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Redactioneel 
 
De redactie van de Oude Ley wenst al haar lezers een groen en gezond 2021!  
Wij hopen -en wensen dat een ieder toe- dat we in 2021 weer volop en zonder 
beperkingen met elkaar mogen én kunnen genieten van al het moois en bijzonders 
dat de natuur ons te bieden heeft. 
 
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 
 

  
  

Bijzonder 
jubileum  
Ger Bogaers 
 

Ger is 75 jaar lid van onze vereniging. Zo’n mijlpaal heeft niemand 
eerder bereikt. Op 7 september 1945 meldde de nog jonge Ger zich 
bij de toenmalige NNV in Tilburg. Hij wilde graag lid worden en 
vogels bestuderen. De eerste jaren richtte hij zich vooral op 
vogelonderzoek en vogelringen, maar ondertussen ging hij zich voor  

 allerlei natuurzaken interesseren. Hij zette zich ook in voor onze afdeling: 33 jaar was hij 
bestuurslid en hij organiseerde talloze excursies en weekenden.  
Als iemand heel lang lid is van een vereniging, zie je dat die persoon zich op den duur 
rustig terugtrekt. Ger is uit ander hout gesneden. Hij heeft wel de coördinatie van de 
paddenstoelenwerkgroep overgedragen aan José, maar het liefst gaat hij nog met elke 
paddenstoelenexcursie mee. Het lopen gaat moeilijker, maar zijn hulpmiddel wordt 
vaak gebruikt als mobiel onderzoekscentrum. De deelnemers aan de excursie brengen 
vondsten naar Ger en die kan er rustig, samen met de anderen, een naam aan proberen 
te geven. En van samen met anderen de natuur intrekken, en vroeger ook steevast met 
zijn vrouw Riki, geniet hij nog steeds met volle teugen. 
Afgelopen december is Ger 91 jaar geworden en in september jl. was hij 75 jaar lid. 
Proficiat! Hij heeft gedurende die KNNV-jaren de vereniging en het Brabantse landschap 
ontzettend zien veranderen, maar zijn passie daarvoor is niet verdwenen. We hopen 
nog jaren van zijn positieve, gezellige en boeiende aanwezigheid te genieten.  
 

 
Enkele leden van de paddenstoelenwerkgroep rond het ‘mobiele werkstation’ van Ger (foto Cor Klijsen) 
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Terugblik 
Kaaistoepjaar 
2020 
 

In 2020 stonden we stil bij 25 jaar onderzoek in De Kaaistoep. Het 
werd een bijzonder jaar. Na drie jaar noeste arbeid door de auteurs, 
zou op 14 maart 2020 het boek verschijnen. Vanwege corona ging 
dat niet door, maar verschillende oplossingen hebben ervoor 
gezorgd dat er inmiddels toch al 900 exemplaren verkocht zijn. 

 Er werden lovende recensies geschreven, het boek werd besteld door belangstellenden 
uit het hele land en het stond in de longlist voor de Jan Wolkersprijs. Er zijn nog 
voldoende boeken op voorraad. Mocht je nog een leuk cadeau zoeken voor een 
familielid of een goede vriend, neem gerust contact op met de secretaris om het boek 
bij haar op te halen.  
Ook was er een symposium gepland over het belang van onderzoek door burgers, zoals 
in De Kaaistoep, voor kennis over de natuur. Een live-symposium was niet haalbaar, 
maar een uitzending die digitaal gevolgd kon worden wel. De werkgroep heeft in een 
betrekkelijk korte tijd een programma van ruim een uur gemaakt en het live gestreamd 
via ons KNNV-YouTube kanaal. Aan het eind van de uitzending sloot wethouder Mario 
Jacobs aan om aan Paul van Wielink de Tilburgtrofee uit te reiken voor zijn enorme 
betrokkenheid bij het onderzoek in De Kaaistoep. 
 

 
Paul met zijn vrouw Gea na uitreiking van de Tilburgtrofee (foto Joris Buijs) 
 

Inmiddels is de uitzending al bijna 1.100 keer bekeken. Op deze manier hebben we veel 
belangstellenden kunnen bereiken en is deze manier van werken zeker succesvol te 
noemen. Op dit moment wordt de uitzending omgezet in een film, maar dan zonder de 
kleine technische probleempjes die in de livestream zaten.  
Zodra de film beschikbaar is, wordt hij op de website geplaatst.  
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De publieksexcursies in De Kaaistoep zijn bijna allemaal doorgeschoven naar 2021. Er 
zijn slechts twee excursies doorgegaan. Nieuwe mogelijkheden dus in 2021. In de 
volgende Oude Ley zal de nieuwe planning worden gepubliceerd of kijk half maart op 
de website. Tenslotte is het onderzoek in De Kaaistoep nog in beeld gebracht met een 
foto-expositie. De fotowerkgroep heeft hieraan meegewerkt en gelukkig zijn er nog veel 
belangstellenden komen kijken. 
 

  
Jaarvergadering 
2021 
 

Een echte algemene ledenvergadering in januari is waarschijnlijk 
nog niet mogelijk. Daarom heeft het bestuur besloten de ALV 
voorlopig door te schuiven naar dinsdag 30 maart. Het verslag over 
2020 door secretaris en penningmeester wordt natuurlijk wel  

 gemaakt. Ook zal de kascontrole gewoon plaatsvinden.  
Mocht het in maart nog niet mogelijk zijn bijeen te komen, dan laten we je tijdig weten 
hoe we de ALV gaan organiseren.  
 

  
Contributie 
2021 
 

Bij deze Oude Ley tref je het verzoek aan om de contributie te 
betalen. De penningmeester wil graag alle betalingen voor 1 maart 
2021 hebben ontvangen. Wil je bij de mededelingen duidelijk je 
naam vermelden? Er zijn meerdere leden met dezelfde achternaam 

 en dat geeft soms wat verwarring.  
 

  
Overig nieuws 

 

Op dit moment is de KNNV Landelijk, samen met de ruim 40 
afdelingen, in overleg over het beleid en de strategie van de 
vereniging voor de komende twee/drie jaar. Het bestuur kan dit niet  

 alleen en zoekt leden die mee willen denken om de afdeling actief, herkenbaar en 
springlevend te houden. Doe mee en meld je aan: 

 secretaris@tilburg.knnv.nl. 
 
Oproep 
De gemeente Goirle wil een zonnepanelenveld aanleggen op een perceel waar nu nog 
een akker is en monitoren welk effect een dergelijk zonnepanelenveld heeft op de 
biodiversiteit aldaar. Aan het B-team in Goirle is gevraagd deze monitoring uit te 
voeren. Aangezien zij dit niet alleen kunnen, roepen zij de hulp van KNNV-leden in voor 
het inventariseren van bijvoorbeeld planten, insecten, vogels en het bodemleven. 
Vooral leden die in Goirle wonen worden uitgenodigd mee te doen. Geïnteresseerd?  
Meld je aan via  secretaris@tilburg.knnv.nl. 
 
Nieuwe website 
De KNNV krijgt een nieuwe website en daarmee ook onze afdeling. Op dit moment 
wordt er druk gewerkt aan het ‘vullen’ van de nieuwe website. Op 1 februari a.s. gaat 
de nieuwe site de lucht in. 
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Agenda 
 

  
 Datum Onderwerp 

8 januari Fietstocht naar Heukelom en wandeling door het stroomgebied 
  van de Voorste Stroom 
17 januari Midwinterwandeling door landgoed Wellenseind 
12 februari  Op zoek naar de uil 
27 februari  Wandeling door het Quirijnstokpark 
12 maart  Huis ter Heide Noord 
27 maart  De Leemkuilen 
9 april  Wandelbos - Oude Warande wandeling 

 
 Afspraken KNNV-excursies in verband met het coronavirus 

Alle excursies zijn onder voorbehoud vanwege de coronamaatregelen. Actuele 
informatie vind je op de website van de KNNV-afdeling Tilburg onder ‘Agenda’. 

- Per excursie mogen maximaal vier personen deelnemen. Als er meer 
belangstelling is, wordt geprobeerd de groep te splitsen; 

- Omdat het aantal deelnemers per excursie zeer beperkt is, is het niet meer 
mogelijk om je tegelijk voor meerdere excursies aan te melden. Vandaar dat bij 
elke excursie de periode waarbinnen je je kunt aanmelden is aangegeven;  

- 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; 

- 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. 
 
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 kun je 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 weten, zodat wij deze wensen in ons programma kunnen 
opnemen. Hopelijk tot ziens op een van onze excursies. 
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 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. Je kunt je 
aanmelden van 20 december t/m 6 januari. 

 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 we 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. 

   
 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. Je kunt 
je aanmelden van 9 t/m 15 januari. 

 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.  
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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. Wanneer de 
coronamaatregelen dit toestaan starten we deze wandeling met een 
kopje koffie bij den Bockenreyder en sluiten we traditioneel af met 
een lekker hapje eten naar eigen voorkeur. 

   
 12 februari Vrijdag 
 Onderwerp Op zoek naar de uil 
 Tijd 17.00 - ongeveer 21.00 uur 
 Locatie/Vertrek Sportcomplex de Drieburcht, Wagnerplein 1. 
 Contact In verband met het coronavirus is aanmelding verplicht bij  

Mirjam Sikkers  06-82595787 of  msikkers@planet.nl. Je kunt je 
aanmelden van 1 t/m 10 februari. 

 Omschrijving Het betreft een avondexcursie per fiets. We gaan ongeveer 10 km 
fietsen om het leefgebied van de rans-, steen-, bos- en kerkuil te 
bezoeken. Bij voorbaat kunnen we zeker zijn van de roestplekken van 
de ransuil, om de andere uilen te ervaren hebben we geluk nodig. 
Kleed je warm aan en zorg voor licht op je fiets. 

   
 27 februari Zaterdag 
 Onderwerp Wandeling door het Quirijnstokpark 
 Tijd 9.00 uur - 11.30 uur 
 Locatie/Vertrek Op de parkeerplaats midden tussen de twee Sweelinckflats aan de 

Sweelincklaan. 
 Contact In verband met het coronavirus is aanmelding verplicht bij  

Mirjam Sikkers  06-82595787 of  msikkers@planet.nl. Je kunt je 
aanmelden van 13 t/m 25 februari. 

 Omschrijving Het Quirijnstokpark is gelegen aan de Sweelincklaan in Tilburg Noord. 
Eind jaren 70 is dit wijkpark aangelegd. Er moest een landschappelijk 
park komen als buffer tussen de woonwijk Tilburg Noord en industrie-
terrein Loven. Het park is aangelegd op de puinresten van de 
Noordhoekkerk en textielfabrieken, daardoor is het park licht 
glooiend. In het park ligt een speels slingerende vijver, die zich over 
het hele park uitstrekt. Een deel van de vijver heeft natuurlijke 
begroeiing met inheemse beplanting hetgeen aantrekkelijk is voor 
insecten, amfibieën en watervogels. Langs de oostkant ontnemen 
bomen en struiken het zicht op het industrieterrein Loven. Opvallend 
is de grote variatie aan bomen. Een kleine greep uit de soorten die er 
voorkomen: berk, beuk, eik, wilg en zwarte els als inlandse bomen. 
Natuurlijk zijn er ook exoten geplant zoals onder andere de Chinese 
slangenschorsesdoorn en de moerascipres. Er is ook een aantal 
bloemenweides aangelegd die extensief beheerd worden. 
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 12 maart Vrijdag 
 Onderwerp Huis ter Heide Noord (onbekend maakt onbemind) 
 Tijd 9.00 - 13.00 uur 
 Locatie/Vertrek Vanaf horecagelegenheid ’t Maoske (Middelstraat 24 de Moer). Maak 

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

Johan van Laerhoven  013-4638937 of  
thesnowfox@outlook.com. Van 28 februari t/m 10 maart kun je je 

aanmelden.  
 Omschrijving Een bezoek aan Huis ter Heide is voor velen jaarlijks een vast recept. 

Dit gaat dan bijna uitsluitend over het gebied rondom het Leikeven bij 
de Spinder (afvalverwerking). Ten noorden van de Middelstraat ligt er 
echter nog een deel van Huis ter Heide wat voor velen onbekend is. 
Ga mee op ontdekkingstocht en zie wat er hier allemaal te beleven is.  
 

 27 maart Zaterdag 
 Onderwerp De Leemkuilen 
 Tijd 9.00 - 13.00 uur 
 Locatie/Vertrek Haarense Baan achter garage Vughts (kruising Heusdense Baan met 

de N 65). Maak je gebruik van carpoolen denk dan aan het 
mondkapje. 

 Contact In verband met het coronavirus is aanmelding verplicht bij  
Mirjam Sikkers  06-82595787 of email  msikkers@planet.nl. Van 
13 t/m 25 maart kun je je aanmelden.  

 Omschrijving Op de heide bij Udenhout wordt sinds mensenheugenis leem 
gewonnen om stenen van te bakken. Eerst gebeurde dat voor eigen 
gebruik, in primitieve veldovens. Halverwege de 19de eeuw verrees 
de eerste steenfabriek. De putten die bij de leemwinning ontstonden, 
vulden zich met water; ideale voortplantingsplaatsen voor amfibieën. 
In de zeventiger jaren van de vorige eeuw is er ook, op grootschalige 
wijze, zand gewonnen. Gelukkig wordt daarbij rekening gehouden 
met de natuur. Zo is de Oosterplas ontstaan met grillige oeverlijnen, 
flauwe taluds en kleine eilanden. Een aalscholverkolonie heeft de 
plassen al gevonden, net als naar vis duikende futen en driftig heen 
en weer lopende plevieren. Achter Huize Assisië bevindt zich een 
vogelkijkscherm. Vanaf hier zijn in de winter grote zaagbekken, 
nonnetjes en andere eendensoorten te bewonderen. 
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 9 april Vrijdag 
 Onderwerp Wandelbos - Oude Warande wandeling 
 Tijd 9.00 - 12.00 uur 
 Locatie/Vertrek Station Tilburg Universiteit bij de kiosk. 
 Contact In verband met het coronavirus is aanmelding verplicht bij  

Johan van Laerhoven  013-4638937 of  
 thesnowfox@outlook.com. Van 28 maart t/m 7 april kun je je 

aanmelden. 
 Omschrijving Deze beide parken zijn al behoorlijk op leeftijd en vertellen daardoor 

een stuk Tilburgse geschiedenis. Naast de historie laten we ook de 
natuurlijke schoonheid de revue passeren. Wie kent er niet de 
Siberische grondeekhoorn? Via de vijver bij Boerke Mutsaers verlaten 
we de spoorzone en trekken we het Wandelbos in. Voor velen een 
plek om te recreëren, de natuurwaarden die het herbergt worden 
daarbij nog al eens over het hoofd gezien. Na het spoor te hebben 
gekruist lopen we door de Oude Warande. 

   

 
Het Wandelbos in de winter (foto Henk Kuiper)  
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Nieuws uit de Werkgroepen 
 

  

  
Werkgroep 
Dongevallei 
 

In de afgelopen periode is er een rapport verschenen over de 
verspreiding van een drietal invasieve plantensoorten in de 
Dongevallei: watercrassula, parelvederkruid en gele bieslelie. 
Daarnaast heeft de paddenstoelwerkgroep weer haar jaarlijkse  

 Dongevallei-excursie gehouden. De grootte van de  groep was coronaproof, maar de 
resultaten leden daar niet onder (zie artikel elders in deze Oude Ley).  
Twee ‘verse’ personen hebben zich opnieuw gestort op de realisatie van een Bijenwei 
cq. Vlinderidylle nabij de kinderboerderij ’t Valleike. Wordt vervolgd.  
De resultaten van de nachtvlindermonitoring middels een Skinnerval zijn ingevoerd in 
het Landelijk Meetnet Nachtvlinders: er zijn in 2020 bij elkaar 871 nachtvlinders in de 
val geteld, verdeeld over 143 soorten. Komende maand gaan we ons oriënteren op het 
uitzetten en jaarlijks monitoren van een dagvlinderroute in de Dongevallei.  
De contacten met de gemeente over de realisatie van nieuwe natuurgebieden in de 
Lange Rekken en de Reeshofweide verlopen constructief. De afronding van beide 
projecten loopt wat vertraging op vanwege de slechte begaanbaarheid van het terrein 
als gevolg van de natte omstandigheden. 

  
 
 

 
Plagwerkgroep 
 

De leden van de plagwerkgroep waren blij om na de 
coronalockdown weer lekker aan de slag te gaan op de Regte heide. 
Helaas namen de coronabesmettingen in het najaar weer toe en  

 werden de maatregelen weer aangescherpt. 
De geplande natuurwerkdag werd als eerste geannuleerd. We hadden nog hoop dat de 
gewone werkdag wel mogelijk zou zijn, maar door de beperkende maatregel, waarbij 
we met maximaal twee mensen 'buiten' mochten zijn, ging ook deze werkdag niet door. 
Hopelijk kan het in december wel doorgaan. 
Op de beperkte dagen waarop wel gewerkt is hebben we toch leuke dingen gedaan en 
gezien.  
Een kleine opsomming van de waarnemingen: 
Het project ‘Gentiaanblauwtje’ loopt inmiddels 2 jaar. Het doel is het verbeteren van 
het biotoop voor het gentiaanblauwtje. We hebben klokjesgentiaan gezaaid op 
potentieel kansrijke plekken. Daar zijn dit jaar de eerste bloeiende planten 
waargenomen. Naast de planten zijn ook de waardmieren erg belangrijk. We hebben 
een inventarisatie uitgevoerd naar de nesten van deze mieren maar er helaas weinig 
gevonden. Daar moeten we aan gaan werken. 
Voor het project ‘Orchidee’ zijn vorig jaar orchideeën gezaaid. De eerste poging van het 
zaaien heeft geen planten opgeleverd. Dit jaar is een tweede poging gedaan. 
De gezaaide blauwe knoop is inmiddels wel tot bloei gekomen. Ook hebben we de 
ratelaar weer waargenomen op het terrein. 
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 Filmopname Brabants Landschap 
Het Coördinatiepunt Landschaps-
beheer van Brabants landschap 
bestaat dit jaar 40 jaar. Om die 
reden wordt er een film gemaakt 
door Mark Kapteijns. Daarin 
worden verschillende aspecten van 
landschapsbeheer onder de 
aandacht gebracht. Een aanzienlijk 
aandeel wordt uitgevoerd door 
vrijwilligers. 
Omdat wij een grote variatie aan 
beheeractiviteiten in huis hebben 
mochten wij niet ontbreken in de 
film. De opnames vonden plaats op 
3 oktober jl. We hebben de 
stijlwand voor insecten flink 
uitgebreid en nieuw stuk natte 
heide gechopperd. Het weer zat 
niet helemaal mee maar ook dat is 
een onderdeel van het 
vrijwilligerswerk. Dat beetje regen 
was ook direct vergeten toen 
Corné een hazelworm vond. De 
filmcrew lag languit op de grond, in 
de modder, om de hazelworm goed 
in beeld te krijgen. 
 

 

 
    De filmcrew fotografeert de hazelworm (foto Corné Klijn) 

  
AED 
De plagwerkgroep is actief op de heide. Als er zich een medisch incident voordoet is het 
lastig voor hulpdiensten om tijdig ter plaatse te zijn. Als je doorgeeft dat je bij het 
Beenbreekven staat zal de tomtom dat niet herkennen. Wij hanteren een protocol hoe 
te handelen in dit soort situaties. Een van de acties is dat iemand een AED gaat halen. 
Daar was een goede app voor maar die is niet meer beschikbaar. In overleg met het 
bestuur is een AED aangeschaft. Nu maar hopen dat we die nooit nodig zullen hebben. 
De AED is ook beschikbaar voor andere KNNV-activiteiten. 
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Paddenstoelen-  
werkgroep 
 

Bij het schrijven van dit bericht loopt het paddenstoelenseizoen 
weer ten einde. We kijken terug op een seizoen dat gedeeltelijk 
beheerst werd door de droogte van de zomer en natuurlijk ook door 
de coronamaatregelen. Doordat het gebrek aan regen tot eind  

 september duurde, werden maar liefst 10 van de geplande excursies afgelast. Er was 
nauwelijks een paddenstoel te vinden, zelfs niet in de doorgaans nattere gebieden. 
Maar toen het eenmaal herfstachtig weer werd en begon te regenen, leek het of de 
paddenstoelen aan een inhaalslag begonnen. Er werden al gauw grote aantallen 
soorten per excursie gevonden. 
Na de afkondiging van de meer restrictieve coronamaatregelen, waarbij de maximale 
groepsgrootte buiten werd teruggebracht naar vier personen, gingen de excursies toch 
door. In groepjes van vier dus, met inachtneming van de verplichte onderlinge afstand, 
konden we de gebieden blijven inventariseren. Dat leverde ook nog eens extra veel 
vondsten op, meer dan gewoonlijk, omdat de groepjes in verschillende richtingen een 
gebied konden doorzoeken. Toen echter de maximale groepsgrootte buiten werd 
teruggebracht naar twee kon er van een groepsexcursie geen sprake meer zijn en 
hebben we de geplande excursies afgelast.  
Toch kunnen we, wat het aantal vondsten betreft en ondanks de omstandigheden, 
spreken van een geslaagd seizoen voor de paddenstoelenwerkgroep. 
De bijeenkomsten in het natuurmuseum, zoals onder andere onze microscopie-
avonden, hebben helaas niet plaatsgevonden. Of de gebruikelijke fotopresentaties in de 
eerste maanden van het komende jaar door kunnen gaan is ook nog de vraag. Mocht 
dat wel het geval zijn dan zal dit aangekondigd worden via de website van KNNV-
Tilburg. Zoomsessies of online bijeenkomsten behoren ook tot de mogelijkheden. 
 

 
                      Moment uit de excursie in Gorp a/d Leij op 11 oktober 2020 (foto Henriëtte Stuurman) 



 13 

 
 

 
Mossen-
werkgroep 
 

De mossenwerkgroep heeft een inventarisatieproject opgezet in het 
gebied De Brand bij Udenhout. Het is een moerassig loofbosgebied 
afgewisseld met graslanden, rietvelden en afgeplagd open terrein. 
Verspreid door het gebied zie je een groot aantal boomkikker- 

 poelen, veel ervan kort geleden aangelegd.- 
Al enkele maanden hebben we in dit interessante gebied geen gezamenlijke excursies 
meer gehouden. Ook zijn er geen andere werkgroepsbijeenkomsten belegd. De reden is 
duidelijk: de onzekerheid in verband met coronabesmetting. Het idee dat je elkaar 
misschien wat ernstigs aandoet is weinig aanlokkelijk, zeker omdat ieder van ons in de 
pensioenleeftijd zit. Het is natuurlijk altijd mogelijk alleen op pad te gaan in het 
excursiegebied, en dat doen twee personen uit onze groep dan ook. De waarnemingen 
worden daarna gedeeld met de anderen via Verspreidingsatlas. De meest bijzondere 
mossen van de afgelopen periode zijn klein kortsteeltje en flesjesmos. Op het gebied 
van vaatplanten troffen we mooie soorten aan zoals bospaardenstaart, teer guichelheil, 
blauwe knoop, pilvaren en wijdbloeiende rus. 
 

 
 Bemoste boomvoeten van Amerikaanse eiken in De Brand (foto Maarten Mandos) 
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Vogels van de Dongevallei: 
Wilde eend - broedvogel 

 

  

Ad Kolen 
 

 
 

 
Man en vrouw 
verschillend 
verenkleed 
 

De wilde eend is de bekendste en de meest voorkomende 
eendensoort in ons land. Het is een grote zware eend met een 
brede snavel en een lang lijf. Het mannetje en het vrouwtje zijn 
goed van elkaar te onderscheiden. Het vrouwtje heeft een 
overwegend lichtbruin verenkleed. Op elke dekveer bevindt zich een  

 donkere tekening in de vorm van een halve afgeplatte cirkel. Het gevlekte patroon dat 
hierdoor ontstaat biedt bescherming tijdens het broeden. Het mannetje springt meer in 
het oog met zijn groengele snavel, glanzend groene kop en de witte ring om de hals.  
Eenden vernieuwen hun veren in de nazomer. Ze verliezen ineens al hun slagpennen en 
kunnen dan enkele weken niet vliegen. Wilde eenden, maar ook andere 
eendensoorten, ruien eerst naar een eenvoudiger verenkleed. Het eclipskleed doet de 
mannelijke wilde eend erg op het vrouwtje lijken. Hij valt zo niet op en is daardoor 
minder kwetsbaar. De lichtere snavel van het mannetje blijft en daaraan is hij nog te 
herkennen.  
 

 
   Paartje wilde eend (foto Ad Kolen) 
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Minder 
broedvogels en 
overwinteraars 
 

Wilde eenden zijn in Nederland voornamelijk standvogels. Een deel 
trekt weg in zuidelijke richting. Wilde eenden uit Oost-Europa, 
Rusland, Scandinavië en IJsland komen in het westen van Europa de 
winter doorbrengen. Jarenlang was de landelijke broedpopulatie 
van wilde eenden stabiel. Rond 1990 zien we een ommekeer. 

 De jaarlijkse monitoring door Broedvogelmonitoring (BMP) van Sovon van een groot 
aantal proefvlakken -waaronder ook de Dongevallei- laat een landelijke achteruitgang 
zien van 30% in de periode 1990-2015. De oorzaak is niet helemaal duidelijk, maar de 
achteruitgang wordt volgens het onderzoek niet veroorzaakt door verminderde 
broedprestaties. Mogelijk ligt de oorzaak bij de overlevingskansen van de kuikens. 
Vermoedelijk groeien te weinig jonge wilde eenden op om de populatie in stand te 
houden. In de Europese landen om ons heen is een dergelijke neerwaartse trend niet 
vastgesteld.  
Ook buiten het broedseizoen nemen de aantallen sinds ongeveer 2000 af. Afname van 
de Nederlandse broedpopulatie en verschuivingen van de winterverspreiding in Europa 
worden als oorzaken gezien. De toename van zachte winters maakt het voor Noord-
Europese broedvogels minder noodzakelijk om in Nederland te overwinteren. De 
landelijke aantallen zijn het hoogst in de wintermaanden. Op alle open wateren, zowel 
in als buiten stedelijk gebied, zijn wilde eenden dan talrijk. Winterse periodes met vorst 
en sneeuw brengen geen verplaatsingen over grote afstanden teweeg. Wel trekken ze 
naar open water en naar voederplaatsen (bron: sovon.nl).   
 

 
   Figuur 1. Alle waarnemingen van wilde eenden per jaar met het totaal boven de kolom 
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Stabiel beeld in 
Dongevallei 
 

Het voorkomen van de wilde eend in de Dongevallei, tijdens de 
tellingenreeks van 2004 tot 2019, is redelijk stabiel en hoog. Zie 
figuur 1. De wilde eend is een van de meest voorkomende 
vogelsoorten in deze tellingenreeks. Met in totaal 20.177  

 waarnemingen komt hij op de tweede plaats, achter de enorm toegenomen grote 
Canadese gans met 24.902 waarnemingen. Na een stijgende lijn breekt een lange 
stabiele periode aan, met aan het einde nog twee topjaren. Pas het laatste teljaar is een 
flinke afname vastgesteld. De waterrijke Dongevallei heeft een grote aantrekkingskracht 
op wilde eenden. Gezien de sterk variërende aantallen is de Dongevallei duidelijk een 
kortstondig toevluchtsoord voor de soort. Een tijdelijk rustpunt in de omgeving en voor 
een groot deel van Tilburg. De aantallen zijn het laagst in het voorjaar en de zomer. Die 
periode laat wel kleine verschillen zien als je de jongen ziet verschijnen (mei, juni en 
juli) en als de rui zijn hoogtepunt bereikt. Na het voorjaar en de zomer stijgen de 
aantallen tot grote hoogte met als hoogtepunt de laatste en eerste maand van het jaar. 
Vorstperiodes drijven de wilde eenden naar de plas die vaak nog lang open blijft. In en 
om de wakken vormen zich concentraties van allerlei watervogels. Het komt niet meer 
vaak voor, maar koude winters zoals in 2008-2009 en 2009-2010 doen de aantallen flink 
stijgen in december en januari. 

  
 
 

 
Alleen zekere 
broedgevallen 
 

Het broeden van wilde eenden in de Dongevallei staat min of meer 
los van de vele soortgenoten die zich het jaar rond op de grote en 
kleine plassen en watergangen ophouden. Ook in het broedseizoen 
verblijven er in het gebied wilde eenden die niet tot broeden  

 overgaan. Volgens de BMP-richtlijnen zijn waarnemingen van paren in het broedseizoen 
binnen bepaalde datumgrenzen geldige waarnemingen voor het vaststellen van een 
territorium. Gezien de wisselende aantallen wilde eenden kan dit niet juist zijn en 
daarom pas ik een andere werkwijze toe. Een vrouwtje met juist uitgekomen pullen 
noteer ik als een territorium. Mogelijk mis ik zo een aantal territoria, maar het is in deze 
erg dynamische omgeving de meest duidelijke manier om met zekerheid een 
territorium van een wilde eend vast te stellen. De aantallen vastgestelde territoria van 
wilde eenden zijn laag in verhouding tot het totale aantal waargenomen exemplaren. 

 

 
   Figuur 2. Alle vastgestelde territoria van wilde eenden per jaar met het totaal boven de kolom 
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Citizen Science 
Project  
 

De aantallen en broedende wilde eenden wisselen gedurende de 
tellingenreeks. Zie figuur 2. Er zijn enkele stabiele periodes aan het 
begin en in het midden van de reeks, met een piek van 17 territoria 
in 2009. In het laatste deel van de reeks is een sterke daling ingezet.  

 In 2019 zijn er maar zes territoria vastgesteld. Of het iets met het krimpen van de 
regionale populatie onder invloed van de droogte te maken heeft is niet duidelijk. 
Tijdens de telrondes in het broedseizoen, tweemaal per maand, zijn steeds de pas 
geboren jonge wilde eenden genoteerd. Deze donsjongen zijn heel jong: één dag of 
maximaal twee weken oud. Oudere jongen worden gezien als eerder waargenomen. 
Tijdens de gehele tellingenreeks zijn in totaal 170 uitgekomen legsels genoteerd: tussen 
de 6 en 17 per jaar met een gemiddelde van 9. Het is moeilijk in te schatten, maar het 
lijkt me weinig gezien de afmetingen van het gebied. Het telgebied heeft een lengte van 
circa 2,5 km en varieert in breedte tussen de 150 en 300 meter. Er is veel water met 
meestal vier oeverzones, soms meer. Meer dan een derde deel van de broedsels 
bestaat uit maar één of twee jongen. Grote legsels (8-12) zijn maar beperkt 
waargenomen (12x). Het is reëel om te denken dat deze verrassend lage reproductie in 
de Dongevallei dezelfde oorzaak heeft als de landelijke daling van de populatie. Sovon 
en Vogelbescherming Nederland werken in het ‘Jaar van de wilde eend’ (2020) samen 
om de kuikenfase van de wilde eend nader te bekijken. Het betreft een uitbreiding van 
een al in 2016 gestart ‘citizen science project’. Men wil met hulp van door het grote 
publiek verzamelde gegevens achterhalen hoeveel jonge eendjes er uiteindelijk groot 
worden. 
 

 
   Een vrouwtje wilde eend met één juveniel (foto Ad Kolen) 
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Zijn duiven intelligent? 
 

  

Marlieke van Woerkom 
 

 
 

 
Vooraf 
 

Voor ik begin met hoe het begon, wil ik graag opmerken dat ik in dit 
artikel het jong als een ‘hij’ aanduid en de volwassen duif als 
‘moeder’. Beiden hoeven niet waar te zijn: 

 het jong kan een ‘zij’ zijn en de volwassen duif kan moeder of vader zijn. Bij houtduiven 
voeden beide ouders de jongen, het onderscheid tussen die twee is echter moeilijk te 
maken. 

  
 
 

 
Inleiding 
 

Eind september heb ik, drie weken lang, intensief een familie 
houtduiven geobserveerd, zowel een jong als zijn moeder en heb 
daarin gedrag gezien waarvan ik dacht ‘wat slim’ of ‘goed  

 nagedacht’, zoals je dat tegen een mens zou zeggen die een goede oplossing voor een 
probleem bedenkt. Daardoor kwam bij mij de vraag op of duiven intelligent zijn, want 
het gedrag dat ik zag leek meer dan zomaar toevallig of instinctmatig… Het begon zo: 

  
 
 

 
Een jonge duif  

Een warme zondagavond in september, een uur of zes en we zitten 
samen met Teun en Benthe in de tuin te eten. Op 1,5 meter afstand 
natuurlijk. Zegt Teun: ‘Mam, daar zit een jonge duif’. En inderdaad,  

 in het groen bij de vijver zit een jonge duif, deels met veren en deels met nog dunne 
donshaartjes op kop en borst. Waar komt die vandaan? Ongetwijfeld uit het nest 

gevallen, alhoewel we niet weten waar dat zou 
zijn. Wat nu? Als we de duif in de tuin laten 
zitten, jong en onbeholpen, valt hij ongetwijfeld 
ten prooi aan de kat van de buren die altijd onze 
tuin verkiest boven zijn eigen tuin. Dat is dus 
geen optie. De dierenambulance wordt 
geopperd en gebeld, maar het automatisch 
antwoordapparaat geeft aan dat we een 
dierenarts moeten bellen. Daar hebben we dus 
niets aan. Hem op het platdak van de keuken 
zetten, zodat de ouders hem kunnen zien en 

komen voeren? Rob vindt dat geen goed idee (geen beschutting), maar Teun en ik zien 
geen andere optie. Dus vangen we de duif en brengen hem, via de trap, naar het 
platdak. Binnen de kortste keren komt er een volwassen duif aan gevlogen. ‘Mooi’ 
denken wij ‘dat werkt dus’, totdat Rob roept: ‘Hij maakt hem dood!’. En inderdaad zien 
we de volwassen duif verwoed op het jong inpikken en vliegen de veertjes in het rond. 
Niet zo slim van ons (!) en zo snel als we kunnen rennen Teun en ik naar boven en jagen 
de volwassen duif weg.  
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Wat nu? Het jong vangen en hem weer in de tuin zetten? Op het platdak laten zitten is 
geen optie, maar als we de jonge duif proberen te vangen werpt hij zich over de 
dakrand en belandt beneden op het terras (instinct?). O jee, denken wij, hebben wij nu 
zijn dood veroorzaakt? Maar gelukkig schudt hij een paar keer met zijn kop en verdwijnt 
tussen de planten. 
Ondertussen vragen wij ons af wat er zojuist gebeurde? Zag de volwassen duif het jong 
als een indringer en probeerde hij hem daarom te doden (instinct?) of zag de volwassen 
duif hoe kansloos de situatie van het jong was en wilde hij hem daarom doden (goed 
nagedacht?) of was er nog iets heel anders aan de hand? 

  
 
 

 
De dagen 
daarna  

Vanaf dat moment houd ik de jonge duif voortdurend in de gaten en 
app Teun en Benthe over zijn wel en wee. Al snel heeft hij een vaste 
plek in de tuin waar hij zich schuil houdt (instinct of goed 
nagedacht?). Hij zit voortdurend achter in de tuin bij de 

 schutting en zit of rechts achter de rododendron of links achter de wild groeiende 
takken en bladeren van de trompetbloem. Zo nu en dan zie ik hem van links naar rechts 
lopen en visa versa, maar hij wijkt niet af van de lijn langs de schutting. Ik vrees nog 
steeds voor de kat van de buren en vraag me af hoe hij (het jong) nu aan eten komt? 
Maar dat probleem wordt gelukkig opgelost. Op dinsdag zie ik dat het jong gevoerd 
wordt door moeder. Met de kop van het jong helemaal in de bek van moeder wordt, 
heftig schuddend, het voer overgedragen aan het jong.  
In de dagen daarna leer ik de voersignalen herkennen: het begint met de roep van 
moeder, dan hoor ik wat geritsel van bladeren achter in de tuin, vervolgens komt 
moeder de tuin in gevlogen en zie ik haar al luisterend van de ene kant van de tuin naar 
de andere lopen. Het jong verroert zich niet, maar piept de hele tijd tot moeder hem 
gevonden heeft en eten geeft.  
Die roep van moeder wordt voor ons het signaal om, in die eerste dagen, te zorgen dat 
we de tuin uitkomen zodat moeder in alle rust op zoek kan naar haar jong om hem eten 
te geven en, na ongeveer een week, het signaal om juist de tuin in te gaan om daar, 
doodstil staand, het zoeken en eten geven door moeder te observeren.  

  

 
 

 
Het jong wordt 
groter  

Eten krijgen doet het jong goed en hij begint steeds meer op een 
‘echte’ duif te lijken, zo appt Teun nadat ik hem een foto van het 
jong gestuurd heb. De dunne donsveertjes op kop en borst zijn 
verdwenen en hij is kwiek en alert. Soms komt hij wat verder, maar  

 niet meer dan één meter vanaf de schutting, de tuin in. Als we nu de roep van moeder 
horen komt het jong soms uit zijn schuilplaats tevoorschijn en maakt moeder het 
zoeken makkelijker. Omdat het eten geven nu niet gebeurt achter de struiken, kunnen 
we het in alle rust observeren. 
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Na 1,5 week  

Op woensdagmiddag, 1,5 week nadat de duif in onze tuin terecht 
gekomen is, komt Rob thuis na het werk en zeg ik tegen hem: ‘Nu is 
het alsnog afgelopen met ‘onze’ duif’. ‘De kat heeft hem gepakt’, 

 oppert Rob. Nee, dat niet, maar wat is wel het geval? Na de roep van moeder zie ik die 
middag niet één maar twee duiven de tuin in komen. Dat is vreemd; is vader er nu ook 

bij? Dat is nog nooit 
gebeurd. Beide 
duiven gaan op het 
brugje over de vijver 
zitten zodat ik goed 
zicht op hen heb en 
wat ik zie verrast 
me. Eén van de 
twee duiven heeft 
niet de voor 
houtduiven zo 
kenmerkende witte 
nekvlek. Die tweede 

duif is vader niet, realiseer ik me met een schok, maar een tweede jong dat met 
moeder mee gekomen is! Een jong dat al goed kan vliegen, iets wat we onze duif nog 
niet hebben zien doen. Onze duif piept en loopt voortdurend onrustig op en neer; loopt 
naar moeder toe, ziet dat het tweede jong niet van haar zijde wijkt en om eten schooit 
(en ook krijgt!), en loopt dan weer onrustig weg. Dit herhaalt zich wel tien minuten 
totdat moeder én het tweede jong weer wegvliegen en ons jong gedesillusioneerd en 
zonder eten achter blijft. O jee, denk ik, als dit vanaf nu steeds zo gaat hoe komt ons 
jong dan aan eten?  

  

 
 

 
Intelligent? 
 

Wie niet sterk is moet slim zijn, lijkt ons jong gedacht te hebben. Dat 
is natuurlijk een menselijke interpretatie, maar het gedrag van het 
jong, vanaf dat moment, is opmerkelijk! Waar hij zich eerst  

 angstvallig schuilhield achter de struiken, komt hij nu steeds vaker tevoorschijn en 
onderneemt pogingen om te vliegen. Hij duikt dan helemaal ineen en zakt door zijn 
poten; daarmee een starthouding om op te vliegen aannemend. Soms klappert hij 
vervolgens met zijn vleugels, doet een vliegpoging, komt niet los van de grond en gaat 
weer rechtop zitten. Hij wil wel, maar kan niet of weet niet hoe. Heel af en toe lukt het 
hem om een héél klein stukje te vliegen. Bezorgd vragen wij ons af of hij door de val van 
het dak zich zó bezeerd heeft dat hij niet kán vliegen? Maar het jong geeft niet op; twee 
dagen lang oefent hij en twee dagen lang komt moeder de tuin in, met het tweede jong 
naar eten schooiend in haar kielzog, en vertrekt ze weer zonder dat ons jong gegeten 
heeft. 
Na die twee dagen, nadat de roep van moeder weer geklonken heeft, zien wij ons jong 
ineens op het bankje bij de pruimenboom zitten. Hoe is hij daar opgekomen, vragen wij 
ons af en wat gaat er nu gebeuren?  
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Tot onze grote verbazing én vreugde zien we dat ‘onze’ duif een grote sprong neemt en 
via de pruimenboom, nog behoorlijk onhandig, in de daar achter staande plataan vliegt. 
Even later voegt moeder zich bij hem in de plataan, gevolgd door het tweede jong die 
een stukje hoger in dezelfde boom gaat zitten. Op de tak waar ons jong en moeder 
zitten is geen plaats voor het tweede jong en zo krijgt ons jong, na twee dagen, eindelijk 
weer te eten. Slim en héél goed nagedacht!!  

  

 
 

 
Los laten 
 

De volgende dag zit ons jong nog steeds in de plataan met het 
tweede jong een stukje bij hem vandaan op een andere tak. Moeder 
zie ik regelmatig; ze houdt nu eens de een en dan weer de ander  

 gezelschap. Ook de dag daarna is dat het geval. De derde dag, het is inmiddels zaterdag 
en er zijn bijna twee weken verstreken sinds het jong in onze tuin belandde, zitten ze 

voor het eerst als 
gezinnetje bij elkaar. 
Gezellig met zun drietjes 
op één tak in de plataan.  
Weer een week later 
worden de jongen nog 
steeds gevoerd, maar nu 
niet meer alleen in de 
plataan. Soms zie ik dat 
een jong gevoerd wordt 
terwijl hij op het dak van 
de achter- of overburen 
zit. En aangezien jongen 
35 dagen gevoerd 

worden, kan het nu niet lang meer duren voordat ze de wijde wereld intrekken. Dus 
besluit ik dat ik ‘onze’ duif met een gerust hart los kan laten. Hij heeft het gered (en 
hoe!) en ik weet zeker dat het hem goed zal gaan!  

  

 
 

 
Tot slot  

Op grond van deze observaties kan ik de vraag niet beantwoorden of 
het gedrag van het jong en zijn moeder het gevolg is van instinct, 
goed nadenken (intelligentie) of beiden. Wat ik wel héél opvallend  

 vind is dat het jong pas ‘besloot’ te leren vliegen toen daar een echte noodzaak voor 
was, terwijl het tweede jong (toch even oud zou je denken) al lang kon vliegen. 
Misschien dat een van jullie de vraag kan beantwoorden of duiven (of meer in het 
algemeen: vogels) intelligent zijn? Ik hoor het graag! 
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Verslag van de paddenstoel-
excursie Dongevallei 

 

  

Guido Stooker 
 

 
 

 
Excursie 
 

Zoals elk jaar schrijf ik in het winternummer van de Oude Ley een 
verslag van de jaarlijkse paddenstoelexcursie in de Dongevallei. 
Onder leiding van Bart Horvers en José Langens heeft de  

 paddenstoelenwerkgroep van de KNNV-afdeling Tilburg op 31 oktober jl. (ondanks de 
coronabeperkingen) toch weer een excursie door de Dongevallei kunnen houden. José 
organiseerde de excursie: vanwege de landelijke richtlijnen werden de deelnemers 
verspreid over drie groepjes van vier personen, die elk een ander deelgebied 
bezochten. De deelnemers staan in de voetnoot; de traditionele groepsfoto kon helaas 
dit jaar vanwege de vereiste ‘social distancing’ niet worden gemaakt. We hadden twee 
gasten, Lotte de Jong en Rogier Sleijpen, die sinds kort in de Reeshof wonen. Zij willen 
in de toekomst graag wat voor de monitoring en het beheer van de natuur in de 
Dongevallei betekenen. Daarnaast vergezelde Marijke Smeenk van de KNNV-afdeling 
Breda ons.  

  

 
     Bleekgele mycena (Mycena flavoalba, foto Bart Horvers) 
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Veel nieuwe 
soorten 
 

Het veldwerk was ook met een verdeelde deelnemersgroep prima 
te doen. Sterker nog: de soortenlijst was duidelijk langer dan 
andere jaren en er zaten weer bijzondere en heel fraaie 
exemplaren bij. Er werden in totaal 104 soorten genoteerd,  

 waarvan 28 nieuw voor de Dongevallei! Daarmee komt het totaal aantal soorten 
paddenstoelen, schimmels, roesten en slijmzwammen, die in de afgelopen tien jaar 
door de paddenstoelenwerkgroep in de Dongevallei waargenomen zijn, op 253. Als 
gebiedstotaal niet spectaculair, maar toch een heel leuk resultaat voor het ‘selecte’ 
groepje paddenstoelkenners die een decennium lang één zaterdagochtend per jaar 
bodem, strooisel, mestvlaaien, halfverteerde maaiselhopen, dood hout en stammen en 
twijgen van levende bomen afspeurden. Deze winter willen we een samenvattend 
rapportje schrijven over de mycologische waarde van de Dongevallei met daarbij een 
ecologische interpretatie van de soortensamenstelling.  

 
 
 

 
Verschillen in 
terreingesteldheid 
 

Twee groepen trokken door deelgebied 1, aan weerszijden van de 
Donge elk een groepje. De derde groep onderzocht deelgebied 2, 
inclusief het eiland. De soortenlijsten van beide deelgebieden 
verschilden aanzienlijk. Dat is natuurlijk niet zo vreemd, want  

 deelgebied 1 kent een groot areaal ietwat drogere bossen en heischrale graslanden op 
zandondergrond, terwijl deelgebied 2 vooral vochtige bossen en natte schraallanden 
bezit waar lemig of venig substraat aanwezig is. Het jaar 2020 had, voor het derde jaar 
op rij, opnieuw een erg droog karakter, maar de voorafgaande weken waren gelukkig 
behoorlijk nat geweest. De verwachtingen waren daarom hooggespannen. In het veld 
leek dat wat tegen te vallen omdat diverse algemene soorten niet of nauwelijks werden 
aangetroffen. Een van de redenen is mogelijk het klepelen van bosopslag dat kort 
daarvoor was uitgevoerd. Een deel van het terrein was daardoor platgereden en bij het 
verwijderen van het maaisel waren wellicht veel paddenstoelen mee afgevoerd. 
Jammer, maar niets aan te doen. Het gebied loopt langzamerhand dicht met berk en els 
en de maatregel was met medeweten van mij recent afgesproken tussen de gemeente 
en de groenaannemer. Ik had alleen niet verwacht dat het op zo’n kort termijn al zou 
gebeuren. 
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     Bruinstelig kalkkopje (Physarum pusillum, foto Bart Horvers) 
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Bijzonderheden 
 

De naamgeving van de soorten is op basis van de catalogus van de 
Nederlandse Mycologische Vereniging (Verspreidingsatlas NMV). 
Zeldzaamheid en ecologische interpretatie (substraat, relatie met  

 omgeving, en dergelijke) is ook op deze website terug te vinden. Er werden zes Rode 
Lijstsoorten aangetroffen (bedreigd, kwetsbaar of gevoelig). Om er een paar te 
noemen: rossige elzenmelkzwam, wormvormige knotszwam, het oranje en het 
witgeringd mosklokje. Opvallend was het aantal paddenstoelen (16 soorten) dat aan 
elzen-berkenbroekbos gebonden is. Natuurlijk niet zo heel vreemd in een Kempisch 
beekdal, maar het geeft een aardige lokale tint aan de soortenlijst. Vijf daarvan hebben 
een directe relatie met zwarte els (Alnus), zoals de elzenkrulzoom, donkere 
elzenzompzwam, rossige elzenmelkzwam, pijpknotszwam en de waaierkorstzwam. Zoals 
de naam al doet vermoeden komt de bruine modderbekerzwam vooral voor op 
modderige bodems in wilgenbroekbossen. De andere soorten uit die ecologische groep 
van droge of natte, wat zure, voedselarme bostypen, een habitat dat in de Dongevallei 
ruimschoots voorkomt, zijn vooral gebonden aan ruwe of zachte berk (Betula spec.).  
De vochtige of natte voedselarme graslanden komen met 11 karakteristieke soorten in 
de soortenlijst ook goed tot uiting met het voorkomen van onder meer bruine 
satijnzwam, beide Hygrocybe-soorten (zwartwordende wasplaat, vuurzwammetje) en 
drie soorten mosklokjes (groot-, barnsteen- en witgeringd). Drie opmerkelijke vondsten 
wil ik ook nog noemen: zandkaalkopje, oranje mosbekertje en piekhaarzwammetje. Alle 
drie zijn ze kenmerkend voor pioniermilieus in zandduinen, op stuivend zand of kale 
zandgrond. In deelgebied 1 is dit habitattype, na meer dan 20 jaar vegetatie-
ontwikkeling, nog steeds aanwezig. De eerste twee zijn volgens de NMV-catalogus 
parasiterend op bladmossen, de laatste is saprotroof (levend van dood organisch 
materiaal) op stengels van grassen. Ik zat niet in het groepje dat die soort heeft 
gevonden, maar ik denk zo maar dat ze in deelgebied 1 in de in omvang sterk 
toenemende duinrietvegetatie is aangetroffen. 
 

 
 

 
Microzwammetjes  
 

Van de soortenlijst zijn nog een aantal soorten het vermelden 
waard door hun onopvallendheid vanwege hun afmetingen: 
enkele millimeters groot. In mijn groepje liepen Bart Horvers en  

  Irma Biemans mee en die hebben altijd oog voor dergelijke ‘ienieminipietertjes’ tussen 
het strooisel, op dode takjes of halfverteerd maaisel van de graslanden. Natuurlijk 
werden door hen weer een aantal onbekende microzwammetjes gevonden die door 
Bart keurig op de foto werden vereeuwigd omdat ze zo fraai zijn (gezien door Bart’s 
macrolens!) of omdat ze best wel zeldzaam zijn of omdat ze nieuw zijn voor de 
Dongevallei. Wat te denken van de wormvormige knotszwam of het karmijnrood 
netwatje, langstelig kroeskopje, variabel kristalkopje, bruinstelig kalkkopje of 
roodvoetknotsje! Da’s nog eens wat anders dan de bekende rode vliegenzwam met 
witte stippen, de fopzwam of de gewone zwavelkop. Ik ben van huis uit een beetje een 
verzamelaar en als coördinator van de werkgroep Dongevallei tuk op al dat soort 
onbekende nieuwelingen. Paddenstoelen pluk of fotografeer ik niet, maar zo’n 
soortenlijstje, daar geniet ik van en het zorgt ervoor dat ik elk jaar weer met plezier met 
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hen een ochtendje door de Dongevallei trek.  
José en Bart, bedankt voor correctie en validatie van de soorten en het commentaar op 
dit artikel. Bart natuurlijk ook voor de traditioneel weer fantastische foto’s. Voor 
geïnteresseerden is de volledige lijst van waargenomen paddenstoelen op te vragen bij 
José Langens (paddenstoelen@tilburg.knnv.nl).  
 

 
 Roodvoetknotsje (Typhula erythropus, foto Bart Horvers) 

 
Deelnemers: Irma Biemans, Bart Horvers, Lotte de Jong, Marij Klijsen, José Langens, 
Mieke Leerschool, Brigit Pontzen, Beppie Verhage, Marijke Smeenk, Rogier Sleijpen, 
Henriëtte Stuurman, Guido Stooker (notulist).  
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Boekrecensie:  
Een leven op onze planeet 

 

  

Jako van Gorsel 
 

  
Inleiding 
 

David Attenborough kennen we allemaal van de indrukwekkende 
natuurseries die hij maakte. Series als Planet Earth, The Blue Earth 
en Deep Blue. Nu is hij 94 jaar oud en maakt hij in zijn  

 autobiografische boek Een leven op onze planeet de balans op van de belangrijkste 
momenten in zijn leven als filmmaker en van de huidige staat van de aarde. Hij blikt 
terug op het verleden en denkt na over de toekomst. Een alarmerend én hoopvol boek 
in één. En ook heel prettig: het leest als een trein. 

 

 
 

 
94 jaar 
terugblikken 
 

Wie 94 jaar in het verleden kan terugblikken, heeft veel te 
vergelijken. Het verwondert denk ik niet dat het natuurhart van 
David Attenborough bloedt. Zoveel verwoestingen die de mens op 
onze planeet heeft verricht. En aan die verwoestingen komt  

 voorlopig geen einde. Het stemt droevig. De beknopte statistieken boven de 
hoofdstukken in Deel 1 spreken boekdelen.  
In 1937 bestond de wereldbevolking uit 2,3 miljard zielen. Het percentage wilde natuur 
op aarde was 66% en de lucht was nog heel schoon: 280 koolstof ppm². In 2020 is de 
wereldbevolking gegroeid naar 7,8 miljard mensen, bevat de atmosfeer 415 pp m² en is 
het percentage wilde natuur gedaald naar 35% van het totale aardoppervlak. Een 
negatieve tendens die niet kan verhullen dat wij mensen onze hulpbronnen in rap 
tempo aan het opmaken zijn. Met rampzalige gevolgen voor onszelf én voor de natuur. 
Landbouwgronden verzuren en raken onvruchtbaar. Zeeën en oceanen zijn overbevist 
en worden leger en leger. De lucht bevat meer koolstof dan ooit tevoren. En de zesde 
massale uitstervingsgolf is in gang gezet. Dier- en plantsoorten, die in de toekomst wel 
eens van levensbelang kunnen zijn voor de mens, verdwijnen. Grote stukken 
regenwoud worden ingeruild voor eentonige soja-plantages waardoor de 
klimaatverandering nog sneller verloopt. Zet de negatieve lijn zich voort, dan zal de 21e 
eeuw er eentje zijn van toenemende sociale en economische spanningen. 

 
 
 

 
Het verhaal van 
Pripyat 
 

David Attenborough zet Een leven op onze planeet in met een 
metafoor: het verhaal van Pripyat, een stad in Oekraïne. Een plaats 
van pure wanhoop. De bevolking heeft de stad halsoverkop 
verlaten. Het leven kwam er abrupt tot stilstand. Nu staan  

 gebouwen op instorten. Het meubilair dat is achtergelaten rot langzaam weg.  
Hier heeft de mens alles wat hem dierbaar was opgeofferd aan een zelfgecreëerde en 
ontembare macht: kernenergie. Pripyat ligt onder de rook van reactor nummer 4 van de 
kerncentrale Tsjernobyl. Die geschiedenis kennen we allemaal.  
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Het gebied om de centrale is tot verboden gebied verklaard. Maar ondanks de ellende 
heeft deze geschiedenis een hoopvolle keerzijde: de natuur kreeg er weer vrij spel. En 
nu neemt het groen het stadje weer in bezit. Zeldzame dieren vinden er een veilig 
leefgebied. Waar de mens moet wijken voor hogere machten, al dan niet zelf gecreëerd, 
daar neemt de natuur het langzaam maar zeker weer over. 
 

 
                 De natuur neemt Pripyat weer over (foto Free images, pixabay.com) 
 

 
 

 
Alles staat op 
rood 
 

Maar in het eerste deel schets David Attenborough een indringend 
beeld van de huidige staat van onze aarde. Die is ronduit belabberd. 
En alle indicatoren staan op rood. Oceaanverzuring, chemische 
vervuiling, landbeslag door de mens, verlies van biodiversiteit, 

 luchtvervuiling en de afbraak van de ozonlaag. Al deze indicatoren nemen in negatieve 
zin toe, wat onvermijdelijk negatieve gevolgen heeft voor de kwaliteit van ons 
drinkwater, ons voedsel, onze gezondheid en voor een vreedzame en rechtvaardige 
samenleving, om slechts een paar zaken te noemen. Wie deze indicatoren bijeenbrengt 
in één model, David Attenborough hanteert het zogenaamde donutmodel, die ziet in 
één oogopslag dat de problemen enorm zijn. Het werd me koud om het hart toen tot 
me door drong welke impact dit allemaal zal hebben op mijn eigen leven, maar vooral 
op dat van onze kinderen. Het tweede deel is slechts kort, maar de blik in de toekomst 
levert een schril beeld op. En nu ben ik ook graag iemand die zijn kop in het zand steekt 
en problemen negeert, maar ik kan niet anders dan erkennen dat Attenborough geen 
slag in de lucht maakt. Er liggen stevige analyses ten grondslag aan zijn visie. 
Gelukkig is er ook nog een derde deel. Hoe we de negatieve tendens tijdig kunnen 
keren. Voor de volle honderd procent gaat dat niet lukken. Maar misschien nog wel op 
een wijze die de gevolgen beheersbaar houdt. Maar dan moet de mensheid wel een 
gezamenlijk front vormen. 
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Opnieuw wild 
maken 
 

Het belangrijkste dat moet gebeuren is volgens David Attenborough 
het opnieuw wild maken van de wereld. Dit met het oog op de 
opslag van koolstof en het behoudt van de biodiversiteit op aarde. 
Opdat de kwaliteit van klimaat, gezondheid en 

 voedselvoorziening gewaarborgd blijven. De zeeën opnieuw wild maken, heeft als effect 
dat visbestanden weer herstellen. Belangrijk voor een wereldbevolking die nog vele 
decennia lang zal groeien. Het vergt een andere kijk op welvaart en welzijn. Het vergt 
het hanteren van andere economische indicatoren. Niet langer is groei het hoofddoel, 
maar welzijn. Ik ben geneigd om het als wensdenken te beschouwen, maar 
Attenborough laat zien dat landen als Costa Rica en Nieuw-Zeeland recent hun 
economische uitgangspunten hebben aangepast. En met succes. En er zijn meer landen 
die met succes een begin hebben gemaakt met omzetting van hun beleid. 
Er is een omslag in denken op alle niveaus noodzakelijk om klimaat, zee, land en 
biodiversiteit te redden. Minder of geen vlees meer consumeren. Andere vormen van 
landbouw, wildernisboerderijen bijvoorbeeld. Natuurinclusief denken en handelen, 
kortom. Door politiek, bedrijfsleven en burgers. 
 

 
 

 
Analyses en 
hoopvolle 
oplossingen 
 

Een leven op onze planeet van de begaafde en meesterlijke schrijver 
David Attenborough leest als een trein. De probleemanalyse 
verontrust. De te verwachten negatieve gevolgen van de problemen 
verontrusten nog meer. Ik ben geneigd om het persoonlijk te maken: 
is dit het toekomstbeeld dat ik ambieer? Kunnen we dat onze  

 kinderen en mogelijke kleinkinderen aandoen? En dan ga ik nog voorbij aan de dieren 
en planten die massaal het loodje leggen. De oplossingen die Attenborough aandraagt 
getuigen van een optimistische geest. De oude meester heeft vertrouwen in de 
technische vermogens van de mens. Ik hoop dat zijn optimisme werkelijkheid wordt, 
maar eerlijk gezegd moet ik bekennen dat ik iets minder optimistisch ben. Zoveel 
verschillende belangen op mondiaal niveau. Zoveel gevestigde belangen van grote 
ondernemingen. Schuldbergen die helaas niet in hetzelfde tempo verdwijnen als de 
ijsbergen op de polen.Ik zie alles en iedereen nog niet op één lijn komen, met 
ontwrichting op mondiale schaal tot gevolg. Zie de Nederlandse boeren die te hoop 
lopen tegen een omslag naar duurzaam ondernemen. Zie multinationals als Shell en 
Bayer die hun vervuilende activiteiten koste wat kost willen continueren. De mantra 
People, Planet, Prosperity lijkt aan deze giga-ondernemingen niet besteed. Ondertussen 
hoop ik dat huidige generaties de uitdaging zullen aangaan. Oplossingen bedenken voor 
de problemen die wij zelf hebben gecreëerd. Oplossingen bedenken die de kwaliteit van 
het leven op aarde verbeteren. De oude Attenborough geeft een welkome aanzet. Hij is 
nuchter in zijn analyses, hoopvol bij het bedenken van oplossingen en gespeend van al 
te revolutionaire ideeën en voorstellen. 
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Inspirerend 
 

Een leven op onze planeet is een buitengewoon inspirerend boek dat 
mij de afgelopen dagen de nodige stof tot nadenken heeft gegeven. 
En dat nadenken blijft nog wel even aan de gang, dat is zeker. 

  
 

 
 
Deze recensie is met toestemming van de auteur overgenomen van www.visdief.nl 
Een leven op onze planeet door David Attenborough / Luitingh-Sijthoff / 
9789024592074 Druk: 1 oktober 2020, 272 pagina's. Prijs: € 20,00. 
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Museumnieuws 
 

 Natuurmuseum Brabant activiteiten 1e kwartaal 2021 
Spoorlaan 434, Tilburg 

  
 
 

 
Nog altijd een 
aangepast 
museum 

Op het moment van schrijven is Natuurmuseum Brabant na een 
tweede sluiting weer open. Gelukkig hebben we trouwe bezoekers 
die al snel weer kwamen. Het blijft rustiger in het museum door 
de maximaal toegestane bezoekersaantallen, maar we kunnen de 
veiligheid op deze manier (in combinatie met alle andere  

 maatregelen) garanderen en dat wordt gewaardeerd. 
We hadden gehoopt dat we in deze Oude Ley meer duidelijkheid konden geven over 
lezingen, en of de werkgroepen weer aan de slag kunnen. Maar de aangescherpte 
maatregelen blijven vooralsnog van kracht, waardoor het museumgebouw (’s avonds) 
nog niet open mag voor verenigingen en avondgroepen. Hoe graag we ook willen, het 
mag nog altijd niet. 
Ook het plannen van activiteiten is erg ingewikkeld; vooralsnog kunnen we dus geen 
lezingen of vakantieactiviteiten aanbieden. Net zoals de voorgaande maanden blijft 
onze website de belangrijkste informatiebron. Daar staat de meest actuele informatie 
op. Als er dus nog een lezing mogelijk is in het voorjaar, maken we het daar als eerste 
bekend.  
Hopelijk blijft iedereen gezond en zien we jullie weer snel terug in het museum!  
 

 
       Je kunt het museum coronaproof bezoeken (foto Maria van der Heyden) 
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Comedy Wildlife 
Photography 
Awards 

Ze zijn er weer, de geweldige foto’s van de Comedy Wildlife 
Photography Awards! In een aparte zaal dit keer, de voormalige 
Ware Wolf-zaal op de eerste verdieping. In de zaal zijn, naast de 
foto’s uiteraard, ook dieren te zien die een link hebben met de 
foto’s. Nog meer de moeite waard om ze te komen bekijken, zeker  

 in deze periode waarin iedereen wel een beetje extra humor kan gebruiken. 
Bijzonder: dit jaar is er ook een Nederlandse foto bij de finalisten. De fotografe Femke 
van Willigen kwam het eerste weekend kijken hoe haar foto in het museum hing, en we 
konden haar gelukkig toch nog in de bloemen zetten.  
 

 
   Roland Kranitz won met deze foto, O Sole Mio genaamd, de publieksprijs 

  
 
 

 
Plannen voor 
2021 

Al zijn de activiteiten niet mogelijk, we zitten niet stil. Er is een 
nieuwe website in de maak, we hebben subsidies voor nieuwe 
projecten aangevraagd, de winkel is anders ingericht en we zijn 
volop bezig met de tentoonstellingen voor volgend jaar. Dat houdt  

 ook in dat sommige tentoonstellingen een andere zaal krijgen, of verdwijnen. 
In de volgende Oude Ley kunnen we er meer over vertellen.  
Tenslotte hebben we ook voor 2021 weer het label ‘kidsproof’ gekregen, met een 8,8 
van de Museuminspecteurs. Zeker in het bijzondere jaar 2020 een mooie prestatie!  
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Witte gij ut? 
 

  

Rob Vereijken 
 

 
 

 
Aangevreten 
krabbenscheer 
 

In de vorige Oude Ley legde Bob Cremers ons de vraag voor over 
de krabbenscheer. De toppen van de bladeren waren er af. Hij 
vroeg zich af wie dat gedaan zou kunnen hebben? Tot nu toe heeft 
niemand daar een antwoord op ingestuurd. 

 Wij hopen natuurlijk dat onze winterpuzzelaars daar achter komen. 
 

 

 
Krabbenscheer zonder bladtoppen (foto Bob Cremers) 
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Kauw op 
zonnebloem 
 

Bob Cremers zet ons nog meer aan het werk. In de Buurtmoestuin 
Muntel-Vliert in Den Bosch staan verschillende zonnebloemen. 
Andere jaren zag hij regelmatig mezen de zaden uit de grote 
bloemhoofden peuteren. Dit jaar verschenen er wel hele grote 

 zwarte mezen op de zonnebloem. Het waren kauwtjes, die eigenlijk hetzelfde gedrag 
lieten zien als de mezen. De vogels gingen boven op de uitgebloeide bloem zitten en 
probeerden meer hangend dan zittend de zonnebloempitten weg te snoepen.  
Bob heeft dit eetgedrag nog nooit gezien en wil graag weten of kauwen zich vaker zo 
gedragen?  
 

 
Kauwen snoepen van zonnebloem (foto Bob Cremers) 
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Vreemde 
zwammen aan 
stronk  
 

Hele families zijn met natuurvragen in de weer. Erik Kraneveld 
maakte op 5 november een wandeling nabij Giersbergen door de 
Loonse en Drunense Duinen. In het bos werd zijn aandacht 
getrokken door een hangende dode boomstam. Welke soort boom 
het was, wist hij niet. Aan de zijkant en aan de onderkant van de  

 stam hingen bundels roze of bruinachtige sliertjes. Een heel bijzonder en fraai beeld. 
Erik schakelde zijn vader Kees Kraneveld in en via hem kwam deze vraag weer bij mij 
terecht. Met het grote aantal paddenstoelenliefhebbers in onze afdeling moeten we dit 
probleem toch kunnen oplossen? Als je de zwammen in kleur ziet in de digitale Oude 
Ley, dan komt de vorm beter tot zijn recht. 
 

 

 
 

 
                                                Hangende zwammen aan de stam (foto Erik Kraneveld) 
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Afgedekte gaatjes 
 

Marlieke van Woerkom heeft een volkstuin langs de Dongenseweg 
in Tilburg. Zij verzorgt de tuin met veel aandacht: mooie 
graspaadjes tussen de bedden en hier en daar houtsnippers om  

 onkruidgroei tegen te gaan. Nu vond ze in de tweede helft van september een mooi 
holletje in het gras. De ingang ervan was ongeveer 1,5 centimeter in doorsnede en ging 
recht naar beneden. Op zich vindt Marlieke wel eens meer een gaatje in de grond, 
alleen werd deze telkens met kleine houtsnippers afgedekt. Als ze die weghaalde, lagen 
er de volgende dag weer nieuwe stukjes op. Welk dier neemt de moeite om telkens de 
ingang van zijn ondergrondse gangenstelsel te verstoppen? 
 

 

 
 

 
                                   Open holletje en Ingang met houtsnippers afgedekt (foto’s Marlieke van Woerkom) 
 

 
 

 
Reacties en 
nieuwe vragen  

Heb je informatie over de bladeren van de krabbenscheer zonder 
top, over het bedekte holletje of over de hangende zwammen? 
Stuur jouw antwoord in. Natuurlijk zijn ook berichten met nieuwe 
vragen of onbekende waarnemingen welkom. Stuur dan uw  

 reactie naar Rob Vereijken:  0683125218 of  rob.vereijken@planet.nl.  
Reacties tot 15 februari 2021 kunnen in de volgende Oude Ley verwerkt worden. 
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