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Redactioneel 
 

Dit is het herfstnummer van De Oude Ley 2022. Het begint al gelijk goed want na het 
gebruikelijke KNNV-nieuws staan in de Agenda maar liefst 12 interessante excursies 
en lezingen vermeld. Pak de eigen agenda erbij en noteer! 
In de rubriek Nieuws uit de werkgroepen komt, na korte informatie vanuit de 
Plagwerkgroep en de Paddenstoelen- en korstmossenwerkgroep, de 
Zoogdierengroep met een uitgebreid verslag van een tweetal zeer succesvolle 
excursies in het kader van de Europese Nacht van de Vleermuis. 
Ook zijn er weer zeer lezenswaardige bijdragen van onze vaste leveranciers Berry, 
Guido, José en Rob. Zo kan men meer te weten komen over de resultaten van de 
Plagwerkgroep, de flora in de Koeweiden, het effect van stikstof op paddenstoelen, 
over de groene stoep ondanks de super hete zomer en het verdere gehakketak over 
het gedrag van de Koolmees.  
Tussendoor is er nog een melding over een nieuw boek over de stadsnatuur en een 
bijdrage van Anneke over de Naturentuin. Ik wil alle KNNV-ers graag uitnodigen om 
deze bijdrage niet alleen te lezen maar om er vooral een vervolg aan te geven door 
de Naturentuin zelf te gaan bezoeken. En wie weet leidt dat wel tot het gaan leveren 
van een actieve bijdrage. 
 
Frans van den Heuvel 
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KNNV-Nieuws 
 

  
  

Lezingen 
Als u deze Oude Ley ontvangt, is het najaar al begonnen.  
Na twee Coronajaren zijn er, mede in samenwerking met 
Astronomische vereniging Wega, weer zes lezingen gepland voor  

 de periode oktober 2022 t/m maart 2023. 
De lezingen vinden plaats in de theaterzaal van Natuurmuseum Brabant. In de zaal is 
ventilatie en de preventieregels gelden uiteraard: bij klachten blijft u thuis.  
 

Overzicht: 
11 oktober Reis naar de sterren Alex Scholten 
8 november Myxomyceten  Hans van Hooff  
13 december Coniocarpen in de lift Klaas van Dort 
10 Januari Potvis en familie  Jelle Reumer 
14 februari Is de zon een ster? Ton Spaninks 
14 maart  Natuurfilmer  Roel Diepstraten  
 

Let op: er wordt dit jaar geen flyer gemaakt. Per lezing wordt de promotie verzorgd op 
websites en sociale media.  
 

 
Coniocarpen: Ruig pruikspijkertje (foto B. Horvers) 
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Cursussen  

Er is echt dringend behoefte aan hulp bij de organisatie van nieuwe 
cursussen. Hebt u een idee, wilt u meehelpen of hebt u een cursus 
in de ‘aanbieding’, laat het ons weten.  secretaris@tilburg.knnv.nl 

  
  

Avondexcursie 
in de Flaes 

Op 26 augustus zijn we vroeg in de avond met een aantal vogelaars 
naar de toren bij de Flaes geweest. Daar genoten we vanuit de toren 
en zagen o.a. Zwarte ooievaars, Lepelaars, Dodaars, Grote 
zilverreigers, Witgatjes, Ganzen en een mooie bruine Ree. 

  

 
Uitkijken op de toren over de Flaes (foto M. Bom) 
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Agenda 
 

  
 Datum Onderwerp 

 
  8 okt Jubileumdag 85 jaar KNNV-Tilburg 
11 okt Lezing ‘Reis naar de sterren’ 
14 okt  Ochtendwandeling door De Brand 
22 okt Wandeling door ‘t Turkaa  
  8 nov Lezing ‘Myxomyceten’ 
11 nov Excursie Kornse Boezem 
26 nov Yerseke Moer 
  9 dec Wandeling door De Pannenhoef 
13 dec Lezing ‘Coniocarpen in de lift’ 
18 dec Excursie naar de Molse zandputten in de winter 
  7 jan Midwinterwandeling naar Wellenseind 
10 jan  Lezing ‘Potvis en familie’ 

 
 Afspraken KNNV-excursies in verband met het coronavirus 

Actuele informatie vind 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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 8 oktober zaterdag 
 Onderwerp Jubileumdag 85-jarig bestaan afdeling Tilburg 
 Tijd 10.00 – 16.00 uur. 
 Locatie/Vertrek Riels Hoefke 6 bij de Regte Heide 
 Contact Aanmelden t/m 5 oktober bij Marie-Cécile van de Wiel  

(013-5436541 of  secretaris@tilburg.knnv.nl). 
 Omschrijving Ter gelegenheid van het 85-jarig bestaan van onze afdeling, is een 

jubileumdag georganiseerd op het Riels Hoefke te Riel. In de ochtend 
geeft Jan Roymans een korte lezing over het onderzoek naar de 
grafheuvels op de Regte Heide. Na de lunch verzorgen de 
verschillende werkgroepen een excursie in het gebied. Via de 
nieuwsbrief bent u al hierover geïnformeerd en hebt u zich al kunnen 
aanmelden. Mocht u nog willen aansluiten, neem daarvoor contact 
op met de secretaris. 

 
 11 oktober dinsdag 
 Onderwerp Lezing ‘Reis naar de sterren’ 
 Tijd 20.00 – 22.15 uur. 
 Locatie Theaterzaal Natuurmuseum Brabant 
 Contact  secretaris@tilburg.knnv.nl 
 Omschrijving De eerste lezing van het seizoen wordt verzorgd door Alex Scholten. 

Vrijwel iedereen heeft wel eens met verwondering naar de sterren-
hemel gekeken en zich afgevraagd wat zich allemaal boven onze 
hoofden afspeelt. Of men vraagt zich af ‘hoe doen ze dat?’ en ‘waar 
heeft men het over?’. Al tientallen jaren vertelt Alex Scholten over 
onderwerpen in de sterrenkunde en ruimtevaart. Al op jonge leeftijd 
is hij geïnteresseerd geraakt in de sterrenhemel en ruim 40 jaar actief 
betrokken bij de Volkssterrenwacht Bussloo. Door middel van een 
enthousiast verhaal, ondersteund met fraaie foto’s, brengt hij zijn 
passie voor het heelal over op de toehoorder. 

 
 14 oktober Vrijdag 
 Onderwerp Ochtendwandeling door de Brand 
 Tijd 9.00 - 13.00 uur. 
 Locatie/Vertrek Brasserie de Kat Schoorstraat 37 Udenhout 
 Contact Aanmelden van 4 t/m 12 oktober bij Johan van Laerhoven  

( 06-33737970 of  thesnowfox@outlook.com). 
 Omschrijving In de afgelopen jaren is geprobeerd om de kwetsbare natuur in De 

Brand beter te beschermen. In het verleden kwam via de Zandlei het 
voedselrijke water vanaf de Tilburgse waterzuivering direct in De 
Brand terecht. In de huidige situatie is besloten tot demping van de 
Zandleij om het voedselrijke water om te leiden. Dit alles is erg goed 
zichtbaar in de deelgebieden Oude Tiend en de 1e Klamp.  
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 22 oktober Zaterdag 
 Onderwerp Wandeling door 't Turkaa 
 Tijd 9.00 – 13.00 uur.  
 Locatie/Vertrek Parkeerplaats voorheen Aldi, Spoordijk/Doornbossestraat, Tilburg. 
 Contact Aanmelden van 14 augustus t/m 24 augustus bij  

Mirjam Sikkers ( 06-82595787 of  msikkers@planet.nl). 
 Omschrijving 't Turkaa is een moerassig broekbos aan de oostkant van de Reusel 

tussen Baarschot en Diessen. Het is klein en van groot belang 
vanwege zijn diversiteit aan planten en dieren in verschillende 
leefgebieden. Onlangs is hier het beekherstel afgerond. Een nieuw 
meanderend stroompje gaat het gebied vernatten. Nu kan de beek 
meebewegen met het veranderend klimaat door meer bestendig te 
zijn tegen veel regen of veel droogte. Daar waar geen ruimte was 
om meanders aan te leggen werden stuwen geplaatst met een 
vislift. Dit betekent een groter leefgebied voor vissen. Er zijn twee 
poelen gemaakt, goed voor amfibieën en allerlei waterorganismen. 
Verder is er een vleermuizenkelder. Ook is er veel moeite gedaan om 
de Japanse duizendknoop uit het gebied te saneren. Bioloog Geert 
Verwijmeren neemt ons mee naar dit boeiende stukje natuur. 
 

 8 november dinsdag 
 Onderwerp Lezing ‘Myxomyceten’ 
 Tijd 20.00 - 22.15 uur. 
 Locatie Theaterzaal Natuurmuseum Brabant 
 Contact  secretaris@tilburg.knnv.nl. 
 Omschrijving Hans van Hooff, dé deskundige in Nederland van de Myxomyceten 

verzorgt deze lezing. 
Myxomyceten, ook wel slijmzwammen genoemd, hebben vaak het 
uiterlijk van een heel klein paddenstoeltje. Bovendien planten ze zich 
voort door middel van sporen maar dat alles zegt niets over de 
verwantschap met schimmels. Myxomyceten ontwikkelen zich 
namelijk niet uit schimmeldraden maar uit een amoebe-achtige 
voortplantingscel. De grootte van een Myxomyceet is vaak niet meer 
dan 2-3 mm. Om u in te wijden in de fascinerende wereld van de 
myxomyceten, is Hans van Hooff, uitgenodigd om te vertellen over de 
levenscyclus, voorkomen, bouw en opkweken. Natuurlijk krijgt u ook 
prachtige foto’s te zien. 

 
 
 
 
 
 



 7 

 11 november Vrijdag 
 Onderwerp Excursie naar de Kornse Boezem 
 Tijd 9.00-13.00 uur. 
 Locatie/vertrek Sportcomplex de Drieburcht, Wagnerplein 1. Er is dan markt. Om 

elkaar goed te kunnen vinden, verzamelen we ons voor de ingang van 
de Drieburcht. 

 Contact Aanmelden van 1 t/m 9 november bij Johan van Laarhoven  
( 06-33737970 of  thesnowfox@outlook.com). 

 Omschrijving In het Land van Heusden en Altena ligt een stukje Biesbosch met de 
naam Kornse Boezem. Dit oude boezemgebied werd vroeger gebruikt 
als buffer voor overtollig water uit de polders. Nu wordt dit moerassig 
pareltje gekoesterd als een Natura 2000-gebied. Het is een 
afwisseling van moerasbos, rietvelden, waterpartijen en hooilanden. 
Er groeien zeldzame planten zoals holpijp en waterdrieblad. Het 
verschil in habitat trekt veel soorten vogels, insecten en waterdieren 
aan. Dit nu nog geïsoleerde gebied krijgt een verbindingszone met 
het Pompveld.  
Een ideaal gebied voor ons om er eens te gaan kijken. 

 

 26 november Zaterdag 
 Onderwerp Yerseke Moer 
 Tijd 9.00 - 17.00 uur. 
 Locatie/Vertrek Centraal Station Tilburg bij de fonteinen, noordkant van het station. 
 Contact Aanmelden van 14 nov t/m 24 nov bij Mirjam Sikkers  

(06-82595787 of  msikkers@planet.nl). 
 Omschrijving We reizen per trein naar station Yerseke/Kruiningen, maken een 

rondwandeling van ongeveer 17 km. (Groene wisselwandeling 59) 
Deze wandeling is in ieder seizoen boeiend, historisch, cultureel en 
qua natuur. Een gedeelte gaat dwars door het Yerseke Moer, een 
Natura 2000-gebied. We lopen over geasfalteerde wegen, ook in het 
natuurgebied, omdat dit terrein ooit in gebruik genomen is door de 
landbouw. Er is hier een rijk vogelleven. In de winter foerageren er 
duizenden ganzen zoals Brandgans, Kleine rietgans en Kolgans. Verder 
o.a. Tureluur, Kramsvogel en Slechtvalk. Via de dijk langs de 
Oosterschelde - prachtig uitzicht en weer veel vogels - gaan we de 
haven van Yerseke dorp in.   
Voor deze stevige wandeling zijn goede wandelschoenen en een 
lunchpakket noodzakelijk. 
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 9 december vrijdag 
 Onderwerp Wandeling door de Pannenhoef 
 Tijd 09.00 - 14.00 uur. 
 Locatie/Vertrek Parkeerplaats Burgemeester van de Mortelplein 
 Contact Aanmelden van 29 nov t/m 7 dec bij Stella Wesel  

(06-27055446 of  excursies@tilburg.knnv.nl). 
 Omschrijving Eeuwenlang bestond het gebied uit heide en vennen. In het begin van 

de 15de eeuw werd het veen afgegraven dat zich in de laagste delen 
had gevormd. Nadat het veen tot op de zandige bodem was 
afgegraven werd het gebied weer enkele eeuwen aan zijn lot 
overgelaten. Vanaf 1800 werden de onafzienbare heidevelden 
geleidelijk ontgonnen tot cultuurland en dennenbos. Van 1900 tot 
1940 werd er nog sneller ontgonnen in het kader van de 
werkverschaffing. Het gebied werd ontwaterd door het verdiepen en 
verbreden van de Bijloop. Brabants Landschap kocht het gebied in 
1970 aan. Toen was er nog maar 100 ha woeste grond overgebleven. 
Langzaam is het gebied omgevormd tot wat het nu is. Door het 
gebied stromen de Turfvaart en de Bijloop welke op sommige 
plaatsen nagenoeg naast elkaar liggen. De Turfvaart is speciaal 
gegraven om de turf af te voeren naar Breda. 

 
 13 december dinsdag 
 Onderwerp Lezing ‘Coniocarpen in de lift’ 
 Tijd 20.00 - 22.15 uur. 
 Locatie Theaterzaal Natuurmuseum Brabant 
 Contact  secretaris@tilburg.knnv.nl. 
 Omschrijving Het zal iedereen in Nederland niet zijn ontgaan: de natuur gaat zwaar 

gebukt onder de stikstofcrisis en de klimaatverandering. Dat heeft er 
toe geleid dat de biodiversiteit dramatisch is teruggelopen. Maar niet 
voor alle organismen is het kommer en kwel. Het aantal korstmossen 
bijvoorbeeld, neemt gestaag toe. Uiteraard komt die toename vooral 
op het conto van stikstof- en warmteminnaars. Sinds kort blijkt zich in 
ons land een klein clubje organismen aan de milieumisère te 
onttrekken: de coniocarpen. 
Coniocarpen leiden een verborgen bestaan in beschutte 
microhabitats. In hun oorspronkelijke leefomgeving, oerbossen, leven 
ze vooral op aftakelende bomen en staande boomlijken. Veel 
coniocarpen leven in Nederland op ontschorst hout van staande, 
zieke of dode bomen. Juist deze houtbewonende coniocarpen zitten 
in de lift.  
Klaas van Dort is de spreker op deze avond. Daarnaast is het boek 
‘Coniocarpen’, wat we als afdeling onlangs samen met de auteurs 
hebben uitgegeven op deze avond uiteraard te koop.  
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 17 december Zaterdag 
 Onderwerp Excursie naar de Molse zandputten in de winter 
 Tijd 9.00 - 15.00 uur. 
 Locatie/Vertrek Parkeerplaats Burgemeester van de Mortelplein 
 Contact Aanmelden van 9 t/m 16 december bij Stella Wesel  

(06-27055446 of  excursies@tilburg.knnv.nl).  
De wandeling wordt geleid door Jan Cortens die we bij het 
vertrekpunt van de wandeling treffen. 

 Omschrijving Per toeval werd tussen Dessel en Mol in de eerste helft van de 18de 
eeuw door het graven van, als irrigatie bedoelde kanalen, de 
aanwezigheid ontdekt van zeer hoogwaardig wit zand (kwarts). 
Hierdoor werden vanaf 1862 zandputten gegraven voor de 
glasindustrie. Op de Kempense heide verschenen een 15-tal grote en 
diepe meren. Een deel van deze meren werden recreatieplassen. 
Enkele ontwikkelden zich tot natuurgebied en trekken in de winter 
watervogels aan (eenden, ganzen, aalscholvers, duikers). Sommige 
putten worden verder ontgonnen. Een wandeling langs deze op 
binnenzeeën lijkende meren is een atypische Kempense ervaring en 
kan soms verrassingen opleveren als IJsduiker of Zeearend. We 
vertrekken bij Ecocentrum De Goren, Postelsesteenweg 71, 2400 Mol. 
We bezoeken achtereenvolgens De Maat, Zandput Mol Rauw, de 
Kristallijn, Grote Zandput, Van As, Miramar met jachthaven Port 
Avontura en weer terug via De Maat. Flinke wandeling van 10 km die 
winderig en koud kan zijn in de winter. Eventueel kun je ook 
aansluiten voor het vertrek bij het ecocentrum om 9:30 uur als dat 
dichterbij is. 
 

 
Grauwe gans (foto F. v Boxtel) 
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 7 januari zaterdag 
 Onderwerp Midwinterwandeling naar Landschap Wellenseind 
 Tijd 9.30 - 15.00 uur. 
 Locatie/Vertrek Parkeerplaats voorheen Aldi, Spoordijk/Doornbosseweg, Tilburg 
 Contact Aanmelden van 29 december t/m 5 januari bij Stella Wesel  

(06-27055446 of  excursies@tilburg.knnv.nl). 
 Omschrijving Landgoed Wellenseind is een relatief jong landgoed met bijzondere 

kenmerken. Eén van die kenmerken is de grote landschappelijke 
gevarieerdheid. De twee meanderende beken de Reusel en de 
Raamloop, die in het noordelijk deel van Wellenseind bijeenkomen, 
zijn de kern van het geheel. De beekdalen, gelegen tussen 
dekzandruggen en beboste stuifzanden, geven een mooi beeld van 
hoe vroeger grote delen van Noord Brabant er uit hebben gezien. Ze 
verlenen het gebied een grote aardkundige en historische betekenis. 
De broekbossen, rabatten en watersystemen in de beekdalen vormen 
één van de parels van het landgoed. 
Gesteld kan worden dat Landgoed Wellenseind een gaaf bewaard 
gebleven gebied is, waar vrijwel alle landschapstypen die vanouds 
kenmerkend waren voor de Kempen, op een relatief kleine 
oppervlakte bij elkaar komen. De hoogteverschillen en de 
aanwezigheid van zowel natte als droge gebieden, zorgen samen met 
de afwisseling van dicht bos, open heide, akkers, weilanden en vijvers 
voor deze variatie. 
Traditiegetrouw starten we met een kopje koffie of thee bij het 
bezoekerscentrum en eindigen met een hapje voor wie dat wil. 
 

 10 januari dinsdag 
 Onderwerp Lezing ‘Potvis en familie’ 
 Tijd 20.00 - 22.15 uur. 
 Locatie Theaterzaal Natuurmuseum Brabant 
 Contact  secretaris@tilburg.knnv.nl 
 Omschrijving Jelle Reumer verzorgt deze lezing. In de volgende Oude Ley meer 

inhoudelijke informatie. 
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Nieuws uit de werkgroepen 
 

  

 
 

 
Paddenstoelen 
korstmossen-
werkgroep 
 

Bij het verschijnen van deze Oude Ley is het paddenstoelenseizoen 
alweer in volle gang. Het programma van de onze werkgroep kan 
gevonden worden op de site van KNNV-Tilburg onder Werkgroepen, 
Paddenstoelen en korstmossen. In de laatste week van september 
heeft, als het goed is, een deel van de paddenstoelenwerkgroep 

 doorgebracht in de Duitse vulkaan-Eifel om daar naar paddenstoelen te speuren. 
En net als andere jaren bevat het programma vanaf half augustus tot eind november 
wekelijks meerdere excursies naar een grote variëteit aan natuurgebieden rondom 
Tilburg en één in België in de omgeving van Turnhout. Aan de excursies kunnen ook 
niet-leden van de paddenstoelenwerkgroep deelnemen, maar meld je daarvoor altijd 
vooraf aan bij de contactpersoon van de werkgroep, José Langens via  
 paddenstoelen@tilburg.knnv.nl of  06-27042960. Dit omdat het programma 
wijzigingen kan ondergaan door klimatologische omstandigheden. Verder zullen we ons 
nog moeten houden aan eventuele nieuwe ontwikkelingen en/of restricties i.v.m. Covid. 

 
 
 

 
Zoogdierenwerk
groep 

Bij de leden van de zoogdierwerkgroep is veel kennis aanwezig. Met 
name de vleermuis is een soortgroep die onder de leden zeer tot de 
verbeelding spreekt. Over vleermuizen is namelijk nog niet veel 
bekend en hun leefwijze is super intrigerend! Daarom zetten 

 veel leden zich ook professioneel in voor onderzoek. De jaarlijkse Nacht van de 
Vleermuis is altijd een mooie gelegenheid om al die kennis uit te dragen en het belang 
van de bescherming van deze diergroep te vergroten. De zoogdierwerkgroep van KNNV-
Tilburg organiseerde dit jaar dan ook twee avondbijeenkomsten. 
 

Nacht van de Vleermuis 2022 
In het weekend van vrijdag 26 augustus, zaterdag 27 augustus en zondag 28 augustus 
was de 26ste Europese Nacht van de Vleermuis. Van de 100 excursies in Nederland 
werden er twee georganiseerd door onze Zoogdierwerkgroep: één excursie in de 
Dongevallei (Reeshof) en één in Safaripark Beekse Bergen. De belangstelling tijdens 
beide avonden was groot. 
 

Excursie in de Dongevallei (Reeshof) 
Op vrijdagavond 26 augustus organiseerde de zoogdierwerkgroep een wandeling door 
de Dongevallei in De Reeshof. In totaal kwamen hier rond de 45 geïnteresseerden, van 
jong tot oud, op af. Erik Korsten is een lopende vleermuisencyclopedie en hij deelde 
tijdens de inleiding een fragment van zijn kennis. Zo vertelde hij dat er in Tilburg 12 
vleermuissoorten voorkomen. In Nederland komen er 18 soorten voor. In de Reeshof 
alleen (inclusief de omringende bossen) komen 11 vleermuissoorten voor. De Gewone 
dwergvleermuis, Ruige dwergvleermuis, Laatvlieger en Rosse vleermuis zijn dan het 
meest algemeen.  
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De eerste drie wonen voornamelijk in huizen, bijvoorbeeld in de spouwmuur of onder 
dakpannen. De Rosse vleermuis woont in bomen. Toen de zon onderging, gingen we op 
pad. Onder leiding van vier ervaren gidsen en vijf gidsen in opleiding liepen we met de 
deelnemers in kleine groepen over paden die de Dongevallei doorkruisen. Daar 
hoorden en zagen we behalve de eerdergenoemde soorten ook Watervleermuizen die 
vanuit de bossen aan de Bredaseweg op weg waren naar hun jachtgebied. 
 

 
Nacht van de vleermuis (foto N. v.d. Steen) 

 

Jagen met geluid 
Als een kat een muis wil vangen, sluipt hij geluidloos dichterbij voordat hij de finale 
sprong waagt. Ook jagers houden zich stil, omdat de prooi hoort dat er wat loos is en 
vlucht. Voor vleermuizen is dat anders. Vleermuizen roepen hard tijdens het jagen. Al 
vliegend schreeuwen ze wat af. Door te roepen horen ze aan de echo’s waar hun prooi 
is. Dat doen ze door de echo van bijvoorbeeld een nachtvlinder op te vangen met hun 
oren (echolocatie). In feite zien vleermuizen met hun oren. Zo weten ze waar een insect 
vliegt en zo vangen ze het. Vleermuizen maken zo’n hoog geluid (vanaf ongeveer 20.000 
Hz), dat volwassen mensen het niet kunnen horen. Om vleermuizen te kunnen horen, 
maken we daarom gebruik van verschillende soorten detectors. Die zetten het geluid 
om in geluid dat we wel kunnen horen. Tijdens beide excursies hebben we de geluiden 
laten horen en enkele van de gidsen hadden een warmtebeeldcamera meegenomen. 
Vleermuizen vangen wel tot zo’n 1000 insecten per nacht! Ook die vervelende muggen 
die ons ’s nachts uit onze slaap houden. Fijn dus dat vleermuizen, terwijl wij slapen, 
hard werken om die zoemende bloedzuigertjes op te eten. 



 13 

Safaripark Beekse Bergen 
Inmiddels een jaarlijkse traditie, waren we dit jaar tijdens de Nacht van de Vleermuis 
weer aanwezig op Safaripark Beekse Bergen. Een bijzondere locatie om in het donker te 
rond te lopen. Ook dit jaar gaf Jos Marcelissen weer een presentatie waar zijn 
enthousiasme vanaf spatte. Met name kinderen stelden veel goede vragen. Na de 
presentatie gingen zij in kleinere groepen op pad met een ranger van het park en een 
gids van onze zoogdierwerkgroep. De batdetectors stonden al gauw roodgloeiend van 
de geluiden: ten eerste waren er de Rosse vleermuizen, later kwamen de Gewone 
dwergvleermuizen en weer later hoorden en zagen we ook de Watervleermuizen over 
het water scheren. Allemaal bezig om hun buikjes te vullen met de vele insecten die in 
het park rondvliegen. Met de safaribussen werden we door het park teruggebracht naar 
de ingang. Als kers op de taart kregen we wat exotische zoogdieren te zien, zoals 
leeuwen, dromedarissen en giraffen.  

 

Ben je ook benieuwd of er in jouw omgeving vleermuizen zitten? 
Vleermuizen slapen overdag in gebouwen of bomen. Ze verlaten hun verblijfplaatsen 
rond de schemering. Meestal heb je de grootste kans vleermuizen te zien een kwartier 
na zonsondergang in een boomrijke buurt. Kijk naar de nog lichte hemel en je ziet op 
den duur waarschijnlijk wel een silhouet met wapperende vleugels voorbijfladderen. 
Wees niet bang. Door hun echolocatie vliegen ze niet tegen je aan. Ze zijn niet 
geïnteresseerd in mensen, maar in insecten vangen. Als je goed kijkt, vliegen ze rondjes 
en af en toe maken ze een scherpe hoek om een insect te vangen. 
 

Zoogdierwerkgroep KNNV-afdeling Tilburg 
Behalve met vleermuisonderzoek houdt de werkgroep zich ook bezig met mollen-
tellingen, egeltellingen, Siberische grondeekhoorntellingen en leden zetten wild-
camera’s uit in gebieden om te kijken welke (zoog)dieren daar voorkomen. 
 

 
 

 
Plagwerkgroep 
 

Op 6 augustus heeft de plantenwerkgroep een veldbezoek 
gebracht aan het plagterrein. Het was voor een plantenspeurtocht 
nogal laat in het seizoen. Maar ondanks het gevorderde  

 plantenseizoen en de droogte werden er toch nog leuke plantjes waargenomen. 
 

Op 20 augustus heeft de jaarlijkse ‘resultatendag’ plaatsgevonden. We gaan dan met 
familie, vrienden, kennissen, kijken naar de resultaten van het geleverde werk. Zie 
verderop in deze Oude Ley een verslag daarvan. 
 

Het nieuwe seizoen van de plaggroep is weer gestart. 
De data van de werkdagen zijn te raadplegen op de website van de plagwerkgroep. De 

website is te bereiken via de website van  www.knnv.nl/tilburg. 
 

Het komende jaar zullen we naast de reguliere werkdagen op de Regte heide ook een 
aantal wilgen knotten op een door ons geadopteerd gebied nabij Diessens Broek. Data 
zijn nog niet bekend. 
 

Ook dit jaar hebben we weer 2 stageplaatsen voor leerlingen van het Mill Hillcollege.  
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Flora in de Koeweiden 
 

  

Guido Stooker m.m.v. Loes van Gorp en Jan van de Wiel 
 

 
 

 
Voor-
geschiedenis 
 

De Koeweiden betreft een nieuw natuurgebied. Of beter: een 
‘natuurontwikkelingsgebied’. Want 2 jaar geleden bestond het 
gebied nog uit vrij uniforme graslanden, soms afgewisseld met al 
even weinig interessante maïsakkers. In het kader van natuur- 

 compensatie voor de aanleg van de noordwestelijke randweg heeft de gemeente Tilburg 
ter plekke agrarische gronden aangekocht met het doel natte natuur te realiseren. Dat 
was immers vroeger het oorspronkelijke landschap ter plaatse: een doorstroommoeras 
van de hier ooit vrij stromende Donge dwars door de Dalemse moerassen. De KNNV-
Tilburg heeft op verzoek van de gemeente een adviserende rol gespeeld bij de 
herinrichting van het nieuwe natuurgebied. 
 

 
De Koeweiden, nog kale oevers in het winterbed langs de nieuw gegraven beekloop. (foto G. Stooker) 

  

 
 

 
Landschaps-
historie 
 

Gezien het toponiem Koeweiden werd het gebied waarschijnlijk 
door de lokale boeren als gemeenschappelijk weidegebied gebruikt 
(in tegenstelling tot de lagere, veniger gronden van het verderop 
gelegen Lange Rekken-gebied, die merendeels werden gehooid). 

 De Dongebeek is in de ruilverkaveling van de 80-er jaren ‘genormaliseerd’ (lees: 
rechtgetrokken). Ter hoogte van de Koeweiden is de beek toen zelfs geheel uit het 
landschap verdwenen! De Donge waterde vanaf toen af op het Wilhelminakanaal.  
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Het waterpeil in het gebied werd verlaagd, afgesteld op de toen geldende landbouw-
normen en gereguleerd door middel van stuwtjes. De ingrijpende herverkaveling 
leidde tot een sterk gewijzigd landschap en in het tot dan toe onbewoonde gebied 
kwamen boerderijen met huiskavels waarop een intensiever agrarisch gebruik.  
 

 
 

 
Waternatuur 
 

Tegelijkertijd met de natuurcompensatieverplichting lag er nog een 
andere opdracht. Deze gold voor het waterschap dat in het kader 
van Europese regelgeving (KRW-richtlijn) verplicht was om de  

 ecologische verbinding van de Stads-Donge in de Reeshof met de bestaande Dongeloop 
langs De Rekken weer te herstellen en deze verbinding ‘vispasseerbaar’ te maken. Dat 
betekende dat er een nieuwe beek moest worden gegraven. Qua waternatuur is het 
belangrijk te weten dat de bodem van de nieuwe beek ter plaatse en het gehanteerde 
oppervlaktewaterpeil lager liggen dan het waterpeil in het naastliggende 
Wilhelminakanaal. Bovendien is er ter plekke sprake een zeer doorlatende 
zandondergrond. Daardoor wordt de strook ten zuiden van het kanaal al sinds de aanleg 
ervan gekenmerkt door een aanzienlijke kwelflux. Er stroomt water ondergronds van het 
kanaal naar de laaggelegen gronden van de Reeshofweide, de Koeweiden en de Lange 
Rekken. Dat deze lokale kwel vrij groot is, kwam onder andere naar voren uit het 
fenomeen dat, terwijl de nieuwe beek nog niet was aangetakt op de Stads-Donge, het 
water in het nieuwe beekloopje reeds een voor de ontwikkeling van waternatuur 
aantrekkelijke stroomsnelheid kende. Allemaal kwelwater, soms aangevuld door 
plaatselijke neerslagoverschot! 
 

 
'Kwelfilmpjes’ (kolonies zwavel/ijzer-bacteriën) duiden op de aanwezigheid van lokale kwel. (foto G. Stooker). 
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Herinrichting 
 

In het jaar voorafgaande aan de herinrichting heb ik een aantal 
waterplanten in de sloten van de Koeweiden geïnventariseerd. In 
twee sloten trof ik Holpijp en Waterviolier aan. Deze twee  

 plantensoorten zijn typische indicatoren van lokale kwel. Deze kennis heb ik gebruikt om 
het schetsontwerp van het herinrichtingsplan bij te kunnen sturen. Beide sloten zijn 
benut om van het ‘buitenwater’ afgesloten laagten te creëren. De aanleg van de 
Koeweiden is grotendeels uitgevoerd in 2020. Ik heb de herinrichting op de voet gevolgd 
en vele foto’s gemaakt. Op één daarvan zien we in de nieuw uitgegraven beekloop 
(wortel-)resten van de oorspronkelijke, beekbegeleidende broekbossen van eerder 
genoemd doorstroommoeras.  
 

 
Oude wortelresten van het oorspronkelijke broekbos komen ‘boven water’. (foto G. Stooker) 

 

De moerassen zijn al vroeg ontgonnen (gebruikt) voor het weiden van koeien. Ook zien 
we op deze foto’s de grofzandige, soms grintrijke ondergrond. Deze bodemlagen zijn 
afgezet in koude perioden na de laatste ijstijd toen de oer-Maas hier in een wild 
vlechtend systeem allerlei sedimenten kon afzetten. De nieuw aangelegde beek (ik 
noem hem ter onderscheid van de Stads-Donge en de bestaande Dongeloop voor de 
duidelijkheid de Nieuwe Donge) ligt niet in de bedding van de oorspronkelijke beekloop, 
maar is een stuk naar het noorden opgeschoven. Er is gekozen voor een twee-fasen-
bedding, ook wel een accolade-profiel genoemd. 
 

In een relatief breed winterbed met aan weerszijden laagtes wordt het surplus aan 
regenwater afkomstig van de ‘versteende’ Reeshof opgevangen. Waterretentie heet dat 
in modern vakjargon. In minder regenrijke perioden stroomt het beekwater door een 
ca.1-1½ m smalle zomergeul, waar de stroomsnelheid dan verrassend groot is. 
Beide waterfases zijn van belang voor een rijke biodiversiteit van het aquatische en 
amfibische milieu, zowel qua flora als fauna. 
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De beek stroomt door een smalle zomergeul; de oevers zijn inmiddels grotendeels begroeid. (foto G. Stooker) 

 
 
 

 
Flora 
 

De aanwezigheid van kwelindicatoren als Waterviolier en Holpijp 
deden de verwachting stijgen dat er waardevolle vegetaties konden 
worden ontwikkeld. Dat gaat echter niet van vandaag op morgen.  

 De nutriënten-dynamiek in het systeem is na de vele vergravingen nog erg hoog: eerst 
moet het gebied tot rust komen. Daar hebben we zogenaamd ontwikkelingsbeheer voor 
nodig. Daarom wordt er de eerste 2-3 jaar gemaaid, waarbij het hooi wordt afgevoerd. 
Toch zijn er al veel ‘leuke’ plantjes te vinden. Vorig jaar heeft de Plantenwerkgroep van 
de KNNV-Tilburg reeds een floristische verkenning uitgevoerd. Inmiddels raakt het 
gebied steeds meer begroeid en sluit de vegetatie zich. Het is interessant om de 
ontwikkeling van de flora te volgen. Daarom heeft de werkgroep in juli van dit jaar weer 
een inventarisatie van de hogere (vaat-)planten verricht. In 2021 werden 142 
verschillende plantensoorten aangetroffen; dit jaar lag het aantal waargenomen hogere 
vaatplanten op 161. Dat lijkt op zich al een toename, maar het ligt wat genuanceerder. 
Tijdens de laatste inventarisatie zijn er 27 plantensoorten die vorig jaar wèl werden 
gevonden, niet meer aangetroffen.  
In 2022 zijn er echter 43 plantensoorten aangetroffen die in 2021 niet werden gezien. 
En dat bij een gelijke inventarisatie-inspanning (2 keer een ½ dagdeel). Onder de 
‘afvallers’ bevinden zich veel éénjarige, ruderale plantensoorten; zeg maar 
pioniersoorten die profiteerden van de geweldige milieudynamiek, meest ruigte- en 
akkerplanten. Tot de ‘nieuwkomers’ behoren soorten die al op een wat stabieler milieu 
duiden: Gewoon timoteegras, Kropaar, Veldzuring, Gewoon biggenkruid, Vertakte 
leeuwentand, Klein vogelpootje en soorten van vochtige, wat schralere graslanden en 
oevers, zoals Stijve ogentroost, Gevleugeld hertshooi, Kale jonker, Grote wederik, 
Poelruit, Biezenknoppen en Oeverbies. Geen echte zeldzaamheden, maar toch heel 
aardige soorten. Dat belooft nog wat voor de toekomst! 
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Aandacht-
soorten 

 

De Oeverbies (Bolboschoenus laticarpus) is zo’n interessante soort. 
Toen we de plant tegenkwamen (inmiddels op een zestal grote 
groeiplaatsen) dachten we eerst aan Heen (Bolboschoenus 
maritimus). Zoals de wetenschappelijke naam al doet vermoeden,  

 lijkt dat vooral een soort van de Delta of althans van (voormalige) zilte of brakke 
standplaatsen. Dus die vondst vonden we nogal opmerkelijk. Loes en Jan kwamen op 
basis van thuisdeterminaties aan bloeiwijze en zaden al gauw tot de conclusie dat het 
ging om een in 2004 nieuw onderscheiden fluviatiele soort uit het Bolboschoenus-
complex, die zich vooral in zoete pioniermilieus lekker voelt. Jan heeft meteen enkele 
exemplaren geprepareerd voor het herbarium van het Natuurmuseum Brabant. 
 

 
Jan van de Wiel verzamelt de eerste herbarium-exemplaren van de Oeverbies. (foto G. Stooker) 

 

 
Nieuwe aanwinst voor het Herbarium van Natuurmuseum Brabant. (foto: M.C. van de Wiel) 
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Een andere plantensoort die voor het eerst werd aangetroffen in de Koeweiden was 
Watercrassula (Crassula helmsii)  
Daar zijn we (natuurliefhebbers, waterschap en gemeente) niet zo blij mee. Het is een 
invasieve exoot uit Australië die zich via aquaria of vijvers in ons land heeft ingeburgerd. 
De plant is kenmerkend voor ondiepe oevers van vennen, plassen en beken in relatief 
voedselarme, zandige of venige milieus. Het verdringt daar steevast de oorspronkelijke 
water- en oeverplanten of voorkomt door haar concurrentiekracht vestiging van 
inheemse soorten.  
 

 
Watercrassula (lichtgroen) bevinden zich tot nu toe alléén langs de nieuwe beekloop. (foto G.Stooker) 

 
Omdat deze exoot zich voortplant door vegetatieve vermeerdering middels afgebroken 
stengelstukjes, is bestrijding ervan vrijwel onmogelijk. Temeer omdat ganzen de 
belangrijkste verspreiders zijn; ze vreten van de plant en poepen de stengeldelen 
merendeels onverteerd weer uit. Dweilen met de kraan open! Samen met Erroll Kanters 
van Brouwers Groen heb ik een kartering van het plantje gemaakt. Er werden 5 grote 
groeiplaatsen ontdekt en 20 beginnende nieuwvestigingen. De gemeente heeft 
toegezegd deze exoot aan te pakken. Inmiddels is de Watercrassula verwijderd. De 
KNNV blijft de verspreiding van de plant de komende jaren monitoren. De totale 
soortenlijst is in de KNNV-Kennisbank opgenomen. 
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Boek: Stad en Plant 
 

  

 
 

 
Stadsplanten 

Stad en plant, een boek over: eetbare planten, voegenvullers, 
dakvlieders en andere stadsplanten. De stad is een bijzonder 
biotoop voor planten. In Stad en Plant schrijven topfloristen  

 aanstekelijk en met humor over bijzondere planten en de dynamiek van deze biotoop. 
Over de bijzondere relatie tussen mensen, bomen en kruiden en wat een groene stad 
ons kan brengen. In een steeds hoger tempo verschijnen nieuwe planten in Nederland 
en België en in bijna alle gevallen als eerste in de stad. Hoe gaan we om met deze 
nieuwkomers? Door allerlei bouwactiviteiten en wegwerkzaamheden ontstaan situaties 
waar nieuwe planten zonder concurrentie kunnen opkomen. Zijn deze soorten 
ongewenst en roeien we ze uit of juist niet? Daarnaast brengen de bewoners vanuit de 
tuincentra allerlei exoten naar binnen: voor de tuin, voor het plantsoen, om te eten. Dit 
leidt tot een spannende wisselwerking tussen planten, omgeving en mensen in de stad, 
met als gevolg een enorme variatie. De verbazing, verwondering en nieuwsgierigheid 
van de auteurs over deze processen en de planten spat van elke pagina. En dan geven 
ze ook nog tips voor activiteiten, zoals fotograferen, waarnemingen doen, eetbare 
planten plukken en stoepplanten krijten. 
 

Boekgegevens: ISBN: 9789056158668. 
 Aad van Diemen & Erik van der Hoeven (red.) 
 Paperback, 192 pagina’s, Prijs: €22,50 
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Naturentuin, dromen en doen 
 

  

Anneke Scholte 
 

 
 

 
Naturen 
 

De ecologische Naturentuin in Nieuwkerk (Goirle) is bij veel 
KNNV-ers bekend. Naturen staat voor bezig zijn in de natuur met 
hoofd, hart en handen. Verbinding staat centraal, met jezelf, de  

 natuur en elkaar. Sinds de start komen duizenden vanuit het hele land om te genieten, 
ieder op hun eigen manier. Op 2000 m2 is er voor ieder wel wat inspiratie te vinden om 
de natuur in eigen tuin een grotere plek te laten innemen. Met ook vaak praktische 
oplossingen en kleine voorbeeldprojecten. Er is persoonlijk ecologisch tuinadvies 
mogelijk en er zijn ecologische planten te koop, men kan dus meteen aan de slag.  

  
 
 

 
De mijlpaal van 
10 jaar 
 

Ooit gestart op een weiland met braakliggende moestuin bestaat 
de Naturentuin dit jaar 10 jaar. Een echte mijlpaal, bereikt door 
vele helpende handen. De vele vrijwilligers en tuinvrienden  
(=abonnees) maakten deze continuïteit mogelijk.  

 De andere mijlpaal bereikten we vorig jaar toen we de grens van 1000 soorten over 
gingen. Biodiversiteit staat in de Naturentuin centraal maar het is daarbij belangrijk dit 
begrip een gezicht te geven. Hierbij waren de kennis en ervaring van onder andere 
Theo, André, Ger, José, Brigit, Marij, Marcel (en ik ben er vast nog vergeten….) 
onmisbaar om de soortenrijkdom in kaart te brengen. Mede door hen zijn er nu zo’n 
1045 soorten op naam gebracht. Brigit en Marij lopen een wekelijkse vlindertelroute 
voor de Vlinderstichting. Kijk verder op waarneming.nl bij Goirle-Naturentuin.  

  

 
Naturentuin in de herfst (foto A. Scholte) 
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Wat brengt de 
toekomst 
 

De komende jaren gaan we ons beraden op ‘hoe verder?’ Op den 
duur moet mijn inzet als initiatiefnemer en spin in het web 
kunnen verminderen zonder dat dat ten koste van het geheel 
gaat. We zijn daarom in een beginnend gesprek met mensen uit  

 onderwijs en zorg. Omdat de biodiversiteit het belangrijkste doel en middel is, lijkt het 
me van wezenlijk belang dat KNNV-ers betrokken blijven en de soortenkaart 
vervolmaken. En mogelijk later ook de omstandigheden monitoren. Daarom hierbij 
twee oproepen.  
Als er nog mensen zijn die bijvoorbeeld de mieren, de slakken of het waterleven in 
kaart willen brengen, dan hoor ik dat graag! En het belangrijkste: als er mensen zijn die 
ideeën (of vragen) hebben over mogelijkheden met betrekking tot de continuïteit dan 
kunnen ze zich melden. 

  
 
 

 
Dromen en doen 
 

Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan is er een (foto)boek 
uitgegeven. In Naturentuin, dromen en doen ligt de nadruk op de 
natuur in de tuin, het natuurlijke proces en aspecten die daar aan  

 bijdragen. Om te laten zien wat begint met een droom en gevoed wordt met 
vertrouwen en veel energie, kan uitgroeien tot iets heel moois.  

Meer informatie op de site:   www.naturentuingoirle.nl  
Hier vindt u ook een filmpje over de ontwikkeling van de Koninginnepage in de 
vlinderkast. 
 

 
Koninginnepage (foto A. Scholte) 
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Resultatendag 2022 van de 
Plaggroep 

 

  

Berry Staps 
 

  
Verboden 
gebied 

De plaggroep werkt van september tot maart op de Regte Heide. 
Dat is voornamelijk in het winterseizoen. In die periode is de 
natuur in rust. De insecten, amfibieën en reptielen kruipen diep 
weg in boomspleten, strooisellaag en venbodems. Ze zoeken een  

 plekje waar ze de winter vorstvrij door kunnen komen. Ook de planten en bomen gaan 
in rust. Het groen verdwijnt en maakt plaats voor bruine en grijze tinten. 
Bij de werkzaamheden in de winter is het haast niet voor te stellen hoe het er in de 
zomer uitziet.  
 
In de mooiste periode van het jaar is het terrein 'verboden' gebied door de beperkingen 
van het broedseizoen. We kunnen dan vanaf het pad alleen fantaseren over de 
resultaten van de werkzaamheden. Als we iets blauws zien op een afstandje van het 
pad zou het een Klokjesgentiaan kunnen zijn maar ook een weggegooide wikkel van een 
snoepreep. Het is dan lastig om de resultaten van de werkzaamheden te zien.  
Om aan de leden van de plaggroep te tonen waar de inspanning van de 
werkzaamheden toe leiden wordt elk jaar aan het einde van het broedseizoen een 
'resultatendag' georganiseerd. 
Daarbij zijn ook familie, vrienden en bekenden uitgenodigd. De leden kunnen dan 
uitleggen wat ze bezielt om op de koude zaterdagen op de heide gaan werken. 

 
Zaterdag 20 augustus is de resultatendag van het seizoen 2021/2022 gehouden. 
Het 'weer' belooft een mooie versie van een zomerdag af te leveren. 
Die dag is begonnen met een fris regenbuitje in de nacht. Daar knapt de natuur flink 
van op.  
Als we 's-ochtends op het terrein aankomen probeert de zon de resten van de 
mistflarden weg te branden. De sporen van de nachtelijk regenbui hangen als druppels 
aan de grasstengels.  
Op de 'koude' winterwerkdagen is er meestal niet veel behoefte aan langdurige 
welkomstgesprekken. Het devies is dan snel aan het werk want daar krijg je het warm 
van. 
Dat is vandaag niet aan de orde, een heerlijk zonnetje met een kopje koffie/thee en een 
koek creëert een mooie ambiance om uitgebreid terug te kijken op het afgelopen 
plagseizoen en natuurlijk ook de vakanties.  
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Bijpraten over het afgelopen seizoen (foto B. Staps) 

 

  
Rondje langs 
het werk 

We lopen langs de plaatsen waar we het laatste jaar 
werkzaamheden hebben uitgevoerd. Als eerste gaan we naar het 
nieuw gecreëerde 'Gerrits Ven'. Zoals de meeste vennen op de 
heide staat het Gerrits Ven droog. 

 Maar aan de bodem en planten te zien heeft het nog best lang water gehouden. We 
besteden veel aandacht aan het vasthouden van water in het terrein. Dan is dit alvast 
een zeer positief resultaat.  
 

 
Rondje langs de plekken waar gewerkt is (foto B. Staps) 
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Paarse hei 

De waterstand in de leemkuil is erg laag. Er staat nog water maar 
het zal niet lang meer duren voordat het droog zal vallen. Door de 
lage waterstand van de afgelopen jaren is de Grote lisdodden en  

 Snavelzegge behoorlijk uitgebreid. Om verlanding van de leemkuil te voorkomen 
moeten we de oeverzone het komende seizoen opschonen. Langs de oever en in de 
berm vinden we de ratelaar, Blauwe knoop en Gevlekte orchis. Eerder in het jaar is ook 
het Echt duizendguldenkruid gezien. Door de droogte van de afgelopen tijd was de bloei 
van de Struikheide iets ingetogen. Maar door het regenbuitje van vannacht staat de 
Struikheide nu schitterend in bloei. De insecten maken daar gretig gebruik van. 
 

 
De heide kleurt mooi paars (foto B. Staps) 

 

  
Duitse wesp 

Rondom het Beenbreekven is de Beenbreek al enige tijd 
uitgebloeid. Maar zelfs dan is de plant prachtig om te zien. De 
bruinrode aren steken mooi af tegen het groene decor van grassen  

 en biezen. De 'teleurstelling' van de uitgebloeide Beenbreek wordt ruimschoots 
gecompenseerd door de bloeiende Klokjesgentiaan.  
 

 
Klokjesgentiaan (foto B. Staps) 
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We zien de plantjes op de bekende oorspronkelijk groeiplaatsen, op de zaaiplekken voor 
het project Gentiaanblauwtje maar ook op nieuwe plekken waar we niet gezaaid 
hebben. Op bijna alle zaaiplekken van de Klokjesgentiaan zijn nieuwe planten gevestigd. 
Ook hier goede resultaten. 
Door het warme weer van vandaag is, in tegenstelling tot de koude wintermaanden, de 
insectenwereld ook goed wakker. 
De bloeiende heide zoemt van de hommeltjes en bijtjes. 
De beide insectenkuilen worden goed gebruikt door de gravende afdeling van de 
insectenwereld. Vele zandbijen en graafwespen vliegen af en aan langs de stijlwandjes 
van de insectenkuil. Duidelijk is waar te nemen dat de wandjes die in het zonnetje 
liggen de voorkeur hebben. 
Voor een andere soort van de insectenwereld zijn we wat voorzichtiger. 
Een flink gat in de grond met een continue stroom van in- en uitvliegende wespen 
blokkeert het pad. Om geen risico te lopen op pijnlijke steken van de Duitse wesp is 
rechtsomkeer gemaakt.  
 

  
Mooie 
resultaten 

Als laatste gaan we naar de meest recent afgegraven natte 
perceeltjes. We zien daar al op vele plaatsen de jonge heide 
ontkiemen. Op de plekken die het langst water houden verraden 
zoelplekken de aanwezigheid van wilde zwijnen. Ze gebruiken  

 deze plekken om een lekker modderbad te nemen. De zwijnen hebben we helaas niet 
gezien vandaag. Wat we onder andere wel hebben gezien is: jonge salamanders, bruine 
kikkers, Levendbarende hagedis, Wespenspin en Mierenleeuw. 
 

 
Jonge salamander (foto B. Staps) 

 

Er wordt geen waarnemingenlijst bijgehouden dus de resultaten zijn niet kwantitatief 
vast te stellen. Maar we hebben mooie resultaten waargenomen. Genoeg stimulans om 
er weer een heel werkseizoen aan de slag te gaan. Het 'weer' heeft zich aan zijn belofte 
gehouden. Het was een prachtige ochtend met aangenaam weer. 
Hoewel ik het niet vaak zeg was ik na die lange droge periode toch erg blij met mijn 
natte broekspijpen van het regenbuitje van vannacht. 
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Wat stikstof met paddenstoelen 
doet 

 

  

José Langens 
 

 
 

 
Overschot aan 
stikstof 

De media lopen over van de aandacht voor de problematiek van de 
biodiversiteit in de Nederlandse natuur, die door het overschot aan 
stikstof bedreigd wordt, over de (noodzaak van de) maatregelen 
die de regering van plan is te gaan nemen en vooral over de  

 emoties die deze oproepen onder delen van de bevolking. Dat de achteruitgang van 
de biodiversiteit ook de wereld van paddenstoelen- en schimmels treft, zal niemand 
verbazen. De alleroudsten onder ons herinneren zich bossen vol hanenkammen, 
terwijl ze tegenwoordig in de meeste bossen op de vingers van één hand te tellen zijn, 
als ze al voorkomen. Recente studies* tonen aan dat paddenstoelen, die voornamelijk 
groeien op voedselarme biotopen, zoals schrale graslanden, moerassen en venen, 
naaldbossen en natte heiden en in de meeste bostypes, sterk achteruit gegaan zijn. 
Met name soorten, die in symbiose leven met bomen en planten, de zogenaamde 
mycorrhiza-paddenstoelen, blijken sterk te worden getroffen. 
Het verband tussen de stikstofdepositie en achteruitgang van paddenstoelen wordt 
aangetoond door grafieken die laten zien dat met het toenemen van stikstof in het 
milieu het aantal paddenstoelen afneemt. Deze trend zet in sinds het begin van de 
jaren 60 van de vorige eeuw. Vanaf 1994, wanneer de eerste stikstofbeperkende 
maatregelen van kracht worden, gaat het iets beter en zien we weer een lichte 
toename van de paddenstoelen. Maar rond 2008/2009 neemt de vermesting weer toe 
en gaat het met de paddenstoelen weer bergafwaarts. 
 

 

 
Blauwvoetstekelzwam (Sarcodon scabrosus) (foto J. Langens). 
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Minder ruimte 
voor 
paddenstoelen 

De invloed van stikstof op de aanwezigheid van paddenstoelen, 
heeft diverse verklaringen. Eén daarvan is dat stikstofdepositie de 
groei van stikstofminnende planten als grassen, brandnetels en 
bramen bevordert, waardoor er verruiging en strooiselverdichting 
optreedt waardoor er minder ruimte overblijft voor  

 paddenstoelen. Denk aan het alom aanwezige Pijpenstrootje op de bodem van de 
naaldbossen, waardoor er geen paddenstoel meer kan groeien. Daarnaast zullen 
planten en bomen, die een ruime hoeveelheid stikstof aangeboden krijgen in de 
bodem, minder suikers in hun wortelen opslaan en in mindere mate een uitwisseling 
aangaan met de schimmels en paddenstoelen, die ze anders hard nodig zouden 
hebben voor het leveren van sporenelementen, zoals fosfaten. Met name de 
mycorrhiza-paddenstoelen kunnen niet zomaar zonder de suikers, die ze ontvangen in 
ruil voor de geleverde sporenelementen en mineralen. 

  
 
 

 
Terugdringen 
van stikstof 
depositie 

Toch zijn niet alle paddenstoelen even gevoelig voor stikstof. 
Terwijl onder de stikstofgevoelige soorten sinds 2008 er een 
duidelijke neerwaartse lijn te zien is, zien we onder de stikstof-
tolerante soorten soms zelfs een lichte stijging, zoals bij de Paarse 
schijnridder en de Nevelzwam, die profiteren van de toegenomen 

 strooiselophoping. Het is echter duidelijk dat de toename van vermesting van het 
milieu heeft gezorgd voor een duidelijke afname van het aantal paddenstoelen en 
sommige soorten zijn inmiddels zelfs al verdwenen uit Nederland. Met name 
paddenstoelen met een groot netwerk aan schimmeldraden, zoals stekelzwammen, 
gordijnzwammen en ridderzwammen, hebben te lijden onder de vermesting van de 
natuur. 
Een algehele bevordering van de biodiversiteit onder de paddenstoelen kan alleen 
worden verkregen door het terugdringen van de stikstofdepositie. 

  
 
 

 

Informatie  
 

 

 *Voor wie er meer over wil lezen: 

• Coolia 2022 2e nummer, pag 50-73. Nieuwsbrief paddenstoelenmeetnetten - 24 

• Ecopedia.be: “Bedreiging en achteruitgang van Paddenstoelen” 

 www.ecopedia.be/pagina/bedreigingen-en-achteruitgang-van-paddenstoelen. 

• NatureToday: “Vooral stikstofgevoelige paddenstoelen gaanachteruit” 

 www.naturetoday.com/intl/nl/ 
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Groene stoep 
 

  

Rob Vereijken 
 

 
 

 
Frisgroen in 
droge zomer 

Het was een zeer warme en droge zomer. Iedereen riep dat alles zo 
bruin was geworden: “De boel is helemaal verdroogd en geen 
groen sprietje te bekennen.” Toch vreemd dat voor mijn huis er 
een weelderige begroeiing is verrezen, die zeker niet bestaat uit 

 cactussen en vetplanten. En geen gietertje water dat daarvoor nodig was. De natuur 
kreunde en zuchtte deze zomer onder de droogte. Veel poelen en andere waterrijke 
plekken vielen droog en mensen waren flink in de weer om met sproeien toch nog wat 
planten in de tuin te redden. Bekeek je de bruine of gele gazons goed, dan zag je dat 
wilde planten, zoals klaver, weegbree, kruiskruid, paardenbloem en madeliefje, er 
gewoon nog frisgroen bijstonden. Zij konden gewoon beter tegen de droogte, door 
bijvoorbeeld met diepere penwortels toch voldoende water uit de grond te halen. 
Veel van onze tuin/cultuurplanten zijn niet geselecteerd om bij droogte ook lekker te 
floreren. Vaak bepaalt de bloemvorm en -kleur of we een plant gaan kweken. 

  
 
 

 
Temperatuur in 
de stad 

Bij een vrij boomloze binnenstad loopt het verschil in temperatuur 
tussen binnen en buiten de stad op tot meer dan 7 graden. Je 
moet er maar tegen kunnen. Blijkbaar hebben de planten bij mij op 
het trottoir helemaal geen moeite met de warmte en droogte. Stijf  

 liefdegras en het Harig vingergras overheerst in alle voegen en langs stoepranden. In 
het begin groeien beide grassen plat op de grond, waarna het Harig vingergras 
omhoog komt met zijn karakteristieke bloemwijze: een onregelmatige hand met de 
aartjes uitgespreid als dunne vingers. Tot de jaren 70 kwam het Harig vingergras in 
Brabant vrijwel nergens voor. In 1980 vond ik tijdens mijn onderzoek naar de Tilburgse 
kerkhoven dit plantje al op zes van de acht kerkhoven. Daarna is het razendsnel 
gegaan en nu hij groeit op alle verharding en soms ook massaal in moestuinen.   
Er zijn meer nazomergrassoorten die een opmars hebben gemaakt: naaldaren, gierst 
en hanenpoot. Vaak soorten die uit Zuid-Europa of andere warme werelddelen 
komen. Waarom doen die het nu juist zo goed, terwijl een deel van onze inheemse 
onkruiden op apegapen liggen? Dat heeft te maken met hun stofwisseling. Bij de 
fotosynthese wordt koolstofdioxide uit de lucht opgenomen om er – samen met water 
– glucose van te maken. Bij dat proces maken de meeste inlandse planten 
verbindingen met drie koolstofstengen. Dat noemen we dan ook C3-planten.  
De genoemde oprukkende grassen zijn C4-planten, zij maken bij de fotosynthese als 
tussenstap verbindingen met vier koolstofatomen. Het voordeel van dit specifieke 
proces is dat ze bij hitte en droogte de huidmondjes kunnen sluiten en toch gewoon 
suiker kunnen maken. Bij de C3-planten liggen veel processen dan stil. Als dat te lang 
duurt, begint het afsterven.  
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Harig vingergras (foto H. Kuiper) 

  
 
 

 
Tilburg gaat de 
strijd aan 

We hebben jarenlang gestimuleerd dat deze grassen onze stad 
overnemen. Een warme stad is voor hen positief, en de gemeente 
heeft lange tijd met onkruidbestrijdingsmiddelen geprobeerd de 
stoepjes schoon te krijgen. In het voorjaar werd gespoten en onze  

 vroeg kiemende onkruiden legden het loodje. De zomergrassen kiemen veel later. Dan 
was het gif allang uitgewerkt of weggespoeld. Daardoor hadden zij alle ruimte om zich 
lekker uit te breiden, want de rest was doodgespoten.  
Tilburg gaat de strijd aan met de hitte. In de binnenstad worden bomen en groen 
aangeplant, met wadi’s wordt water in de stad gehouden, en met het tegelwippen 
krijgen we minder verharding. De gemeente spuit ook al jaren niet meer met gif op de 
trottoirs, dus wil je de natuur echt jouw liefde geven, schiet dan maar op, want wie 
weet moeten we afscheid gaan nemen van het vingergras en liefdegras voor onze 
deur. En van die gedachte krijgt u het misschien al extra warm.  
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Witte gij ut? 
 

  

Rob Vereijken 
 

 
 

 
Mees zorgt voor 
agressie 
 

Frans van den Heuvel zag dit voorjaar regelmatig een Koolmees 
die met volle kracht tegen de ramen van zijn tuindeuren 
aanvloog. Soms deed de vogel dat vanaf de deurklink, waar hij 
eerst op ging zitten om daarna de aanval op de ruit in te zetten.  

 Froukje van Gastel vermoedt dat de mees een indringer wilde verjagen. En die 
zogenaamde indringer was de Koolmees zelf, die zijn eigen spiegelbeeld in de deur zag 
en passende maatregelen nam. Zij denkt dat het, ook gezien de periode toen het 
gebeurde, territoriaal gedrag is. Koolmezen zijn volgens haar ook ontzettend agressief 
naar soortgenoten. Froukje heeft zich als geslaagde IVN-natuurgids onder andere 
toegelegd op het waarnemen en duiden van sporen van dieren. Toen ze op de 
dierensporenpagina van Facebook keek, zag ze dat Ton Sassen op 16 april het 
territoriaal gedrag van de mees had vastgelegd. De betreffende Koolmees doodde in 
een gevecht een concurrent en zelfs na diens dood kwam hij tot twee keer toe terug om 
op de schedel van het slachtoffer te beuken. Dit onsmakelijke tafereel is ook door Ton 
op foto vastgelegd. Koolmeesjes zijn volgens Froukje dus echt geen lieverds als er 
dames in het spel zijn. Ook Frans Graat denkt dat de Koolmees zijn eigen verschijning 
ziet als indringer in zijn territorium. Volgens hem zie je Merels ook zo wel eens reageren 
op glanzende wieldoppen van auto’s. Hij had zelf ook eens een pimpelmeesje dat 
wanhopig probeerde zijn evenbeeld uit Frans zijn fietsspiegel te verjagen en uit 
frustratie er dan maar op poepte. 
 

 
Moordende koolmees (foto T. Sassen) 
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Blijkbaar maken koolmezen meer los dat je lief is, want ook tussen Frans van den 
Heuvel en Theo Peeters is een strijd ontbrand over de reden van het mezengedrag. 
Theo dacht dat Frans niet goed had gekeken, en dat de koolmezen de hoekjes en 
gaatjes langs de raam afzochten om vooral spinnen te pakken te krijgen. Vaak hangt 
zo’n mees dan als een kolibrie voor het raamkozijn en bij de glaslatten. Frans betwijfelt 
of er bij hem wel spinnen op die plek zitten en dat de Koolmees in dat geval dan anders 
bij het raam zou vliegen. Een uitgebreide woordenwisseling tussen die twee. Misschien 
dat Froukje en Frans Graat met hun antwoorden rust in de tent hebben gebracht.  

 

 
 

 
Ver-hout dingetje 
 

Zoals jullie elders in deze Oude Ley hebben kunnen lezen heeft 
Anneke Scholte een prachtige tuin nabij het klooster van 
Nieuwkerk. Ieder jaargetijde is de tuin weer anders en door het  

 grote aantal planten zie je er ook allerlei bloemvormen. Hoewel Anneke heel wat 
planten kent, heeft ze ooit een mooi verhouten ding gevonden van een doorsnede van 
ongeveer 2 centimeter. Ze weet niet meer precies wanneer ze het tegenkwam, maar 
veel mensen hebben het al in handen gehad, maar het raadsel is nog steeds niet 
opgelost. Het is waarschijnlijk een onderdeel van een plant, zoals een bloembodem of 
een andere gedroogde bloeiwijze. Maar het is erg hard en ook onregelmatig, terwijl je 
er een soort vijfhoeken in kunt ontdekken. Anneke is erg benieuwd of iemand haar op 
weg kan helpen naar het antwoord. Daarmee zou weer een leuk verhaal toegevoegd 
worden aan de informatie die je in de Naturentuin al kunt vinden.  
 

 
Een mooi ver-hout plantaardig dingetje (foto A. Scholte) 

  

 
 

 
Reacties en 
nieuwe vragen  

Weet je meer over de mooie, harde, maar onbekende planten-
vorm van Anneke, 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 november 2022 kunnen in de volgende aflevering verwerkt worden. 
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