en tellen op de bloeiende Kruipwilgen in de 
Drunense Duinen. Aan deze bijenexcursie kunnen maximaal 25 
mensen deelnemen. Opgave voor deze excursie loopt alleen via het 
formulier op de website van de KNNV-afdeling Tilburg 

 https://www.knnv.nl/tilburg. Na aanmelding ontvangt u de 
startplaats van de excursie. 
Een mooie inleiding op deze excursie vormt de lezing van 17 april. 
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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 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 
Natuurmonumenten in 2013 in overleg met de omgeving de 
Natuurvisie Landgoed Plantloon opgesteld. Deze natuurvisie is via 
internet te downloaden: 
https://www.natuurmonumenten.nl/sites/default/files/Natuurvisie_
Plantloon_webversie.pdf. 
‘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, Stijve moerasweegbree. 
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11 mei Vrijdag 
Onderwerp Wandeling langs de Gilzerwouwerbeek 
Tijd 9.00 - 13.00 uur. 
Locatie/Vertrek Wagnerplein Tilburg, verzamelen voor de ingang van zwembad de 

Drieburcht. 
Contact Stella Wesel ( 06-27055446 of  swesel287@gmail.com). 
Omschrijving De gemeente Breda heeft dit beekdal in 2012 heringericht als 

natuurgebied. De oevers zijn afgegraven, de grond is verwerkt in de 
hoger gelegen delen van het natuurgebied en de beek kan weer 
meanderen en buiten de oevers treden. Er zijn paddenpoelen 
gegraven en vistrappen in de beek aangelegd. De hoger gelegen 
delen zijn ingeplant met inheemse besdragende struiken. De lager 
gelegen delen worden jaarlijks gemaaid om dichtgroeien te 
voorkomen. Er komen verschillende vogels voor en al 2 jaar na 
aanleg werd de Boomkikker gesignaleerd. Langs de droogvallende 
oevers vinden we soorten als Bleke zegge en Geelgroene zegge, 
soorten kenmerkend voor lemig zand. 
 

19 mei Zaterdag 
Onderwerp Wandeling Vijlenerbos-Geuldal 
Tijd 7.30 uur - hele dag. 
Locatie/Vertrek Parkeerplaats Spar Burgemeester van de Mortelplein, Tilburg. 
Contact Opgeven voor donderdag 17 mei bij Johan van Laerhoven  

(  thesnowfox@zonnet.nl of  06-33737970).  
Lengte wandeling ± 15 km. 

Omschrijving Wat later dan gebruikelijk gaan we ook dit jaar naar Zuid-Limburg. 
Beginnend in het Vijlenerbos dalen we langzaam af naar het Geuldal. 
Op deze manier gaan we van de vrije arme zure vegetatie in het 
berken-eikenbos met veel Rode bosbes en Adelaarsvaren naar de 
lage delen van het bos waar de vegetatie steeds rijker wordt met 
beuk en haagbeuken planten als Eenbes en Slanke sleutelbloem. In 
het meest laag gelegen deel waar de verschillende beekjes 
ontspringen treffen we misschien wel Mannetjesorchis of 
Zwartblauwe rapunzel aan. Eenmaal in het beekdeel volgen we de 
prachtig slingerende Geul richting Epen. 
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26 mei Zaterdag 
Onderwerp Excursie naar de Witte Netevallei 
Tijd 9.00 - 14.30 uur. 
Locatie/Vertrek Parkeerplaats Spar Burgemeester van de Mortelplein, Tilburg. 
Contact Pieter Müller ( 013-4678438 of  pmueller@xs4all.nl). 
Omschrijving De Witte Netevallei is een uniek natuurgebied in de Kempen. Het 

gebied heeft een rijk verleden en heeft een bijzondere 
aantrekkingskracht op de mens. Nabij de historische watermolen 
kun je het rivierlandschap ontdekken met mysterieuze broekbossen, 
bloemrijke hooilanden en kletsnatte moerassen in oorden die 
luisteren naar vreemde namen zoals den Haring, de Weense Putten 
en de Koeibemdekens. Het landschap wordt jaarlijks overstroomd 
door de Witte Nete en de Zwarte Nete die elkaar hier ontmoeten. 
Het is een goede thuis voor een aantal planten- en diersoorten die 
aangepast zijn aan dynamische omstandigheden. In het voorjaar 
kleuren de graslanden paarswit door de bloei van de Pinksterbloem. 
In de venige broekbossen komt de Slangenwortel voor en kan je in 
het voorjaar de Nachtegaal horen zingen. Daarnaast zijn de Witte 
Nete, de Zwarte Nete en de vijvers in den Haring en de Weense 
Putten van belang voor vele libellen zoals de Weidebeekjuffer, de 
Bandheidelibel en de Vuurlibel. De rust van het gebied trekt ook 
reeën en roofvogels aan. Bij nat weer zijn laarzen of stevig schoeisel 
aan te raden. 

  
8 juni Vrijdag 
Onderwerp Wandeling door Het Blik in Dongen 
Tijd 9.00 - 12.30 uur. 
Locatie/Vertrek Parkeerplaats Aldi Spoordijk / Doornbossestraat, Tilburg. 
Contact Beppie Verhage (  l.verhage.nb@home.nl of  06-16550502). 
Omschrijving Een wandeling door Het Blik in Dongen van 5 kilometer over 

Brabantse zandpaden en langs het Wilhelminakanaal. Vroeger was 
dit bosgebied één met de bossen van Dorst en grensde het aan de 
Duiventoren. We zien tijdens deze wandeling kleine percelen met 
verschillende gebruikersdoelen, daarbij de IJzertijdboerderij en de 
Vlaamse schuur en bezoeken de Natuurtuin van Ken en Geniet, die 
zijn naam eer aan doet. Er valt veel te vertellen over de natuur en 
cultuurhistorie van dit gebied. De toekomst ziet er niet goed uit voor 
‘Het Blik’ door de aanleg van een nieuwe weg. Daarom een gepast 
moment om nu hier te komen wandelen. 
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23 juni Zaterdag 
Onderwerp Fietstocht door de Kempen onder leiding van Leo van Zeeland 
Tijd 9.00 - 17.00 uur. 
Locatie/Vertrek Goirle, Tilburgseweg, bij Maria Boodschapkerk. 
Contact Pieter Müller ( 013-4678438 of  pmueller@xs4all.nl). 
Omschrijving Route (globaal): Goirle - De Vossereyten - Bankven - Gorp en Rovert - 

De Flierenfluiter - Hilvarenbeek - Esbeek -Baarschot - Spreeuwelse 
Heide - Het Goor - De Flaes - Bokkenrijder - Dunse dijk - Lage Mierde 
- Panneven - Poppel - Aarle - Nieuwkerk - Goirle.  

Fietsafstand  40 km (er wordt onderweg 2x aangelegd). 
Wie een 1 euromuntstuk meeneemt kan de futuristische uitkijktoren 
bij de Flaes beklimmen. 

  
30 juni Zaterdag 
Onderwerp Excursie Tiengemeten 
Tijd 8.00 uur - de hele dag. 
Locatie/Vertrek Wagnerplein Tilburg, verzamelen voor de ingang van zwembad de 

Drieburcht. 
Contact Stella Wesel (  swesel287@gmail.com of  06-27055446) Als je lid 

bent van Natuurmonumenten neem dan je pasje mee; je krijgt 2 
euro korting bij aankoop van je ticket voor de pont. 

Omschrijving Aan het eiland Tiengemeten ligt een heel natuurplan ten grondslag. 
Men besefte dat Nederland weinig zoetwater-getijde gebieden had. 
En dat is toch een natuurtype waar Nederland verantwoordelijkheid 
voor heeft omdat het bijna nergens anders in Europa nog voorkomt. 
Door de deltawerken was dit natuurtype nog verder geslonken dus 
Nederland zou hiermee ook internationaal kunnen scoren. Er 
ontstond een natuurontwikkelingsproject van ruim 1000 hectare en 
dat moest in krap elf jaar worden gerealiseerd. Het plan werd samen 
met de overheid ontwikkeld. Er werden dijken doorgestoken, kreken 
gegraven en er werd gezorgd dat het Haringvlietwater weer vrij in en 
uit kon stromen. De voormalige akkers werden drassig en staan 
soms helemaal onder water. Ze veranderden in slikken, riet- en 
biezenvelden, nat grasland, ooibossen en ruigten. Daarmee ligt er 
een natuurparel middenin de machtige delta van Zuidwest-
Nederland, waar Rijn, Maas en Schelde uitmonden in zee. Talrijke 
bijzondere plant- en diersoorten keerden terug naar het eiland. 
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8 juli Zondag 
Onderwerp Excursie naar De Brand 
Tijd 9.00 - 12.30 uur. 
Locatie/Vertrek Parkeerplaats Aldi, Spoordijk / Doornbossestraat, Tilburg. 
Contact In verband met vervoer opgeven bij Stella Wesel ( 06-27055446 of 

 swesel287@gmail.com). 
Omschrijving Samen met mensen van de natuurwacht Bommelerwaard gaan wij 

nog eens in de zomer kijken hoe ver de nieuwe plannen in De Brand 
zijn uitgevoerd. De plannen om de waterhuishouding in natuur-
gebied 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. Om 
de doorstroming van de Zandkantse Leij optimaal te maken, worden 
er op diverse plaatsen nieuwe automatische stuwen gebouwd die 
het waterpeil kunnen regelen. 

  
13 juli Vrijdag 
Onderwerp Vrijdagwandeling Goudsbergven 
Tijd 9.00 - 12.30 uur. 
Locatie/Vertrek Parkeerplaats Spar Burgemeester van de Mortelplein, Tilburg. 
Contact Pieter Müller ( 013-4678438 of  pmueller@xs4all.nl). 
Omschrijving Tussen de Strijbeekse Heide en Strijbeekse Beek ligt het 

Goudbergven, omgeven door een paraboolduin dat 5-6 meter boven 
het landschap uitsteekt. Kenmerkend voor het Goudbergven zijn de 
vele Waterlelies, die een waar tapijt over het water vormen. Maar 
ook zeldzame planten zoals Veenpluis, Kleine veenbes, Ronde 
zonnedauw, Kleine zonnedauw, Lavendelhei, Klokjesgentiaan, 
Beenbreek, Moeraswolfsklauw, Tandjesgras en Pilzegge komen hier 
voor. Van de vogels kunnen we Buizerd, Havik, Torenvalk, uilen, 
Nachtzwaluw, Boompieper, Houtsnip, Gekraagde roodstaart en 
Bonte vliegenvanger aantreffen. De vennen worden bewoond door 
verschillende ganzen, de Wilde eend en de Kuifeend. In de 
aanwezige vennen en laagtes komen amfibieën als Bastaardkikker, 
Gewone pad, Vinpoot- en Alpenwatersalamander voor. Op de 
zandpaden laat de Levendbarende hagedis zich regelmatig 
bewonderen. Het gebied is ook zeer rijk aan insecten. Dagvlinders 
zoals Groentje, Bont dikkopje hebben hier samen met libellen zoals 
Venwitsnuit en Koraaljuffer hun leefgebied. Tijdens het wandelen 
kun je Heidesabelsprinkhanen, maar ook bosmieren met hun 
metershoge nesten tegenkomen. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Beenbreek
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Het Noorderbos en de vogels 
Historie en beschrijving 2003-2017 

 
 
Ad Kolen 

 
 
bos aan de 
stadsrand  

Het Noorderbos bevindt zich noordelijk van de stad Tilburg, juist 
buiten de bebouwde kom van het stadsdeel Tilburg Noord. 
(Kilometerhokken: 44-57-44, 44-57-45, 44-57-35). De hoofdingang ligt  

aan de Stokhasseltlaan, de oude verbinding naar Loon op Zand. Enkele honderden 
meters buiten de stad is aan de rechterkant, onder een hoogspanningsmast, een 
parkeerplaats bij de hoofdingang. Het Noorderbos werd officieel geopend op 27 maart 
2003 door de toenmalige wethouder en loco-burgemeester van Tilburg, Els Aarts. Ze 
sprak haar zorg uit over de aanplantingen, die onder druk stonden door de heersende 
droge periode. De daarop volgende lange, hete en vooral ook droge zomer liet zien dat 
haar zorgen terecht waren. Nogal wat aanplantingen legden wederom het loodje. Niet 
alleen de droogte, maar ook de voorgeschiedenis van het gebied, speelde daarbij een 
belangrijke rol. Schrale heidegronden, waarop de vloeivelden werden aangelegd, 
vormden de basis van het Noorderbos. Het deels nog intacte drainagesysteem van de 
vloeivelden zorgde voor snelle afvoer van de weinige regen die er dat jaar viel. Ook de 
vele afvalstoffen die het vuile stads- en industriewater achterlieten, zijn geen goede 
basis voor jonge bomen om op te groeien. Deze moeilijke start werd vooraf gegaan 
door eerdere pogingen het gebied te beplanten. Een deel van de eiken langs de lanen 
dateert uit 1991. Op 20 maart 1991 plantte de toenmalige wethouder R. van Eijkeren 
samen met tientallen schoolkinderen deze bomen. Vele daarvan heeft men later echter 
moeten vervangen. Aan de laan vanaf de hoofdingang grenzen enkele percelen eiken- 
en berkenbos die ook uit die tijd stammen. Men sprak toen van het ‘Oranjebos’. De 
aangeplante bomen werden gefinancierd door het ’Oranjecomité’ met de nobele 
doelstelling dat het bos een onderdeel zou vormen van het nationaal geschenk aan 
Koningin Beatrix. 
 

 
Vervuilde 
bodem 
 

Aan de 2e fase van de aanleg van het Noorderbos gingen enkele jaren 
van onzekerheid vooraf. De vervuilde bodem, het wel of niet afgraven, 
hield de uitvoering van de verdere plannen tegen. In 1994 wees een 
150.000 gulden kostend onderzoek het volgende uit, schreef het  

Brabants Dagblad: ”De verontreiniging met chroom en arseen van de voormalige 
vloeivelden in Tilburg Noord is zodanig dat er sprake is van gevaar voor volksgezond-
heid en het milieu.” In het zelfde blad werden voor eventuele sanering bedragen 
vermeld van 4 tot 16 miljoen gulden. Jaren later (16-02-1999) meldde echter de 
Tilburgse Koerier: ”Onderzoek heeft uitgewezen dat deze vervuiling geen risico oplevert 
voor volksgezondheid en milieu. De bedoeling is de zware metalen in de bodem vast te 
houden door uitgekiend bodembeheer.  
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Daarom is een uitgebreide sanering oude stijl (alle grond afgraven en reinigen) niet 
noodzakelijk.” Volgens uitspraken van gemeenteambtenaar J. Hanegraaf, projectleider 
Noorderbos, in het Brabants Dagblad (10-02-1999) ” kunnen de chemische stoffen 
gewoon in de grond blijven zitten zonder gevaar voor mens en dier. Als de zuurtegraad 
van de grond constant wordt gehouden, blijft het gezondheidsrisico te verwaarlozen. 
Het is onmogelijk dat de zuurtegraad van de bodem snel wijzigt. Dat duurt tientallen 
jaren. En we kunnen dan ingrijpen door de bodem een kalkinjectie te geven.” In de 
eindrapportage: ‘Noorderbos Tilburg, Bosaanleg op verontreinigde grond’ (SKB GOUDA 
november 2002) worden deze woorden bevestigd, mogelijke alternatieven beschreven 
en wordt verder onderzoek aangekondigd. 
 

 
Verandering 
 

Van vloeivelden naar multifunctioneel bos. Vooral in het noordoosten 
en zuiden van het gebied, tegen de Burgemeester Bechtlaan aan, is 
weinig van de oorspronkelijk beplantingen terug te vinden. De meeste  

inlandse eiken en ook plaatselijk nogal wat lijsterbessen haalden het niet. Ook 
herhaalde nieuwe aanplantingen redden het vaak niet. In het Noorderbos zijn twee 
typen bos aangelegd: eikenhakhout onder de hoogspanningsleidingen en gemengd 
parkbos op alle overige delen. Massaal zijn krentenboompjes en ook in mindere 
aantallen robinia’s en Jeneverbessen aangeplant. Deze drie boomsoorten floreren wel 
in het Noorderbos, de robinia’s woekeren zelfs. Daarnaast raken de nog deels kale 
delen van het gebied langzaam begroeid met inlandse soorten bomen en struiken als 
berk, wilg, vlier en soms Brem en Vuilboom. Volgens de door de Gemeente Tilburg 
uitgegeven folder ’Noorderbos, van vloeivelden naar multifunctioneel bos’ (oktober 
2002) is het Noorderbos geschikt voor allerlei vormen van recreatie: er zijn ruiter-, fiets- 
en wandelpaden. Een circa 5 km lange wandelroute doorkruist het hele gebied. De 
Noorderplas heeft vooral een natuurfunctie. 
 

 
                        De Noorderplas in de winter (foto Ad Kolen). 
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Natuur-
functie  

De natuurfunctie van de Noorderplas is tot nu niet erg uit de verf 
gekomen. Aanvankelijk leek het veelbelovend. Zandstortingen om de 
oevers te verstevigen maakten de oeverzones geschikt voor 
duikeenden en futensoorten.  

Het water werd aan de randen ondiep genoeg om naar voedsel te zoeken. Vanaf 2008 
wordt er echter zand gestort op grote schaal. Van bouwprojecten over heel Brabant 
wordt onbruikbaar zand aangevoerd en gestort. Vaak bevat het zand bijproducten als 
stenen, bouwresten en ander afval, maar ook plantenresten, slib of bagger. Een deel 
van het afval wordt oppervlakkig verwijderd, maar er verdwijnt ook wel wat ongezien in 
het water. Vanuit het westen en het noorden van de oevers zijn stortwallen van zand 
aangelegd, die inmiddels tot het midden van de plas reiken met vertakkingen aan het 
einde. De hoop is dat niet voorbij wordt gegaan aan de opzet om de erg diepe plas naar 
een niveau van 4 meter onder de waterlijn terug te brengen. Deze kostenneutrale 
acties lijken wel een commerciële staart te hebben. Het Noorderbos is rijk aan 
contrasten en er zijn veel gradiënten. De vele geleidelijke overgangen zijn na de aanleg 
ontstaan rondom de open delen. Een belangrijk onderdeel van het gebied is het water: 
naast de Noorderplas en de Zandley met meerdere aftakkingen zijn er ook de oude 
afvoersloten. Deze raken verstopt en houden steeds meer water vast. Jonge aanplanten 
naast relatief jonge bossen (ruim 25 jaar) steken af tegen de oude bosranden in het 
noorden en het noordoosten. Rondom het centraal gelegen oude slibdepot zijn de 
Amerikaanse eiken ook al flink op leeftijd. Goed voor de diversiteit zijn ook een zestal 
open stukken. Deze werden aanvankelijk gemaaid, later begraasd. 
 
 
De Zandley 
 

De watergang met verschillende vertakkingen die door het Noorderbos 
loopt, wordt aangeduid als de Zandley. Deze transporteerde het 
’gezuiverde’ water van de vloeivelden richting de Bergse Maas en  

uiteindelijk naar de Noordzee. Nu nog stroomt via hetzelfde traject voormalig 
rioolwater vanaf de waterzuivering Tilburg-Noord. Voordat de vloeivelden werden 
aangelegd, klaagde men vanuit Udenhout over de kwaliteit van het water dat via de 
Zandley door Udenhout stroomde. Ook tegenwoordig wil men niet dat het 
voedingsstoffenrijke water van de waterzuiveringsinstallatie door de kwetsbare delen 
van het natuurgebied De Brand stroomt. Brabants Landschap heeft recentelijk de 
Zandley omgelegd. Een plan dat al 20 jaar op de plank lag. De Zandley is oorspronkelijk 
ontstaan in Udenhout uit een samenvloeiing van drie uit Tilburg afkomstige beekjes. Die 
beekjes ontstonden aan de noordkant van Tilburg, aan de rand van het hoger gelegen 
plateau waar de stad op ligt. De eigenlijke bovenloop van de Zandley ontsprong in de 
omgeving van ’Het Zand’ en ’De Zandsche Bosschen’. Het Noorderbos is door H+N+S 
Landschapsarchitecten ontworpen (Utrecht 1999). Het ontwerp accentueert de rechte 
lijnen van de vloeivelden. De dubbele eikenlanen en de betonelementen benadrukken 
dat. De betonelementen vormen een duidelijke afscheiding tussen vuile en schone 
delen van het gebied. Deze zware en toch vooral symbolische afscheidingen staan langs 
wandelpaden die de aanvoersloten doorkruisen. Ze moeten tevens voorkomen dat 
deze sterk vervuilde kades betreden worden. 
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De 
vloeivelden 
 

De vloeivelden werden tussen 1919 en 1929 in het kader van 
verschillende werkverschaffingsprojecten aangelegd op de Loonsche 
Heide. Het totale complex van vloeivelden bedroeg 140 ha en lag ten 
westen en ten oosten van de weg Tilburg - Loon op Zand. Op enkele  

hectare na ligt het Noorderbos ten oosten van de weg naar Loon op Zand, op het 
deelgebied de Moleneindsche Heide. Ook de naam Kommerheide geldt voor een deel 
van het gebied volgens een kaart met gegevens uit 1894. In 1926 begon men met het 
oppompen van het vervuilde water uit de stad. Een hoofdsloot voerde het via de 
Stokhasselt aan. Het gehele complex bestond uit 130 percelen van circa 1 ha variërend 
van 80 tot 120 are. Verschillende percelen werden bevloeid, waarna het water 
langzaam de bodem infiltreerde. Het vuil bleef achter in de bodem en het gezuiverde 
water werd opgevangen in drainagebuizen om via een stelsel van afvoersloten 
afgevoerd te worden naar de Zandley. Na afvloeiing van het water en het herstel van 
het gras vond beweiding plaats. 
 
 
Beweiden 
 

Tot 1960 werden aan zo’n 50 tot 55 boeren uit de omgeving percelen 
verpacht om hun vee te weiden. Iedere boer kreeg steeds zijn eigen 
zelfde stuk toegewezen. Er werden tussen de twee en twaalf koeien op  

gezet. Onder druk van de toenemende aanvoer van vervuild water werd vanaf 1960 een 
ander systeem ingevoerd. Nu werden koeien van meerdere boeren op één perceel 
gezet. Men voerde een 4-wekelijkse cyclus in: een week beweiden, bevloeien, 3 weken 
rust, waarna het zich herhaalde. Heel lang was men verplicht de koeien te laten inenten 
tegen miltvuur. Toen het al op veel plaatsen was afgeschaft, moest het hier nog steeds 
gebeuren. De reden was dat het afvalwater ook afkomstig was van leerlooierijen, waar 
huiden van vee uit het buitenland werden verwerkt. De dierenarts deed de inenting ter 
plaatse waarna de koe van een stervormig brandmerk op de hoef werd voorzien. 
 

 
                                  Circa 10 jaren werd begraasd met o.a. Suffolkschapen (foto Ad Kolen). 
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Cultuur-
historisch 
monument 
 

De voormalige vloeivelden zijn nog goed herkenbaar aanwezig in het 
gebied. Het Noorderbos is dan ook een cultuurhistorisch monument te 
noemen, hoewel dat niet echt bekend is! Het merendeel van de 
driehoekige percelen waarop het vuile water werd uitgestort is nog 
intact. Ook de betonnen sluisjes met ijzeren afsluitplaten zijn nog 

her en der te zien. Tussen hoger gelegen met leem beklede dijkjes werd het vervuilde 
water naar verschillende vloeivelden geleid. Om de hoogteverschillen te overbruggen 
werd het water naar een verdeelstation gepompt. Restanten van zowel het pomp-
station als het verdeelstation zijn nog herkenbaar terug te vinden. Ook een groot 
betonnen slibdepot omringd door kanaaltjes en sluisjes is nog prominent aanwezig. In 
een van de putten is in 2016 met gebruikte betonnen platen een verblijf voor vleer-
muizen gemaakt. Er zijn ook periodes geweest dat slib werd bezonken in van aarde 
gemaakte depots. Deze zijn echter niet bewaard gebleven. Het Noorderbos is voor een 
deel de verbinding tussen twee belangrijke Brabantse natuurgebieden: Huis ter Heide 
en De Brand. Bijzondere vogelsoorten als Blauwe kiekendief en Klapekster, 
aangetrokken door Huis ter Heide, werden ook in het Noorderbos gezien. De grote 
verscheidenheid van het Noorderbos biedt aan vele verschillende vogelsoorten een 
plek om te broeden, te overwinteren en tijdens de trek te foerageren. In de 15-jarige 
telperiode werden 132 verschillende vogelsoorten aangetroffen, 69 daarvan behoren 
tot de broedvogels. Dat zijn aanzienlijke aantallen van beiden categorieën. 
 

 
                                       Slipdepot waarin het slib van het vuile water kon bezinken (foto Ad Kolen) 

 

 
Nieuwsgierig? 
 

Meer in de volgende aflevering van de serie en tijdens de presentatie 
’Het Noorderbos en de Vogels 2003-2017’ op dinsdag 17 april 2018, 
20.00 - 22.15 u. in de theaterzaal in Natuurmuseum Brabant. 

Tijdens de Vroege vogelwandeling in het Noorderbos op zondag 22 april 2018, 7.00 - 
9.00 uur, kunt u ter plekke genieten van ’Het Noorderbos en de Vogels’. Zie voor meer 
over beide activiteiten in de agenda van dit blad. En kijk ook eens voor meer 
vogelervaringen en andere natuurbelevenissen op: http://vogelsenzo.blogspot.com 
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Wilgenknotten in de Rekken  
 
Guido Stooker 
 
Verandering 
van spijs doet 
knotten 
 

Op zaterdag 24 februari heeft de plagwerkgroep van de KNNV op mijn 
verzoek hun ‘corebusiness’ en werkterrein voor een keertje gewijzigd 
en is aan de slag gegaan met het knotten van wilgen in het 
Staatsbosbeheer-reservaat de Rekken. Dit terrein ligt langs het 
Wilhelminakanaal aan de uiterste noordwestrand van Tilburg, tussen  

de Reeshof en Dongen. Door achterstallig onderhoud waren een 20-tal knotwilgen fors 
doorgegroeid en hadden een ‘pruik’ van veel te zware takken. Het nadeel daarvan is dat 
de stam deze op een gegeven moment niet meer kan dragen en grote takken 
afscheuren of zelfs de stam in tweeën splijt. Dat betekent een versneld einde van de 
boom. De storm van december vorig jaar liet dat ook overduidelijk zien: twee knotten 
scheurden uit en één knotwilg werd omvergeblazen. Nu kun je niet zomaar een zaag 
pakken en beginnen. Daar moet eerst veel voor worden geregeld en is overleg nodig 
met verschillende partijen. Men heeft toestemming nodig van de eigenaar en deze 
stelt, op basis van de regelgeving van de arbeidsinspectie, eisen aan de veiligheid van 
de werkers in het veld, óók als dat vrijwilligers zijn. Berry Staps en ik hebben een Plan 
van Aanpak opgesteld, waarin specifiek aandacht is besteed aan de organisatie van de 
werkdag, de verantwoordelijkheden van de verschillende partijen en in het bijzonder de 
veiligheid van de deelnemers. Voor geïnteresseerden: dit Plan van Aanpak, met alle 
verplichte documenten en dit verslag van de dag (met veel foto’s), kan men vinden op 
de website van de vereniging (KNNV-Tilburg) onder het kopje ‘publicaties’. 
 

 
                  Geknotte wilgen (foto Guido Stooker) 
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Goede voor-
bereiding 

Een goede voorbereiding is het halve werk. De activiteit zelf kende ook 
een aantal voorbereidingen. Eerst werden de te knotten wilgen 
‘geblest’ (aangewezen d.m.v. een blauwe stip) en deze exemplaren 
werden vooraf vrijgemaakt van bramenopslag en dood takhout om  

een veilige werkplek te scheppen. De knotdag begon voor Berry en mij vroeg met het 
voorbereiden van de veldwerkzaamheden: het met rood-wit lint uitzetten van depot-
plaatsen, het vrijmaken van looplijnen, het inrichten van een parkeerplaats en het 
opzetten van de cateringplek (niet onbelangrijk bij een vrijwilligersdag). Berry, als enige 
gecertificeerd motor-
zager, begon met het 
knotten van de eerste 
wilgen om meteen bij de 
aanvang van de 
werkzaamheden 
voldoende werk 
voorhanden te hebben 
voor de startende 
deelnemers. Eerst een 
uur toekijken en 
koukleumen is geen 
aantrekkelijk begin.  
Men moet meteen aan 
de slag kunnen om 
lekker warm te blijven 

 

 
Wilgenknotten pauze (foto Guido Stooker) 
 

Want koud was het! De thermometer gaf ‘s morgens bij aanvang -3°C aan. Door de 
wind was het vrij guur, maar wel lekker zonnig! Er waren maar liefst 16 personen 
aanwezig, waaronder 2 kinderen. De catering werd verzorgd door Liesbeth Staps. Er 
was koffie/thee met koek en in de pauze lekker warme soep. 
 
 
Wilgenslieten 
 

Nadat Berry en ik een korte toelichting hadden gegeven over de 
werkorganisatie en de veiligheidsaspecten, kon men aan de slag. De 
deelnemers werden ingedeeld in drie werkunits, waarbij elke ploeg  

een aantal knotten voor zijn rekening nam. Het gereedschap werd verdeeld, de zagers  
‘benoemd’ en de dragers en stapelaars aangewezen. De dikste wilgenslieten werden 
afgekort en het dunne takhout op van te voren aangegeven locaties gestort. Het 
afgekorte hout kon door belangstellenden mee naar huis worden genomen. Er is erg 
hard gewerkt, want vanaf 10.00 tot 12.30 uur zijn 14 knotwilgen van hun pruik ontdaan. 
Vanwege landschappelijke overwegingen is ook alle bosopslag rond de geknotte wilgen 
gekortwiekt. Zo’n ouwe reus moet toch mooi in z’n uppie staan te pronken! Na de 
pauze is de werkplek opgeruimd. Alle achtergebleven takhout werd verwijderd, zodat 
het schouwpad langs de Donge weer goed begaanbaar is voor beheerders. Het was een 
mooie, succesvolle en gezellige dag. Wat mij betreft voor herhaling vatbaar. Laten we 
de knotwilgen niet weer verwaarlozen en binnen 2-3 jaar nog eens terugkomen! 
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Collecties van het 
Natuurmuseum: Herbarium 

 

 
Ad Mol in gesprek met conservator Marie-Cécile van de Wiel 
 

 
In gesprek 
met  
Marie-Cécile 

Marie-Cécile van de Wiel is jarenlang collectiebeheerder geweest in 
Natuurmuseum Brabant. Na haar pensionering eind september van het 
afgelopen jaar, is ze vanaf 1 november 2017 voor één dag in de week 
weer terug in het museum als conservator voor de planten. In het 
kader van de serie artikelen ‘De collecties van Natuurmuseum  

Brabant’ vertelt ze over haar nieuwe taak. 
 

 
             Marie-Cécile vertelt (foto Tineke Cramer). 

 
Marie-Cécile, hoe ben je er toe gekomen om conservator voor planten te worden? 
Ik ben altijd al in planten geïnteresseerd geweest. Ik heb al eerder de zorg voor de 
plantencollectie van het Natuurmuseum gehad, van 1984 tot 1995. Toen dat echter te 
veel werd in combinatie met mijn andere werk bij het museum, heeft Peter van Ruth 
die taak van mij overgenomen. Peter heeft veel voor de plantencollectie gedaan, maar 
is in 2015 gestopt. Omdat daarna niemand die taak van Peter heeft overgenomen, ben 
ik er in 2017 opnieuw ingestapt toen ik weer tijd had. 
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Dit gesprek gaat over het herbarium van het Natuurmuseum. Wat is eigenlijk een 
herbarium en waarom wil het museum dat zo graag hebben? 
Een herbarium is een verzameling gedroogde planten met de bedoeling om die planten 
zo goed mogelijk te bewaren zodat ze beschikbaar blijven voor latere studie. Zo kan 
blijken dat een soort in werkelijkheid uit meer soorten bestaat en er meer materiaal 
nodig is voor onderzoek. Met name nu DNA een steeds belangrijkere rol speelt bij 
nieuw systematisch onderzoek, heb je het originele materiaal nodig. In dergelijke 
gevallen zijn tekeningen of foto’s niet bruikbaar. Een ander voorbeeld is een onderzoek 
naar de verzuring van Brabantse vennen, waarbij de referentiessituatie van vóór de 
verzuring moest worden bepaald. Door naast oude planktonmonsters ook 
kenmerkende planten, die in de twintiger of dertiger jaren van de vorige eeuw waren 
verzameld zoals waterlobelia of biesvarens, te analyseren op aangehechte 
microscopische kiezelwieren (diatomeeën) kon een goede referentie worden 
verkregen. Kiezelwieren zijn namelijk erg gevoelig voor verzuring en de soorten-
samenstelling geeft een uitstekende indicatie van de mate van verzuring op dat 
moment en op die plaats. Ook is een goed herbarium belangrijk als referentie. Dat 
betekent dat iedereen die twijfelt aan de determinatie van een plant, in het herbarium 
terecht kan voor vergelijkingsmateriaal. 
 
Gelden deze uitgangspunten voor alle planten? 
In principe wel, maar we hebben het nu over het herbarium van de zogenaamde hogere 
planten, dus de varens en de bloemplanten. Het Natuurmuseum bezit ook collecties 
van mossen, korstmossen, paddenstoelen en zelfs wieren en slijmzwammen, maar daar 
zijn andere conservatoren mee bezig. Die zullen daar graag op een ander moment over 
vertellen. Maar je moet het begrip herbarium ruim zien. Wij bewaren ook collecties van 
planten met gallen of bladmijnen in het herbarium, ofschoon gallen en bladmijnen door 
heel andere organismen worden veroorzaakt. Dit vraagt een speciale registratie. 
 

Wat houdt je werk als conservator van het herbarium in? 
Dat werk is heel breed, maar het richt zich in eerste instantie op het beheer van de 
bestaande collectie planten. Dat betekent dus niet zozeer dat ik zelf planten ga 
verzamelen. Wel probeer ik de gegevens van plantenwerkgroepen in Brabant te 
coördineren. Het gebeurt nu maar al te vaak dat materiaal wordt weggegooid zodra een 
werkgroep stopt. Dat is jammer. Daarnaast hoort ook bij mijn werk dat ik mensen help 
die bij het museum aankloppen met vragen over planten. Maar het voornaamste werk 
aan het herbarium van het Natuurmuseum is het ontsluiten van de collectie, zodat 
vastligt wat in de collectie aanwezig is en waar zich dat bevindt. Dit gebeurt door het 
invoeren van de gegevens in een registratiesysteem. Daarmee worden de gegevens 
gestandaardiseerd opgeslagen waardoor ze uitwisselbaar zijn en beschikbaar zijn voor 
bredere toepassingen, zoals landelijke verspreidingskaartjes van plantensoorten. Naast 
dit alles is uiteraard ook het goed opbergen en documenteren van nieuw materiaal een 
belangrijk onderdeel van het werk. Zo hebben we bijvoorbeeld in 2017 het herbarium 
gekregen van Harrie van Loon. 
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Je noemt terloops de schenking van Harrie van Loon. Maar meer in algemene zin de 
vraag: Hoe komt het Natuurmuseum aan het materiaal voor het herbarium? 
In het algemeen vormen schenkingen van herbaria een belangrijke bron voor het 
herbarium van het Natuurmuseum. Het is begonnen met het herbarium van pater Van 
Hest die vanaf 1925 tot ca. 1946 in de omgeving van Tilburg planten verzamelde. 
Inmiddels hebben we een brede collectie van zowel oude als nieuwe herbaria, zoals dat 
van Toon Klop. We proberen schenkingen zoveel mogelijk in te voegen in het bestaande 
herbarium, maar voor een aantal oude herbaria hebben we een uitzondering gemaakt. 
We bewaren die in de oorspronkelijke vorm vanwege hun historische waarde. 
 
Hoe zagen die oude herbaria er 
dan uit? 
De oudste herbaria zijn een soort 
plakboeken, bv. een herbarium 
van Van Rijckevorsel uit 1887. 
Sommige oudere herbaria zijn 
interessant vanwege de 
vindplaatsgegevens, maar helaas 
ontbreken bij de oude herbaria 
vaak alle vindplaatsen en andere 
gegevens. Soms weten we ook 
weinig over de verzamelaar zelf, 
zoals bij het herbarium van Van 
Rijckevorsel. Het zou hier 
eventueel om Elie van 
Rijckevorsel kunnen gaan, een 
reislustige jongeman die herbaria 
aanlegde als herinnering aan zijn 
reizen en waarvan het 
Gemeentelijk archief van 
Rotterdam twee herbaria bezit 
(Reumer 2011). Het oudste 
herbarium in onze collectie is 
helaas zelfs niet gedateerd, maar 
dit herbarium lijkt vanwege het 
handgeschepte papier, het 
taalgebruik en het handschrift 
afkomstig uit het einde van de 
18e of het begin van de 19e eeuw. 
We zullen de mogelijke herkomst 
van beide herbaria nog verder 
onderzoeken. 

 

 
Oud herbarium; pagina ‘Zwarte Aalbezie’. Eind 18e of 19e eeuw 

(foto Tineke Cramer) 
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Maar hoe ziet een modern herbarium er dan uit?  
We gebruiken in het Natuurmuseum Brabant een standaard methode die bijvoorbeeld 
ook wordt gebruikt in het Rijksherbarium, nu onderdeel van Naturalis in Leiden. Daarbij 
wordt elke plant met behulp van papieren plakband opgeplakt op een zuurvrij 
opzetkarton van 30x50cm. We gebruiken papieren plakband omdat dat probleemloos 
weer los kan worden gemaakt als dat voor onderzoek nodig is. Op datzelfde 
opzetkarton komt ook een etiket met alle gegevens. Zo’n opzetkarton krijgt een 
papieren omslag waar ook nog gegevens op kunnen worden gezet, zoals een 
volgnummer. Dergelijke opzetkartons met hun omslag worden samen met andere 
bladen van dezelfde plantensoort in een gezamenlijke omslag gedaan die in een 
herbariumdoos wordt bewaard.  
 

 
Modern herbarium; opzetkarton met ‘gele lis’, omslagen en opbergdoos (foto Tineke Cramer). 

 
Horen lastig plat te drukken zaken, zoals hout en zaden ook bij het herbarium? 
Ja, er is ook een speciale collectie houtmonsters in de vorm van plankjes. Ook proberen 
we soms van monumentale bomen, die om een of andere reden moeten verdwijnen, 
schijven hout te krijgen waarop je de jaarringen goed kunt zien. Zo hebben we schijven 
hout van onder meer de linde die op de Heuvel in het centrum van Tilburg heeft 
gestaan. Zaden en vruchten bewaren we in aparte zakjes. We zorgen er uiteraard wel 
voor dat via de etiketten duidelijk blijft welke onderdelen tot dezelfde plant hebben 
behoord. 
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Hoe groot is het herbarium van het Natuurmuseum? 
Onze eigen collectie bestaat uit ca. 4800 opzetkartons. De recent verkregen collectie 
van Harrie van Loon, telt ca. 5000 bladen. Verder is het Natuurmuseum eigenaar van de 
plantencollectie van het Milieueducatie Centrum (MEC) Eindhoven. Deze collectie is 
bijeengebracht door de plantenwerkgroep Eindhoven ten behoeve van een flora van 
Eindhoven. Deze collectie omvat ca. 10.000 planten en wordt nu bewaard in het 
gebouw van IVN/KNNV in Veldhoven. Om praktische redenen blijft die collectie 
voorlopig daar. Alles bijeen geteld omvat het herbarium van het Natuurmuseum dus 
zo'n 20.000 planten. 
 
Verwacht je dat er nog veel bij komt? 
Niet zoveel, omdat algemene planten in het algemeen niet worden verzameld. Er is wel 
aandacht voor exoten, maar dat aandeel groeit slechts langzaam. Onze meest recente 
aanwinst is bijvoorbeeld een 
Amerikaanse exoot, Juncus 
acuminatus, afkomstig van de 
enige vindplaats tot nu toe in 
Nederland, namelijk van Huis 
ter Heide bij Loon op Zand. 
Deze vondst is zo recent - 9 
januari 2018 - dat de planten 
nog niet eens op een 
herbariumvel zijn opgeplakt. 
Daarnaast proberen we wel 
actief ‘de gaatjes te vullen’. 
Daarmee bedoel ik dat we op 
zoek blijven naar soorten die 
nog in de collectie ontbreken. 
 

 

 
De meest recente aanwinst, de Amerikaanse Juncus acuminatus 

van Huis ter Heide (foto Tineke Cramer). 

Wat zijn naar jouw mening de topstukken? 
Ik zou er geen kunnen noemen. Ik ben vooral trots op het brede scala aan planten in 
het herbarium. Uiteraard hebben we wel verschillende zeldzame planten, zoals een 
fraaie collectie zeggen (Carex) met onder meer de gele zegge (Carex flava) die landelijk 
zeer zeldzaam is. In het herbarium is deze soort vertegenwoordigd door planten uit het 
Labbegat tussen Waalwijk en Waspik. 
 
Heb je nog problemen of wensen? 
Mijn zorg is hoe we het publiek kunnen interesseren voor wilde planten en planten-
studie. Gedroogde planten in de tentoonstellingen van het museum verkleuren, gaan 
snel stuk en zijn dan meestal weinig aantrekkelijk. Ik heb daar nog geen oplossing voor. 
 
Literatuur 
Reumer, J., 2011. Het herbarium van Elie van Rijckevorsel. – Straatgras 23 (4): 5, 10, 16. 
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Binnenstad Tilburg  
 
Jeffrey Raymakers 
 
 
Planteam 
Kernwinkel-
gebied 
 

Tilburg is bezig met de vernieuwing van haar binnenstad. Sinds een 
jaar denken verschillende belanghebbenden, zoals bewoners van de 
binnenstad, ondernemers en groene partijen, waaronder de KNNV-
afdeling Tilburg, mee over de inrichting van de openbare ruimte in het 
zogeheten ‘planteam kernwinkelgebied’. 

Het gebied waar het planteam zich mee bezighoudt, is verdeeld in drie onderdelen: de 
historische structuur (Heuvelstraat), de moderne structuur met huiskamers (o.a. 
Stadhuisstraat) en het Stadskwartier (Stadshuisplein/Cityring en omgeving). Vooral de 
laatste twee onderdelen bieden de meeste kans op vergroening. 
 

 
Structuren Binnenstad 
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Groene 
ambitie 
 

Aanvankelijk was de verwachting dat er sterk gepleit zou moeten 
worden voor vergroening in de binnenstad, maar de ambitie om 
daadwerkelijk tot een groenere binnenstad te komen leeft bij zowel de 
andere planteam-leden als bij de gemeente zelf. Hoe deze vergroening  

er precies uit komt te zien is, is voer voor volgende bijeenkomsten, maar de schetsen 
naar aanleiding van de verkenning naar mogelijkheden en locaties, laten een veel 
groenere omgeving zien. De inrichting van verschillende deelgebieden, waaronder het 
Pieter Vreedeplein, Stadshuisplein en het plein tussen de Primark en het Max-gebouw, 
zijn met het planteam besproken. Het Pieter Vreedeplein krijgt tijdelijke nieuwe d.w.z. 
groenere inrichting. Nadat de gewenste woontoren tussen het plein en de Heuvelstraat 
is gerealiseerd, komt er een permanente, groenere inrichting. Op het brede 
Stadshuisplein is het plan om centraal zitgelegenheid en groen te realiseren. Het 
kernteam ziet verder veel kansen om het plein tussen de Primark en het Max-gebouw 
te vergroenen. Er is sprake van een eventuele uitbreiding van het Max-gebouw, maar 
het kernteam heeft in een brief  aan het college aangegeven dit onwenselijk te vinden. 
 

 
Stadstuin 

 
 
Koningsplein 
 

Inmiddels is het planteam ook aangeschoven tijdens de informatie-
avond ‘eerste resultaten verkenning toekomst Koningsplein’ afgelopen 
27 februari. Deze avond ging over de herontwikkeling van het  

Koningsplein, aangezien de ontwikkeling van dit plein niet los gezien kan en mag 
worden van de ontwikkelingen in het kernwinkelgebied. Wil je meer informatie of 
meedenken?, neem dan contact met me op ( Jeffrey.raymakers@gmail.com of  
 06-54677233). 



 28 

 

1e werkdag Plaggroep in 2018  
 
Berry Staps 
 
 
Handen uit 
de mouwen  

Het is 6 januari en weer eens vanouds lekker nat op de heide. Het 
heeft behoorlijk geregend de laatste tijd en dat is goed te merken. De 
sloten en vennen staan vol water en het is weer een hele onderneming 
om de kruiwagen met gereedschap over deze barrières te krijgen. 

Het lijkt of iedereen de eventueel extra kilootjes van de feestdagen eraf wil komen 
werken. Er is namelijk een grote opkomst vandaag. De handen worden geschud, 
aangevuld met de wens voor een gelukkig nieuw jaar. Gelukkig heeft iedereen 
voldoende afstand gehouden van het vuurwerk en beschikt nog over alle vingers, ogen 
en oren. Er zijn dus geen belemmeringen om de handen eens goed uit de mouw te 
steken. Brabant Landschap heeft een aantal natte gebieden door corridors met elkaar 
verbonden. Zo is er een verbinding gemaakt tussen ‘onze’ Leemkuil en de Halve Maan. 
De bomen en struiken rondom de leemkuil vormen nog een obstakel voor een 
ongehinderde verbinding tussen de vennen. 
 

 
‘Oude’ plaggenhopen worden verwijderd. Met dat water is het extra zwaar.(foto Berry Staps) 
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Herontdek-
king van 
poeltjes  

Vandaag gaan we de bomen en struiken aan de zuidwest kant van de 
leemkuil verwijderen. Er zal dan meer wind op het ven komen. Daar-
door ontstaat er meer dynamiek in het ven, en zal het niet zo snel 
dicht groeien. De bomen en struiken hebben in de loop der tijd kleine 
poeltjes aan het zicht onttrokken. Al zagend worden poeltjes  

‘herontdekt’. Natuurlijk wordt dan ook even naar de plantjes gekeken. Anne Marie 
vraagt zich af of het plantje in de poel fonteinkruid of waterweegbree is. (het blijkt 
waterweegbree te zijn). Die noteren we dan ook op de waarnemingenlijst. 
 

 
              Kijk, weer een ‘herontdekte‘ poel met de waterweegbree. (foto Berry Staps) 

 
 
Plaggen is 
meer dan 
plaggen  

De plaggroep is van oorsprong gericht op ‘plaggen’ en heeft daarvoor 
gereedschap verzameld. Dat zijn voornamelijk schoppen, zeisen en 
harken, maar daar kun je geen bomen mee zagen. Natuurlijk hebben 
we ook wel wat zagen, maar dat is niet onze ‘corebusiness’. Dus niet 
iedereen kan zagen. Zo gaan Barbara, Bart en Leo resten van  

plaggenhopen uit het terrein halen en stapelen die op de centrale plaggenhoop. 
Gerrit richt zijn aandacht op de strook rond het Beenbreekven, die jaarlijks zijn ‘uitkam’-
beurt krijgt. Dat betekent dat de afgestorven plantdelen en bladeren worden 
verwijderd. De ‘lumberjacks’ merken ook dat het zagen van bomen niet tot onze 
gebruikelijke werkzaamheden hoort. De zaagjes zijn of te klein of te groot, maar zeker 
zijn ze te bot. Het is geen overbodige luxe om nieuwe aan te schaffen. Maar ondanks 
deze beperking worden er toch heel wat bomen en struiken omgezaagd. Het was weer 
een nuttige dag!  
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Museumnieuws  
 
Natuurmuseum Brabant activiteiten 2e kwartaal 2018 
Spoorlaan 434, Tilburg 
Datum   Activiteiten 
2 april    Dag van het Landschap 
14 april   Bijenradar/ Nederland zoemt 
mei 2018    vernieuwing trappenhal noordkant 
18 juni    zomerBOS  
Tot juni   fotoexpositie Nature Talks/Photographer of the Year 
20 mei/ zomer  nieuwe wandelingen Vossenstreken 
 
 
Nature talks  

Nature talks en we young people see nature. 
Veel foto’s dit voorjaar in het museum; in de Potviszaal en op de eerste 
verdieping kunt u genieten van prijswinnende natuurfotografie  

met een verhaal. De fotoexpositie 
Nature Talks / Photographer of the 
Year is te zien in de Potviszaal en 
komt van het fotofestival Nature 
Talks, dat ook een fotowedstrijd 
organiseert. De prijswinnaars uit 
diverse categorieën (o.a. zoogdieren, 
vogels, landschappen, kunst in de 
natuur of comedy) zijn in deze 
expositie te zien. Prachtige werken, 
die ook een verhaal vertellen. Luister 
naar wat de natuur te vertellen 
heeft! In de gang op de eerste etage 
nog een bijzondere fototentoon-
stelling: We Young People See 
Nature. Dit uitwisselings-programma 
voor jongeren (15-17 jaar) uit Polen 
en Nederland bestaat sinds 2007. Elk 
jaar gaan tien studenten met 
begeleiders naar Polen en volgen 
daar fotografie-lessen (en andere 
lessen). De sympathieke gedachte 
erachter is, behalve samen mooie 
foto’s maken, om van elkaar leren en 
wat meer van elkaars cultuur gaan 
begrijpen.  

 

 
affiche nature talks 
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Nederland 
zoemt 

Vanaf 14 april zoemt het in Natuurmuseum Brabant. Het museum doet 
mee met de activiteiten rondom de wilde bij, om zo meer aandacht te 
genereren en meer onderzoek mogelijk te maken. Onder andere in een 
samenwerking met het Bels Lijntje (www.belslijntje.com). 

Op zaterdag 14 april 
opent de expositie 
Nederland Zoemt. 
Kruip (letterlijk) in de 
huid van de bedreigde 
wilde bij, sjouw met 
stuifmeel en vind de 
weg in een bloem. Leer 
de familie Bij kennen 
en ontdek hoe we deze 
nuttige diertjes kunnen 
helpen. Ze zijn je 
dankbaar! Alle 
informatie rondom de 
activiteiten staan op 
de website van het 
museum en ook in het 
KNNV-nieuws staat al 
uitgebreidere 
informatie.  
 

 

 
Affiche Nederland Zoemt 

 

 
Dag van het 
landschap 

Op Tweede Paasdag, maandag 2 april, organiseren Brabants Landschap 
en IVN gratis wandelexcursies om het voorjaar te ontdekken. Dit jaar is 
Natuurmuseum Brabant voor het eerst ook een van de startlocaties. 
Kijk op de website voor informatie!  www.dagvanhetlandschap.nl 
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 Witte gij ut?  
 
Rob Vereijken 
 
 
Vreemde 
kleuren en 
vreemd ei 
 

In de vorige Oude Ley kwamen twee bosvragen in deze rubriek terecht. 
Ger Bogaers ontdekte op 22 september van het vorig jaar enorme 
eischalen in de bossen bij Dorst. Ze waren groter dan die van een 
kippenei en de schaal was grijsbeige met donkerbruine spikkels.  
De fantasie van onze lezers sloeg hier en daar op hol, want Frans Graat  

zag in gedachten al een Reuze-winterkoning een ei leggen. Deze vogel zou alleen in de 
bossen van Dorst overwinteren. We staan open voor andere suggesties van de vele 
vogelaars die lid zijn van onze vereniging. 
De boom met de licht gekleurde en zachte stam aan de ene kant en zwarte harde stam 
aan de andere kant, leverde nog geen reactie op. De foto’s waren de vorige keer heel 
slecht afgedrukt, waardoor de plaatjes mogelijk niet veel informatie gaven. Coby 
Spuls-Veld wacht nog steeds op antwoord. 
 

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

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

‘Weg met de plastic tasjes’ was het motto van de vrijdagwandeling op 
9 februari jl. Ben Akkermans beschrijft hoe de groep langs het Leikeven 
op Huis ter Heide 29 Ooievaars ontdekten. Deze vogels stonden met 
z’n allen op het dichtgevroren ven. Eén Ooievaar bleek een plastic  

draagtasje om zijn hals te hebben. Hij was als het ware met zijn kop door de handvaten 
van het tasje gegaan. Zij zagen de groep Ooievaars vervolgens opvliegen uit het 
Leikeven in de richting van de vuilstortplaats de Spinder. De Ooievaar met het 
draagtasje om zijn nek had eerst moeite om op te stijgen en daarna lukte het hem niet 
om aan te sluiten bij de groep, ondanks het feit dat de Ooievaars een extra ronde 
gecirkeld hadden. Daarom bleef de vogel een stuk achter de grote groep. Dit voorval 
laat nogmaals zien dat rondzwervend plastic een ramp voor de natuur is. 
Los van de milieuproblematiek roept deze waarneming bij Ben natuurlijk vragen op.  
- heeft de pechvogel de tas omgedaan bij het zoeken naar voedsel op de Spinder? 
- moeten deze vogels niet in Afrika zitten om de winter door te brengen? 
- Zijn het dieren die hier in ooievaar-herintroductieprogramma’s zijn opgefokt en hun 
  migratiedrang verloren hebben? 
- Of zijn het dieren die vanuit Safaripark Beekse Bergen voedsel zoeken buiten dit park? 
Wie helpt hem bij het vinden van de oorzaken van dit moderne winterverschijnsel? 
 

 
        Groep Ooievaars op Leikeven (foto John Verwijmeren) 

 
        Ooievaar met plastic tas (foto John Verwijmeren) 
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Vruchten op 
straat 
 

Ivon Versnel fietst en loopt graag buiten en houdt haar ogen open in 
de stad. Nu vond ze in de binnenstad bosjes met aparte vruchten op de 
grond. Ze dacht eerst aan de zaden van een Es. Maar ze twijfelt, omdat 
die volgens haar er toch net wat anders uitzien. Wie kan de boom aan 

de vruchten op de foto herkennen? Ivon geniet dan nog meer van de natuur om haar 
heen. 
 

 
                                        Vruchten boom (foto Ivon Versnel) 
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                                         Vruchten boom (foto Ivon Versnel) 

 

 
Nieuwe 
vragen 

Heb je een idee over het grote ei of over de aangetaste boom? 
Misschien herken je de boomvruchten of heb je een antwoord op een 
van de ooievaarsvragen. Antwoorden en natuurlijk ook nieuwe vragen 
of onbekende waarnemingen zijn van harte welkom.  

Reacties tot 18 mei 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 2e 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 
 
 
Maandag 2 april Dag van het Brabants Landschap 
 Deze 2e Paasdag is Klooster Nieuwkerk het vertrekpunt voor  
 een mooie wandeling in de directe omgeving. 
Start wandelingen vanaf 12.00, 13.30 en 15.00 uur. 
Vertrekpunt Klooster Nieuwkerk, Nieuwkerk 2, 5051 PN Goirle 
 
Zondag 29 april De Oude Warande 
 De Oude Warande is Nederlands enige nog complete sterrenbos 
Start 10.00 -12.00 uur 
Vertrekpunt bij de Grotto in het centrum van de Oude Warande, Tilburg 
 
Zondag 27 mei Een middag Bushcraft 
 Leven met wat de natuur te bieden heeft, vuur maken, goed leren 
 kijken, eten wat er is. Ook voor kinderen onder begeleiding. 
Start 10.00 tot 12.00 uur 
Vertrekpunt wordt later bekend gemaakt via www.ivn.nl/afdeling/tilburg 
 
Zaterdag 9 juni Slootjesdag 
 Wil je weten welke beestjes er allemaal leven in het water?  
 Kom dan naar de Slootjesdag. 
Start 11.00 -16.00 uur 
Vertrekpunt Bij ingang van de Drijflanen aan de Top Naefdreef  
 (tegenover huisnummer 12) Tilburg 

 



Secretariaat KNNV-afd. Tilburg
Veldhovenring 27
5041 BA  Tilburg


