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Redactioneel 
 

Dit is het zomernummer van De Oude Ley 2022. Daarin gaan we van start met de 
vaste rubrieken KNNV-nieuws van Marie-Cécile en de Agenda, waarin Stella een 
zestal interessante excursies heeft beschreven. Daar is de Jubileumdag aan 
toegevoegd omdat er ook dan enkele fraaie excursies op het programma zullen 
staan. 
Vervolgens een bijdrage van Loes over de speurneuzen van de Plantenwerkgroep. 
Daarna wordt door mij een impressie gegeven van de Ecologiecursus. Theo neemt 
het stokje over middels een recensie van een boek over ‘Natuurmuseum Brabant, 
een museum voor iedereen’. Logisch om aan de ruim tachtigjarige geschiedenis van 
dit museum aandacht te besteden, het is immers onze thuishaven.  
Dan volgt een tweeluik van Ben met zowel een terugblik op de Vogelteldag als op 
een vogelexcursie in De Gaas tijdens de Stadsbos013-dag. Ook Rob levert twee 
bijdragen, dit keer een artikel over een kermisplantje en zijn rubriek Witte gij ut, de 
inmiddels traditionele afsluiter van De Oude Ley.  
Daarvoor is er nog een bijdrage van Karina in de rubriek Museumnieuws, terug van 
even weggeweest. Zij schrijft over de tentoonstelling ‘Van potlood tot pixel, 
wetenschappelijke illustratie van nu’. Ik ben zelf bij de opening geweest en vond het 
schitterend, warm aanbevolen dus. 
Veel leesplezier toegewenst, 
 
Frans van den Heuvel 
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KNNV-Nieuws 
 

  
  

Save the date! 
Op zaterdag 8 oktober staan we stil bij het 85-jarig bestaan van 
onze afdeling. De locatie is bekend: we zijn te gast bij Wim de Jong 
op het Riels Hoefke. Er zijn daar voldoende mogelijkheden om een  

 leuke dag te organiseren. Immers, de Regte Heide en het beekdal leveren mogelijk-
heden voor diverse excursies. Hierbij kun je denken aan planten, dieren en padden-
stoelen maar ook geologisch is de Regte Heide een interessant gebied.  
Natuurlijk wordt aan de werkgroepen gevraagd welke bijdrage zij op deze dag kunnen 
leveren maar ook aan speciale excursies wordt gedacht. Misschien heb je als kenner van 
het gebied wel iets speciaals te vertellen. Daarnaast is er op zo’n dag hulp nodig bij het 
schenken van koffie en thee, opruimen van de lunch en misschien het helpen bij wat 
boodschappen. Laat het ons weten als je een bijdrage wilt leveren. Begin september 
volgt een nieuwsbrief met uitgebreide informatie, aanmelden, inschrijven excursies, 
enz. Houd de datum dus alvast vrij in je agenda, je hoort er nog van! 
 

  
Stadsbos013-
dag 

Op 22 mei werd de eerste Stadsbos013-dag georganiseerd door de 
Gemeente Tilburg. De Kaaistoep ligt ook in het Stadsbos en onze 
bijdrage bestond uit de organisatie van zes excursies: vogels in De 
Gaas, eekhoorns zoeken in Het Wandelbos, insecten en 

 vleermuizen in De Kaaistoep, een wandeling over de heide van De Sijsten en tenslotte 
konden de deelnemers kennis maken met het onderzoek naar insecten op licht.  
Het werd een gezellige dag met veel enthousiaste deelnemers, die geïnformeerd 
werden over het belang van natuuronderzoek en de passie en kennis van de 
excursieleiders.  

 

 
Stadsbos013-dag (foto J. Ligtvoet) 



 3 

  
Vogelteldag 

Op 7 mei heeft de vogelwerkgroep in de gemeente Tilburg een 
Vogelteldag georganiseerd. Elders in deze Oude Ley worden de 
resultaten besproken en het verslag kun je terugvinden op de  

 Website  tilburg.knnv.nl bij ‘Vogelwerkgroep’. 
 

  
Cursussen 
afgerond 

De cursus ‘Ecologie’ en cursus ‘Diersporen’ zijn afgerond. 
Na twee jaar wachten, is de cursus ‘Ecologie’, verzorgd door Henk 
Moller Pillot eindelijk gegeven. De laatste excursies vinden nu nog 
plaats. De deelnemers waren erg enthousiast. 

 In deze Oude Ley leest u nog een impressie van deze cursus. 
Daarnaast is ook de cursus ‘Diersporen’ gegeven. Onder leiding van Annemarie van 
Diepenbeek hebben de deelnemers aan deze cursus geleerd wat de sporen in het 
landschap vertellen over de aanwezige dieren die je niet zo snel ziet.  
Hoe nu verder? 
Momenteel liggen er geen cursussen op de plank te wachten. Mocht je ideeën hebben 
of een bijdrage kunnen leveren, laat het ons weten.  
 

  
Boeken 
doorgeven 

Leden gaan verhuizen en de boekenkast moet ook wat kleiner 
worden. Een dilemma, wat u vast wel bekend voorkomt. Via de 
werkgroepen vinden deze boeken weer een nieuwe eigenaar maar 
er blijft altijd wat over. Op dit moment liggen bij de secretaris nog  

 wat keverboekjes en mossenboeken. 
Mocht u geïnteresseerd zijn, dan kan de boekenlijst naar u gemaild worden. Reageren 
kan via secretaris@tilburg.knnv.nl    

  
  

Archief KNNV-
afdeling 

Als een vereniging 85 jaar bestaat, is er ook een archief over die 
periode. Het bevindt zich op de zolder van de secretaris: zo’n 10 
meter redelijk goed geordende gegevens over het wel en wee van 
de afdeling. Zoekend naar een beter plekje kunnen we je laten  

 weten dat het archief van onze afdeling een nieuw onderdak gaat krijgen: in het najaar 
verhuist het naar Natuurmuseum Brabant. Een geweldige oplossing!  
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Agenda 
 

  
 Datum Onderwerp 

 
  2 juli  Excursie naar Wortelkolonie en het Merkske 
  8 juli  Fietstocht door Gorp en Roovert 
16 juli Excursie naar de Groote Peel 
26 aug Vogels bij de Flaes, Mispeleindsche heide 
  9 sep Excursie naar de Gewestbossen van Ravels 
24 sep Peelrandbreuk en Wijstgronden Uden 
  8 okt Jubileum Riels Hoefke/Regte Heide 

 
 Afspraken KNNV-excursies in verband met het coronavirus 

Actuele informatie vindt je op de website van de KNNV-afdeling Tilburg onder ‘Agenda’.  
We hanteren de volgende afspraken: 
- Vooraf aanmelden bij de excursieleider -binnen de aangegeven periode- is 

noodzakelijk: geef je naam en telefoonnummer door, liefst per e-mail. 
- De deelnemers, die zich hebben opgegeven, hebben geen klachten. Anders melden 

zij zich weer af. 
- Deelnemen aan een activiteit is geheel op eigen risico. 
- Kom op de fiets of met eigen vervoer. Carpoolen kan met een mondkapje als de 

bestuurder dat wenselijk acht. 
 
Toelichting op de agenda 
KNNV-excursies zijn in principe bestemd voor KNNV-leden. Wil je deelnemen maar ben 
je geen lid, neem dan contact op met het secretariaat ( 013-5436541).  
Het is verder gewenst mee te nemen: verrekijker, loep en bij langere excursies eten en 
drinken. Bij extreem slecht weer kan de excursieleider besluiten de excursie niet door te 
laten gaan. Bel bij twijfel de excursieleider. Ook voor nadere informatie kunt u bij 
hem/haar terecht. 
Het is de bedoeling dat het startpunt van meerdere excursies bereikbaar is met de fiets 
of met het openbaar vervoer. Maar soms is de auto het aangewezen vervoermiddel. Wij 
adviseren voor de meerijders een vergoeding van € 0,30 per kilometer per auto.  
Heb je wensen om eens naar een bepaald gebied te gaan, of een bepaald thema, of 
andere ideeën, laat het ons weten, zodat wij deze wensen in ons programma kunnen 
opnemen. Hopelijk tot ziens op één van onze excursies. 
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 2 juli Zaterdag 
 Onderwerp Excursie naar Wortel-Kolonie en het Merkske 
 Tijd 9.00 - 14.00 uur. 
 Locatie/Vertrek Parkeerplaats Burg van de Mortelplein (Spar) 
 Contact Verplichte aanmelding van 20 t/m 30 juni bij  

Stella Wesel ( 06-27055446 of  excursies@tilburg.knnv.nl). 
Stella verzorgt alleen de coördinatie van vertrekplek naar de 
startlocatie. Jan Cortens leidt de wandeling. 

 Omschrijving We starten onze excursie bij Bezoekerscentrum De Klapekster, Kolonie 
41 te Wortel, België. Dit vormt de toegangspoort tot de 
natuurgebieden Wortel-Kolonie, Castelreesche Heide en het Merkske. 
Wortel-Kolonie werd opgericht in 1860 om de Wet op de Landloperij 
van 1844 op te volgen. Landlopers en bedelaars werden hier 
opgevangen in een omgeving met landerijen waar ze heropgevoed 
werden tot de boerenstiel. Tot in mijn jeugd (Jan Cortens) werd jonge 
Belgen op het hart gedrukt steeds in het bezit te zijn van 20 Belgische 
franken. Anders kon men immers door de gendarmerie naar de 
kolonie gevoerd worden. Door druk van Europese mogendheden 
verviel de Wet op de Landlopeij in 1993, hetgeen het einde 
betekende van Wortel-Kolonie als landloperskolonie. Dit tot spijt van 
menig landloper voor wie dit door recidive (herhaalde strafbare 
feiten) een vertrouwde omgeving was geworden. Nu is het een 
geliefkoosd wandel- en natuurgebied geworden met interessante 
historische sites. In 2021 werd het samen met het nabijgelegen 
Merksplas-Kolonie uitgeroepen tot UNESCO-werelderfgoed. 
Hierna gaan we naar het grensoverschrijdende Merkske dat beheerd 
wordt door Natuurpunt, ANB (Agentschap voor Natuur en Bos) en 
Staatsbosbeheer. Dit rivierdal wordt gekenmerkt door kleinschalige 
hooilanden, gemaaid met de zeis, en weilanden begraasd door oude 
rundersoorten en schapen. Te verwachten vogelsoorten zijn 
Wielewaal, Grutto en Blauwborst en wat de planten betreft 
Moesdistel, Knolsteenbreek en Zonnedauw. 
Tot slot kun je nagenieten in de door vrijwilligers uitgebate De 
Klapekster bij een koffie of Gageleer. De opbrengst vloeit rechtstreeks 
terug naar de bezochte gebieden. 
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 8 juli Vrijdag 
 Onderwerp Fietstocht door Gorp en Roovert 

Afstand ± 35 km 
 Tijd 9.00 - 13.00 uur. 
 Locatie/Vertrek Parkeerplaats Burg van de Mortelplein (Spar) 
 Contact Aanmelden van 26 juni t/m 6 juli bij  

Pieter Müller (  pmueller@xs4all.nl).  
 Omschrijving Gorp & Roovert is een particulier landgoed met een heel eigen 

karakter en een oude geschiedenis. In oude cijnsboeken wordt 
‘Hoeve van Gorp’ genoemd als leengoed van de hertogen van 
Brabant. Tegenwoordig beslaat het landgoed 1200 ha, waarvan 400 
ha landbouwgrond. Het gebied bestaat uit oude loof-, naald- en 
gemengde bossen, heide en enkele vennen, waarvan Haneven, 
Biesbosch, Papschot en Bankven de belangrijkste zijn. Het Papschot 
wordt omringd door een vochtig heidegebied met Klokjesgentiaan en 
Witte snavelbies. Wulp en Wintertaling broeden hier, terwijl 
Groenpootruiter, Zwarte ruiter, Tureluur en Oeverloper hier eveneens 
verblijven. 
De bossen langs de Rovertse Leij hebben de grootste natuurwaarde. 
Hier zijn vele (broed)vogels, zoals Bosuil, Zwarte specht en andere 
spechtensoorten, Boomklever, Goudvink, Vuurgoudhaantje, Kruisbek, 
Wielewaal, Raaf, Wespendief en Fluiter. 
De route gaat over verharde en onverharde wegen/paden die goed 
berijdbaar zijn, we stappen regelmatig af bij bijzonder plekjes. 
Afhankelijk van het weer kan de route ingekort worden. 
 

 
Wespendief (foto F. v Boxtel) 
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 16 juli Zaterdag 
 Onderwerp Excursie naar de Groote Peel 
 Tijd 9.00 - 14.00 uur. 
 Locatie/Vertrek Parkeerplaats Aldi Spoordijk/Doornbossestraat Tilburg. 
 Contact Aanmelden van 4 juli t/m 14 juli bij  

Stella Wesel ( 06-27055446 of  excursies@tilburg.knnv.nl).  
 Omschrijving Tegenwoordig is De Groote Peel een aaneengesloten natuurgebied 

van 1400 hectare waar de rust en de weidsheid herinneren aan het 
vroegere hoogveen. De grote waterplassen, de kleine veenputjes, de 
peelbanen en de peelvaarten vormen samen de zichtbare 
geschiedenis van de turfwinning. 
Wat de flora van dit gebied betreft kunnen we diverse soorten 
veenmos, Lavendelhei, Witte snavelbies, Eenarig wollegras en 
Veenpluis aantreffen. 
De Groote Peel is van groot belang voor watervogels, vandaar dat het 
park een internationaal erkend 'wetland' is. Een kleine honderd 
vogelsoorten broeden er en talloze trekvogels strijken er voor langere 
of kortere tijd neer, daar zullen we in deze tijd van het jaar niet veel 
van mee krijgen. 
Maar dit gebied kent een groot aantal soorten vlinders, libellen en 
sprinkhanen. Daar zitten bijzondere soorten bij als het Spiegel-
dikkopje, Bont dikkopje, Witsnuitlibel, Bruine winterjuffer en 
Moerassprinkhaan. We hopen dat we deze bijzondere vlinders, 
libellen en sprinkhanen te zien krijgen. 
 

 26 augustus Vrijdag 
 Onderwerp Vogels bij de Flaes, Mispeleindsche heide 
 Tijd 19.00 – 21.30 uur.  
 Locatie/Vertrek Parkeerplaats Aldi, Spoordijk/Doornbossestraat, Tilburg. 
 Contact Aanmelden van 14 augustus t/m 24 augustus bij  

Mirjam Sikkers ( 06-82595787 of  msikkers@planet.nl). 
 Omschrijving Een zomeravond aan de Flaes. In deze periode verzamelen zich 

trekvogels als de 
Lepelaar, Zwarte ooievaar, steltlopers en zwaluwen op vennen zoals 
de Flaes, alvorens de reis naar het zuiden te ondernemen. Deze 
avond gaan we kijken wie we daar aantreffen. 
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 9 september Vrijdag 
 Onderwerp Excursie naar de Gewestbossen van Ravels 
 Tijd 9.00 - 13.00 uur. 
 Locatie/Vertrek Parkeerplaats Aldi Spoordijk/Doornbossestraat, Tilburg. 
 Contact Aanmelden van 29 augustus t/m 7 september bij  

Stella Wesel ( 06-27055446 of  excursies@tilburg.knnv.nl). 
 Omschrijving In de Turnhoutse Kempen strekt het Gewestbos van Ravels zich uit 

over een oppervlakte van 930 hectare. De afwisseling tussen bos en 
open terrein zorgt voor een gevarieerde vogelfauna, met soorten als 
Bosuil, Wespendief, Havik, Nachtzwaluw en Geelgors. Een grote 
variatie aan naald- en loofbomen maakt dit bos interessant. Naast de 
klassieke dennen zoals Grove den en Corsicaanse den staat er ook de 
Weymouth en Oostenrijkse den. De aanwezigheid van Douglas, 
Europese lork, Fijnspar, Grote zilverspar en Levensboom getuigt van 
de vroegere experimentele aanplantingen met vooral naaldbomen. 
De meest voorkomende loofboom is Amerikaanse eik. Daarnaast 
vormen Zomereik, Beuk en Ruwe berk de belangrijkste 
vertegenwoordigers van de inheemse soorten. 
De vennen en heide zijn een paradijs voor insecten en amfibieën. Hier 
vliegen zeldzame soorten zoals Heideblauwtje, Bruine winterjuffer en 
Grijze zandbij. Bij het water vind je de Gewone pad en verschillende 
salamander- en kikkersoorten. De graslanden en heide herbergen ook 
bijzondere planten, zoals de Kleine zonnedauw, Moeraswolfsklauw, 
Heidekartelblad en Gevlekte orchis. 
Samen met Jan Cortens gaan we hier een mooie wandeling maken. 
 

 
Geelgors (foto F. v Boxtel) 
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 24 september Zaterdag 
 Onderwerp Peelrandbreuk en Wijstgronden Uden 
 Tijd 9.00-14.00 uur. 
 Locatie/vertrek Parkeerplaats Aldi Spoordijk/Doornbossestraat, Tilburg. 
 Contact Aanmelden van 16 t/m 21 september bij  

Mirjam Sikkers ( 06-82595787 of  msikkers@planet.nl). 
 Omschrijving In Oost-Brabant loopt een geografische breuk die zeer bepalend is 

voor de bodem, het landschap en de flora en fauna: de 
Peelrandbreuk. Hierdoor ontstonden hoge delen, de Maashorst en 
lage delen. Bij Uden komt een zeldzaam geografisch verschijnsel voor: 
de hoge delen zijn nat en de lage delen zijn droog. Onlogisch? Hoe 
dat zit vertelt Marga Bekker, geograaf. Zij gidst ons vandaag door dit 
geografisch monument. Langs de naad van de breuk komt zeer 
ijzerrijk kwelwater omhoog, wat bijzondere plant- en diersoorten 
voortbrengt. Deze zeldzame vorm van kwel heet wijst. 
Een greep uit de plantsoorten: Dotterbloem, Moeraskartelblad, Kale 
jonker, Veenmos en Brede orchis. En uit de diersoorten: 
Weerschijnvlinder, Kamsalamander, Heidekikker, Das, Wezel, 
Hermelijn, en moeras-, struweel- en rietvogels. 
 

 
Blauwe reiger (foto F. v Boxtel) 

 

 8 oktober Zaterdag 
 Onderwerp Viering 85-jarig bestaan afdeling Tilburg 
 Tijd 10.00 - 16.00 uur. 
 Locatie/Vertrek Het Riels Hoefke 6 / Regte Heide 
 Contact Marie-Cécile van de Wiel  

( 013-5436541 of  secretaris@tilburg.knnv.nl). 
 Omschrijving Op dit moment is het programma van de dag nog in voorbereiding. 

Maar het staat al wel vast dat er die dag  diverse interessante 
excursies zullen plaatsvinden. Begin september ontvangt u de 
nieuwsbrief met de informatie over deze dag en hoe u zich kunt 
aanmelden. Deze informatie zal ook op de website te vinden zijn.  
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Speurende plantenwerkgroep 
 

  

Loes van Gorp 
 

 
 

 
Programma 

De Plantenwerkgroep van KNNV Tilburg heeft een mooi 
programma waarbij diverse natuurgebieden in de omgeving van 
Tilburg bezocht worden. Ben je benieuwd waar de excursies naar  

 toe gaan, bekijk dan het programma op de website  tilburg.knnv.nl. 
Zo bezocht de werkgroep op dinsdagavond 3 mei een deel van ‘t Turkaa nabij 
Diessen. Lizette Koekkoek had deze excursie voorbereid en de randen van de visvijver 
en een deel van het natuurontwikkelingsgebied werden door de 11 deelnemers 
afgezocht. Met de visvijver is in 1978 een begin gemaakt en in 1986 is deze officieel 
geopend. Het speurwerk leverde 78 plantensoorten op. Veel stengels van de ratelaar 
stonden in de schrale velden, samen met onder andere Kruipend zenegroen, 
Pilzegge, veel Veelbloemige veldbies en Klein bronkruid. Ook de eerste Koekoek riep 
en later ook nog een Buizerd. En dit is maar een voorbeeld van één van de geslaagde 
plantenuitstapjes. 
 

 
 

 
Straatwalstro 

De individuele leden van de Plantenwerkgroep zijn altijd op zoek 
naar nieuwigheden. Soms wordt ook een bijzonderheid 
aangedragen door iemand die geen lid is van de werkgroep. Zo  

 stuurde Theo Peeters op 1 mei drie fraaie foto’s van Straatwalstro naar 
de werkgroep. Hij vond het plantje tussen de tegels op een binnenplaats nabij de 
Meidoornstraat in Tilburg.  
 

 
Straatwalstro(foto T.Peeters) 
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Van oorsprong groeit Straatwalstro in het Middellandse zeegebied en ZW-Azië. Hoewel 
de plant al 50 jaar geleden in Nederland is gearriveerd, is hij blijkbaar de laatste paar 
jaar pas aan zijn opmars begonnen. In Breda werd hij in 2018 voor het eerst gezien en 
nu is Tilburg aan de beurt. 
Straatwalstro behoort net als Kleefkruid en Geel walstro tot de Sterbladigenfamilie 
(Rubiaceae). 
Het plantje heeft kleine gelige bloempjes (loep) en cilindrisch gekromde behaarde 
vruchtjes. 
Deze eenjarige kleine plant is een voegenvuller en je kunt hem het beste in de 
lenteperiode bekijken. 
Ontdek je zelf ook een bijzondere of vreemde plant, geef dat dan door aan de 
plantenwerkgroep. Het beeld van de flora in onze stad en regio wordt daardoor 
completer. En er blijven voldoende nieuwe planten te vinden.  

  
 

 
 

VerspreidingskaartStraatwalstro! 
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Ecologiecursus van Henk 
 

  

Frans van den Heuvel 
 

 
 

 
Forever young 

In de serie Matthijs gaat door, afgelopen seizoen  op tv op de 
zaterdagavonden, heeft Van Nieuwkerk onder het motto Forever 
young (een song van Bob Dylan) telkens een beroemde 70plusser  

 onder het voetlicht gebracht. Onze vereniging heeft evenwel ook diverse welbekende 
leden die het verdienen om bewierookt te worden. Dat geldt zeker voor de inmiddels 
85-jarige Henk Moller Pillot. Hij heeft het afgelopen half jaar de Ecologiecursus verzorgd, 
bestaande uit een drietal theorielessen en een zestal praktijklessen (excursies in de 
natuur). Hieronder volgt een persoonlijke impressie.  
 

 In alle drie de theorielessen, gehouden in de theaterzaal van het Natuurmuseum, begint 
Henk stipt om 10.30 en met een korte pauze tussendoor gaat hij door tot 13.00 uur. Al 
die tijd staande en druk pratend met veel enthousiasme en een enorme portie  
deskundigheid.  
 

 
Theorieles (foto F. vd. Heuvel) 
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Dat laatste zit hem regelmatig in de weg en hij heeft dat zelf op een gegeven moment 
ook in de gaten als hij opmerkt ’ik val mezelf wel vaak in de rede’. Maar dat mag de pret 
niet drukken want de cursisten vinden het prachtig en luisteren aandachtig en op het 
einde van het derde hoorcollege krijgt hij dan ook nog een spervuur aan vragen te 
verwerken. Daarna gaan we met zijn allen naar buiten voor een mooie groepsfoto met 
de nestor in het midden, geflankeerd door zijn prima assistent Geert Verwijmeren. 
 

 
Groepsfoto onder de boom voorkant museum. (foto G. Verwijmeren) 

   

 
 

 
De inhoud 
 

Het voert te ver om hier diep op de aangeboden theoretische stof 
in te gaan maar enkele voor mij als leek verhelderende 
opmerkingen wil ik hier toch graag vermelden: 

 - Noord-Brabant heeft niet alleen zand maar nog meerdere grondsoorten, is niet 
overal even vlak en heeft veel water in diverse vormen (rivieren, kanalen, vennen, 
grondwater) en soms staat dat water op een bepaalde plek hoger dan even verderop 
als gevolg van een ondoordringbare bodem en dat alles zorgt voor biodiversiteit; 

- Die biodiversiteit staat onder grote druk waarbij Henk regelmatig wijst op het Engels 
raaigras, favoriet van de boeren maar verstikkend voor de flora en fauna; 

- Het is goed om de biodiversiteit te beschermen maar soms is uitsterven 
onvermijdelijk (onder meer als gevolg van de klimaatverandering) of in leven houden 
is te kostbaar. Soms is door een goede aanpak nieuw leven mogelijk (met als 
voorbeeld het Belversven). 
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Het Leijpark  

Ook is het hier niet de bedoeling om veel te vertellen over de 
praktijk. Maar één excursie verdient wel  een eervolle vermelding 
en dat was die naar het Leijpark. Dat is een thuiswedstrijd voor  

 Henk: hij woont daar tegenover en komt al tientallen jaren vrijwel dagelijks in het park. 
Hij schreef een aantal jaren geleden ook een boek over de vogels in het Leijpark maar 
dat had tijdens de excursie niet zijn aandacht. Zijn focus ging uit naar een overstort 
gebied tegenover zijn huis met een keur aan specifieke bloemen en planten. Dat leverde 
ook een sneer op naar de gemeente die vergeten was om het beheer door de schapen 
stelselmatig uit te voeren. Dit is van essentieel belang om dat stukje natuur niet te laten 
overwoekeren. Verderop in het park kregen we nog een extra plantenles zoals te zien is 
op de bijgevoegde foto, van Henk volop in actie, super! 
 

 
Praktijkles in Leijpark (foto F. vd. Heuvel) 
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Boekbespreking :  
Natuurmuseum Brabant een museum voor iedereen. 

 

  

 Theo Peeters 
  

 
 

 
Frans Ellenbroek 

Tot mijn verwondering las ik dat er onlangs een boek is 
verschenen over de geschiedenis van Natuurmuseum Brabant 
van de hand van oud-directeur Frans Ellenbroek. Wat was de  

 aanleiding tot zo’n boekwerk? Het bleek in overleg met het voormalige bestuur van het 
museum tot stand gekomen. Het werd een uitgave ter ere van het 90-jarig bestaan van 
Stichting Het Brabants Landschap, een organisatie waarmee het museum veel 
samenwerkt, las ik later in de inleiding.  

  

 
 

 
80 jaar  

Nieuwsgierig ging ik een tijd daarna naar de boekhandel (in de 
winkel van het Natuurmuseum is het niet te koop) want dat boek 
wilde ik graag lezen. Bij ruim 80 jaar geschiedenis over  

 Natuurmuseum Brabant (verder afgekort als NMB) verwachtte ik een mooi uitgegeven 
stevig boek: het is een boekwerkje geworden van 160 pagina’s. Maar het gaat hier 
natuurlijk om de geschiedenis die opgeschreven is en geïllustreerd wordt. Na een 
inleiding verdeelt de auteur het boek in 11 hoofdstukken. Frans koos voor een 
thematische aanpak met de volgende onderwerpen: 1. ‘Hoe het begon ’, 2. Drie 
gebouwen, 3. Relaties met natuurbescherming, 4. Rol in het museale en culturele veld, 
5. Collecties, 6. Tentoonstellingen en educatie, 7. Maatschappelijke rol, cultureel 
ondernemerschap, 8. NMB en de overheden, 9. NMB in de media, 10. De mensen van 
NMB en 11. Survival of the fittest. Tenslotte wordt in een bijlage de samenstelling van 
het bestuur tussen 1932-2018 weergegeven. Een index en bronvermeldingen of 
verwijzingen naar interessante literatuur ontbreken, soms kom je wel citaten tegen. 

   
 
 

 
Nadruk op 
kinderen 

Deze thematische aanpak wordt op een mooie wijze 
gecombineerd met een chronologische rode draad van 1935 tot en 
met 2018 in een bovenbalk per bladzijde. Daarin worden de titels 
en posters van tentoonstellingen en de bezoekersaantallen in 

 een bepaald jaar weergegeven. Een mooie vondst van vormgever Hans Lodewijkx. Het 
boek is ook verder rijk geïllustreerd. Opvallend daarbij vind ik de nadruk op kinderen 
(en hun grootouders), maar dat is een trend in veel natuurmusea want die vormen een 
belangrijke doelgroep. Een persoonlijke kijk als directeur, een beetje op veilige afstand, 
een helikopter-view op de geschiedenis van NMB, dat is wat Frans in dit boek geeft. Die 
geschiedenis is breed weggezet tegen de achtergronden van stedelijke, 
maatschappelijke en educatieve ontwikkelingen. Goeie insteek, petje af! Met ook hier 
en daar een anekdote, kleine persoonlijke ontboezemingen over de ontbrekende 
provinciale status, of over het grote geld dat naar de kunstsector en duidelijk minder 
naar de natuurmusea gaat.  
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KNNV 

Nieuwsgierig was ik ook naar de woorden besteed aan de KNNV, 
de natuurhistorische vereniging opgericht twee jaar na NMB en 
onlosmakelijk door menskracht en activiteiten verbonden met  

 het NMB. Gerustgesteld zie ik de KNNV in diverse hoofdstukken voorbijkomen. Toch mis 
ik persoonlijke portretten van mensen die meebouwden aan het bedrijf NMB. Piet, 
Paul, Rob, Jan, Marie-Cecile, medewerkers uit mijn tijd als vrijwilliger werkzaam in 
hetzelfde gebouw als provinciaal consulent van het IVN en bij de Bolster, voormalig 
informatiepunt en uitleen van educatief materiaal. 
 

 
 

 
Goed historisch 
portret  

Bert van Dijk, oud-bestuurslid NMB en oud-voorzitter Brabants 
Landschap noemt in zijn voorwoord ‘het boekwerk een onmisbaar 
en interessant naslagwerk voor allen die bij NMB betrokken 
waren, zijn of nog zullen worden’. Daarmee ben ik het eens. Het is  

 een verslag van de geschiedenis van NMB, gebaseerd op de ervaringen van een 
directeur, die bijna de helft van het bestaan van het museum bestrijken. Niemand zal 
dat ooit nog overtreffen. 
Immers een uitgebreide historie over dit Natuurmuseum ontbrak. Met dit boek schetst 
Frans Ellenbroek in grote lijnen een goed historisch portret van het museum en kleurde 
het in. Meer kleuren kunnen nog worden toegevoegd en dan doel ik op nieuwe studies 
met andere invalshoeken en inzichten.  
 

 
 

 
Boekhandel  

Maar nu snel naar de boekhandel want er zijn maar 400 
exemplaren van dit boek gedrukt! 
 

  
Boek gegevens: 
Ellenbroek, F., 2022. Natuurmuseum Brabant een museum voor iedereen. – Brabants 
Landschap, Haaren, 160 pp., ISBN 978-90-801226-0-4, 22.50 euro. 
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Vogelteldag 2022 
 

  

Ben Akkermans  
 

 
 

 
Vogels tellen 

De Tilburgse vogelteldag van zaterdag 7 mei is weer achter de 
rug. Het beoogde resultaat, 100 soorten, hebben we helaas niet 
gehaald. Aan de weersgesteldheid heeft het zeer zeker niet  

 gelegen op deze dag. Het was een mooie zonnige dag met weinig wind en een 
aangename temperatuur van 16°. 
Ondanks de paginagrote aankondiging in het Tilburgse Stadsnieuws was er weinig 
animo om aan deze teldag deel te nemen. Het aantal deelnemers (negentien) was een 
heel stuk minder dan het aantal deelnemers in 2021 (veertig).  
In 2021 was, waarschijnlijk door de Coronabeperkingen, deze teldag voor velen weer 
eens een leuke afwisseling om iets te kunnen ondernemen. 
Op de zaterdagmorgen hebben leden van de VWG  (vogelwerkgroep) enkele 
publieksexcursies gehouden. Ook hiervoor was maar matige interesse.  
Dit jaar konden de waarnemers hun resultaten op een eenvoudige manier invullen op 
de KNNV- website. Ook de uitwerking van de inzendingen was op deze manier een 
makkelijke klus. Dank hiervoor aan onze Websitebeheerder. 
 

 

 
Kauw is de meest getelde vogel in 2022 (foto F. v Boxtel) 
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De resultaten 
 

 

 De feiten op een rij 2022 2021 
 

Aantal vogelsoorten:     93   102 
Aantal deelnemers:     19     40 
Aantal ingevulde lijstjes:     29     52 
 
Aantal deelnemers aan de excursies op 7 mei:   7 
Aantal deelnemers aan de evaluatie avond op 3 mei: 14 
 
Top 10  
 

 2022    2021  

1 Kauw 559  1 Kauw 551 
2 Grote canadese gans 408  2 Houtduif 467 
3 Houtduif 301  3 Grote canadese gans 377 
4 Wilde eend 237  4 Grauwe gans 368 
5 Huismus 182  5 Spreeuw 342 
6 Merel 141  6 Oeverzwaluw 321 
7 Meerkoet 133  7 Merel 308 
8 Koolmees 125  8 Boerenzwaluw 307 
9 Spreeuw 124  9 Huismus 295 
10 Tjiftjaf 119  10 Koolmees 264 

 
Wat opvalt aan deze top 10 is dat het aantal waarnemingen van kauwen is toegenomen 
ondanks dat het aantal waarnemers met 50 % is afgenomen.  
De complete lijst met waarnemingen is terug te vinden op de KNNV-website onder 
vogelwerkgroep. 
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Vroege vogelwandeling naar 
de Gaas 

 

  

Ben Akkermans 
 

  
Stadsbos013 
dag 

Terugblik op de vroege vogelwandeling van 22 mei, 07.00 uur, naar 
de Gaas in Stadsbos013. Dankzij de uitstekende PR die Stadsbos 
013 heeft gedaan voor onze vroege vogelexcursie moesten we de 
inschrijving voor deze excursie al enkele dagen voor aanvang  

 stoppen. In totaal hadden zich 28 deelnemers aangemeld. Nadat we de groep verdeeld 
hadden over de 4 gidsen, Leo van Zeeland, Brian Lauret, Ralph en Ben Akkermans, 
konden we op stap. 
Nog voordat de groep was verdeeld werden we al verrast op het uitbundige gezang van 
de Gekraagde roodstaart. Helaas bleef de vogel voor de meesten van ons onzichtbaar in 
het gebladerte. 
 

 
Welke vogel zou er te zien zijn? (foto J. Ligtvoet) 
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Het heide en het aangrenzende bosgebied van de Gaas bleek voor velen van ons, ook 
de gidsen, een verrassing: zo kort op een woonwijk en zo’n grote verscheidenheid aan 
vogels. We werden getrakteerd op: enkele zingende Boomleeuweriken, baltsende 
Boompiepers, heel kort het geratel van de Nachtzwaluw, Fitis, Tjiftjaf en een uitbundig 
zingende Zanglijster. 
Voor mij als gids een leuke ervaring om met zo’n groep enthousiaste mensen op 
‘vogeljacht’ te gaan. 
 

 

 
De jeugd wordt gestimuleerd om naar vogels te kijken. (foto J. Ligtvoet) 
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Zweefmolen 
 

  

Rob Vereijken 
 

 
 

 
Smalle 
weegbree 

De kermis is in aantocht en over een paar weken verschijnen in het 
centrum van Tilburg de mooiste of meest verschrikkelijke 
attracties. De ouderwetse zweefmolen is verdrongen naar de 
nostalgische kermis. Ondertussen staan op allerlei plekken langs 

 de straten kleine miniatuurzweefmolentjes van de Smalle weegbree; ze draaien wel 
niet, maar strooien toch stuifmeel met de wind mee.  
 

 
 

 
De hoogte in 

De Grote weegbree is de plant waar de oude naam ‘weghebrede’ 
vandaan komt. Deze tredplant groeide met zijn brede en vlak 
uitgespreide bladeren op de grond, over een groot oppervlak  

 direct langs de weg of op het zandpad. De Smalle weegbree vind je meestal net een 
stapje verder de berm in. In tegenstelling tot het platliggende familielid de Grote 
weegbree gaat hij veel meer de hoogte in en te veel betreding is voor hem niet zo 
gunstig. Bij beide soorten staan de bladeren in een bladrozet. De vorm van de Smalle 
weegbree is afhankelijk van de voedselrijkdom van de grond. Bij arme grond zijn de 
bladeren wat ronder en liggen ze plat tegen de grond. Bij een rijkere bodem komt de 
plant juist omhoog met smalle lancetvormige bladeren. Een blad plukken gaat niet zo 
gemakkelijk. In de bladeren lopen vijf tot zeven stevige nerven van de voet naar de top 
van het blad. In de bladsteel komen die nerven samen en bij het geplukt blad steken 
vaak aan de onderkant van de steel verschillende vaatbundels naar buiten uit.  

  
 
 

 
Mooie 
bloeiwijze 

Vanaf begin mei tot in de herfst komen tussen de rozetbladeren 
duidelijk gegroefde bloemstelen omhoog. De stelen dragen aan de 
top bruine bloeiaren en die steken een stuk boven de bladeren uit. 
Zo’n mooie bloeiwijze zie je maar bij weinig planten. In de aren 

 zitten vele tientallen heel kleine bloempjes. Ieder bloempje heeft er vier van iedere 
soort. De kroonslippen zijn wat doorzichtig met een bruine middenstreep. Als de 
bloemen in het aartje gaan bloeien, doen ze dat niet allemaal tegelijk. Ze beginnen 
aan de voet van de aar. Eerst zijn de stempels rijp en die komen als witte omhoog 
staande sliertjes uit de bloemen. Daarna verschijnen pas de meeldraden. Ieder 
bloempje heeft vier witte of geelwitte helmknoppen en die steken een heel eind 
buiten het aartje uit. Daardoor krijg je prachtige kransen van opvallende helmknoppen 
in het rond. Zo hangen de schuitjes van een zweefmolen op volle kracht ook in de 
rondte. Langzamerhand schuift de ring met rijpe meeldraden naar boven toe. Als de 
laatste bloemen aan de top zijn uitgebloeid, blijft een bruine langgerekte aar over. De 
wind brengt het stuifmeel naar de stempels. Er zijn ook insecten, die van het over-
tollige stuifmeel komen snoepen, maar voor de bestuiving tellen ze niet echt mee. 
Ieder bloempje groeit uit tot een doosvruchtje met daarin twee tot drie zaadjes.  
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Mooie meeldraden van de Smalle weegbree (Foto H. Kuiper) 

 
 
 

 
Niet betreden! 

De Smalle weegbree bloeit nu op allerlei plekken in de stad: op een 
braakliggend terrein, in een wegberm of op niet veel belopen 
plekjes op trottoirs. De plant komt al zeer lang in Nederland voor.  

 Waarschijnlijk is hij zo’n 5000 jaar geleden in Nederland opgerukt doordat de mensen 
van bossen landbouwgrond maakten.  

  
 
 

 
Louwen 

Langs de kermisroute staat deze weegbree op diverse plekken. 
Krijg je veel jeuk van de kermis, wrijf dan met de bladeren van de 
weegbree; dat helpt tegen huidaandoeningen. Als rechtgeaarde  

 Tilburger kun je natuurlijk ook naar de ouderwetse zweefmolen staan te louwen, maar 
een keer door de knieën gaan voor een miniatuurzweefmolentje van de Smalle 
weegbree is zeker een stuk verrassender. 
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Museumnieuws 
 

 Natuurmuseum Brabant 
Spoorlaan 434, Tilburg 

  

 Karina Roovers 
  

 
 

 
Van potlood tot 
pixel 

- Van potlood tot pixel, wetenschappelijke illustratie van nu 
- Tentoonstelling te zien t/m 30 oktober 2022  
- Natuurmuseum Brabant 
-  natuurmuseumbrabant.nl 

 Een foto zegt meer dan duizend woorden, maar een wetenschappelijke illustratie 
eigenlijk nog veel meer dan dat. Een wetenschappelijk illustrator kan namelijk precies 
datgene laten zien wat vaak niet waarneembaar is met het blote oog. Het is een 
bijzondere én zeer nuttige kunstvorm en het meest belangrijke; noodzakelijk. Biologen, 
medici en andere wetenschappers kunnen namelijk niet zonder dit didactisch 
hulpmiddel.  

 
Tentoonstelling. 
De nieuwe tentoonstelling Van potlood tot pixel – wetenschappelijke illustratie van nu  
laat het volledige proces achter het maken van een wetenschappelijke illustratie zien. 
Het is een intrigerend proces: details van bloemen of dieren toegevoegd, uitgelicht of 
juist weggelaten. Een gezicht wordt half ‘open’ getekend zodat je de spieren ook ziet.  
Met een beeld gemaakt door een fotocamera bereik je dit gedetailleerde niveau 
nagenoeg niet. Een goede wetenschappelijke illustratie helpt je dus om een onderwerp 
(nog) beter te begrijpen. Daarnaast zijn de illustraties vaak gewoon het bewonderen 
waard.  
 
Studenten. 
In deze tentoonstelling is het werk te zien van studenten die dit jaar afstuderen aan de 
Master Scientific Illustration in Maastricht. Deze internationale opleiding - een 
samenwerking van de Hogeschool Zuyd en Universiteit Maastricht- is uniek in Europa. 
Deze wetenschappelijke illustratoren zijn specialisten in het verbeelden van allerlei 
biologische en medische onderwerpen, waarbij ze eeuwenoude technieken combineren 
met de allernieuwste technieken op het gebied van digitale beeldbewerking.  

 
Illustratie 
Ter illustratie zijn de foto’s toegevoegd van het werk van twee studenten. 
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Tekening van de Tapir van Eva Corssmit. 

 

 
Tekening van de slak van Ava Kruege 
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 Workshops 
Van potlood tot pixel neemt ook nieuwe en ontzettend leuke workshops met zich mee: 
voor de bedreven tekenaar tot de tekenaar in wording.   
 
-Workshop : Animal illustration (Engels), 
9 juli 13.30 – 16.00 uur  
Rebecca Davie  
20 personen,  
25 euro p.p  –  
Rebecca geeft een presentatie over verschillende manieren hoe je dieren kunt 
illustreren voor de wetenschap. Daarna gaat iedereen zelf aan de aan de slag aan de 
hand van een opgezette hond en een hondenskelet.  
 
 
-Workshop: Nature Journaling (Engels/ Nederlands), 
Lina Pardo Carvajal   & Roberta Müller 
24 juli en 25 september 13.00-16.00 uur  
15 euro p.p. –  
Na een korte inleiding in het Natuurmuseum ga je met tekenmateriaal op pad naar het 
Spoorpark om daar planten en/of dieren te verzamelen en vast te leggen als zijnde een 
bioloog/ wetenschappelijk illustrator. Terug in het museum werk je de schetsen uit en 
krijg je de mogelijkheid om na een korte demonstratie aan de slag te gaan met 
acrylverf. 
 
 
Informatie  
Kijk voor meer informatie over de tentoonstelling en hoe je kunt deelnemen aan de 
workshops op de website  natuurmuseumbrabant.nl 
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Witte gij ut? 
 

  

Rob Vereijken 
 

 
 

 
Mees tegen het 
raam 
 

Frans van den Heuvel kijkt geregeld door zijn raam de tuin in. In 
mei vloog een aantal dagen achtereen een mees, en waarschijnlijk 
een Koolmees, herhaaldelijk met volle kracht tegen het glas van de 
openslaande deuren in zijn achterkamer. Soms ging de vogel ook 

 op de deurklink zitten en vloog van daaraf tegen het raam. Hij heeft wel geprobeerd om 
er een foto van de maken, maar als hij klaar zat met zijn camera, vloog het beestje snel 
weg. Frans denkt dat mogelijk de stressvolle tijden ook doorwerken in het gedrag van 
de mees. Maar misschien hebben jullie daar andere ideeën bij. Frans en ik horen dat 
graag.  
 

 
De Koolmees (foto F. v Boxtel) 

 
 
 

 
Knobbelzwaan en 
de mens 
 

In de vorige aflevering van Witte gij ut? vroeg Bob Cremers zich af 
of het meer voorkomt dat Knobbelzwanen in het centrum van een 
stad voorkomen. Piet Bevers reageerde hierop door aan te geven 
dat de Knobbelzwaan en de mens samen al een heel lange  

 geschiedenis hebben. In Nederland komen ze volgens hem zelfs al duizenden jaren voor 
de jaartelling voor. De vogel voelt zich thuis in de stad bij de mensen, maar ook in open 
water waar hij vaak wel een groter territorium heeft.  
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Tot 2015 mocht ook nog op de Knobbelzwaan gejaagd worden. 
In de middeleeuwen werd deze zwaan gekweekt voor zijn dons en als siervogel. Om te 
voorkomen dat hij wegvloog, werden de vleugels geknipt zodat hij mooi rond het huis 
of kasteel in de vijver bleef zitten. Als de zwaan er zat dan zorgde die er ook voor dat 
andere vogels, zoals bijvoorbeeld ganzen, wegbleven in dat gebied . . 
Volgens Piet had vroeger iemand aanzien als hij op zijn landgoed Knobbelzwanen had. 
Het is dan ook niet verwonderlijk dat de vogel veel voorkomt op familie- en 
stadswapens. 
 

 
Knobbelzwaan in Rotterdam. (foto B. Cremers) 

  

 
 

 
Reacties en 
nieuwe vragen  

Weet je meer over het vreemde gedrag van de mees, of wil je nu 
eindelijk zelf eens een vraag stellen in deze rubriek, stuur je 
reactie dan tijdig in. Alle berichten met nieuwe vragen of 
onbekende waarnemingen zijn van harte welkom 

 ( 06-83125218 of  rob.vereijken@planet.nl). 
Reacties tot 17 augustus 2022 kunnen in de volgende aflevering verwerkt worden. 

 
 
 

 



 Coördinatoren van de werkgroepen: 
 Dongevallei: Guido Stooker 

  06 - 12215643 | dongevallei@tilburg.knnv.nl   
Foto’s:  Marcelle Leoné  
  013 - 4557220 | fotos@tilburg.knnv.nl   
Geologie: Hanneke Bogaerts  
  013 - 4557220 | hbogaerts@home.nl  
Insecten: Theo Peeters 
  013 - 4560116 | insecten@tilburg.knnv.nl   
Kaaistoep: Jaap van Kemenade 
  06 - 53941104 | kaaistoep@tilburg.knnv.nl   
Mossen:  Maarten Mandos 
  013 - 5050930 | mossen@tilburg.knnv.nl   
Paddenstoelen en korstmossen: José Langens 
  06 - 27042960 | paddenstoelen@tilburg.knnv.nl   
Plaggen:  Berry Staps 
  06-20615921 | plaggroep-knnv-tilburg@hotmail.nl 
Planten:  Loes van Gorp 
  013 - 5423672 | planten@tilburg.knnv.nl   
Stadsnatuur: Rob Vereijken 
  013 - 5438841 | stadsnatuur@tilburg.knnv.nl   
Vogels:  Ben Akkermans 
  013 - 5362107 | vogels@tilburg.knnv.nl   
Zoogdieren: Vacature 
  Tijdelijk 013 - 5436541|   

  
 Contributie: 
 Gewone leden      : € 30,00 

Huisgenootleden      : € 12,50 
Jongeren tot 25 jaar     : € 15,00 
Buurleden (leden die al lid zijn van een andere afdeling) : € 12,50 
Abonnement Oude Ley     : € 15,00 
 
Ledenadministratie: 
Marie-Cécile van de Wiel 
Veldhovenring 27, 5041 BA Tilburg 
013 - 5436541 | secretaris@tilburg.knnv.nl 
Rekeningnummer van de afdeling:  
NL03 TRIO 0390 2533 91 t.n.v. KNNV-afd. Tilburg 
Opzegging van het lidmaatschap vóór 1 november bij de secretaris. 

  
  

 



Secretariaat KNNV-afd. Tilburg
Veldhovenring 27
5041 BA  Tilburg


