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KNNV-Nieuws  
 
 
Kaaistoep, 25 
jaar onderzoek  

Dit jaar staan we als afdeling stil bij een bijzonder moment: er wordt 
sinds 1995 onderzoek gedaan in De Kaaistoep. Dat betekent dat er 
ruim 150 leden en externe deskundigen al vele jaren actief zijn in dit 
terrein en dat zij allerlei soortgroepen onderzoeken. 

Volgend jaar worden er verschillende activiteiten georganiseerd om aan iedereen te 
laten weten, hoe bijzonder dit onderzoek is en wat er gevonden is. 
De start van deze activiteiten is op 14 maart 2020. Dan wordt het boek gepresenteerd 
met als thema onderzoek, onderzoekers en biodiversiteit. In het boek wordt ook een 
soortenlijst gepubliceerd van alle gevonden soorten in 25 jaar.  
De boekpresentatie wordt gevolgd door een symposium waarin Citizen Science het 
thema is: hoe belangrijk is de rol van de professionele amateur in het natuuronderzoek.  
Verder in het jaar worden allerlei activiteiten georganiseerd voor geïnteresseerden: 
foto’s in de stad, workshops in Natuurmuseum Brabant en excursies in De Kaaistoep.  
Meer informatie volgt in de Oude Ley later dit jaar.  
 

 
Vernieuwde 
Natuurgidsen-
opleiding 
 

Altijd al graag samen bezig met andere mensen in de natuur? Dan is 
de Natuurgidsenopleiding van IVN Tilburg echt iets voor u! De cursus 
start in januari 2020. Tijdens deze praktische en actieve opleiding 
van 1,5 jaar leer je de natuur in en om Tilburg kennen. Gewapend 
met deze kennis en extra ontwikkelde vaardigheden kunt u jong en  

oud boeien door zelf pakkende activiteiten in de natuur en met de natuur te 
begeleiden. Inschrijven is nu al mogelijk. De opleiding leidt mensen op tot actieve  
IVN-ers. Je ontwikkelt jezelf tot actieve begeleider van natuuractiviteiten. Dat waren tot 
nu toe vooral traditionele natuurgidsen. Dat is nog steeds volop mogelijk, maar deze 
opleiding richt zich op veel meer doelgroepen en thema’s. Deze cursus is ook uniek, 
omdat hij nu voor de eerste keer zo breed wordt aangeboden. Het eerste jaar van de 
opleiding staat het verdiepen in de natuur en het ontwikkelen van algemene educatieve 
vaardigheden centraal. Het laatste half jaar kiest de cursist voor een eigen richting. 
Iedereen wordt uiteindelijk zo toegerust dat hij of zij inzetbaar is voor bepaalde 
doelgroepen -van jong tot oud. De gediplomeerden kunnen dan ook met deze 
verschillende doelgroepen aan de slag te gaan en kiezen zelf uit een grote variëteit aan 
werkvormen op het gebied van Natuur- en Milieueducatie (NME) en Duurzaamheid. 
Deze activiteiten worden uiteraard door de gids (mede)georganiseerd en aan het eind 
van de opleiding uitgevoerd. Meer algemene en praktische informatie over de cursus is 
te vinden op de website van IVN-Tilburg (  https://www.ivn.nl/afdeling/tilburg/ivn-
natuurgidsenopleiding-ngo-2020-2021). Inschrijven kan ook via deze site. Geef u tijdig 
op, want er kunnen slechts 32 mensen aan deze opleiding deelnemen. 
Hebt u nog vragen, neem dan contact op met de Alie Stofberg, de coördinator van de 
cursus (via stofbergalie@gmail.com of  0651648968). 

https://www.ivn.nl/afdeling/tilburg/ivn-natuurgidsenopleiding-ngo-2020-2021
https://www.ivn.nl/afdeling/tilburg/ivn-natuurgidsenopleiding-ngo-2020-2021
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Cursussen 
 

Samen met de IVN-afdeling Tilburg organiseert de KNNV-afdeling 
Tilburg in de komende maanden een aantal interessante cursussen. 
de volgende cursussen staan gepland: 

 
Verdiepende cursus Planten: Plantengemeenschappen 
Als je al wat meer van planten weet, dan heb je zeker al ontdekt dat bepaalde soorten 
vaak bij elkaar staan. Dat heeft te maken met de omstandigheden op zo’n groeiplaats. 
De bodem, vochtigheid, voedselrijkdom en het gebruik en beheer bepalen wat voor 
soort begroeiing er op een bepaalde plek ontstaat. Een groep planten die je vaak samen 
aantreft, wordt een plantengemeenschap genoemd. In deze verdiepende cursus 
planten komen verschillende plantengemeenschappen aan bod. Tijdens de drie 
cursusavonden bespreken we welke soorten in welke plantengemeenschap thuishoren 
en welke milieuomstandigheden daar bij horen. Tijdens de eveneens drie excursies 
gaan we daar in het veld verder op in. We laten je ook zien hoe je een planten-
inventarisatie in het veld kunt maken en hoe je met de gevonden gegevens zelf kunt 
achterhalen wat voor plantengemeenschap het zou kunnen zijn. Bij het nauwkeurig 
bekijken van de plantensoorten in het veld, is het vaak moeilijk om zegges, grassen en 
gele composieten te herkennen. Daarom besteden we tijdens de cursus aan deze 
plantengroepen extra aandacht. Door het volgen van deze verdiepende cursus krijg je 
een breder beeld van planten in relatie tot hun omgeving. Om deel te nemen hoeft u 
geen lid te zijn van de KNNV- of IVN-afdeling Tilburg. We verwachten wel dat je al een 
redelijke kennis van plantensoorten hebt. 
Data curusavonden: Dinsdag 4 juni, 18 juni en 2 juli 2019 van 19.30 - 22.00 uur 
Data excursies: Zaterdag 8 juni, 22 juni en 6 juli 2019 van 14.00 - 16.30 uur 
Locatie cursusavonden: Natuurmuseum Brabant, Spoorlaan 434, 5038 CH Tilburg 
Kosten: KNNV/IVN-leden € 45,- Niet leden € 55,- 
Docent: Rob Vereijken 

 
                                                         Herken je Heelblaadjes en zijn groeiplaats (foto Henk Kuiper) 
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Kennismakingscursus Paddenstoelen 
Wil je graag meer te weten komen over paddenstoelen? Schrijf je dan in voor de 
kennismakingscursus Paddenstoelen die dit najaar van start gaat. Op drie dinsdag-
avonden neemt José Langens, coördinator van de paddenstoelenwerkgroep, je mee in 
de wondere wereld van de paddenstoelen. Zij vertelt over de bouw, de functie en de 
verschillende soorten paddenstoelen. Maar het echte leren gebeurt in het veld. Samen 
met de paddenstoelenwerkgroep zijn ongeveer 20 excursies in Midden-Brabant 
gepland, waar jij, als cursist, naar gelieve aan kunt deelnemen. Het excursieprogramma 
ontvang je via de mail. 
Data cursusavonden: Dinsdag 10 september, 22 oktober en 12 november 2019 van 
19.30 - 22.00 uur  
Locatie cursusavonden: Natuurmuseum Brabant, Spoorlaan 434, 5038 CH Tilburg 
Data excursies: Cursisten ontvangen via de mail het excursieprogramma van de 
paddenstoelenwerkgroep KNNV-afd. Tilburg en mogen, naar keuze, bij elke gewenste 
excursie aansluiten. 
Docent: José Langens 
Kosten: KNNV/IVN-leden € 45,- Niet leden € 55,- 
 

 
                                                        Vliegenzwam (foto Henk Kuiper) 
 

Opgave en verdere informatie: 
U kunt zich opgeven voor bovenstaande cursussen via 

 https://www.knnv.nl/afdeling-tilburg/cursusprogramma-2019 
Wanneer u er zeker van wilt zijn dat u kunt deelnemen aan de cursus van uw keuze geef 
u dan op voor de mailinglijst cursussen via  

 https://www.knnv.nl/afdeling-tilburg/aan-afmelden-mailinglijst-cursussen.  
U ontvangt dan via de mail een aankondiging wanneer er een nieuwe cursus, 
georganiseerd door de KNNV/IVN-afdeling Tilburg, start. 

https://www.knnv.nl/afdeling-tilburg/cursusprogramma-2019
https://www.knnv.nl/afdeling-tilburg/aan-afmelden-mailinglijst-cursussen
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Agenda 
 

  
Datum 
6 april 
12 april 
14 april 
19 april 
20 april 
26 april 
28 april 
10 mei 
12 mei 
18 mei 
20 mei 
25 mei 
2 juni 
8 juni 
14 juni 
24 juni 
29 juni 
6 juli 
12 juli 

Onderwerp 
Wandeling door plantentuin Trompenburg 
Vrijdagwandeling door de Vallei van het Merkske 
Kruipwilgen en bijen in de Drunense Duinen 
Excursie naar Krijtgroeve CPL te Haccourt (België) 
Openbare vroege vogelwandeling naar Diessens Broek 
Vleermuizen-vaartocht op het Wilhelminakanaal en de Piushaven 
Vlaamse Ardennendag 
Vrijdagwandeling door het dal van de Dommel bij Liempde 
Uitstap naar de Visbeekvallei te Lille-Beerse 
Openbare excursie Vleermuizen in de Kaaistoep 
Excursie naar De Liereman 
Excursie naar Zuid-Limburg (Putberg en Kruisberg) 
Excursie naar Regte Heide en Riels Laag 
Wandelen in het Kempenbroek 
Vrijdagwandeling naar oude landgoederen van Tilburg (Stadbos 013) 
Wandelen langs de Mark 
Wandeling langs de oude Rijnstrangen (Zevenaar) 
Wandelen en varen op het Naardermeer 
Vrijdagwandeling door de Aschputten 

 
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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6 april Zaterdag 
Onderwerp Wandeling door plantentuin Trompenburg 
Tijd 9.00 - 14.00 uur 
Locatie/Vertrek Parkeerplaats Spar, Burgemeester van de Mortelplein, Tilburg. 
Contact Wil je mee (wel of geen auto), meld je dan aan bij Stella Wesel  

( 06-27055446 of  excursies@tilburg.knnv.nl). 
Omschrijving Trompenburg is een prachtig aangelegde plantentuin met een grote 

collectie bomen, struiken, vaste planten, bollen en knollen. De tuin 
ligt aan de rand van het centrum van Rotterdam in de wijk Kralingen 
en is een ware schatkamer voor plantenkenners. Trompenburg ligt 
op historische grond. Het behoorde het tot de ambachtsheerlijkheid 
Cralingen. Overstromingen waren aanleiding om dijken te gaan 
bouwen. De dijken maakten het mogelijk om het moeras als weiland 
te benutten. Daartoe werden sloten gegraven, zodat water kon 
worden af- en aangevoerd. Iets van deze structuur is nog op een 
klein gedeelte van Trompenburg terug te vinden. In de 19e eeuw 
werden op deze grond diverse buitenplaatsen gebouwd, waarvan 
alleen Trompenburg is behouden. Samen met Eric Stols die deze 
plantentuin heel goed kent maken we een wandeling en hopen we 
dat bomen hun bloesem laten zien. 
 

12 April Vrijdag 
Onderwerp Vrijdagwandeling door de Vallei van het Merkske 
Tijd 9.00 - 14.00 uur 
Locatie/Vertrek Parkeerplaats Spar, Burgemeester van de Mortelplein, Tilburg. 
Contact Wil je mee (wel of geen auto), meld je dan aan bij Pieter Müller  

( 013-4678438 of  pmueller@xs4all.nl). 
Omschrijving Al in het vroege voorjaar, wanneer de voorjaarsbloeiers bloeien, is 

een bezoek aan het gebied de moeite waard. De bossen en gras-
landen staan dan vol met de gele en witte bloemen van Speenkruid, 
Slanke sleutelbloem, Dotterbloem en Bosanemoon. Wie verder kijkt, 
ziet de meer onopvallende groene bloempjes van het Muskuskruid. 
Iets later in het voorjaar, vanaf april, bloeien de Pinksterbloemen. 
Pinksterbloemen zijn noodzakelijk voor het mooie Oranjetipje. Dat 
vlindertje gebruikt Pinksterbloem als waardplant. Vanaf het voorjaar 
zitten de poelen vol met verschillende amfibieënsoorten. Vroeg in 
het jaar zijn de Bruine kikker en de Gewone pad al present. Die 
soorten worden afgelost door verschillende salamanders, waaronder 
de bedreigde Kamsalamander. De Bastaardkikker laat zich vanaf mei 
vooral 's avonds horen. In het voorjaar zitten de bossen en 
struwelen ook vol met vogels. Een vogelwandeling kan verschillende 
Nachtegalen opleveren, maar ook de Wielewaal, Zomertortel, 
Geelgors en Zwarte specht hebben een thuis in het gebied. 
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14 april Zondag 
Onderwerp Kruipwilgen en bijen in de Drunense duinen 
Tijd 11.00 - 13.00 uur 
Locatie/Vertrek We starten bij de ingang van recreatiepark Duinhoeve langs de Oude 

Bossche Baan in Udenhout. 
Contact Contactpersoon voor deze excursie is Theo Peeters  

( 06-27327546). 
Omschrijving In het weekend van 13 en 14 april worden door het gehele land bijen 

geteld. Onder leiding van Aad van Diemen, Wim Klein en Theo 
Peeters gaan we kennismaken met voorjaarsbijen op bloeiende 
Kruipwilgen in de Drunense Duinen. Kruipwilgen vormen een 
belangrijke voedselbron voor diverse wilde bijen in stuifzanden. Het 
zijn tevens kleine wilgenstruikjes waarop de bijen makkelijk van 
dichtbij zijn te zien. We maken tijdens deze excursie kennis met de 
levenswijzen van verschillende voorjaarsbijen. Bij regen gaat de 
excursie niet door, omdat er dan geen of nauwelijks bijen vliegen. 

  
19 april Vrijdag 
Onderwerp Excursie naar Krijtgroeve CLP te Haccourt (België) 
Tijd Tijd en startplaats worden bekend gemaakt na opgave. 
Contact Wil je mee (wel of geen auto), meld je dan aan bij Geert Willemen  

(  g.willemen1@chello.nl). Je adres, (mobiele) telefoonnummer en 
geboortedatum zijn verplicht voor de deelnemerslijst. 

Omschrijving Deelname aan de excursie is gratis, maar afhankelijk van het aantal 
deelnemers wordt een bijdrage gevraagd voor de reiskosten van een 
excursiebegeleider van de NGV- afd. Limburg. Het aantal deelnemers 
wordt beperkt tot 20 en alle deelnemers tekenen een verklaring van 
ontheffing van verantwoordelijkheid t.a.v. de eigenaar van de 
groeve, de werknemers van de groeve en de excursie-organisator. 

 De Krijtgroeve 
CLP te 
Haccourt ligt 
ca. 14 km ten 
zuiden van 
Maastricht. 
Uitvoerige 
informatie 
wordt je na 
aanmelding 
toegezonden. 

 

 

 
Krijtgroeve te Haccourt (foto Geert Willemen)  

mailto:g.willemen1@chello.nl


 8 

20 april Zaterdag 
Onderwerp Openbare vroege vogelwandeling Diessens Broek 
Tijd 7.00 - 9.30 uur 
Locatie/Vertrek Wegkruising Kanaaldijk-Vossenhol in Biest-Houtakker. Voor wie wil 

aansluiten om per fiets naar het Broek te gaan: vertrek 6.30 uur 
vanaf de kanaalbrug Oisterwijksebaan. 

Contact Opgeven bij Ben Akkermans (  vogels@tilburg.knnv.nl). 
Omschrijving De Vogelwerkgroep KNNV-afd.Tilburg houdt dit jaar weer een 

vroege vogelwandeling. Ditmaal is gekozen voor het Diessens Broek 
tussen Diesen, Biest-Houtakker en Haghorst. Nu de landinrichting 
‘de Hilver’ is afgerond, heeft zich in het Diessens Broek een geweldig 
vogelgebied ontwikkeld. De overbemeste bovenlaag is geheel 
afgegraven en de Reusel meandert weer in zijn oude bedding. Er is 
een prachtig nat beekdal ontstaan. Het dal is rijk aan weidevogels. 
We zien er buitelende Kieviten, baltsende Graspiepers, de Grutto 
laat zich regelmatig horen en ook de Watersnip komt hier tot 
broeden. Wij nemen u graag mee voor een wandeling van ± 4 km 
door het broek. Warme kleding (het kan nog fris zijn) en een 
verrekijker zullen het kijkgenot verhogen. Stevige wandelschoenen 
zijn een pré. Na de wandeling krijgt u, indien u dat wenst, een lijst 
met waargenomen vogels per mail. 

  
26 april Vrijdag 
Onderwerp Vleermuizen-vaartocht op het Wilhelminakanaal en de Piushaven 

Exclusief voor leden van de KNNV-Tilburg 
Tijd 20.30 - 22.30 uur 
Locatie/Vertrek opstappunt bij de kleine draaibrug in de Piushaven, bij “Villa 

Pastorie” (Hoevenseweg 2) 
Contact Maximum 20 deelnemers, dus aanmelden is verplicht! Prijs voor 

deelname: € 7,50 per persoon i.v.m. huur boten en 2 schippers. 
Aanmelden kan via het formulier op de KNNV-website, dat zich 
achter de aankondiging van de excursie bevindt of via  
 013-5436541. U betaalt bij aanvang van de vaartocht, graag 
contact en gepast. Meer informatie  zoogdieren@tilburg.knnv.nl 

Omschrijving In navolging van de succesvolle natuurvaartochten in de Piushaven 
kiest nu ook de Zoogdierwerkgroep het ruime sop. Leden van de 
KNNV-Tilburg kunnen daarbij zijn! Na koffie en een korte introductie 
over de Piushaven varen we naar het Wilhelminakanaal en 
Piushaven. Daar gaan we met vleermuisdetectors op zoek naar de 
vleermuizen die boven de oevers en het water jagen. Gaat het 
lukken om naast gewone dwergvleermuizen ook de sierlijk boven 
het water jagende watervleermuizen te zien, of misschien zelfs de 
zeldzame Meervleermuis?  

mailto:vogels@tilburg.knnv.nl
mailto:zoogdieren@tilburg.knnv.nl


 9 

28 april Zondag 
Onderwerp Vlaamse Ardennendag 
Tijd 6.15 - 19.30 uur. We worden om 9.00 uur in Ronse verwacht en de 

middagwandeling eindigt om 17.00 uur. 
Locatie/Vertrek Parkeerplaats Spar, Burgemeester van de Mortelplein, Tilburg. 
Contact Wil je mee (wel of geen auto), meld je dan aan bij Stella Wesel  

( 06-27055446 of  excursies@tilburg.knnv.nl). vóór 18 april. 
Omschrijving De tocht naar de Vlaamse Ardennen wordt georganiseerd in 

samenwerking met KNNV Roosendaal, KNNV Breda en KNNV 
Eindhoven. De morgenwandeling in het reservaat ‘Pyreneeën’ wordt 
begeleidt door Philippe Moreaux. De Pyreneeën is een gebied dat 
doorsneden wordt door een afgedankte en als wandelpad ingerichte 
spoorlijn. Dit ‘wandelpad’, dient als ruggengraat om het gebied te 
bezoeken, Het is een zeer mooi en gevarieerd gebied met o.a. Kleine 
bonte specht, Glanskop en veel Geelgorzen als broedvogel, met 
Hazelworm en Vuursalamanders, en met uiteraard alle typische 
voorjaarsbloeiers zoals de twee soorten goudveil, Heelkruid, 
Dalkruid, Bosanemoon, massaal veel Wilde hyacint, Eenbes, enz. De 
kans is erg groot om Vuursalamanders (jong en volwassen) aan te 
treffen. De middaglocatie is de Boembekemolen, Boembeke 18 te 
Michelbeke (Brakel). Hier kunt u uw meegebrachte lunchpakket 
verorberen. De middagwandeling wordt begeleid door Dirk Criel en 
gaat door het reservaat ‘Burreken’ te Zegelsem. Het Burreken is een 
erg heuvelachtig gebied met scherp ingesneden beekjes, die voor 
smalle dalen en steile (20% en meer) valleiwanden hebben gezorgd. 
Het typische Vlaamse Ardennen-landschap in het Burreken bestaat 
uit akkers, bossen en graslanden met veel bomenrijen en 
houtkanten ertussen. Die lappendeken van bosjes en graslanden 
wordt doorsneden door de kronkelende Krombeek met haar diepe 
bedding. Het Burreken herbergt verschillende diersoorten, 
waaronder, de Vuursalamander. Deze geel-zwart gevlekte 
landsalamander zet zijn larven af in de bronbeekjes van het gebied. 
Verder leven er rond de beekjes Bronlibellen en in de graslanden 
verscheidene vlindersoorten, zoals Sleedoornpage, Oranjetipje en 
Landkaartje. Bij de vogels zijn de bosvogels (Grote en Kleine bonte 
specht, Appelvink, Matkop) en de roofvogels (Buizerd, Sperwer, 
Bosuil, Ransuil) goed vertegenwoordigd. Ook de Vos, Wezel, Egel en 
Bunzing leven in het Burreken. In het voorjaar fleuren verschillende 
soorten de bossen van het Burreken op. Bosanemoon, Wilde 
hyacint, Gele dovenetel, Daslook en Slanke sleutelbloem behoren tot 
de meest uitbundige bloeiers. In dit gebied werd goed naar padden-
stoelen gezocht en er zijn heel wat zeldzaamheden gevonden zoals 
de Prachtmycena, Haagbeukboleet en Grote trechterzwam. 
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10 Mei Vrijdag 
Onderwerp Door het dal van de Dommel bij Liempde 
Tijd 9.00 - 14.00 uur 
Locatie/Vertrek Parkeerplaats Aldi, Spoordijk/Doornbossestraat, Tilburg. 
Contact Wil je mee (wel of geen auto), meld je dan aan bij Mirjam Sikkers  

( 06-82595787 of  msikkers@planet.nl). 
Omschrijving 'Vriendelijk, afwisselend, kleinschalig'. Zo omschreef Caspar Janssen, 

de journalist die ruim een jaar wandelde om de staat van het 
Nederlandse landschap op te nemen, dit Brabantse landschap. Het 
beekdal van de Dommel heeft grote charme. In het licht glooiende 
landschap onderscheiden we beweide beemden (graslanden); op de 
akkers hogerop wordt mais en (bio)graan geteeld. Grasland 
overheerst. In het broekbos groeit Bosanemoon, sleutelbloem, 
Eenbes, Speen- en Muskuskruid; langs de Dommel bloeit Lange 
ereprijs. Daar huist ook de Rietgors, Kleine karekiet en 
Weidebeekjuffer. Ooievaar, Sperwer, Nachtegaal, Havik, Houtsnip, 
Kleine bonte specht zijn in dit landschap thuis. Mogelijk zien we een 
Patrijs! 

  
12 mei Zondag 
Onderwerp Uitstap naar de Visbeekvallei te Lille-Beerse 
Tijd 12.30 - 17.00 uur 
Locatie/Vertrek Parkeerplaats Spar, Burgemeester van de Mortelplein, Tilburg. Voor 

diegene die direct naar vertrekplaats wil gaan: om 13.30 uur aan de 
parking van Lilse Bergen, Strandweg 6, Lille. Afslag aan de afrit 22 
van E34 en dan de pijlen volgen van de Lilse Bergen. 

Contact Wil je mee (wel of geen auto), meld je dan aan bij Stella Wesel  
( 06-27055446 of  excursies@tilburg.knnv.nl). 

Omschrijving In onze jaarlijks terugkerende uitwisseling met onze zuiderburen 
nemen ze ons mee naar de Visbeekvallei. Paul Prinsen, beheerder 
van dit gebied, geeft aan dat het gebied bestaat uit o.a. vennen, 
blauwgraslanden, heide en oude dennenbossen. In het kader van 
LIFE zijn er heel wat beheerswerken uitgevoerd. Naast verschillende 
zeldzame plantensoorten, broeden hier ook Nachtzwaluwen en 
Boomleeuweriken en fladderen er de Bruine eikenpage en Kleine 
ijsvogelvlinder. Hier huisvest ook een populatie Adders, die we 
slechts op twee andere plaatsen in Vlaanderen vinden. Kortom een 
zeer gevarieerd terrein, waarin onze zuiderburen heel wat 
eigendommen hebben kunnen verwerven. Laarzen zijn niet nodig, 
wel goede stapschoenen. 
 
 

  

mailto:msikkers@planet.nl


 11 

18 mei Zaterdag 
Onderwerp Openbare excursie Vleermuizen in de Kaaistoep 
Tijd 21.15 - 22.30 uur 
Locatie/Vertrek Hut van Homberg in de Kaaistoep (einde van de Keistoep) 

Kijk voor de locatie in de agenda op de website van de KNNV-Tilburg. 
Contact Voor volwassenen. Kinderen alleen onder begeleiding van een 

volwassene. Let op: Bij regen gaat de excursie niet door. 
Voor meer informatie:  zoogdieren@tilburg.knnv.nl 

Omschrijving Beleef de nacht in de Kaaistoep en ontdek de mysterieuze wereld 
van de vleermuizen. Met vleermuisdetectors maken we de ultrasone 
geluiden van de vleermuizen hoorbaar en op verschillende plaatsen 
vertellen we over hoe vleermuizen leven. Naast de pruttelende 
dwergvleermuis grote kans op tapdansende laatvliegers, 
biebbobbende Rosse vleermuizen en ratelende Watervleermuizen.  
 

20 Mei Maandag 
Onderwerp Excursie naar De Liereman 
Tijd 9.00 - 14.00 uur 
Locatie/Vertrek Parkeerplaats Spar, Burgemeester van de Mortelplein, Tilburg. 
Contact Wil je mee (wel of geen auto), meld je dan aan bij Stella Wesel  

( 06-27055446 of  excursies@tilburg.knnv.nl). 
Omschrijving De Liereman met zijn geurende Gagel, is het een van de oudste 

natuurgebieden van België. De bossen, heide, graslanden, 
stuifduinen en vennen maken het tot een uniek Europees 
natuurgebied. De Kempense biotopen zijn al eeuwenlang een thuis 
voor de Wulp, Nachtzwaluw, Klokjesgentiaan en Rugstreeppad. 
Tijdens de wandeling tussen kurkdroge landduinen en kletsnatte 
veenmoerassen kom je ook schapen en wilde Konikpaarden tegen. 
 

25 mei Zaterdag 
Onderwerp Excursie naar Zuid Limburg (Putberg en Kruisberg) 
Tijd 8.00 uur - hele dag 
Locatie/Vertrek Parkeerplaats Spar, Burgemeester van de Mortelplein, Tilburg. 
Contact Wil je mee (wel of geen auto) meld je aan bij Johan van Laerhoven 

( 06-33737970 of  thesnowfox@outlook.com). 
Omschrijving Al jaren zakken we af naar de prachtige hellingbossen van Zuid-

Limburg om de floristische rijkdom te bekijken. Voor velen een 
waarschijnlijk onbekende locatie: de Putberg. Gelegen nabij 
Simpelveld is dit een wat onbekender pareltje in het Limburgse land. 
Naast de hellingbossen zijn de kalkgraslanden in deze tijd van het 
jaar ook zeer interessant om te bekijken. In de loop van de dag 
brengen we dan ook een bezoek aan de kalkgraslanden van de 
Kruisberg (en bij voldoende tijd ook de Kunderberg). 

mailto:zoogdieren@tilburg.knnv.nl
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2 juni Zondag 
Onderwerp Excursie Regte Heide en Riels Laag 
Tijd 11.00 - circa 16.00 uur 
Locatie/Vertrek Parkeerplaats bij het Klooster Nieuwkerk in Goirle.  

Adres: Nieuwkerk 2, 5051 PN Goirle. 
Contact Contactpersoon Varno Morseld  

( 013-5347801 of  vmorseld@wxs.nl). 
Omschrijving We hebben onze zuiderburen uitgenodigd om samen met hen te 

wandelen over de Regte Heide en door het Riels Laag. Tijdens deze 
wandeling zal de aandacht liggen bij het landschap en de vogels. De 
Regte Heide is gelegen op een brede dekzandrug die de water-
scheiding vormt tussen de Oude Ley en de Poppelse Ley.   (zoz) 
De Regte Heide grenst aan het nog nauwelijks gestoorde beekdal 
van de Oude Ley. Het betreft hier een zeer zeldzame overgang van 
hoge, droge en voedselarme zandgrond naar het lage voedselrijke 
beekdal. Ook cultuurhistorisch is het gebied van groot belang. Op 
deze overgang liggen zes grafheuvels uit de Vroege- en Midden-
bronstijd. Het noordelijke gedeelte van het beekdal heeft de laatste 
jaren weer zijn ‘oorspronkelijke’ loop terug gekregen. Enkele akkers 
worden hier door het Brabants Landschap weer ingezaaid met Rogge 
of wisselend braak gelegd. In het zuidelijk gedeelte van de Regte 
Heide heeft onze plagwerkgroep stukjes heide geplagd. Dit 
moeizame werk heeft o.a. geresulteerd in het ontluiken van planten 
als Beenbreek, zonnedauw en Klokjesgentiaan. 
 

8 juni Zaterdag 
Onderwerp Wandelen in het Kempenbroek 
Tijd 8.00 - 15.00 uur 
Locatie/Vertrek Parkeerplaats Spar, Burgemeester van de Mortelplein, Tilburg. 
Contact In verband met vervoer (wel of geen auto) aanmelden bij Pieter 

Müller ( 013-4678438 of  pmueller@xs4all.nl). 
Omschrijving In een verre uithoek van Vlaanderen, op de grens van Bree en 

Bocholt, rijgen de natuurgebieden zich aan elkaar, als parels aan de 
Abeek. Samen met het Stamproyerbroek en het Smeetshof vormt 
Sint-Maartensheide - De Luysen het grenspark Kempenbroek, een 
meer dan 11.000 ha groot grensoverschrijdend netwerk van 
natuurgebieden. Zoals veel plaatsen in Limburg kent de Sint-
Maartensheide een verleden als uitgestrekte heide. Naast restanten 
van de heide vind je hier nu een mix van bos, weilanden en akkers. 
Natuurpunt Bree heeft sterk ingezet op kleinschalige 
landschapselementen door houtwallen, struwelen en poelen aan te 
leggen.  
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Het resultaat is een gevarieerd landschap vol structuur dat 
kieskeurige gasten, zoals de Grauwe klauwier en de Boomkikker 
aantrekt. Sint-Maartensheide - De Luysen is één van de 
soortenrijkste libellengebieden van Vlaanderen. De zeldzame Grote 
oeverspin komt behalve hier maar op één andere plaats in 
Vlaanderen voor. Bijzondere fladderaars als de Kleine 
parelmoervlinder, Grote weerschijnvlinder en Kleine ijsvogelvlinder 
voelen zich hier ook thuis. Vanuit de kijkhutten in de Sint-
Maartensheide kun je ongezien watervogels zoals de Zwarte stern, 
waarnemen. De Luysen is één van de topvogelgebieden van 
Vlaanderen, voor soorten van open water en moerassen. Onder 
andere Snor, Roerdomp, Houtsnip en Watersnip broeden er. 
Visarend en Grote zilverreiger overwinteren hier of pleisteren er 
tijdens de trek. 
 

14 juni Vrijdag 
Onderwerp Oude landgoederen aan de rand van Tilburg (Stadsbos 013) 
Tijd 9.00 - 13.00 uur 
Locatie/Vertrek Parkeerplaats Spar, Burgemeester van de Mortelplein, Tilburg. 
Contact In verband met vervoer aanmelden bij Pieter Müller  

( 013-4678438 of  pmueller@xs4all.nl). 
Omschrijving Heidepark-Vredelust is de naam van een combinatie van twee naast 

elkaar gelegen landgoederen die nu onderdeel zijn van Stadsbos 
013. Beide landgoederen zijn aangelegd in Engelse landschapsstijl 
met slingerende paden en waterpartijen en alleenstaande 
Zomereiken in weilanden. Door de opeenvolging van eigenaren trad 
er verwaarlozing op en werden ze door de gemeente Tilburg 
aangekocht, waarna ze omstreeks 1970 opengesteld werden voor 
het publiek. Heidepark en Vredelust worden door een klinkerweg 
(Pompstationweg) van elkaar gescheiden. Vredelust, dat zich ten 
westen van Heidepark bevindt, kent een door rododendronstruiken 
ingesloten groot gazon met daarop een grote beuk. Het gebied sluit 
in het oosten aan bij het Bels Lijntje dat, met bermen en 
begeleidende sloten, als natuurreservaat wordt beheerd. In het 
zuiden vindt men het gebied De Kaaistoep en in het westen 
Piusoord. In het noorden ligt de Oude Warande en het Reeshofbos. 
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24 juni Maandag 
Onderwerp Wandelen langs de Mark 
Tijd 9.00 - 14.00 uur 
Locatie/Vertrek Parkeerplaats Spar, Burgemeester van de Mortelplein, Tilburg. 
Contact Wil je mee (wel of geen auto), meld je dan aan bij Stella Wesel 

( 06-27055446 of  excursies@tilburg.knnv.nl). 
Omschrijving In januari hebben we langs de Mark gewandeld in de omgeving van 

Breda. Nu gaan we langs de Mark lopen ten zuiden van de A58 in de 
omgeving van Galder.De Mark of Dintel is een beek die door de 
provincies Antwerpen (België) en Noord-Brabant (Nederland) 
stroomt. Eind jaren zestig van de vorige eeuw is de Mark 
gekanaliseerd en met 6 km ingekort. Dit gebeurde om wateroverlast 
te voorkomen. Ook de landbouw had er veel baat bij. In 1990 is er 
begonnen met het herstel van de meanders bij Galder. Rond 2004 
heeft de beek dankzij Natuurmonumenten ten zuiden van Galder 
voor een deel haar meanderende loop terug. De weilanden zijn daar 
omgevormd tot schraalgrasland, dat gekenmerkt wordt door een 
voedselarme bodem en hoge grondwaterstand. Hiertoe werd de 
voedselrijke toplaag van de bodem afgegraven. 

  

29 juni Zaterdag 
Onderwerp Wandeling langs de oude Rijnstrangen (Zevenaar) 
Tijd 8.00 uur - hele dag 
Locatie/Vertrek Parkeerplaats Spar, Burgemeester van de Mortelplein, Tilburg. 
Contact Wil je mee (wel of geen auto) meld je aan bij Johan van Laerhoven 

( 06-33737970 of  thesnowfox@outlook.com). 
Omschrijving Wandelafstand circa 17 km. Lopend over dijkjes en watertjes; 

overstekend door middel van pontjes. Je waant je terug in lang 
vervlogen tijden. Naast het prachtige landschap met vele 
vergezichten is ook de flora en fauna overvloedig vertegenwoordigd. 
Zwarte sterns op broedvlotjes, Grote karekieten in het Riet, maar 
ook een weelderige vegetatie met soorten als Beemdkroon en 
Gulden sleutelbloem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:snowfox@outlook.com
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6 juli Zaterdag 
Onderwerp Wandelen en varen op het Naardermeer 
Tijd 7.00 uur - hele dag 
Locatie/Vertrek Wagnerplein Tilburg, verzamelen voor de ingang van zwembad de 

Drieburcht. 
Contact Wil je mee (wel of geen auto), meld je dan aan bij Stella Wesel  

( 06-27055446 of  excursies@tilburg.knnv.nl). Om het varen te 
kunnen regelen wil je je dan aanmelden vóór 8 juni. 

Omschrijving Helder water, dicht moerasbos en drassige groene weiden tussen 
Amsterdam en Hilversum. Zeldzame dieren als de Otter en 
Purperreiger voelen zich helemaal thuis in dit beschermde 
natuurgebied. Het Naardermeer bestaat uit enkele grote en kleinere 
meren, verbonden door vaarten en smalle sloten. Eromheen liggen 
moerasbossen en weilanden met ondiepe plassen. Allerlei dieren en 
planten profiteren van deze natte omstandigheden. In het gebied 
broeden meer dan 75 soorten vogels. Een eeuw geleden wilde de 
gemeente Amsterdam een vuilstortplaats maken van het gebied. 
Daartegen kwamen natuurbeschermers Jac. P. Thijsse en Eli Heimans 
in verzet. Ze richtten in 1905 de Vereniging tot Behoud van 
Natuurmonumenten op en kochten het Naardermeer voor 160.000 
gulden. De Otter is na vijftig jaar afwezigheid weer gezien 
Ook Ringslangen, Reeën, Vossen en Hazen en zelfs de Das maken 
volop gebruik van de nieuwe natuurverbindingen. 
 

12 juli Vrijdag 
Onderwerp Vrijdagwandeling door de Aschputten 
Tijd 9.00 - ???? 
Locatie/Vertrek Parkeerplaats Spar, Burgemeester van de Mortelplein, Tilburg. 
Contact Wil je mee (wel of geen auto), meld je dan aan bij Pieter Müller  

( 013-4678438 of  pmueller@xs4all.nl). 
Omschrijving Langs de Mark, ten oosten van het recreatiedomein De Mosten, vind 

je het natuurgebied de Aschputten. Het gebied bestaat uit droge tot 
vochtige graslanden en poelen. In de Aschputten zie je goed hoe de 
Markvallei eruit zag voor ze rechtgetrokken werd in de jaren ’70. Het 
gebied ligt op een rij duinen die zich vroeger over een afstand van 2 
tot 3 km uitstrekte op de flank van de vallei. De ruggen van die 
duinen werden de Aschputtenbergen genoemd. Aan de stuw op de 
Mark broeden elk jaar Grote gele kwikstaarten en op de weidepalen 
verdedigen Roodborsttapuiten hun territorium. In de poelen vind je 
Poelkikkers, Vinpoot- en Alpenwatersalamanders. Tijdens de 
zomermaanden kan je de dieren gadeslaan vanaf een steiger bij een 
van de poelen. Het water van de poelen trekt ook verschillende 
libellensoorten en zeldzame planten, zoals de Pilvaren, aan. 

mailto:excursies@tilburg.knnv.nl
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Paddenstoelen 
In de winter en voorjaar 

 
 
José Langens 

 
 
Herfst of 
altijd  

Bij paddenstoelen denk je meteen aan de herfst. Dat klopt, want de 
meeste paddenstoelen verschijnen na de zomer. Dan is de grootste 
hitte en droogte voorbij en valt er voldoende regen waarmee de onder 
de grond en in andere organismen levende myceliumdraden hun 

vruchtlichamen - de paddenstoelen - vormen. Toch zijn er veel soorten die je het hele 
jaar door kunt aantreffen. Dat zijn dan vooral de korst- of consolevormige zwammen 
die op hout leven. Ze danken het vocht en de voedingstoffen die ze nodig hebben aan 
het substraat waarop ze leven. Ze hebben vaak een taaie, leerachtige structuur, 
waardoor ze goed bestand zijn tegen kou of vorst. Voorbeelden zijn het Gewoon 
elfenbankje, de Grijze buisjeszwam en de Gele korstzwam, of soorten die na hun laatste 
groei- en sporenvormende periode gewoon blijven staan, zoals de Berkenzwam, 
Doolhofzwam en verschillende tonderzwammen. 
 

 
Opruimers in 
de winter  

Maar er zijn ook soorten die juist in de late winter en in het voorjaar 
hun vruchtlichamen vormen. In januari en februari vind je bijvoorbeeld 
de mooie Krulhaarkelkzwam, een jaarlijks terugkerende verschijning in 
de Oude Warande, opvallend door zijn fel rozerode kleur. 

Voorjaarspaddenstoelen zijn meestal opruimers van dood materiaal. De bomen steken 
in die periode de door hen aangemaakte suikers vooral in hun groei en in het vormen 
van takken en bladeren. Daardoor zijn slechts weinig voedingstoffen in de wortels 
beschikbaar voor paddenstoelen die in symbiose leven met bomen. Voor deze 
symbionten is er daarom niet zoveel te halen; de saprofyten, die leven van dood 
organisch materiaal, doen het daarentegen vrij goed. In de lente kun je dan de 
Vroege houtzwam aantreffen. 
Of de Sparrenkegelzwam, die 
groeit op kegels van Fijn-
sparren en geen onbekende is 
in onze naaldbossen op de 
zandgronden. Ook de 
Lentebekerzwam, een 
opvallend geel gekleurde 
bekerzwam met blauwachtige 
buitenkant, kom je wel eens 
tegen in de buurt van 
Fijnsparren, ook al is deze 
zwam zeer zeldzaam. 

 

 
    Krulhaarkelkzwam (foto José Langens) 



 17 

 
Voorjaars-
soorten  

Voorjaarspaddenstoelen bij uitstek zijn de morieljes (Gewone morielje, 
Kegelmorielje en Kapjesmorielje), maar voor deze soorten moeten we 
naar de kalkrijke of leemachtige bodems, zoals in Zuid-Limburg. En 
hetzelfde geldt voor de Voorjaarspronkridder. De giftige Voorjaars- 

kluifzwam groeit wel in onze naaldbossen en kan verward worden met eetbare 
morieljes. Soorten die je van het voorjaar tot de zomermaanden kunt aantreffen, mits 
de omstandigheden meewerken, worden vaak aangeduid met ‘vroeg’, zoals Vroege 
franjehoed, Vroege leemhoed, Vroeg eekhoorntjesbrood en Vroege bekerzwam. 
Er zijn nog veel meer soorten die je in deze periode kunt vinden. Vergeet daarom niet af 
en toe je blikken op de grond en op takken en boomstronken te richten. Er zijn allerlei 
leuke zwammen te ontdekken. En wie denkt iets bijzonders te hebben gevonden, 
nodigen we van harte uit dit bij ons, bij de Paddenstoelenwerkgroep, te melden. 
 

 
Voorjaarshoutzwam (foto José Langens) 
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Roodborst in het Noorderbos 
Serie: Het Noorderbos en de Vogels 2003-2017 

 
 
Ad Kolen  
Een serie artikelen naar aanleiding van 15 jaar ’vogelen’ in het Noorderbos bij Tilburg. 
Veranderingen in het gebied en wijzigingen in landelijke vogelpopulaties zijn terug te 
zien in de verzamelde gegevens. Deze keer gaat het over de Roodborst. 
 
 
Territoriale 
vogel 
 

Naast de Merel en plaatselijk de Huismus is ook de Roodborst een 
bekende tuinvogel. Bij het spitten in de moestuin laat hij zich graag 
zien. Ook in het buitengebied met lage begroeiing is hij meestal 
aanwezig. De oranjerode borst is gedeeltelijk grijs omzoomd, 

de onderdelen zijn licht en de bovenkant is bruin. Het zeer eigen silhouet van de 
Roodborst maakt hem ook vanaf de achterzijde herkenbaar. Bij de jonge Roodborst 
ontbreekt de gekleurde borst nog. De gespikkelde borst voorkomt dat de jonge vogels 
direct verjaagd worden door de ouders. Roodborsten zijn erg territoriaal: ze verjagen 
alle soortgenoten. Buiten het broedseizoen hebben man en vrouw ieder een eigen 
voedselterritorium, dat ze vocaal verdedigen. Alleen in het broedseizoen verdragen ze 
elkaar. Het voedsel bestaat het hele jaar door uit verschillende soorten kleine insecten 
en spinnen, en in de winter ook uit bessen en zaden. 
 

Roodborst (foto Ad Kolen) 
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Het geluid  

Een goede herkenning van de geluiden is essentieel bij het tellen en 
inventariseren van de Roodborst en van alle andere vogelsoorten. De 
roep van de Roodborst kan tot verwarring leiden. De Roodborst laat  

een korte metaalachtige tik horen. Door snelle herhaling lijkt dit soms op een ratel, 
maar het blijven aparte korte klankjes. De Winterkoning laat voortdurend snelle 
ratelende geluiden horen. De zang van de Roodborst ligt door de grillige melodielijnen 
niet voor iedereen direct herkenbaar in het gehoor. De strofes van deze sprankelende 
zang beginnen vaak met één nauwelijks hoorbare, zeer hoge noot. Soms begint het met 
lage snelle borrelende tonen, een ’watervalletje’, volgens ’Wat zingt daar?’ van D. de 
Vos & L. de Meersman. 
Zingen moet wel goed zijn, volgens een uitspraak van Mrs. Sarah Trimmer in ‘A History 
of the Robins’ (1786): “Singing s a good and proper thing. You may be sure your father 
would not sing if it were not so” (Uit: The Life of the Robin – David Lack, 1941).  
 
 
Over-
winteraars en 
doortrekkers 
 

Vooral bossen met ondergroei in verschillende lagen zijn dicht bezet 
door roodborsten. Boomarme omgevingen zijn niet erg in trek en ook 
dennenbossen met weinig ondergroei zijn niet geliefd. Vanaf circa 
1975 zijn roodborsten in het noorden en westen van ons land 
toegenomen door het aanplanten van bosjes. 

In het tijdvak 1970-1978 bestond de Nederlandse populatie uit 120.000-170.000 
broedparen. Rond de eeuwwisseling is de stand geschat op 350.000- 450.000 
broedparen: dan is het de talrijkste broedvogel van Nederland. Door niet bekende 
redenen valt de huidige stand (2013-2015) lager uit met 250.000-350.000 broedparen. 
Eigenlijk weten we bitter weinig van deze algemene soort in Nederland, schrijft Rob 
Bijlsma in de Vogelatlas. Het is wel een bekend gegeven dat strenge winters veel 
invloed hebben op de stand van de Roodborst. In de winter is de verspreiding van de 
Roodborst breder over ons land en de aantallen liggen hoger dan in de broedperiode. In 
de trekperiodes zijn de aantallen veel hoger: de laatste wintercijfers uit 2013-2015 
komen uit op 500.000 tot 1.000.000 exemplaren (bron: sovon.nl). 
 

 
Figuur 1: alle waargenomen roodborsten van alle tellingen per jaar opgeteld met het totaal boven de kolom. 
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Stabiel en 
oplopend 
 

De gedurende de reeks tellingen verzamelde cijfers geven zicht op 
twee aspecten. Door alle aantallen van de tellingen per jaar op te 
tellen (zie figuur 1) zien we het verloop van de hele tellingenreeks. 
Door alle aantallen van de tellingen per maand op te tellen 

(zie figuur 3) komt naar voren wanneer een aantal gebeurtenissen uit de jaarcyclus van 
de Roodborst plaatsvinden, zoals voor- en najaarstrek, broedseizoen en de 
winterperiode. De lijn van het verloop van de aantallen van de Roodborst is lange tijd 
redelijk stabiel. Vanaf 2014 stijgen de jaarlijkse totalen door stijging van de aantallen 
broedparen (zie figuur 2) en tijdelijk verblijvende doortrekkers. 
 

 
Figuur 2: alle vastgestelde territoria van alle roodborsten per jaar met de totalen boven de kolom. 

 

Roodborst (foto Ad Kolen) 
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Niet optimale 
situatie 
 

De Roodborst komt overal voor waar voldoende begroeiing aanwezig 
is om te kunnen broeden. In goed ontwikkelde loofbossen voelt hij zich 
het beste thuis en daar zijn de resultaten optimaal: een echte 
bosvogel. De situatie in het Noorderbos is zeker niet optimaal. 

In de tamelijk jonge eikenbossen ontbreekt bijvoorbeeld alle ondergroei. Gezien de 
schommeling in aantallen en de uiteindelijk stijgende lijn van broedvogels is er wel 
perspectief. De verwachting is dat de Roodborst ook hier zal floreren in de toekomst. 
 

 
Figuur 3: waargenomen roodborsten van alle tellingen per maand opgeteld met het totaal boven de kolom. 

 
 
De trek 
 

De Roodborst laat nagenoeg het gehele jaar zijn zang horen, ook 
gedurende de winterperiode. Het grootste deel van het jaar, vooral als 
het blad aan de bomen zit, valt de Roodborst op door zijn liedje. 

Het dal in de jaarlijkse waarnemingen wordt veroorzaakt door het stilzwijgen tijdens de 
ruiperiode (juli-augustus). Zie figuur 3. De piek in het voorjaar wordt veroorzaakt door 
de voorjaarstrek en de activiteiten in het broedseizoen. De zang wordt ingezet om het 
territorium te verdedigen tegen soortgenoten: concurrenten. Daarnaast is het ook de 
opzet met een prachtig liedje een vrouwtje te interesseren voor het territorium. De 
opleving van september tot november - met de piek in oktober - is het teken van de 
najaarstrek. Met vele jonge vogels bij de trekvluchten zijn ze veel talrijker dan in het 
voorjaar. Het Noorderbos is een prima plek om de trektocht even te onderbreken. 
Vooral lijsterbessen zijn hier talrijk aangeplant. Voedsel is rijkelijk aanwezig. Het is 
geweldig om ieder jaar opnieuw de vogeltrek op die manier te ervaren. Tijdens een 
telronde worden dan zeker 10 Roodborsten aangetroffen, soms wel 15, en de laatste 
jaren stijgen de aantallen tot meer dan 20 per telling. 
 
Reacties en vragen via de redactie of adkolen@kpnmail.nl 
 
Kijk eens voor meer vogelervaringen en andere natuurbelevenissen op mijn 
weblog vogelsenzo:  http://vogelsenzo.blogspot.com 
 

 
 
 

http://vogelsenzo.blogspot.com/
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Gentiaanblauwtje op de  
Regte heide 

 

 
Berry Staps 
 
 
Gentiaan-
blauwtje  

Het Gentiaanblauwtje is een vlinder van natte heidebiotopen en 
vochtige schrale graslanden.Het vlindertje leeft in symbiose met de 
Klokjesgentiaan en Knoopmieren van het genus Myrmica. Enige jaren 
geleden kwam het Gentiaanblauwtje nog voor op ons werkterrein 

op de Regte Heide. Na een aantal jaren met uitzonderlijke weersomstandigheden is het 
aantal vlinders enorm teruggelopen. In de zomer van 2016 is er een enorme 
hoeveelheden regen gevallen. Met als gevolg dat op vele plaatsen veel water heeft 
gestaan. Het vermoeden is dat veel mierennesten daardoor verloren zijn gegaan. De 
wisselende temperaturen van de jaren daarna hebben de timing van de bloei van de 
gentiaan en de vlucht van de vlinder verstoord. Landelijk gezien laat het overzicht van 
het aantal Gentiaanblauwtjes de laatste jaren een gestaag neergaande beweging zien. 
Er is nog een zeer kleine populatie van het Gentiaanblauwtje in het noordelijke deel van 
de Regte heide. We hebben als plaggroep niet de illusie om de dalende lijn in een 
stijgende lijn om te zetten, maar lijdzaam toekijken is ook niet onze stijl. Dus een nieuw 
project is geboren. 
 

 
                       Maculinea alcon, Gentiaanblauwtje, Vlinderstichting-Chris van Swaay 
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Blauwe 
brigade 
Kampina 
 

De ‘Blauwe brigade Kampina’ is een werkgroep die zich inzet voor het 
behoud en uitbreiden van het Gentiaanblauwtje op de Kampina in 
Oisterwijk. Ook zij zien het aantal Gentiaanblauwtjes teruglopen en 
hebben het initiatief genomen om een studiedag te organiseren voor 
het uitwisselen van kennis op het gebied van Gentiaanblauwtjes 

en Klokjesgentiaan. Maarten en ik hebben namens de plaggroep deelgenomen aan die 
dag. De dag begon met een introductie over het Gentiaanblauwtje van Michiel Wallis 
de Vries van de Vlinderstichting. Dat was helaas geen positief verhaal. Als de dalende 
lijn doorzet is de vlinder over een paar jaar uitgestorven! De rest van de dag was 
inspirerend genoeg om de handdoek nog niet in de ring te gooien. 
 
 
Blauwe 
brigade 
Regte heide? 
 

Wordt de plaggroep nu omgedoopt tot Blauwe brigade? Nee dat niet. 
De naam plagwerkgroep dekt al enkele jaren niet meer de lading van 
onze groep. We plaggen eigenlijk niet meer, maar richten ons meer op 
het beheren van het adoptieterrein. Daarbij proberen we, met de 
beperkte middelen die we hebben, het biotoop geschikt te maken  

zodat de oorspronkelijke heideflora en -fauna zich kan handhaven of juist weer kan 
terugkeren. Zo hebben we aandacht voor Beenbreek, Klokjesgentiaan, Stekelbrem, 
zonnedauw, mierenleeuw, Grijze zandbij, Heikikker, Hazelworm, enz. Het idee 
hierachter is dat als deze toppertjes op het terrein aanwezig zijn een heleboel andere 
organismen automatisch meeliften. En natuurlijk willen we daar het Gentiaanblauwtje 
aan toevoegen. 

 
                       Robuuste gentiaan (foto Berry Staps) 
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Klokjes-
gentiaan op 
ons terrein 
 

Op ons werkterrein komen jaarlijks 10 tot 20 exemplaren van de 
Klokjesgentiaan voor. Het viel ons op dat deze altijd laat in bloei 
komen en ook relatief klein blijven. Deze twee aspecten zouden 
kunnen bijdragen aan het verdwijnen van de vlinder op ons terrein. De 
kans is groot dat de vlinder vliegt als de gentianen nog niet bloeien. 

Als er dan maar één zou bloeien, dan zal die waarschijnlijk niet voldoen aan de eisen 
van de vlinder, want die wil graag haar eitjes afzetten op een flinke robuuste plant.  
 

 
Zaaien 
Klokjes-
gentiaan  
 

Als we het Gentiaanblauwtje terug willen krijgen op ons terrein zullen 
we goede voorwaarden moeten scheppen voor de herhuisvesting. De 
belangrijkste zaken daarbij zijn een goede populatie Klokjesgentiaan en 
de aanwezigheid van knoopmieren. Als eerste richten we ons op de 
Klokjesgentiaan. De vraag daarbij is, hoe krijgen we 

robuuste planten met een gevarieerde bloeiperiode. De huidige populatie blijft te klein 
en bloeit te laat. Aanpassing gaat niet vanzelf. We zullen moeten helpen. De oorzaak 
van kleine blijvende planten kan veroorzaakt worden door gebrek aan mineralen. Het 
laat bloeien kan veroorzaakt worden door genetische eigenschappen. Oplossings-
richtingen voor het verbeteren zijn: bij de bestaande groeiplaatsen mineralen 
toevoegen, het zaaien van gentiaan op plekken waar nog mineralen in de bodem zitten 
en genetische variatie aanbrengen door zaad van andere plaatsen te gebruiken. 
De ‘Blauwe brigade Kampina’ heeft veel ervaring opgedaan met het zaaien van 
gentianen. Wij hebben dankbaar gebruik gemaakt van die kennis en ervaringen. Een 
aantal zaken zijn in onderstaande aanpak toegepast. 
 

 
                     Zaden verzamelen (foto Berry Staps) 
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Zaaien in 2 
fases  

De eerste keer wordt in het najaar gezaaid en de tweede keer in het 
voorjaar. Dit is om risico te spreiden. In een zeer natte winter is de 
kans erg groot dat het zaaigoed wegspoelt en verloren gaat. 
Daarentegen is zaaien in het voorjaar ‘onnatuurlijk’.   

We hebben de eerste zaaironde in het najaar al achter de rug. Er is zaad gewonnen in 
de omgeving van het plagterrein. Daarbij is gekeken naar de planten die vroeg bloeien. 
Daarna hebben we een aantal plekken bepaald met diverse eigenschappen: 
- iets hoger en lager gelegen plekken, want deze zijn automatisch wat droger of juist  
  wat natter; 
- geplagde en niet geplagde plekken, waardoor verschil in de hoeveelheid mineralen  
  Ontstaat; 
- pH-waarden zijn gemeten. 
Deze plekken hebben we bewerkt door: 
- licht te chopperen. Het zaad heeft licht nodig om te kiemen. Daarom moet de  
  begroeiing verwijderd worden, maar de bodem moet zo min mogelijk beschadigd  
  worden;  
- te zorgen voor een goede waterafvoer om wegspoelen te voorkomen; 
- mineralen in de vorm van steenmeel en leem toe te voegen. 
Daarna hebben we de vlakken voor de helft ingezaaid (zogenaamde najaarszaai). De 
andere helft van het vak gaan we in het voorjaar inzaaien. Nu is het wachten op de 
resultaten van de najaarszaaironde. Dat gaan we natuurlijk goed monitoren. 
 

 
        Zaaiplek (foto Berry Staps) 
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Het Brabants 
Landschap 
 

Ondertussen blijven we natuurlijk niet stilzitten. Anne Marie Beeke 
heeft via KNNV-leden uit Breda vernomen, dat het thuis zaaien van 
gentiaan en later uitplanten ook een mogelijkheid is. De vervolgactie is 
dan ook om dat te gaan doen. Verder hopen we daarmee dat er op  

een normale manier nieuwe planten ontstaan. Het Gentiaan-project heeft ook de 
aandacht getrokken van het Brabants landschap, dat zaaigoed beschikbaar heeft 
gesteld van orchideeën, Moerskartelblad en Blauwe knoop. Dat hebben we op dezelfde 
manier als de gentianen gezaaid. De Klokjesgentiaan is de eerste voorwaarde voor een 
populatie Gentiaanblauwtjes. De tweede voorwaarde is een gezond bestand van 
knoopmieren. Als het zaaien van gentianen succesvol is, kunnen we ons richten op de 
knoopmieren. Niet dat we die zo makkelijk kunnen uitzetten, maar het gaat meer om 
het scheppen van voorwaarden voor goede nestgelegenheden. Maar dat komt later. 
Uiteindelijk hopen we dat het Gentiaanblauwtje ons terrein weer komt bevolken. Maar 
als dat niet het geval is, hebben we toch weer een goede bijdrage geleverd aan het 
biotoop van de heide. We zijn en blijven in contact met de ‘Blauwe brigade Kampina’ en 
danken de groep voor het delen van hun informatie. 
 

 
                                       Eerste inspectie van de zaaiplekken (foto Barbara vd Par) 
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De Grote kaardenbol 
Een andere kijk op ‘onkruid’ op de tuin 

 

 
Ben Akkermans  
 
Iedere keer wanneer ik op mijn volkstuin kom valt mijn oog direct op de kaardenbollen 
die links naast de ingang van de tuin staan. Dit was voor mij de aanleiding om eens wat 
dieper te gaan zoeken naar wetenswaardigheden over deze merkwaardige plant. 
 
 
Stekelig maar 
geen distel 
 

De Grote kaardenbol behoorde tot de Kaardenbolfamilie. 
Tegenwoordig wordt deze plant bij de Kamperfoeliefamilie ingedeeld. 
De plant wordt ook wel wolkaarde genoemd. De Nederlandstalige 
naam ‘kaarde’ is afgeleid van het Latijnse 'carduus' dat distel betekent. 

De Grote kaardenbol komt oorspronkelijk uit Noord-Afrika (Maghreb), Voor-Azië en 
Zuid-Europa, maar groeit tegenwoordig overal in de gematigde streken. De plant is 
tweejarig en kan 70-150 cm hoog worden. De wetenschappelijke naam Dipsacus 
betekent zoveel als dorstlesser of drinkbeker. De botanische naam Dipsacus gaat terug 
op het Griekse 'dipsao' = 'ik heb dorst' of 'dipsa' = 'dorst'. De bladeren staan twee aan 
twee tegenover elkaar. De vergrote bladvoet werkt als een opvangbakje voor het 
regenwater. Op dat water vormt zich een laagje olie tegen het verdampen. De puntige 
bladrozetten verraden waar het volgend jaar een stekelige kaardenbol staat. Het 
bloemhoofdje, 'de bol', is eirond tot cilindrisch van vorm, 5-9 cm lang. De lila bloempjes 
zijn klein. Ze beginnen in het midden van het hoofdje en bloeien tegelijk naar boven en 
beneden. Hierdoor zijn er twee bloeiende ringen te zien. Om het hoofdje bevinden zich 
de lijnvormige en naar boven gekromde omwindselbladeren. De langste zijn minstens 
even lang als het hoofdje.  
 
 
Gebruikers 
en gebruiken 
 

De Grote kaardenbol produceert veel nectar en is daarom erg 
aantrekkelijk voor veel insecten, zoals solitaire bijen en hommels. In 
winter zijn de verdorde stengels een schuilplaats voor insecten. Vogels 
drinken van het regenwater uit de bladvoet van de plant. 

Vinken plukken zaadjes uit de bol. Putters zitten erop, hangen eraan en fladderen erom 
heen. Niet voor niets noemen de Fransen de kaardenbol daarom 'cabaret des oiseaux' 
(vogelherberg). De kaardenbol is van oudsher een geneeskrachtige plant, zoals in het 
Cruijdenboek van Rembert Dodoens (1554) te lezen staat: Cracht ende werckinghe. Die 
wortel van Caerden in wijn ghesoden ende daer naer wel cleyn ghestooten tot dat zy 
eenen saelfken ghelijck es/ gheneest die cloven ende fistulen in dat fondament. Ende om 
dit salfken goet te behouwe zoo moetment in een coperen busse bewaeren. Die 
wormkens diemen in die bollekens van den Caerden vint sijn goet tseghen die 
vierdaechse cortse aen den hals oft arm ghedraghen als Dioscorides scrijft. Vroeger 
gebruikte men het regenwater uit de oksel van het blad om oogziekten te genezen. 
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Wolindustrie 
 

In de Middeleeuwen werden de bloemhoofdjes (de bollen) gebruikt 
voor het ruwen van een wollen laken. In een kruisvormige houten 
houder werden een aantal kaardenbollen bevestigd waarmee het  

laken dan gekamd werd. Later werden hiervoor speciale machines ontwikkeld, de 
bloemhoofdjes werden daartoe op stalen pennen geregen waarover dan het laken 
getrokken werd. In het Nederlands Textielmuseum te Tilburg is zo'n machine te zien. 
Tijdens mijn zoektocht naar de wetenswaardigheden over de kaardenbol, ben ik in 
contact gekomen met een naamgenoot van mij, wonend in Arnhem, die op zoek was 
naar de teelt van de kaardenbol ten tijde van de florerende wolindustrie in Tilburg. 
Hieronder enkele bevindingen van zijn onderzoek. Uit de Grote kaardenbol is de 
zogenaamde weverskaarde ontwikkeld. Deze variant heeft sterkere haakjes op de 
vrucht en is zodoende beter geschikt voor de wolindustrie. De weverskaarde of de oude 
naam “Vollerscaerden” Dipsacus fallonum sativus.’Fullonum’, oftewel van de volders. 
‘Sativus’ betekent zoveel als die gezaaid wordt; hij werd als cultuurplant vroeger in de 
Vaucluse (Zuid-Frankrijk) veel verbouwd en geëxporteerd naar onder meer Nederland, 
Rusland en Japan. Honderden hectaren waren in Zuid-Frankrijk in de 19e en 20e eeuw 
in productie. In 1862 was dat 2.326 ha. Omdat de aanvoer van de kaardenbollen vanuit 
Frankrijk in de 19de eeuw stagneerde, door de Frans Duitse oorlogen, heeft men 
geprobeerd de weverskaarde in Nederland te gaan telen. Getuige hiervan is een stukje 
uit het Beredeneerd Algemeen Register op de staten van landbouw in het Koninkrijk 
der Nederlanden van 1814 tot 1828 door Jan Kopt. Specifiek in het jaar 1819 werd 
daarin vermeld dat die cultures o.a. te Tilburg bestonden.  
De duurte der kaardenbollen (Dipsacus fallonum), voor de laken- en zoogenoemde 
strepenfabrikeurs onontbeerlijk, en welke meerendeels uit Frankrijk, vooral uit Rouaan 
getrokken worden, heeft vele onder Tilburg, Geldrop en Eindhoven, provincie 
Noordbraband, doen overgaan, om hiermede proeven van aanbelang te nemen, welke 
gunstig zijn uitgevallen.  
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Kaardebol (foto Marcelle Leone) 

 
 
Wel vollen, 
niet kaarden 
 

Deze teelt is in onze regio echter nooit tot bloei gekomen, omdat 
gelijktijdig de industrie overging op een mechanische manier van het 
vollen van het wollen laken. Het curieuze van het gebruik van de 
wolkaarde in de wolindustrie is dat de plant wel werd gebruikt om te  

vollen, maar nooit gebruikt is om wol te kaarden. De zaadbollen zijn daar niet sterk 
genoeg voor. Het kaarden van wol is het maken van “voorgaren” alvorens de wol te 
spinnen. Daardoor kreeg je mooiere en regelmatige wollen draden. 
Toch een beetje een vreemde naam voor zo’n bijzondere plant. 
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Paddenstoelen in de 
Dongevallei 2018 

 

 
Guido Stooker 
 
 
Inventarisatie  

Ik was druk doende met het schrijven van het Kaaistoep-boek en 
daardoor kwam ik vorig jaar niet toe aan het aanleveren van kopij voor 
het winternummer van ons verenigingsblad de Oude Leij. Ik heb het  

nog steeds druk daarmee, maar de oproep van Rob Vereijken onlangs kon ik niet 
weerstaan. Bovendien vind ik het belangrijk dat KNNV-ers verslag doen van hun 
inventarisaties. Hieronder het verslag van de excursie van 19 oktober van het vorig jaar 
van de Paddenstoelenwerkgroep onder leiding van José Langens. Daarmee wordt 
tevens recht gedaan aan hun inspanningen elk jaar in de Dongevallei. Er is nu al 8 jaar 
op rij door hen een ochtendexcursie in dit fraaie stadsnatuurgebied gehouden. Daarbij 
wordt gedurende ongeveer 3-4 uur één deelgebied voor de voet weg onderzocht op 
voornamelijk paddenstoelvormende soorten. De inventarisatie is niet uitputtend en 
volledig. Met de kleinste schimmels en roestjes zijn de deelnemers minder bekend en 
worden dus gemist. Ook niet alle russula’s worden tot op de soort benoemd. Maar er 
worden toch elk jaar weer nieuwe soorten aan de lijst toegevoegd. In totaal zijn nu 201 
soorten van de Dongevallei bekend. Over 2 jaar zal er een samenvattend rapportje 
worden opgesteld van 10 jaar paddenstoelen-inventarisaties in de Dongevallei. Het 
afgelopen jaar was natuurlijk een bijzonder jaar vanwege het erg droge karakter. Vooraf 
werd de vraagt gesteld of de excursie wel moest doorgaan? Gelukkig waren ze fanatiek 
genoeg om te komen. Want er zijn in deelgebied 2 toch nog 31 verschillende soorten 
waargenomen. Dat was meer dan we van te voren hadden verwacht. Ik vind het elk jaar 
weer prettig om gastheer voor de Paddenstoelwerkgroep te zijn.  
 

 
                                        Zwartwordende wasplaat (foto José Langens) 
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excursie: 
Paddenstoel-werkgroep 
Dongevallei 

  

datum: 19-10-2018 olv. Guido Stooker 

aantal deelnemers: 8 pers. determ./valid. José Langens 

coördinaten gebied: 130880 - 397300 deelgebied 2   

    

NMV 
Wetenschappelijke naam 
(WTS) 

Nederlandse naam (NL) zeldzaamheid 

0286010 Clavulina cinerea Asgrauwe koraalzwam algemeen (7) 

0076079 Leucoagaricus leucothites Blanke champignonparasol algemeen (7) 

142140 Xerocomus cisalpinus Blauwvlekkende fluweelboleet vrij algemeen (6) 

0024020 Rhodocollybia butyracea Botercollybia zeer algemeen (8) 

0126370 
Russula emetica sl, incl. 
silvestris 

Braakrussula sl. zeer algemeen (8) 

0126440 Russula fragilis Broze russula zeer algemeen (8) 

0070189 Leccinum cyaneobasileucum Bruingrijze berkenboleet vrij algemeen (6) 

95130 Alnicola scolecina Donkere elzenzompzwam algemeen (7) 

1094010 Erysiphe alphitoides Eikenmeeldauw uiterst zeldzaam (1) 

593030 Diatrypella verruciformis Elzenschorsschijfje matig algemeen (5) 

0101079 Panaeolus papilionaceus Franjevlekplaat algemeen (7) 

126720 Russula ochroleuca Geelwitte russula zeer algemeen (8) 

1030 Agaricus arvensis Gewone anijschampignon algemeen (7) 

070100 Leccinum scabrum Gewone berkenboleet algemeen (7) 

0104020 Paxillus involutus Gewone krulzoom zeer algemeen (8) 

0063060 Hypholoma fasciculare Gewone zwavelkop zeer algemeen (8) 

0059200 Hygrocybe miniata Gewoon vuurzwammetje algemeen (7) 

903050 Badhamia foliicola Graskalknetje vrij zeldzaam (4) 

126710 Russula nitida Kleine berkenrussula algemeen (7) 

0082070 Chlorophyllum rhacodes Knolparasolzwam zeer algemeen (8) 

69240 Lactarius glyciosmus Kokosmelkzwam algemeen (7) 

35010 Cystoderma amianthinum Okergele korrelhoed algemeen (7) 

124010 Rickenella fibula Oranjegeel trechtertje zeer algemeen (8) 

0091740 Mycena vitilis Papilmycena zeer algemeen (8) 

069520 Lactarius tabidus Rimpelende melkzwam zeer algemeen (8) 

0067060 Laccaria proxima Schubbige fopzwam zeer algemeen (8) 

67020 Laccaria bicolor Tweekleurige fopzwam algemeen (7) 

0003110 Amanita muscaria Vliegenzwam zeer algemeen (8) 

64540 Inocybe lacera Zandpadvezelkop zeer algemeen (8) 

0059089 Hygrocybe conica Zwartwordende wasplaat algemeen (7) 

348010 Laetiporus sulphureus Zwavelzwam zeer algemeen (8) 

    

    

  aantal soorten 31   
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Museumnieuws  
 
Natuurmuseum Brabant activiteiten 2e kwartaal 2019 
Spoorlaan 434, Tilburg 
 
Datum  Activiteiten 
t/m 5 mei  Fototentoonstelling Comedy Wildlife Awards 
april verbouwing Kikkerzaal/ “trein” 
 
 
FACELIFTS!  

Het tweede kwartaal van 2019 staat in het teken van facelifts: de 
tweede verdieping wordt stapsgewijs aangepakt. BOS was het eerste 
aan de beurt: na tien seizoenen was een weekje groot onderhoud geen  

overbodige luxe. Bomen zijn ‘gesnoeid’, materialen nagelopen en zonodig vervangen. 
De zaal is weer open in een frisse lentesfeer. De volgende stap is het weghalen van de 
trein. De afgelopen jaren zijn onderdelen van de oude tentoonstelling “De Reis” 
verdwenen of aangepast, waardoor het concept van de Reis (“een trein door de reis van 
je leven”) niet meer paste. Ook de Kikkerzaal is aan een opknapbeurt toe. Nog altijd is 
de zaal een groot succes en wordt intensief gebruikt. Daarom wordt er in de eerste 
weken van april gewerkt aan een nieuw jasje, inclusief gloednieuwe onderdelen. Vanaf 
20 april is de zaal weer open. 
 

 
BOS is ieder seizoen weer een andere beleving (foto Natuurmuseum Brabant) 
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KNNV-wand  
 

De KNNV en Natuurmuseum Brabant zijn onlosmakelijk met elkaar 
verbonden: door hun gezamenlijke geschiedenis, de liefde voor de 
natuur én door de KNNV-bijdragen aan tentoonstellingen. 

Daarom opende in de zaal jouw Brabant, mijn Brabant een mini-expositie over het werk 
van (de) KNNV(-ers). De verschillende werkgroepen en de gevarieerde onderzoeken 
worden in het zonnetje gezet. Bijzonder is het ‘ontdek’bureau: door allerlei attributen, 
een filmpje en diverse spelletjes krijgt de bezoeker een goed beeld wat de KNNV-er 
doet. 
 
 
Ware Wolf 
 

De Wolf is officieel weer terug in Nederland! Daarmee is onze 
tentoonstelling De Ware Wolf weer helemaal actueel. De ene partij 
juicht de terugkeer toe, de andere moet er niets van hebben. De Ware 
Wolf zet veel feiten en fabels op een rijtje. 

 

 
                                                         Wolf (foto Natuurmuseum Brabant) 

 
 
Comedy 
wildlive 
awards 

Hebt u Comedy wildlive al gezien? Herkenbaar! Dat denk je wanneer je 
naar de prijswinnende foto’s van de internationale Comedy Wildlife 
Photography Awards kijkt. Je moet er minstens om glimlachen, en dat 
is precies de kracht van de foto’s: humor wordt ingezet om aandacht 
te vragen voor natuurbehoud. Nog mooier als je ze allemaal bij elkaar  

ziet. Dat kan nog tot en met 5 mei in de Potviszaal van het museum. Een mooie 
gelegenheid om te laten zien hoe leuk de natuur kan zijn!  
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 Witte gij ut?  
 
Rob Vereijken 
 
 
Vreemde 
kruisjes op 
stammen 
 

In de vorige Oude Ley beschreef Ron Felix uitgebreid de littekenachtige 
plekken op de takken in de Kaaistoep. Tijdens het snoeiwerk in 
november van het vorig jaar zagen ze vreemde patronen op de 
stammetjes. Het waren een soort reeksen van kruisjes in de schors van 
de takken. De hele onderhoudsploeg zit  

te wachten op het antwoord op deze vraag, maar helaas heeft niemand tot nu toe 
hierop gereageerd. Stuur je reactie in en laat ze niet te lang in het ongewisse. Daarnaast 
ontvang ik ook graag nieuwe opmerkelijke waarnemingen, die in dan in de volgende 
Oude Ley aan u worden voorgelegd.  

 

 
Rijtje kruisjes (Ron Felix) 

 
 
Nieuwe 
reacties en 
vragen  
 

Weet u meer over de vreemde kruisjes op de wilgenstaken die Ron 
Felix ontdekte of heeft u zelf een vraag of deed u een onbekende 
waarneming? Stuur antwoorden en natuurlijk ook nieuwe vragen of 
onbekende waarnemingen in. Berichten naar Rob Vereijken:  
013-5438841/06-83125218 of  rob.vereijken@planet.nl Reacties 
tot 20 mei 2019 kunnen in de volgende aflevering verwerkt worden. 
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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 2019. 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 31 maart 
 
 
 
 
Tijd  
Vertrekpunt  

De Brand 
Bij de ‘echte’ natuurliefhebber is De Brand een begrip. Het gebied 
is zeer gevarieerd van opbouw. Het bestaat uit boscomplexen, 
moerasgebieden en verspreid liggende natte graslanden, ideaal 
voor vele vogelsoorten. 
10.00 - 12.00 uur 
Brasserie de Kat, Schoorstraat 37, 5071 RC Udenhout. 

 
Zondag 31 maart 
 
 
Tijd 
Vertrekpunt 

Volkstuin het Groene Bosch 
Wat komt er allemaal kijken bij het inrichten van een moestuin? 
Welke groenten, fruit, bloemen? Hoe verdeel ik dat goed? 
14.00 - 16.00 uur 
Rielseweg 873, 5032 SB Tilburg. 

 
Maandag 22 april 
(2e Paasdag) 
 
 
Tijd 
Vertrekpunt 

Dag van het Brabants Landschap 
Gorp de Leij is een juweel van een natuurgebied. Een gebied met 
niet alleen prachtige natuur, maar ook vol verhalen over het 
gebied zelf, de bewoners en de gebouwen.  
wandelingen vanaf 12.00, 13.30 en 15.00 uur 
De Nieuwe Hoef, Gorp aan de Ley 1, 5081 NZ  Hilvarenbeek 

 
Zondag 26 mei 
 
 
 
 
Tijd  
Vertrekpunt 

Eetbare planten en bloemen in de stad 
Als stedeling hoef je geen excursie naar bos of polder te maken 
voor een zelf geplukt maaltje. Waar de een onkruid ziet, ziet de 
kenner genoeg groen om te gebruiken in een pesto, soep of 
salade.  
14.00 - 16.00 uur 
Hoevense weg 2, 5017 AE  Tilburg 
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Zaterdag 15 juni 
   
 
Tijd 
  
Vertrekpunt 

Slootjesdag in de Drijflanen 
Ontdek welke waterdiertjes er allemaal leven in het water. Met 
een schepnet ga je ze zelf vangen.  
Van 11.00 uur ’s morgens tot 16.00 uur ’s middags staan de gidsen 
voor je klaar. Je mag blijven zo lang als je wilt. 
Het startpunt is bij de ingang aan de Top Naeffdreef (tegenover 
nummer 12). 

 
Zondag 30 juni 
 
 
 
 
Tijd  
Vertrekpunt 

Wandeling Invasieve exoten 
Een exoot is een organisme dat van nature niet in Nederland 
voorkomt.  
Tijdens de wandeling komen we er tegen en er wordt meer over 
hen verteld. 
10.00 - 12.00 uur 
Nog niet bekend. Zie daarvoor: www.ivn.nl/afdeling/tilburg 
 

 

 
Stengel van Japanse duizendknoop met afgeknotte bladeren (foto Rob Vereijken) 

 
 



Secretariaat KNNV-afd. Tilburg
Veldhovenring 27
5041 BA  Tilburg


