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Redactioneel 
 
In deze Oude Ley treft je twee nieuwe rubrieken aan: Nieuws uit de werkgroepen en 
Boekrecensies.  
De redactie is heel blij dat de coronamaatregelen dermate versoepeld zijn, dat het 
voor werkgroepen weer mogelijk is om enige activiteit te ontplooien. Wat de 
werkgroepen in de afgelopen tijd gedaan hebben én wat zij in de komende maanden 
van plan zijn, lees je in de nieuwe rubriek Nieuws uit de werkgroepen. 
 
Ten aanzien van de nieuwe rubriek Boekrecensies willen wij graag een oproep 
plaatsen: Het is de bedoeling van de redactie om in elke komende Oude Ley één of 
meerdere (maximaal drie) recensies te plaatsen van nieuw verschenen natuurboeken. 
Rob Vereijken bijt in deze Oude Ley het spits af en de vraag is: wie volgt hem? Dus 
mocht je, in de komende maanden, een nieuw natuurboek aanschaffen/lezen en het 
dermate interessant vinden dat je er de leden van de afdeling over wilt vertellen, dan 
is een recensie/aanbeveling meer dan welkom! Het hoeft niet lang of uitgebreid te 
zijn: een half A4-tje is voldoende. Mocht je je niet geroepen voelen zelf een 
recensie/aanbeveling te schrijven, dan kun je ook volstaan met het doorgeven van de 
titel en auteur(s) van het boek aan de redactie. Wij bekijken dan of we iemand kunnen 
vinden die de recensie wil schrijven. Wij zien jullie recensies/aanbevelingen graag 
tegemoet!  
 
Tot slot: In deze Oude Ley vind je geen informatie over IVN-wandelingen (een vaste 
rubriek), omdat daarover, door de coronamaatregelen, geen informatie beschikbaar 
was. 
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KNNV-Nieuws 
 

  
  

Overleden 
 

Op 20 mei jl. is Bernard Hazelhoff overleden. Hij nam regelmatig 
deel aan de vrijdagwandelingen en was een trouwe bezoeker van de 
lezingen. Hij genoot ervan. 

 Op 7 augustus jl. is Anne Marie Beeke overleden. Berry Staps herdenkt haar 
onderstaand: 
Ik kende Anne Marie Beeke al voordat ze zich aansloot bij de plaggroep. Ze wilde heel 
graag een bijdrage leveren aan het herstel van de natuur en ik heb haar regelmatig 
uitgenodigd om mee te komen helpen.  

 Maar haar reactie was dan ‘Dat plaggen is veel te 
zwaar voor mij’. In juli 2016 is ze toch begonnen 
met het inventariseren van de proefvlakken van 
het bekalkingsproject. Dat was volgens haar toch 
wel een heel kleine bijdrage aan natuurherstel. 
Was er nog iets anders dat ze kon doen? Er was 
altijd wel een klus die met één arm uitgevoerd 
kon worden. Een wilg snoeien, gras slepen, heide 
of vliegdennen trekken. Ze is gebleven totdat het 
niet meer langer kon.  
Voor het 35-jarig jubileum wilden we met de 
plaggroep een boekje maken. Daar was Anne 
Marie direct enthousiast over. ‘Kom maar op, dat 
regel ik wel even’. En of ze het regelde. Ondanks 
de pijn en fysieke beperking ging ze onverstoord 
door. Het jubileumboekje beschouw ik als haar 
bijdrage aan natuurherstel.  
 
Toen ze echt niet meer zelfstandig naar de hei 
kon, ben ik nog een keer met Anne Marie in de 
auto over de hei gereden en op een aantal 
plaatsen gestopt. Ze sloot af met: ‘Mooie Regte 
hei, dit is de laatste knuffel, hou je taai’.  
 

 
   Anne Marie Beeke (foto Berry Staps) 
 

  Treur niet om mij 
   straks bloeit weer de jasmijn  
 en geurt de kamperfoelie 
  Erger zou het wezen 
  als zij waren verdwenen 
   en ik er nog zou zijn.  

 Barbara en ik zijn nog diverse keren op bezoek geweest in de hospice. Tot de laatste dag 
wilde ze nog alles weten over de hei. Bloeit hij al?, is er genoeg regen gevallen?, 
enzovoort. Anne Marie was ondanks haar beperking altijd vrolijk en optimistisch en 
genoot van de heide en de sfeer in de werkgroep. Ik ben blij dat ik Anne Marie heb 
mogen kennen. We hebben op 14 augustus afscheid genomen op natuurbegraafplaats 
de Hoevens. In de natuur en tussen de bloemen daar wilde ze zijn. Dus dat is een mooie 
laatste rustplaats. 
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KNNV-
activiteiten en 
corona     

Sinds juli wordt voorzichtig geprobeerd de draad weer op te pakken. 
Er zijn enkele excursies georganiseerd volgens het coronaprotocol. 
De ervaringen zijn zodanig, dat er nu twee excursies per maand 
georganiseerd gaan worden.  
Er gelden wel een paar belangrijke afspraken: 

 - de deelnemers, die zich hebben opgegeven, hebben geen klachten. Anders melden zij 
zich weer af; 

- de deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het houden van afstand. Je mag elkaar 
hierop attenderen; 

- deelnemen aan een activiteit is geheel op eigen risico; 
- kom op de fiets of met eigen vervoer. Carpoolen kan op dit moment alleen met een 

mondkapje; 
- aanmelden bij de excursieleider is noodzakelijk: geef je naam en telefoonnummer 

door, liefst per e-mail; 
- per excursie kunnen maximaal 10 personen mee. Als er meer belangstelling is, wordt 

geprobeerd de groep te splitsen.  
 
Voor een vereniging als de KNNV zijn contacten heel belangrijk. Je wilt elkaar zien, 
spreken, overleggen, enzovoort. We missen elkaar nu en hopen op betere tijden. 
 

  
Cursussen en 
werkgroepen 
 

Tot 1 november mogen er geen avondbijeenkomsten plaatsvinden in 
Natuurmuseum Brabant. Daarna wordt opnieuw bekeken wat de 
mogelijkheden zijn. Om die reden worden er in het najaar/de winter 
van 2020 géén cursussen georganiseerd. Voor 2021 staan er enkele  

 cursussen in planning, maar of die door kunnen gaan valt nog te bezien. Op de website 
van de afdeling vind je de actuele cursusinformatie. 
Ook werkgroepsavonden kunnen derhalve niet plaatsvinden in het Natuurmuseum. De 
leden van de werkgroepen worden via de coördinator geïnformeerd. Probeer in de 
tussentijd contact te houden met elkaar door creatieve oplossingen te bedenken: 
digitaal, kleine groepjes in het veld, enzovoort. 
 

  
Symposium 
‘Citizen Science’ 

Eén van de activiteiten van het Kaaistoep-jubileumjaar was het 
symposium ‘Citizen Science’. De nieuwe datum zou 3 oktober zijn 
maar ook dat is nu niet haalbaar.  
Besloten is het symposium aan te passen en een digitaal programma  

 te presenteren op vrijdagavond 2 oktober. Je kunt live meekijken en krijgt daarvoor per 
mail een code toegestuurd. Mocht deze Oude Ley na 2 oktober verschijnen, dan word je 
apart per mail geïnformeerd. 
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Agenda 
 

  
 Datum Onderwerp 

  9 oktober Vrijdagwandeling in De Gaas 
10 oktober Vogeltrekdag vanaf de Meierijbaan 
18 oktober Openbare paddenstoelenexcursie in De Kaaistoep 
24 oktober Wandeling in de Reuselse Moeren 
13 november Wandeling door vogelreservaat Bleeke Heide 
21 november Wandelexcursie Bossche Broek 
11 december Wandelen langs de Leij 
12 december Openbare activiteit Sterren boven de Kaaistoep 
19 december Wandelen langs het Engelermeer 
  8 januari Fietstocht naar Heukelom en wandeling door het stroomgebied 
  van de Voorste Stroom 
17 januari Midwinterwandeling door landgoed Wellenseind 

 
 Toelichting op de agenda 

Alle excursies zijn onder voorbehoud vanwege de coronamaatregelen. Actuele 
informatie vind je op de website van de KNNV-afdeling Tilburg onder ‘Agenda’. Blijf 
thuis als je hoest, verkouden bent of verhoging hebt en houd 1,5 meter afstand van 
elkaar voor, tijdens en na de excursie.  
KNNV-excursies en -avonden zijn in principe bestemd voor KNNV-leden. Wil je 
deelnemen maar ben je geen lid, neem dan contact op met het secretariaat  
( 013 - 5436541). De vertrekpunten naar de excursieterreinen zijn in de buurt van de 
betreffende uitvalswegen uit Tilburg. Er is voldoende parkeergelegenheid voor auto of 
fiets, zodat we met een minimum aantal auto’s verder rijden naar het excursiedoel. 
Maak je gebruik van carpoolen denk dan aan het mondkapje. 
Voor de autoritten adviseren wij een onkostenvergoeding van € 0,20 per kilometer. Dit 
evenredig verdeeld over de chauffeur en het aantal meerijders. En neem bijvoorbeeld 
voor de heen- en terugreis altijd een paar droge schoenen mee, zodat de chauffeur van 
de auto niet met een vervuild auto interieur blijft zitten na de rit. Het is verder gewenst 
mee te nemen: verrekijker, loep en bij langere excursies eten en drinken. 
Bij 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. 
Heb je wensen om eens naar een bepaald gebied te gaan, of een bepaald thema, of 
andere ideeën, laat het ons a.u.b. weten, zodat wij deze wensen in ons programma 
kunnen opnemen. Hopelijk tot ziens op een van onze excursies. 
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 9 oktober Vrijdag 
 Onderwerp Vrijdagwandeling in De Gaas 
 Tijd 9.00 - 12.00 uur 
 Locatie/Vertrek Station Reeshof. 

Maak je gebruik van carpoolen denk dan aan het mondkapje. 
 Contact I.v.m. met het coronavirus is aanmelding verplicht bij  

Stella Wesel  0627055446 of  excursies@tilburg.knnv.nl. 
 Omschrijving Bosgebied De Gaas is gelegen aan de westzijde van de gemeente 

Tilburg, ten zuiden van de spoorlijn en ingeklemd tussen de 
Bredaseweg en de wijk Witbrant. Het maakt deel uit van de 
landgoederenzone aan de noordzijde van de Bredaseweg en is een 
typisch heide ontginningsbos met veel grove den met bijmenging van 
berk, zomereik en Amerikaanse eik. Als struiklaag is lijsterbes, 
vuilboom en Amerikaanse vogelkers aanwezig. In het voorjaar van 
2003 is een oppervlakte van ruim 8 hectare door brand verloren 
gegaan. Het grootste gedeelte hiervan is ingeplant voornamelijk met 
eik. In het noorden is heide aanwezig sterk vergrast met voornamelijk 
pijpenstrootje en enkele opslag van bomen en struiken. 

   
 10 oktober Zaterdag 
 Onderwerp Vogeltrekdag vanaf de Meierijbaan 
 Tijd 07.30 tot ± 15.00 uur 
 Locatie/Vertrek Op de brug van de Meierijbaan over het Wilhelminakanaal (het 

fietspad naar Moergestel). Parkeren is mogelijk achter het Bastion 
hotel Kempenbaan 2 (De parkeerplaats ligt op de Meierijbaan). 

 Contact Ben Akkermans  013-5362107 of  b.a.r.akkermans@planet.nl. 
 Omschrijving Als de zomer op zijn einde loopt en het gure najaar weer begint, gaan 

veel vogelsoorten door voedselgebrek op weg naar zuidelijke oorden. 
De ene soort gaat tot aan Zuid-Afrika zoals de ooievaar en de 
boerenzwaluw, andere soorten zoals vinken en lijsterachtigen 
vertrekken naar het zuiden van Europa of Noord-Afrika. Met name in 
oktober passeren velen hiervan ons land. Vooral langs de kust, maar 
ook in het binnenland zijn grote groepen trekvogels te zien. Ieder jaar 
telt de vogelwerkgroep enkele dagen de aantallen vogels die hier 
passeren. In de morgen zijn dat hoofdzakelijk vinken, veldleeuweriken 
en aalscholvers. Later op de dag, vooral bij mooi warm weer, gaan de 
roofvogels op trek.  
Leden van de KNNV-vogelwerkgroep zijn de gehele dag op de brug 
over het Wilhelminakanaal aanwezig voor zo’n telling. Je bent hierbij 
van harte welkom om dit fascinerende schouwspel mee te maken.  
Vooral de eerste uren in de ochtend geeft de grootste concentratie 
aan vogels. 
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 18 oktober Zondag 
 Onderwerp Openbare paddenstoelenexcursie in De Kaaistoep 
 Tijd 10.00 - 12.00 uur 
 Locatie/Vertrek In verband met het 25-jarig onderzoek in De Kaaistoep worden dit 

jaar alle openbare excursies gehouden in De Kaaistoep. 
 Contact Aanmelding via de website van de KNNV-afdeling Tilburg. Een week 

voorafgaand aan de excursie ontvangt u een herinneringsmail van uw 
opgave met daarin informatie over de startlocatie van de betreffende 
excursie en eventuele andere aanwijzingen. 

 Omschrijving De Paddenstoelenwerkgroep neemt deze dag de tijd om door de 
Kaaistoep te wandelen en te laten zien welke paddenstoelen hier zoal 
voorkomen. 
 

 24 oktober Zaterdag 
 Onderwerp Wandeling in de Reuselse Moeren 
 Tijd 9.00 - 13.00 uur 
 Locatie/Vertrek Parkeerplaats Aldi Spoordijk/Doornbossestraat, Tilburg.  

Maak je gebruik van carpoolen denk dan aan het mondkapje. 
 Contact In verband met het coronavirus is aanmelding verplicht bij  

Mirjam Sikkers  0682595787 of  msikkers@planet.nl. 
 Omschrijving De Reuselse Moeren is een natuurgebied in eigendom van 

Staatsbosbeheer. Het ligt ten zuiden van het dorp Reusel, tegen de 
Belgische grens. Het is een afgegraven hoogveengebied. Nu ziet men 
nog sporen van hoogveen en daar groeien kleine veenbes, 
beenbreek, klokjesgentiaan, veenmossen en kleine zonnedauw. 
Verder bevindt zich hier vochtige heide, droog naaldbos en 
berkenbos. Op de vennen worden dodaars en geoorde fuut gezien, in 
het bos zwarte specht en kuifmees. De Vaartloop, eens gegraven ter 
afwatering van het veen, is tegenwoordig voorzien van een aantal 
stuwen. Aldus wordt het water vastgehouden waardoor het 
grondwaterpeil niet te laag wordt. 
Vandaag is Ben Akkermans onze gids. 

   
 13 november Vrijdag 
 Onderwerp Wandeling door vogelreservaat Bleeke Heide 
 Tijd 9.00 - 13.00 uur 
 Locatie/Vertrek Parkeerplaats Aldi Spoordijk/Doornbossestraat, Tilburg.  

Maak je gebruik van carpoolen denk dan aan het mondkapje.  
Ga je rechtstreeks dan in Chaam afslag Ulicoten. Bij kruising met 
Oude Bredasebaan rechtsaf. Aan de linkerkant zie je al snel een P. 
Daar begint de wandeling. 

 Contact In verband met het coronavirus is aanmelding verplicht bij  
Mirjam Sikkers  0682595787 of  msikkers@planet.nl. 
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 Omschrijving De Bleeke Heide wordt door Staatsbosbeheer beheerd als een 
weidevogelgebied. Het is gelegen in het Chaamsche Bekengebied. De 
graslanden worden beweid door vee van boeren uit de directe 
omgeving. Het beheer van de poelen, bramenstruwelen en 
houtwallen gebeurt in samenwerking met de plaatselijke 
Natuurvereniging. De waterstand wordt door een stuw kunstmatig 
hoog gehouden waardoor het gebied langer het water vast kan 
houden. In de zomer broeden hier vele weidevogels en in de winter 
wordt het gebied bezocht door trekvogels, o.a. ganzen en steltlopers. 
De poelen en vennen bieden onderdak aan amfibieën als kikkers en 
salamanders. Op het hoge gedeelte is graan ingezaaid wat gunstig is 
voor akkervogels. In de winterperiode is rust een van de belangrijkste 
zaken voor onze trekvogels en dus is het pad rondom de Bleeke Heide 
dan niet toegankelijk. Daar staat tegenover dat je er van 15 maart tot 
15 november heerlijk rond kunt wandelen en de vogels van alle 
kanten kunt observeren. Let daarbij vooral in de winter op de 
slechtvalk die vaak in een van de bomen zetelt om zijn prooien te 
observeren voor hij toe slaat. In deze periode gebruiken de 
toendrarietganzen de plassen als slaapplaats. Vanuit de vogelkijkhut 
(gluurmuur) heb je een goed overzicht over de Bleeke Heide.  

   
 21 november Zaterdag 
 Onderwerp Wandelexcursie Bossche Broek 
 Tijd 8.55 - 13.00 uur; de trein vertrekt om 9.03 uur 
 Locatie Centraal Station Tilburg we reizen per trein.  

Vergeet je mondkapje niet. 
 Contact In verband met het coronavirus is aanmelding verplicht bij  

Stella Wesel  0627055446 of  excursies@tilburg.knnv.nl. 
 Omschrijving Een broek is een laaggelegen gebied dat nat blijft door opwellend 

grondwater, kwel. In Brabant loopt het land af van zuid naar noord. 
Het water van de Dommel wordt in het Bossche Broek tot staan 
gebracht bij de rivierklei van de Maas. Zo komt 's-Hertogenbosch aan 
haar moerassige omgeving. Gelukkig zijn plannen voor een villawijk 
hier (1934) nooit gerealiseerd, want een stadsfront waar de stad 
onmiddellijk grenst aan de natuur komt in Nederland nergens voor. 
De soortenrijkdom is groot. Door het kwelwater komen bijzondere 
planten voor. Karakteristieke planten zijn o.a. echte koekoeksbloem, 
grote ratelaar, grote pimpernel, kale jonker, watergentiaan en 
waterviolier. De weilanden, wateren, rietkragen, graslanden en 
voedselarme hooilanden maken het Bossche Broek tot een belangrijk 
weide-en moerasvogelgebied. Hier komen o.a. kievit, graspieper, fitis, 
rietgors, blauwborst, kleine karekiet, grutto en watersnip voor. Ook 
worden regelmatig reeën gezien. 
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 11 december Vrijdag 
 Onderwerp Wandelen langs de Leij 
 Tijd 9.00 - 13.00 uur 
 Locatie Horecagelegenheid de Commanderie Rielseweg 861, Tilburg. 
 Contact In verband met het coronavirus is aanmelding verplicht bij  

Stella Wesel  0627055446 of  excursies@tilburg.knnv.nl. 
 Omschrijving We proberen tijdens deze wandeling zoveel mogelijk langs de Leij te 

lopen vanaf Riel richting de Brakelse Heide. Langs de Rechte Heide en 
het Riels laag lopen we weer terug naar de Commanderie. 
We lopen een deel in het beekdal van de Leij welke de grens vormt 
van de Rechte Heide in het oosten en de Brakelse Heide en het Riels 
Hoefke in het westen. Vanaf 2000 werd de natuurwaarde van het 
noordelijk deel van het beekdal verbeterd. Het zand dat de boeren 
destijds hadden opgebracht om hun hooilanden begaanbaar te 
houden werd afgegraven en de sloten die voorheen waren gegraven 
om het kwelwater af te voeren werden gedicht. Hierdoor kwamen 
onder andere klein blaasjeskruid, holpijp en bonte paardenstaart 
weer terug. De Brakelse Heide is een particulier landgoed en ligt ten 
zuiden van het buurtschap Brakel. De bewoners van dit  
buurtschap gebruikten vroeger de heide in hun boerenbedrijf. Dit 
voormalige heidegebied is nu beplant met naaldhout, Amerikaanse 
eik en rododendron. 

   
 12 december Zaterdag 
 Onderwerp Openbare activiteit Sterren boven de Kaaistoep 
 Tijd 17.00 - 19.00 uur  
 Locatie/Vertrek In verband met het 25-jarig onderzoek in De Kaaistoep worden dit 

jaar alle openbare excursies gehouden in De Kaaistoep. 
 Contact Aanmelding via de website van de KNNV-afdeling Tilburg. Een week 

voorafgaand aan de excursie ontvangt u een herinneringsmail van uw 
opgave met daarin informatie over de startlocatie van de betreffende 
activiteit en eventuele andere aanwijzingen. 

 Omschrijving De astronomische vereniging Wega neemt deze avond de tijd om de 
sterren boven de Kaaistoep te laten zien. 
 

 19 december Zaterdag 
 Onderwerp Wandelen langs het Engelermeer 
 Tijd 9.00 - 14.00 uur 
 Locatie/Vertrek Sportcomplex de Drieburcht Wagnerplein 1.  

Maak je gebruik van carpoolen denk dan aan het mondkapje. 
 Contact In verband met het coronavirus is aanmelding verplicht bij  

Stella Wesel  0627055446 of  excursies@tilburg.knnv.nl. 
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 Omschrijving Het Engelermeer is genoemd naar het plaatsje Engelen, dat ten 
oosten van het Engelermeer aan de Dieze ligt. 
De plas is waarschijnlijk een restant van een oude stroomgeul van de 
Maas of de Dieze van vóór de 13e eeuw.  
Na de Tweede Wereldoorlog werd de plas gebruikt voor uitgebreide 
zandwinning, daardoor vergroot en uiteindelijk ingericht als 
recreatieplas, met uitzondering van het ondiepe noordelijk gedeelte 
dat een natuurgebied werd. 
58 ha van het gebied Engelermeer wordt beheerd door 
Staatsbosbeheer als natuurgebied. Dit omvat een eendenkooi, open 
water, moerasbos, veenmosarm rietland en cultuurland. Het 
moerasbos behoort tot het elzenrijk essen-iepenbos en het droog 
essen-iepenbos. In 1990 werden landgeiten ingeschaard om het 
oprukkende struikgewas in te tomen. Het riet wordt tegenwoordig 
gemaaid in plaats van afgebrand. De eendenkooi is niet meer in 
gebruik en is nu een rustgebied voor watervogels. 
Ook zijn er voorzieningen aangelegd voor de oeverzwaluw, zoals een 
oeverzwaluwenwand (1994). Deze vogel broedde hier al sinds het 
begin van de afgravingen. Ook een vleermuiskelder werd in dat zelfde 
jaar gebouwd. 
 

 8 januari Vrijdag 
 Onderwerp Fietstocht naar Heukelom en wandeling langs de Voorste Stroom 
 Tijd 9.00 - 13.00 uur  
 Locatie/Vertrek Parkeerplaats Aldi, Spoordijk/Doornbossestraat, Tilburg. Van hieruit 

fietsen we naar Heukelom om daar een wandeling te maken. Ga je 
niet per fiets en wil je toch de wandeling meemaken, parkeer dan bij 
café Mie Pieters, Laagheukelomseweg 13, Heukelom. 

 Contact In verband met het coronavirus is aanmelding verplicht bij  
Mirjam Sikkers  0682595787 of  msikkers@planet.nl. 

 Omschrijving Het gebied tussen Tilburg en Oisterwijk kent een lange geschiedenis. 
In de eerste plaats te danken aan het beekdal van de Voorste Stroom 
en het heidegebied daaromheen. Er zijn moerasachtige stroken, 
vennen, oud akkerland en nieuwe natuur zoals bijvoorbeeld 
kruidenrijke grasweides met poelen. Vandaag gaan we ons verdiepen 
in dit natuurhistorisch verleden en kijken hoe in dit gebied de 
natuurwaarden worden beheerd en verbeterd. 
Verder: laat je verrassen door het voorkomen van plant en dier in dit 
soms wild-romantisch stukje Brabant. 
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 17 januari Zondag 
 Onderwerp Midwinterwandeling door landgoed Wellenseind 
 Tijd 10.00 - 15.00 uur 
 Locatie/Vertrek Parkeerplaats Aldi Spoordijk/Doornbossestraat, Tilburg.  

Maak je gebruik van carpoolen denk dan aan het mondkapje.  
Ga je rechtstreeks dan start de wandeling bij den Bockenreyder, 
Dunsedijk 3 Esbeek. 

 Contact In verband met het coronavirus is aanmelding verplicht bij  
Stella Wesel  0627055446 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. We starten 
deze wandeling met een kopje koffie bij den Bockenreyder en we 
sluiten traditioneel af met een lekker hapje eten naar eigen voorkeur 
mits de coronamaatregelen dit toestaan.  
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Nieuws uit de Werkgroepen 
 

  

  
Inleiding 

Toen het coronavirus in februari jl. ons land bereikte en aan een 
stevige opmars begon werden er door de overheid dermate 
maatregelen genomen om de verspreiding van het virus tegen te  

 gaan, dat de activiteiten van de werkgroepen grotendeels stil kwamen te liggen. Slechts 
op individueel niveau waren werkgroepsleden nog actief. Vanaf begin juni was het weer 
mogelijk om met meer mensen zowel binnen als buiten samen te komen, alhoewel het 
Natuurmuseum voor groepen gesloten bleef. Vanaf dat moment nam een aantal 
werkgroepen haar activiteiten weer op, de RIVM-maatregelen -zoals 1,5 m afstand 
houden- in acht nemend. Hieronder vind je een korte samenvatting van hun activiteiten 
en/of plannen. 
 

 
 

 
Planten-
werkgroep 

Op 2 juni ging de plantenwerkgroep weer op pad. Daar waren ze wel 
aan toe. Op gepaste afstand van elkaar zijn ze die avond in groepjes 
van twee personen de Reitse tuin ingegaan. Dat ging goed. Iedereen 
was positief over de activiteit en eenmaal de buitenlucht  

 opgesnoven wilden ze graag meer. 
Een bezoek aan het Quirijnstokpark op 16 juni viel helaas letterlijk in het water, maar op 
7 juli werd het Leypark bezocht en op 11 juli kwam de werkgroep samen bij het 
Reeshofbos. Het was prachtig om in een veldje planten aan te treffen waarover 
discussie ontstond. 
Op 25 juli leidde Erwin de Hoop de groep rond bij het Winkelsven in de Kampina waar 
ze leuke soorten zagen en op 1 augustus bezochten ze Golfbaan Prise d’eau nog eens, 
dit naar aanleiding van hun inventarisaties in 2019. Diverse rondleidingen hebben ze er 
helaas niet mogen uitvoeren maar ze kregen wel een indruk van de baan en hadden er 
een goed gesprek. 
Op 15 augustus bezocht de groep de Noorderplas en indien mogelijk gaan ze 5 
september weer op pad. 
De coördinator, Loes van Gorp, heeft een aantal km-hokken geïnventariseerd. Een 
artikel naar aanleiding hierover Een bijzondere dovenetel of een bastaard? verscheen 
eerder in de Oude Ley 2020 nr. 3 pagina 26-30. Enkele leden van de plantenwerkgroep 
onderzoeken ook ieder jaar een km-hok, waar ze gedurende het jaar meerdere keren 
hun inventarisaties doen. En op verzoek bekijkt de groep met twee personen welke 
soorten in het Spoorpark opkomen. 
In december hopen leden van de werkgroep deel te nemen aan de Florondag in 
Nijmegen. Mocht deze niet doorgaan dan geeft de werkgroep mogelijk invulling aan 
een eindejaars-plantenjacht. 
Wil je een keer mee met de plantenwerkgroep? Voor het volledige programma en de 
mogelijkheid om je aan te melden zie: 
https://www.knnv.nl/afdeling-tilburg/plantenwerkgroep. 
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Reitse tuin (foto Loes van Gorp) 
 

 
 

 
Paddenstoelen- 
en korstmossen 
werkgroep 
 

Als de activiteiten van de paddenstoelen- en korstmossenwerkgroep 
in het zomerseizoen normaal al op een laag pitje staan, heeft de 
coronatijd en de daarin opgelegde of genomen maatregelen, zoals 
het sluiten van het natuurmuseum, iedere activiteit 
noodgedwongen stilgelegd. Er stonden eerst nog enkele  

 bijeenkomsten gepland, onder andere om gezamenlijk de vondstenlijsten van het vorige 
seizoen te bespreken, maar die zijn dus niet doorgegaan. 
Toch hebben ze, hopende op andere tijden, de moed erin gehouden en voor het najaar 
2020 een paddenstoelenexcursieprogramma voorbereid. Op de site van KNNV Tilburg is 
het programma te vinden onder https://www.knnv.nl/afdeling-tilburg/paddenstoelen. 
 

 
 

 
De Dongevallei 
 

De werkgroep Dongevallei bestaat al jaren uit één man. In de loop 
van dit jaar hebben zich echter vier personen bij de coördinator 
gemeld die interesse hebben om actief te zijn met monitoring,  

 excursies en beheeractiviteiten in de Dongevallei. Op 14 juli, na de versoepeling van de 
coronamaatregelen, hebben zij met z’n vijven een lange verkenningstocht door de 
Dongevallei gemaakt. Daarbij zijn de leemtes in kennis (onder andere dagvlinders, 
libellen, overige insecten) aan de orde gekomen. Ook is gesteld dat het weer tijd wordt 
voor een gedetailleerde herhaling van de flora- en vegetatiekartering van 2010.  
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Door de coördinator werd benadrukt dat de ‘aspirant-leden’ zelf invulling kunnen geven 
aan de activiteiten door uit te gaan van wat hen het beste past. Daarbij is ook gewezen 
op excursies en beheerwerkzaamheden. 
De coördinator, Guido Stooker, heeft zijn jaarlijkse vogel- en nachtvlinderinventarisaties 
uitgevoerd. Daarnaast heeft hij de kartering van een invasief plantje, de gele bieslelie, 
gebiedsdekkend afgerond. In een volgende editie van de Oude Leij zal hij daar verslag 
van doen. 
Voorts is hij zeer intensief bezig geweest met het adviseren van de gemeente en het 
begeleiden van de aannemer bij de realisatie van natuurontwikkelingsprojecten in de 
Reeshofweide en De Lange Rekken. Alhoewel nog niet helemaal gereed werd het werk 
in de Lange Rekken op 20 augustus jl. officieel opgeleverd. De ‘groene’ wethouders van 
de gemeenten Tilburg en Gilze-Rijen namen, na een mooi politiek praatje, op 
symbolische wijze het heringerichte gebied ‘in ontvangst’.  
Voor de Reeshofweide is de afronding van de herinrichtingsmaatregelen aan het eind 
van dit jaar of begin volgend jaar voorzien. Beide terreinen vormen één geheel met de 
Dongevallei en zijn feitelijk de complementering van dit mooie en waardevolle 
stadsnatuurreservaat. In dit nummer van de Oude Leij wordt in een apart artikel 
uitvoeriger ingegaan op de aanleiding, uitvoering en toekomstige natuurwaarde van 
deze nieuwe Tilburgse natuurgebieden. 
 

 

 
Wethouders Aletta van der Veen (Gilze-Rijen) en Mario Jacobs (Tilburg) steken de handen uit de mouwen en 
graven de laatste resten van een dam door, waardoor water het gebied in kan stromen (foto Guido Stooker) 
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Mossen-
werkgroep 
 

De mossenwerkgroep was afgelopen winter/voorjaar juist met een 
nieuw project gestart (inventarisatie De Brand) toen het mis ging. Zij 
hadden twee leuke eerste excursies achter de rug toen de pandemie 
kwam. De Brand was ooit eerder op mossen geïnventariseerd door  

 de KNNV, 18 jaar geleden o.l.v. Chris Buter. Na 20 jaar kijken wat er veranderd was dus... 
Vanaf 9 maart besloot de werkgroep niet samen, maar voorlopig ieder afzonderlijk iets 
aan die inventarisatie te doen. Dat is gebeurd en daarna hebben ze, vanaf juli, met 
vieren weer een paar gezamenlijke excursies gehouden. De frequentie is ééns per twee 
weken, dus de komende maanden (jaren?) zijn ze daar nog wel zoet mee (zo geven ze 
aan), aangezien Chris Buter er destijds 52 keer een excursiedag aan gewijd heeft 
voordat hij in 2002 het eindrapport kon opstellen. De waarnemingen worden 
rechtstreeks digitaal doorgegeven aan de Verspreidingsatlas. 

  

 
 

Insecten-
werkgroep 
 

Door de enorme aandacht voor ‘insectensterfte’ in de afgelopen 
twee jaar en door vragen vanuit de vakgroep Dierecologie en 
Ecofysiologie van de Radboud Universiteit in Nijmegen, werd de  

 insectenwerkgroep onder andere aangespoord om opnieuw Malaisevalonderzoek te 
doen. Binnen de werkgroep ontstond al snel het idee om het onderzoek in De Brand uit 
1990 na dertig jaar te herhalen op dezelfde plek. 
Vanuit Nijmegen werd echter aangedrongen op herhaling van meerdere 
Malaisevalprojecten. Maar dat is makkelijk praten; ga er maar eens aan staan. Elke 
week gedurende driekwart jaar een Malaiseval legen, sorteren en de organismen tellen 
die gevangen zijn. In maart is dat nog te doen maar al snel lopen de aantallen op naar 
1000, 2000, 3000 of meer exemplaren per week. Alleen het sorteren en tellen tot op 
insectenorde kost tenminste een volle werkdag. Er zitten echter ook weken tussen van 
meer dan 5000 exemplaren en dan ben je twee volle werkdagen zoet. En sorteren en 
tellen is voor de meeste leden nog slechts het begin. Zij willen niet alleen de aantallen 
weten maar vooral ook welke soorten ze hebben gevangen. 
Uiteindelijk was het antwoord van de insectenwerkgroep op de vraag naar meer 
onderzoek een vrij makkelijke keuze; het herhalen van twee Malaisevalprojecten 
namelijk De Brand 1990 en De Kaaistoep 1998. Deze twee onderzoeken waren het 
beste uitgewerkt qua vangsten en dat zou een vergelijking zinvol maken. Dus vanaf 1 
maart zijn zij gestart met het wekelijks legen van twee Malaisevallen en wordt er tussen 
leden van de insectenwerkgroep, het Natuurmuseum en diverse specialisten volop 
materiaal uitgewisseld. Het Natuurmuseum zorgt voor de broodnodige ondersteuning 
wat betreft conservering en opslag van het verzamelde materiaal en daar is de 
insectenwerkgroep blij mee. En dit is niet het enige project dat door leden van de 
insectenwerkgroep in 2020 in gang is gezet. Ook wordt een nachtelijk onderzoek op de 
stammen van 27 zomereiken uit 2003 en 2004 herhaalt en ook het nachtelijk 
insectenonderzoek op het verlichte laken gaat onverminderd door.  
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 Standplaats Malaiseval in De Brand en vangpot. Een Malaiseval is een vangtent die vooral vliegende insecten 

onderschept. De dieren die in de tent belanden willen meestal naar het licht, het hoogste punt van de val, en 
komen via een soort fuik in een vangpot met 70% alcohol als conserveringsvloeistof terecht (foto’s Theo 
Peeters)  
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Vogel-
werkgroep 
 

De Vogelwerkgroep maakte op 9 juni een mooie avondwandeling 
vanaf het Riels Hoefke naar de begraafplaats de Hoevens en weer 
terug over de Regte Heide. Vooral het beekdal van de Oude Leij was  

 rijkelijk gevuld met vogels en het koste derhalve veel tijd om alles te kunnen 
bewonderen. Daarna werd stevig doorgestapt naar de begraafplaats waar de geelgors 
gehoord werd en waar even later ‘hij’ en daarna een ‘zij’ zich goed lieten bewonderen. 
Op een gegeven moment dook ‘zij’ in het lange gras, waarschijnlijk de nestplaats, 
gevolgd door manlief. Rijkelijk laat werd vervolgens vertrokken naar de heide voor de 
nachtzwaluwen; die zich wel lieten horen, maar helaas niet zien. Wel kwam er nog een 
houtsnip overgevlogen. 
Op 13 juni volgde een excursie naar De Baest waar, onderweg daar naar toe, onder 
andere een ijsvogel, karekiet, bosrietzanger en roodborsttapuit werden waargenomen. 
Op weg naar de grote Beerze passeerden de leden van de werkgroep de ‘Baester 
Hoeven’; een groepje boerderijen en landhuizen op het landgoed. Bij toeval ontmoette 
zij een van de bewoners die hen, na een praatje, uitnodigde om op het terrein naar 
vogels te speuren. Dat lieten zij zich natuurlijk geen twee keer zeggen: wat een kans! En 
dus genoten ze ruim een uur van de prachtig aangelegde en uitstekend onderhouden 
tuinen, bijbehorende akker, jachthuis en het sprookjesbos daarachter. En natuurlijk van 
de waargenomen putters, witte kwikstaarten, boerenzwaluwen en heggenmus. Dat 
alles in de diepe stilte van de vroege zaterdagmorgen: ze voelden zich bevoorrecht. 
Vanaf september jl. is de vogelwerkgroep, als corona binnen de perken is gebleven, 
weer gestart met de maandelijkse excursies. 

 
 

 
Het was een genot om naar vogels te mogen speuren op het terrein van De Baester Hoeven (foto Frans Stoop) 
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Gewoon elfenbankje, gewoon? 
 

  

José Langens 
 

  
Lijkt gewoon 
 

Het lijkt zo’n gewone paddenstoel, het zeer algemeen voorkomend 
gewoon elfenbankje (Trametes versicolor). Het hele jaar door 
kunnen we het tegenkomen op stronken en takken van loofhout en  

 soms op sparrenhout. Met zijn veelkleurig gezoneerde bovenkant en witte golvende 
rand vormt het waaiervormige, dakpansgewijs gerangschikte vruchtlichamen, soms 
bijna rozetjes, die aan bloemen doen denken.  
Zijn Nederlandse naam heeft het elfenbankje waarschijnlijk te danken aan het fluwelige 
oppervlak: alsof het comfortabele pluche bankjes zijn voor de elfjes in het bos, om op 
uit te rusten. 
 

 
Gewoon elfenbankje (Trametes versicolor). Superfood? (foto José Langens) 
 

  
Opruimer 
 

Het elfenbankje is een opruimer, een saprofyt, wat betekent dat het 
met behulp van allerlei enzymen dood materiaal afbreekt tot zijn 
oorspronkelijke elementen, waardoor deze stoffen weer ter  

 beschikking komen van de andere organismen in de natuur. Het elfenbankje is hier zo 
goed in, dat het wordt aangewend in de papierindustrie voor de productie van laccase, 
een lignine-afbrekende stof. 
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Medicinaal 
 

Culinair gezien hebben elfenbankjes nauwelijks waarde. Ze zijn taai 
en nogal smakeloos en worden daarom, hoewel niet giftig, als niet 
eetbaar beschouwd. 

 Minder bekend maar leuk om te weten, is dat het elfenbankje ook bijzondere 
medicinale stoffen* bevat. Het gaat hier om bepaalde proteoglycanen waarvan is 
aangetoond dat ze een weerstandsverhogende en antimicrobiële werking hebben. Deze 
stoffen bevorderen de immuniteit van de cellen en optimaliseren de productie van 
zogenaamde naturalkillercellen en macrofagen. Extract van het gewoon elfenbankje kan 
worden ingezet bij bijvoorbeeld infecties, zwakke weerstand, fybromyalgie, ME en zelfs 
AIDS. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt voorts dat het elfenbankje bij kanker een 
gunstige invloed heeft door de tumor te helpen bestrijden, uitzaaiingen te remmen en 
de negatieve bijwerking van chemo en radiotherapie te verzachten. 
Maar ook bij ‘gewone’ of chronische vermoeidheid en energiegebrek kan het 
elfenbankje dienen als een heus tonicum, met een algeheel versterkende en 
stimulerende werking.  
Hoe een gewoon zwammetje dus heel bijzonder kan zijn.  
 
(* Bron: Groot handboek Geneeskrachtige Planten van Geert Verhelst) 
 

 
De kleurenrijkdom van het gewoon elfenbankje (foto Saxifraga-Jan de Laat) 
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Vogels van de Dongevallei: 
Watersnip 

 

  

Ad Kolen 
 

 
 

 
Zigzaggend uit 
beeld 
 

Een kleine vogel met een erg lange snavel die in een natte omgeving 
plotseling op korte afstand voor je opvliegt, is gewoonlijk een 
watersnip (Gallinago gallinago). De vogel blijft lang zitten en komt 
dan onverwachts uit het niets te voorschijn. Hij foerageert graag 

 aan de randen van ondiep water met begroeiing. Met zijn lange snavel boort hij in de 
natte, zachte gronden. Plas-dras gebieden zijn daarom ideaal voor de watersnip en deze 
zijn, door de sterk gereguleerde waterhuishouding, een groot deel van het jaar in de 
Dongevallei te vinden waar zich lokaal tapijten van veenmossen ontwikkelen. Doordat 
het waterpeil vrij stabiel is, drogen alleen in warme, droge zomers sommige delen op. 
De watersnip maakt raspende geluiden bij het opvliegen en verdwijnt in een snelle en 
onregelmatige vlucht zigzaggend uit beeld. Als de waarnemer snel reageert, ziet hij 
mogelijk het oranje in de staart. Bij het bokje, dat op de watersnip lijkt, ontbreekt dat. 
De houtsnip vliegt in één rechte lijn direct weg. Het uiterlijk van de watersnip is goed 
gecamoufleerd. Bruin met gele strepen over de kop en de rug maken de vogel 
nagenoeg onzichtbaar als hij door het slib met schaarse begroeiing scharrelt. De poten 
zijn kort en grijsgroen. De lengte is 23-28 cm met een lange roodbruine snavel. De 
onderzijde van de watersnip is wit met donker gestreepte flanken. 
 

 
            Watersnip (foto Ad Kolen) 
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Veel 
doortrekkers 
 

In Nederland broeden de laatste jaren maar een beperkt aantal 
watersnippen: 1.000-1.500 paren. Nederlandse broedvogels trekken 
weg naar Noord-Afrika en Engeland. Grote aantallen watersnippen 
uit Noord- en Oost-Europa trekken door ons land en blijven vaak  

 lang hangen. Ze foerageren in moerassige gebieden, zolang het niet vriest. Bij vorst 
zoeken ze open water op of trekken weg. In de winter verblijven 10.000-20.000 
watersnippen in Nederland. Ooit was er een forse broedvogelpopulatie in Nederland. 
Rond 1970 telde die 10.000 broedparen maar die is nu gedecimeerd. De soort is uit 
grote delen van het land verdwenen. In 2010 was de watersnip in veertien landen van 
de Europese Unie nog een bejaagbare soort. Waarschijnlijk minder dan voorheen maar 
in Frankrijk en Ierland wordt nog steeds op watersnippen geschoten (bron: sovon.nl).  

  

 
 

 
Stabiel in 
Dongevallei? 
 

De allereerste telling op 11 januari 2004 was meteen goed voor 21 
watersnippen. De winter is, inclusief een deel van het najaar en het 
voorjaar, de periode dat de meeste watersnippen in de Dongevallei 
gezien worden. Nou ja, gezien? Meestal opgestoten als je dicht in de  

 buurt van de voedsel zoekende vogel komt. Slechts enkele keren is de watersnip op 
zicht -door het zoeken met een verrekijker- ontdekt. En met in het achterhoofd de 
gedachte dat een aanzienlijk deel van het gebied onbegaanbaar, te nat en erg ruig is, zal 
de werkelijke aanwezigheid in de Dongevallei waarschijnlijk veel hoger liggen. De 
landelijke afname van de watersnip is ook zichtbaar in de totalen in de Dongevallei 
(figuur 1). De afname van watersnippen in de Dongevallei heeft ook te maken met het 
begroeid raken van het gebied. Na een forse daling tot in de jaren 2010 en 2011 lijkt de 
populatie nu redelijk stabiel geworden. 
 

 
Figuur 1. Alle waargenomen watersnippen per jaar met het totaal boven de kolom 
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In woonwijk 
 

Vanaf het begin van de tellingenreeks in de Dongevallei heb ik me 
verbaasd over de aanwezigheid van deze prachtige vogelsoort 
midden in een woonwijk. Dat is bijzonder maar ook zeer  

 verklaarbaar. De watersnip foerageert op de tast in de bovenste laag van een zachte 
natte bodem. Zijn menu bestaat uit kleine ongewervelde dieren: insecten en hun 
larven, wormen, kleine kreeftachtigen, slakjes en spinnen. Ook eet hij plantaardig 
materiaal, vooral zaden. Natte randen en plas-dras situaties worden door de stuwen 
van Waterschap Brabantse Delta in stand gehouden. Het water in de Reeshof wordt in 
droge periodes zo lang mogelijk vast gehouden. Door pompen gaat het op enkele 
plaatsen terug de Dongevallei in om pas na een gang door het gebied en andere delen 
van de Reeshof via het Wilhelminakanaal weg te vloeien. Het tweede voordeel voor de 
Watersnip, en veel andere vogelsoorten, is het afgesloten karakter van het gebied. Ten 
behoeve van de grote grazers is rondom de Dongevallei een afrastering geplaatst. 
Alleen het meest noordelijke deel is buiten het broedseizoen voor het publiek 
toegankelijk.  

  
 
 

 
Eén territorium 
 

Van mei tot en met augustus zijn de aantallen erg laag (figuur 2). In 
veel jaren worden dan ook geen watersnippen in voorjaar en zomer 
aangetroffen. In de beginperiode van de tellingenreeks zijn in twee  

 jaren voldoende waarnemingen gedaan om een territorium vast te stellen. In 2004 en 
in 2006 kon volgens de richtlijnen van het BMP (Broedvogel Monitoring Project) van 
Sovon één territorium worden vastgesteld. 
 

 
Figuur 2. Alle waargenomen watersnippen per maand met het totaal boven de kolom 
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Opvallend wespje in De Brand 
 

  

Theo Peeters 
 

 
 

 
Het begin 
 

In 2020 is de insectenwerkgroep van de KNNV-afdeling Tilburg 
onder andere begonnen aan een herhaling van het 
Malaisevalproject in De Brand in 1990 (van Zuijlen et al. 1996). 

 Tijdens het sorteren van de duizenden organismen uit de Malaiseval van 30.v-6.vi.2020 
kwam ik een opvallend parasitair wespje van de familie Platygastridae tegen (zie foto). 
Dan plopt de nieuwsgierigheid ineens omhoog. Welke soort zou het zijn? Bij opvallende 
exemplaren heb je opeens meer zin om te gaan determineren; dat is ook veel leuker 
dan alleen sorteren. En opvallende soorten kun je meestal ook makkelijker op naam 
brengen. Ze zijn meestal eerder opgenomen in een determinatietabel en vaak vind je er 
foto’s van op internet. Zo begon mijn zoektocht. 
 

 
 



 23 

 
 

 
Welke soort? 
 

Welke soort komt in aanmerking voor het hierbij afgebeelde 
exemplaar van 4.35 mm? In een recent artikel van de Europese 
specialist van deze familie, Peter Buhl, vond ik een afbeelding van  

 een soort die sterk leek op ons exemplaar (Buhl & Jałoszyński 2016). Echter op het eind 
van dat artikel werd de soort vergeleken met een hele reeks gelijkende soorten. De 
zoektocht ging daarna verder met een zevental namen uit twee genera namelijk 
Prosactogaster en Platygaster. Met de tabellen van Buhl (1999 en 2006) kwam ik niet 
verder. Dan toch maar eerst een stap terug en op zoek naar een generatabel voor de 
soorten van deze familie. Maar die zijn er helaas niet veel. De meest recente is een 
vertaling uit een Russisch standaardwerk uit 1978 (Kozlov 1988). Via die generatabel 
kwam ik uit op het genus Prosactogaster. Vervolgens staat er in dat boek helaas geen 
soortentabel van dat genus, maar meldt de auteur alleen ‘Ongeveer 30 soorten 
beschreven uit Europa’. 
Dan toch maar de Europese specialist Peter Buhl zelf geraadpleegd. Vriendelijke mail 
met foto toegestuurd en bijna per omgaande kreeg ik antwoord: Prosactogaster erdosi, 
vrouw. Jippie! 

  
 
 

 
Nieuw voor 
Nederland 
 

Met zo’n soortnaam in de pocket ga je meteen kijken of die al voor 
Nederland bekend is. Op de website nederlandsesoorten.nl stond 
de soort niet vermeld en ik heb zelf ook geen melding in de 
literatuur van haar gevonden. En ook op waarneming.nl werd de  

 soort niet teruggevonden. Wel tekende Snellen van Vollenhoven (1880) op plaat 45 van 
zijn machtige werk Pinacographia twee soorten met lange achterlijven die lijken op de 
door ons gevonden soort, nl. Epimeces subulatus en E. phragmites. Over de vindplaats 
van de getekende exemplaren staat niets geschreven; wel staat in de toelichting: ‘Bij het 
geslacht Epimeces Wesm. is het achterlijf van het wijfje zeer lang en elstvormig 
toegespitst’. Het zijn beide zwart-wit tekeningen en alleen na het bestuderen van de 
oorspronkelijke exemplaren kun je hierover meer concluderen. Ik hoop die exemplaren 
in de komende winter terug te vinden in de nationale collectie van Naturalis in Leiden. 
Op grond van mijn recherchewerk mag vooralsnog worden aangenomen dat de soort 
nog niet bekend is in ons land. Dat is overigens niet verwonderlijk als je kleine zwarte 
wespjes bestudeerd. De biodiversiteit van vele kleine organismen (< 5 mm) in ons goed 
onderzochte land is nog onvoldoende bekend. Kortom een leuke ontdekking zomaar 
even tussendoor tijdens ons onderzoek in De Brand. 
Rest nog het bijschrift van de prachtige foto hierboven van mijn collega Rik Delhem. 
Prosactogaster erdosi, vrouw 4.35 mm. Nieuw voor Nederland: Udenhout, De Brand, 
51.6322°N - 5.1333°E, 1 vrouw 30.v-6.vi.2020, gevangen met een Malaiseval door de 
IWG KNNV-afdeling Tilburg, determinatie P.N. Buhl, collectie Natuurmuseum Brabant. 
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Biologie 
 

Het eerste deel van de zoektocht, de soortnaam, zit erop. Echter een 
naam zegt zo weinig. Hoe en waar leeft dat wespje? Wat is haar 
gastheer? Hoe gedraagt het wespje zich? Met een soortnaam kun je  

 gericht gaan zoeken naar antwoorden op dergelijke vragen. Dat het wespje tot de 
familie van de Platygastridae behoort kon ik zelf met zekerheid zeggen omdat ik me de 
afgelopen jaren de families van de orde van de Hymenoptera of vliesvleugeligen eigen 
heb gemaakt. Dat zijn er inmiddels bijna 70. Veel enthousiasme, tijd en geduld voor het 
op naam brengen van insecten zijn belangrijke ingrediënten die je nodig hebt om zover 
te komen. En vooral ook veel plaatjes kijken, zodat je beelden in je geheugen krijgt 
waarop je terug kunt vallen in je zoektocht. De kleine wespjes zijn niet alleen mijn werk 
maar ook mijn passie geworden. Platygastriden leggen hun eieren in andermans eieren 
en komen als adult in het larve- of popstadium van hun gastheer weer te voorschijn. 
Gastheren zijn vooral galmuggen (Cecidomyiidae); enkele soorten parasiteren witte 
vliegen, wolluizen of kevers. Voor meer informatie over deze familie verwijs ik hier naar 
mijn artikel over foedraalwespen (Peeters 2018). 

  
 
 

 
Prosactogaster 
erdosi 
 

Tenslotte, wat is bekend van de verspreiding en de biologie van 
Prosactogaster erdosi? Het genus Prosactogaster werd voor het 
eerst beschreven door Kieffer in 1914. Tegenwoordig wordt het 
genus vaak niet als een zelfstandig genus beschouwd maar tot het  

 zeer soortenrijke genus Platygaster gerekend (Buhl et al. 2016, Fauna Europaea 2020). 
Meer onderzoek in de toekomst zal uitwijzen tot welk genus we de soort het best 
kunnen rekenen. Hier handhaaf ik de genusnaam Prosactogaster omdat die in de 
literatuur het meest wordt gebruikt voor deze soort. 
Op de website Fauna Europaea (2020) is de soort alleen gemeld van Oostenrijk, 
Hongarije en Zweden. Uit de literatuur die ik heb gezien, is ze tevens bekend van Polen 
en Roemenië (Buhl & Jałoszyński 2018). 
Prosactogaster erdosi is beschreven door Szelényi in 1958 van door Dr. J. Erdős 
gekweekte exemplaren uit een onbekende galmug op riet. Meer waarnemingen of 
kweekresultaten uit de literatuur heb ik tot op heden niet kunnen vinden. De gastheer 
(of gastheren) van het kleine wespje blijft dus nog een raadsel. 
Op internet vond ik een paar prachtige foto’s van het gedrag van Prosactogaster erdosi 
(zie hieronder). Daarop kun je niet alleen zien hoe het eileggen plaats kan vinden, maar 
ook dat verschillende vrouwtjes met elkaar concurreren bij de eiafzet. Overigens wordt 
de daar genoemde gastheer, de riethalmgalmug Lasiogptera flexuosa, niet gemeld voor 
Nederland in Beuk (2002) en Roskam & Carbonnelle (2015). Toch is die soort 
opgenomen in de naamlijst op de website nederlandsesoorten.nl, en ook op 
waarneming.nl staan enkele, niet bevestigde, vermeldingen. Volgens Paul Beuk en Hans 
Roskam (schrift. meded.) is echter ook de status van de riethalmgalmug in ons land nog 
een op te lossen raadsel. 
Welnu, dat alles kun je toch niet bedenken als je aan zo’n zoektocht begint! 
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Prosactogaster erdosi met haar gastheer de riethalmgalmug Lasioptera [= Microlasioptera] flexuosa  
op een rietstengel (foto’s Siegfried Keller) 
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Dankwoord 
 

Allereerst dank aan Peter Neerup Buhl voor het determineren van 
de soort aan de hand van de foto. Voor het ter beschikking stellen 
van de prachtige foto’s gaat mijn dank uit naar Rik Delhem &  

 Siegfried Keller (http://biosys.e-pics.ethz.ch). Paul Beuk en Hans Roskam dank ik voor 
hun informatie over genoemde galmug. 
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Nieuwe natuur langs de Donge 
 

  

Guido Stooker 
 

 
 

 
De Donge 
 

De Donge is een waterloop die begint als Leij, een beekje dat 
ontspringt nabij de Belgisch-Nederlandse grens. Stroomafwaarts 
voert het watertje ons onder meer door mooie natuurgebieden als  

 het Riels Laag en De Kaaistoep. Na de A58 verandert de naam in Oude Leij en als het 
beekje onder de Bredaseweg doorgaat, heeft het meer het karakter van een klein 
riviertje gekregen en wordt vanaf daar de Donge genoemd. De Donge eindigde haar 
loop vroeger bij Geertruidenberg in de Maas.  

   

 
                             Donge met bovenloop Leij (Wikipedia) 
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 Ter hoogte van de Reeshof was oorspronkelijk nauwelijks sprake van een scherp 
begrensd riviertje, maar stroomde het water weg door een diffuus afwaterend 
doorstroommoeras, de Dalemse Moerassen en verderop het Rijense Broek geheten. 
Deze moerassen bestonden uit kwel- en overstromingsgraslanden die door de boeren 
alleen als hooiland konden worden gebruikt. Toen het landbouwgebruik intensiveerde, 
werd er een vrij rechte waterloop door het moeras gegraven, waardoor de afwatering 
van het gebied werd verbeterd. Het restant daarvan zien we terug in de waterloop langs 
het Staatsbosbeheer-reservaat De Rekken. We spreken dan midden 19e eeuw. Al eerder 
was er een forse ingreep in het gebied uitgevoerd door het graven van het 
Wilhelminakanaal, dwars door het natte moeras- en broeklandschap. Toch was het 
grondgebruik toen nog dermate extensief, het gebied onbebouwd en zonder verharde 
infrastructuur, waardoor er nog veel natuurwaarde aanwezig was, zowel wat betreft de 
flora als weidevogels en winterganzen. In de eerste helft van de 80-er jaren van de 
vorige eeuw onderging het gebied een ruilverkaveling ‘oude stijl’ die de 
waterhuishouding, de perceelsgrenzen en daarmee het landschap en de 
natuurwaarden sterk hebben doen veranderen. De aanleg van de Vinex-wijk Reeshof en 
het ‘onthoofden’ van de Donge -door deze haar water in het kanaal te laten storten- 
alsmede de steeds verder intensiverende landbouw zorgden voor de genadeklap.  
 

 
 

 
Nieuwe natuur in 
de Reeshofweide 
 

Toen de gemeente eind vorige eeuw toestemming kreeg om met 
de bebouwing van de Reeshof ‘de sprong over de Donge’ te 
maken, kon dat alleen door het verlies aan landschap en natuur 
ter plaatse te compenseren door een robuuste ecologische  

 verbindingszone langs de Donge te realiseren. De Dongevallei, zoals die er nu ligt, is 
daar het resultaat van: een fraai natuurgebied binnen de bebouwde kom met heel veel 
bijzondere planten en dieren. Maar de inrichting van het laatste stukje, de 
Reeshofweide, ontbrak nog steeds. Allerlei planologische belemmeringen voorkwamen 
dat het natuurontwikkelingsproject Dongevallei kon worden afgerond. Totdat er in het 
beleid aandacht kwam voor stadsrandontwikkeling met (zoals dat in beleidsjargon zo 
fraai genoemd wordt) verweving van groene (=natuur), blauwe (=waterhuishouding) en 
rode (=bebouwing) functies. 
In november 2015 werd ik gevraagd als gebiedskenner (ik telde daar al jaren de 
vogeltjes) zitting te nemen in de Klankbordgroep Reeshofweide als vertegenwoordiger 
van de KNNV. De vijf jaar daaropvolgend was een proces van informatie aanleveren, 
advisering, bezwaar maken en compromissen sluiten. Behalve ca. 20ha natuur is er ook 
een volkstuincomplex ingericht en komt er midden in het gebied een bouwblok van ca. 
30 éénlaags-woningen in een gesloten carré. Rood betaalt voor groen! Dit jaar zijn ze 
gestart met de uitvoering.  
Het plan is niet geworden wat ik er van gehoopt had. Er wordt naar mijn zin te veel 
(parkachtig) aangelegd en te weinig gekeken naar de natuurlijke potenties van bodem, 
waterhuishouding en het historische landschap. Het sluit daarom in alle opzichten goed 
aan bij de Dongevallei, die ook op vrij onnatuurlijke wijze is aangelegd.  
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Het is qua natuurwaarden allicht beter dan de maïspercelen die er lagen en ik ben er 
zeker van dat er interessante ontwikkelingen gaan plaatsvinden. Bestaande 
natuurwaarden, zoals de ondiepe plassen bij de zwaaikom en de poel met zeldzame 
plantensoorten ten zuiden van de zichtwal zijn ‘gered’.  
 

 
Blauwborsten zullen het kleinschalige moeraslandschap zeker weten te vinden (foto Guido Stooker) 
 

Een van de meest aansprekende onderdelen van het project is de aanleg van een 
geheel nieuwe loop voor de Donge. Vanaf de bestaande brede waterloop die nu in het 
Wilhelminakanaal uitmondt, zal in open verbinding een nieuwe meanderende beek 
worden gerealiseerd, die aansluit op de bestaande Dongeloop langs De Rekken. De 
bedoeling van het waterschap is dat de Oude Leij en de Donge weer over de gehele 
lengte vispasseerbaar worden gemaakt. In het kader van klimaatadaptatie van de 
stadswaterhuishouding krijgt de beek een breed winterbed en een smal zomerbed; in 
dwarsdoorsnede een zogenaamd accolade-profiel genoemd. Dat wil zeggen dat bij hoge 
hemelwaterafvoer in de Reeshof de beek in staat is om water te bergen voordat het 
benedenstrooms gelegen gebieden bij Dongen inundeert. Het gebied zal net als de 
Dongevallei begraasd worden met aanvullend maaibeheer om te sterke verruiging en 
verbossing te voorkomen. Er wordt een aantal poelen aangelegd, waaronder een 
‘educatieve poel’ waar door de jeugd met schepnetjes mag worden gevist. Het gebied is 
verder niet toegankelijk, maar er lopen wel enkele strategisch gesitueerde wandel- en 
fietspaden doorheen, waardoor het gebied toch goed beleefbaar is voor het publiek. 
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Nieuwe natuur in 
de Lange Rekken 
 

Toen ongeveer 10 jaar geleden de noordwestelijke tangent van de 
weg rond Tilburg (de Burg. Letschertweg) werd aangelegd, legde 
de Provincie aan de gemeente Tilburg een 
natuurcompensatieverplichting op: ze moest gronden in de directe  

 nabijheid aankopen en deze inrichten als vogelgebied. Hiermee zouden de natuur- en 
landschapswaarden, die bij de aanleg van de rondweg verloren zouden gaan, 
gecompenseerd worden. Deze verplichting was gebaseerd op de eertijds hoge 
ornithologische waarden van het gebied, onder andere pleisterplaats van de 
taigarietgans. De gemeentegrens houdt echter op bij de rondweg en het bosgebied van 
Staatsbosbeheer. Tilburg heeft daarom op grondgebied van de gemeente Gilze-Rijen (!) 
een oppervlakte van ca. 17ha landbouwgrond aangekocht. Door bezwaarprocedures 
van lokale agrariërs heeft het nog 10 jaar geduurd voordat de schop de grond in kon. 
Afgelopen voorjaar is men eindelijk gestart met de werkzaamheden en op 20 augustus 
jl. werd het werk officieel opgeleverd met toespraakjes van de groene wethouders van 
de gemeenten Tilburg en Gilze-Rijen, een korte excursie onder leiding van mij door het 
nieuwe gebied en een borrel met napraat. Ook bij dit natuurontwikkelingsproject ben ik 
betrokken geraakt. Hoe is dit alles tot stand gekomen? 

 

 
   De kwelsloten en natuurvriendelijke oevers zullen ongetwijfeld veel interessante planten en dieren gaan  
   opleveren (foto Guido Stooker) 
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Ik raakte 
betrokken… 
 

Tijdens een vogelinventarisatie in de Rekken kreeg ik van een ter 
plaatse maaiende boer te horen dat er dwars door het gebied een 
380kV-hoogspanningsleiding zou komen. Huh… een 
hoogspanningsleiding door een vogelgebied? Dat ga ik proberen  

 tegen te houden! Daarop heb ik contact gezocht met de gemeente Tilburg, de BMF en 
Staatsbosbeheer en in samenwerking met hen bijgedragen aan een bezwarennotitie 
(rapport) waarin ik de natuurwaarden van het gebied van de Lange Rekken en de 
toekomstige vogeldoelstelling uitgebreid heb toegelicht. Gelukkig werd voor een ander 
tracé gekozen, maar mijn belangstelling voor de ontwikkeling van de Lange Rekken was 
gewekt. Ik heb ontwerpschets en inrichtingsplannen opgevraagd en zag dat er veel 
sloten vergraven zouden worden. Tijdens mijn vogelmonitoring had ik echter gezien dat 
er heel leuke plantjes groeiden in de bestaande sloten. Ik heb toen een gedetailleerde 
floristische inventarisatie uitgevoerd en de gemeente geadviseerd voorzichtig te zijn 
met de bestaande natuurwaarden. Tegelijkertijd had ik contact met de groep van 
vrijwillige weidevogelbeschermers ABG-gemeenten en het Coördinatiepunt 
Landschapsbeheer Brabants Landschap. Wij waren gezamenlijk van mening dat de 
herinrichting van het gebied beter kon worden afgestemd op het herstel van de 
zogenaamde ‘boerenlandvogels’, zoals kievit, scholekster, veldleeuwerik, graspieper, 
gele kwikstaart, kwartel, patrijs, roodborsttapuit en kneu. Voor grutto, tureluur en 
andere kritische weidevogels was het gebied veel te klein en landschappelijk te 
besloten van karakter. De zeldzame taigarietgans kwam er al lang niet meer pleisteren.  
 

 
 

 
En werd gevraagd 
 

Halverwege 2017 werd ik gevraagd mijn gebiedskennis en 
deskundigheid met betrekking tot de inrichting en het beheer van 
boerenlandnatuur te delen in een projectgroep. Dat laat ik me 

 geen twee keer vragen! Samen met Maaike Riemslag van de weidevogelgroep ABG-
gemeenten hebben we voorstellen tot verbetering gedaan. De omringende boeren 
lagen echter nog steeds dwars. Om het proces niet te vertragen (we hadden tenslotte al 
10 jaar op de uitvoering gewacht!) hebben we eieren voor ons geld gekozen. In het kort 
komt het hierop neer: Het gebied krijgt een onafhankelijk peilregiem, het waterpeil in 
de sloten gaat in 3 jaartrapjes ca. 60cm omhoog en er komt ca. 2,5km aan 
natuurvriendelijke oevers langs de sloten (talud 1:3). Het beheer zal geëxtensiveerd 
worden en bestaan uit een zogenaamd ‘lappendeken’-beheer: hooilandjes, weilanden 
en akkertjes in een kleinschalig mozaïek. De hooilanden krijgen uitgestelde maaidata, er 
wordt alléén ruige stalmest gegeven en natuurlijk geen gebruik van pesticiden. Er zullen 
vogelakkertjes en bloemrijke ruigtes worden aangelegd met daartussen ‘keverbanken’; 
dat zijn ca. 2m brede, licht verhoogde grondrichels die aantrekkelijk zijn voor insecten 
(en muizen). Patrijs, fazant, torenvalk en steenuil zullen daar van profiteren. In de 
verbrede sloten hopen we weer de typische waterinsecten, amfibieën en vissen van de 
ouderwetse boerensloot terug te krijgen. Het gebied is vanwege de 
verstoringsgevoeligheid niet toegankelijk voor het publiek, maar wel erg goed te 
beleven vanaf het wandelpad langs de Donge. Ik hoop nog toestemming en geld te 
verwerven voor de aanleg van een eenvoudig observatieplatform.  
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De toekomst 
 

Wat leren we van deze twee voorbeelden van KNNV-betrokken-
heid bij natuurontwikkeling in de directe woonomgeving? 
Allereerst is er gebiedskennis nodig en kennis van de aanwezige of  

 te verwachten natuurwaarden. Monitoring van die natuurwaarden is dan een eerste 
vereiste. Daarnaast is passie en een enigszins activistische instelling nodig. Je moet er 
wel voor gaan! Je ontmoet als natuurvrijwilliger veel weerstand (kan niet, mag niet, 
geen geld voor, andere belangen, past niet in beleid, geen prioriteit, ed.). Gewoon 
doorgaan, altijd in gesprek blijven, compromissen sluiten, water bij de wijn doen, maar 
ook op tijd je rug recht weten te houden. Soms sluit een tegengeluid van de opponent 
in het overleg gewoon niet aan bij je inhoudelijke kennis of past niet bij je principes, 
normen en waarden.  
Belangrijk is om ‘the big picture’ in de gaten te houden. Zoals in mijn inleiding 
aangegeven, vormt het stroomgebied van de Oude Leij/Donge eigenlijk één groot 
aaneengesloten natuurgebied. De gemeente Tilburg heeft een paar jaar geleden met 
het waterschap een convenant gesloten om de groenblauwe kwaliteit langs het riviertje 
te bevorderen en tegelijkertijd de waterretentie-opgave vanuit de klimaatdoelstellingen 
vorm te geven. Met de herinrichting van de Reeshofweide en Lange Rekken wordt het 
kralensnoer van natte natuurgebieden langs de Donge op en nabij Tilburgs grondgebied 
voltooid. Verder stroomafwaarts neemt de gemeente Dongen het stokje over. Er ligt 
nog één opgave in het verschiet. Nu watert het nieuwe Dongebeekje af op de 
bestaande gestuwde Dongeloop langs het bos van Staatsbosbeheer. Dat 
natuurreservaat is uitermate geschikt om vorm te geven aan de waterretentie-opgave 
en het vispasseerbaar maken van de Donge. Daarvoor zou een nieuwe, meanderende 
beek moeten worden gegraven door het Staatsbosbeheer-reservaat met her en der 
langs de nieuwe beek natuurlijke retentiebekkens. Zoals ik dat ook al veel heb gezien 
tijdens mijn wandeltochten door de kleine beekdalen in Midden-Frankrijk. Ik fantaseer 
daar tijdens mijn veldbezoeken regelmatig over en vertel mijn dromen aan elke partij 
die daarbij betrokken zou kunnen zijn. Mijn dromen worden meestal bewaarheid, al 
duurt het soms wat lang. Ik hoop dat ik het nog mag beleven. 
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Boekrecensie:  
Stadsflora van de Lage Landen 

 

  

Rob Vereijken  
 

  
Inleiding 
 

De straten in onze steden en dorpen hebben een ander uiterlijk 
gekregen en dan heb ik het niet over de trends in de manier van 
bouwen, maar over de planten die je op straat tegenkomt. Het  

 soortenassortiment is uitgebreid en de begroeiingsvorm veranderd. Om deze snel 
veranderende plantenwereld bij te kunnen benen, is hulp hard nodig. Het boek 
Stadsflora van de Lage Landen prikkelt je om de planten te leren kennen en om nog 
meer door de stad te zwerven op zoek naar al het moois en bijzonders. 
 

 
 

 
 

 
Een nieuwe gids 
 

Ton Denters bracht in 2004 zijn eerste boek over stadsplanten uit. 
Daarin liep hij met het vermelden van soorten vaak voor op de 
officiële flora’s van Heukels en Eggelte, omdat het samenstellen van  

 deze flora’s jaren kost en daardoor bij bepaalde soorten al bij uitgave achter de feiten 
aan liep. Dus in de veldgids Stadsplanten van Denters vond je bepaalde planten die in 
die flora’s nog niet eens vermeld werden. Dat mankement tussen de Heukels en de 
nieuwe Stadsflora van de Lage Landen is vrijwel geheel verdwenen. Je kunt nu echt tot 
op de soort determineren in de eerstgenoemde flora en de uitkomst checken in de 
fraaie en duidelijke fotogids die Ton Denters opnieuw heeft samengesteld.  
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Leger aan 
nieuwkomers 
 

Ik ken al redelijk wat planten die in de stad voorkomen en je zou 
verwachten dat ik zo’n boek misschien niet nodig zou hebben. Het 
tegendeel is waar; ik zat al een tijdje te wachten op de vernieuwde 
uitgave. Dat heeft alles te maken met de steeds veranderende  

 plantenwereld in Tilburg. Voorheen leefde bij mij tussen de straat- en stoeptegels in de 
Tilburgse Pironstraat schijfkamille, liggende vetmuur, varkensgras en vogelmuur. De 
laatste paar jaar heeft zich daar een leger aan nieuwkomers bij aangesloten: hoge 
fijnstraal, gevlamde fijnstraal, kransmuur, gehoornde klaverzuring en stijf 
straatliefdegras. Het zijn vaak zeer dominantie en, zoals bij de fijnstralen, ook hoog 
opschietende planten. De tijd van alleen de Canadese fijnstraal is allang voorbij. De 
hoge fijnstraal heeft onze steden in 10 jaar totaal overgroeid en de ruige fijnstraal gaat 
waarschijnlijk diezelfde kant op. Deze soort zit al lekker in het zadel in de West-Vlaamse 
steden en via Zuidwest-Nederland en de Randstad waait hij nu met zijn zaadjes ook de 
Brabantse steden binnen. In mijn straat vond ik hem eind augustus, en volgens mij, voor 
het eerst in Tilburg. Maarten Mandos ontdekte hem ook in augustus nabij 
Hilvarenbeek. Zo’n uitbreiding kan dus razendsnel gaan, maar niet alleen bij de 
fijnstralen, want ook allerlei ‘vreemde’ leeuwenbekken, klokjes, klaprozen&papavers, 
ooievaarsbekken en helmbloemen duiken ineens op allerlei stadse plekjes op. In deze 
nieuwe Stadsflora kom je heel wat planten tegen die je niet of heel slecht kent. Door 
het bekijken van de foto en de begeleidende tekst heb je een grotere kans om de juiste 
soort te vinden; zeker als het erg op elkaar lijkende soorten zijn. 
 

 
                        De schijnpapaver is een opvallende nieuwkomer die al op meerdere plaatsen in Tilburg groeit, 
                        zoals op deze foto in de Catherinedreef (foto Loes van Gorp) 
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800 soorten en 
ecologie 
 

In het boek worden 800 soorten, waarvan verwacht wordt dat ze in 
de stad zullen blijven, beschreven. Hoe de soorten de stad 
binnenkomen komt in het boek aan bod, evenals een verdere uitleg 
over de stadsecologie. Het blijkt dat de biodiversiteit aan planten in  

 steden mondiaal toeneemt, maar dat de variatie tussen de steden afneemt. Dit 
betekent dat de steden op wereldschaal wat plantengroei betreft steeds meer op elkaar 
gaan lijken. Onze steden worden ook steeds warmer, waardoor warmteminnaars vrijwel 
overal bevoordeeld worden. 

  
 
 

 
26 steden 
 

In deze Stadsflora van de Lage Landen worden specifiek 26 Vlaamse 
en Nederlandse steden beschreven met hun bijzondere biotopen. 
Vaak komen daar muren in voor, maar ook binnenhofjes, parken en  

 havens. Het leuke is dat door al deze steden een speciale plantenroute beschreven is. 
Zo kun je een bezoek aan een oude historische stad eenvoudig combineren met een 
plantenzoektocht. En natuurlijk is Tilburg een van deze 26 steden met een beschreven 
route langs de Piushaven. 
 

 
 

 
Veel informatie 
 

Het boek is fraai vormgegeven door onder andere Hans Lodewijkx, 
die wij natuurlijk kennen van het Kaaistoepboek. Naast de fraaie en 
heldere foto’s staat bij de hoofdbeschrijving van de soorten ook  

 wanneer de bloeiperiode van de plant is en hoe algemeen hij voorkomt. Daarnaast lees 
je wat de status van de soort is: historisch, recent of tijdelijk.  
De soorten zijn binnen het boek per kleur gerangschikt. Dit geeft altijd twijfelgevallen 
zoals de witte stokroos die bij de rode bloemen staat en de grotere wolfsmelken die ik 
wat bloemkleur betreft eerder bij geel dan bij groen zou zoeken. Het oranje havikskruid 
staat bij geel en het rood guichelheil bij rood, terwijl de onderlinge kleur niet veel voor 
elkaar onderdoet. Zelf houd ik het meest van flora’s die op families ingedeeld zijn, maar 
in dit boek, met veel nieuwe onbekende soorten waarvan de familie niet eens duidelijk 
is, is de keuze voor kleurrangschikking verklaarbaar.  
Het is wel jammer dat de Stadsflora van de Lage Landen dit voorjaar net iets later 
uitkwam dan de Heukels. Daardoor was het niet meer mogelijk om bij de stadsplanten 
in de Heukels te verwijzen naar de pagina waar die soort in de nieuwe Stadsflora 
beschreven wordt. Nu wordt helaas nog verwezen naar de pagina’s in het eerste 
Stadsplantenboek uit 2004. 
 

 
 

 
Een aanrader 
 

Al met al is het boek een aanrader voor iedere plantenliefhebber die 
graag op onderzoek uitgaat in de stad. Ton Denters houd je daarbij 
scherp en lekker onderzoekend.  

 Stadsflora van de Lage Landen. Auteur: Ton Denters. Fontaine Uitgevers Amsterdam. 
ISBN 9789059569737. Prijs € 34,99. 
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Museumnieuws 
 

 Natuurmuseum Brabant activiteiten 4e kwartaal 2020 
Spoorlaan 434, Tilburg 

  
 
 

 
Een aangepast 
museum  

Eind juni ging Natuurmuseum Brabant, na een periode van ruim 
drie maanden, weer open voor publiek. Met een flink pakket aan 
maatregelen om een veilig museumbezoek te kunnen garanderen: 
dranghekken, bewegwijzering, extra schoonmaakrondes en  

 aanpassingen in de tentoonstellingen. En vooral: een online ticketing systeem, zodat de 
bezoekersaantallen gecontroleerd konden worden en iedereen anderhalve meter 
afstand kon houden.  
Dat werkte goed. De bezoekers kwamen gelukkig al snel weer en de reacties waren 
positief. Het werd erg gewaardeerd dat er veel moeite was gedaan om de 
coronamaatregelen te implementeren. Natuurlijk was het ook wennen: spontaan naar 
het museum komen kon niet meer, het plannen van een bezoek was lastig (vooral op de 
langere termijn) en een vaste route met kinderen was ook even improviseren. Maar de 
recensies waren goed en de bezoekersaantallen ook. 
Het blijft nog even zoeken naar wat er mogelijk is: de regels werden versoepeld en 
vervolgens weer aangescherpt. Daardoor is het nog steeds niet mogelijk om (’s avonds) 
het museumgebouw weer open te stellen voor verenigingen en groepen. We willen 
graag, maar het mag niet!  
Omdat de maatregelen rondom het coronavirus nog steeds regelmatig veranderen, 
blijft onze website de belangrijkste informatiebron. Daar staat de meest actuele 
informatie op, zoals over de lezingen (in 2021) en eventuele activiteiten in de 
herfstvakantie. 
Hopelijk blijft iedereen gezond en zien we jullie weer snel terug in het museum!  

  

 
 

 
Geen lezingen 

In verband met alle coronamaatregelen heeft het museum 
besloten om dit najaar geen lezingen te programmeren. De 
voorbereiding is complex, omdat niet duidelijk is wanneer er  

 groepsactiviteiten gepland kunnen worden. Daarnaast is de capaciteit van het 
museumtheater meer dan gehalveerd. Via de website en de volgende Oude Ley worden 
eventuele nieuwe data voor lezingen bekendgemaakt. 

  
 
 

 
Comedy Wildlife 
2020 

Inmiddels wordt het een begrip: in het najaar komen de finalisten 
van de fotowedstrijd Comedy Wildlife Photography Awards weer 
(exclusief) naar Tilburg. Ook dit jaar blijven thema en doelstelling 
onveranderd: dieren zijn gefotografeerd in (onbedoeld) komische  

 situaties. Op deze manier wordt humor ingezet als middel om aandacht te vragen voor 
natuurbescherming. 
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Foto- 
tentoonsteling 
Yellowstone 

Vanaf september kom je in het museum de prachtige natuurfoto’s 
van wildlifefotograaf Wim van Passel tegen. Ze hangen in de 
Potviszaal en op de eerste en tweede verdieping. Van Passel is 
geen onbekende voor het museum: al eerder waren foto’s van zijn 
poolreizen te zien in de tentoonstelling IJzige Schoonheid (2009). 

 Dit keer kunnen we genieten van een reis die Van Passel vorig jaar maakte naar 
Yellowstone in de Verenigde Staten, aan het einde van de Indian Summer en tijdens de 
eerste sneeuwval.  
Het Yellowstone National Park (bijna 9000 km2 groot) is gesitueerd op een vulkanische 
hotspot: de grootste caldeira (krater) ter wereld. Een heel bijzondere plek, een 
supervulkaan, waarvan er maar enkele zijn op de wereld. De sporen van het 
onderliggende vulkanisme zijn duidelijk zichtbaar in het fascinerende landschap. Er zijn 
meer dan 10.000 geothermische waterbronnen en 200 geisers. Verder is het landschap 
grotendeels bebost en bevolkt door onder andere bizons, herten, beren, coyotes en 
wolven. Maar Yellowstone heeft nog meer te bieden: als je ernaar kijkt, zie je een 
ongekende schoonheid. Zowel de ongekende kleurenpracht als de buitensporige 
vormgeving van de aardkorst zouden menig abstract schilder of beeldhouwer jaloers 
kunnen maken. ‘Dit is waarlijk de ultieme kunst van Moeder Aarde’, aldus van Passel. 
Dankzij de camera van Wim van Passel kunnen we nu meegenieten van de kracht en 
pracht van Yellowstone. De foto’s zijn te zien tot het einde van dit jaar.  
 

 
Yellowstone (foto Wim van Passel)  
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Witte gij ut? 
 

  

Rob Vereijken 
 

 
 

 
Vreemde wortels 
sierkers 
 

In de vorige aflevering van deze rubriek beschreef Joost Pompe 
een Japanse sierkers met een heel vreemd wortelstelsel. Het 
waren heel dikke, maar oppervlakkige wortels, die horizontaal in 
zijn tuingrond zaten. Piet Bevers reageerde omdat hij ooit ook  

 zoiets in zijn tuin heeft aangetroffen. Hij bouwde in 1980 in de Beeklaan (de Blaak) in 
Tilburg zijn eerste huis. Bij de inrichting van zijn tuin plantte hij onder andere 
fruitbomen en een prunus aan.  
Het viel hem in het begin op dat bij flinke regenbuien het water lang op het gras bleef 
staan. Na een tiental jaren moest de prunus uit de tuin omdat Piet daar graag een vijver 
wilde aanleggen. Het begin van het uitgraven van de wortel ging zonder problemen. 
Nadat zo’n driekwart er uit was, bleek er rechts van de stam een dikke wortel met een 
omtrek van 35 centimeter te zitten. Deze groeide ruim een meter horizontaal en ging 
pas daarna de diepte in. Volgens Piet kwam dit door de steenharde leemlagen die de 
wortel tegenhielden, waardoor deze eerst ondiep naar rechts groeide en pas na de 
leemlaag de diepte inging. Ook zijn coniferen leden onder dit probleem. Hierdoor was 
het voor Piet ook duidelijk waardoor er zo lang water in zijn tuin bleef staan.  
We zijn natuurlijk wel benieuwd of Joost, bij het uitgraven van zijn sierkers, ook dichte 
aardlagen aangetroffen heeft? 

  

 
                  Boomstam en stukken boomwortel van de Japanse sierkers (foto Joost Pompe) 
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Steentjes in 
mussenmaag 
 

Ik worstelde zelf met de peuterende huismussen, die de voegen in 
de muur van mijn tuin steeds verder aan het leegeten waren. Van 
meerdere mensen heb ik gehoord dat ze dat ook weleens gezien 
hebben, maar de precieze oorzaak wisten zij ook niet.  

 Erik Blommestijn is een van de fanatiekste Tilburgse vogelaars en hij dook in de 
Nederlandse en Engelse literatuur hierover. Daarin vond hij de twee al geschetste 
mogelijke oorzaken: mussen hebben de kalk nodig om hun eieren en botten steviger te 
maken, maar tegelijkertijd werd vrijwel altijd verwezen naar de noodzaak om 
voldoende heel kleine steentjes en gruis in het mussenmaagje te hebben. Met de 
scherpe en harde onderdelen bewerken ze de zaden die ze hebben opgeslokt. Daarmee 
worden deze fijner gemalen en zijn ze gemakkelijker verteerbaar. Ook las Erik dat 
sommige vogels, die veel insecten met harde skeletten eten, ook van deze techniek 
gebruik maken.  
De mussen doen het rond en in mijn tuin in de Pironstraat steeds beter en wie weet 
heeft de muur daar een steentje aan bijgedragen. 
 

 
Deel van de voeg is verdwenen (foto Rob Vereijken) 
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Onttopte 
krabbenscheer 
 

Bob Cremers heeft een nieuwe vraag voor ons. Bij een bezoek aan 
de Dommel, nabij het Bossche Broek, trof hij de krabbenscheer 
aan. Altijd een bijzondere en leuke plant, die hier zoals gewoonlijk 
ook in een verlandingszone groeide. Maar Bob ontdekte wel iets  

 vreemds aan de rozetachtige bladeren die boven het water uitgroeiden: alle toppen 
ontbraken. De grote vraag is natuurlijk: waardoor komt dat en wie heeft dat mogelijk 
gedaan?  
 

 
Krabbenscheer zonder bladtoppen (foto Bob Cremers) 

  
 
 

 
Reacties en 
nieuwe vragen  

Heeft u informatie over de bladeren van de krabbenscheer zonder 
top? Stuur dan uw reactie naar Rob Vereijken:  0683125218 of  

 rob.vereijken@planet.nl. Ook nieuwe vragen en onbekende 
waarnemingen zijn welkom. Reacties tot 17 november 2020  

 kunnen in de volgende aflevering verwerkt worden. 
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