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Redactioneel 
 
Met de huidige versoepelingen is het weer mogelijk om met elkaar op excursie te 
gaan. Hoeveel leden samen op pad mogen kan nog steeds wijzigen: de 
excursiecommissie houdt dit in de gaten. Maar hoe dan ook: het mag weer! Dus 
wensen wij alle leden een fantastische zomer en mooie excursies toe! 
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KNNV-Nieuws 
 

  
  

Redactie Oude 
Ley 

Deze Oude Ley is de laatste aflevering met het eindredactiewerk van 
Marlieke van Woerkom. Ze gaat verhuizen. Haar werk wordt 
overgenomen door Frans en Thérèse van den Heuvel. 
De werkwijze blijft voorlopig onveranderd. Dank aan Marlieke voor  

 haar bijdrage aan ons afdelingsblad, welkom aan Frans en Thérèse. 
 

  
Nieuwsbrief  

Inmiddels heb je driemaal een nieuwsbrief ontvangen. Deze 
verschijnt in de maanden dat er geen Oude Ley verschijnt. Zoals je 
hebt gemerkt, schijft Rob Vereijken elke maand een artikel over  

 Stadsnatuur: per kwartaal is dat één artikel voor in de Oude Ley en twee artikelen voor 
in de twee nieuwsbrieven. Heb je ook iets leuks te melden voor in de nieuwsbrief? 
Stuur het in! De nieuwsbrief blijkt ook in een behoefte te voorzien: ruim 75% van de 
verzonden nieuwsbrieven wordt geopend en gelezen.  
Oproep: wie wil meehelpen met de opmaak van de nieuwsbrief? Laat het weten! 
 

  
Website en 
facebook 

Omdat Marlieke gaat verhuizen, zijn we ook op zoek gegaan naar 
een nieuwe webmaster. Gelukkig meldde Berry Staps zich en als je 
dit leest, is de overdracht geregeld. Dank aan Marlieke voor de goed 
functionerende website, succes gewenst aan Berry. 

 Oproep: Het bestuur is nu alleen nog op zoek naar een lid die de facebookpagina van 
de afdeling wil beheren. Op deze pagina posten we aankondigingen van cursussen, 
lezingen, openbare wandelingen en andere wetenswaardigheden. Gegadigden graag 
melden bij het secretariaat. 
 

  
NK Tegelwippen 

Als KNNV-er heb je waarschijnlijk een tuin met veel groen. Toch deze 
oproep: misschien kun je er voor zorgen dat ook bij de buren de tuin 
groener wordt of dat er een geveltuintje wordt aangelegd? Iedereen  

 wordt opgeroepen om veel tegels in de tuin te vervangen door groen. De actie ‘NK 
Tegelwippen’ is gestart. 
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In de gemeente Tilburg wordt extra aandacht aan dit project gegeven. Zij gaat de strijd 
aan met de gemeente Breda: in welke gemeente wippen de inwoners de meeste tegels 
uit hun tuin? Natuurlijk gaan ze voor de eer maar deze wedstrijd heeft een veel 
belangrijker doel. Het klimaat verandert. Dat merk je steeds vaker door langere 
periodes met extreme hitte, periodes van droogte of juist hevige regenval waardoor de 
straten vol lopen. Meer groen en minder tegels helpt. Groen werkt verkoelend en geeft 
schaduw, terwijl stenen juist extra opwarmen. Door meer groen kan regenwater beter 
wegstromen en opgevangen worden voor de droge periodes. Vanaf 30 maart kan 
iedereen zijn of haar gewipte tegels aanmelden via nk-tegelwippen.nl. Deze worden 
automatisch opgeteld bij de Tegelstand van de betreffende gemeente. Het NK 
Tegelwippen loopt tot 30 september 2021. Op deze website vind je verder alle 
informatie. 
 

  
Lezingen online 

Lezingen in een zaal zijn momenteel nog niet mogelijk.  
Maar: je hoeft je niet te vervelen, er is een groot aanbod online. 
Hierbij een (niet compleet) overzicht. In de landelijke nieuwsbrief  

 van de KNNV lees je over lezingen online bij andere afdelingen. De mycologische 
vereniging verzorgt boeiende lezingen over verschillende paddenstoelenonderwerpen.  
Op de website cultureelerfgoed.nl vind je ook verschillende lezingen over de historische 
ecologie van de Nederlandse landschappen. Verder staan er ook korte lezingen op het 
Youtubekanaal van de KNNV (youtube.com/knnv). Tenslotte is de KNNV aangesloten bij 
het platform e-learning ‘leerjegroen.nl’: korte, informatieve momenten om je kennis te 
vergroten. Mocht je aanvullende informatie nodig hebben, mail of bel met de 
secretaris: secretaris@tilburg.knnv.nl of 013-5436541. 
 

  
Verslag 
onderzoek 
Kaaistoep 2020 

Inmiddels is het jaarverslag 2020 over het onderzoek in De 
Kaaistoep afgerond. Er is in dit jaar, ondanks de beperkingen, veel 
gebeurd. Het resultaat: 210 pagina’s verslag. Alle onderzoekers en 
betrokkenen hebben het verslag digitaal toegestuurd gekregen. 
Daarnaast zijn er enkele papieren verslagen gedrukt, waarvan er nog  

 drie beschikbaar zijn. Je vindt het verslag op de website bij werkgroep kaaistoep. Daar 
vind je ook de bijgewerkte soortenlijst. De lijst in het boek vormt de basis, de 240 
nieuwe soorten uit 2020 zijn aan het einde toegevoegd. Dit gedeelte van de soortenlijst 
wordt jaarlijks aangevuld, zodat er steeds een actuele versie beschikbaar is. Het PDF-
bestand is doorzoekbaar als je het opent met Foxit of Adobe.  
Nieuwgierig? Kijk op onze website! 
 

  
Microscopen 
aangeboden 

Wil van Poppelen heeft nog enkele gebruikte schoolmicroscopen 
staan, die voor een klein bedrag weg mogen. Ze kunnen tot 400/600 
maal vergroten. Het betreft één Euromex type LMS, één Olympus 
HSA zwart, één Pleuger XSZ 109, grijs en één Pleuger PLG 1, beige.  

 De prijs ligt ongeveer tussen € 35,- en € 65,- . Belangstelling? Beschrijving, foto’s en 
contactgegevens zijn verkrijgbaar via het secretariaat. 
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Agenda 
 

  
 Datum Onderwerp 

9 juli Wandeling De Opslag 
13 augustus Wandeling Wandelbos/Oude Warande 
21 augustus Bezoek aan een voedselbos in Waspik 
10 september Waterwandeling door Tilburg 
25 september Fietstocht naar Heukelom en wandeling rond de Voorste Stroom 
8 oktober Wandeling door Landgoed Huis ter Heide Noord 
 

 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’. Mochten 
er in deze weer versoepelingen komen dan gelden de volgende afspraken: 
- Per excursie mag een bepaald maximaal aantal personen deelnemen. 
- Omdat het aantal deelnemers per excursie 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 1,5 meter afstand ten  
 opzichte van elkaar. Je mag elkaar hierop attenderen.  
- Deelnemen aan een activiteit is geheel op eigen risico. 
- Kom op de fiets of met eigen vervoer. Carpoolen kan 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 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 weten, zodat wij deze wensen in ons programma kunnen 
opnemen. Hopelijk tot ziens op een van onze excursies. 
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 9 juli Vrijdag 
 Onderwerp Wandeling Den Opslag 
 Tijd 9.00 - 12.00 uur  
 Locatie/Vertrek Parkeerplaats Aldi, Spoordijk/Doornbossestraat, Tilburg. 
 Contact In verband met het coronavirus is aanmelding verplicht bij  

Stella Wesel ( 06-27055446 of  excursies@tilburg.knnv.nl).  
Van 30 juni t/m 7 juli kun je je aanmelden. 

 Omschrijving Het natuurgebied Den Opslag is een weids vogelweidegebied rondom 
het beekje de Reusel. Dit beekje heeft sinds enkele jaren weer haar 
oude meanderende loop teruggekregen. De herinrichting heeft zijn 
vruchten afgeworpen. In en langs de weilanden groeien weer als 
vanouds echte koekoeksbloem, margrieten, grote ratelaar en 
moeraskartelblad. Dit heeft grote aantrekkingskracht op vlinders en 
insecten. En natuurlijk ook op ons, wandelaars. 

   
 13 augustus Vrijdag 
 Onderwerp Wandeling Wandelbos/Oude Warande 
 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 4 augustus t/m 11 augustus kun je je aanmelden. 

 Omschrijving Deze beide parken zijn al behoorlijk op leeftijd en vertellen hierdoor 
een stukje geschiedenis van Tilburg. Naast de historie laten we ook de 
natuurlijke schoonheid de revue passeren. Wie kent er nu 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 waarbij de natuurwaarden die het herbergt nog 
al eens over het hoofd gezien worden. Na het spoor te hebben 
gekruist lopen we door de Oude Warande. 

   

 
                          Sombere honingzwam in het Wandelbos (foto G. Bogaers) 
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 21 augustus Zaterdag 
 Onderwerp Bezoek aan een voedselbos in Waspik 
 Tijd 9.00 uur - 13.00 uur 
 Locatie/Vertrek Sportcomplex de Drieburcht, Wagnerplein 1, Tilburg. 
 Contact In verband met het coronavirus is aanmelding verplicht bij  

Mirjam Sikkers ( 06-82595787 of  msikkers@planet.nl).  
Van 12 t/m 19 augustus kun je je aanmelden. 

 Omschrijving Met het vastlopen van het grootschalige landbouwsysteem in 
Nederland ontstaan allerlei initiatieven om op een andere manier 
voedsel te verbouwen. Bijvoorbeeld het fenomeen voedselbos. En 
ook daarbinnen is het ene bos het andere niet. Natuurinclusief 
verbouwen is de gemeenschappelijke noemer.  
In Waspik is vorig jaar een tuin geopend van 1,8 hectare. Hier hebben 
burgers 800 fruitbomen en 1200 struiken aangeplant. Aangevuld met 
andere bomen, bloemen en kruiden moet dit voor weelderige natuur 
gaan zorgen met als bijzondere eigenschap: alles is eetbaar. Bezoekers 
kunnen hier zelf fruit en kruiden plukken voor eigen gebruik. Ook 
hecht dit project aan het gegeven dat deze, voor iedereen 
toegankelijke tuin, een stilteplek is. Ondanks dat dit bos erg jong is 
kunnen we vandaag een beeld krijgen van de toekomstige 
ontwikkeling. 

   
 10 september Vrijdag 
 Onderwerp Waterwandeling door Tilburg 
 Tijd 9.00 - 12.00 uur 
 Locatie/Vertrek Kerk aan het Korvelplein. 
 Contact In verband met het coronavirus is aanmelding verplicht bij Johan van 

Laerhoven ( 013-4638937 of  thesnowfox@outlook.com).  
Van 1 t/m 8 september kun je je aanmelden. 

 Omschrijving We maken vanaf het Korvelplein een wandeling door de stad die 
eindigt bij de Korvelse waterloop in Moerenburg. Alhoewel er van de 
oorspronkelijke Korvelse waterloop weinig meer over is, kun je, als je 
goed kijkt, op allerlei plaatsen in de stad nog overblijfselen van deze 
watergang zien. Nader onderzoek zal duidelijk maken hoe groot de rol 
van het water is geweest bij het ontstaan van onze stad. 
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 25 september Zaterdag 
 Onderwerp Fietstocht naar Heukelom en wandeling rond 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 ( 06-82595787 of  msikkers@planet.nl).  
Van 16 t/m 23 september kun je je aanmelden. 

 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 een beetje 
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. 
 

 8 oktober Vrijdag 
 Onderwerp Wandeling door Landgoed Huis ter Heide Noord 
 Tijd 9.00 - 13.00 uur 
 Locatie/Vertrek Sportcomplex de Drieburcht, Wagnerplein 1, Tilburg. 
 Contact In verband met het coronavirus is aanmelding verplicht bij  

Stella Wesel  0627055446 of  excursies@tilburg.knnv.nl.  
Van 29 september t/m 6 oktober kun je je aanmelden. 

 Omschrijving Tot ongeveer 1900 was dit een heidegebied en graasden er schapen. 
Vlees en wol waren toentertijd de bron van inkomsten. Toen dat niet 
meer rendabel was, werd het gebied vanaf begin 20e eeuw vol 
geplant met bomen voor houtproductie. Dit leverde meer op, omdat 
er een grote vraag was naar hout voor de mijnen. Maar deze 
eentonige bossen, met allemaal rijen van dezelfde dennen van 
dezelfde leeftijd, waren funest voor de natuur. Het gebied was niet 
meer aantrekkelijk voor insecten, vogels en zoogdieren. Sinds enkele 
jaren werkt Natuurmonumenten aan het vergroten van de variatie in 
het bos. Er worden open plekken gemaakt, onder andere door 
begrazing met schotse hooglanders; loofbomen krijgen de kans te 
groeien en dood hout mag gewoon blijven liggen. Hierdoor kunnen er 
paddenstoelen groeien en vinden dieren, zoals vleermuizen, spechten 
en insecten er een schuilplaats. 
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Nieuws uit de Werkgroepen 
 

  

  
Paddenstoelen- 
korstmossen-
werkgroep  

Zoals we in de vorige Oude Ley aankondigden, heeft de 
paddenstoelen- en korstmossenwerkgroep zijn maandelijkse 
bijeenkomst op iedere 3e dinsdag van de maand via een digitale 
zoomsessie. Dankzij het account van de afdeling zijn we niet meer 
beperkt in de tijdsduur. Op 16 maart heeft Bart Horvers een mooie  

 en interessante presentatie gegeven over slijmzwammen (myxomyceten), opgeluisterd 
met prachtige, gedetailleerde foto’s. In de bijeenkomst van 16 maart toonde Mieke 
Leerschool een aantal foto’s die ze in de afgelopen jaren heeft geschoten, maar 
waarvan ze niet zeker was van de naam. Een soort digitale ‘Witte-gij-ut’ sessie. En 
omdat we tijd tekort kwamen om ze allemaal te bespreken, heeft op 18 mei een 
vervolgsessie plaatsgevonden. In de bijeenkomst van 18 mei is er ook aandacht besteed 
aan de paddenstoelenmeetnetten en in het bijzonder aan het meetnet 
bospaddenstoelen, dat zich concentreert op het monitoren op de pleistocene 
zandgronden. Op dit moment is de invulling van de komende bijeenkomsten nog niet 
bekend. We gaan ons in ieder geval ook gauw weer concentreren op het 
excursieprogramma voor het komende paddenstoelenseizoen, want we gaan ervan uit 
dat we in welke vorm dan ook weer gezamenlijk op paddenstoelenjacht kunnen gaan. 
Het programma zal te zijner tijd verschijnen op de website van de afdeling. 
 

 
            Troskalknetje (foto B. Horvers) 
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Plagwerkgroep  

De plaggroep is nog in ‘broedseizoen ruste’. Er is één activiteit 
geweest. Ondanks dat we dit jaar bijna niet gewerkt hebben op de 
heide hebben we toch een ‘Resultatendag’ gehouden. Op deze dag  

 kijken we naar de resultaten van de werkzaamheden van het afgelopen jaar. Wij werken 
voornamelijk in het winterseizoen en dan is de natuur in rust en zien we niet veel van 
de resultaten. In juni is er meer waar te nemen (de gegevens waren helaas niet 
beschikbaar bij het sluiten van de copydatum van deze Oude Ley). In augustus staat nog 
een werkdag ‘zomermaaien’ op de agenda. De exacte datum moet nog vastgesteld 
worden. We hopen dat we in seizoen 21/22 geen last meer zullen hebben van de 
coronabeperkingen. De data van de werkdagen worden in augustus bepaald en 
gepubliceerd op de website van de plaggroep. 

  

 
Niet veel gewerkt dit seizoen maar toch voldoende resultaten waar te nemen (foto B. Staps)  

   
 
 

 
Werkgroep 
Dongevallei 
 

In mei is het rapport afgerond over 10 jaar water meten in de 
Dongevallei. Guido Stooker heeft vanaf 2011 zowel de 
oppervlaktewaterpeilen als de grondwaterstanden gemeten van en 
langs de Marleplas, waaraan hij woont, en in het schraallandje dat  

 de plas is gesitueerd. Uit de analyse van de meetreeksen blijkt dat de 
klimaatverandering ook lokaal en op zo’n korte termijn al is vast te stellen. Vooral ook 
door maatregelen die het waterschap als gevolg van de optredende neerslagtekorten 
de laatste jaren noodgedwongen heeft moeten nemen. De veranderingen, zoals 
peilverhogingen, minder frequente inundaties en verdwijnende kwelstromen hebben, 
zoals Guido beschrijft, gevolgen voor flora en fauna en de natuurwaarde van de 
Dongevallei. Het rapport (12 pagina’s) is te downloaden van de kennisbank op de 
website van de KNNV-afdeling Tilburg. 
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Oude wijfjes ontsnapt….. 
 

  

Loes van Gorp 
 

 
 

 
Op de fiets 

Op 9 april 2021 fietsend naar het station in Eindhoven en genietend 
van wat speenkruid in de berm, zag ik een voor mij onbekende 
bloeiende plant aan de Doctor Cuyperslaan. Snel even stoppen,  

 twee foto’s nemen en weer verder op de fiets. Straks maar eens wat beter bekijken. 
Vaak levert zo’n waarneming weer een leuke soort op die ik nog niet eerder ben 
tegengekomen en dat bleek ook deze keer te kloppen: eenmaal thuis blijkt de vondst 
een uitheemse soort of nieuwkomer te zijn, namelijk een voorjaarsster (Ipheion 
uniforum) die gekweekt wordt als tuinplant en bloeit in de maanden april tot en met 
juni. Inmiddels weet ik dat deze soort niet alleen in Eindhoven maar eerder ook in 
Tilburg is gezien. 
 

 
                                   Voorjaarsster (foto L. van Gorp) 
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Eerdere 
waarnemingen  

Precies een jaar eerder, op 9 april 2020 signaleerde Cor 
Kuijstermans deze plant al nabij het Cobbenhagenpark. 
Rondstruinend ontdek je vaak de leukste dingen en wie zoekt zal 
vinden…. Op 2 april 2012 ontsnapte in de Valkenierslaan in Breda de  

 voorjaarsster al naar de stoep [1]. De plant is inheems in Uruguay en Argentinië en 
kwam rond 1820 in Nederland. Voorjaarsster wordt ook ‘oude wijfjes’ genoemd. 
Waarom? Wie het weet mag het zeggen. De ongekroonde bloembollen-koningin Rita 
van der Zalm gaf deze oer-Hollandse bijnaam lees ik [2]. Vertederend, want oude wijfjes 
zeggen lieve, bescheiden en verstandige dingen.  
De soort werd voor het eerst verwilderd gezien in 2006. Inmiddels is de plant in 50 
gemeenten aangetroffen. Op waarneming.nl wordt de voorjaarsster als zeldzaam 
aangemerkt. Gezien de stijgende aantallen in de afgelopen jaren mogen we deze soort 
misschien wel vaker gaan aantreffen. 
In Eindhoven werd de berm gemaaid en sneuvelde deze plant, maar niet getreurd, er 
bloeien ook enkele exemplaren in een border in mijn voortuin en als ze niet ontsnappen 
kan ik er twee keer per jaar van genieten. 
 

 
Waarnemingen van de voorjaarsster door de jaren heen (L. van Gorp, gegevens: waarnemingen.nl) 
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De 
verspreidings-
atlas  

Onderstaande tekst is overgenomen uit de verspreidingsatlas [3]: 
Ecologie en Verspreiding. 
Dit bolgewas prefereert zonnige tot licht beschaduwde, goed 
gedraineerde, vruchtbare, zandige en grindige bodems. Ze groeit in 
grassteppen en als (verwilderde) stinzen- en sierplant in borders en  

 Randen van bloemperken, in bermen en gazons. De plant stamt oorspronkelijk uit de 
pampas van Uruguay en Argentinië en is als sierplant in diverse variëteiten wijd 
verspreid. In Nederland wordt de soort tegenwoordig op een paar plaatsen 
aangetroffen maar is in het verleden op meerdere plekken gevonden. De overblijvend, 
kale plant heeft een bloeistengel met meestal slechts één bloem en 6-9 grondstandige 
bladen. De bladen zijn vlezig, glimmend en lijnvormig en hebben een stompe top, bij 
kneuzing verspreiden ze een uiengeur. De bloem draagt onder het bloemdek een 
tweekleppige, vliezige bloeischede, geurt naar honing en is vergroeidbladig. De buis is 
bruinachtig, de slippen zijn duidelijk langer en afstaand, bleek lichtblauw tot 
violetblauw. De helmknoppen zijn oranje-geel en de gevormde doosvrucht bevat talrijke 
zwarte zaden. 

  
 
 

 
Meer 
informatie  
 

 

 [1] https://www.stadsplantenbreda.nl/waarnemingen-in-2012/ 
[2] https://www.groei.nl/actueel/tuinlog/oude-wijfjes 
[3] https://www.verspreidingsatlas.nl/5620# 
[4] https://www.bloggen.be/plantengids/archief.php?ID=1874667 
[5] https://www.naturalbulbs.nl/bijzondere-bolgewassen/103-ipheion-uniflorum-

bio.html? 
[6] http://www.giftpflanzen.com/ipheion_uniflorum.html 
[7] https://www.imkervereniginghoogeland.nl/aanbieding-bollen-bd/ 
[8] https://en.wikipedia.org/wiki/Ipheion_uniflorum 
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Broedvogel monitoring project 
De Hilver 2017-2020 

 

  

Mieke van der Does 
 

 
 

 
De Hilver 

De Hilver is, na de ruilverkaveling van eind jaren negentig, een 
Natuur Netwerk Brabant-gebied geworden. De provincie heeft voor 
dit gebied een aantal natuurdoelstellingen vastgesteld, die door het  

 Brabantslandschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer beheerd worden. 
Het natuurgebied De Hilver ligt tussen Diessen en Moergestel in het beekdal van de 
Reusel. Een relatief klein deel van De Hilver heeft de natuurdoelstelling ‘weidevogels’ 
gekregen. Om deze doelstelling te monitoren heeft in afgelopen jaren in het gebied een 
territoriumkartering van broedvogels plaats gevonden volgens de SOVON-methode. 
 

 
Het totale telgebied van 700 ha 
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Inventariseren 
 

Vanaf 2018 is de vogelwerkgroep van de KNNV-afdeling Tilburg 
actief in De Hilver en inventariseert zij samen met de 
Vogelwerkgroep Midden Brabant de vogels in het gebied. In 2019  

 heeft een aantal leden van beide vogelwerkgroepen de BMP-cursus van SOVON gevolgd 
(broedvogel monitoringsproject). De afgelopen jaren hebben de deelnemers deze 
kennis in praktijk gebracht. 
In 2018 en 2019 heeft de vogelwerkgroep van de KNNV-afdeling Tilburg 
geïnventariseerd in de deelgebieden Helsbroek en Moergestel Broek noord. In 2020 
deden ze dat in de gebieden Moergestelse Gement en Moergestels Broek zuid. 

  
 
 

 
Resultaten 

De resultaten van 2017 tot en met 2020 staan in de onderstaande 
tabel beschreven. In de totaalkolommen is de toe- en afname van de 
vogels te zien, zoals bijvoorbeeld de toename van de wilde eend en  

 de afname van de kievit. Weersomstandigheden hebben effect op het broedseizoen. 
Het afgelopen jaar waren februari en maart erg fris en april en mei erg warm en droog.  
Soorten die op de rode lijst staan worden in de tabel met een * aangegeven.  
In het voorjaar van 2021 zijn de vogels weer geteld. Deze resultaten worden in 2022 
gepubliceerd. 
Het volledige rapport en de rapporten van voorgaande jaren, zijn te lezen op de website 
van de Vogelwerkgroep Midden-Brabant: 
https://www.vwgmiddenbrabant.nl/publicaties/rapporten-en-verslagen/ 

  
Territoria De Hilver 2020 

  
Soorten van de rode lijst worden met een * aangegeven 

Soort SBB SBB SBB 
SBB/ 
NM NM NM BL Totaal: 

 HB OS w OS o MG MB n MB z DB 2020 2019 2018 2017 

Gr. canadese gans  1 2 6   8 17 9 11 6 

Grauwe gans 1 2 9 14 1 7 12 46 48 47 25 

Knobbelzwaan  1     2 3 2 2 5 

Nijlgans        0 1 0 1 

Bergeend    1   1 2 1 0 0 

Zomertaling* 1  2 1  0 0 4 2 3 7 

Slobeend* 1 1 1 3 0 1 2 9 12 16 17 

Krakeend 2 1 8 6 1 1 3 22 24 17 17 

Wilde eend 2 3 5 15 1 6 11 43 29 26 30 

Soepeend    1 0 1 0 2    
Wintertaling* 0 0 0 0  0 0 0 0 2 1 

Kuifeend 0 0 1 1 0 0 4 6 8 10 15 

Patrijs*    0 0 0  0 1 2 2 

Kwartel 0 1 9 6 0 16  32 6 1 5 

Fazant 7 9 10 18 6 13 12 75 40 34 33 

Dodaars  1  1   1 3 0 2 5 

Buizerd 0 1 0 0  0 0 1 2 2 3 

Waterral 2 2 0 0   4 8 5 10 2 
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Soort SBB SBB SBB 
SBB/ 
NM NM NM BL Totaal: 

 HB OS w OS o MG MB n MB z DB 2020 2019 2018 2017 

Waterhoen 2 0 1 5 1 0 2 11 11 15 7 

Meerkoet 4 3 1 13 2 0 9 32 29 25 47 

Scholekster 0 0 0 1 0 1 3 5 3 2 4 

Kievit 15 5 19 24 0 15 27 105 106 128 146 

Wulp* 0 1 7 0 0 7 3 18 13 16 16 

Grutto* 2 0 39 17  24 17 99 102 93 83 

Houtsnip  1      1    
Watersnip* 3 1 3 7 0 0 17 31 31 41 42 

Tureluur* 1  0 1  0 1 3 4 3 6 

Kokmeeuw 0   0    0 5 0 0 

Holenduif 0 1   0 2 0 3 7 1 ng 

Houtduif 1 2 4 1  3 2 13 6 0 ng 

Koekoek* 0 3 3 3 1 0 5 15 14 19 9 

IJsvogel 0 0   0   0 1 0 0 

Kleine bonte specht      1 1    

 

Gr. bonte specht 0 2 1  0 2 1 6 2 1 4 

Groene specht 0 1 0   1 1 3 2 1 1 

Torenvalk* 0 0 0 1 0 0 0 1    
Grauwe klauwier*     1 0  1 0 1 0 

Wielewaal  1      1    
Gaai 0 3 1   0 1 5 3 0 ng 

Ekster 0 1 1   0  2 2 0 ng 

Zwarte kraai 0 1 1 0 0 3 2 7 2 1 1 

Matkop*  1      1    
Pimpelmees 0 1 1 4 0 8 3 17 12 0 ng 

Koolmees  3 7 2 2 15 7 36 30 4 ng 

Veldleeuwerik* 0 1 28 6  12 0 47 41 29 27 

Boerenzwaluw*        0 0 1 ng 

Huiszwaluw* 23     16  39 34 31 32 

Staartmees     0 2 1 3 3 0 ng 

Fitis  1 1 2 2 3 11 20 20 10 6 

Tjiftjaf 9 21 19 17 14 22 15 117 70 13 1 

Grote karekiet*       1 1    
Rietzanger 2 7 5 4  2 7 27 16 20 3 

Kleine karekiet 24 44 45 66 5 21 79 284 161 218 192 

Bosrietzanger 10 14 14 37 14 22 13 124 94 124 88 

Spotvogel* 2 1 4 4 1 8 1 21 5 10 14 

Sprinkhaanzanger  2 1 0 0  1 4 2 4 1 

Snor*        0 0 0 1 

Zwartkop 2 11 6 7 7 10 11 54 50 13 ng 

Tuinfluiter 1 9 6 6 0 9 5 36 20 6 2 

Braamsluiper   0 0  1  1 0 1 0 

Grasmus 31 29 54 33 20 42 34 243 163 147 137 

Winterkoning 5 9 4 13 2 20 7 60 41 10 ng 

Boomkruiper 0 0   0 4 0 4 4 0 ng 

Spreeuw 0 1 0 0 0 4 1 6    
Merel 2 6 7 5 1 5 12 38 22 4 ng 
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Soort SBB SBB SBB 
SBB/ 
NM NM NM BL Totaal: 

 HB OS w OS o MG MB n MB z DB 2020 2019 2018 2017 

Zanglijster 1 11 2 1 1 2 3 21 9 1 ng 

Roodborst 0 1 1 0  6 0 8 11 0 ng 

Blauwborst 10 11 14 17  8 8 68 72 52 52 

Nachtegaal* 0    0  0 0 2 0 0 

Bonte vliegenvanger   0   0 0 0 1 2 
 

Roodborsttapuit 6 6 7 10 4 15 3 51 47 34 57 

Huismus* 0       0 1 0 ng 

Ringmus*    1  2  3    
Heggenmus 0 2 2 5 1 11 1 22 12 7 ng 

Gele kwikstaart* 0 0 0 0 0 0 1 1 6 10 10 

Gr. gele kwikstaart 0  0   0 0 0 2 3 
 

Witte kwikstaart 1   0 0 5 2 8 2 1 1 

Graspieper* 12 7 74 31 0 43 34 201 139 126 146 

Boompieper   1  0 0 7 8 6 9 7 

Vink 0 4 2 3 2 15 10 36 40 1 ng 

Groenling     0  1 1 1 1 0 

Kneu* 4 0 4 14 5 7 1 35 16 28 25 

Putter 1 2 0 6 0 5 2 16 11 4 10 

Rietgors 29 25 41 37 5 6 38 181 168 165 173 

            

 
 
Gebruikte afkortingen in de tabel: 
HB Helsbroek 
OSo Den Opslag oost 
OSw Den Opslag west 
MG Moergestelse Gement 
MBn Moergestels Broek noord 
MBz Moergestels Broek zuid 
DB Diessens Broek 
SBB Staatsbosbeheer 
NM Natuurmonumenten 
BL Brabants Landschap 
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Onze strijd tegen de verdroging 
op de heide 

 

  

Berry Staps 
 

 
 

 
Inleiding 
 

De heide heeft al jaren veel last van verdroging en dat is een grote 
bedreiging voor het biotoop op de heide. Er zijn diverse 
initiatieven van het Brabants Landschap en het Waterschap om  

 het water langer vast te houden. De droogte wordt enerzijds veroorzaakt door de 
geringe regenval en anderzijds door het steeds verder dalende niveau van het 
grondwater. De plaggroep heeft op haar geadopteerde deel van de heide al jaren 
aandacht voor dit probleem. De geringe regenval kunnen we moeilijk beïnvloeden. Het 
enige wat wij kunnen doen is het geringe regenwater zoveel als mogelijk vasthouden en 
wat wij hiervoor doen lees je hieronder in een korte samenvatting. 

  
 
 

 
Leemkuil 
afsluiten 
 

In het verleden is er op de heide leem gewonnen voor het 
bakken van stenen. Omdat de grondwaterstand destijds veel 
hoger was liep de kuil die daarbij ontstond vol water. Het winnen 
van leem in een volgelopen leemkuil is niet handig en daarom  

 werden er diepe sloten gegraven om het water af te voeren. Wij hebben als een van de 
eerste werkzaamheden de afvoerende sloten van de leemkuil afgesloten. Daarbij 
ontstond een dilemma over de impact van het afsluiten van één sloot op het 
voortbestaan van het beekmijtertje. Een van de afvoerende sloten bevat namelijk een 
belangrijke populatie van deze zeldzame paddenstoel.  

 Een oplossing werd 
gevonden door een 
‘waterdoorlatende’ 
dam te maken 
waardoor én de sloot 
werd afgedamd én 
het beekmijtertje van 
voldoende water 
werd voorzien. De 
ander sloot is zoveel 
als mogelijk robuust 
afgesloten met een 
stevig zandlichaam. 
 

 

 
       Waterdoorlatende dam (foto B. Staps) 
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                        Waterkerende dam (foto B. Staps) 
 

Vanaf de tijd van de afdamming heeft er altijd water in de leemkuil gestaan. Tot 2 jaar 
geleden! Na ruim 30 jaar is de leemkuil in 2019 voor het eerst droog gevallen. In 2020 is 
de leemkuil ook nagenoeg droog komen te staan. Om de verdroging in beeld te krijgen 
wordt de (grond)waterstand op diverse punten handmatig gemeten. De laatste nieuwe 
en automatische meetinrichting is in de leemkuil geplaatst. Deze moet de impact van de 
wateronttrekking van het grondwater monitoren.  
 

 
                        Meetinrichting in de leemkuil (foto B. Staps) 
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Sloot 
compartimenteren  

Het water dat door de sloot met de doorlatende dam afgevoerd 
wordt, ondervindt door onze inspanning nog diverse hindernissen 
voordat het in de Leij komt: we hebben de sloot vanaf de leemkuil 
op vele plekken minder diep gemaakt en afgedamd. Hierdoor 

 ontstaan compartimenten waardoor het water langer in het terrein blijft en daardoor 
meer tijd krijgt om naar het grondwater te zakken. 
 

 
Sloot met compartimenten (foto B. Staps) 

 
 
 

 
Dennen 
verwijderen 
 

Dennen werden vroeger gebruikt om natte percelen droger te 
maken. De bomen onttrekken veel water aan de bodem. In 
tegenstelling tot loofbomen gaat dit ook in de wintermaanden 
door. Omdat de heide een open gebied moet blijven worden  

 dennen verwijderd. Daarbij worden de karakteristieke exemplaren gespaard. Op ons 
werkterrein is de laatste jaren een groot aantal vliegdennen ontkiemd en ze zijn al een 
meter hoog. Deze worden nu ook verwijderd om de verdroging tegen te gaan. 
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‘Goot’ langs 
paden aftakken 
 

De Regte heide is een hoge zandrug tussen de beekdalen van de 
Oude ley en de Poppelse ley. Het water dat boven op de zandrug 
valt zal via de paden als een soort ‘goot’ naar de beekdalen 
vloeien. Om deze snelle afvoer te voorkomen willen we in de  

 toekomst het water dat via de (goot)paden afvloeit aftakken en bufferen in vennetjes. 
Daarvoor is nog wel afstemming nodig met het Brabants Landschap. 
 

 
Pad waar water snel afgevoerd wordt. Links kan water gebufferd worden (foto B. Staps) 

 
 
 

 
Waterafvoer 
beperken 
 

Het is ook van belang om waterafvoerende werkzaamheden te 
beperken. Bij plaggen of chopperen ontstaan relatief kale vlaktes 
waarvan het regenwater makkelijker kan afstromen dan op een 
begroeide vlakte. Om te voorkomen dat het water te snel afvloeit  

 werken we dwars op het hoogteprofiel. We laten ook stukken staan die als ‘dijkje’ 
kunnen fungeren. Het regenwater blijft dan achter het dijkje liggen en kan zo de grond 
intrekken.  
 

 
 

 
Lage 
grondwaterstand 
 

Bij het bestrijden van de droogte zijn wij erg afhankelijk van de 
hoeveelheid regenval. Het enige dat wij kunnen doen is het 
regenwater zo lang mogelijk vasthouden. Het onttrekken van 
grondwater is een probleem waar wij als plaggroep weinig tot  

 geen invloed op hebben. Hopelijk geven de metingen uit de leemkuil inzicht in de 
grondwaterstand en worden noodzakelijke maatregelen getroffen om de verdroging 
tegen te gaan. 
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De rugslag 
 

  

Rob Vereijken 
 

  
Inleiding 
 

Heerlijk liggen in het water. Als kind hebben ze mij de schoolslag 
aangeleerd, maar naast mij gaat een zwemmer schokkend en met 
hoge snelheid vooruit. Geen schoolslag te zien, want met zijn twee  

 lange poten voert hij de rugslag uit. En dat alles gebeurt niet op het wateroppervlak, 
maar net daar onder. In verhouding met mij wint de anderhalve centimeter grote 
ruggenzwemmer met gemak de zwemwedstrijd. 
 

 
 

 
Zwemmen of 
niet? 

Je denkt misschien dat het beestje ontzettend van zwemmen houdt, 
maar eigenlijk hangt hij veel liever lekker rustig tegen het 
wateroppervlak aan. Als je er een ziet, dan kijk je eigenlijk op zijn 
buik. De grote achterste zwempoten houdt hij uitgespreid en het 

 lijkt alsof hij zich met de voorste vier poten tegen de waterspiegel afzet. Ondersteboven 
hangt hij te wachten en met zijn grote ogen kijkt hij in het rond of er een muggenlarf, 
klein visje of kikkervisje langs zwemt. Maar zijn ogen zijn ook naar boven gericht. Valt er 
een beestje op het water dan voelt hij met zijn poten de watertrillingen en schiet hij er 
op af. Met zijn voorpoten pakt hij de prooi vast en hij prikt zijn lange zuigbuis in het 
slachtoffer en zuigt die lekker leeg. Heb je een ruggenzwemmer gevangen en pak je 
hem verkeerd vast, dan steekt hij die steekbuis -om zich te verdedigen- ook in jouw 
hand. Dat zijn venijnige prikken, waardoor hij ook wel waterbij wordt genoemd.  
Een andere naam voor dit dier is bootsmannetje. Je kunt zijn lijf als het bootje 
voorstellen en zijn twee zwempoten als de riemen waarmee hij roeit.  
 

 
                   Ruggenzwemmer (foto Saxifraga K. Marijnissen) 
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Lucht happen 

Hoe kom je als waterdier aan voldoende zuurstof als je geen 
kieuwen of longen hebt? Een tegen het wateroppervlak 
aanhangende ruggenzwemmer houdt de punt van zijn achterlijf net  

 boven water. Daar zit een ademopening waardoor de lucht onder zijn vleugels terecht 
komt. De haartjes rondom die opening kun je ook goed zien. Ook aan de buik van het 
beestje zitten haartjes. Door de extra lucht daartussen ziet het er zilverkleurig uit. Bij 
gevaar zwemt hij dieper de vijver in, maar komt door de verzamelde lucht snel weer 
bovendrijven. Doe je een gevangen ruggenzwemmer in een pot, dan zal hij zich ook aan 
alles vastgrijpen om maar niet te snel weer bij dat gevaarlijke wateroppervlak te komen. 
Takjes, waterplanten, maar ook andere waterdieren grijpt hij dan vast. Veel omstanders 
denken dat hij dan zijn roofzuchtige aard goed laat zien, maar het is meer een actie van 
een houvastzoekende.  

 
 
 

 
Algemeen 

Ruggenzwemmers zijn algemeen in bijna alle typen water: het 
Wilhelminakanaal, de Piushaven, alle plassen en poelen, en ook in 
kleine tuinvijvers. Hun aanwezigheid zegt weinig over de  

 waterkwaliteit. Bevalt het water niet, dan gaan ze gewoon op zoek naar een betere plas. 
Het zijn namelijk ontzettend goede vliegers. Voor een natte ruggenzwemmer de lucht in 
kan, moet hij zich eerst drogen. Hij kruipt op de rand van de vijver of hij gaat met zijn 
buik op het water liggen. Na een tijdje zijn zijn gevouwen vleugels op zijn rug zo ver 
opgedroogd dat hij ze verder uitklapt en wegvliegt. Wil je ruggenzwemmers in huis in 
een aquarium nog eens goed bekijken, sluit dan de bovenkant goed af. Als je even niet 
oplet, en dat is soms binnen een paar minuten gebeurd, dan hebben ze het water al 
vliegend verlaten en vind je ze elders in huis, bij het raam kruipend, weer terug. 
 
Als ik toch niet kan winnen met zwemmen, dan ga ik lekker op mijn buik aan de rand 
van de vijver liggen. Misschien geeft dat waterschouwspel wel meer voldoening dan het 
krijgen van die zwemmedaille. 
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Vogels langs de Nieuwe Donge 
 

  

Guido Stooker en Frans Stoop  
 

  
Vogel-
inventarisaties  

Al eerder zijn in de Oude Leij artikelen geschreven over 
vogelinventarisaties in De Dongevallei en De Lange Rekken. Het 
afgelopen jaar hebben zich veel veranderingen in het gebied 
voorgedaan. Er is door de Reeshofweide een nieuwe beekloop  

 gegraven en grote oppervlakten zijn heringericht tot natuurterrein. Die natuur-
ontwikkeling is natuurlijk heel erg interessant om te volgen, zowel qua flora als fauna. 
Guido telt er al een aantal jaren de broedvogels (BMP). Ook het aantal watervogels, 
ganzen en zwanen in het winterhaljaar worden al jarenlang door hem bijgehouden 
(WAVO-telling). Sinds een paar jaar is er in het Rijensbroek een vrijwillige 
weidevogelbeschermingsgroep actief die gericht nesten beschermt door markering en 
contact met de agrariërs. Frans is daar zeer actief bij betrokken.  
Sinds dit seizoen nemen hij en Guido deel aan het MAS-meetnet (Meetnet Agrarische 
Soorten). Dit is een monitoringprogramma van het SOVON, waarbij op vaste telpunten 
in het landelijk gebied gedurende 10 minuten alle vogels binnen een straal van 300 
meter worden genoteerd.  

 De 10 telpunten in het Rijensbroek 
liggen aan beide zijden van de 
Flaassendijk, grofweg tussen het 
kanaal en de Wierkstraat (Hulten) 
tot aan Dongen. Natuurlijk hebben 
we ook meegedaan met de recente 
vogeltelling in het kader van de Big 
Day Tilburg. We telden in 
genoemde gebieden zo’n 62 
verschillende vogelsoorten! Al met 
al is elk van ons met 
vogelmonitoring wel een paar 
ochtenden per week bezig. Zinvol, 
leerzaam en gezellig. Het was de 
bedoeling dat er begin mei door 
ons een excursie voor KNNV-leden 
zou worden gehouden. Helaas 
gooide corona roet in het eten. 
Maar hier in de Oude Leij is het 
aardig om vast wat leuke 
waarnemingen te verklappen. 

 
    In de broedtijd verheugen we ons langs de sloten op de fraaie 
    gele kwikstaart (foto F. Stoop) 
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Reeshofweide  
 

In de Reeshofweide is vrij veel open water gecreëerd wat 
vanzelfsprekend heeft geleid tot meer watervogels, met name 
ganzen. In het voorjaar worden de plassen regelmatig door  

 knobbelzwanen gebruikt als slaapplaats. Het aantal kuifeenden en krakeenden neemt 
toe en laatst zagen we zelfs een verdwaald koppeltje slobeenden. Op de nu nog kale 
gronden hebben zich dit voorjaar tenminste vier koppeltjes kleine plevier gevestigd. 
Gedurende de voorjaarstrek worden vrijwel altijd enkele oeverlopers gezien en tijdens 
onze laatste telling zagen we zowaar een lepelaar. Deze bivakkeert al een tijdje in het 
gebied en doet zich tegoed aan de talloze stekelbaarsjes die in dit waterrijke gebied 
voor zijn heen-en-weer zwiepende lepelbek komen. Begin mei ontdekten we een 
spontane kolonie oeverzwaluwen (ca. 80 nestgaten) in een gronddepot. De aannemer 
heeft toegezegd de kolonie te beschermen tot na de broedtijd. In de bosschages en 
moerasjes rondom het gebied troffen we kleine karekiet, bosrietzanger, grasmus, 
heggenmus, fitis, tjiftjaf, tuinfluiter, zwartkop en een enkele rietgors, blauwborst en 
roodborsttapuit aan. En….. tijdens de BMP-tellingen van dit jaar is hier het eerste 
broedgeval van de cetti’s zanger in de Dongevallei vastgesteld. Tijdens onze tellingen 
komen we meestal wel uit op circa 50 verschillende vogelsoorten.  
 

 
Er is een nieuwe Dongeloop gerealiseerd, die de ontbrekende schakel vormt tussen de Stads-Donge in de 
Reeshof en de historische (gekanaliseerde Dongeloop langs de Lange Rekken. Het aangeplante bosplantsoen 
moet het vroegere elzen-wilgenbroek terugbrengen (foto G. Stooker) 
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De Lange 
Rekken 
 

Het heringerichte gebiedsdeel ten westen van de rondweg is ook 
nog Tilburgs grondgebied. Het natte bosgebied van Staatsbosbeheer 
(de Rekken) en het nieuw ingerichte rustgebied voor boeren-
landnatuur (De Lange Rekken) worden al jarenlang op vogels  

 gemonitord. De bossen en moerasjes van het SBB-reservaat herbergen leuke soorten 
als kleine bonte specht, houtsnip, blauwborst, rietzanger en sprinkhaanzanger. Alle 
jaren wordt hier ook de waterral gehoord. Het akker- en hooilandgebied van De Lange 
Rekken ten zuiden ervan was jarenlang, op een enkele kievit en jaarlijkse kwartel na, 
verder niet zo interessant. Maar nu, ná de herinrichting, wemelt het er van de leuke 
vogeltjes. In de trektijd zagen we langs de kale oevers van de nieuw gegraven sloten 
groenpootruiters, bokjes, watersnippen, talloze witgatjes en af en toe een grote gele 
kwik. Ook de blauwe kiekendief werd meermalen gespot. Vrijwel het hele winter-
halfjaar waren er 1-3 grote zilverreigers te bewonderen. Nu het broedseizoen tot volle 
glorie is gekomen, broeden er zeker 5-6 koppeltjes kieviten, evenzoveel paartjes gele 
kwikstaarten, 1-2 broedpaar veldleeuwerik en 2-3 paartjes roodborsttapuit.  
De aangrenzende akker en graslanden rondom het rustgebied worden door leden van 
de weidevogelgroep met succes gemonitord op de aanwezigheid van nesten van kievit, 
scholekster en wulp. Elk jaar broeden hier nog steeds 1-2 paar wulpen. Frans kon vorige 
week een wulpennest traceren en met de boer afspraken maken over de bescherming 
ervan. Waar we op hopen is de terugkeer van de patrijs. Het beheer van het gebied is 
daar ook op afgestemd. Er worden graanakkers met onkruidrijke akkerranden en 
grasbanen aangelegd, er blijven akkers braak liggen en er is een bloemrijk vogelakkertje 
met zogenaamde ‘keverbanken’ ingericht. De patrijs is wel bekend van de streek, maar 
tot nu toe alleen incidenteel van buiten het rustgebied. Tijdens onze laatste telronde 
(20 mei) ontdekten we tot onze verrassing echter een wegvluchtend koppeltje patrijzen, 
dus dat gaf ons wel even een ‘boost’. De leden van de vrijwilligersgroep hebben 
inmiddels de handen uit de mouwen gestoken en samen 100 meter ‘patrijzenhaag’ 
aangelegd. Kortom, we zijn aan de noordwestrand van Tilburg een geweldig 
vogelgebied rijker geworden. 
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Boekrecensie:  
De Tuinjungle, Dave Goulson 

 

  

Mieke Koster 
 

  
Inleiding 
 

In het kader van het ‘NK Tegelwippen’ (zie het KNNV-nieuws) is dit 
ongetwijfeld een inspirerend, grappig en ook bloedserieus boek, 
want: als je nog geen tuin of een piepklein lapje grond tot je  

 beschikking hebt krijg je na lezing van dit boek de neiging om voor je deur de straat 
open te breken en op zoek te gaan naar alles wat kruipt en sluipt en springt en zich 
verbergt vlak onder je voeten of naast je neus. Dave Goulson maakt op zo’n 
aanstekelijke manier nieuwsgierig dat alleen een droogstoppel niet met een glimlach dit 
boek ter hand zal nemen. 

 
 
 

 
De oorworm  

Oh ja, en dan een ode aan de oorworm. Fantastisch wanneer een 
aantal appelbomen aangevreten raken door deze bewonderens-
waardige insecten. Volgens Goulson zijn oorwormen in over- 

 weldigende mate vredelievende, nuttige insecten die als belangrijke natuurlijke 
verdelgers fungeren. Het zijn roofdieren voor de écht schadelijke insecten, vooral 
bladluis. Het blijkt dat oorwormen elk jaar evenveel bladluizen eten als er worden 
gedood door drie keer met bestrijdingsmiddelen te spuiten. Kijk, met dit soort weetjes 
zit dit boek vol. 

  
 
 

 
En de bijen… 

En de bijen niet te vergeten. De bijen, in vele soorten benoemd en 
beschreven in dit boek. Ach, had ik ook maar een bijenvolk denk je 
als lezer al snel. En dan het inzicht van een schooldirecteur uit  

 Greenwich. Hij heeft ervaren hoe het houden van bijen het gedrag van moeilijk 
opvoedbare kinderen kan helpen verbeteren. Ach. Prachtig. 

  
 
 

 
Inspirerend  

Op prachtige wijze inspireert Goulson de tuinliefhebber tot 
natuurlijk tuinieren. Zo gaat Goulson maar door. Motten, wormen, 
mieren, zij worden allen bewonderd en bezongen om hun taak in  

 de kringloop van de natuur, maar worden intussen ernstig bedreigd door onkruid-en 
insectenverdelgers wereldwijd. Hou daarmee op. Kijk anders naar aanvraat van je 
tuinplanten, kuipplanten en bomen en ontdek dat bijna al het zogenaamde ongedierte 
een broodnodige functie in de natuur en dus ook in uw tuin heeft. Wanneer er dan echt 
iets bestreden moet worden, doe dat dan met natuurlijke middelen. Goulson helpt 
daarbij graag. Wanneer hij niet in de buurt mag zijn verwijst hij naar nuttige adressen 
voor zaden, planten, educatiecentra, ook bij jou in de buurt. 
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Vijf sterren  

Hou je van buiten, van natuur, van een beetje zooi in je tuin, een 
onduidelijk stukje groen bij jou in de buurt of op weg tijdens de 
dagdagelijkse omzwervingen buiten dan is dit boek een feest om te  

 lezen. Verbeter de wereld en begin in je eigen achtertuin of op de stoep voor je deur. 
Dit prachtige en inspirerende tuinboek is gewaardeerd met de maximale ∗∗∗∗∗ 
(uitmuntend). 
 
De tuinjungle, Tuinieren om de wereld te redden, Dave Goulson (Engeland). Origineel: 
The Garden Jungle (2019). Uitgever: Atlas Contact. € 15,00. 
Deze recensie is, met toestemming, overgenomen van 
https://www.allesoverboekenenschrijvers.nl/dave-goulson-de-tuinjungle/ 
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Boekentip:  
Herstel van de IJsvogelstand 

 

  

 Ecologie en verplaatsingspatroon van de IJsvogel 
 
Nadat in 1963 in de strengste winter van de twintigste eeuw de ijsvogelstand vrijwel 
geheel weggevaagd was, vroegen de auteurs zich af hoe het herstel in zijn werk zou 
gaan. Het opzoeken en volgen van broedplaatsen begon in het midden van de provincie 
Noord-Brabant. Daarna breidde het onderzoek zich al snel steeds verder uit en binnen 
enkele jaren werden behalve Noord-Brabant ook delen van Limburg en Gelderland, 
alsmede van de Belgische provincies Antwerpen en Limburg onderzocht. Er werden 
zoveel mogelijk broedplaatsen gezocht, waar vervolgens de broedvogels en de nest-
jongen geringd werden. Dit resulteerde in een grote hoeveelheid gegevens over 
broedplaatsen, paarvorming, reproductie, plaatstrouw en leeftijd.  

 Uiteindelijk werden meer dan 250 
broedgevallen onderzocht en meer 
dan 1.800 ijsvogels geringd. 
Omdat veel inspanningen verricht 
werden om ook buiten de broedtijd 
ijsvogels te vangen, is veel informatie 
verzameld over verplaatsingen in 
najaar, winter en voorjaar. Doordat 
ook de bestanden van de 
ringcentrales in Nederland en België 
geanalyseerd werden, kon een beeld 
gevormd worden van het 
verplaatsingspatroon van zowel 
volwassen ijsvogels als van 
uitvliegende nestjongen. 
Het boek, 96 pagina’s full colour, is 
voorzien van prachtige foto’s van 
Corné van Oosterhout. 
 

 

 
 

 Ecologie en verplaatsingspatroon van de IJsvogel. Frans van Erve & Henk Moller Pillot. 
Uitgeverij Pictures Publishers, Woudrichem. 
Je kunt het boek bestellen (zonder verzendkosten) via www.picturespublishers.nl of 
kopen in de boekhandel voor € 17,50. 
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Museumnieuws 
 

 Natuurmuseum Brabant activiteiten 3e kwartaal 2021 
Spoorlaan 434, Tilburg 

  
 
 

 
Na de lockdown  

Op het moment van schrijven is de datum van heropening van het 
museum nog niet definitief, maar wel in zicht. Hoog tijd om te 
laten zien wat we al die tijd achter de schermen voor elkaar  

 hebben gekregen! De tentoonstelling Uitsterven (tweede etage) is ontmanteld om 
ruimte te maken voor Kikker. Die zat verderop in de gang, maar dat was lastig voor 
ouders met jonge kinderen: die willen graag nog een keer terug naar een zaal, maar dat 
was moeilijker door het eenrichtingsverkeer. Door Kikker te verplaatsen, zitten er twee 
populaire zalen tegenover elkaar en wordt heen en weer lopen zoveel mogelijk 
voorkomen.  
Elk latje, onderdeel en element in de Kikkerzaal is opgeknapt: het huisje is volledig 
onder handen genomen, net als de appelboom en het vissenspel. Daarnaast zijn er 
superleuke nieuwe elementen aan toegevoegd: zo hangen er in het huisje ‘portretten’ 
van familieleden (bijvoorbeeld tante Poelkikker), kunnen kinderen aan de ‘hapjestafel’ 
uitzoeken welke taart het beste in de smaak valt bij welk dier en is er een nieuwe wand.  

 

Kikkerfamiliehuisje (foto M. van der Heyden) 
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Mispoezen en 
pechvogels  

Het opzetten van dieren is populairder dan ooit, maar bepaald niet 
makkelijk. Er kan heel veel fout gaan en dat is (met name in het 
verleden) nogal eens gebeurd. Met de gloednieuwe 
tentoonstelling Mispoezen en Pechvogels wordt duidelijk dat  

 prepareren echt een vak is: aan de hand van voorbeelden wordt uitgelegd waar een 
preparateur allemaal op moet letten en hoe het soms toch nog mis kan gaan. Bezoekers 
kunnen ook meekijken op de werktafel van een preparateur in actie.  
 

 
 

 
Nieuwe huisstijl 
en website  

Het museum had al langer voor de coronacrisis plannen voor een 
nieuwe Corporate Identity; maar toen kwamen er andere 
uitdagingen op ons pad. Met het geluk van een eigen ontwerper 
en een onlinemarketingbureau dat het museum een ontzettend  

 warm hart toedraagt, is het toch gelukt om in deze pittige tijden een nieuw uiterlijk te 
creëren dat zoveel beter past bij wie we nu zijn. Dus neem zeker een kijkje op de 
vernieuwde website, met een prachtige foto van een slangenarend als blikvanger.  
Diezelfde slangenarend (van fotograaf Will van Berkel) knalt ook van de nieuwe huisstijl 
af. De foto symboliseert heel mooi hoe het museum naar de wereld om zich heen wil 
kijken: oprecht geïnteresseerd, analytisch, scherp. Maar ook verwonderd, nieuwsgierig 
om te ontdekken, kritisch en onderzoekend. Precies zoals we zelf onze 
tentoonstellingen en activiteiten willen inrichten!  
 

 
                 Slangenarend (foto W. van Berkel) 

 
Voor actuele openingstijden, tentoonstellingsgegevens en informatie over lezingen: zie 
onze website.  
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Witte gij ut? 
 

  

Rob Vereijken 
 

 
 

 
Vleermuizenkast 
 

Marianne van der Straten-Simons berichtte in de vorige Oude Ley 
dat ze vreemde aangepikte nestkasten tegenkwam tijdens een 
wandeling rondom Cromvoirt. De kasten hingen hoog in de bomen  

 bij de Zandleij. Sietske van Maren herkent de kasten: het zijn geen vogelnestkasten, 
maar deze betonnen kasten zijn volgens haar speciaal opgehangen voor de water-
vleermuis. Omdat mezen er ook graag in willen broeden, wordt er een soort houten 
kruis in gemaakt, om dit te voorkomen. Blijkbaar vond een specht de kast ook heel 
interessant, want die heeft geprobeerd er een grotere ingang in te maken. Voor de 
vleermuizen is de kast niet meer geschikt, maar laten we hopen dat de specht er wel 
met succes gebruik van heeft gemaakt. 
 

 
             Vreemde nestkast (foto M. van der Straten) 
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Tekening in 
berkenstam 
 

Op de vraag van Jan de Jong is nog geen antwoord 
binnengekomen. Hij zag op de Regte Hei een symmetrische 
tekening op de bast van een berk. Hij vroeg zich af of dit een 
natuurlijke vergroeiing van de boom is of dat een insect heeft  

 meegeholpen om deze figuur te maken? Twee andere vragen wachten ook nog op een 
antwoord: de vraag over de peuterende kauwen op de zonnebloemen van Bob Cremers 
en de vraag van Marlieke van Woerkom over het gaatje/holletje in het gras dat telkens 
met houtsnippers werd afgedekt. 
 

 
                                  Tekening in berkenstam (foto J. de Jong) 

  

 
 

 
Reacties en 
nieuwe vragen  

Heb je informatie over de peuterende kauwen, het bedekte 
holletje, de aangepikte nestkast of de tekening in de berkenstam? 
Stuur jouw antwoord in. Natuurlijk zijn ook berichten met nieuwe 
vragen of onbekende waarnemingen welkom. Stuur jouw 

 reactie naar Rob Vereijken:  0683125218 of  rob.vereijken@planet.nl.  
Reacties tot 17 augustus 2021 kunnen in de volgende aflevering verwerkt worden. 

 



  

 Coördinatoren van de werkgroepen: 
 Dongevallei: Guido Stooker 

  06  12215643 | dongevallei@tilburg.knnv.nl   
Foto :  Marcelle Leoné  
  013  4557220 | fotos@tilburg.knnv.nl      
Geologie: Wouter van Hengel  
  06  36301954 | geologielandschap@tilburg.knnv.nl   
Insecten: Theo Peeters 
  013  4560116 | insecten@tilburg.knnv.nl    
Kaaistoep: Jaap van Kemenade 
  06  53941104 | kaaistoep@tilburg.knnv.nl    
Mossen:  Maarten Mandos 
  013  5050930 | mossen@tilburg.knnv.nl    
Paddenstoelen en korstmossen: José Langens 
  06  27042960 | paddenstoelen@tilburg.knnv.nl     
Plaggen:  Berry Staps 
  013  5347070 | plaggroep-knnv-tilburg@hotmail.nl 
Planten:  Loes van Gorp 
  013  5423672 | planten@tilburg.knnv.nl   
Stadsnatuur: Rob Vereijken 
  013  5438841 | stadsnatuur@tilburg.knnv.nl   
Vogels:  Ben Akkermans 
  013  5362107 | vogels@tilburg.knnv.nl   
Zoogdieren: Erik Korsten 
  013  5440376 | zoogdieren@tilburg.knnv.nl   

  
Contributie: 

 Gewone leden      30,00 
Huisgenootleden       
Jongeren tot 25 jaar      
Buurleden (leden die al lid zijn van een andere afdeling)  
Abonnement Oude Ley      
 
Ledenadministratie: 
Marie-Cécile van de Wiel 
Veldhovenring 27, 5041 BA Tilburg 
013  5436541 | secretaris@tilburg.knnv.nl 
Rekeningnummer van de afdeling:  
NL03 TRIO 0390 2533 91 t.n.v. KNNV-afd. Tilburg 
Opzegging van het lidmaatschap vóór 1 november bij de secretaris.  

 



Secretariaat KNNV-afd. Tilburg
Veldhovenring 27
5041 BA  Tilburg


