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Water vormt in de natuurgebieden langs de Donge de belangrijkste beheer(s)factor  

en is daarmee bepalend en sturend voor het bereiken van de gewenste biodiversiteit . 
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Samenvatting  
 

Vrijwilligers 
Vanwege de natuurontwikkelingsprojecten langs de Donge heeft de werkgroep Dongevallei al een paar jaar haar ‘werkgebied’ 
uitgebreid naar de Reeshofweide, de Koeweiden, de Lange Rekken en bosgebied De Rekken. Al deze deelgebieden hebben 
een duidelijke relatie met elkaar; ze liggen als een ketting van ‘groene pareltjes’ langs de Donge.  
 

De werkgroep Dongevallei heeft altijd een sluimerend bestaan gehad met weinig leden. Er was geen sprake van een actieve 
groep van structureel bij de monitoring en het beheer betrokken personen. Toch waren er wel veel geïnteresseerden in de 
ontwikkeling van de natuurwaarden in de Dongevallei. Het ging er dus om op welke wijze deze interesse naar ieders zin 
geactiveerd kon worden. Daartoe is een paar jaar geleden een formeel niet onder de vleugels van de KNNV ressorterende 
groep van beheervrijwilligers opgericht. Na wat gezamenlijke activiteiten (Landelijke Natuurwerkdagen, onderhoud IJsvogel- 
en Oeverzwaluw-wanden) zijn helaas door de Corona-beperkingen, het aantal acties beperkt gebleven. Dat komt het groeps-
gevoel niet ten goede. De activiteiten in 2021 bestonden uit het aanplanten van ‘patrijzenhagen’ en het verspreiden (‘enten’) 
van hooi langs een sloot in de Lange Rekken. Tenslotte heeft de werkgroepcoördinator via de lokale KNNV-administratie ook 
gezorgd voor enkele subsidies (€4650) voor beheer en inrichting van het boerenlandnatuurgebied Lange Rekken. 
 

De werkgroep bestond in 2021 uit vier personen die feitelijk actief zijn geweest in beleidsbeïnvloeding, beheeradvisering en 
systematische monitoring (oa. bijdragen aan landelijke meetnetten). Daarnaast is er rondom deze ‘harde kern’ een groep van 
5-10 personen die ‘te hooi en te gras’ bijdraagt aan de kennis van natuurwaarden in genoemde gebieden. Ook wordt regelmatig 
samenwerking gezocht met andere werkgroepen binnen de KNNV. Succesvolle, langjarige voorbeelden daarvan zijn de veld-
excursies van de Paddenstoelwerkgroep en de gezamenlijke terreinbezoeken met de Plantenwerkgroep.    
 

Beleid en Beheer 
In de oorspronkelijke Dongevallei loopt het al jaren ‘goed’ met het beheer, de natuurontwikkeling en ook de contacten daarover 
met de gemeente en de groenaannemers. De andere gebieden vroegen vanwege de herinrichting en ontwikkeling van natuur 
en landschap de afgelopen 2-3 jaar juist extra aandacht. Zowel wat betreft begeleiding van beleidsbesluiten en inzet van 
beheermaatregelen, als qua monitoring van flora en fauna. Er is in  2021 intensief ‘finetuning’-overleg geweest met gemeente 
en aannemers over de inrichting van de Reeshofweide en de Koeweiden en mbt. het beheer van de Lange Rekken. 
 

Monitoring 
Van de Koeweiden en de Lange Rekken zijn in 2021 uitgebreide floristische inventarisaties gemaakt. De Paddenstoelwerk-
groep heeft zich (na 10 achtereenvolgende jaren in de Dongevallei) het afgelopen jaar gericht op bosgebied De Rekken. Er 
zijn twee excursies gehouden met interessante vondsten. Twee nieuwe KNNV-leden hebben in het kader van het Meetnet van 
de Vlinderstichting het afgelopen jaar met succes het monitoren van dagvlinders in de Dongevallei opgepakt.  In 2021 zijn er 
weer broedvogelkarteringen (Sovon-BMP) uitgevoerd in de Dongevallei, de Reeshofweide, de Koeweiden en de Lange Rek-
ken. In deze gebieden zijn gedurende de wintermaanden ook watervogeltellingen (Sovon-WAVO) uitgevoerd. Dit jaar is voor 
het eerst in het Rijensbroek een MAS-telling uitgevoerd (Meetnet Agrarische Soorten). Door de ‘loopgroep’ van de Vrijwillige 
Weidevogelbescherming zijn voor her 3e jaar weer nesten gemarkeerd en het legsel ‘begeleid’. Voorts zijn er van allerlei 
planten en dieren incidentele waarnemingen doorgegeven. Eén daarvan willen we de lezer niet onthouden: eind 2021 werd 
door een KNNV-lid de eerste bever in de Dongevallei in levende lijve op foto vastgelegd. De knaagsporen toonden nadien zijn 
kortstondige verblijf aan in het gebied (het dier is inmiddels verder getrokken naar Stadsbos013). Metingen van de fluctuaties 
van het grond- en oppervlaktewater zijn herhaald (Dongevallei) of opgestart (Lange Rekken). 
 

Public Relations 
Met een interview in het Brabants Dagblad (22 juni) is aandacht besteed aan de spontane vestiging van Oeverzwaluwen in 
een specieberg in de Reeshofweide. Mede hierdoor is ter plaatse op initiatief van de groenaannemer een nieuwe ‘zwaluwen-
wand’ gerealiseerd. Door de KNNV is een brochure vervaardigd over het gewenste agrarische natuurbeheer in de Lange 
Rekken. De activiteiten van de werkgroep in de Lange Rekken zijn vereeuwigd in een (nog niet verschenen) film door de 
Tilburgse Amateur Smalfilmclub (TAS). In 2021 is gestart met een Facebook-pagina over de natuurontwikkeling, het beheer  
en natuurwaarnemingen in het aandachtsgebied van de werkgroep Dongevallei.    

In de winter kan het berijpte landschap van de Lange Rekken tot aangename ervaringen leiden, vooral tijdens een heiige dageraad (foto's: Guido Stooker). 
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1. Inleiding door Guido Stooker 
 

Vanaf 2010 t/m 2015 zijn er voor de Dongevallei jaarverslagen geschreven met onderwerpen over inrichting en beheer, als-
mede de jaarlijkse monitoringresultaten in dit natuurgebied. Nadien zijn er alleen nog specifieke onderwerpen, zoals slakken, 
amfibieën, vogels, watermetingen of beheeradviezen en beleidsaanbevelingen in aparte rapportages verschenen. Inmiddels 
is met de herinrichting van de Reeshofweide de afronding van het Dongevallei-project voltooid. Ook zijn er de laatste jaren 
grondaankopen en natuurontwikkeling westelijk van de rondweg gerealiseerd. Het project Beekherstel Donge en EVZ-
Reeshofweide, de laatste twee jaar in uitvoering, is daar met de aanleg van een nieuwe beekloop een belangrijk onderdeel 
van. Daardoor is een min of meer aaneengesloten beekdallandschap ontstaan vanaf de Belgische grens via de Oude Leij en 
de Dongevallei tot aan Dongen. In dit jaarverslag wordt aandacht besteed aan het traject vanaf de Spoorlijn Tilburg-Breda tot 
aan het Wilhelminakanaal, het ‘werkgebied’ van de KNNV-werkgroep Dongevallei. Daar onder vallen de deelgebieden Donge-
vallei (Stads-Donge), Reeshofweide, de Koeweiden, bosgebied de Rekken en boerenlandnatuur-gebied de Lange Rekken.  

 

kaart 1: werkgebied van de KNNV-werkgroep Dongevallei 

 
Dit rapport is een uitgave van de KNNV-afdeling Tilburg. Guido Stooker is coördinator van de KNNV-werkgroep Dongevallei. 
Als zodanig behartigt hij de natuurbelangen in genoemde gebieden bij ruimtelijke plannen van gemeenten, het waterschap en 
andere overheden. Ook adviseert hij deze organisaties bij inrichting en beheer van de terreinen. Daarnaast stimuleert, coördi-
neert en begeleidt hij de flora- en faunamonitoring in deze gebieden. Frans Stoop coördineert de loopgroep van de Vrijwillige 
Weidevogelbescherming rondom de Lange Rekken. Beide auteurs zijn voorts ook actief in het inventariseren van planten, 
vogels en dag- en nachtvlinders. In dit jaarverslag komen daarnaast ook andere co-auteurs aan bod voor hun specifieke kennis 
en inventarisaties van andere flora- en faunagroepen. 

Nieuwe Donge 

beekbegeleidend broekbos 

doorstroommoeras 
Rijensbroek 

ganzenopvanggebied 

Landscheiding 

beekdallandschap  
(middenloop) 

De Dongevallei 

De Reeshofweide 

kleinschalig cultuurlandschap 

Bosgebied De Rekken (SBB) 

Boerenlandnatuur Lange Rekken  

Natuurgebied Koeweiden 

KKoeweidenKoeweidenBosge-

bied De Rekken (SBB) 
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§ 1.1. Beleids- en beheeradvisering  
Het gebied langs de Donge is vooral de laatste jaren een voortdurend aandachtspunt in het ruimtelijk beleid van de gemeente 
Tilburg. Aan het eind van de vorige eeuw zijn de plannen rondom de inrichting van de Dongevallei vormgegeven. Die zijn 
vervolgens vrij vlot en ruimhartig omgezet in de aanleg van dit stadsnatuurgebied dwars door de nieuwe woonwijk Reeshof. 
Begin deze eeuw zijn in het kader van natuurcompensatie door de gemeente Tilburg landbouwgronden verworven in de 
Reeshofweide en de Lange Rekken. Deze gronden zijn de afgelopen twee jaar heringericht tbv. natuurontwikkeling en de 
realisatie van een ecologische verbindingszone ‘om de west’ van de gemeente Tilburg langs de Donge. 
 

Dongevallei 
Sinds 2009 woon ik (Guido Stooker) in de Dongevallei en heb ik me als KNNV-lid altijd constructief ‘bemoeit’ met inrichting en 
beheer van dit fraaie natuurgebied. De KNNV heeft ook de opstelling van het Beheerplan Dongevallei (2020) intensief begeleid. 
Het jaarlijkse contact bestaat uit een voorbespreking van het beheer-werkplan met de kwaliteitsbeheerder van de gemeente, 
tezamen met de uitvoerder van de groenaannemer. Ook dit jaar is er weer ‘beheeroverleg’ geweest. In 2021 is er op verzoek 
van de gemeente cq. aannemer door de KNNV een advies opgesteld over de (recreatieve) bebording van de Dongevallei.  
 

Reeshofweide en de Koeweiden 
De herinrichting van de Reeshofweide vormt het sluitstuk van het Dongevallei-project. Samen met het waterschap Brabantse 
Delta heeft de gemeente vormgegeven aan het project Beekherstel en EVZ-Reeshofweide. De KNNV is in 2018 gevraagd om 
namens het ‘natuurbelang’ zitting te nemen in de Klankbordgroep Reeshofweide. Vanuit die positie en onze gebiedskennis 
heeft de KNNV de gemeente de afgelopen jaren geadviseerd over de concept-plannen en zijn ook zienswijzen cq. bezwaar-
schiften ingediend tegen definitieve ontwerpplannen. Na de besluitvorming ter zake is de KNNV door de gemeente betrokken 
bij de realisatie van de plannen en is de uitvoerend aannemer op onderdelen begeleid. Voorbeelden hiervan zijn onder meer: 
  

• discussie over de openheid van het Reeshofweide-landschap en de locatie van nieuwe houtige beplantingen 

• locatie van bebording en inrichting van veerasters in relatie tot beheer en de recreatieve ontsluiting 

• advisering over in te zaaien graszaadmengsels en het ontwikkelingsbeheer daarna van de grazige vegetaties 

• brainstormen over aanleg en hydromorfologie van de nieuwe beekloop door de Reeshofweide en de Koeweiden 

• bescherming van  de spontane Oeverzwaluwenkolonie in een gronddepot van de bouwlocatie op de Reeshofweide,  

• locatie en inrichting van een nieuwe kunstmatige Oeverzwaluwenwand ter plaatse.  
 

De realisatie van de bouwopgave op de Reeshofweide is dit jaar in volle gang gezet, maar de formele afronding van het 

onderdeel mbt. natuur en landschap binnen het herinrichtingsproject werd reeds ‘gevierd’ op 30 september in aanwezigheid 

van de wethouder ‘Natuur’ van de gemeente Tilburg, Rik Grashoff. De KNNV was daar ook voor uitgenodigd en aanwezig.  
 

Lange Rekken 
Toen in 2017 de eerste tracé-ontwerpen van de 380kV-hoogspanningsleiding-Zuid bekend werden, heeft de KNNV bezwaren 
ingediend tegen de tracé-variant door het open poldergebied van de Lange Rekken. Op basis van de gecombineerde bezwaren 
vanuit natuurbeschermingszijde is uiteindelijk voor een noordelijker variant gekozen. De bezwaren van de KNNV waren geba-
seerd op de planologische bescherming van het gebied vanwege de (voormalige) vogelkundige waarden van het Rijensbroek. 
De gemeente Tilburg had al eerder op basis daarvan gronden aangekocht als natuurcompensatie voor de aanleg van de NW-
tangent (Burgemeester Letschertweg) met als doelstelling het herstel en realiseren van een weidevogel- en ganzenopvang-
gebied. Na een langdurig juridische bezwarenprocedure is in 2020 aangevangen met de realisatie van dit natuurcompensatie-
project. In een gezamenlijke actie van de KNNV en de Weidevogelbeschermingsgroep ABG-gemeenten zijn er een aantal 
aanpassingsvoorstellen gedaan, met name op het gebied van de waterhuishouding. Deze zijn vooralsnog niet gehonoreerd. 
De gemeente heeft de KNNV wèl gevraagd in de projectgroep zitting te nemen en gaandeweg de planprocedure verzocht een 
beheerplan te schrijven voor het ontwikkelings- en vervolgbeheer na inrichting van het vogelgebied. In 2020 is het project 
opgeleverd en vanaf dat moment zijn we ook betrokken bij de planning en begeleiding van het beheer dat in opdracht van de 
gemeente door Arcadis wordt uitgevoerd. In dat kader zijn er namens de KNNV enkele subsidies aangevraagd en verkregen 
voor de aanleg van patrijzenhagen en veekerende rasters (LAL-project 115), alsmede het inzaaien van een aantal graslanden 
in het kader van de provinciale Saladebuffet-regeling. 
 

Bij herinrichting van de Lange Rekken tot boerenlandnatuur hebben de waterhuishouding, de aanleg van vogelakkers/keverbanken en patrijzenhagen prioriteit. 
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De Rekken 
De Rekken is een bosreservaat van Staatsbosbeheer. Qua beleid en inrichting gebeurt hier (voorlopig) niet zo veel. De KNNV-

afdeling Tilburg hoopt dat tezijnertijd het bosgebied integraal onderdeel gaat uitmaken van een groene parelketting in de vorm 

van een fraai, nat beekdallandschap langs de Donge in de gemeenten Tilburg, Gilze&Rijen en Dongen. 
 

§ 1.2.  Vrijwilligersgroepen 
Naast de KNNV-werkgroep Dongevallei, die zich met name bezighoudt met monitoring, beheer- en beleidsadvisering, zijn er 

in het ‘werkgebied’ nog een paar particuliere initiatieven die zich met de inrichting en het beheer bezighouden. Er is sinds 2018 

in de Dongevallei een vrijwilligersgroep aanwezig die zich alléén met (eenvoudige) beheerwerkzaamheden bezighoudt. Daar-

onder vielen de afgelopen jaren acties zoals het onderhouden van de Oeverzwaluwenwand en de IJsvogelwandjes, voorts 

hier en daar bestrijding van de bosopslag, poelenonderhoud, wilgen knotten, patrijzenhagen aanleggen en een paar maal 

achterblijvend hooi opgeharkt of verspreiden. Ook sluiten leden van deze club zich aan bij de zwerfvuilruimploeg. De Nationale 

Natuurwerkdag was tot aan de Corona-beperkingen ook een vast onderdeel van de vrijwilligersgroep. 
 

Voorts is er de ‘belangenbehartigingsclub’ de Zeven Eilanden, betrekking hebbend op de strook natuur die zich bevindt aan 

de oostzijde van de Donge langs de Mostheuvelstraat. Behalve incidenteel overleg over de herinrichting van de Reeshofweide, 

is er verder weinig contact met deze groep. 

Tenslotte bestaat er een Vrijwillige Weidevogelbeschermings-Groep ABG-gemeenten (Alphen, Baarle, Chaam, Gilze-Rijen), 

die in die gemeenten middels contacten met deelnemende agrariërs de belangen van de boerenlandvogels op hun gronden 

behartigt. Deze groep wordt gecoördineerd door Maaike Riemslag; Frans Stoop is de lokale coördinator van de loopgroep 

Lange Rekken.  Provinciaal worden deze lokale groepen begeleid door het Coördinatiepunt Landschapsbeheer Brabant (CLB).  

 

§ 1.3. Facebook-pagina en film. 
Er bestond al jaren een Facebook-pagina over de 
Dongevallei. Deze wordt echter niet frequent ‘gevuld’. 
De beheerder is mij onbekend. Ikzelf heb begin 2021 
een FB-pagina opgestart om de ontwikkelingen in de 
Lange Rekken te volgen en voor geïnteresseerden 
toe te lichten. Er zijn inmiddels meer dan 90 volgers, 
deels personen die professioneel met natuur, water- 
en landschapsbeheer bezig zijn. Het merendeel be-
staat echter uit geïnteresseerde lokale natuurliefheb-
bers. Omdat het Dongevallei-account zelden wordt 
gebruikt, heb ik als beheerder van de Lange Rekken-
pagina mijn aandachtsgebied wat opgerekt. Op de 
site worden waarnemingen van flora en fauna, water-
huishouding en beheermaatregelen die zijn uitge-
voerd, alsook beleidsbesluiten gepubliceerd die be-
trekking hebben op de Dongevallei, Reeshofweide, 
Koeweiden, De Rekken en de Lange Rekken, kortom 
het gebied waar dit Jaarverslag over gaat. 
 

link naar de Facebook-pagina: https://www.facebook.com/search/top?q=de%20lange%20rekken 
 

Begin 2021 werd ik benaderd door de Tilburgse Amateur-Smalfilmclub 
(TAS), die een onderwerp zochten voor een korte film. Ze hadden de 
krantenartikelen in het Brabants Dagblad over de inrichting van de 
Lange Rekken met belangstelling gevolgd. Het onderwerp natuur en 
natuurbeheer rond de grote stad en de interactie met het publiek leek 
hen wel interessant. Er zijn in 2021 regelmatige filmopnamen gemaakt 
van de herinrichting en activiteiten van de vrijwilligersgroepen. Totdat 
de Corona-periode roet in de samenwerking gooide: filmopnamen ma-
ken en de daaropvolgende ‘editing’ is een groepsgebeuren en kon met 
de Corona-beperkingen verder geen doorgang vinden. Ik verwacht dat 
in 2022 toch een mooie film het licht zal zien. 

 
 

Kopie filmopname waarbij Guido Stooker wordt geïnterviewd (foto: Con Loomans -TAS). 

https://www.facebook.com/search/top?q=de%20lange%20rekken
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§ 1.4. Het weer in 2021. door Guido Stooker 
 

Omdat de weersomstandigheden van invloed zijn op de ontwikkelingen in de natuur en het al of niet gedijen van vooral de 
fauna (mn. vlinders en libellen), wordt hieronder een korte kenschets gemaakt van het weer door de verschillende seizoenen 
van 2021. Extreme weersomstandigheden komen steeds vaker voor en elk jaar worden weer weerrecords gebroken. De af-
gelopen drie jaar grossierden we in warme en zonnige dagen en perioden met extreme droogte. Aan deze reeks kwam in 2021 
een abrupt einde. Het jaar 2021 was landelijk gemiddeld vrij nat en de temperatuur kwam voor het eerst sinds 2013 onder 
normaal uit. De weerinformatie is betrokken van de KNMI-maandoverzichten, Weert-online en uit eigen waarneming. 
 

Winter 
De winter van 2020-2021 was met 4,4ºC tegen normaal 3,9ºC aan de 
zachte en bovendien ook aan de natte kant. December en januari wa-
ren natter dan normaal, februari aan de droge kant. Halverwege janu-
ari lag een groot deel van Nederland onder een dun sneeuwdek als 
gevolg van de sneeuwstorm Darcy. Rond Tilburg lag overal 5-10cm, 
op sommige plekken waar de sneeuw opgewaaid werd, nog veel meer. 
Mooie winterse beelden van een besneeuwd landschap waren het ge-
volg. Maar van ‘echt’ winters weer was pas sprake met een koudegolf 
(5 dagen achtereen strenge vorst <-10ºC) in de 2e week van februari. 
Dit was sinds 2013 niet meer voorgekomen. De Bilt meldt voor de win-
ter van 2020-2021 in totaal 32 vorstdagen (temp.<0ºC ) en 7 ijsdagen 
(temp. gedurende heel etmaal <0ºC ). Normaal liggen deze winter-
waarden op 35, resp. 7 dagen.  

 

Na deze koudegolf van ongeveer een week trad plotseling lente-achtig weer in en waren bevroren sloten en het sneeuwdek 
snel verdwenen. De week van 18 tot en met 24 februari kende in de Bilt gemiddeld een temperatuur van 15,3ºC met uitschieters 
naar temperaturen boven de 18ºC; de vroegste ‘lenteweek’ ooit gemeten. Bijna een week met recordwarme dagen (>15ºC), 
iets dat sinds de weermetingen worden bijgehouden nog nooit was voorgekomen. Bij een 7-daags gemiddelde maximumtem-
peratuur van 15 graden of hoger is er sprake van een officiële lenteweek.  In 2021 vond de eerste lenteweek ruim een maand 
eerder plaats dan vorig jaar. Halverwege de vorige eeuw startte de eerste lenteweek pas rond de 3e week van april! Februari 
was dan ook zonniger dan gebruikelijk en kwam daardoor op een zesde plek uit van zonnigste februarimaanden ooit gemeten. 
 

Voorjaar 
De daarop volgende lente was koud (gemid.8,1ºC tegen 9,9ºC normaal). Het is de op één na koudste lente van deze eeuw. 
Heel anders dan de zonnige, warme lente van 2020. Normaal is de verdeling warme dagen (<0ºC), resp. vorstdagen (>20ºC) 
gedurende de 3 lentemaanden in ons land 16 om 12. Dit jaar waren er aanmerkelijk meer vorstdagen dan warme dagen. De 
lente van 2021 werd (in de Bilt) gekenmerkt door 16 vorstdagen en het aantal warme dagen slechts 5. De maand maart begon 
met veel koude nachten rond het vriespunt en leek daarom lang een koude maand te worden. Ongekend hoge temperaturen 
tijdens de slotdagen van de maand zorgden er voor dat maart qua temperatuur toch als normaal de boeken in gaat. Op de 
laatste drie dagen van maart werden in het zuiden van ons land de eerste warme dagen (>20ºC) genoteerd met op 31 maart 
de eerste zomerse dag (>25ºC) van het jaar. April was daarentegen weer een ‘extreem’ koude maand met veel zeer frisse 
nachten en daardoor de koudste april in 35 jaar! De belangrijkste reden voor de lage temperaturen lag in de aanhoudende 
koude noordenwinden (25 v/d 30 april-dagen). De gemiddelde temperatuur kwam in de Bilt uit op 6,7ºC tegen 9,9ºC normaal. 
Voor het eerst sinds 1997 werd geen enkele officiële ‘warme dag’ genoteerd in de Bilt; ook in de rest van Nederland was dit 
grotendeels het geval. Na de koude aprilmaand, was het in mei niet veel warmer. De gemiddelde temperatuur is uitgekomen 
op 11,2ºC tegen 13,4ºC normaal. Daarmee was het de koudste meimaand sinds 2010. Er waren opmerkelijk weinig ‘warme 
dagen’ in deze meimaand. Sinds 1901 kwam het in de Bilt slechts in tien eerdere jaren tot nog minder warme dagen. 
 

Het was ook een natte lente, met name door een zeer regenachtige meimaand, die tot de top-3 van natste meimaanden ooit 
behoort. Er viel in die maand over heel Nederland gemiddeld tweemaal zoveel neerslag als normaal, in het zuiden van ons 
land net wat minder. Toch werd het in de vorige jaren opgebouwde neerslagtekort op de zandgronden in Brabant nog lang niet 
weggewerkt. Maart was normaal met de meeste neerslag in de 2e en 3e week van de maand en april week ook weinig af van 
de normaal, maar wel met een droge 2e helft van de maand.  
 

Zomer 
De zomer van 2021 was koel, somber en wisselvallig. Juni was recordwarm, maar juli en augustus waren juist te koud voor de 
tijd van het jaar. Het ontbrak de zomer als geheel vooral aan ‘zomerse dagen’ (>25ºC). In totaal werd het deze zomer 17 keer 
zomers warm in De Bilt. Dat is niet alleen minder dan het gemiddelde van 22, maar deze dagen vielen vrijwel allemaal ook 
grotendeels in de eerste helft van juni. Met gemiddeld 18,2ºC tegenover 16,2ºC normaal was het zelfs de warmste junimaand 
ooit gemeten. Tegen normaal 16 ‘warme’ en 5 ‘zomerse’ dagen staat deze junimaand wat dat betreft op de 3e plek sinds 1901. 
De gemiddelde temperatuur is deze zomer uitgekomen op 18,2ºC tegen 16,2ºC normaal. Juli en augustus waren ronduit 
somber en te koud. Er werd in juli en augustus geen één ‘tropische’ dag (>30ºC) geturfd. 
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Qua neerslag kenmerkte de zomer van 2021 zich door grote regionale verschillen. De neerslag kwam plaatselijk in stevige 
plensbuien naar beneden, terwijl het op andere plaatsen niet of nauwelijks regende. Juli begon erg nat met plaatselijk nood-
weer, vooral in Zuid-Limburg (en aangrenzende delen van België en Duitsland). Op veel plaatsen in Nederland viel eind juni, 
begin juli 3-4x zoveel regen als normaal. Juni (ondanks een recordzonnig begin) en juli waren daarom landelijk gezien nogal 
nat, augustus wat droger. Rond Tilburg was eigenlijk alleen augustus zomers droog met ongeveer de helft van de gebruikelijke 
neerslag in die maand; de andere zomermaanden waren gemiddeld veel te nat. Doordat we zo vaak te maken hadden met 
wolkenvelden, was ook het aantal zonuren beperkter dan andere jaren. In heel Nederland scheen de zon minder dan normaal 
en het was zelfs de somberste augustusmaand sinds 2012. 
 

Herfst 
Voor het achtste jaar op rij was de herfst zachter dan normaal met een vrij zonnige september- en een sombere oktobermaand. 
Niet alleen november was zeer zacht, maar ook september en oktober waren zachter dan gebruikelijk in de laatste twee 
klimaatperiodes (1980-2020). De gemiddelde temperatuur kwam uit op 11,8ºC tegen normaal 10,5ºC. Daarmee was het de op 
drie na warmste herfst ooit gemeten. In totaal steeg de temperatuur in De Bilt op 17 herfstdagen naar 20ºC of meer. Normaal 
kent de herfst maar 12 ‘warme dagen’. De warmste herfstdag werd gemeten op 15 september (Prinsjesdag), toen het hitte-
record voor die maand werd genoteerd. Het werd in het Gilze-Rijen 35,1ºC (de vliegbasis bezit sinds vorig jaar met bijna 45ºC 
ook al het absolute hitterecord van ons land). Zo heet was het in 2021 tot op dat moment in ons land nog niet geweest. 
Overigens hebben we in september niet alleen maar warmte gehad; ook te koude nachten waren in september al weer van de 
partij. Op 21 september werd in Brabant de eerste grondvorst gemeten. Dat is overigens maar een weekje eerder dan het 
langjarig gemiddelde. Eind van de maand kwam de temperatuur opnieuw beneden het vriespunt. 
 

De herfst van 2021 was, ondanks de zeer natte oktobermaand, droger dan normaal. Vooral begin september was zonnig, 
warm en droog. De neerslagsom bedroeg op veel plaatsen in Nederland in die maand minder dan de helft van het normaal. 
De meeste dagen waren droog en als het regende was dat vooral in de vorm van buien. Oktober was daarentegen overal een 
natte of zelfs kletsnatte maand. In de nacht van 20 naar 21 oktober, terwijl felle buien over ons land trokken, werden op tal van 
plaatsen in Nederland valwinden en kleine tornado’s gemeld. November was relatief weer droog, maar sloot af met een aantal 
natte dagen. Op 27 november kleurde het landschap in grote delen van Brabant (ook in Tilburg) wit door een minimaal laagje 
verse sneeuw. December gaat de boeken in als sombere en natte maand. Het regende niet alleen vaak, maar het was ook 
nog eens zacht met een gemiddelde temperatuur van 5,5ºC tegen 3,7ºC normaal. In de 2e week van december waren er een 
paar mooie frisse ochtenden met rijp op het landschap en een paar dagen ijs op de sloten. Dat was echter van korte duur. De 
temperaturen stegen richting Kerst en vooral tussen Kerst en Oudjaar naar de dubbele cijfers tot recordhoogte. Dat resulteerde 
in de warmste Kerstdagen en dito Jaarwisseling ooit in Zuid-Nederland gemeten.  

Onstuimig zomer- en herfstweer boven de Lange Rekken. 
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2. Inrichtingsmaatregelen  door Guido Stooker 
 

De inrichting van de Dongevallei is in 1998 begonnen en nu grotendeels afgerond. De laatste jaren zijn er nog een tweetal 

bouwopgaven langs de Scharwoudestraat gerealiseerd, waardoor de topografie ter plaatse is aangepast. De herinrichting van 

de Reeshofweide in de afgelopen twee jaar is feitelijk de afronding van het Dongevallei-project. In 2020/2021 vormen natuur-

ontwikkeling in de Koeweiden en de Lange Rekken de hoofdmoot van de herinrichtingswerken. 
 

§ 2.1 REESHOFWEIDE 
De Reeshofweide bestond tot voor kort uit (maïs)akkers met langs de kanaalzijde een geluids-/zichtwal die met struweel is 

begroeid, alsmede een ondiepe poel. In 2018 is begonnen met het planontwerp voor de herinrichting van de Reeshofweide. 

Dit gebeurt in het kader van het project ‘Beekherstel en Ecologische Verbindingszone Reeshofweide’ (Gemeente Tilburg en 

Waterschap Brabantse Delta, 2019). Naast natuurontwikkeling lag er ook een bouwopgave (‘rood betaalt voor groen’). De 

bouw van de éénlaags-woningen was vanwege de geluidscontouren van wegen en het nabijgelegen bedrijventerrein, gepland 

in het centrum van het te ontwikkelen natuurgebied. Vroeger lag ter plaatse van de Reeshofweide het Rijensbroek, een wijds, 

nat broekgebied, dat werd gebruikt als hooiland en deels als weide voor koeien. De natuurontwikkeling is gericht op het her-

stellen van dat broekgebied in de vorm van een doorstroommoeras met een mozaïek van grazige vegetaties, moerassige 

laagten en broekbossen. Belangrijk onderdeel van het natuurontwikkelingsproject is de aanleg van de Nieuwe Donge. Met 

deze nieuwe beekloop wordt de Stads-Donge in de Reeshof verbonden met de Dongeloop langs de Rekken richting Dongen. 

Op twee plaatsen is de nieuwe beek voorzien van een vispasseerbare stuw (op het kaartje KVV00321 en KST02866). 
 

 kaart 2: situering Nieuwe Donge in de Reeshofweide en Koeweiden 

(kaartje waterschap Brabantse Delta) 
 

 
kaart 3: ontwerpschets herinrichting Reeshofweide / Koeweiden 

 

Oeverzwaluwenwand Reeshofweide 
Op de plek waar het nieuwe bouwblok moet komen, lag in het voorjaar van 2021 een grote hoop zand dat vrijkwam bij het 

graven van de grote plas. In juni van dit jaar constateerden Frans en ik dat zich aan de zuidzijde in het steile talud van de 

zandhoop tientallen Oeverzwaluwen een nestgat hadden gegraven. Latere tellingen leverden tenminste 90 gaten op, waarvan 

tenminste 80 bewoond/gebruikt leken. We hebben de gemeente en de aannemer meteen gebeld en gemeld dat het afgraven 

of verstoren van die berg zand gedurende het broedseizoen een overtreding van de Natuurbeschermingswet zou betekenen. 

Omdat Oeverzwaluwen meerdere legsels kennen, was ons advies de spontane kolonie van Oeverzwaluwen met hekwerk af 

te zetten tot ongeveer eind augustus. Gemeente en aannemer hebben daar snel en adequaat op gereageerd. Complimenten!  

Koeweiden 

Reeshofweide 
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Tegelijkertijd vroeg de aannemer of zij bij de realisatie van de natuurontwikkelingsplannen voor de toekomst iets konden be-

tekenen voor Oeverzwaluwen met als voorbeeld in hun gedachten de bestaande Oeverzwaluwenkolonie in de Dongevallei. In 

gezamenlijk overleg met de KNNV is er gekozen voor een kleine kunstwand aan de noordzijde van de grote plas. Inmiddels is 

de kunstwand, met advies van ons over de technische randvoorwaarden, gerealiseerd (zie foto’s op vorige pagina). 
 

§ 2.2 KOEWEIDEN 
Het gedeelte van het project Beekherstel & EVZ-Reeshof-

weide dat ten westen van de NW-tangent ligt, wordt in dat 

project abusievelijk Lange Rekken genoemd. Op oude to-

pografische kaarten wordt voor dat terrein het toponiem 

Koeweiden gebruikt. Daarom houden wij in de naamge-

ving bij onze monitoring en correspondentie die histori-

sche naam aan. Op 30 september van dit jaar werd ter 

hoogte van de vispassage de natuurcomponent van het 

project officieel geopend door wethouder Rik Grashoff.  
 

Het gebied was vroeger onderdeel van het doorstroommoeras ter plaatse met moerassige laagten en wilgen/elzenbroek. Later 

is het broekgebied ontgonnen tot landbouwgrond. Bij het recentelijke afgraven van de bouwvoor en de aanleg van de nieuwe 

beekloop kwamen de wortelresten van dat broekbos weer aan de oppervlakte (zie middelste foto onder). Bij het graven van 

de beek is gekozen voor een 2-fasen-profiel, dwz. een 10-20m breed ‘winterbed’ dat bij hoge beekafvoer kan inunderen èn 

een smal ‘zomerbed’ van de ca.1-2m brede beek. Deze laagtes en andere lage, afgegraven terreindelen van de Koeweiden, 

alsook de sloten staan onder sterke invloed van lokale kwel vanuit het Wilhelminakanaal, dat een hoger peil kent dan het 

oppervlaktewaterpeil in de Koeweiden. Er is derhalve sprake van een permanente grondwaterstroming naar de gegraven 

laagtes en de nieuwe beekloop toe. Dat is een uiterst gunstige situatie voor de ontwikkeling van waardevolle vegetaties en 

bijzondere flora. De kwel laat zich goed zien door aggregaties van zwavel-ijzer-minnend bacteriekolonies op het wateropper-

vlak (foto rechtsonder). Men kan die FeS-kolonies onderscheiden van oliefilmpjes op het wateroppervlak door er even met de 

vinger doorheen te roeren. De bacteriekolonies brokkelen uiteen, terwijl oliefilmpjes daarentegen vloeiende aaneengesloten 

structuren op het wateroppervlak blijven vertonen. In droge tijden kan het kwelwater bruin kleuren door het oxiderende ijzer. 
 

 

Vispassage 
Eén van de opdrachten voor het waterschap vanuit de Europese Kader Richtlijn Water is het verbeteren van de ecologische 

kwaliteit van de oppervlaktewateren en als onderdeel daarvan het vispasseerbaar maken van stuwen in de hoofdwaterlopen. 

Onderdeel van het project Beekherstel & EVZ-Reeshofweide was dan ook het bevorderen van de ecologische verbinding 

tussen de Stads-Donge in de Reeshof en de bestaande Dongeloop langs de Lange Rekken door de aanleg van een nieuwe 

beekloop met vispasseerbare stuwtjes. Zodoende is er bij de ‘monding’ van de Nieuwe Donge en onder de Flaassendijk door 

een dergelijke verbinding gemaakt, waarbij de nieuwe beek via een kortsluiting door het bos is aangetakt op de reeds be-

staande Dongeloop. 
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§ 2.3 LANGE REKKEN 
Als natuurcompensatie voor de aanleg van de NW-tangent heeft de gemeente Tilburg in het Rijensbroek bijna 17ha landbouw-
grond verworven binnen de gemeentegrenzen van de gem.Gilze&Rijen. Als doel vanuit de Provincie Noord-Brabant gold daar-
voor het realiseren van een weidevogel- en ganzenopvanggebied. De agrarische bestemming bleef gehandhaafd, maar het 
beoogde beheer zou worden geëxtensiveerd naar de beoogde doelstelling. In overleg met de KNNV-afd.Tilburg is deze doel-
stelling omgebogen naar een beheer als ‘boerenlandvogelgebied’. We noemen de gemeentelijke gronden het kerngebied. 
 

Vanaf 2017 is de KNNV nauw betrokken bij de aanpassing van de ontwerpplannen, het begeleiden van de gemeente en de 
aannemer bij de uitvoering en het ‘finetunen’ van de herinrichtingsmaatregelen. En vanzelfsprekend ook het monitoren van de 
natuurwaarden. In 2020 is aangevangen met de herinrichting en in het voorjaar van 2021 is het project officieel opgeleverd 
met een ‘feestelijke’ opening door de toenmalige wethouders ‘Natuur’ van de gemeenten Tilburg (Mario Jacobs) en Gilze-Rijen 
(Aletta van der Veen).  
 

De belangrijkste herinrichtingsmaatregelen bestonden uit het substantieel verlengen van de totale slootlengte, het aanbrengen 
van natuurvriendelijke slootoevers (1:3) en het instellen van een, van de omgeving onafhankelijk, eigen peilgebiedje waarin 
middels een getrapte fasering van 3 jaar uiteindelijk een fors hoger slootpeil zal worden ingesteld. De bij het (ver)graven van 
de sloten vrijgekomen specie is verwerkt in een ‘ringdijkje’ en de restgrond is verwerkt op de akkers van de hoger gelegen 
donk. De natuurvriendelijke oevers zijn op de hoge kant ingezaaid met een zaadmengsel van natte graslanden en slootoevers; 
de lage kant is niet ingezaaid en kent een spontane opslag vanuit de zaadbank. De rijschade aan de bestaande graslanden, 
alsook de ringdijk en een aantal graslandpercelen zijn doorgezaaid met een zgn. ‘saladebuffet’, een graszaadmengsel met 
een aantal graslandkruiden erin die door het vee worden gewaardeerd. Het object wordt nu in opdracht van de gemeente 
beheerd door Arcadis, die het agrarisch beheer uitbesteed aan een aantal agrariërs rondom het kerngebied. Mij is gevraagd 
een beheerplan te schrijven (kaart 4: samenvatting van beheerrichtlijnen). 

 
kaart 4: ruimtelijke schets van de aanbevolen beheermaatregelen 

Links: de bruine kleur van het slootwater duidt op ijzerrijke kwel. Midden: een stuwtje bepaalt het slootpeil. Rechts: natuurvriendelijke oever met grintbankje. 
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Partridge-project 
Het kerngebied is door de beperkte grootte en aanwezigheid van het naastgelegen boscomplex en de eikenlaan niet echt 

geschikt als ‘typische weidevogelgebied’. Daarvoor zou de oppervlakte en de openheid veel groter moeten zijn. Maar de land-

schapsstructuur lijkt wel heel geschikt voor het ontwikkelen van zgn. ‘boerenlandnatuur’. Daaronder verstaan we een traditio-

neel kleinschalig landschap met een afwisseling van wei- en hooilanden, akkers met ruige akkerranden, veel sloten en een 

enkele poel, zandpaden met schrale bermen en wat bosjes, houtwallen, hagen en/of bosopslag. Zo’n landschap is erg geschikt 

voor de Patrijs, een soort die in Nederland sterk is achteruitgegaan. Het Brabants Landschap neemt deel aan een internatio-

naal project om de Patrijs weer terug in het boerenlandschap te krijgen. Daartoe wordt het beheer in een aantal grotere aan-

eengesloten stukken cultuurland geëxtensiveerd en keverbanken en patrijzenhagen aangelegd. In de Lange Rekken proberen 

we de inzichten van dit ‘Partridge-project’ ook toe te passen, maar dan op veel kleinere schaal. Er zijn 2 keverbanken aange-

legd, een specifieke vogelakker met bloemenblok, alsmede ca.100m patrijzenhaag. Op de donk wordt als akkerbeheer een 

zgn. 2-slagstelsel toegepast: een deel van de centrale akker wordt met zomergraan ingezaaid, het andere deel blijft een jaar 

braak liggen en het jaar daarna andersom. Voorts is er permanent een bladrammenas-akker die de winter over blijft staan.  

 

Naast de bladrammenas-akker is meteen ook een keverbank aangelegd en ingezaaid met een zaadmengsel van akkerkruiden, gemengd met drachtplanten 
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3.   Beheermaatregelen  door Guido Stooker 

 

§ 3.1 DONGEVALLEI 
In de Dongevallei is het beheer al een aantal jaren vrij constant van goede kwaliteit. Er ligt een recent vastgesteld beheerplan. 
De afspraken zijn duidelijk; er kan mijns inziens alleen wat meer ‘finetuning’ worden betracht bij de uitvoering en mbt. de 
maatregelen en het precieze tijdstip waarop het uitgevoerd wordt. In het kort komen de jaarlijkse beheermaatregelen neer op 
de volgende aspecten: 
 

a) BEGRAZING: Het terrein wordt integraal en jaarrond begraasd met een veebezetting van ca.10-15 Schotse Hooglanders. 
Bijvoederen is niet gewenst. Maar aan de hand van conditie van de grazers in relatie tot de vegetatie-ontwikkeling (en met 
name het voedselaanbod in de wintermaanden) wordt bekeken of er toch wèl bijgevoerd moet worden. Voorkomen moet 
worden dat de grazige vegetatie in de wintermaanden geheel kaal gevreten wordt, omdat dat slecht uitpakt voor de over-
wintering van insecten(-larven), foerageermogelijkheden voor vogels en dekking voor kleine zoogdieren. 

b) MAAIEN: Om de elzen- en berkenopslag te bestrijden is er gekozen voor ‘zomermaaien’. De grazige vegetatie wordt 
jaarlijks volgens de sinus-methode gemaaid, waarbij tenminste ongeveer 25% van de vegetatie blijft staan als dekking en 
overwinteringsbiotoop voor insecten en foerageermogelijkheid voor kleine zoogdieren en vogels. Het maaien geschiedt bij 
voorkeur in de tweede helft van augustus / begin september, onder droge terreinomstandigheden. Bij het maaien worden 
Braam- en Bremstruwelen ontzien. Overwogen moet worden om vanwege de kwetsbaarheid (insporing en bodemverwon-
ding) permanent natte terreingedeelten met aangepaste beheermachines (eventueel handmatig) te maaien/hooien. Extra 
aandacht vragen de botanisch waardevolle, maar kwetsbare schraallandjes.  

c) BOSOPSLAG: De Dongevallei groeit langzamerhand steeds meer dicht en krijgt, ook vanuit de publieksbeleving (met 
name omwonenden) een te gesloten karakter. In het Beheerplan is voorzien in zichtlijnen en publieke beleving van de 
Dongebeek. Daartoe moet bosopslag meer worden tegengegaan. Uitgangspunt is dat alle één- en tweejarig-jarige opschot 
van bosopslag wordt afgemaaid. Daarmee voorkomt men zowel dichtgroeien van de grazige vegetaties, als periodiek 
duurder beheer. Schraallandjes en oeverlandjes langs de grote plassen en poelen en de grote centrale vlakte tegenover 
winkelcentrum Dalem, alsmede het schouwpad langs de Donge en het wandelpad langs de Marleplas dienen vrij te blijven 
van bosopslag. Poelen moeten periodiek (1x3jr.) aan de zuidzijde van bosopslag te worden ontdaan.  

 

Het beheer is afgelopen jaar grotendeels correct uitgevoerd. Enige punten van kritiek zijn: 
➢ Op sommige plekken in natte terreindelen is sprake geweest van ernstige insporing, waardoor kwetsbare vegetatie is 

beschadigd. Het eerder in de tijd maaien (onder drogere omstandigheden) of met aangepaste apparatuur is zeer gewenst. 
➢ Wellicht mede daardoor zijn in de kwetsbare natte schraallandjes delen (net als voorgaande jaren) ongemaaid gelaten, 

waardoor deze langzaam verruigen met Pitrus (zie foto’s). Deze terreingedeelten dienen met een één-asser gemaaid te 
worden en het hooi met de hand te worden verwijderd. Inschakeling van de vrijwilligersgroep is hier een aanbevolen optie.  

➢ De oeverlandjes langs de Marleplas zijn dit jaar wederom niet gemaaid. Hierdoor neemt de verbossing toe, waardoor deze 
zowel vanuit botanische en faunistische waarde (libellen, vogels) aan oppervlakte en betekenis inboeten.  

➢ Het wandelpad langs de Marleplas is niet ontdaan van bosopslag, waardoor dit langzaam dichtgroeit.  
➢ De vlonder wordt te weinig schoongemaakt en is door vogelmest bij vochtig weer erg glad en dus gevaarlijk. 

 

Door de Corona-beperkingen is voor het tweede opeenvolgende jaar het onderhoud van de Oeverzwaluwenwand niet door-

gegaan. De nestgaten zijn niet opgeschoond en opnieuw gevuld en ook de bosopslag voor de wand is niet verwijderd. 
 

Voorts wordt opgemerkt dat de gemiddelde stand van het oppervlaktewater in de Dongevallei duidelijk met ca.10-15cm is 
verhoogd tov. voorgaande jaren. Dat betekent dat er minder hydrologische dynamiek is agv. pieken in de afvoer van hemel-
water. De oeverzone is daardoor versmald en er treedt steeds meer afkalving van de zandige oever op. Het betekent weliswaar 
ook dat de natte schraallandjes natter blijven, maar wellicht tevens dat de lokale kwel minder manifest is. Voorts wordt nog 
steeds erg weinig gedaan tegen invasieve waterplanten. Wèl zijn een aantal nesten van de Canadese gans preventief geraapt. 
De vrijwilligersgroep heeft enkele beheerwerkzaamheden uitgevoerd (kap van bosopslag).  
 

De vrijwillige vuil-ruimploeg heeft met 5-10 mensen vrijwel elke 2e zaterdag van de maand zwerfafval verzameld, waarbij 
telkens een ander gebiedsdeel van de Dongevallei aan de beurt kwam. 

  

 te sterke insporing.  beter dit terreingedeelte maaien met één-asser.  oeverlandjes zijn niet gemaaid.  wandelpad is niet ontdaan van bosopslag. 
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§ 3.2 REESHOFWEIDE 
De Reeshofweide is momenteel in herinrichting, dus van enig structureel beheer is geen sprake. Omdat na herinrichting erg 
veel dynamiek in de bodem aanwezig is, kunnen storingssoorten gaan domineren. De aanbevolen methode om deze ruigte-
ontwikkeling tegen te gaan is maaien, maaien en nog eens maaien. Er is dit jaar éénmaal gemaaid volgens de Sinus-methode 
hetgeen voorlopig volstaat. De ganzen doen de rest van het werk. 
➢ De laagte nabij de zwaaikom is weer gedeeltelijk gemaaid. Dit erg natte terrein verruigt sterk; er komt steeds meer bosop-

slag langs de randen van de natte laagte, waardoor deze minder aantrekkelijk wordt als broedbiotoop èn als pleisterplaats 
voor water- en trekvogels.  

➢ In het verleden is de aanbeveling gedaan om de grote poel ten zuiden van de grondwal periodiek te maaien. De ondiepe 
poel herbergt een bijzondere pioniervegetatie met zeldzame plantensoorten. Tot op heden is dit advies niet opgevolgd. 

 

§ 3.3 KOEWEIDEN 
De herinrichting van dit deelgebied is dit jaar afgerond. Van een regulier vegetatiebeheer is nog geen sprake. Op advies van 

de KNNV is, net als in de Reeshofweide, ongeveer 75% van de ruige en grazige vegetatie gemaaid en het maaisel afgevoerd.  

Aandacht wordt gevraagd voor het beheer van de natte laagten en de beekoever. Maaien van de (onder-)watervegetaties en 

oeverbegroeiingen wordt dringend geadviseerd ter voorkoming van sterke rietontwikkeling. Voorts is aanbevolen het gebied 

na de maaibeurt, net als in de Lange Rekken, in het winterhalfjaar te begrazen met schapen (tot eind februari). 

 

§ 3.4 LANGE REKKEN 
Het agrarische beheer van de Lange Rekken is grotendeels uitgevoerd conform het beheerplan. Het gebied is verdeeld in een 

aantal beheerblokken met een in ruimte en tijd constant en consistent beheer. Vogels stellen een herkenbare landschaps-

structuur en een voorspelbaar beheer erg op prijs. De belangrijkste beheermaatregelen van 2021 op een rijtje: 
 

a) WATERHUISHOUDING: het interne slootpeil is per 1 januari ingesteld op een afgesproken vast peil van 3,70m +NAP. De 

suppletie van oppervlaktewater vanuit de Donge heeft vaak stilgelegen door een defect aan de pompinstallatie èn als 

gevolg van afspraken met het waterschap mbt. het peil in de Dongeloop. De kwel vanuit het Wilhelminakanaal was evenwel 

voldoende om een constant waterpeil op de afgesproken hoogte te waarborgen. 

b) AKKERBEHEER: één van de akkers is ingezaaid met een zomergraanmengsel (tarwe, gerst, Japanse haver) en blijft de 

winter overstaan. De andere twee akkergedeelten werden geculterd en bleven braakliggen. De vogelakker werd ingezaaid 

met een akkerkruidenmengsel. De twee keverbanken zijn ingezaaid met een akkerkruidenmengsel, gemengd met dracht-

planten. De naastliggende grasstrook, evenals de grasbanen tussen de akkers, zijn geklepeld of gefreesd. 

c) MAAIEN: alle hooilandpercelen zijn gemaaid conform de datum-voorwaarden (nà 15 juni). Aandacht wordt gevraagd voor 

de percelen waar een verlate maaidatum (>15 aug.) geldt ivm. de Kwartel. Voorts wordt hier het advies gedaan om de 

maaidata over het gehele terrein te spreiden, zodat niet op hetzelfde moment alle percelen ineens zijn gemaaid. Vanwege 

de aantrekkelijkheid voor weidevogels van kale (geploegde) grond wordt aanbevolen elk jaar één graslandperceel te 

scheuren en opnieuw in te zaaien met een saladebuffet-mengsel.  

d) WEIDEN: de percelen waar een rantsoenbeweiding als aanbevolen beheer geldt, zijn gedurende zomer en herfst beweid 

door runderen (5-6 st.), hetgeen een mooie pollige graslandvegetatie opleverde. De schapenbegrazing in het voorjaar was 

aan de late kant (tot begin april). Vanwege de vestiging van vroege weidevogels is op verzoek van de KNNV de schapen-

begrazing verplaatst naar het begin van de wintermaanden (dec.). Dit verzoek is dit jaar nog door de scheper gehonoreerd. 

e) SLOTEN: alhoewel het beheerplan aangeeft dat de sloten om het jaar éénzijdig moeten worden gemaaid, is er voor geko-

zen om dat in 2021 nog tweezijdig te doen om de verruiging als gevolg van de aanleg/inrichting te beperken.  Het maaien 

van de sloten is in week 39/40 (begin okt.) in de juiste periode uitgevoerd. Maaisel en slootvuil zijn in één werkgang 

opgeladen en afgevoerd naar twee ‘vaste’ depotlocaties. Daardoor ontstaan er geen ‘walletjes’ langs de sloten. Het maaisel 

kan tezijnertijd als organische bemesting uitgereden worden over de hooilanden en/of de akkers.  

f) PATRIJZENHAAG: na aanleg van de haag door natuurvrijwilligers is deze éénmalig door boer-in-ruste Jan Pijnenburg van 

water voorzien. De ondergroei en ruigte-ontwikkeling in de jonge aanplant is éénmalig bestreden door natuurvrijwilligers. 

De hagen zijn met palen en piketten gemarkeerd ter voorkomeng van beschadiging door het maaien van naastliggende 

grazige vegetatie. Er is sprake van aanzienlijke vraatschade door reeën. 

De foto's spreken voor zich: professioneel beheer door loonwerkers en derden, alsook de inzet van natuurvrijwilligers maken het boerenlandplaatje compleet. 
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Beheerplan 
Op verzoek van Wilco Broeks (projectleider afdeling PPI, gem.Tilburg) heeft Guido Stooker een beheerplan voor de Lange 
Rekken (kerngebied) opgesteld. In dit plan is de natuurcompensatiedoelstelling voor het vogelgebied gewijzigd van: herstel en 
ontwikkeling van een weidevogelgebied en ganzenopvang-/foerageergebied voor ganzen naar de ontwikkeling van een gebied 
met zgn. ‘boerenlandnatuur’. De planologische bestemming van het kerngebied blijft agrarisch (met natuur- en landschaps-
waarden). Deze status, alsmede het feit dat de oppervlakte van het kerngebied zeer beperkt is, alsook het feit dat er op korte 
afstand (<200m) aaneengesloten beplantingen en bosgebied aanwezig zijn, betekent dat de door de Provincie Noord-Brabant 
beoogde natuurcompensatiedoelstelling niet erg realistisch was. Boerenlandnatuur is een breed begrip, waarbij zoveel moge-
lijk flora- en fauna-elementen van het traditionele agrarische cultuurlandschap worden bevorderd. Dat zijn niet alléén weide-
vogels, maar ook andere karakteristieke vogels van het kleinschalige boerenlandschap, de ouderwetse slootflora- en fauna, 
diverse libellen, vlinders, amfibieën, zoogdieren en niet te vergeten de bodemfauna. 
Het beheerplan is, na in het afgelopen jaar te zijn getoetst aan de praktijk, in 2021 afgerond. De belangrijkste inrichtings- en 
beheermaatregelen bestaan uit een op die doelstelling afgestemd waterbeheer, het extensiveren van het grondgebruik (geen 
bemesting, geen pesticiden-gebruik, uitgestelde maaidata, lage veebezetting, ed.). Gestreefd wordt naar een afwisseling van 
verschillende grondgebruiksvormen (‘patchwork’ van akkers, wei- en hooilanden, sloten en poelen, houtsingels en hagen, 
alsmede veel randlengte met ruige begroeiingen). Vaste landschapspatronen en een constant beheer bevorderen de land-
schappelijke herkenbaarheid en voorspelbaarheid van het beheer voor de beoogde (avi-)fauna.  
 

§ 3.5 Beheeracties Vrijwilligersgroep Dongevallei 

Door de aanhoudende Corona-perikelen zijn er door de Vrijwilligersgroep Dongevallei in 2021 opnieuw weinig activiteiten 
georganiseerd. Ook dit jaar geen Nationale Natuurwerkdag. Er is bovendien sprake van een onduidelijke overdracht van de 
coördinatie van de werkzaamheden binnen de groep. Wèl zijn er op individuele basis door enkele personen of kleine groepjes 
drie acties uitgevoerd. De ruimploeg heeft het afgelopen jaar gewoon met succes en publiekelijke waardering door gewerkt. 
 

Dongevallei 
Door de Corona is het aantal activiteiten van de vrijwilligersgroep heel beperkt gebleven; het zijn immers groepsactiviteiten, 
die samen moeten worden uitgevoerd en waarbij ‘inspannend gehijg’ vrij gebruikelijk is. In de Dongevallei is de actie beperkt 
gebleven tot het bestrijden van wat bosopslag door een klein groepje van 5 personen. 
 

Lange Rekken 
Om te boerenlandnatuur in de Lange Rekken te bevorderen heeft een tiental vrijwilligers meegedaan met het planten van 
ca.100m Patrijzenhaag. Arcadis heeft als voorbereiding de bodembewerking (klepelen, frezen) van de plantstroken voor z’n 
rekening genomen. Wij hebben de dag voor het planten zelf het plantsoen in Zundert gehaald en ingekuild, waarna de vrijwil-
ligers de volgende ochtend het plantsoen in de grond hebben gezet. Jan Pijnenburg heeft de dag erna met de giertank het 
plantsoen van extra water voorzien. De welig groeiende ondergroei in het plantbed is in de zomer éénmaal geklepeld door 
vrijwilligers. Tijdens het maaiseizoen zijn er markeringsstokken uitgezet. 
De kosten voor de aanschaf van het plantsoen zijn betaald vanuit de LAL-subsidie (Maatregelen Soorten Agrarisch Landschap) 
die beschikbaar werden gesteld door de Provincie Noord-Brabant, gesponsord door de Nationale PostcodeLoterij. Onder aan 
de pagina staan de logo’s van de meebetalende organisatie en instanties. 
 

Een andere beheeractie van de Vrijwilligersgroep bestond uit het verspreiden van hooi uit het Vlijmens Ven dat door Natuur-
monumenten beschikbaar was gesteld. De intentie van deze ‘ent-actie’ is dat vanuit de zaadval uit dit hooi nieuwe, ter plaatse 
thuishorende soorten die nu nog niet in het gebied aanwezig zijn (en er door ecologische barrières ook niet snel zullen komen) 
ingebracht worden. Er zijn elders met experimenten goede resultaten mee behaald. 
 

Foto links: patrijzenhagen planten; foto midden: voorbereiding van het plantbed door Arcadis; foto rechts: hooi ‘enten’ langs natuurvriendelijke slootoever. 

Onderstaande organisaties hebben middels subsidies en sponsoring bijgedragen aan de kosten van het vrijwilligerswerk 
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4 Monitoring  door Guido Stooker 

  mmv. Frans Stoop 
4.1.  Overzicht monitoringactiviteiten 
Flora en fauna worden in enkele van de genoemde gebieden al jarenlang gemonitord. Opname van de waterstanden worden 

in opdracht van de gemeente, maar ook door vrijwilligers uitgevoerd. Een groot deel van die onderzoeksgegevens zijn en 

worden opgeslagen in landelijke databanken, zoals van Floron, Sovon en de Vlinderstichting. Een deel is ook vastgelegd in 

artikelen in het verenigingsblad van de KNNV-Tilburg (de Oude Leij), door de Vrijwillige Weidevogelbescherming en in het 

verleden ook in Jaarverslagen (Natuur in de Dongevallei). Hieronder volgt per deelgebied en per onderwerp samenvattingen 

van de inventarisaties en het monitoringonderzoek dat in 2021 is uitgevoerd door leden van de KNNV-afd.Tilburg.  
 

4.2 DONGEVALLEI 
In de Dongevallei zijn in 2021 zoals elk jaar de vogels geteld. Ad Kolen heeft zijn BMP-plot Dongevallei gekarteerd en ook zijn 

2-wekelijkse telrondes uitgevoerd. De gegevens van beide inventarisaties zijn niet voor mij beschikbaar. Guido Stooker heeft 

de Marleplas weer op broedvogels gekarteerd. Ook zijn er weer watervogeltellingen uitgevoerd. 

Voorts is in 2021 voor het eerst sinds 2010 weer een dagvlinder-inventarisatie uitgevoerd. Marjolein Simons en Karin Fonseca-

Azevedo zijn dit jaar begonnen met dagvlinders te monitoren in het kader van het landelijke Meetnet Dagvlinders van de 

Vlinderstichting. Er zijn twee routes van elk 12 transecten uitgezet (Dongevallei-zuid en Dongevallei-noord). Door het slechte 

weer in het voorjaar èn privé-omstandigheden is in 2021 het Nachtvlindermeetpunt Dongevallei-1 (#22) niet geteld. 
 

§ 4.2.1  Flora – Incidentele waarnemingen 
Er zijn dit jaar geen systematische flora-waarnemingen gedaan. Tijdens de dagvlinder-monitoring zijn een paar nieuwe plan-

tensoorten voor de Dongevallei geregistreerd. Nieuw voor de Dongevallei is onder meer Zomerfijnstraal (Erigeron annuus). 

Deze éénjarige exoot (ingeburgerd in de 19e eeuw vanuit Noord-Amerika) behoort tot de familie van de composieten en is niet 

bijzonder zeldzaam. De groeiplaatsen in ons land zijn vooral beperkt tot dijken, bermen en spoortaluds in het zuiden van 

Nederland en het rivierengebied. In de Dongevallei trof ik de soort aan langs de buitenzijde van het begrazingsraster. De 

Melige toorts (Verbascum lychnitis) is wèl vrij zeldzaam in Nederland en is de laatste jaren vooral gevonden langs de grote 

rivieren en in de duinen. Het is, in tegenstelling tot de vorige soort, wèl een inheemse soort. Ook deze plant staat graag in 

geroerde grond, zoals (spoor-)bermen, omgewerkte kapvlakten, maar ook langs boszomen en struweelranden. In de Donge-

vallei trof ik de soort aan op een beschadigde zode nabij een stuw waar afgelopen jaren werkzaamheden zijn verricht. Tenslotte 

trof ik als nieuwe soort voor de Dongevallei langs het veeraster nog Wit vetkruid aan (Sedum album), het broertje van de 

geelbloeiende Muurpeper. Dat is niet zo verwonderlijk, want beide vetplantjes zijn in grote hoeveelheid op de ‘groene daken’ 

van de naastgelegen huizen aangebracht. 

 

 
  

Melige toorts  
    met detailfoto ernaast. 
    foto: Guido Stooker) 

Zomerfijnstraal  
    met detailfoto ernaast. 
    foto: Guido Stooker) 
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§ 4.2.2  Insecten – dagvlinder-routes 2021 door Guido Stooker 

 mmv. Monique Simons & Karina Fonseca Azevedo 
 

Het was al weer 12 jaar geleden dat Peter van Ruth bij zijn inventarisaties van de flora van de Dongevallei terloops ook de 

dagvlinders en libellen in zijn opschrijfboekje noteerde. Daarom was ik blij dat beide hierboven vermelde dames zich in 2020 

bij mij melden met de vraag hoe ze konden bijdragen aan de kennis over de natuurwaarden van de Dongevallei en welke 

plant- of diergroep zich daarvoor het beste zou lenen. Dagvlindersoorten zijn er in Nederland maar in beperkt aantal, goed 

herkenbaar en uitgebreid gedocumenteerd en daardoor heel geschikt om als hobby met natuurstudie te beginnen. Er is een 

landelijk Meetnet beschikbaar met een duidelijke monitoringmethodiek en bovendien goed begeleid vanuit De Vlinderstichting. 

Gelukkig sprak dat de dames allemaal erg aan en zijn we afgelopen april gestart met een vlinderroute in de Dongevallei. Omdat 

het de eerste keer is dat deze route is gelopen, wordt hieronder wat uitgebreider ingegaan op de werkwijze.  
 

figuur 1: Ligging van de dagvlindertransecten in de Dongevallei. 

 

Werkwijze 
Een vlinderroute in het landelijke Meetnet Dagvlinders bestaat uit een aantal transecten van elk 50m lengte door een bepaald, 

min of meer uniform biotoop. De route wordt wandelend afgelegd, waarbij de waarnemer een ‘kubus’ van ca.5x5x5m (lxbxh) 

om zich heen observeert op het voorkomen of voorbijvliegen van dagvlinders. Omdat Monique en Karina zich voor het eerst 

met dagvlindermonitoring bezig hielden, was het gebruik van een vlindernet in het begin noodzakelijk. Maar al snel was het 

soortenspectrum in de Dongevallei hen goed bekend om de soorten ook in de vlucht te kunnen herkennen. Soort en aantal 

werden genoteerd op een protocolformulier en naderhand thuis ingevoerd in de database van de Vlinderstichting.  

De dagvlinderroute in de Dongevallei bestaat uit twee trajecten van elk 12 secties, aangegeven door blauwe markeringen op 

paaltjes of bomen. Route Dongevallei-zuid (3183) ligt in de deelgebieden Grote Beemd, resp. Dalemplas, beginnend aan de 

zuidzijde van de Dongevallei nabij de stuw aan de Dalemdreef en ongeveer eindigend bij de stuw aan de Reuverlaan. Route 

Dongevallei-noord (3184) voert door de deelgebieden Residence Dongevallei en langs de Marleplas, beginnend aan de Reu-

verlaan en eindigend aan de Middeldijkdreef (zie kaartje figuur 1). De bedoeling is dat de route tussen 1 april en 1 oktober 

regelmatig verspreid over deze periode, geheel of gedeeltelijk wordt gemonitord. Een en ander is afhankelijk van de beschik-

bare agendaruimte van de waarnemers en natuurlijk de weersomstandigheden. Want er wordt alléén geteld tussen 11 en 17 

uur, als het warmer is dan ca.15ºC en er minder wind staat dan 3 Beaufort. Bij voorkeur bij zonnig of half bewolkt weer.  
 

Weersomstandigheden 2021 
En dat laatste aspect, het weer, viel dit seizoen qua ‘vlinderweer’ niet mee. Vooral het voorjaar was guur, te koud en te nat. 

De maanden april en mei hebben we daarom relatief weinig veldbezoeken gebracht die ook nog eens weinig vlinders oplever-

den. De bekende ‘juni-dip’ leverde ook niet veel vlinders op. Juli was juist wèl een heel geschikte maand met veel waarnemin-

gen. Augustus en september ook, maar toen waren twee van de drie vlindertellers langdurig met vakantie. Monique en Karina 

hebben ook nog gewoon een werkzaam leven èn een gezin. In dit eerste jaar van de samenwerking, was het op elkaar af-

stemmen van de beschikbare tijd daarom soms wel een puzzel. In totaal is er op 27 dagen door één of meerdere personen 

(een deel van) de route gelopen: zuid 18x en noord 9x. Er is door ons drieën samen in totaal ruim 36 uur geteld. Omdat we 

soms samenliepen is de duur van de telling sec. 26 uur; Dongevallei-zuid: 19,5 uur en Dongevallei-noord: 6,5 uur.  
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Biotoopbeschrijving 
Het is natuurlijk van belang in wat voor soort terrein de dagvlinders worden geteld; een bosgebied heeft een andere dagvlin-

derfauna dan een grasland- of moerasgebied. De Dongevallei is een ongeveer 25 jaar ‘oud’ natuurontwikkelingsgebied in een 

beekdal dat een relatief spontane ontwikkeling mag doormaken. Het oorspronkelijke open landschap wordt steeds meer inge-

nomen door ruigte en beekbegeleidende bosjes. Behalve door begrazing met Hooglandrunderen wordt ca.75% van de grazige 

terreindelen jaarlijks gemaaid, vooral om de massale bosopslag van els en berk in toom te houden. Het zuidelijk gedeelte van 

de Dongevallei bestaat uit vrij droge zandgronden; de twee noordelijke gebiedsdelen zijn veel natter en kennen hier en daar 

lemige en venige bodems. Behalve de Dongebeek bestaat de water- en moerascomponent uit een twintigtal poelen. De vlin-

dertransecten zijn alle gelegd in de meest grazige (zonnige) terreindelen van de Dongevallei. 
 

Resultaten 
Er zijn op beide vlinderroutes samen 381 vlinders geteld en in totaal 18 soorten dagvlinders waargenomen (zie tabel 2). Op 

beide routes werden 14 soorten geteld, maar de zuidelijke route was verreweg het vlinderrijkst (315 om 66 getelde exempla-

ren). Bedacht moet worden dat route Dongevallei-zuid wel bijna 3x zo vaak is gelopen. Maar het lijkt ook evident dat het 

drogere, meer open en graziger habitat op de zuidelijke route aantrekkelijker lijkt voor de waargenomen dagvlinders.  
 

De talrijkste soort is het Bruin zandoogje (91 exx.), op de voet gevolgd door het Hooibeestje (81 exx.). Maar ook het Bont 

zandoogje (48 exx.) in de bossiger terreindelen en het Klein koolwitje (40 exx.) werden frequent gezien. Opmerkelijk was het 

aantal Oranje zandoogjes (19 exx.), voornamelijk beperkt tot de zuidelijke route op de drogere zandgronden. Bijzonder blij 

waren we met de waarnemingen van het Bruin blauwtje (5 waarnemingen; 9 exemplaren) op de zuidelijke route. Dit is een 

nieuwe soort tov. de waarnemingen van Peter van Ruth. De andere blauwtjes (Icarus- en Boomblauwtje) werden, zoals ver-

wacht in kleine aantallen gezien, net als de Kleine vuurvlinder en het Zwartsprietdikkopje. We hadden daarvan meer waarne-

mingen verwacht. Behalve het Klein geaderd witje (maar dat is een landelijke trend), deden de koolwitjes het goed; de Citroen-

vlinder viel tegen. De weinige waarnemingen van Dagpauwoog (gedurende het seizoen slechts 1 ex. langs de route) was echt 

opvallend. Met name in de laatste weken van het vlinderseizoen toen overal in ons land veel zwervende exemplaren en sterk 

trekgedrag van deze soort (en de Atalanta) werd vast gesteld. Van deze laatste soort werden toen wèl veel gezien, waaronder 

9 exemplaren bij elkaar op een bloedende berk. Tenslotte nog enkele waarnemingen van Koninginnenpage en Distelvlinder in 

de periode dat deze trekvlinders overal in Nederland werden waargenomen. Kleine vos, Koevinkje en Oranjetipje, soorten die 

in de Dongevallei wèl verwacht mogen worden, zijn in seizoen 2021 niet gezien. Ook het Landkaartje ontbrak. Behalve voor 

het Oranjetipje (Pinksterbloem is wèl in de natte delen van de Dongevallei aanwezig), komt het ontbreken van die soorten 

overeen met de landelijke negatieve trend.  
 

Dit jaar zijn ook de vlinders geteld die buiten de transecten zijn waargenomen. Daar werden overigens geen andere soorten 

gezien. Ook is geprobeerd de dagactieve nachtvlinders te tellen. Maar door gebrek aan ervaring zijn deze niet consequent 

bijgehouden en dus ook niet verwerkt in de database. Waargenomen zijn ondermeer: Sint-Jacobsvlinder, Gamma-uil, Lieve-

ling, Gestreepte goudspanner, Zuringspanner, Duikermot en Geelbandlangsprietmot. 

 

 

 

 

 

tabel 4.2.2.1: Overzicht van data, duur, waarnemers en vlinderaantallen per 
route. 

 

 

Dagvlinders Dongevallei 2021 datum KFA route duur (min) N-vlinders MoS route duur (min) N-vlinders GSt route duur (min) route duur (min) N-vlinders totaaltijd N-vlinders

9-apr X zuid/nrd. 80 orientatie X zuid/nrd. 80 orientatie X zuid/nrd. 80 orientatie 80 0

18-apr X zuid* 15 1 15 1
25-apr X zuid 45 6 X zuid 45 noord 30 1 85 7
29-mei X zuid(1) 40 4 X zuid 40 noord 45 10 85 14
29-mei zuid(2) 55 5 55 5
29-mei noord* 25 noord* 25 5 25 5

6-jun X zuid 63 8 X zuid 63 63 8

KFA Karina Fonseca Azevedo 12-jun X zuid(1) 20 1 20 1
MoS Monique Simons 12-jun zuid(2) 40 8 40 8
GSt Guido Stooker 13-jun X noord* 50 X noord* 50 4 50 4

3183 route Dongevallei-zuid 15-jun X zuid 50 22 50 22

3184 route Dongevallei-noord 19-jun X zuid 35 6 35 6

20-jun X zuid 35 3 X zuid 35 20 3

20-jun noord* 20 3 X noord* 20 35 3

18 SOORTEN DAGVLINDERS 20-jun noord* 15 3 15 3

27-jun X zuid 16 4 16 4

3-jul X zuid(1) 65 10 65 10

zuid(1) heenroute 3-jul zuid(2) 50 10 50 10
zuid(2) terugroute 4-jul X zuid 70 27 X zuid 70 70 27
noord* 1 van de 2 deeltrajecten 4-jul X noord* 20 noord* 20 12 20 12
zuid* 1 van de 2 deeltrajecten 10-jul X zuid 95 45 X zuid 95 X zuid 95 noord 35 16 145 61

17-jul X zuid 95 43 X zuid 95 noord 40 12 135 55

14-aug X zuid 85 23 85 23

27 veldbezoeken 31-aug X zuid 80 31 80 31
1559 minuten 6-sep X zuid 65 17 65 17
25,98 uur 8-sep X zuid 75 15 75 15

22-sep X zuid 80 26 80 26

18x ZUID freq. 10 489 97 14 1038 221 9 380 280 63 1559 381
9x NOORD teller Karina Fonseca Azevedo Monique Simons Guido Stooker Guido Stooker minuten exemplaren
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 tabel 4.2.2.2: Overzicht van aangetroffen dagvlindersoorten en frequentie/aantallen per route. 

Dagvlinderroute Dongevallei-Zuid (3183) -- frequentie en aantal exemplaren per soort / per datum
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18-4-2021 15:30 1 1

25-4-2021 13:00 6 6

29-5-2021 10:45 1 2 2 5

29-5-2021 11:45 1 2 1 4

6-6-2021 13:10 3 3 2 8

12-6-2021 14:00 1 1

12-6-2021 14:20 1 6 1 8

15-6-2021 15:10 3 2 3 1 3 3 1 1 4 1 22

19-6-2021 14:40 5 1 6

20-6-2021 13:20 1 1 1 3

27-6-2021 14:00 2 1 1 4

3-7-2021 10:10 1 8 1 10

3-7-2021 10:25 1 7 2 10

4-7-2021 11:35 3 17 5 2 27

10-7-2021 11:10 3 29 9 1 1 1 1 45

17-7-2021 14:10 1 7 3 6 6 3 5 10 2 43

14-8-2021 14:15 1 4 7 5 2 1 3 23

31-8-2021 14:10 12 4 1 6 1 1 1 1 4 31

6-9-2021 13:20 4 4 4 2 2 1 17

8-9-2021 11:05 3 3 1 3 5 15

22-9-2021 12:55 11 1 3 10 1 26

aantal exemplaren 25 44 9 80 1 1 22 60 13 2 30 7 18 3 315

frequentie 7 13 5 9 1 1 4 19 7 2 11 6 4 2 14

Dagvlinderroute Dongevallei-Noord (3184) - frequentie en aantal exemplaren per soort / per datum
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25-4-2021 14:00 1 1

16-5-2021 18:30 0

29-5-2021 11:45 1 1 1 5 1 1 10

29-5-2021 12:30 2 3 5

13-6-2021 14:10 1 3 4

20-6-2021 13:35 1 1 1 3

20-6-2021 14:00 1 1 1 3

4-7-2021 12:53 4 1 7 12

10-7-2021 12:45 1 1 6 2 2 1 3 16

17-7-2021 15:00 2 1 1 2 1 1 2 1 1 12

aantal exemplaren 3 4 2 11 3 1 1 4 21 2 10 2 1 1 66

frequentie 2 4 2 3 2 1 1 3 7 2 6 1 1 1 14

Dagvlinderroutes Dongevallei (3183 + 3184) - overzichtstabel frequentie en aantallen per soort 
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DV-zuid / N-exx. 25 44 0 9 80 1 1 0 0 22 60 13 2 30 0 7 0 0 0 0 18 3 315

DV-noord. / N-exx. 3 4 2 0 11 3 0 1 1 4 21 2 0 10 0 2 0 1 0 0 1 0 66

totaal exx / soort 28 48 2 9 91 4 1 1 1 26 81 15 2 40 0 9 0 1 0 0 19 3 381

frequentie 7 12 0 5 9 1 1 0 0 4 19 7 2 11 0 6 0 0 0 0 4 2

frequentie 2 4 2 0 3 2 0 1 1 3 7 2 0 6 0 1 0 1 0 0 1 0

totaal freq. / soort 9 16 2 5 12 3 1 1 1 7 26 9 2 17 0 7 0 1 0 0 5 2
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§ 4.2.3  Avifauna – Broedvogels Dongevallei-Marleplas (Sovon-BMP/A)  door Guido Stooker 
 

Net als de afgelopen 12 jaar heb ik weer mijn BMP/A-ronde (Sovon-6696) gelopen. Vanwege vakantie ben ik iets eerder 

opgehouden dan gebruikelijk. De indruk is echter dat dit weinig invloed heeft gehad op het aantal soorten broedvogels en het 

aantal aangetroffen territoria/broedpaar. Tabel 1 en 2 laten dit zien. Er zijn dit jaar tijdens de 6 veldbezoeken 40 vogelsoorten 

waargenomen. Van dit aantal hebben er 30 gebroed binnen de plotgrenzen van de Marleplas. Het aantal territoria daarvan 

bedroeg 99. Het aantal broedvogels is lager dan recente jaren, maar ligt nog wèl op het langjarig gemiddelde van 2013-2021. 

Het aantal territoria is daarentegen wèl duidelijk hoger. 
 

Resultaten 
Natuurlijk heb ik weer een nestentelling gedaan van de Canadese gans. Opvallend was dat er rondom de Marleplas meer 

nesten dan ooit zijn vastgesteld (26), maar dat het aantal uitgevlogen juvenielen aanzienlijk lager lag dan voorgaande jaren. 

De verklaring hiervoor moet gezocht worden in 2 factoren: de vos weet steeds beter ook de nesten in dit op ca.1,5km van haar 

burcht bij de Valleiplas gelegen gedeelte van de Dongevallei te vinden. Dit jaar is er zelfs een nieuwe burcht ongeveer 500m 

dichterbij aangetroffen. Vorig jaar werd 35% van de nesten in de hele Dongevallei door de vos gepredeerd. Maar de belang-

rijkste oorzaak ligt ongetwijfeld in het feit dat de Stichting Hofganzen in opdracht van de gemeente tenminste één vroege ronde 

de eieren uit de nesten heeft verwijderd. De ‘rapers’ lieten 2 eieren liggen, waarvan 1 werd geschud en gemarkeerd met viltstift. 

Opvallend is dat er na het rapen en de predatie meer dan voorheen 2e legsels volgen, maar die lijken duidelijk minder succes-

vol. Effectief heeft van de 26 bezette nesten van de BMP-plot rond de Marleplas waarschijnlijk slechts de helft bijgedragen aan 

verjonging van de populatie. In de rest van de Dongevallei is dat waarschijnlijk ook het geval geweest. Vaak werd een koppel 

gezien met maar 1 of 2 jongen. Het aantal ‘crèches’ lag dit jaar ook substantieel lager. Werden er vorig jaar crèche-groottes 

van 10-25 juvenielen waargenomen; dit afgelopen jaar er was er überhaupt nauwelijks sprake van crèches. De populatie rond 

de Dongevallei als geheel lijkt kleiner te worden (zie ook de volgende paragraaf). De gemeente heeft ingegrepen omdat er (te) 

veel klachten kwamen van overlast door de Canadese gans (vervuiling van gazons en openbare groenstroken door ganzen-

mest, verkeersveiligheid door overstekende ganzengroepen en nachtelijk geluidsoverlast). 
 

tabel 4.2.3.1: Broedvogels (N-terr.) op en rond de Marleplas in 2021  tabel 4.2.2.2: broedvogels (N-terr.) Marleplas in de periode 2013-2021 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DONGEVALLEI - Marleplas (BMP-plot 6696): broedvogels 2013 - 2021 (N-srt. / N-terr.)

Soort 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Boomkruiper 1 1 2 1 2 2

Bosrietzanger 1 1

Ekster 8 4 2 3 1 2 2 3 2

Fitis 2 2 3 1 1 1 3 3

Fuut 1 1 1 1 1 1 1 2 1

Grauwe Gans 1 1 2 1 2 1

Groene Specht 1

Groenling 1 2 1 1 1 1 2

Grote Bonte Specht 1 1

Grote Canadese Gans 12 13 8 15 17 20 17 21 26

Heggenmus 1 3 2 4 2 1 3 3 3

Houtduif 3 3 3 2 3 4 4 4 3

Huismus 3 3 1 4 3 2 1

IJsvogel 1 1 1 1 1 1

Kauw 1

Kleine Karekiet 3 4 3 1 3 2 2 2 1

Knobbelzwaan 2 1 1 1 1 1 1 1

Koekoek 1

Koolmees 5 7 4 4 4 5 7 4 6

Krakeend 1 1 1

Kuifeend 3 2 2 1 1 2 2 2

Meerkoet 6 6 4 3 6 5 5 6 6

Merel 4 6 5 5 3 3 2 2 5

Muskuseend 1 1

Nijlgans 1 1 1 1 1 2 1 1

Pimpelmees 5 3 3 3 3 4 4 2 6

Putter 1 1 1 1 1

Roodborst 1 1 2 1 2 2 2 1 2

Scholekster 1 1 1

Soepeend 1 1 1 1 1 1 1 1

Soepgans 3 1 2 2 2 2 4 3 4

Staartmees 1 1

Stadsduif 1 1

Tjiftjaf 3 3 2 3 2 2 3 3 4

Tuinfluiter 3 1

Turkse Tortel 1 1 1 1 1 1 1 2 2

Vink 1 3 3 1 3 1 4 2 2

Waterhoen 2 3 2 2 2 2 4 4 2

Wilde Eend 11 4 8 4 2 1 2 3 3

Winterkoning 1 1 2 2 3 3 2

Witte Kwikstaart 1

Zanglijster 3 1

Zwarte Kraai 2 1 1 1 1 1 1 1 1

Zwartkop 1 2 2 1 2 2 2 2 5

N-soorten. (gemid:31) 30 30 31 34 29 28 35 32 30

N-territoria (gemid.84) 92 84 74 77 74 72 93 90 99

totaal aantal soorten 44

datum 20-mrt 15-apr 26-apr 6-mei 29-mei 10-jun aantal

aanvang 06:46 07:06 06:37 06:41 05:21 05:14 autocluster

einde 07:35 08:07 07:56 07:56 06:15 06:06 territoria

bezoeknr 1 2 3 4 5 6

bezoektype zonop zonop zonop zonop zonop zonop

1. Aalscholver 1

2. Blauwe Reiger 1 2 1

3. Boomkruiper 1 1 2

4. Ekster 2 4 3 1 1 2

5. Fitis -1

6. Fuut 1 2 1 2 5 2 1

7. Gierzwaluw 7

8. Grauwe Gans 1

9. Groenling 2 2

10. Grote Canadese Gans 72 22 39 (3) 54 78 18 26

11. Heggenmus 1 1 (1) 3 2 (1) 3

12. Houtduif 5 1 1 1 3 5 3

13. Huismus 1 1 1 1 1

14. IJsvogel 1 1 1

15. Kauw -1 -1 -2 -1 -2 250  (2)

16. Kleine Karekiet 1 1 1 1

17. Knobbelzwaan 1 -1 1 16

18. Koolmees 4 6 6 (1) 4 (1) 6

19. Krakeend 1 1 1 1 1

20. Kuifeend 2 2 2 1 2 2

21. Meerkoet 6 5 8 15 5 (1) 4 6

22. Merel 2 3 5 2 2 2 5

23. Nijlgans 1 1 1 2 2 1

24. Oeverloper 1 2

25. Pimpelmees 5 3 3 2 1 6

26. Putter 1 1

27. Roodborst 6 (1) 2 (1) 2 (1) 1 2 (1) 2

28. Scholekster 1 1

29. Soepeend 1 1 1 1 1 1

30. Soepgans 1 2 2 2 6 3 4

31. Spreeuw 1 -1 -1

32. Tjiftjaf 1 3 2 (1) 2 (1) 3 5 4

33. Turkse Tortel 1 1 1 2 2

34. Vink 1 1 2 1 2 (1) 2 2

35. Waterhoen 2 (1) 2 (1) 1 (1) 2 (1) 1 1 (1) 2

36. Wilde Eend 3 3 6 1 1 1 3

37. Winterkoning 1 1 -2 1 1 2

38. Zanglijster 1 (1) 1 1

39. Zwarte Kraai 2 1 2 1 1 2 1

40. Zwartkop 2 4 2 5

aantal soorten 22 24 31 31 24 27 30

aantal exemplaren (terr.) 118 64 101 115 139 70+250 99
negatieve cijfers hebben betrekking op niet meegewogen waarnemingen binnen plotgrenzen

cijfers tussen () hebben betrekking op territoria buitende plotgrenzen

Soortenlijst Dongevallei: Marleplas 2021

#
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Gemarkeerde eieren in nest van     

Canadese gans 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    Twee ijsvogeltjes bij nestwand  

 

Dit jaar geen nestelende Knobbelzwaan en ook geen broedgeval van de Grauwe gans. Wel weer een paartje Krakeenden. 

Voor het eerst geen territorium van de Fitis kunnen vaststellen. Ook Tuinfluiter liet het afweten, maar de Zanglijster was terug 

van weggeweest. De IJsvogel was ook weer present. De plotselinge koudeperiode in februari deed vrezen dat dit vissertje het 

op veel plaatsen zou laten afweten. Dat werd bevestigd door het ontbreken van waarnemingen in de eerste maanden van het 

jaar. Pas halverwege maart zagen we de eerste IJsvogel weer. Het eerste legsel werd ‘gepasseerd’, maar op 19 mei zagen 

we voor het eerst vrouwtje+mannetje ijsvogeltjes druk roepend rond het kunstwandje vliegen. Er zijn minimaal 2 jongen uitge-

vlogen. Er lijkt daarna ook nog een 2e legsel te zijn begonnen, maar of dat succesvol is geweest, is niet bekend. Er zijn nu 

sinds de aanleg het ijsvogelwandje (2013) vanaf 2016 elk jaar broedende koppels met succesvolle nesten vastgesteld. 

 

.§ 4.2.4  Avifauna – watervogels, ganzen ea. (Sovon-WAVO)  door Guido Stooker 

Ook dit jaar zijn er in de Dongevallei weer de traditionele WAVO-
tellingen gehouden. Alle watervogels, zwanen en ganzen, stello-
pers, roofvogels en bijzondere soorten worden geteld en het aan-
tal plus plaats van waarneming digitaal op tablet op de kaart gezet. 
Dongevallei (NB3441) en het Rijensbroek (NB3444, zie § 4.3.2) 
zijn de telgebieden die ik sinds 2014 inventariseer. De tellingen 
gebeuren in het weekend dat het dichtst bij het midden van de 
maand ligt. Meestal wordt om 09.00 uur aangevangen met de in-
ventarisatie en deze wordt in ieder geval vóór 12.00 uur beëindigd. 
De telling van de Dongevallei gebeurt per fiets of te voet. Daarbij 
wordt niet door het gebied gelopen, maar rondom langs het vee-
raster met op vier plaatsen als doorsteek van het beekdal de aan-
wezige fietspaden. Op deze wijze wordt van het gehele gebied 
een goed beeld van de wintervogelpopulaties gekregen. De tel-
route bedraagt ongeveer 4,5km en ik doe er met de fiets nog geen 
uur over; te voet meestal ruim 2 uur. 
 

WAVO-telgebied Dongevallei (NB3441) 

 

Resultaten 
In de Dongevallei is in 2021 van de 8 mogelijke tellingen maar 5x geteld. In april is in het gebied namelijk vrijwel geen sprake 
meer van wintergasten; men telt dan eigenlijk al (potentiële) broedvogels. In september zijn de èchte wintergasten nog niet 
gearriveerd. Ik begin de laatste jaren derhalve pas in oktober te tellen en ga daar tot en met maart mee door.  
Het resultaat van de 2021-tellingen: 2049 getelde exemplaren verdeeld over 22 soorten (gemiddeld 14,6 soorten per teldag). 

Daaronder zitten vrijwel geen onverwachte waarnemingen. Er zitten per soort grote schommelingen in de waargenomen aan-

tallen door de jaren heen. Met slechts 5 tellingen verdeeld over een half jaar zijn deze gegevens over een reeks van jaren 

statistisch gezien eigenlijk alléén op landelijke schaal van belang. Wèl lijkt ook uit deze tellingen naar voren te komen dat de 

populatie Canadese ganzen in de Dongevallei aan het teruglopen is. Omdat de frequentie van waarnemen bij de jaarrond-

tellingen op en rond de Marleplas veel meer (bijzondere) soorten oplevert, zijn die gegevens interessanter (zie §4.2.5). Ik 

verwijs daarbij ook naar het rapport van Ad Kolen (Vogels van de Dongevallei 2004-2019: overzichtsrapportage op website 

Vogelsenzo (VWG-KNNV-Tilburg, 2021) en mijn eigen rapportage (Witte zwanen, Zwarte zwanen, KNNV-Tilburg, 2021). 
 

Bekijken we de overzichtstabel van WAVO-tellingen over de afgelopen 7 winterhalfjaren (2014 t/m 2021), dan is het totaal 
aantal waargenomen soorten tijdens de tellingen dubbel zo groot als in 2021: 45 soorten. Daar zitten dan wèl een aantal ‘leuke’ 
soorten tussen, zoals Watersnip, Bokje, Houtsnip, Groenpootruiter, Witgatje, Oeverloper, Smient, Tafeleend en wat rariteiten, 
zoals Indische gans, Knobbelgans, Zwarte zwaan en Muskuseend. De laatste 3 soorten waren ter plekke standvogels, maar 
zijn inmiddels verdwenen. De Indische gans is hoogstwaarschijnlijk afkomstig van de Beekse Bergen-populatie.  
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WAVO-telling Dongevallei (NB3444) in 2021 Stooker&Stoop (KNNV-Tilburg) 

Soort jan feb mrt apr sept okt nov dec TOTAAL GEMID. FREQ. GEMID.

Aalscholver 1 1 5 15 7 29 5,8 5 5,8

Blauwe Reiger 1 1 1 3 0,6 3 1,0

Buizerd 1 0,0 1 0,0

Dodaars 1 1 0,2 1 1,0

Fuut 1 5 6 2 14 2,8 4 3,5

Grauwe Gans 1 1 3 9 14 2,8 4 3,5

Grote Canadese Gans 73 220 298 21 304 916 183,2 5 183,2

Grote Zilverreiger 3 2 5 1,0 2 2,5

IJsvogel 2 2 0,4 1 2,0

Knobbelzwaan 3 10 14 6 33 6,6 4 8,3

Kokmeeuw 51 31 21 103 20,6 3 34,3

Krakeend 4 12 3 12 10 41 8,2 5 8,2

Kuifeend 10 23 6 5 44 8,8 4 11,0

Meerkoet 32 68 46 30 48 224 44,8 5 44,8

Nijlgans 4 2 6 1,2 2 3,0

Scholekster 22 22 4,4 1 22,0

Soepeend 13 14 8 6 7 48 9,6 5 9,6

Soepgans 30 27 43 29 26 155 31,0 5 31,0

Stormmeeuw 6 9 15 3,0 2 7,5

Waterhoen 9 7 8 17 12 53 10,6 5 10,6

Wilde Eend 72 118 12 66 51 319 63,8 5 63,8

Zilvermeeuw 1 1 0,2 1 1,0

N-exemplaren 306 512 488 229 514 2049 N = 22

N-soorten 14 13 15 14 17 14,6

Soortenlijst van waargenomen vogels tijdens de WAVO-tellingen in de Dongevallei (periode 2014-2021)
winterhalfjaar  14 ~ 15 15 ~ 16 16 ~ 17 17 ~ 18 18 ~ 19 19 ~ 20 20 ~ 21 freq. gemid. N gemid. 21 ~ 22

soort  /  aantal  teldagen 10 13 9 8 5 8 7 N-jaren gemid. N-dgn. gemid. 2

Aalscholver 58 130 87 56 17 26 26 7 57,1 400 6,7 22

Bergeend 4 2 2 3,0 6 0,1

Blauwe Reiger 14 33 18 14 4 5 7 7 13,6 95 1,6 2

Bokje 2 1 2,0 2 0,0

Brandgans 5 1 5,0 5 0,1

Buizerd 3 5 3 3 3,7 11 0,2 1

Fuut 24 23 12 11 2 28 12 7 16,0 112 1,9 8

Dodaars 1 2 1 3 1,3 4 0,1

Grauwe Gans 37 60 37 24 6 56 15 7 33,6 235 3,9 9

Knobbelgans 3 1 3,0 3 0,1

Groenpootruiter 3 1 3,0 3 0,1

Grote Canadese Gans 1146 2195 1488 1234 879 1133 1445 7 1360,0 9520 158,7 325

Grote Zilverreiger 5 5 6 3 3 6 7 7 5,0 35 0,6 2

Havik 1 1 2 1,0 2 0,0

Houtsnip 3 1 3,0 3 0,1

IJsvogel 6 18 16 5 7 2 6 9,0 54 0,9 2

Indische gans 3 2 2 2,5 5 0,1

Kievit 6 146 12 3 54,7 164 2,7

Kleine Mantelmeeuw 7 5 1 3 4,3 13 0,2

Knobbelzwaan 59 68 42 40 22 31 34 7 42,3 296 4,9 20

Kokmeeuw 557 645 252 221 71 125 6 311,8 1871 31,2 21

Krakeend 67 73 89 9 34 39 6 51,8 311 5,2 22

Kuifeend 205 245 180 120 68 135 36 7 141,3 989 16,5 11

Meerkoet 303 409 357 215 149 138 246 7 259,6 1817 30,3 78

Muskuseend 4 3 2 3,5 7 0,1

Nijlgans 32 55 19 49 12 16 3 7 26,6 186 3,1 6

Oeverloper 1 1 1,0 1 0,0

Patrijs 3 1 3,0 3 0,1

Scholekster 47 28 28 20 15 15 22 7 25,0 175 2,9

Slobeend 27 2 2 3 10,3 31 0,5

Smient 2 1 2,0 2 0,0

Soepeend 75 153 83 65 45 30 49 7 71,4 500 8,3 13

Soepgans 347 544 252 338 187 210 209 7 298,1 2087 34,8 55

Sperwer 1 1 1 3 1,0 3 0,1

Stormmeeuw 23 25 2 12 2 15 6 13,2 79 1,3

Tafeleend 5 1 17 3 7,7 23 0,4

Torenvalk 1 1 1,0 1 0,0

Visdief 2 1 2,0 2 0,0

Waterhoen 164 217 134 99 43 51 55 7 109,0 763 12,7 29

Watersnip 21 22 12 3 18,3 55 0,9

Wilde Eend 707 967 658 609 397 226 335 7 557,0 3899 65,0 117

Witgat 1 1 1 3 1,0 3 0,1

Zilvermeeuw 23 86 17 3 1 5 26,0 130 2,2

Zwaangans 3 1 3,0 3 0,1

Zwarte Zwaan 10 18 8 3 12,0 36 0,6

AANTAL SOORTEN: 45 3992 6198 3827 3167 1851 2225 2685 gemid. gemid. totaal 743

GEMID. AANTAL SOORTEN: 26 33 35 32 23 16 22 22 26 3.421 23.945 18

tabel 4.2.4.1: water- en wintervogels Rijensbroek 2021  tabel 4.2.4.2: water- en wintervogels Rijensbroek, periode 2014-2021  
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§ 4.2.5  Avifauna – Overige jaarrond-waarnemingen op en rond de Marleplas door Guido Stooker 
 

Naast de BMP/A-broedvogelkartering houd ik ook elke week ALLE vogelwaarnemingen op en rond de Marleplas bij. Daarbij 

noteer ik in een Excel-file alleen de hoogste aantallen die ik van een soort in die week heb waargenomen. In 2021 heb ik die 

waarnemingen van de afgelopen 12 jaar in het rapport ‘Zwarte zwanen, Witte zwanen; 12 jaar vogelwaarnemingen op en rond 

de Marleplas’ (KNNV-Tilburg) samengevat.  
 

In 2021 zijn er 75 verschillende soorten vogels op en rond de Marleplas waargenomen. Het gaat daarbij om 21.163 exemplaren 

die zijn geteld gedurende 44 telweken. Per telweek bedroeg het gemiddeld aantal waargenomen vogelsoorten 33,2, maar in 

de broedperiode ligt dat gemiddelde veel hoger: ruim 38 soorten met uitschieters naar 46 verschillende vogelsoorten. Er zijn 

een twintigtal soorten die je vrijwel elke week ziet, zoals Blauwe reiger, Aalscholver, Fuut, Canadese en Nijlgans, Wilde eend, 

Soepeend, Meerkoet, Waterhoentje, Houtduif, Turkse tortel, Zwarte kraai, Ekster, Roodborst, Merel, Kool- en Pimpelmees. 

Het IJsvogeltje werd toch ook in bijna driekwart van de weken gezien; de Grote zilverreiger in ruim een derde van de telweken, 

net als de Buizerd. Daarentegen zijn er ‘zwervers’ die slechts éénmaal zijn waargenomen, zoals: Torenvalk, Roerdomp, Brand-

gans, Ooievaar, Tafeleend, Groenpootruiter, Bokje en Visdiefje. De laatste is opmerkelijk, want de laatste jaren werd dit 

meeuwtje na de broedtijd gedurende enkele weken altijd met een aantal exemplaren boven de plas gezien. 
 

Het totaal aantal waargenomen exemplaren is een flink stuk hoger dan andere jaren, hetgeen vooral wordt veroorzaakt doordat 

een nieuw vogelfenomeen zich rond de Marleplas zich voordoet: de hoge bomen langs de Langendijk en de Marleplas zijn 

vanaf begin 2021 een slaapplaats voor de Kauw geworden. Het is voor mij een spectaculair gezicht dat er zich tegen scheme-

ring honderden kauwtjes verzamelen vanuit de wijde omgeving en in meerdere groepen vliegend allerlei manoeuvres maken 

en tegelijkertijd luid kibbelend neerstrijken in de bomen. Er was een slaapplaats bekend nabij het Reeshofpark, maar die lijkt 

nu minder favoriet of zelfs ‘verlaten’ te zijn. Tegelijkertijd met de kauwtjes komen er meer Zwarte kraaien en soms ook Roeken 

overnachten. Niet alle bewoners van de Langendijk zijn er, getuige het knalapparaat dat een aantal weken tot soms midder-

nacht heeft gefunctioneerd, enthousiast over (mest op geparkeerde auto’s en de stoep). Gelukkig is dit verjaagapparaat in-

middels verdwenen.  

 

Het is aardig om te constateren dat populatie-ontwikkelingen en het vogelgedrag in de loop van een decennium kan worden 
vastgesteld. In het begin van mijn waarnemingen rond mijn woning aan de Marleplas telde ik veel Ekster-nesten in de laanbo-
men in de straten rondom de Marleplas en gedurende het winterhalfjaar ‘kwajongensbendes’ van 10-20, soms wel 50-60 
exemplaren, die met elkaar aan het stoeien waren. Ik zie die grote groepen helemaal niet meer en het gemiddelde aantal 
Eksters over het jaar heen bedroeg in 2021 nog geen 5 exx/week! Over de Canadese gans heb ik het in de vorige paragraaf 
al gehad. Behalve een afname van het aantal broedende Canadezen, heeft de plas door de aanwezigheid van grote plassen 
in de Reeshofweide in 2021 ook een kleinere rol gespeeld als slaapplaats.  
En dan is er dit jaar de plotselinge toename van Kauwtjes: gemiddeld ongeveer 250 exx. als hoogste waarneming/week, maar 
vaak worden ook wel groepen van 400-500 exemplaren geteld. Je kan dat vanzelfsprekend niet precies vaststellen, maar het 
aantal wordt ingeschat door het tellen van de aantallen per boom en dat aantal te extrapoleren met het aantal bezette bomen. 
Ook de Gaai is het afgelopen jaar veel meer gezien. 
 

De opmars van de Grote zilverreiger tov. de Blauwe reiger is gestopt; het aantal ‘zilvers’ neemt niet meer toe en de ‘blauwe’ 
lijkt zich te herstellen. Aardig is de waarneming op een vroege, mistige decemberochtend vanuit mijn slaapkamerraam van 
een wegvliegende Roerdomp. Spectaculair was in week 32 (9-15 aug.) een groep van 32 Nijlganzen tegelijkertijd aanwezig 
op de Marleplas die met veel nasaal gegak de bewoners van de woningen langs de plas probeerden te wekken. Grauwe 
ganzen zijn er in 2021 duidelijk minder gezien dan voorgaande jaren. Zoals elk jaar incidenteel in de lente en/of de herfst (dit 
keer alleen in het voorjaar) weer enkele Dodaarzen op het water. Aalscholvers weten de Marleplas steeds beter te vinden. De 
landelijke afname van Wilde eend laat zich ook op de Marleplas zien. Krakeend en Kuifeend nemen daarentegen licht toe. 

Dit jaar voor het eerst een slaapplaats van kauwtjes rond de Marleplas Het aantal waarnemingen van Canadese ganzen is duidelijk afgenomen 
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Het aantal waarnemingen van Buizerd neem ook elk jaar toe; de soort is dit jaar 15 keer gezien, waarvan één keer met twee 
exemplaren tegelijkertijd. Meestal speurend boven de Donge, maar steeds vaker zittend in de bomen langs de plas en ‘ontdekt’ 
door kraaien en eksters, die het als een welkome afleiding zien deze ‘rovers’ weg te jennen. Houtduif lijkt af te nemen. Het 
broedgeval van de Grote bonte specht in 2020 heeft geen vervolg gekregen in het aantal waarnemingen van de soort in 2021. 
 

Kieviten en Scholeksters worden steeds minder vaak  waargenomen, waarschijnlijk omdat het gebied een te besloten karakter 
krijgt. Solitaire steltlopertjes zoals het Oeverlopertje en Kleine plevier worden nog wèl aan het begin van de broedperiode 
gezien, maar kunnen uiteindelijk telkens toch niet als broedvogel aangemerkt worden. Dit jaar ook weer diverse Watersnippen 
en éénmaal een Bokje. Het aantal Kokmeeuwen in groepen, in het winterhalfjaar rustend op de vlonder, wordt steeds kleiner. 
Zwervende Zilvermeeuwen worden ook minder vaak gezien, maar Kleine mantelmeeuwen komen daarentegen frequenter op 
en boven de plas voor. Het visdiefje liet het in 2021 vrijwel afweten.  
In de zomer natuurlijk Huis- en Oeverzwaluwen in klein aantal foeragerend boven de plas. De kolonie Huiszwaluwen langs de 
Langendijk is al een aantal jaren verdwenen, maar de permanente of tijdelijke kolonies van Oeverzwaluwen in de buurt com-
penseren dit zwaluwgebrek. Zoals elk jaar incidenteel Grote gele kwikstaarten langs de oeverlandjes of de zandige oever van 
de Donge. Kramsvogels en Koperwieken worden al een aantal jaren niet meer waargenomen in de rondom de Marleplas. 
Opmerkelijk in 2021 was ook het vrijwel ontbreken (1 waarneming) van de Fitis rond de Marleplas, terwijl de soort tot vorig jaar 
vaste broedvogel was. Tenslotte valt het op dat het aantal doortrekkende vinken, gorzen, putters, en sijsjes het afgelopen jaar 
ook tegenviel tov. voorgaande jaren. In tabel 4.2.5.1 zijn alle in 2021 op en rond de Marleplas waargenomen vogels vermeld 
in aantallen en waarneemfrequentie in percentage van het aantal telweken.  
 
tabel 4.2.5.1: jaarrond-vogeltellingen Marleplas 2019, 2020 en 2021 
 

  

DONGEVALLEI DONGEVALLEI

soorten (84) N-exx. freq. %-freq. N-exx. freq. %-freq. N-exx. freq. %-freq. soorten (84) N-exx. freq. %-freq. N-exx. freq. %-freq. N-exx. freq. %-freq.

fuut 72 43 91% 99 45 94% 83 40 91% holenduif 2 2 4% 8 7 15% 4 2 5%

dodaars 1 1 2% 2 2 5% houtduif 147 45 96% 131 42 88% 119 44 100%

aalscholver 81 41 87% 111 45 94% 152 38 86% turkse tortel 84 31 66% 139 46 96% 82 36 82%

blauwe reiger 43 33 70% 45 38 79% 60 43 98% steenuil 1 1 2%

gr.zilverreiger 20 20 43% 23 18 38% 17 16 36% koekoek 3 3 6% 1 1 2%

roerdomp 1 1 2% gierzwaluw 41 10 21% 47 11 23% 45 11 25%

ooievaar 1 1 2% ijsvogel 52 39 83% 65 40 83% 48 32 73%

knobbelzwaan 135 42 89% 167 43 90% 148 43 98% groene specht 7 7 15% 6 6 13% 2 2 5%

grauwe gans 125 36 77% 128 39 81% 46 27 61% gr.bonte specht 15 14 30% 29 28 58% 8 8 18%

soepgans 697 43 91% 388 42 88% 498 44 100% oeverzwaluw 17 5 11% 37 7 16%

kolgans 5 5 11% boerenzwaluw 33 10 21% 37 18 38% 48 12 27%

brandgans 1 1 2% 3 3 6% 1 1 2% huiszwaluw 6 4 9% 9 5 10% 33 6 14%

canadese gans 4677 46 98% 6270 46 96% 2837 42 95% gr.gele kwikstaart 1 1 2% 2 2 5%

nijlgans 133 39 83% 122 42 88% 154 42 95% witte kwikstaart 13 13 28% 2 2 4% 2 2 5%

casarca 2 1 2% winterkoninkje 17 15 32% 25 22 46% 28 27 61%

bergeend 7 4 9% heggenmus 32 27 57% 15 10 21% 25 20 45%

mandarijneend 1 1 2% roodborst 44 35 74% 40 33 69% 64 40 91%

wintertaling 8 1 2% merel 38 35 74% 58 41 85% 84 44 100%

slobeend 1 1 2% 4 2 5% zanglijster 1 1 2% 6 6 13% 6 5 11%

tafeleend 1 1 2% grote lijster 1 1 2% 9 3 6% 20 1 2%

krakeend 32 15 32% 66 30 63% 64 28 64% bosrietzanger 3 3 6%

wilde eend 649 43 91% 467 46 96% 419 42 95% kleine karekiet 9 8 17% 13 10 21% 5 5 11%

soepeend 123 45 96% 96 44 92% 92 43 98% tuinfluiter 2 2 4% 3 3 7%

kuifeend 101 27 57% 227 37 77% 251 39 89% zwartkop 18 13 28% 20 12 25% 19 10 23%

buizerd 25 24 51% 8 8 17% 17 16 36% tjiftjaf 27 20 43% 39 23 48% 38 23 52%

torenvalk 1 1 2% 1 1 2% fitis 6 6 13% 13 9 19% 1 1 2%

sperwer 4 4 9% 5 5 10% 3 3 7% staartmees 12 5 11% 5 3 6% 15 4 9%

havik 1 1 2% 1 1 2% 3 3 7% pimpelmees 90 46 98% 75 46 96% 84 41 93%

waterhoen 85 44 94% 129 46 96% 135 44 100% koolmees 137 46 98% 83 40 83% 106 43 98%

meerkoet 188 45 96% 183 45 94% 216 44 100% boomkruiper 9 9 19% 19 17 35% 23 23 52%

scholekster 90 22 47% 173 26 54% 68 19 43% gaai 19 19 40% 37 30 63% 48 33 75%

kievit 34 13 28% 8 5 10% 6 4 9% ekster 214 45 96% 267 46 96% 238 44 100%

kleine plevier 2 1 2% 2 2 5% kauw 302 26 55% 205 33 69% 12722 44 100%

oeverloper 19 9 19% 15 5 10% 13 6 14% zwarte kraai 160 46 98% 165 45 94% 553 44 100%

groenpootruiter 1 1 2% roek 15 4 9% 19 6 13% 333 14 32%

witgatje 4 4 9% 8 7 15% 5 5 11% spreeuw 44 9 19% 90 12 25% 162 20 45%

bokje 1 1 2% huismus 114 30 64% 46 20 42% 92 28 64%

watersnip 3 3 6% 4 3 6% vink 259 36 77% 136 24 50% 97 34 77%

kokmeeuw 746 35 74% 303 31 65% 404 32 73% putter 59 15 32% 26 11 23% 98 13 30%

stormmeeuw 19 8 17% 2 1 2% 14 6 14% groenling 14 7 15% 14 11 23% 14 10 23%

zilvermeeuw 16 13 28% 2 2 4% 36 21 48% sijs 200 11 23% 128 3 6% 72 5 11%

kl.mantelmeeuw 9 7 15% 25 9 19% 27 15 34% N-exemplaren 10420 11116 21164

visdiefje 2 2 4% 1 1 2% 1 1 2% N-vogelsoorten 71 73 75

2019 (47 telweken) 2020 (48 telweken) 2021 (44 telweken) 2019 (47 telweken) 2020 (48 telweken) 2021 (44 telweken)
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§ 4.2.6  Zoogdieren – Beverwaarnemingen in de Dongevallei in 2021 door Guido Stooker 
 

Op 23 november werd door Eric Greweldinger van de KNNV-Vogelwerkgroep Tilburg een zwemmende bever ontdekt in de 
Donge langs de Langendijk. Dat zorgde wel voor wat opwinding bij diverse natuuronderzoekers. De volgende dag ben ik 
meteen wezen speuren naar beversporen, met name knaagsporen. En die werden snel gevonden op de verwachte plek. Want 
bevers hebben een voorkeur voor zachthout-boomsoorten als wilg en populier. Om ‘bevertoerisme’ te voorkomen, wordt hier 
de exacte plaats ervan niet gegeven. Bevertoerisme is in een groot gebied als de Biesbosch wellicht onschadelijk (mits gere-
guleerd), maar in zo’n smal natuurgebied als de Dongevallei met zoveel omgevingsinvloed zorgt het speuren naar de bever 
door ‘jan en alleman’ sterk verstorend op eventuele vestigingsgedrag van deze knager.  
 

De bever is overigens na die ene waarneming niet meer gezien, maar knaagsporen zijn op meerdere plaatsen vastgesteld. Uit 
het fotografische vastleggen van de vorderingen van de bever bij het ‘vellen’ van een kraakwilg blijkt dat het dier zeker een 
week in de Dongevallei heeft gebivakkeerd. Maar in de rest van de Dongevallei zijn naderhand, ondanks intensief zoeken, 
geen nieuwe knaagsporen meer gevonden. Het gebrek aan zachthoutsoorten als wilg en populier is wellicht mede debet 
hieraan. Of wellicht toch de onrust in zo’n smal beekdal te midden van bebouwd gebied? Op 11 december meldde Mark 
Baaijens dat hij knaagsporen had gevonden langs de Oude Leij ten zuiden van de Bredaseweg! De bever is dus verder ge-
trokken naar het zuiden. Daarbij heeft het beest de ecologische barrière van de spoorlijn Tilburg-Breda toch weten te nemen! 
 

Er zijn nu 5 locaties binnen de gemeente Tilburg waar de afgelopen 2 jaar bevers of beversporen zijn gespot: 1) Moerenburg, 
2) langs de Leij in de buurt van het Ley-park, 3) in het Noorderbos, 4) in de Dongevallei en 5) de langs de Oude Leij in 
Stadsbos013. Gezien de spreiding van de waarnemingen, denk ik dat het om tenminste om 2 verschillende exemplaren gaat.  
  

foto 1: E. Greweldinger -  de eerste bever in de Dongevallei op 23 november in de Donge langs de Langendijk. 
foto 2: M. Baaijens - knaagsporen langs de Oude Leij ten zuiden van de Bredaseweg.  
foto 3 en 4: G. Stooker -  een kraakwilg in de Dongevallei blijkt erg aantrekkelijk voor de bever. 

1 

4 3 

2 
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§ 4.2.7  Waterstanden Marleplas 2021 door Guido Stooker 

  mmv. Toine van den Boer 
 

In het rapport ‘Water in en rond de Marleplas, (Stooker, G.A.C.R., KNNV-afd.Tilburg, 2021) zijn meetgegevens gepubliceerd 
over 10 jaar grond- en oppervlaktewater-standen opnemen rond de Marleplas (Dongevallei, Tilburg). Die metingen beslaan de 
periode 2011–2020. In het rapport wordt de plaatsing en inmeting van de grondwaterstandsbuizen en de peilschaal toegelicht, 
alsook worden vanzelfsprekend de meetresultaten in beschouwing genomen en conclusies ter zake getrokken. In 2021 is de 
opname van de peilfluctuaties van zowel het grond- als oppervlaktewater voortgezet. Met dank aan Toine van den Boer. 
 

Grafiek 1 van de opnamen van de peilbuizen laat zien dat de fluctuaties van de ondiepe buis (ondiep freatisch grondwater) en 
de diepe buis (diepere grondwaterpakket, eventuele lokale kwelstromen) vrij sterk met elkaar overeenkomen. Dat betekent dat 
beide buizen sterk worden beïnvloed door de stand van het oppervlaktewater in naastgelegen waterplas. Dit fenomeen is 
tegenwoordig veel sterker aanwezig dan in de beginjaren van de meting. De mogelijke verklaring die ik hier voor kan geven, 
is het feit dat sinds 2019 het gemiddeld peil van de Marleplas duidelijk (ca.10cm) is verhoogd (zie ook bovengenoemd rapport). 
Dit peil wordt geregeld via een vrije klepduiker naar de Donge toe. Het peil op de Donge wordt geregeld door de uitwaterings-
stuw bij het kanaal (KST 00792). Deze heeft een vast peil van  5,50m+NAP> Dit wordt ook bevestigd door grafiek 2, waar de 
peilfluctuaties van het oppervlaktewater op de Marleplas zijn weergegeven over de laatste 4 jaar (2018-2021). Het jaar 2018 
was het ‘droogtejaar’, waarbij in de zomer zowat de helft van de plas droogviel. Ook 2019 behoorde nog tot de drogere jaren. 
De grafieklijn van de jaren 2020 en 2021 laten door het jaar heen een veel vlakker (stabieler) verloop zien, dat bovendien 
gemiddeld op een ca.10cm hoger peilniveau wijst. 

  

grafiek 1: verloop peilfluctuaties grondwaterstandsbuizen schraallandje Marleplas (Dongevallei) (periode 2020-2021) 

grafiek 2: peilfluctuaties van het oppervlaktewater op de Marleplas (Dongevallei), periode 2018-2021 

2020 2021 
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§ 4.2.8  Monitoringplannen 2022 
 

Flora 
Alhoewel het al weer 10 jaar is geleden dat er een integrale plantensoorten-inventarisatie in de Dongevallei is uitgevoerd, 
ontbreekt het ons aan tijd om zo’n omvangrijke klus weer eens te herhalen. Er wordt daarom komend jaar geen integrale flora-
inventarisatie in de Dongevallei gehouden. Mochten er toch geïnteresseerde KNNV-leden of studenten belangstelling hebben, 
dan wordt daar vanzelfsprekend aan meegewerkt. 
 

Paddenstoelen 
Er zijn over het voorkomen van paddenstoelen in de Dongevallei in de afgelopen 10 jaar veel gegevens verzameld. Het staat 
op de planning om hierover, samen met de Paddenstoelwerkgroep van de KNNV, een overzichtsrapportage te vervaardigen. 
De jaarlijkse paddenstoel-excursies zijn ‘verplaatst’ naar bosgebied de Rekken. 
 

Insecten 
Het afgelopen jaar is voor het eerst een dagvlinderroute gelopen. In 2022 zal deze monitoring herhaald worden. Het Meetpunt 
Nachtvlinders in de Dongevallei (#0022) is in 2021 niet gemonitord. Afhankelijk van de beschikbare tijd zal deze monitoring in 
2022 weer opgepakt worden.  
Het zou aardig zijn dat, wanneer er iemand gevonden wordt om de libellen te inventariseren in de Lange Rekken, dit tegelij-
kertijd ook te doen in de Dongevallei. Deze monitoringsvraag wordt uitgezet binnen de KNNV-afdeling Tilburg.  
 

Avifauna 
Ad Kolen doet waarschijnlijk weer zijn BMP-plot Dongevallei en zijn tweewekelijkse telronden. Guido Stooker karteert zijn 
BMP-plot Marleplas, vervolgt de WAVO-tellingen voor de hele Dongevallei en houdt vanzelfsprekend de vogelstand bij op de 
Marleplas.  Als Corona het toelaat, wordt de Oeverzwaluwen-wand aan de Valleiplas weer onderhouden en geteld.   
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4.3 REESHOFWEIDE 
 

§ 4.3.1 Avifauna – broedvogels Reeshofweide-Tangent (Sovon-BMP/A)  door Guido Stooker 

  mmv. Frans Stoop 
 

Vanaf 2014 t/m 2018 zijn jaarlijks broedvogelkarteringen uitgevoerd in de Reeshofweide en de Koeweiden (BMP/A 7376). De 

onderzoeksplot wordt doorsneden door de NW-tangent, waardoor er sprake is van 2 gescheiden gebiedsdelen. Na vijf jaar 

was tijdelijk met de monitoring van broedvogels gestopt omdat het gebied op de schop zou gaan. Dat de herinrichtingswerken 

pas in 2020 zouden starten, was toen niet te voorzien. In 2021 werd de ‘natuurinrichting’ van het gebied afgerond; reden om 

de broedvogelmonitoring weer op te pakken. Het is natuurlijk erg interessant om het positieve effect van de herinrichting te 

monitoren aan de hand van de ontwikkeling van de vogelstand. 
 

Resultaten 
Frans en ik hebben in 2021 tijdens 9 veldbezoeken 66 vogelsoorten waargenomen (zie tabel 4.3.1.1). Op basis van het auto-

clusterprogramma van Sovon zijn daarbij (na correctie) 314 territoria vastgesteld, behorende bij 52 broedvogelsoorten. Dat is 

aanzienlijk meer dan in de vijf voorgaande karteringen werd vastgesteld.  
 

Opvallend is natuurlijk dat het aantal Kieviten sterk is afgenomen. In het verleden broeden er 10-15 paartjes op de maïsakkers, 

waarvan overigens lang niet allemaal tot een succesvol legsel kwamen. Door de herinrichting is het geschikte broedbiotoop 

van de Kievit grotendeels verdwenen. Datzelfde geldt voor de Scholekster. Alleen de Koeweiden waren in 2021 nog geschikt 

voor deze weidevogelsoorten, waarvan ook daadwerkelijk nestvliedende juvenielen werden gespot. Het aantal broedpaartjes 

Kleine plevier, voorheen beperkt tot de lage inundatieplas nabij de zwaaikom, nam in 2021 duidelijk toe. Maar dat is een 

tijdelijke situatie als gevolg van de grote oppervlakte kale grond langs laagten en oevers die na de herinrichting achter bleef. 

Van de andere weidevogels is het vermelden van de territoria van Gele kwikstaart en de Veldleeuwerik de moeite waard. Het 

aantal watervogels bleef beperkt; alleen van Fuut, Meerkoet, Waterhoen werden meer broedpaar vastgesteld. Het aantal broe-

dende water- en moerasvogels zal in de komende jaren zeker toenemen. 
  

Dit jaar werd met één territorium in de Reeshofweide voor het eerst het broeden van de Cetti’s zanger in het stroomgebied 

van de Stads-Donge vastgesteld (de soort was in 2020 al eerder langs de Oude Leij in de Kaaistoep als broedvogel waarge-

nomen). De riet/ruigte-vogels deden het dit jaar toch goed: Kleine karekiet, Blauwborst, Bosrietzanger, Spotvogel, Grasmus 

en Rietgors waren met meer territoria dan in eerdere karteringen. Alleen de Roodborsttapuit werd minder waargenomen. Waar 

we helemaal ondersteboven van waren, betroffen twee waarnemingen van een koppeltje Patrijzen in de ruigte van de Reeshof-

weide nabij de inundatielaagte. Deze waarnemingen leiden conform de criteria tot de vaststelling van een heus broedpaar.  
 

Wat betreft de kolonievogels: het aantal nesten van de Canadese gans was in dit gebiedsdeel minder dan vorig jaar (2020>>23 

om 2021>>19). Ook het voortplantingssucces van deze exoot was minder (oorzaken § 4.2.3: Dongevallei en § 4.3.2: WAVO). 

Bijzonder was de spontane vestiging van een Oeverzwaluwenkolonie in een tijdelijk gronddepot. Nadat de kolonie werd vast-

gesteld is deze gelukkig goed beschermd. Er zijn tenminste 90 nestgaten geteld; de koloniegrootte werd uiteindelijk bepaald 

op 80 broedpaar. De kolonie is aangemeld  bij Sovon. De hoop grond is in de herfst afgevoerd, maar daarvoor in de plaats is 

inmiddels een nieuwe kunstwand geplaatst! We gaan dus volgend jaar wederom een kolonietelling doen.  
 

tabel 4.3.2.1: Overzichtstabel van de broedvogelbevolking van de 

Reeshofweide en Koeweiden over de periode 2014-2018 en 2021 
 

  

De Blauwborst; ze werden al verwacht! 

Broedvogels van de REESHOFWEIDE en KOEWEIDEN 2014-2021 Sov on-BMP/A (7376) KNNV-afd.Tilburg

Soort 2014 2015 2016 2017 2018 2021 Soort 2014 2015 2016 2017 2018 2021

Blauwborst 4 8 7 5 5 Meerkoet 2 4 5 5 5 8

Boompieper 1 1 2 Merel 9 10 12 12 5 8

Bosrietzanger 7 8 10 12 15 7 Nijlgans 2 2 3 3 2 3

Cetti's Zanger 1 Oeverzwaluw 90

Ekster 1 1 1 1 3 Patrijs 2 1 1 1

Fazant 2 1 4 Pimpelmees 5 6 7 3 5 10

Fitis 1 1 8 6 9 Putter 1 4 4 3 3 2

Fuut 1 3 Rietgors 3 3 3 4 4 6

Gaai 1 Ringmus 1 1

Gele Kwikstaart 1 1 Roodborst 2 2 1 2 1

Grasmus 10 12 10 11 8 8 Roodborsttapuit 4 6 7 3 5 1

Graspieper 3 1 1 2 2 1 Scholekster 3 3 3 1 2 1

Grauwe Gans 3 2 2 2 5 Soepeend 1 1 2 1 1 1

Groenling 4 6 9 1 4 7 Soepgans 1 2 2 2 1

Grote Bonte Specht 1 Spotvogel 2 2 3 5 2

Gr.Canadese Gans 11 20 20 28 23 19 Tjiftjaf 3 4 8 3 5 6

Heggenmus 8 7 13 7 4 6 Torenvalk 1 1 1 1

Holenduif 1 1 1 2 Tuinfluiter 1 2 4 5 3 4

Houtduif 3 3 3 3 5 5 Turkse Tortel 1 1 2 2

Huismus 4 3 14 4 2 5 Veldleeuwerik 2 1 3 3 2 3

Kauw 1 Vink 4 6 7 6 4 5

Kievit 8 13 11 21 10 3 Waterhoen 1 3 2 4

Kleine Karekiet 15 18 19 14 22 15 Waterral 1 1

Kleine Plevier 3 5 3 1 3 3 Wilde Eend 9 8 6 8 5 5

Kneu 1 1 1 Winterkoning 2 6 12 7 6 8

Knobbelzwaan 1 2 Witte Kwikstaart 2 2 4 1 2 3

Koekoek 1 1 1 2 1 Zanglijster 1

Koolmees 10 10 9 7 11 11 Zwarte Kraai 1 1 3 3 2 2

Krakeend 1 1 1 2 Zwartkop 3 2 3 4 7 6

Kuifeend 1 2 N-broedvogelsoorten 42 46 44 43 45 52
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tabel 4.3.2.2:  Broedvogels (groen gemarkeerd) van de Reeshofweide en de Koeweiden in 2021   

datum 12-apr 27-apr 28-apr 8-mei 9-mei 20-mei 21-mei 12-jun 13-jun aantal datum 12-apr 27-apr 28-apr 8-mei 9-mei 20-mei 21-mei 12-jun 13-jun aantal

aanvang 06:57 06:39 06:49 06:41 11:00 07:10 05:51 07:15 07:15 autocluster aanvang 06:57 06:39 06:49 06:41 11:00 07:10 05:51 07:15 07:15 autocluster

einde 09:08 08:59 07:38 09:26 11:45 09:47 06:49 10:11 08:56 territoria einde 09:08 08:59 07:38 09:26 11:45 09:47 06:49 10:11 08:56 territoria

bezoeknr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bezoeknr 1 2 3 4 5 6 7 8 9

bezoektype zonop zonop zonop zonop dag ochtend ochtend ochtend ochtend bezoektype zonop zonop zonop zonop dag ochtend ochtend ochtend ochtend

1. Aalscholver 1 1 35. Nijlgans 2 1 1 1 3 2 1 4 3

2. Blauwborst 2 4 1 1 5 36. Oeverloper 1 3 3 7 1

3. Blauwe Reiger 1 2 1 3 1 37. Oeverzwaluw 1 90 8 90

4. Boerenzwaluw 4 38. Patrijs 1 1 1

5. Boompieper 1 1 1 2 39. Pimpelmees 3 8 1 2 1 3 5 3 10

6. Bosrietzanger 2 5 1 4 7 40. Putter 1 2 3 1 2

7. Cetti's Zanger 2 1 1 3 1 41. Rietgors 1 1 2 1 4 1 2 6

8. Ekster 1 1 2 1 3 1 3 42. Roodborst 1

9. Fitis 7 5 4 1 6 4 2 9 43. Roodborsttapuit 1 1

10. Fuut 2 3 3 2 5 3 44. Scholekster 2 2 1 1 1 3 2 1 1

11. Gaai 1 1 45. Slobeend 1

12. Gele Kwikstaart 1 2 2 46. Soepeend 1 1 1 1 1 1 1

13. Gierzwaluw 2 3 47. Soepgans 1 1 1

14. Grasmus 7 2 2 4 1 2 8 48. Spotvogel 2 1 -1 2

15. Graspieper 1 1 1 49. Spreeuw 3 20 2 1

16. Grauwe Gans 11 9 6 1 5 50. Staartmees -1

17. Groenling 13 7 3 3 1 5 7 51. Stadsduif 1

18. Grote Canadese Gans 55 85 1 77 (1) 2 114 11 175 1 19 52. Tjiftjaf 2 3 2 1 1 1 1 2 2 6

19. Heggenmus 2 2 6 4 6 53. Torenvalk 1 1 2 1 1 1 1

20. Holenduif 2 1 1 2 2 54. Tuinfluiter 2 3 1 4

21. Houtduif 3 5 6 (1) 4 5 2 5 55. Turkse Tortel 1 1

22. Huismus 2 3 4 (1) 2 5 56. Veldleeuwerik 1 3 1 3 2 1 3

23. Kauw 2 1 57. Vink 2 1 2 1 1 2 1 2 5

24. Kievit 2 1 3 1 2 4 6 3 58. Waterhoen 1 5 2 1 4

25. Kleine Karekiet 7 2 13 (1) 1 3 1 15 59. Waterral 1 1

26. Kleine Plevier 3 3 2 3 2 2 3 1 4 3 60. Wilde Eend 5 1 2 3 3 5 3 2 1 5

27. Knobbelzwaan 4 1 1 3 2 1 1 2 61. Winterkoning 2 2 8 (1) 3 8

28. Koekoek 1 1 62. Witte Kwikstaart 4 2 1 1 2 3

29. Koolmees 4 7 1 3 5 3 2 11 63. Zanglijster 1 1

30. Krakeend 1 2 1 2 3 1 2 64. Zilvermeeuw 1

31. Kuifeend 2 1 3 1 2 65. Zwarte Kraai 1 1 1 1 2 1 4 2

32. Lepelaar 1 1 66. Zwartkop 1 3 2 2 1 3 2 2 1 6

33. Meerkoet 8 6 4 (1) 1 5 2 20 2 8 aantal bp./ territoria 149 202 28 98 23 312 75 290 42 314

34. Merel 1 6 4 3 5 1 8 aantal soorten 33 41 20 46 16 49 24 43 24 52

#

Soortenlijst Broedvogels (Sovon-BMP/A) Reeshofweide-Koeweiden 2021

#
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§ 4.3.2 Avifauna – watervogels, ganzen ea. (Sovon-WAVO)  door Guido Stooker 

  mmv. Frans Stoop 
 

Omdat het Rijensbroek vroeger (vóór de ruilverkaveling) een be-
kend ganzengebied was (mn. vanwege de Taiga-rietgans) werd 
het gebied vanaf het begin van de 80-er jaren geteld door de Prov. 
Noord-Brabant. Vanaf winter 2014 tel ik gedurende de winter-
maanden het gebied in het kader van het watervogel-meetnet van 
Sovon. De teldata liggen altijd in het weekend dat het dichtst bij het 
midden van de maand ligt. Alle brede wateren en het open boeren-
landschap worden geïnventariseerd. Daarbij wordt een vaste route 
met de auto (soms per fiets) afgelegd van ongeveer 18km. Onover-
zichtelijke gebiedsdelen langs de route worden te voet geïnventa-
riseerd. Meestal duurt zo’n vogeltocht ca.2 uur. Er wordt gestart 
om ca.09.00 uur; de telling wordt vóór 12.00 uur afgerond. Alle wa-
tervogels, ganzen/zwanen en steltlopers worden geteld en de lo-
catie ervan digitaal op kaart (tablet) vastgelegd. Daarnaast worden 
alle roofvogels en bijzondere soorten (zoals IJsvogel, Grote gele 
kwikstaart) meegenomen. Overvliegende vogels worden niet ge-
teld. Vanaf dit jaar doen Frans en ik het samen.  

 

In 2021 leverde dat tijdens 7 WAVO-tellingen (sept.2021 is niet ge-
teld) in totaal 2192 vogelwaarnemingen op verdeeld over 34 soor-
ten (gemiddeld 19,4 soorten/teldag). Niet alle vogelsoorten die ge-
durende de wintermaanden in het gebied worden gezien, treffen 
we in de tabel aan. Zo zijn bijvoorbeeld Blauwe kiekendief, Ruig-
pootbuizerd, IJsvogel en Lepelaar in 2021 wèl in het Rijensbroek 
waargenomen, maar niet op de specifieke teldata (zie § 4.5.5). An-
dere soorten zijn tijdens de tellingen slechts incidenteel waargeno-
men, zoals Bokje. Groenpootruiter, Kleine plevier en Mandarijn-
eend. In de tabel hiernaast zijn de aantallen per soort per telling 
weergegeven, alsmede de waarneemfrequentie en het gemiddeld 
aantal per telling. De laatste kolom heeft betrekking op het gemid-
delde aantal van een soort per waarneemdag. 

 

De Taiga-rietgans is sinds 1985 (na de ruilverkaveling) niet meer in het gebied waargenomen. Tellingen vanaf die tijd laten 
zien dat ook het aantal overige ganzen beperkt is gebleven. Sinds begin deze eeuw zijn de Canadese ganzen relatief sterk 
toegenomen, conform de landelijke populatie-ontwikkelingen. Toch geeft de spreiding van de groepen ganzen aan, dat er 
slechts een beperkt aantal ‘concentratie’-plekken in het Rijensbroek aanwezig lijken. Het grasland van de gemeente langs de 
Landscheiding aan de Flaassendijk was verreweg de belangrijkste daarvan. Ook langs de wetering die de verbinding vormt 
tussen de Grote Leij en de Donge worden vrijwel elke telling Canadezen geteld. In 2021 zijn de Reeshofweide en Koeweiden 
door natuurontwikkeling plotseling interessant geworden voor de ganzen. De aanwezigheid van open water en voedselrijk gras 
vormen een nieuw aantrekkelijk foerageerbiotoop. De slaapplaatsen (en ook het broeden) gebeurt nog steeds voornamelijk in 
de Dongevallei. Door de bestrijding daar ter plaatse (zie § 4.2.3) blijkt sinds kort het totaal aantal ganzen in het gebied van de 
Dongevallei en het Rijensbroek af te nemen. De ganzen lijken zich bovendien meer te verspreiden over andere delen van de 
stad. Grauwe ganzen komen in het Rijensbroek incidenteel voor in groepen van enkele honderden exemplaren, vrijwel altijd 
op eerder genoemd grasland langs de Landscheiding. Behalve de broedparen in de moerassen van de Rekken, is er van een 
substantiële broedpopulatie van deze standvogel in de rest van het Rijensbroek geen sprake. Nijlganzen worden steeds vaker 
gezien. Dit jaar voor het eerst een groep van ca.90(!) exemplaren in de Koeweiden. In de rest van het Rijensbroek wordt slecht 
hier en daar een koppeltje waargenomen. In de winterperiode is het gebied aantrekkelijk voor tientallen Knobbelzwanen. Grote 
zilverreiger is een vaste wintergast geworden. Verder verspreid wat steltlopertjes, zoals Witgatjes, Groenpootruiters en Water-
snippen. Buiten de WAVO-telling zijn in de Koeweiden éénmalig nog 3 Bosruiters waargenomen. 

WAVO-tellingen 2021 Rijensbroek (NB3441) Stooker&Stoop (KNNV-Tilburg) 

Soort jan feb mrt apr sept okt nov dec TOTAAL GEMID. FREQ. GEMID.

Aalscholver 3 1 1 6 2 13 1,9 5 2,6

Blauwe Reiger 4 5 2 3 2 1 17 2,4 6 2,8

Bokje 2 2 0,3 1 2,0

Buizerd 6 2 1 3 6 7 25 3,6 6 4,2

Dodaars 1 1 0,1 1 1,0

Fazant - - - 1 1 0,1 4 0,3

Fuut 1 2 4 2 1 10 1,4 5 2,0

Grauwe Gans 225 66 26 527 2 72 918 131,1 6 153,0

Groenpootruiter 4 4 0,6 1 4,0

Grote Canadese Gans 515 138 166 97 10 82 212 1220 174,3 7 174,3

Grote Zilverreiger 2 3 1 1 2 9 1,3 5 1,8

Havik - - - - 0 0,0 4 0,0

IJsvogel 1 1 0,1 1 1,0

Kievit 18 36 75 129 18,4 3 43,0

Kleine Mantelmeeuw 10 1 11 1,6 2 5,5

Kleine Plevier 4 4 0,6 1 4,0

Knobbelzwaan 62 34 43 23 11 25 198 28,3 6 33,0

Kokmeeuw 346 134 265 745 106,4 3 248,3

Krakeend 6 10 5 16 12 49 7,0 5 9,8

Kuifeend 4 64 4 0 72 10,3 4 18,0

Mandarijneend 1 1 0,1 1 1,0

Meerkoet 13 22 8 17 36 8 14 118 16,9 7 16,9

Nijlgans 6 4 20 2 21 2 4 59 8,4 7 8,4

Scholekster 8 12 20 2,9 2 10,0

Soepeend 8 2 2 36 8 2 58 8,3 6 9,7

Soepgans 21 2 23 3,3 2 11,5

Stormmeeuw 192 1 10 203 29,0 3 67,7

Torenvalk 4 1 1 1 2 1 10 1,4 6 1,7

Waterhoen 12 2 1 1 27 15 19 77 11,0 7 11,0

Watersnip 0 5 12 17 2,4 3 5,7

Wilde Eend 101 2 14 24 52 98 55 346 49,4 7 49,4

Witgat 4 4 1 2 11 1,6 4 2,8

Wulp 2 4 6 0,9 2 3,0

Zilvermeeuw 5 7 22 34 4,9 3 11,3

N-exemplaren 760 148 117 130 453 178 406 2192

N-soorten 23 17 17 19 22 20 18 19,4 N = 34

Grafiek 1 en 2: aantallen Grote Canadese gans in de periode 2014-2021 (links), 
resp. alléén in het jaar 2021 (rechts). 

begrenzing telgebied 
telgebied vaste telroute 
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§ 4.3.3  Monitoringplannen 2022 door Guido Stooker 
 

Flora 
Er wordt komend jaar geen integrale flora-inventarisatie in de Reeshofweide gehouden. Als de tijd het toelaat is het zinvol (èn 
interessant) om de grote poel ten zuiden van de grondwal op flora te inventariseren.  
Omdat het waterschap vreest voor de vestiging van invasieve exoten (bijv. Watercrassula, Parelvederkruid) wordt specifiek 
aandacht besteed aan de vestiging van deze waterplanten langs de nieuw aangelegde oevers langs de Donge, de waterplas-
sen en de nieuwe beekloop. Op welke wijze dat gebeurt (kartering, transect) en door wie is nog niet uitgewerkt. 
 

Avifauna 
Vanwege het feit dat in de Reeshofweide komend jaar veel bouwactiviteiten zijn (en omdat het karteren van de broedvogels 
in een ander deelgebied (de Rekken) erg veel tijd gaat kosten, wordt BMP-plot Reeshofweide/Tangent in 2022 niet gekarteerd. 
Wèl wordt het gebied meegenomen in de WAVO- en MAS-tellingen.  
Ook gaat vanzelfsprekend de vestiging van een kolonie Oeverzwaluwen in de nieuwe kunstwand op de voet gevolgd worden.  
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4.4 KOEWEIDEN 
Het gedeelte westelijk van de rondweg wordt in het herinrichtingsproject abusievelijk de Lange Rekken genoemd. Dit toponiem 
geldt echter alléén voor het agrarische gebied westelijk en ten noorden van de Flaassendijk (en is ook gegeven aan de boer-
derij ten zuiden van de Koeweiden).  
 

§ 4.4.1  Floristische inventarisatie hogere vaatplanten door Guido Stooker 

 mmv. Loes van Gorp 
 

De Koeweiden betreft een voormalig landbouwgebied midstrooms in het oorspronkelijke Donge-stroomgebied, gelegen direct 
ten noordwesten van de vroegere Dalemse moerassen, eertijds een doorstroommoeras ten westen van Tilburg, nu grotendeels 
de woonwijk Reeshof. Op oude topografische kaarten stroomde de Donge dwars door het gebied en werden de gronden ten 
zuiden van de Donge de Koeweiden genoemd. Westelijk ervan lagen de Lange Rekken. Reeds voor de ruilverkaveling midden 
80-er jaren was de Dongebeek ter plaatse al ‘genormaliseerd’. Tijdens deze ruilverkaveling oude stijl is uiteindelijk de huidige 
loop van de Donge gerealiseerd en het peil op de landbouwwensen afgestemd.  
 

Vanwege de aanleg van de rondweg werd door de Provincie Noord-Brabant natuur-
compensatie in het Rijensbroek aan de gemeente Tilburg opgelegd en zijn landbouw-
gronden in de Koeweiden aangekocht voor natuurontwikkeling en herstel van vroegere 
natuurwaarden. In 2020 en 2021 is door de gemeente Tilburg in samenwerking met 
waterschap Brabantse Delta de herinrichting van een deel van de Koeweiden gereali-
seerd. Belangrijk onderdeel van het herinrichtingsproject was de aanleg van een nieuw 
beekje (Nieuwe Donge) dat de ecologische verbinding gaat vormen tussen de Stads-
Donge (Dongevallei) en de huidige beekloop langs bosgebied de Rekken (project 
Beekherstel & EVZ-Reeshofweide/Lange Rekken, 2019 - Gem.Tilburg & Waterschap 
Brabantse Delta).  
 

De bovenlaag van de betreffende landbouwgrond is met name langs de nieuwe beekloop en langs bestaande waardevolle 
sloten afgegraven, waarbij natte laagtes zijn ontstaan. Langs de Nieuwe Donge is een twee-fasenprofiel gecreëerd. Voor 
perioden met een hoge waterafvoer is een vrij breed winterbed met inundatielaagten beschikbaar; in drogere tijden stroomt 
het beekje daarentegen door een smal zomerbed van ca.1-2m breedte. De voedselrijke teellaag is deels verwijderd en op 
andere plekken weer gedeponeerd en uitgevlakt, waardoor er relatief grote reliëfverschillen zijn ontstaan. De bodem is vooral 
zandig met plaatselijk een grofzandige, grintrijke ondergrond. De doorlatendheid van die bodemopbouw zorgt er voor (tezamen 
met het hoge kanaalpeil) dat er sprake is van aanzienlijke kwel vanuit het Wilhelminakanaal. Dat uit zich in droge perioden in 
roestbruin ijzerrijk water in poelen en sloten en kwelfilmpjes op het wateroppervlak.  
 

Flora 2021 
Na een herinrichting met als doel natuurherstel is het altijd interessant om de ontwikkeling van het gebied te monitoren vanaf 
het moment O. Dat is de reden dat de Plantenwerkgroep van de KNNV-afdeling Tilburg is gevraagd om in 2021, na afronding 
van de herinrichtingsmaatregelen, een verkennende inventarisatie uit te voeren naar de vaatplanten in het gebied. Aldus heeft 
een clubje mensen van de werkgroep op 14 augustus van dit jaar een halve dag door het gebied gestruind en alle planten 
genoteerd. Aanvullend zijn door de auteur op 24 augustus de niet bezochte terreindelen nog eens onder de loep genomen. 
Alle waarnemingen zijn zonder specifieke codering voor presentie/abundantie en zonder exacte plaatsbepaling genoteerd. 
Wel zijn alle gegevens ingevoerd in Waarneming.nl. De RDM-coördinaten (X/Y) voor alle waarnemingen zijn: 126,3 – 401,6; 
het hele onderzoeksgebied ligt in km-hok 44.56.42 
 

Koeweiden 

Reeshofweide 

Lange  

Rekken 

Nieuwe Donge 

De Nieuwe Donge in de Koeweiden, direct na de herinrichting De Plantenwerkgroep aan het werk op de oevers van de nieuwe beek 
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Resultaten 
Er zijn tijdens die twee veldbezoeken 141 vaatplanten waarge-
nomen. Daaronder bevinden zich vrijwel geen ‘echt’ zeldzame 
soorten. Maar het voorkomen van Wilde bertram, Hazenpootje, 
Margriet en Knoopkruid in de grazige vegetaties is toch aardig. 
In en langs het water zijn soorten aangetroffen als Waterviolier, 
Klimopwaterranonkel, Holpijp, Pijlkruid, Grote en Kleine egels-
kop. Eerste drie genoemde plantensoorten zijn karakteristiek 
voor ondiep, stromend water in kwelsloten en langs kleine 
beekjes op zandige bodems. De kale oevers leverden ook 
soorten op als Borstelbies, Schildereprijs, Veldrus, Liggend 
vetmuur, Blauwe waterereprijs, Heelblaadje, Duits viltkruid, Bleekgele en Moerasdroogbloem. Moeraszegge, Scherpe zegge 
en Oeverzegge werden ook al waargenomen. In het gebied komen relatief veel akkerplanten voor, die het overigens vaak ook 
goed doen op verstoorde plaatsen. De meest opvallende zijn: Grote windhalm, Stekelige hanenpoot, Hoge fijnstraal en Perzi-
sche klaver. Door de weersomstandigheden van dit jaar kwam, zoals overal in recent aangelegde natuurontwikkelingsgebieden 
en andere gronden waar gerommeld was, Canadese fijnstraal en Kaal knopkruid in enorme bedekkingen voor. In de kleine 
tabel hiernaast zijn de aangetroffen plantensoorten onderscheiden naar preferent biotoop/groeiplaats en naar terreintype. In 
het laatste geval bestaat er natuurlijk overlap tussen de verschillende deelbiotopen per terreintype (bijv. vochtige graslanden 
met de er naast gelegen natuurvriendelijke oevers of ruigten, akkerranden en akkers). De bedoeling is vanzelfsprekend dat de 
soorten van karakteristieke gemeenschappen van het voormalige broekgebied, zoals water- en oevervegetaties langs de 
nieuwe beek, van geïsoleerde poelen en inundatielaagten gaan overheersen, alsook ter plaatse thuishorende beekbegelei-
dende broekbosjes en wilgenstruwelen. Komende jaren zullen we het zien! 
 
tabel 4.4.1.1: soortenlijst hogere vaatplanten in de Koeweiden 2021 (Plantenwerkgroep KNNV-afd.Tilburg) 

 

ECOTOOP N % HABITAT N %

akkers 13 9,2% pioniermilieus, 

cultuurgraslanden 29 20,6% storingsvegetaties

natuurlijke graslanden 11 7,8% agrarische milieus

slootkanten, oevers 27 19,1% bermen, houtsingels

waterplanten, sloten 11 7,8% watermileus

bermen 21 14,9% oevers, moerassen

ruigten 16 11,3% natuurlijke milieus

bossen 13 9,2% bossen, struwelen

TOTAAL 141 100,0% TOTAAL 182 129,1%

25 17,7%

38 27,0%

66 46,8%

53 37,6%

soort NL-naam soort NL-naam

Achillea millefolium Duizendblad Epilobium tetragonum Kantige basterdwederik Lycopus europaeus Wolfspoot Salix cinerea Grauwe wilg

Achillea ptarmica Wilde bertram Equisetum arvense Heermoes Lythrum salicaria Grote kattenstaart Salix fragilis Kraakwilg

Alisma plantago-aquatica Grote waterweegbree Equisetum fluviatile Holpijp Matricaria chamomilla Echte kamille Schedonorus arundinaceus Rietzwenkgras

Alnus glutinosa Zwarte els Erigeron canadensis Canadese fijnstraal Medicago lupulina Hopklaver Schoenoplectus lacustris Mattenbies

Angelica sylvestris Engelwortel Erigeron sumatrensis Hoge fijnstraal Melilotus albus Witte honingklaver Senecio inaequidens Bezemkruiskruid

Anthriscus sylvestris Fluitenkruid Erodium cicutarium Reigersbek Mentha aquatica Watermunt Senecio vulgaris Klein kruiskruid

Apera spica-venti Grote windhalm Eupatorium cannabinum Koninginnekruid Mentha spicata Aarmunt Solanum nigrum Zwarte nachtschade

Artemisia vulgaris Bijvoet Filago germanica Duits viltkruid Oenanthe deflexa Zandteunisbloem Sonchus arvensis Akkermelkdistel 

Atriplex patula Uitstaande melde Filipendula ulmaria Moerasspirea Persicaria lapathifolia Beklierde duizendknoop Sonchus asper Gekroesde melkdistel

Bidens frondosa Zwart tandzaad Frangula alnus Sporkehout / Vuilboom Persicaria maculosa Perzikkruid Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes

Callitriche spec. Sterrenkroos Fraxinus excelsior Es Persicaria mitis Zachte duizendknoop Sparganium emersum Kleine egelskop

Cardamine palustris Pinksterbloem Galeopsis tetrahit Gewone hennepnetel Petasitis hybridus Groot hoefblad Sparganium erectum Grote egelskop

Carex acuta Scherpe zegge Galinsoga parviflora Kaal knopkruid Peucedanum palustre Melkeppe Stachys palustris Moerasandoorn

Carex acutiformis Moeraszegge Galinsoga quadriradiata Harig knopkruid Phalaria arundinacea Rietgras Stellaria aquatica Watermuur

Carex hirta Ruige zegge Glyceria fluitans Mannagras Phragmites australis Riet Stellaria media Vogelmuur

Carex riparia Oeverzegge Glyceria maxima Liesgras Plantago lanceolata Smalle weegbree Symphytum officinale Gewone smeerwortel

Centaurea cyanus Korenbloem Gnaphalium luteoalbum Bleekgele droogbloem Plantago major ssp.major Grote weegbree Tanacetum vulgare Boerenwormkruid

Centaurea jacea Knoopkruid Gnaphalium uliginosum Moerasdroogbloem Poa annua Straatgras Taraxacum officinale Paardenbloem

Cerastium fontanum ssp.fontanum Gewone hoornbloem Heracleum sphondylium Gewone berenklauw Poa trivialis Ruw beemdgras Trifolium arvense Hazenpootje

Cerastium glomeratum Kluwenhoornbloem Holcus lanatus Gestreepte witbol Polygonum aviculare Gewoon varkensgras Trifolium dubium Kleine klaver

Chenopodium album Melganzevoet Hottonia palustris Waterviolier Polygonum hydropiper Waterpeper Trifolium hybridum Basterdklaver

Cirsium arvensis Akkerdistel Hypericum perforatum Sint-Janskruid Potamogeton natans Drijvend fonteinkruid Trifolium pratense Rode klaver

Cirsium vulgare Speerdistel Isolepis setacea Borstelbies Potentilla reptans Vijfvingerkruid Trifolium repens Witte klaver

Convolvulus sepium Haagwinde Jacobaea vulgaris Jakobskruiskruis Prunus spinosa Sleedoorn Trifolium resupinatum Perzische klaver

Coreopsis tinctoria Meisjesogen Juncus acutiflorus Veldrus Pulicaria dysenterica Heelblaadje Tripleurospermum maritimum Reukeloze kamille

Corylus avellana Hazelaar Juncus articulatis Zomprus Ranunculus acris Scherpe boterbloem Typha angustifolia Kleine lisdodde

Crataegus monogyna Eenstijlige meidoorn Juncus bufonius Greppelrus Ranunculus flammula Egelboterbloem Typha latifolia Grote lisdodde

Crepis biennis Groot streepzaad Juncus effusus Pitrus Ranunculus hederaceus Klimopwaterranonkel Ulmus spec. iep

Crepis capillaris Klein streepzaad Juncus inflexus Zeegroene rus Ranunculus repens Kruipende boterbloem Urtica dioica Grote brandnetel

Daucus carota Wilde peen Lemna minor Klein kroos Ranunculus sceleratus Blaartrekkende boterbloem Veronica catenata Blauwe waterereprijs

Echinochloa crus-galli Europese hanenpoot Leontodon saxatilis Kleine leeuwentand Rorippa palustris Moeraskers Veronica scutellata Schildereprijs

Echinochloa muricata Stekelige hanenpoot Leucanthemum vulgare Gewone margriet Rosa subsect. Caninae Hondsroos Viccia cracca Vogelwikke

Elodea nutallii Smalle waterpest Lolium multiflorum Italiaans raaigras Rumex obtusifolius Ridderzuring Viccia hirsuta Ringelwikke

Epilobium ciliatum Beklierde basterdwederik Lolium perenne Engels raaigras Sagina procumbens Liggende vetmuur Viccia cracca Vogelwikke

Epilobium hirsutum Harig wilgenroosje Lotus corniculatus ssp. corniculatus Gewone rolklaver Sagittaria sagitifolia Pijlkruid Viccia hirsuta Ringelwikke

Epilobium parviflorum Viltige basterdwederik Lotus pedunculatus Moerasrolklaver Salix aurita Geoorde wilg aantal soorten 141

'Olie'-vliesjes op natte plekken langs de beekoever duiden op uittredend grondwater (kwel). Het is echter geen olie, maar bestaat uit een dun kolonie-laagje 
zwavel/ijzer-bacteriën. Borstelbies (midden) en Blaartrekkende boterbloem (rechts) zijn pioniersoorten die op dat soort natte, schrale zandbodems groeien. 
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§ 4.4.2  Monitoringplannen 2022  

 

Flora 
Er wordt komend jaar geen integrale flora-inventarisatie gehouden. Wèl wordt de plantensoortenlijst van 2021 ge-updated met 
vondsten van nieuwe soorten. Omdat het waterschap vreest voor de vestiging van invasieve exoten (bijv. Watercrassula, 
Parelvederkruid) wordt specifiek aandacht besteed aan deze waterplanten. Op welke wijze dat gebeurt (kartering, transect 
langs de beekloop?) en door wie is nog niet uitgewerkt. 
 

Avifauna 
Vanwege het feit dat in de Reeshofweide komend jaar veel bouwactiviteiten zijn (en omdat het karteren van de broedvogels 
in een ander deelgebied (de Rekken)m erg veel tijd gaat kosten) wordt BMP-plot Reeshofweide/Tangent in 2022 niet gekar-
teerd. Wèl wordt het gebied meegenomen in de WAVO- en MAS-tellingen.   
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4.5 LANGE REKKEN 
 

De Lange Rekken is dit jaar frequent bezocht, zowel voor monitoring van flora en vogels, als met het doel de verdere inrichting 

en het beheer te begeleiden. Van bijna elk bezoek zijn de veldwaarnemingen in Excel bijgehouden. Specifieke inventarisaties 

zijn verricht naar de flora, de broedvogelstand en de avifauna door het gehele jaar heen. Niet systematisch, maar ‘en passant’ 

met de overige activiteiten, zijn ook de dagvlinders bijgehouden. 
 

§ 4.5.1  Flora - Inventarisatie hogere vaatplanten door Guido Stooker 

 mmv. Jan van de Wiel en Frans Stoop 
 

Er zijn in 2021 in totaal 12 veldbezoeken aan de Lange Rekken gebracht om de flora te inventariseren. Om een zo goed 

mogelijk beeld van de plantenrijkdom te krijgen zijn deze veldopnamedagen gespreid over het jaar, zodat ‘vroege’ soorten 

werden meegenomen, maar ook van bijvoorbeeld de hooiland-soorten en de waterplanten, die zich over het algemeen laat in 

de zomer het beste laten determineren. De data zijn: 26-3, 9-4, 28-4, 11-5, 18-5, 28-5, 19-6, 22-6, 29-6, 3-7, 14-7 en 25-8.  
 

Resultaten 
Er zijn in De Lange Rekken (het kerngebied) in totaal 252 verschillende (hogere) vaatplanten gevonden. Die zijn verspreid 

door het gebied aangetroffen, maar elke plant heeft een preferente standplaats. Veel akkerplanten komen ook in bermen voor 

en storingsplanten (ruderalen) groeien eveneens vaak in bermen. Andersom treffen we ruderale planten juist ook veel in akkers 

aan, zeker wanneer er sprake is van braakakkers en/of ingezaaide akkerranden. De flora van natuurvriendelijke slootoevers 

heeft vanzelfsprekend veel overeenkomsten met die van vochtige of natte gras-

landen. In soortenlijst is aan elke plant één van de 9 onderscheiden terreintypen 

gekoppeld, dat voor de plant als meest kenmerkende standplaats wordt be-

schouwd: bos en bosranden, bermen, akkers, graslanden, oevers en waterplan-

ten. Terreintypen met een overlap in de plantensoortensamenstelling kunnen ge-

clusterd worden. Op deze wijze gegroepeerd, kunnen de plantensoorten van de 

Lange Rekken als in de tabel hiernaast worden ingedeeld. 

code spreiding plantensoorten naar  preferent terreintype aantal % cluster

bo planten van bossen, bosranden, houtwallen, struweel en hagen 20 7,9% 7,9%

ak planten van akkers, akkerranden, keverbanken 32 12,7%

ru planten van ruderale (verstoorde) standplaatsen 65 25,8%

be planten van bermen 40 15,9%

gr planten van graslanden en grazige vegetaties 18 7,1%

dg planten van droge graslanden 8 3,2%

vg planten van vochtige of natte graslanden 10 4,0%

oe planten van slootkanten en natuurvriendelijke oevers 44 17,5%

wa drijvende en ondergedoken waterplanten 15 6,0%

TOTAAL 252 100,0% 100,0%

23,4%

54,4%

14,3%
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We zien dat ruim 50% van de gevonden planten tot de categorie van dynamische milieus behoren: akkerkruiden (32), storings-

planten (65) en soorten die zich thuis voelen in bermen (40). Qua oppervlakte neemt dit terreintype maar ca.30% in beslag. 

Bermen en sloten (open water) zijn elk goed voor ca.5% van de oppervlakte, maar scoren met >20% qua soortenrijkdom 

substantieel veel hoger. Lijnvormige landschapselementen bezitten altijd een relatief hoge soortenrijkdom door de grote rand-

lengte van de overgangszone naar een naastliggend biotoop (gradiënt). Nog geen 15% van de plantensoorten is kenmerkend 

voor het graslandbiotoop, dat bij elkaar toch 65%(!) van de gebiedsoppervlakte inneemt. De graslanden zijn dan ook (nog) niet 

erg soortenrijk en tot nu toe weinig karakteristiek voor een vochtig broekgebied. Tenslotte: er is geen gesloten bos in het 

kerngebied aanwezig, maar wel een aantal zeer oude bomen op de donk. Dit jaar is daar een aantal meters ‘patrijzenhaag’ 

aangeplant. De verwachting is dat daardoor het aandeel bos- en zoom-soorten in de toekomst zal toenemen. 
 

Herkomst van de plantensoorten 
De plantensoortenrijkdom van de Lange Rekken is niet helemaal een spontaan, natuurlijk fenomeen. De natuurvriendelijke 

oevers zijn ingezaaid met een bloemrijk graslandmengsel dat geschikt is voor vochtige graslanden en sloottaluds. Daarin 

waren algemene soorten opgenomen zoals Echte koekoeksbloem, Grote kattenstaart, Grote wederik, Grote valeriaan, Water-

munt, Wolfspoot, Margriet, Moeraswalstro en Moerasrolklaver. Deze soorten waren al wel aanwezig in het gebied, maar zeer 

weinig of uitgesproken zeldzaam. Door het zaaien komen deze soorten nu ruim verspreid in het gebied voor.  
 

Een bijzondere vorm van (her-)introductie was het ‘enten’ van hooi uit het Vlijmens Ven (Natuurmonumenten). Met het ver-

spreiden van hooi uit dat natuurgebied is de mogelijkheid aanwezig dat door zaadval vanuit het hooi nieuwe plantensoorten 

zich in het gebied kunnen vestigen. In andere gebieden zijn daar succesvolle experimenten mee gerealiseerd. Ook in de Lange 

Rekken moet deze maatregel als een proef worden beschouwd. Het is uitgevoerd langs twee zijden van één sloot. Het expe-

riment lijkt in dit eerste groeiseizoen nog maar gedeeltelijk geslaagd; alléén de vondsten van Grote ratelaar en Stijve ogentroost 

zijn hoogstwaarschijnlijk aan deze ent-actie te danken. 
 

Omdat bij het ‘technisch’ opknappen van het Flaassendijk-

zandpad de floristisch waardevolle berm nogal beschadigd 

was, heeft de gemeente op verzoek van de KNNV de geroerde 

grond op de berm naderhand afgeplagd en afgevoerd. De 

KNNV heeft daarna de herstelde berm doorgezaaid met een 

bloemrijk Cruydthoeck-mengsel dat aansloot bij de bestaande 

bermflora. Deze actie is goed aangeslagen. 

 

Floravervalsing? 
De zomergraan-akker, de bladrammenas-akker, de akkerranden, de vogelakker en de keverbanken zijn alle ingezaaid met 

een specifiek zaadmengsel. De graanakker met tarwe, gerst en Japanse haver, de vogelakker en akkerranden met een bloem-

rijk akkerrand-mengsel, zoals dat verkrijgbaar is in de reguliere commerciële handel. Beide keverbanken zijn ingezaaid met 

een akkerrandmengsel, gemengd met zaden van drachtplanten. Door het zaaien van de verschillende mengsels zijn er veel 

plantensoorten in het gebied terecht gekomen die er voorheen niet aanwezig waren. Hoe erg is dat?  

Het betreft vrijwel alle éénjarige soorten die kenmerkend zijn voor akker- of storingsmilieus. Een deel daarvan zal zich niet 

kunnen handhaven. Het gaat dus niet om het inbrengen van zeldzame indicatorsoorten van schrale milieus. De bedoeling 

ervan is dat er met name veel verschillende zaden in het akkerbiotoop terechtkomen die in het winterhalfjaar voedselaanbod 

bieden voor zaad- en insecteneters, zoals vogels en muizen. Door de bloemenrijkdom is er bovendien sprake van veel aanbod 

van nectar voor insecten. Insecten zijn, behalve als voedsel voor andere insecten, ook het belangrijkste stapelvoedsel van 

weidevogelkuikens en de Patrijs. Dàt zijn de doelsoorten voor de Lange Rekken! De overstaande bladrammenas wordt in de 

herfst en winter zeer gewaardeerd door vinken en gorzen De graanakker blijkt in de herfst en winter een aantrekkelijk foera-

geerbiotoop voor muizeneters als de Grote zilverreiger, Torenvalk en Blauwe kiekendief. Kerk- en Steenuil broeden in de buurt; 

we hopen uiteindelijk op een Velduil! 
 

Tenslotte zijn in het kader van het ‘Partridge-project’ een aantal hagen aangeplant. Het inheemse plantsoen daarvoor (groen 

gemarkeerd in de tabel) is aangeleverd door fa.Van Hasselt uit Zundert en is door de Vrijwilligersgroep aangeplant. Het ‘sorti-

ment’ is bepaald aan de hand van een plantlijst die kenmerkend is voor dit landschap èn de beschikbaarheid bij de kweker. 

De doorn- en besdragende struiken dienen als dekking, nestplaats en voedselbron voor vogels, waaronder ook weer de Patrijs. 
 

Rode Lijst, zeldzaamheid en exoten 
Op de plantenlijst van de Lange Rekken komen slechts 4 soorten voor die opgenomen zijn op de Rode Lijst: Akkerleeuwenbek, 

Bolderik, Nachtkoekoeksbloem en Stijve ogentroost. De eerste drie planten betreffen typische akkeronkruiden en zijn in de 

Lange Rekken ingezaaid in de keverbanken. Stijve ogentroost is een soort van natte, grazige pioniermilieus en is vermoedelijk 

meegekomen met het hooi vanuit het Vlijmens Ven. Daarnaast zijn er nog een aantal soorten aangetroffen die niet de Rode 
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Lijst-status bezitten, maar welke toch niet algemeen in ons land voorkomen of zeker in ons land een duidelijke (–25-50%)  

achteruitgang in hun verspreiding kennen. Daaronder kunnen gerekend worden: Bleekgele droogbloem. Borstelbies, Groot 

blaasjeskruid, Grote en Kleine pimpernel, Grote ratelaar, Grote windhalm, Heelblaadjes, Hoenderbeet, Kromhals, Pijptorkruid, 

Waterviolier, Wilde bertram, Zeegroene muur, Zandblauwtje en Zilverhaver. De soorten van dit lijstje hebben vooral betrekking 

op akkeronkruiden, pionierplanten van natte milieus en soorten van vochtige graslanden. 
 

Het aantal exoten dat we in de Lange Rekken aantroffen, bedraagt zes en dus beperkt. Daaronder zitten een paar invasieve 

exoten, maar ook enkele ingeburgerde adventieven. Tot deze groep worden geen akkerplanten gerekend zoals de Japanse 

haver. Het gaat wat betreft de exoten om Hoge fijnstraal (exoot, Zuid-Afrika), Stekelige hanenpoot, Bezemkruiskruid, Canadese 

fijnstraal en Smalle waterpest (exoten uit Noord-Amerika) en Groot akkerscherm (ingeburgerd vanuit Zuid-Europa). Soorten 

als Bernagie, Perzische klaver, Inkarnaatklaver en Franse boekweit worden tot de ingeburgerde adventieven gerekend. Be-

halve de Smalle waterpest (waterplant) behoren genoemde exoten of adventieven tot de akkerflora en/of storingssoorten. 

 
  

vlnr–vbno: Bernagie, Korenbloem, Akkerleeuwenbek, Wilde reseda, Veldsla, Grote ratelaar, Groot blaasjeskruid, Blaartrekkende boterbloem, Waterviolier. 
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tabel 4.5.1: plantenlijst van de Lange Rekken in 2021 (X bladzijden) 

 

 
 

 

 

Flora van de LANGE REKKEN 2021 KNNV-afd.Tilburg (G.Stooker, F.Stoop en J.van de Wiel)

pekbloem afkomstig van zaadmengsels van akkerkruiden en drachtplanten 

grote ratelaar afkomstig van zaadopslag uit geënt hooi uit Vlijmens Ven (NM)

wilde lijsterbes aanwezig in struiksortiment tbv. aanleg Patrijzenhaag (LAL)

X karakteristieke akkerplant

soort                           NL-naam                    ecotoop bos ak.rud berm grasl dr.gr vo.gr oev water

Acer campestre Spaanse aak bos - houtsingel X

Achillea millefolium duizendblad droog grasland X

Achillea ptarmica wilde bertram berm - zoom X

Agrostemma githago bolderik akkers- ruderaal X

Agrotis tenuis gewoon struisgras droog grasland X

Aira caryophyllea zilverhaver droog grasland X

Alisma plantago-aquatica grote waterweegbree oevers X

Alopecurus geniculatus geknikte vossenstaart vochtig grasland X

Alopecurus pratensis grote vossenstaart graslanden X

Amaranthus caudatus kattenstaart-amarant akkers- ruderaal X

Ammi majus groot akkerscherm akkers- ruderaal X

Anchusa arvensis kromhals akkers- ruderaal X

Anethum graveolens dille akkers- ruderaal X

Anisantha sterilis ijle dravik akkers- ruderaal X

Anthemis arvensis valse kamille akkers- ruderaal X

Anthoxanthum odoratum gewoon reukgras berm - zoom X

Anthriscus sylvestris fluitenkruid berm - zoom X

Apera spica-venti grote windhalm akkers- ruderaal X

Aphanes australis kleine leeuwenklauw akkers- ruderaal X

Arabidopsis thaliana zandraket akkers- ruderaal X

Arrhenatherum elatius glanshaver graslanden X

Artemisia vulgaris bijvoet akkers- ruderaal X

Atriplex patula uitstaande melde akkers- ruderaal X

Atriplex prostrata spiesmelde akkers- ruderaal X

Avena strigosa Japanse haver akkers- ruderaal X

Barbarea vulgaris gewoon barbarakruid berm - zoom X

Betula pendula ruwe berk bos - houtsingel X

Bidens frondosa zwart tandzaad oevers X

Borago officinalis bernagie akkers- ruderaal X

Brassica nigra zwarte mosterd akkers- ruderaal X

Brassica oleracea var. acephala bladkool (winterbladkool) akkers- ruderaal X

Brassica rapa raapzaad akkers- ruderaal X

Brassica napus koolzaad akkers- ruderaal X

Bromus hordeaceus zachte dravik graslanden X

Callitriche obtusangula stomphoekig sterrekroos waterplant X

Capsella bursa-pastoris herderstasje akkers- ruderaal X

Cardamine hirsuta kleine veldkers akkers- ruderaal X

Cardamine pratensis pinksterbloem vochtig grasland X
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soort                           NL-naam                    ecotoop bos ak.rud berm grasl dr.gr vo.gr oev water

Carex acuta scherpe zegge oevers X

Carex acutiformis moeraszegge oevers X

Carex disticha tweerijige zegge vochtig grasland X

Carex hirta ruige zegge graslanden X

Carex leporina hazenzegge vochtig grasland X

Carex nigra zwarte zegge oevers X

Carex riparia oeverzegge oevers X

Carex rostrata snavelzegge oevers X

Centaurea cyanus korenbloem akkers- ruderaal X

Centaurea jacea gewoon knoopkruid graslanden X

Cerastium arvense akkerhoornbloem akkers- ruderaal X

Cerastium fontanum ssp. vulgare gewone hoornbloem akkers- ruderaal X

Cerastium glomeratum kluwenhoornbloem berm - zoom X

Chenopodium album melganzenvoet akkers- ruderaal X

Cichorium intybus wilde cichorei akkers- ruderaal X

Cirsium arvense akkerdistel akkers- ruderaal X

Cirsium palustre kale jonker vochtig grasland X

Cirsium vulgare speerdistel akkers- ruderaal X

Convolvulus sepium haagwinde akkers- ruderaal X

Convolvulus tricolor dagschone akkers- ruderaal X

Cornus sanguineum rode kornoelje bos - houtsingel X

Coryllus avellana hazelaar bos - houtsingel X

Crataegus monogyna eenstijlige meidoorn bos - houtsingel X

Crepis capillaris klein streepzaad graslanden X

Cytisus scoparius brem bos - houtsingel X

Dactylis glomerata kropaar graslanden X

Daucus carota peen berm - zoom X

Dryopteris carthusiana smalle stekelvaren bos - houtsingel X

Echinochloa crus-galli Europese hanenpoot akkers- ruderaal X

Echinochloa frumentacea Japanse gierst akkers- ruderaal X

Echinochloa muricata stekelige hanenpoot akkers- ruderaal X

Eleocharis palustris gewone waterbies oevers X

Elodea nutallii smalle waterpest waterplant X

Elymus repens kweek akkers- ruderaal X

Epilobium hirsutum harig wilgenroosje akkers- ruderaal X

Epilobium parviflorum viltige basterdwederik oevers X

Epilobium roseum bleke basterdwederik berm - zoom X

Epilobium tetragonum kantige basterdwederik oevers X

Equisetum arvense heermoes akkers- ruderaal X

Equisetum fluviatile holpijp oevers X

Equisetum palustris lidrus oevers X

Erigeron canadensis Canadese fijnstraal akkers- ruderaal X

Erigeron sumatrensis hoge fijnstraal akkers- ruderaal X

Erodium cicutarium reigersbek akkers- ruderaal X

Erophila draba vroegeling droog grasland X

Eschscholzia californica slaapmutsje akkers- ruderaal X
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soort                           NL-naam                    ecotoop bos ak.rud berm grasl dr.gr vo.gr oev water

Euonymus europaeus wilde kardinaalsmuts bos - houtsingel X

Eupatorium cannabinum koninginnekruid oevers X

Euphrasia stricta stijve ogentroost vochtig grasland X

Fagopyrum esculentum boekweit akkers- ruderaal X

Fagopyrum tartaricum Franse boekweit akkers- ruderaal X

Festuca filiformis fijn schapengras berm - zoom X

Filipendula ulmaria moerasspirea oevers X

Fumaria officinalis gewone duivenkervel akkers- ruderaal X

Galinsoga parviflora kaal knopkruid akkers- ruderaal X

Galium palustre moeraswalstro oevers X

Glebionis segetum gele ganzenbloem akkers- ruderaal X

Glechoma hederacea hondsdraf berm - zoom X

Glyceria fluitans mannagras oevers X

Glyceria maxima liesgras oevers X

Gnaphalium luteoalbum bleekgele droogbloem oevers X

Gnaphalium uliginosum moerasdroogbloem akkers- ruderaal X

Helianthus annuus zonnebloem akkers- ruderaal X

Heracleum sphondylium gewone berenklauw berm - zoom X

Holcus lanatus gestreepte witbol graslanden X

Holcus mollis gladde witbol berm - zoom X

Hottonia palustris waterviolier waterplant X

Hypericum maculatum  ssp. obtus. kantig hertshooi vochtig grasland X

Hypericum perforatum Sint-Janskruid berm - zoom X

Iris pseudacorus gele lis oevers X

Isolepis setacea borstelbies oevers X

Jacobaea vulgaris jacobskruiskruid berm - zoom X

Jasione montana zandblauwtje droog grasland X

Juncus acutifloris veldrus oevers X

Juncus articulatus zomprus oevers X

Juncus bufonius greppelrus oevers X

Juncus conglomeratus biezenknoppen oevers X

Juncus effusus pitrus oevers X

Lamium amplexicaule hoenderbeet akkers- ruderaal X

Lamium alba witte dovenetel berm - zoom X

Lamium purpureum paarse dovenetel akkers- ruderaal X

Lapsana communis akkerkool akkers- ruderaal X

Lathyrus pratensis veldlathyrus berm - zoom X

Lemna minor klein kroos waterplant X

Lemna trisulca puntkroos waterplant X

Leontodon autumnalis vertakte leeuwentand berm - zoom X

Leontodon saxatilis kleine leeuwentand droog grasland X

Lepidium didymum kleine varkenskers akkers- ruderaal X

Leucanthemum vulgare gewone margriet berm - zoom X

Linaria vulgaris vlasbekje berm - zoom X

Linum usitatissimum vlas akkers- ruderaal X

Lolium multiflorum I taliaans raaigras graslanden X

Lolium perenne Engels raaigras graslanden X
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soort                           NL-naam                    ecotoop bos ak.rud berm grasl dr.gr vo.gr oev water

Lotus corniculatus gewone rolklaver berm - zoom X

Lotus pedunculatus moerasrolklaver oevers X

Luzula campestris gewone veldbies berm - zoom X

Luzula multiflora veelbloemige veldbies berm - zoom X

Lycopus europaeus wolfspoot oevers X

Lysimachia vulgaris grote wederik oevers X

Lythrum salicaria grote kattenstaart oevers X

Malva sylvestris groot kaasjeskruid akkers- ruderaal X

Matricaria chamomilla echte kamille akkers- ruderaal X

Matricaria discoidea schijfkamille akkers- ruderaal X

Mentha aquatica watermunt oevers X

Misopates orontium akkerleeuwenbek akkers- ruderaal X

Myosotis arvensis akker-vergeetmenietje akkers- ruderaal X

Myosotis laxa ssp. caespitosa zomp-vergeetmenietje oevers X

Myosotis scorpioides ssp. scorp. moeras-vergeetmenietje oevers X

Nasturtium microphyllum slanke waterkers waterplant X

Nemophila maculata babyoogjes akkers- ruderaal X

Oenanthe aquatica watertorkruid oevers X

Oenanthe fistulosa pijptorkruid oevers X

Oenothera deflexa zandteunisbloem berm - zoom X

Onobrychis viciifolia esparcette akkers- ruderaal X

Panicum miliaceum pluimgierst akkers- ruderaal X

Papaver argemone ruige klaproos akkers- ruderaal X

Papaver dubium bleke klaproos akkers- ruderaal X

Papaver rhoeas grote klaproos akkers- ruderaal X

Persicaria lapathifolia beklierde duizendknoop akkers- ruderaal X

Persicaria maculosa perzikkruid akkers- ruderaal X

Persicaria mitis zachte duizendknoop akkers- ruderaal X

Petunia x hybrida (Calibrachoa) kleine petunia akkers- ruderaal X

Phacelia tanacetifolia phacelia akkers- ruderaal X

Phalaris arundinacea rietgras graslanden X

Phleum pratense gewoon timoteegras graslanden X

Pisum sativum erwt akkers- ruderaal X

Plantago major brede weegbree akkers- ruderaal X

Poa annua straatgras akkers- ruderaal X

Poa trivialis ruwbeemdgras graslanden X

Polygonum aviculare varkensgras akkers- ruderaal X

Populus  × canescens grauwe abeel bos - houtsingel X

Potamogeton crispus gekroesd fonteinkruid waterplant X

Potamogeton natans drijvend fonteinkruid waterplant X

Potentilla erecta tormentil droog grasland X

Poterium sanguisorba susp.sang. kleine pimpernel berm - zoom X

Prunella vulgaris brunel graslanden X

Prunus padus inlandse vogelkers bos - houtsingel X

Prunus serotina amerikaanse vogelkers bos - houtsingel X

Prunus spinosa sleedoorn bos - houtsingel X

Pulicaria dysenterica heelblaadjes oevers X

Quercus robur zomereik bos - houtsingel X
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soort                           NL-naam                    ecotoop bos ak.rud berm grasl dr.gr vo.gr oev water

Ranunculus acris scherpe boterbloem vochtig grasland X

Ranunculus flammula egelboterbloem oevers X

Ranunculus repens kruipende boterbloem graslanden X

Ranunculus sceleratus blaartrekkende boterbloem oevers X

Raphanus raphanistrum knopherik akkers- ruderaal X

Raphanus sativus bladrammenas akkers- ruderaal X

Reseda lutea wilde reseda berm - zoom X

Rhinanthes angustifolius grote ratelaar vochtig grasland X

Rorippa palustris moeraskers oevers X

Rorippa sylvestris akkerkers akkers- ruderaal X

Rosa canina hondsroos bos - houtsingel X

Rubus fruticosus gewone braam bos - houtsingel X

Rumex acetosa veldzuring graslanden X

Rumex acetosella schapenzuring droog grasland X

Rumex crispus krulzuring akkers- ruderaal X

Rumex hydrolapathum waterzuring oevers X

Rumex obtusifolius ridderzuring akkers- ruderaal X

Sagina procumbens liggend vetmuur akkers- ruderaal X

Sagittaria sagittifolia pijlkruid waterplant X

Salix caprea boswilg bos - houtsingel X

Salix cinerea grauwe wilg bos - houtsingel X

Sambucus nigra gewone vlier bos - houtsingel X

Sanguisorba officinalis grote pimpernel berm - zoom X

Schedonorus arundinaceus rietzwenkgras berm - zoom X

Schoenoplectus lacustris  mattenbies waterplant X

Scrophularia nodosa knopig helmkruid berm - zoom X

Senecio inaequidens bezemkruiskruid berm - zoom X

Senecio vulgaris klein kruiskruid akkers- ruderaal X

Silene armeria pekbloem akkers- ruderaal X

Silene flos-cuculi echte koekoeksbloem vochtig grasland X

Silene gallica Franse silene akkers- ruderaal X

Silene latifolia ssp. alba avondkoekoeksbloem berm - zoom X

Silene noctiflora nachtkoekoeksbloem akkers- ruderaal X

Sinapis arvensis herik akkers- ruderaal X

Sonchus arvensis akkermelkdistel akkers- ruderaal X

Sonchus asper gekroesde melkdistel akkers- ruderaal X

Sonchus oleraceus gewone melkdistel akkers- ruderaal X

Sorbus aucuparia wilde lijsterbes bos - houtsingel X

Sparganium emersum kleine egelskop waterplant X

Sparganium erectum grote egelskop waterplant X

Spergula arvensis gewone spurrie akkers- ruderaal X

Spergula arvensis 'Sativa' gewone spurrie (cultivar) akkers- ruderaal X

Stellaria graminea grasmuur berm - zoom X

Stellaria media gewone vogelmuur berm - zoom X

Stellaria palustris zeegroene muur oevers X

Stuckenia pectinata schedefonteinkruid waterplant X

Symphytum officinale smeerwortel oevers X

Tanacetum vulgare boerenwormkruid akkers- ruderaal X
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soort                           NL-naam                    ecotoop bos ak.rud berm grasl dr.gr vo.gr oev water

Taraxacum officinale paardenbloem berm - zoom X

Thalictrum flavum poelruit oevers X

Trifolium dubium kleine klaver berm - zoom X

Trifolium hybridum basterdklaver graslanden X

Trifolium incarnatum inkarnaatklaver akkers- ruderaal X

Trifolium pratense rode klaver berm - zoom X

Trifolium repens witte klaver graslanden X

Trifolium resupinatum Perzische klaver akkers- ruderaal X

Tripleurospermum maritimum reukloze kamille akkers- ruderaal X

Triticum aestivum tarwe akkers- ruderaal X

Typha angustifolia kleine lisdodde waterplant X

Urtica dioica grote brandnetel akkers- ruderaal X

Utricularia vulgaris groot blaasjeskruid waterplant X

Vaccaria hispanica koekruid akkers- ruderaal X

Valeriana officinalis grote valeriaan oevers X

Valerianella locusta gewone veldsla berm - zoom X

Veronica anagallis-aquatica blauwe waterereprijs oevers X

Veronica officinalis mannetjes-ereprijs berm - zoom X

Veronica serpyllifolia tijmereprijs berm - zoom X

Viburnum opulus Gelderse roos bos - houtsingel X

Vicia cracca vogelwikke berm - zoom X

Vicia hirsuta ringelwikke berm - zoom X

Vicia sativa subsp. angustifolia smalle wikke berm - zoom X

Vulpia myuros gewoon langbaardgras akkers- ruderaal X

Zea mays maïs akkers- ruderaal X

252 20 97 40 18 8 10 44 15

252 TOTAAL AANTAL SOORTEN bos ak.rud berm grasl dr.gr vo.gr oev water

252 20 97

pekbloem afkomstig van zaadmengsels van akkerkruiden en drachtplanten 

grote ratelaar afkomstig van zaadopslag uit geënt hooi uit Vlijmens Ven (NM)

wilde lijsterbes aanwezig in struiksortiment tbv. aanleg Patrijzenhaag (LAL)

X karakteristieke akkerplant

76 59
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§ 4.5.2  Avifauna – Broedvogels kerngebied (Sovon-BMP-A) door Guido Stooker 

 mmv. Frans Stoop 
 

Dit is het 5e opeenvolgende jaar dat middels de BMP/A (Sovon-plot 8618) de broedvogels van het boerenlandvogelgebied 
Lange Rekken zijn gekarteerd. De herinrichting van het gebied is voorjaar 2020 gestart en voorjaar 2021 definitief afgerond. 
Het slootpeil zal (conform de overeenkomst met de omringende agrariërs) de komende jaren nog verder verhoogd worden.  
 

De toename aan broedvogels in dit jaar nà afronding van het herinrichtingsproject en het aangepaste agrarische beheer is 
spectaculair, in het bijzonder tav. de zogenaamde ‘boerenlandvogels’. Tot deze cultuurvolgers behoren, naast de traditionele 
weidevogels als Kievit, Scholekster en Gele kwikstaart, vooral ook soorten van het kleinschalige agrarische cultuurlandschap, 
zoals Veldleeuwerik, Graspieper, Roodborsttapuit en Grasmus. Ook soorten als Kwartel, Patrijs, Torenvalk en Steenuil kunnen 
wel tot de boerenlandvogels worden gerekend. Op kaartjes 1 en 2 zijn de territoria in 2021 in de Lange Rekken gegeven van 
de typische weidevogels, resp. de broedvogels van het kleinschalige ouderwetse cultuurlandschap.  
 

In tabel 1 is een overzicht gegeven van de resultaten van 8 officiële telrondes in 2021, waaronder één avondbezoek (om de 
Kwartel te speuren). Er zijn tijdens die telrondes 40 verschillende vogelsoorten aangetroffen. Daarvan behoren 23 tot de cate-
gorie broedvogels met in totaal 39 territoria. Opvallend tov. voorgaande jaren is in 2021 de toename van het aantal broedparen 
van de Kievit. Opmerkelijk was dat de soort in het voorjaar aanvankelijk nauwelijks binnen de grenzen van het kerngebied als 
(potentiële) broedvogel werd vastgesteld. Maar nadat de veldwerkzaamheden op de omringende agrarische gronden in de 
loop van het voorjaar toenamen en veel legsels verloren gingen, nam het aantal territorium-indicerende waarnemingen van de 
Kievit in het kerngebied plotseling snel toe. Op bepaalde momenten hingen er wel 10-12 alarmerende vogels boven de hoofden 
van de tellers. Scholekster kwam daarentegen ook dit jaar niet tot broeden in de Lange Rekken. Gele kwikstaarten en ook 
Roodborsttapuit namen als broedvogel echter duidelijk toe. Zoals in voorgaande jaren weer een roepende Kwartel, die naast 
de BMP-ronde ook door andere personen werd gehoord. De Patrijs, doelsoort van het boerenlandvogelgebied Lange Rekken, 
werd tijdens de BMP-ronden niet in het gebied aangetroffen, maar werd wel bij andere veldbezoeken waargenomen. Het aantal 
broedvogelsoorten is vanaf 2017 (17) tot en met 2021 (23) met 35% toegenomen. Het aantal territoria is van 23 naar 39 met 
70% toegenomen. Alle territoria binnen de telplot werden gevonden in het kerngebied. De driehoek van de particuliere land-
bouwgronden aan de oostzijde van het kerngebied herbergde in 2021 geen enkele broedvogel. 
 

kaartje 1 en 2: aantal en spreiding van broedvogels van het traditionele boerenland (de oostelijke driehoek van het telplot betreft particuliere gronden). 

 

Wat verder opvalt is dat ondanks de grote lengte aan sloten en slootoevers er in 2021 nog weinig watervogels in het gebied 
broeden. Meerkoet werden niet gezien en het Waterhoentje slechts tweemaal. Wellicht is de oeverbegroeiing nog niet 
voldoende ontwikkeld. Dit jaar voor het eerst een territorium vastgesteld van de Canadese gans, maar een nest en juveniele 
Canadezen zijn niet in het gebied aangetroffen. Ook van de Grauwe gans worden in het broedseizoen vele ‘koppeltjes’ 
foeragerend in de vochtige hooilanden aangetroffen. Geen van deze ganzen broedt in het boerenlandvogelgebied. Een aantal 
ervan zijn wèl broedvogel van het aangrenzende moeras van bosresevaat de Rekken. Hetzelfde geldt voor de Nijlgans.  
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tabel 4.5.2.1: Broedvogels Lange Rekken 2021          tabel 4.5.2.2: Broedvogels periode 2017 – 2021  

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

§ 4.5.3  Avifauna – Watervogels, ganzen ea. (Sovon-WAVO-telling)  

De Lange Rekken maken onderdeel uit van het WAVO-telgebied Rijensbroek. De monitoringresultaten daarvan zijn reeds 
gepresenteerd in § 4.3.2 (Reeshofweide) 
   

Overzichtstabel van Broedvogels van De Lange Rekken

periode 2017 - 2021 (5 jr.)

Soort 2017 2018 2019 2020 2021

Boomkruiper 1 1 1

Boompieper 2 1 2 3 1

Buizerd 1 1

Fazant 1 1 1 1 1

Fitis 1

Gele Kwikstaart 1 1 5

Grasmus 2 2 1 3 1

Graspieper 1 2 1 1 2

Grote Bonte Specht 1 1

Grote Canadese Gans 1

Heggenmus 1 1

Houtduif 2 1 1

Kievit 1 1 1 5

Koolmees 2 2 3 2 1

Kwartel 1 1 1

Nijlgans 1

Pimpelmees 1 1 1 2 1

Putter 1 1 1

Roodborst 1

Roodborsttapuit 2 1 1 3 4

Spreeuw 1 1

Veldleeuwerik 1 1 1

Vink 2 2 3 3 3

Wilde Eend 2 1 2 1 3

Winterkoning 1

Witte Kwikstaart 1 1

Zwarte Kraai 1 1 1

N-soorten 17 14 15 16 23

N-territoria / broedpaar 23 18 22 26 39

Broedvogelkartering LANGE REKKEN 2021 (BMP/A) G.Stooker & F.Stoop

datum 2-mrt 15-mrt 10-apr 28-apr 12-mei 28-mei 11-jun 13-jun KNNV

aanvang 07:00 07:38 06:54 07:44 08:10 09:53 21:45 09:04 afd. Tilburg

einde 08:00 08:30 08:04 08:58 09:09 10:49 22:15 10:25 Sovon

bezoeknr 1 2 3 4 5 6 7 8 autocluster

soort         bezoektype zonop zonop zonop ochtend ochtend dag avond dag N-territoria

1. Blauwe Reiger 3 1 1 2

2. Boerenzwaluw 2

3. Boomkruiper 1 1 1 1 1 1 1
4. Boompieper 1 2 1 (1) 1 1 1
5. Buizerd 1 1

6. Fazant 1 1
7. Fitis 1 1
8. Gele Kwikstaart 1 3 3 5 (1) 5
9. Gierzwaluw 4

10. Grasmus 1 1 1 1 1
11. Graspieper 2 2 2 -1 2
12. Grauwe Gans 5 5 (1) 2 3 1

13. Grote Canadese Gans 1 1 1 1
14. Grote Zilverreiger 1 1 (1) 2 1

15. Heggenmus 1 1
16. Holenduif 1 1 1

17. Houtduif 1 1 1
18. Kievit 1 1 (2) 5 9 9 5 (3) 5
19. Knobbelzwaan 2

20. Koolmees 2 1 1 1 1 1 1
21. Kramsvogel 1

22. Kwartel 1 1
23. Lepelaar 2

24. Nijlgans 1

25. Oeverloper 1

26. Pimpelmees 1 1 1 1
27. Putter 2 1
28. Roodborsttapuit 2 1 3 3 2 4
29. Scholekster -1

30. Spotvogel 1

31. Spreeuw 3 3 1 1 1
32. Tapuit 1

33. Veldleeuwerik 1 -2 -1 2 (1) 1
34. Vink 2 2 (1) 2 3 2 (1) 2 2 3
35. Watersnip 1

36. Wilde Eend 1 2 1 3 4 (1) 4 2 3
37. Winterkoning 1 1
38. Witte Kwikstaart 2 (1) 1 1 -2 1
39. Wulp -1 1 (1) -1

40. Zwarte Kraai 1 1 1 1 1
aantal soorten 15 15 17 16 18 16 1 18 23

Co

nta
aantal exx. / territoria 27 22 21 24 36 32 1 35 39

T: E: 

info
broedvogel in 2021

#
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§ 4.5.4 Avifauna - Meetnet Agrarische Soorten (MAS) in het Rijensbroek in 2021 door: Frans Stoop,  

 mmv Guido Stooker 
 

Het Meetnet Agrarische Soorten (MAS) is een project van Sovon (Samenwerkende Organisaties Vogelonderzoek Nederland). 
Het monitort de vogels in het agrarisch gebied. Tellingen leveren belangrijke gegevens op over de populatie-ontwikkelingen 
van deze sterk bedreigde groep van cultuurvolgers onder de vogels. Door deelname aan dit telproject (vanaf 2021) hopen wij 
een bijdrage te leveren aan het onderzoek naar beschermingsmaatregelen voor zogenaamde ‘boerenlandvogels’. Doel is het 
monitoren van aantallen en verspreiding van met name de broedvogels in het agrarisch gebied, teneinde trends te berekenen 
en de effectiviteit van beschermende maatregelen te evalueren. Belangrijk is dat na een reeks van tellingen op termijn een 
goede vergelijking kan worden gemaakt tussen gebieden mèt en zònder beschermingsmaatregelen. De telling geeft een goed 
beeld van de avifauna van het Rijensbroek-landschap. 
 

Werkwijze 
Op minimaal vijf vantevoren vastgestelde telpunten wordt exact 10 minuten 
geteld om alle (broed-)vogels in kaart te brengen. Waarnemingen worden 
direct digitaal ingevoerd. De telpunten liggen op of nabij de hoeken en het 
centrum van een kilometerkwadrant. Tellingen vinden plaats tussen zon-
sopgang en de vijf uren daarna. Er zijn vier telrondes gehouden: 
1 – 20 april  /  21 april – 10 mei  /  11 mei – 20 juni en 21 juni – 15 juli 
In het Rijensbroek hebben wij elf telpunten geclaimd, die vanaf telseizoen 
2021 door ons worden geteld. Zie het kaartje hiernaast. Wij hebben onze 
vier telrondes gedaan per fiets. Om sommige telpunten te kunnen bereiken, 
moest ook een stuk gelopen worden. Per telronde waren we telkens ruim 
vier uur onderweg. 
 

Resultaten 
Telresultaten worden meegenomen in het jaarlijkse broedvogelrapport van 
het Sovon en vanzelfsprekend ook in diverse publicaties over de boeren-
landvogels, zoals bijvoorbeeld in de Boerenlandvogelbalans. In tabel 4.5.4.1 
worden de telresultaten gepresenteerd. 
 

Er zijn in totaal 1667 vogels geturft, verdeeld over 59 verschillende soorten. Twaalf daarvan kunnen tot de min of meer reguliere 
‘boerenlandvogels’ worden gerekend. Enkele waarnemingen worden hieronder uitgelicht. 
Witgat, bosruiter en kleine plevier op telpunt NB_92, gelegen in het recent aangelegde natuurgebied De Koeweiden. De kleine 
plevier is een echte pioniersoort. Hij vestigt zich rap op plekken die tijdelijk geschikt zijn om te broeden, zoals afgravingen en 
bouwplaatsen. Zagen we er in april nog maar 1 exemplaar, eind mei waren dat er 3 en in juli zelfs 10. Duidelijk dat de kleine 
plevier er gebroed had. Ook kievit en scholekster lieten er nestindicerend gedrag zien. Tijdens overige veldbezoeken hebben 
we van alle drie genoemde soorten juvenielen vastgesteld. Op 6 juli zaten er veel grauwe ganzen (120) en nijlganzen (90). 
Het grasland bij NB_97 (Landscheiding) was zoals altijd in trek bij Grote Canadese ganzen. Knobbelzwanen en oeverzwaluwen 
zagen we het meest vanaf de Wierkstraat (NB_96). Daar ook veel boerenzwaluwen, net als bij de boerderij van Jan Pijnenburg 
(NB_93) en op de hoek Flaassendijk-Bredestraat. 
 

 

 
 
§ 4.5.5 Avifauna - Weidevogelgroep ABG-gemeenten door: Frans Stoop 
 

Loopgroep De Lange Rekken is onderdeel van de Vrijwillige Weidevogelbeschermings-groep Alphen, Baarle en Gilze-Rijen, 
zijnde één van de vele ‘weidevogelgroepen’ die gecoördineerd worden door het Brabants Landschap. Deze organisatie staat 
voor natuurbescherming dicht bij huis en doet dat door terrein- en landschapsbeheer. Onderdeel daarvan is bescherming van 

MAS-tellingen Rijernsbroek: totalen 2021 Frans Stoop & Guido Stooker (KNNV-afd.Tilburg)

soort N soort N soort N soort N

Aalscholver 1 Graspieper 14 Knobbelzwaan 20 Tuinfluiter 1

Blauwe Kiekendief 1 Grauwe Gans 128 Koekoek 2 Turkse Tortel 2

Blauwe Reiger 2 Groenling 1 Koolmees 17 Veldleeuwerik 14

Boerenzwaluw 184 Grote Bonte Specht 1 Meerkoet 5 Vink 29

Boomkruiper 5 Grote Canadese Gans 176 Merel 11 Waterhoen 1

Boompieper 5 Grote Zilverreiger 2 Nijlgans 114 Wilde Eend 26

Bosruiter 2 Heggenmus 1 Oeverzwaluw 20 Winterkoning 9

Buizerd 9 Holenduif 42 Pimpelmees 9 Witgat 2

Ekster 10 Houtduif 148 Putter 6 Witte Kwikstaart 5

Fazant 8 Huismus 107 Roodborsttapuit 9 Wulp 5

Fitis 5 Kauw 97 Scholekster 11 Zanglijster 3

Gaai 2 Kievit 104 Spreeuw 120 Zilvermeeuw 3

Gele Kwikstaart 8 Kleine Karekiet 3 Stadsduif 1 Zwarte Kraai 103

Gierzwaluw 4 Kleine Mantelmeeuw 9 Tjiftjaf 7 Zwartkop 13

Grasmus 2 Kleine Plevier 14 Torenvalk 4 TOTAAL AANTAL 1667

Kleine plevier in de Koeweiden (foto: Frans Stoop) 

https://www.sovon.nl/monitoringrapporten
https://www.sovon.nl/nl/boerenlandvogelbalans2020
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diverse vogel- en diersoorten. Begeleiding van de vrijwilligers en het beschikbaar stellen van vergoedingen voor aangepast 
beheer zijn belangrijke instrumenten. Ongeveer 1500 vrijwilligers zetten zich hier jaarlijks voor in, waarvan gemiddeld 700 
specifiek voor het beschermen van weidevogels ofwel ‘boerenlandvogels’. Jochem Sloothaak is de provinciale coördinator 
voor soortenbescherming. De coördinatie van de Weidevogelgroep Alphen Chaam Gilze ligt in handen van Maaike Riemslag-
Ansems.  De loopgroep is in 2019 gestart in aanloop naar de ontwikkeling van het kerngebied De Lange Rekken. De loopgroep 
richt zich voornamelijk op de aangrenzende agrarische percelen van De Lange Rekken in het Rijensbroek. In de loopgroep 
vertegenwoordig ik de Vogelwerkgroep van de KNNV, afdeling Tilburg. Gemiddeld zijn we met vier vrijwilligers actief en onder-
houden ter plaatse de contacten met 4-5 agrariërs. 
 

Doel en werkwijze 
Het gaat niet goed met de boerenlandvogels. Soorten dreigen te verdwijnen. Zo is de laatste 30 jaar de populatie veldleeu-
weriken afgenomen met 63%, kieviten met 50% en van de patrijs zelfs met 70%. Dit komt voornamelijk door het geïntensi-
veerde grondgebruik en daarmee samenhangende verdroging, vermesting en versnippering. Hierdoor is er sprake van een 
enorme afname van de insectenrijkdom in het cultuurlandschap. Minder voedsel en meer predatie zijn daar directe gevolgen 
van. Vaak worden nesten ook onbedoeld verstoord bij landbouwwerkzaamheden op het veld. 
Als vrijwilliger sporen we nesten op en nemen zonodig beschermende maatregelen, zodat de boer er omheen kan rijden. 
Doorgaans leggen we een gevonden nest met eieren in een rieten mandje, dat vervolgens op dezelfde plek wordt ingegraven 
en gemarkeerd met 2 bamboestokken. De exacte locatie wordt genoteerd en e.e.a. wordt gecommuniceerd met de grondei-
gernaar/beheerder. Zodra een boer of loonwerker het perceel gaat bewerken (ploegen, mesten, zaaien, maaien ed.), neemt 
deze contact met ons op, zodat wij ter plaatse het mandje kunnen opnemen op het moment dat de boer met zijn machines in 
de buurt komt. Vaak ook geeft de boer aan dat hij of de loonwerker het mandje zelf wel zal verplaatsen en terugleggen. 
 

Door deze beschermingsmaatregelen komt het overgrote deel van de weidevogelnesten uit. Van belang is dan dat de kuikens 
voldoende voedsel en schuilgelegenheid (dekking) hebben, hetgeen cruciaal is voor het voortbestaan van weide- en akkervo-
gels. In De Lange Rekken kan dat aan de orde zijn voor wulp en gele kwikstaart. Er wordt dan een zogenaamde rustzone 
aangelegd in de omgeving van het nest. Een rustzone is een stuk land waar bijvpoorbeeld niet gemaaid wordt. De boer krijgt 
een vergoeding voor gederfde inkomsten. Kieviten broeden voor 85% op bouwland, ook maïsakkers. Daar dreigt voor kuikens 
altijd gevaar. Braakstroken en het uitstellen van bewerkingen vergroten de overlevingskans. Boeren die hieraan meewerken 
komen eveneens in aanmerking voor een vergoeding van het Brabants Landschap. 
 

Resultaten 
Er zijn door de loopgroep 23 nesten ‘beschermd’ van 3 verschillende soorten weidevogels (Kievit, Scholekster, Wulp). Er 
werden in die 23 nesten  bij elkaar 84 eieren aangetroffen. Het aantal succesvolle legsels bedroeg 10 van de 23, waarbij 37 
juvenielen zijn geteld. Het voortplantingssucces bedraagt derhalve 44%. 
 

Tussen half maart en begin juli is in wisselende samenstellingen minimaal éénmaal per week een veldbezoek uitgevoerd  Op 
23 maart vonden we het eerste kievitslegsel, het laatste op 28 mei, beide op een maisakker van Leenaars. Op zijn akkers 
werden verreweg de meeste nesten gevonden. Jammer was, dat nav. een bij hem slecht gevallen krantenartikel over het 
kerngebied, één agrariër ons met onmiddellijke ingang de toegang tot zijn land verbood en de reeds gekarteerde nesten heeft 
ondergeploegd. Op zijn akker waren reeds 5 kievits-legsels in een mandje gelegd en met stokken gemarkeerd; deze konden 
niet meer verder konden worden gevolgd. Zowel op en boven de gronden van De Vet en het kerngebied Lange Rekken zagen 
we meermaals meerdere wakende en alarmerende kieviten, hetgeen echter alleen in het kerngebied tot de vondst van een 
kievitsnest leidde. Toch denken we dat op de percelen van De Vet wèl 1 of 2 Kievit-koppeltjes een nest hebben gehad. Maar 
dus zonder een nest of juvenielen gevonden te hebben. Het grote aantal zwarte kraaien zal wellicht de oorzaak daarvan zijn. 
Tijdens één van mijn bezoeken aan het kerngebied heb ik daar een keer 7 jonge kievitskuikens gezien. Tijdens de BMP-
kartering van het kerngebied dit jaar door Guido Stooker (zie § 4.5.2) zijn er op basis van autoclustering tenminste 5 broed-
paartjes vastgesteld. In het kerngebied waren overigens geen beschermende maatregelen nodig.  
 

Net als in 2020 werd ons werk in het verslagjaar bemoeilijkt door Coronabeperkingen. Groepsbijeenkomsten met de boeren 
waren daardoor niet mogelijk. Communicatie vond noodgedwongen individueel plaats, telefonisch of bij een toevallige ontmo-
eting op het land. De samenwerking met de boeren was verder naar volle tevredenheid. Het enthousiasme onder de boeren, 
met name Leenaars en De Vet, groeide met de dag. Nieuwe legsels werden aangeduid en/of door de boer zelf beschermd en 
gemarkeerd. Meestal ging het om kievitseieren, éénmaal om die van een scholekster. Ook werd ik door De Vet getipt dat hij 
bij het maaien op een grasland van zijn zwager (Melkveehouderij Veelon Melktap Bredestraat Rijen) een wulpennest met 3 
eieren had gevonden en dat hij daarom een grote strook gras rondom het nest niet had gemaaid. Toen ik de volgende ochtend 
het nest controleerde, bleek het ondertussen helaas gepredeerd te zijn. Er liep een ‘spoortje’ naartoe; de eieren waren weg. 
Bij een ander wulpennest hadden we meer geluk. Loek en ik hadden het nest gelokaliseerd in een weiland van agrariër Van 
Beek. Met toestemming hebben we een strook van 5x5 meter rondom het nest gemarkeerd. Het plaatsen van een elektrisch 
raster een week later bleek niet meer nodig omdat de eieren een dag eerder bleken te zijn uitgekomen. Mevrouw Van Beek, 
die ter plaatse aan het maaien was, meldde ons dat zij vanuit haar tractor drie jonge wulpen had gezien aan de rand van het 
perceel. Op de percelen van agrariër De Vet hebben we geen nesten kunnen markeren.  
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Voortplantingssucces boerenlandvogels (Loopgroep Lange Rekken) in 2021 Frans Stoop (KNNV-afd.Tilburg)

Bedrijf # Soort Gewas Vinddatum Ei Nest Uit % Verlies Bescherming bij

Dirven 1 Kievit Peulvr. 26-mrt 4 verstoord 0 0,0% Ploegen/eggen

2 Kievit Peulvr. 26-mrt 4 verstoord 0 0,0% Ploegen/eggen

3 Kievit Peulvr. 26-mrt 4 verstoord 0 0,0% Ploegen/eggen

4 Kievit Peulvr. 26-mrt 4 verstoord 0 0,0% Ploegen/eggen

5 Kievit Peulvr. 26-mrt 4 verstoord 0 0,0% Ploegen/eggen

Van Beek 6 Kievit Gras 9-apr 4 Uit 4 100,0%

7 Wulp Gras 28-mei 4 Uit 3 75,0% Maaien

Leenaars 8 Kievit Mais 23-mrt 4 Uit 4 100,0% Bemesten/ploegen

9 Kievit Mais 24-mrt 4 Uit 4 100,0% Bemesten/ploegen

10 Kievit Mais 24-mrt 3 Uit 3 100,0% Bemesten/ploegen

11 Kievit Mais 25-mrt 5 Niet uit 0 0,0% Ploegen/eggen Bemesten/ploegen

12 Kievit Mais 9-apr 4 Uit 4 100,0% Ploegen/eggen

13 Kievit Mais 16-apr 4 Niet uit 0 0,0% Onbevruchte eieren Ploegen/eggen

14 Kievit Mais 23-apr 4 Uit 4 100,0% Ploegen/eggen

15 Scholekster Mais 30-apr 3 Uit 3 100,0% Ploegen/eggen/

16 Kievit Mais 14-mei 3 Niet uit 0 0,0% Verlaten Zaaien

17 Kievit Mais 14-mei 4 Uit 4 100,0% Zaaien

18 Kievit Mais 14-mei 1 Niet uit 0 0,0% Verlaten Zaaien

19 Kievit Mais 14-mei 2 Niet uit 0 0,0% Onbekend Zaaien

20 Kievit Mais 15-mei 4 Niet uit 0 0,0% Predatie Zaaien

21 Kievit Mais 28-mei 4 Uit onb. ?? Zaaien

van Loon 22 Wulp Gras 13-jun 3 Niet uit 0 0,0% Predatie

Gem.T. (kerngebied) 23 Kievit Gras div. 4 Uit 4 100,0% nvt.

TOTAAL AANTAL 23 nesten / 3 soorten 84 37 (= 44%): 10 van de 23 nesten succesvolle legsels

tabel 4.5.5.1: Overzicht van gemarkeerde nesten door de loopgroep Lange Rekken in het 

Rijensbroek in 2021 en het voortplantingssucces per nest 

foto  
teruggeplaatst mandje, 
direct na grondbewerking.  
 
foto : wulpen-nest 
met 4 eieren.  
 
foto : uitgespaard 
wulpen-nest,  
 
foto  gele kwik-
staart met insect in bek.  
 
foto  jonge Kievit-pul 
op de maïsakker  
 
(alle foto’s: Frans Stoop) 

De status van het nest (in dit geval: ‘gepredeerd') wordt meteen in het veld digitaal vastgelegd in de database. (foto: Frans Stoop) 
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Er is in 2021 geen gebruik gemaakt van een vergoedingsregeling in het kader van aangepast of uitgesteld agrarisch beheer. 
Dit in tegenstelling tot 2020 toen éénmaal een vergoeding is uitgekeerd voor het niet maaien van een strook gras ten behoeve 
van jonge wulpen. 
 

Tijdens onze veldbezoeken werden ook tal van andere vogelsoorten waargenomen, waaronder meerdere broedparen van 
typische akker- en akkerrandvogels. Langs akker- en enkele slootkanten werden meerdere broedparen van bijvoorbeeld grasp-
ieper en veldleeuwerik waargenomen. Opvallend dit jaar was het grote aantal gele kwikstaarten. Vaak werden 8 tot 10 van die 
mooie gele vogeltjes gezien. Tijdens een rondje in het kerngebied heb ik er eens meer dan 20 geteld. Dat is beduidend meer 
dan in voorgaande jaren. Eénmaal werd een kwartel gehoord. Deze waarneming werd nog weer bevestigd door Guido Stooker 
die tijdens een vroege ochtendronde èn een late avondronde de karakteristieke kwartelroep ook hoorde.  
 

Vindplaatsen legsels 

wit  =  Kievit 
blauw  =  Scholekster 
bruin    =  Wulp 
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§ 4.5.6  Avifauna – Overige jaarrondtelling van vogels in het kerngebied door Guido Stooker 
 mmv. Frans Stoop 
 

Behalve voor tellingen in het kader van een Monitoring-meetnet zijn Frans en Guido buiten de broed- en trekperiode ook 
regelmatig in het terrein om dagvlinders te tellen, opname van waterstanden te doen of voor beheeradvisering. Feitelijk wordt 
het gebied gemiddeld wel 3 à 4 keer per week bezocht. Niet bij alle bezoeken, maar toch wel regelmatig worden daarbij de 
waarnemingen van vogels meegenomen. Op die wijze worden nogal wat vogels gezien die het gebied incidenteel aandoen: 
trekvogels, wintergasten, zwervers of zomaar een verdwaalde vogelsoort. Een mooi voorbeeld daarvan zijn waarnemingen 
van Blauwe kiekendief en Lepelaar. De notatie van dit soort niet-systematische waarnemingen gebeurt door het hoogste aantal 
van een soort in die week in een Excel-file in te voeren. Alléén vogels die een duidelijke binding met het gebied hebben (aan 
de grond of op het water, in de begroeiing of jagend boven het veld) worden geteld. Overvliegende vogels of vogelgroepen 
(trekvogels, slaap- of foerageertrek) worden niet meegenomen. Ook wordt er onderscheid gemaakt in vogels die specifiek van 
het boerenlandvogelgebied (het kerngebied) gebruik maken en vogels die op particuliere gronden in de omgeving daarvan 
worden waargenomen. Een mooi voorbeeld daarvan is de Wulp. Deze is op één keer na nooit in het kerngebied waargenomen, 
maar wèl vele malen op de omringende agrarische percelen vastgesteld (zelfs als broedvogel).  
 

In totaal zijn er in 2021 in tenminste 85 ‘hele of halve’ veldbezoeken 6124 vogels (exemplaren) geteld, verdeeld over 76 
soorten. Het gemiddeld aantal getelde soorten per telweek bedroeg 19; het maximale aantal verschillende soorten vogels dat 
in één week werd geteld was 36. In de broedtijd (wk.15-25) lag het gemiddelde op 29 soorten. In tabel 4.5.6 op de volgende 
pagina is een samenvatting van de volledige lijst weergegeven van vogelsoorten die in 2021 zijn waargenomen en op enigerlei, 
hiervoor genoemde wijze, gebruik maakten van het kerngebied. Vergelijken we de telresultaten met de beschikbare gegevens 
van 2019 en 2020 dan kan er gesproken worden van een duidelijke toename in het aantal waargenomen vogelsoorten en het 
aantal soorten per telweek. Hieronder is een TOP-10 van de beschikbare gegevens van de afgelopen drie jaar gepresenteerd, 
waarin de qua totaal dat jaar waargenomen aantallen van de meest voorkomende vogelsoorten zijn vermeld. Er zit tussen de 
jaren weinig verschil in welke soorten dat zijn; wèl in aantal waargenomen exemplaren. 

 
Wat opvalt zijn de hoge aantallen vinken (maar ook kepen, kneutjes, putters, groenlingen, veldleeuweriken en graspiepers 
scoren hoog). Deze aantallen zijn grotendeels gekoppeld aan de trekperioden, met name de herfsttrek, waarbij deze zaadeters 
vooral worden gezien op en rond de overblijvende graanakker en met name op de bladrammenas-akker, kruidenrijke akker-
randen en keverbanken. Ook rietgorzen stellen die akkerranden op prijs; ze zijn ‘tuk’ op de zaden van de daarin overblijvende 
en veelvoorkomende planten van Bijvoet. De hoge aantallen spreeuwen zijn het gevolg van de grote zwermen die na de 
broedtijd gezamenlijk op de graslanden foerageren. Kramsvogels zijn er gedurende korte tijd in het najaar ook in tientallen te 
zien; in de bomen op de donk en langs het zandpad, maar vaak ook foeragerend in de vochtige graslanden. Zwarte kraaien 
zijn er daarentegen het hele jaar en soms in grote aantallen aanwezig. Ze broeden in de bossen van de Rekken en in erfbe-
plantingen en laanbomen in de omgeving, maar foerageren met tientallen op het omringende cultuurland.  
 

De Kievit wordt door het jaar heen regelmatig gezien. Deze weidevogel heeft dit jaar veel meer dan eerdere jaren gebroed in 
het kerngebied. Maar pleisterende Kieviten zijn helaas nog geen alledaags verschijnsel in het nieuw ingerichte vogelgebied. 
Ook hier geldt: te droog, te weinig reliëf en te weinig plasdras. Het aantal waargenomen Scholeksters blijft voorlopig nog laag. 
Zoals gemeld, broeden er Wulpen in de graslanden ten zuiden van het kerngebied. Deze zijn gedurende de broedtijd veelvuldig 
gezien en gehoord, maar komen vrijwel niet in het kerngebied aan de grond. Ook hiervoor geldt plasdras als toverwoord. 
 

Water- en moerasvogels zijn er nog maar weinig. Meerkoeten en Waterhoentjes zijn niet of nauwelijks gezien. Wèl Aalscholver, 
die de nieuwe brede, reeds visrijke sloten hebben ontdekt. Blauwe reiger wordt vrijwel elk veldbezoek geturfd. De Grote zil-
verreiger vooral in het winterhalfjaar, maar afgelopen jaar 2021 voor het eerst ook best wel vaak in het zomerseizoen. Men 
stelt wel eens dat de Blauwe en Grote zilverreiger thans bijna evenveel voorkomen. In de Lange Rekken is dat niet zo. De 
verhouding blauwe/zilverreiger ligt in het gebied qua waarneemfrequentie ongeveer op 3:2, maar in aantal waargenomen 
exemplaren scoort de blauwe met ca.2:1 duidelijk hoger. Bijzonder waren de waarnemingen van twee exemplaren van de 
Lepelaar. De waadvogel werd gedurende een aantal weken in de Lange Rekken, maar ook in de Koeweiden, de Reeshofweide 
en de Dongevallei waargenomen. Grauwe ganzen werden vóór en in de broedtijd zeer frequent in het terrein gezien; deels 
broedpaartjes van het moerasgebied in de Rekken, maar ook van buiten het kerngebied. Andere vogelsoorten die vanuit het 
bosreservaat werden gehoord zijn ondermeer Koekoek en Waterral. Eenmaal werd in het voorjaar tijdens een veldbezoek aan 
het boerenlandvogelgebied in het naastgelegen wilgenbos ook een Wielewaal (!) gehoord. 

aantal waarnemingen  2019-2021 2019 2020 2021

aantal telweken 23 42 52

aantal getelde exemplaren 3538 5240 6124

gecorrigeerd naar aantal telweken (52) 7999 6488 6124

aantal waargenomen vogelsoorten 57 63 76

gemid. aantal soorten per telweek 16 16 19

TOP-10  2019 aantal TOP-10  2020 aantal TOP-10  2021 aantal

vink 1027 vink 977 vink 1261

spreeuw 511 spreeuw 936 spreeuw 933

houtduif 496 zwarte kraai 676 grauwe gans 408

zwarte kraai 317 kievit 645 zwarte kraai 351

putter 219 grauwe gans 536 houtduif 316

kievit 158 houtduif 222 kievit 316

groenling 91 kauw 144 veldleeuwerik 251

grauwe gans 70 groenling 86 kramsvogel 205

graspieper 65 putter 79 graspieper 203

boerenzwaluw 64 graspieper 76 kneu 181
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Soorten die substantieel meer dan voorheen in de Lange Rekken werden gezien, zijn doortrekkende steltlopertjes. Watersnip, 
Bokje, Oeverlopers, Witgatje, Kleine plevier en Groenpootruiters werden veel vaker gezien dan voorgaande jaren. Dat heeft 
natuurlijk alles te maken met de grote lengte aan kale oevers langs de nieuw gegraven sloten. De aantallen zullen bij het 
verder begroeien van de sloottaluds in de toekomst weer afnemen. Tenzij het zo gewenste plasdras-perceel wordt gereali-
seerd! Dat geldt ook voor de Kieviten.  
 

Tenslotte aandacht voor de roofvogels. Buizerds wordt vrijwel elk bezoek waargenomen; ze broeden in het naastgelegen bos. 
Daar broedt ook de Havik, waarvan prooiresten (Hout- en Holenduif) in het terrein worden aangetroffen. In het winterhalfjaar 
scheert de Sperwer over de akkers in de hoop een onvoorzichtig zangvogeltje te verschalken. Opmerkelijk waren meerdere 
waarnemingen tijdens de broedtijd van een koppeltje Boomvalk, aan het eind van de zomer ook met 2 juvenielen! Jagende 
Blauwe kiekendieven werden driemaal gezien en tijdens de MAS-telling ook éénmaal een jagende Bruine kiekendief. In het 
voorjaar werd eenmaal een Slechtvalk en twee keer een Smelleken waargenomen. Op diverse avonden werd in het naastlig-
gende bosreservaat De Rekken een Bosuil gehoord.  
 

tabel 4.5.6: Jaarrondtelling 2021 Avifauna Lange Rekken (kerngebied) 
 

In nevenstaande overzichtstabel is voor 2021 het 
totaal aantal waargenomen exemplaren aangege-
ven per soort (dus op basis van het hoogste aantal 
exemplaren per week), alsmede de waarneemfre-
quentie in % van het aantal waarneemweken (52). 
 

 

  

aantal telweken 52

soort N-max freq. freq.-% soort N-max freq. freq.-%

aalscholver 5 5 10% kokmeeuw 87 5 10%

blauwe kiekendief 3 3 6% koolmees 83 39 75%

blauwe reiger 85 45 87% kramsvogel 205 14 27%

boerenzwaluw 84 15 29% kwartel 2 2 4%

bokje 4 3 6% lepelaar 4 3 6%

boomkruiper 25 21 40% merel 18 14 27%

boompieper 18 11 21% nijlgans 57 22 42%

boomvalk 9 5 10% oeverloper 5 4 8%

brandgans 1 1 2% patrijs 3 2 4%

buizerd 79 47 90% pimpelmees 38 26 50%

canadese gans 34 13 25% putter 116 15 29%

dodaars 1 1 2% rietgors 42 11 21%

fitis 2 2 4% roodborst 22 16 31%

fazant 25 17 33% roodborsttapuit 47 20 38%

gaai 28 20 38% scholekster 12 6 12%

gele kwikstaart 41 12 23% slechtvalk 1 1 2%

gierzwaluw 45 9 17% smelleken 2 2 4%

goudfazant 1 1 2% soepeend 11 7 13%

gr.bonte specht 7 6 12% spotvogel 1 1 2%

gr.gele kwikstaart 4 4 8% sperwer 3 3 6%

gr.zilverreiger 47 34 65% spreeuw 933 38 73%

grasmus 19 13 25% stormmeeuw 25 2 4%

graspieper 203 37 71% sijs 15 1 2%

grauwe gans 408 25 48% tapuit 2 2 4%

groenling 83 9 17% torenvalk 29 25 48%

groenpootruiter 3 3 6% veldleeuwerik 251 22 42%

havik 12 11 21% vink 1261 47 90%

heggenmus 3 3 6% waterhoentje 2 2 4%

holenduif 85 17 33% watersnip 15 8 15%

houtduif 201 41 79% wilde eend 156 32 62%

huiszwaluw 9 3 6% winterkoninkje 13 11 21%

kauw 2 1 2% witgatje 44 21 40%

keep 29 3 6% witte kwikstaart 69 19 37%

kievit 316 24 46% wulp 5 4 8%

kl.mantelmeeuw 9 5 10% zanglijster 1 1 2%

kl.plevier 2 2 4% zilvermeeuw 5 2 4%

kneu 181 10 19% zwarte kraai 351 45 87%

knobbelzwaan 14 4 8% N-exemplaren 6124

koekoek 1 1 2% N-soorten 76

LANGE REKKEN Jaarrond-Avifauna 2021
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§ 4.5.7  Overige waarnemingen in de Lange Rekken in 2021 door Guido Stooker & Frans Stoop 
 

Tijdens onze inventarisaties van planten en vogels is terloops natuurlijk ook gekeken naar andere natuurwaarden, zonder 
daarbij systematisch te werk te gaan. Daarbij zijn vooral zoogdieren en vlinders genoteerd, maar ook andere bekende fauna-
elementen zijn opgeschreven.  

 

Zoogdieren 
Vanuit het bosgebied komen elke nacht reeën in het gebied van de Lange Rekken foerageren. Vooral in het voorjaar tijdens 
onze vroege vogelrondes komen we deze dieren tegen. Meestal zijn dat er een stuk of 2-4, het maximale aantal waargenomen 
reeën bedraagt een roedel van 6 stuks. In de rest van het jaar laat een enkeling zich zien gedurende de avondschemering. 
Tijdens de rammeltijd van de hazen (febr.-april) laten de hazen zich veel zien. Het maximale aantal tegelijkertijd waargenomen 
hazen in en om het boerenlandnatuurgebied tussen Flaassendijk en het bosgebied De Rekken ligt op 5 exemplaren. Tijdens 
een veldbezoek in de avond is door Guido tweemaal een speurende vos  waargenomen. Uitwerpselen van deze rover en ook 
van bunzing/hermelijn (?) zijn eveneens in het gebied gezien. Frans heeft een ontmoeting gehad met een jonge Muskusrat. 
Naast de vele molshopen zijn er twee dode Mollen aangetroffen. Behalve de vele muizenholletjes die op de ringdijk en de 
akkers zijn gezien, werden er ook twee waarnemingen van Rosse woelmuis gedaan. 
 

Dagvlinders 
Omdat we zoveel in het veld komen om vogels en plantjes te inven-
tariseren, komen we natuurlijk ook veel vlinders tegen. In totaal zijn 
er 15 soorten dagvlinders waargenomen. De bloemrijke akkerran-
den en keverbanken trokken tot laat in het najaar veel vlinders aan. 
Het talrijkst door het jaar heen waren de Kleine koolwitjes. Maar 
tijdens de soort-vliegtijd werd ook het Oranje zandoogje soms met 
100-den geteld, met name langs de schrale berm van het zandpad 
Flaassendijk. Tijdens de ‘najaar-vlindertrek’ werden per bezoek ook 
10-tallen Atalanta’s en Dagpauwogen waargenomen. Het meest 
bijzonder was de aanwezigheid van het Oranjetipje langs de Donge 
en in Geert’s perceel vol met Pinksterbloemen ten zuiden van de 
donk. Hiernaast een tabelletje van alle door ons waargenomen dag-
vlindersoorten met de getelde exemplaren.  
 

Overige incidentele waarnemingen 
Naast dagvlinders zijn er in het gebied ook nog waarnemingen van de volgende fauna vastgelegd: libellen/juffers >> Blauwe 
(blauwgroene) glazenmaker, Grote keizerlibel, Platbuik, Oeverlibel, Weidebeekjuffer en het Lantaarntje. In de rij eiken langs 
de toegangsweg naar de donk werden nesten van de Processierups aangetroffen. Ook de Grote sabelsprinkhaan is regelmatig 
waargenomen in de hoge ruigtevegetaties op de ringdijk. Deze waarnemingen zijn niet ingevoerd in Waarneming.nl. Marcel 
Mutsaers heeft voorts in de Rekken nog Anabolia nervosa (een schietmot), Valenzuela flavides (een stofluis) en de larve van 
Cladius grandis (een bladwesp) gefotografeerd. Het leidt geen twijfel dat met zoveel sloten en natuurvriendelijke oevers het 
aantal en soortenspectrum van de water- en amfibische insecten de komende jaren sterk zal toenemen. Een gerichte monito-
ring daarvan kan heel zinvol en voldoening gevend zijn. Voorts zijn Bruine en Groene kikker(-complex) en Gewone pad waar-
genomen. Wat betreft de vissen zijn Snoek en Stekelbaarsjes vastgesteld. Doelsoorten van het waterschap ter plaatse zijn 
Poelkikker, Kleine watersalamander en de Kleine modderkruiper. Gerichte inventarisaties zullen deze moeten aantonen.   
    

soort              datum 29-3 9-4 28-4 7-5 11-5 23-5 14-6 25-7 3-8 12-8 24-8 2-9 14-9 8-10 Totaal

atalanta 8 2 1 7 4 8 12 2 44

bont zandoogje 2 1 4 2 3 12

boomblauwtje 1 1 2

citroenvlinder 1 1 1 1 4

dagpauwoog 1 5 4 3 1 2 4 1 21

distelvlinder 2 2 4

groot koolwitje 8 2 1 11

hooibeestje 2 1 4 1 8

klein geaderd witje 3 1 1 5

klein koolwitje 2 1 4 14 25 45 23 12 6 132

kleine vos 1 1 2

kleine vuurvlinder 1 2 1 1 5

oranjetipje 4 2 1 7

oranje zandoogje 12 8 100 25 2 147

aantal exemplaren 1 4 14 5 2 6 40 48 157 52 18 8 4 1 360

aantal soorten 1 3 5 3 2 2 7 9 9 5 4 2 1 1 13

Links een jonge Muskusrat, midden een frequent gebruikte reeënwissel door de graanakker op de donk en rechts reeënprints op de kale slootoever. 

tabel 4.5.7: Dagvlinders 2021 in de Lange Rekken (kerngebied) 
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§ 4.5.8  Waterstanden in het kerngebied in 2021 door Guido Stooker 

 

Het waterbeheer vormt het belangrijkste beheer(s)aspect in vogelgebied De Lange Rekken. Weidevogels verlangen een hoge 
grondwaterstand. Die kan bereikt worden door het slootpeil te verhogen. Het kerngebied vormt een zelfstandig peilgebied met 
een onafhankelijk van de omgeving in te stellen slootpeil. De hoogte ervan wordt bepaald door een overloopstuwtje [GT] aan 
het eind van de centrale sloot door het gebied. In de juridische bezwarenprocedure voorafgaande aan de realisatie van het 
herinrichtingsproject is met de omringende agrariërs afgesproken dat het slootpeil in het ‘vogelgebied’ na afronding van het 
project (sept. 2020) in drie fases omhoog gaat van 3,70m+NAP tot in 2023 naar 4.10m+NAP.  
 

Omdat er op 1 januari nog geen peilschaal was geplaatst op het 
stuwtje [GT], heb ik eigenhandig in een sloot in het laagste deel 
van het terrein een peilschaal geplaatst [GS], die ik heb ingeme-
ten op basis van de bekende NAP-hoogte van het naastgelegen 
perceel. Na veel aandrang van mij is op 1 mei langs stuwtje [GT] 
ook een peilschaal op NAP-hoogte geplaatst. De stuw werd inge-
steld op 3,70m+NAP (zie foto). Naast dit stuwtje is er tegelijkertijd 
een overloopstuw geplaatst in de A-waterloop langs de Flaassen-
dijk [FD]. Deze is eveneens vanaf 1 mei voorzien van een peil-
schaal, waarvan ik de standen ‘zo nu en dan’ opneem. Tenslotte 
is er reeds lang bestaande stuw De Rekken [RK] in de Dongeloop 
ter hoogte van de sifon onder de Vierbunderweg.  

 
De gemeten waarden van alle 4 stuwen  worden gepresenteerd in onderstaande grafiek. Bij peilschaal [GS] meet ik dus vanaf 
01-01-2021 het slootpeil in aantal cm-mv (beneden maaiveld), maar deze worden in de Excel-tabel automatisch omgerekend 
naar NAP-hoogte. De gemeten waterhoogte staat dit afgelopen jaar vanzelfsprekend op de afgesproken 3,70m+NAP, welke 
ingesteld wordt bij stuwtje [GT]. Tot het einde van het voorjaar lag het slootpeil gemiddeld iets onder die gewenste waarden. 
Het lijkt erop dat de ondergrond van het gebied nog niet ‘verzadigd’ was. Bij hevige regenval wordt dat tijdelijk enkele centi-
meters meer, omdat achter de stuw soms wat waterplanten (Elodea) bleven hangen, waardoor het water enigszins werd op-
gestuwd. In het voorjaar was er sprake van een regelmatige suppletie vanuit de Donge via het aangebrachte pompgemaal (zie 
foto). Later bleek de pomp verstopt en is er gedurende maanden geen ‘extra’ water ingelaten. Er blijken afspraken te bestaan 
tussen de gemeente en het waterschap dat de pomp niet automatisch aanslaat als het waterpeil in de Donge lager is dan 
3,55+NAP bij stuw De Rekken. Dat betekent dat in het winterhalfjaar geen water wordt ingepompt, omdat het winterpeil op de 
Donge dan permanent lager ligt dan die ingestelde waarde. 
 

De waterstanden bij stuw [FD], resp. stuw [RK] worden op basis van het agrarische belang bepaald door het waterschap en 
gebeuren volgens een vastgesteld waterbeheerplan. Het peil bij stuw [FD] lag vanaf 1 mei 2021 tussen de 3,74m-4,01m +NAP,  
dus gelijk aan, maar in de loop van het jaar meestal hoger dan het peil in het kerngebied!  Het zomerpeil bij stuw [RK] in de 
Dongeloop schommelde tussen 3,55m-3,68m +NAP. Op 21 oktober werd plotseling een hoogte 3,48m +NAP gemeten. Blijk-
baar was de datum voor het instellen van het winterpeil gepasseerd. Navraagt bij het waterschap leert dat in het ‘winterhalfjaar’ 
bij stuw [RK] ‘in principe’ een winterpeil van 3,40m +NAP wordt gehanteerd. Het zomerpeil wordt daar op meestal rond 1 april 
op 3,70m +NAP ingesteld. Dat blijkt echter niet uit de grafiek. Op basis van mijn waarnemingen ligt het zomerpeil ruim 10cm 
lager en het winterpeil gemiddeld iets minder dan 10cm hoger! (NB: de peilen verschillen overigens ca.10cm met eerdere 
jaren: voorheen zomerpeil van 3,60m +NAP en winterpeil van 3,30m +NAP, maar vanwege de droogte van de afgelopen jaren 
zijn deze peilen bijgesteld). Het peil in de Donge lag dus het gehele jaar onder het gewenste peil in het kerngebied.  

 
grafiek 1: Gemeten peilen van het oppervlaktewater in en rondom de Lange Rekken in 2021 

GT 

FD 

RK 
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Peilschalen in en om de Lange Rekken 2021 
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§ 4.5.9  Monitoringplannen 2022  

 

Flora 
Er wordt komend jaar geen integrale flora-inventarisatie gehouden. Wèl wordt de plantensoortenlijst van 2021 ge-updated met 

vondsten van nieuwe soorten. 
 

Insecten 
Guido Stooker heeft het voornemen om een beeld te krijgen van de insectenrijkdom in de akkers, ruige graslanden en kever-

banken. Daarbij borduurt hij qua methodiek voort op bestaand onderzoek dat in vergelijkbare Partridge-projecten is uitgevoerd. 

Er worden 12 potvallen in verschillende ecotopen geplaatst en elke week worden de daarin verzamelde insecten op Orde en 

deels op Familie gesorteerd en geteld. Daarna wordt het ‘uitgelekt’ gewicht bepaald en daarmee de biomassa van de gevangen 

insecten. Het gaat daarbij met name om de Coleoptera (kevers) en Arachnidae (spinnen). Juveniele akker- en weidevogels 

zijn voor hun voedsel vooral aangewezen op de middenmaat of kleiner van deze entomofauna-groepen. Het doel van dit 

onderzoek is om kwalitatieve relaties te leggen met het voorkomen van insectenetende vogels en de beschikbare biomassa 

aan insecten. De vraag is dan of het actuele op boerenlandvogels gerichte beheer effectief is voor het bevorderen van deze 

vogelgroep. Het ligt daarom in de bedoeling om dit onderzoek na 2 en na 4 jaar weer te herhalen. 
 

Voorts zou het interessant zijn om de Libellen en Dagvlinders wat systematischer bij te houden. Met de aanleg van natuur-

vriendelijke oevers met een soortenrijke vegetatie wordt het vooral interessant om te monitoren of de groep van libellen en 

waterjuffers zowel in aantal als soortenrijkdom toeneemt. Gezocht wordt naar personen die dit (eventueel samen met ons) 

zouden willen oppakken. 
 

Amfibieën en Vissen 
Er bestaan geen plannen om jaar deze groep (kikkers, watersalamanders) onderzoek te doen. Toch zou dit in een gebied met 

een boerenlandnatuur-doelstelling wel heel interessant zijn. Gezocht wordt naar personen die dit (eventueel samen met ons) 

zouden willen oppakken. 
 

Avifauna 
Vanzelfsprekend gaan we door met de Broedvogelkartering (BMP/A), de WAVO- en MAS-tellingen en het noteren van alle 

vogels tijdens onze veldbezoeken. Het Vrijwillige Weidevogelbeschermings-team neemt zich ook weer voor in het komende 

jaar de nestbescherming en begeleiding van de deelnemende agrariërs voort te zetten.  
 

Water 
De 4 peilschalen in het gebied worden ook in 2022 weer gemeten. Het zou interessant zijn om de gegevens die gemonitord 

worden in de vislift-installatie ook voor het publiek beschikbaar komen.  
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4.6 DE REKKEN 
 

4.6.1.  Paddenstoelen in bosgebied De Rekken in 2021 door Guido Stooker 
  mmv. José Langens  
 

Het afgelopen jaar heeft de Paddenstoelenwerkgroep van de KNNV-afd.Tilburg voor het eerst een bezoek gebracht aan het 
bosgebied van de Rekken. Er zijn twee veldbezoeken aan het gebied gebracht: op 19 september en op 22 oktober 2021; beide 
ochtendexcursies duurden een halve dag. Ondanks dat het gebied slecht toegankelijk is (er zijn geen paden en de sterke 
bramenondergroei is voor een paddenstoelexcursie nogal beperkend) werden er toch veel verschillende paddenstoelen gezien 
en enkele bijzondere waarnemingen gedaan. 

 
Jong bos 
De Rekken is een relatief jong bos, midden 80-er jaren van de vorige eeuw aangeplant in het kader van de ruilverkaveling 
Gilze-Bavel-Rijensbroek. De merendeels vochtige bossen zijn heel planmatig in opstanden van verschillende boomsoorten 
aangelegd. De bosvakken bestonden oorspronkelijk uit Populier, Es, Wilg en Zomereik. Later zijn daar spontaan andere boom-
soorten, zoals Zwarte els, Vogelkers, Lijsterbes, Boswilg en moerasstruwelen in de struiklaag gaan groeien. Het bos ligt in een 
smalle zone (max.100m breed) langs het Wilhelminakanaal en staat als gevolg van de hogere waterstand in het kanaal hydro-
logisch gezien onder relatief sterke kwelinvloed daarvan. Het bosbeheer bestond tot voor kort al tientallen jaren uit een ‘niets-
doen-beheer’. In 2021 is echter de door de Essentaksterfte-ziekte aangetaste Essenopstand grootschalig gekapt. Die taksterfte 
wordt veroorzaakt door het Vals essenvlieskelkje (Hymenoscyphus fraxineus), een invasieve schimmel-exoot uit Oost-Azië, 
die inmiddels vele Essenbossen in Nederland fataal is geworden.  
 

Het jaar 2021 wordt (in tegenstelling tot de drie voorgaande jaren) weerkundig gekenmerkt door een koud, nat voorjaar, een 
normale, maar regenrijke zomer en een natte herfstperiode. Het gebied was mycologisch gezien nog een ‘onontgonnen’ ge-
bied, maar de verwachtingen waren vanwege de natte omstandigheden toch hooggespannen. De deelnemers aan de eerste 
excursie waren: Irma Biemans, Beppie Verhagen, Cor en Marij Klijsen, Perry Hoek, Henriëtte Stuurman, Mieke Leerschool, 
Loes van Gorp, José Langens en Guido Stooker. Tijdens het tweede veldbezoek waren Bart Horvers, Marcel Mutsaers, Beppie 
Verhagen, Guido Stooker en José Langens aanwezig. Alle waarnemingen zijn door laatstgenoemde gevalideerd en voorzien 
van de correcte benaming. Vrijwel alle paddenstoelen zijn ingevoerd op Waarneming.nl. Voorts dank aan Bart Horvers voor 
de determinatie van enkele minipietertjes en het beschikbaar stellen van foto’s van enkele zeldzaamheden. Ook Marcel Mut-
saers wordt bedankt voor de mooie paddenstoelfoto’s en de foto hier rechtsonder.  

a 
b 

c 

Echte tonderzwam (l) op populier en Elzenweerschijnzwam op Zwarte els (r).  
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Resultaten 
Het bosgebied kent een hoog aandeel dik, staand of liggend dood hout. Uit de tabel blijkt dan ook dat het merendeel van de 
gevonden fungi een saprofytische levenswijze kent die kenmerkend is voor loofbossen (zowel op arme, als rijke bodems) met 
veel dode stobben, stammen, stronken, takhout en afgevallen bladeren. Een enkeling prefereert als substraat strooiselrijke 
humus of humusrijke grond. Tijdens het 1e veldbezoek is voornamelijk het elzen-eikenbos (a) aan de oostzijde van de Rekken 
bezocht (zie kaart hiervoor). Bij het 2e bezoek zijn in het centrale bosgebied het sterk in verval zijnde populierenbos (b) en 
daarna aan de uiterste westzijde het abeelenbos (c) geïnventariseerd. Er zijn gedurende beide excursies in totaal 109 ver-
schillende fungi gevonden, variërend van het uiterst minieme Doorschijnend langdraadwatje tot de flink uit de kluiten gewassen 
Echte tonderzwam. 
  

Tijdens het bezoek van 19 september werden in het elzen-eikenbos 39 verschillende soorten fungi gevonden. Op 22 oktober 
werden in het populierenbos 48 soorten aangetroffen en in het abeelenbos nog eens 40 andere paddenstoelen. Tijdens de 
verplaatsing werden in andere biotopen ook nog 4 andere paddenstoelen aangetroffen. De in dit jaarverslag gepresenteerde 
soortenlijst geeft per locatie de soortenlijst van elk onderzocht bostype. Tijdens het eerste bezoek waren de deelnemers en-
thousiast door het ontdekken van een fraai exemplaar van de Spikkelplooiparasolzwam, voorts ondermeer de Grondherten-
zwam, Asgrauwe kaaszwam, Blauwvlekkende fluweelboleet en het Heksenschermpje. Door de overvloedige bramengroei 
waar de deelnemers zich door heen moesten wringen, kreeg de excursie door het elzen-eikenbos het karakter van een echte 
expeditie. Het bezoek aan de aftakelende populierenopstand met veel liggend dood hout was ook nogal vermoeiend door de 
sterke vergrassing waardoor men de benen nogal hoog moest tillen, ook om de onder het bossige gras verborgen boomlijken 
te ontwijken. Maar dat dikke dode hout leverden wel interessante paddenstoelen op. Tot slot van die excursie dachten we nog 
even de abeelen-opstand te bekijken; beter toegankelijk dus snel gedaan. Maar het bosje was erg soortenrijk met andere 
soorten dan tot op dat moment die dag gevonden. Daar moeten we het volgend jaar maar beginnen! 
 

Vrijwel alle waargenomen fungi zijn niet zeldzaam, komen algemeen verspreid in Nederland voor en zijn niet bedreigd (TNB-

Rode Lijst NMV). Toch werden de liefhebbers verrast door enkele niet alledaagse vondsten. In het elzen-eikenbos werd het 

uiterst zeldzame Harig saffraanoorzwammetje aangetroffen en op de dikke stammen van omgewaaide populieren het ook al 

vrij zeldzame Bloedrode meniezwammetje. De Roodsteelfluweelboleet, de Vissige knolrussula en de Witte dwergpegelzwam 

zijn ook minder algemene tot zeldzame fungi. Op de Rode Lijst-Paddenstoelen van de NMV staan de Appelrussula en de 

Paarse schijnridderzwam, beide als ‘kwetsbaar’ aangemerkt. Natuurlijk werden er weer een aantal slijmzwammen (Myxomy-

cetes) aangetroffen die de interesse van fotograaf Bart Horvers hadden. Nog afgezien van de fraaie miniatuur-uitvoeringen 

van deze schimmels, zijn alléén al door de naamgeving soorten als het Doorschijnend langdraadwatje, het Fopdraadwatje en 

het Gewoon ijsvingertje het vermelden waard. De verschillende zakjeszwammen (Ascomycetes) die werden aangetroffen, 

zorgden voor de excursiedeelnemers ook voor een aantrekkelijke afwisseling met de ‘gewonere’ paddenstoelen, zoals bijvoor-

beeld het Eikelbekertje, Eivormig ruigkogeltje, Wimpervormig vlieskelkje, Genaveld sapbekertje en de Houtknotszwam (in de 

volksmond ook Dodemansvingers geheten). En wat te denken van een drillerig geleipuddinkje op een takje waar we door de 

kenners op gewezen werden en Klontjestrilzwam heet. Of de Echte Judasoor, die als je de onderkant bekijkt terecht deze na  

am draagt. Ik kijk al weer uit naar volgend jaar.  

    

       
Harig saffraanoorzwammetje (foto: Bart Horvers) 

Roze raspzwam (foto Marcel Mutsaers) Echte Judasoor (foto: Guido Stooker) 

Fopdraadwatje (foto: Bart Horvers) 

Glimmerinktzwammen (foto: Guido Stooker) 

Echte tonderzwam (foto Guido Stooker) 
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  tabel 4.6.1: Paddenstoelen in 2021 gevonden in bosgebied de Rekken 

 

 

 

0713060 Houtknotszwam Xylaria polymorpha elzen-eikenbos X 19-9-2021

0713060 Houtknotszwam Xylaria polymorpha populierenbos 22-10-2021

0365010 Klontjestrilzwam Exidia nucleata populierenbos X 22-10-2021

0082070 Knolparasolzwam Chlorophyllum rhacodes abeelenbos X 22-10-2021

0588010 Kogelhoutskoolzwam Daldinia concentrica abeelenbos X 22-10-2021

0592030 Korstvormig schorsschijfje Diatrype stigma elzen-eikenbos X 19-9-2021

0357010 Leerachtige korstzwam Porostereum spadiceum populierenbos X 22-10-2021

1123021 Meidoornmeeldauw Podospaera clandestina var. clan. elzen-eikenbos X 19-9-2021

0091310 Melksteelmycena Mycena galopus abeelenbos X 22-10-2021

26950 Mestplooirokje Parasola schroeteri elzen-eikenbos X 19-9-2021

0074070 Nevelzwam Clitocybe nebularis abeelenbos X 22-10-2021

54360 Opaalvaalhoed Hebeloma velutipes abeelenbos X 22-10-2021

0376040 Oranje aderzwam Phlebia radiata abeelenbos X 22-10-2021

0299039 Oranje druppelzwam Dacrymyces stillatus elzen-eikenbos X 19-9-2021

0299039 Oranje druppelzwam Dacrymyces stillatus populierenbos 22-10-2021

124010 Oranjegeel trechtertje Rickenella fibula elzen-eikenbos X 19-9-2021

124010 Oranjegeel trechtertje Rickenella fibula abeelenbos 22-10-2021

0557020 Paarse knoopzwam Ascocoryne sarcoides populierenbos X 22-10-2021

0281010 Paarse korstzwam Chondrostereum purpureum populierenbos X 22-10-2021

0074080 Paarse schijnridderzwam Lepista nuda abeelenbos X 22-10-2021

0091740 Papilmycena Mycena vitilis elzen-eikenbos X 19-9-2021

0091740 Papilmycena Mycena vitilis abeelenbos 22-10-2021

0216050 Parelstuifzwam Lycoperdon perlatum abeelenbos X 22-10-2021

359010 Pijpknotszwam Macrotyphula fistulosa abeelenbos X 22-10-2021

0319010 Platte tonderzwam Ganoderma lipsiense populierenbos X 22-10-2021

0319010 Platte tonderzwam Ganoderma lipsiense abeelenbos 22-10-2021

0437010 Plooivlieswaaiertje Plicaturopsis crispa abeelenbos X 22-10-2021

0204010 Plooivoetstuifzwam Calvatia excipuliformis abeelenbos X 22-10-2021

069520 Rimpelende melkzwam Lactarius tabidus abeelenbos X 22-10-2021

626020 Roestbruine kogelzwam Hypoxylon fragiforme elzen-eikenbos X 19-9-2021

0074049 Roodbruine schijnridderzwam Lepista flaccida populierenbos X 22-10-2021

0302010 Roodporiehoutzwam Daedaleopsis confragosa populierenbos X 22-10-2021

0302010 Roodporiehoutzwam Daedaleopsis confragosa abeelenbos 22-10-2021

0142130 Roodsteelfluweelboleet Xerocomus chrysenteron abeelenbos X 22-10-2021

0407030 Roze raspzwam Steccherinum ochraceum abeelenbos X 22-10-2021

0417020 Ruig elfenbankje Trametes hirsuta abeelenbos X 22-10-2021

0102030 Scherpe schelpzwam Panellus stipticus abeelenbos X 22-10-2021

0091620 Slijmsteelmycena Roridomyces roridus populierenbos X 22-10-2021

0005060 Sombere honingzwam Armillaria ostoyae elzen-eikenbos X 19-9-2021

77030 Spikkelplooiparasol Leucocoprinus brebissonii elzen-eikenbos X 19-9-2021

0091040 Suikermycena Mycena adscendens populierenbos X 22-10-2021

0022358 Tweekleurige trechterzwam Clitocybe metachroa populierenbos X 22-10-2021

0054209 Tweekleurige vaalhoed Hebeloma mesophaeum populierenbos X 22-10-2021

0425220 Vaalblauwe kaaszwam Postia subcaesia populierenbos X 22-10-2021

0626060 Vergroeide kogelzwam Annulohypoxylon multiforme populierenbos X 22-10-2021

126350 Vissige knotsvoetrussula Russula clavipes abeelenbos X 22-10-2021

0003110 Vliegenzwam Amanita muscaria abeelenbos X 22-10-2021

0382110 Waaierbuisjeszwam Polyporus varius populierenbos X 22-10-2021

0409060 Waaierkorstzwam Stereum subtomentosum elzen-eikenbos X 19-9-2021

0409060 Waaierkorstzwam Stereum subtomentosum abeelenbos 22-10-2021

0031100 Week oorzwammetje Crepidotus mollis populierenbos X 22-10-2021

0031100 Week oorzwammetje Crepidotus mollis abeelenbos 22-10-2021

0001089 Weidechampignon Agaricus campestris sl grasland X 29-10-2021

622211 Wimpersporig vlieskelkje Hymenoscyphus scutula populierenbos X 22-10-2021

31160 Wit oorzwammetje Crepidotus variabilis populierenbos X 22-10-2021

0116290 Witsteelfranjehoed Psathyrella piluliformis populierenbos X 22-10-2021

116290 Witsteelfranjehoed Psathyrella piluliformis abeelenbos 22-10-2021

363010 Witte dwergpegelzwam Mucronella calva populierenbos X 22-10-2021

0064401 Witte satijnvezelkop Inocybe geophylla populierenbos X 22-10-2021

397010 Witte tandzwam Schizopora paradoxa elzen-eikenbos X 19-9-2021

397010 Witte tandzwam Schizopora paradoxa populierenbos 22-10-2021

397010 Witte tandzwam Schizopora paradoxa abeelenbos 22-10-2021

335080 Witte vlierschorszwam Hyphodontia sambuci populierenbos X 22-10-2021

228050 Wortelende aardappelbovist Scleroderma verrucosum elzen-eikenbos X 19-9-2021

0091313 Zwarte melksteelmycena Mycena galopus var. nigra abeelenbos X 22-10-2021

216010 Zwartwordende stuifzwam Lycoperdon nigrescens abeelenbos X 22-10-2021

AANTAL SOORTEN 109

code NMV NL-naam soort (WTS) deelgebied srt. datum

0067010 Amethistzwam Laccaria amethystina elzen-eikenbos X 19-9-2021

126760 Appelrussula Russula paludosa grasland X 22-10-2021

425160 Asgrauwe kaaszwam Postia tephroleuca elzen-eikenbos X 19-9-2021

142140 Blauwvlekkende fluweelboleet Xerocomus cisalpinus elzen-eikenbos X 19-9-2021

0116070 Bleke franjehoed Psathyrella candolleana elzen-eikenbos X 19-9-2021

650022 Bloedrood meniezwammetje Neonectria coccinea anamorf populierenbos X 22-10-2021

0024020 Botercollybia Rhodocollybia butyracea elzen-eikenbos X 19-9-2021

923020 Doorschijnend langdraadwatje Hemitrichia clavata populierenbos X 22-10-2021

0284010 Draadknotszwam Macrotyphula juncea abeelenbos X 22-10-2021

91260 Draadsteelmycena Mycena filopes populierenbos X 22-10-2021

0331010 Echt judasoor Auricularia auricula-judae elzen-eikenbos X 19-9-2021

0331010 Echt judasoor Auricularia auricula-judae populierenbos 22-10-2021

0316010 Echte tonderzwam Fomes fomentarius populierenbos X 22-10-2021

0010059 Eekhoorntjesbrood Boletus edulis sl. houtwal, singel X 29-10-2021

0577050 Eikelbekertje Ciboria pseudotuberosa populierenbos X 22-10-2021

622080 Eikeldopzwam Hymenoscyphus fructigenus elzen-eikenbos X 19-9-2021

0409010 Eikenbloedzwam Stereum gausapatum elzen-eikenbos X 19-9-2021

1094010 Eikenmeeldauw Erysiphe alphitoides elzen-eikenbos X 19-9-2021

593020 Eikenschorsschijfje Diatrypella quercina elzen-eikenbos X 19-9-2021

716010 Eivormig ruigkogeltje Lasiosphaeria ovina populierenbos X 22-10-2021

0340070 Elzenweerschijnzwam Mensularia radiata abeelenbos X 22-10-2021

940110 Fopdraadwatje Trichia varia populierenbos X 22-10-2021

0644040 Gedrongen mollisia Mollisia cinerea populierenbos X 22-10-2021

0273010 Geel hoorntje Calocera cornea populierenbos X 22-10-2021

0409020 Gele korstzwam Stereum hirsutum elzen-eikenbos X 19-9-2021

419040 Gele trilzwam Tremella mesenterica elzen-eikenbos X 19-9-2021

664040 Genaveld sapbekertje Phaeohelotium umbilicatum elzen-eikenbos X 19-9-2021

0713030 Geweizwam Xylaria hypoxylon elzen-eikenbos X 19-9-2021

0713030 Geweizwam Xylaria hypoxylon populierenbos 22-10-2021

0067030 Gewone fopzwam Laccaria laccata elzen-eikenbos X 19-9-2021

0067030 Gewone fopzwam Laccaria laccata abeelenbos 22-10-2021

26460 Gewone glimmerinktzwam Coprinellus micaceus populierenbos X 22-10-2021

26460 Gewone glimmerinktzwam Coprinellus micaceus abeelenbos 22-10-2021

0114020 Gewone hertenzwam Pluteus cervinus elzen-eikenbos X 19-9-2021

0114020 Gewone hertenzwam Pluteus cervinus abeelenbos 22-10-2021

374040 Gewone korstvuurzwam Fuscoporia ferruginosa elzen-eikenbos X 19-9-2021

0104020 Gewone krulzoom Paxillus involutus populierenbos X 22-10-2021

28859 Gewone pelargoniumgordijnzwam sl. Cortinarius paleaceus sl. abeelenbos X 22-10-2021

0689040 Gewone wimperzwam Scutellinia scutellata populierenbos X 22-10-2021

0063060 Gewone zwavelkop Hypholoma fasciculare elzen-eikenbos X 19-9-2021

0063060 Gewone zwavelkop Hypholoma fasciculare populierenbos 22-10-2021

139049 Gewoon donsvoetje Tubaria furfuracea abeelenbos X 22-10-2021

139049 Gewoon donsvoetje Tubaria furfuracea elzen-eikenbos 19-9-2021

24072 Gewoon eikenbladzwammetje Gymnopus dryophilus populierenbos X 22-10-2021

417070 Gewoon elfenbankje Trametes versicolor populierenbos X 22-10-2021

0091580 Gewoon elfenschermpje Mycena pura abeelenbos X 22-10-2021

0906010 Gewoon ijsvingertje Ceratiomyxa fruticulosa elzen-eikenbos X 19-9-2021

650010 Gewoon meniezwammetje Nectria cinnabarina populierenbos X 22-10-2021

552010 Goudgele zwameter Hypomyces chrysospermus elzen-eikenbos X 19-9-2021

40918 Grauwe bossatijnzwam Entoloma rhodopolium populierenbos X 22-10-2021

0266010 Grijze buisjeszwam Bjerkandera adusta populierenbos X 22-10-2021

0022380 Groene anijstrechterzwam Clitocybe odora abeelenbos X 22-10-2021

114060 Grondhertenzwam Pluteus cinereofuscus elzen-eikenbos X 19-9-2021

0091320 Grote bloedsteelmycena Mycena haematopus populierenbos X 22-10-2021

0091320 Grote bloedsteelmycena Mycena haematopus abeelenbos 22-10-2021

0082060 Grote parasolzwam Macrolepiota procera grasland X 22-10-2021

0225029 Grote stinkzwam Phallus impudicus populierenbos X 22-10-2021

0026180 Grote viltinktzwam Coprinellus domesticus populierenbos X 22-10-2021

31250 Harig saffraanoorzwammetje Crepidotus crocophyllus elzen-eikenbos X 19-9-2021

0026420 Hazenpootje Coprinopsis lagopus elzen-eikenbos X 19-9-2021

0091800 Heksenschermpje Mycena rosea elzen-eikenbos X 19-9-2021

0091800 Heksenschermpje Mycena rosea populierenbos 22-10-2021

91800 Heksenschermpje Mycena rosea abeelenbos 22-10-2021

0091300 Helmmycena Mycena galericulata elzen-eikenbos X 19-9-2021

0091300 Helmmycena Mycena galericulata abeelenbos 22-10-2021

Paddenstoel-excursues 2021 De Rekken                             (KNNV-afd.Tilburg)

Houtknotszwam oftewel Dodemansvingers (foto Marcel Mutsaers) Elzenweerschijnzwam met gutatiedruppels (foto Marcel Mutsaers) 
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§ 4.6.2 Nachtvlinder-nacht 2021 door Guido Stooker 

  mmv. Piet van Son
  

In 2016 heb ik 11 avonden in De Rekken nachtvlinders-op-licht geïnventariseerd (een opstelling met een wit doek gespannen 
tussen twee tentstokken verlicht door een 160Watt ML-lamp). Omdat daar geen stroom beschikbaar was, heb ik gebruik moe-
ten maken van een generator. Echter, elf lange avonden daar in je eentje zitten, is niet echt gezellig (op mijn andere nacht-
vlinderspot zijn er altijd wel 2 of 3 personen aanwezig). De beheerder toonde bovendien geen enkele interesse in de verza-
melde informatie, dus was het snel over met dat gesleep van generator, lichtopstelling, tafeltje+stoel, potjes en determinatie-
boeken. Toch is dat jammer, want De Rekken zijn van een heel ander karakter (natte bossen, moeras, vochtige schraallandjes) 
dan mijn andere studiegebied (De Kaaistoep: droge bossen, droge graslanden, heide). En de resultaten waren best wel aardig 
(zie tabel 2) met een duidelijk ander soortenspectrum en derhalve voor mij ook wel interessant. Dus toen Piet aanbood om 
samen weer eens te gaan nachtvlinderen in De Rekken, heb ik dat met beide handen aangegrepen. Door mijn bemoeienis 
met de naastgelegen boerenlandnatuur-gebied Lange Rekken en de plannen voor mogelijke hermeandering van de beek door 
het bos van De Rekken zag ik mogelijkheden om de daarbij verwachte natuurontwikkeling ook aan de hand van nachtvlinders 
te gaan monitoren. Een aantal personen heeft bovendien aangegeven daar ook wel brood in te zien. 
  

Op 22 augustus hebben Piet en ik op dezelfde locatie als in 2016 weer een laken neergezet; ieder met een eigen lichtopstelling. 
Bij het ene doek een 125Watt HPL-lamp + 25Watt Blacklight (Guido) en bij de ander 160Watt ML-lamp en 125Watt HPL-lamp 
(Piet). Het was een mooie, maar koele vochtige avond; we hebben er 3 uur gestaan. Bovendien hebben we een 25-tal ‘smeer-
punten’ aangemaakt. Van beide jaren zijn alle gegevens ingevoerd in de database van de Vlinderstichting. 
 

Resultaten 
Er zijn in 2021 op beide doeken tezamen 137 exemplaren geteld, verdeeld over 59 verschillende nachtvlindersoorten (tabel 
1). Daarnaast werden ‘op smeer’ nog eens 14 soorten (24 exx.) gezien, waarvan 6 alléén op de smeer werden waargenomen. 
In totaal zijn derhalve dit jaar 65 soorten waargenomen, waarvan 59 (144 exx.) macro’s en 6 (17 exx.) micro’s. De dubbele 
vermelding in tabel 1 geeft de aanwezigheid en aantallen op de smeer aan. Het aantal macro’s was niet onaardig voor één 
trapping-event, maar het aantal micro’s viel tegen tov. eerdere inventarisaties. ‘Leuke’ soorten waren de drie weeskinderen. 
Vooral Rood weeskind wordt tegenwoordig niet meer zo veel gezien in Brabant als vroeger, terwijl het Karmijnrood weeskind 
juist talrijker lijkt te worden. Het Zwart weeskind was altijd al zeldzaam, maar lijkt landelijk ook toe te nemen. Het Vierstipbeertje 
is het vermelden waard, evenals dat het aardig was om weer eens een flink aantal Rietvinken op het doek te zien. De Gevorkte 
silene-uil is een soort van de Rode Lijst (Kwetsbaar!): zeldzaam en afnemend in Nederland, zeker in Brabant. Twee andere 
soorten van de Rode Lijst, te weten Pijlkruidspanner (Bedreigd!) en Gele lis-boorder (Kwetsbaar!) hebben hun waardplant 
natuurlijk in overvloed in de directe omgeving staan.  
 

Omdat de inventarisatie van 2016 nooit is gepubliceerd, wordt deze in tabel 2 gepresenteerd. Er zijn toen in 11 nachten bij 
elkaar 211 verschillende soorten nachtvlinders (1223 exemplaren) waargenomen, verdeeld over 151 macro’s en 60 micro’s. 
Daarvan stonden er 40 op de Voorlopige Rode Lijst (Ellis), waarvan 8 als landelijk zeldzaam tot zeer zeldzaam golden.  

 
 
  
 
 

Bosgebied DE REKKEN (gem.Tilburg) 

 Beide lichtopstellingen (boven van Guido, onder van Piet) 

locatie lichtopstellingen 

 Luchtfoto: De Rekken (locatie: RDM: 125,0 - 402,5) 
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tabel 4.6.2.1: Nachtvlinders in De Rekken 2021 

 
  

Nachtvlinderinventarisatie in De REKKEN  2021
FAMILIE SOORT NL-naam N smeer FAMILIE SOORT NL-naam N smeer

CRAMBIDAE Chrysoteuchia culmella Gewone grasmot 3 NOCTUIDAE Acronicta rumices Zuringuil 1

DREPANIDAE Drepana falcataria Berkeneenstaart 2 NOCTUIDAE Amphipyra berbera Schijn-piramidevlinder 1 smeer

DREPANIDAE Falcaria curtula Bruine eenstaart 1 NOCTUIDAE Amphipyra pyramidea Piramidevlinder 2 smeer

DREPANIDAE Thyatira batis Braamvlinder 1 NOCTUIDAE Anarta trifolii Spurrie-uil 1

DREPANIDAE Thyatira batis Braamvlinder 6 smeer NOCTUIDAE Autographa gamma Gamma-uil 2

DREPANIDAE Watsonalla binaria Gele eenstaart 3 NOCTUIDAE Colocasia coryli Hazelaaruil 1

EREBIDAE Catocala nupta Rood weeskind 2 smeer NOCTUIDAE Cosmia trapezina Hyena 2

EREBIDAE Catocala sponsa Karmozijnrood weeskind 1 smeer NOCTUIDAE Diachrysia chrysitis Koperuil 2

EREBIDAE Cybosia mesomella Vierstipbeertje 1 NOCTUIDAE Helotropha leucostigma Gele lis-boorder 1

EREBIDAE Eilema complana Streepkokerbeertje 12 NOCTUIDAE Lacanobia oleracea Groente-uil 2

EREBIDAE Eilema lurideola Plat beertje 3 NOCTUIDAE Lacanobia oleracea Groente-uil 2 smeer

EREBIDAE Eilema lurideola Plat beertje 1 smeer NOCTUIDAE Mesapamea secalella Weidehalmuiltje 3

EREBIDAE Hypena proboscidalis Bruine snuituil 1 smeer NOCTUIDAE Mesapamea spec. Halmrupsvlinder 4

EREBIDAE Lymantria monacha Nonvlinder 1 NOCTUIDAE Mesoligia furuncula Zandhalmuiltje 1

EREBIDAE Pelosa muscerda Muisbeertje 1 NOCTUIDAE Mormo maura Zwart weeskind 1 smeer

EREBIDAE Pelosa muscerda Muisbeertje 2 smeer NOCTUIDAE Mythimna albipuncta Witstipgrasuil 2 smeer

EREBIDAE Phragmatobia fuliginosa Kleine beer 4 NOCTUIDAE Noctua interjecta Kleine huismoeder 1 smeer

EREBIDAE Rivula sericealis Stro-uiltje 2 NOCTUIDAE Noctua pronuba Huismoeder 2

EREBIDAE Rivula sericealis Stro-uiltje 1 smeer NOCTUIDAE Ochropleura plecta Haarbos 3

EREBIDAE Spilosoma lutea Gele tijger 2 NOCTUIDAE Sideridis rivularis Gevorkte silene-uil 1

GEOMETRIDAE Alcis repandata Variabele spikkelspanner 1 NOCTUIDAE Subacronicta megacephala Schilddrager 1

GEOMETRIDAE Biston betularia Peper&Zoutvlinder 3 NOLIDAE Earias clorana Kleine groenuil 4

GEOMETRIDAE Cabera exanthemata Bruine grijsbandspanner 1 NOTODONTIDAE Drymonia querna Witlijntandvlinder 1

GEOMETRIDAE Cabera pusaria Witte grijsbandspanner 2 NOTODONTIDAE Notodontia dromedarius Dromedaris 1

GEOMETRIDAE Cabera pusaria Witte grijsbandspanner 1 smeer NOTODONTIDAE Notodontia ziczac Kameeltje 4

GEOMETRIDAE Ennomos alniaria Geelschouderspanner 1 NOTODONTIDAE Pheosia gnoma Berkenbrandvlerkvlinder 1

GEOMETRIDAE Epirrhoe alternata Gewone bandspanner 1 NOTODONTIDAE Pheosia tremula Brandvlerkvlinder 1

GEOMETRIDAE Gymnoscelis rufifasciata Zwartkamdwergspanner 1 PTEROPHORIDAE Pterophorus pentadactyla Sneeuwwitte vedermot 1

GEOMETRIDAE Idaea aversata Grijze stipspanner 2 PYRALIDAE Acrobasis repandana Oranje eikenlichtmot 2

GEOMETRIDAE Idaea straminata Egale stipspanner 3 PYRALIDAE Endotricha flammealis Strooiselmot 5

GEOMETRIDAE Lomaspilis marginata Gerande spanner 17 PYRALIDAE Phycita roborella Eikenlichtmot 2

GEOMETRIDAE Macaria alternata Donker klaverblaadje 1 PYRALIDAE Synaphe punctalis Pinokkiomot 4

GEOMETRIDAE Macaria liturata Gerimpelde spanner 2 MACRO's 59 soorten aantal EXEMPLAREN 144

GEOMETRIDAE Macaria notata Klaverblaadje 1 MICRO's 6 soorten aantal EXEMPLAREN 17

GEOMETRIDAE Mesotype didymata Pijlkruidspanner 1 aantal SOORTEN 65 soorten aantal EXEMPLAREN 161

GEOMETRIDAE Opistograptis luteolata Hagedoornvlinder 1 DE REKKEN (GemeenteTilburg, Prov.Noord-Brabant)
GEOMETRIDAE Selena tetralunaria Halvemaanvlinder 1 Amersfoortcoördinaten: 125,0 - 402,5 (RDM) datum: 22-8-2021

GEOMETRIDAE Stegania trimaculata Drievlekspanner 1 tijd: 22.00 - 01.00 uur 16-13ºC - RV:85-92% - NW / 2-2Bfr. - 1/8-2/8 - 1015hPa

LASIOCAMPIDAE Euthrix potatoria Rietvink 8 G.Stooker & Piet van Son
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tabel 4.6.2.2: Nachtvlinders in De Rekken 2016 

  De REKKEN: nachtvlinders 2016 (Licht-op-Laken)             G.St ooker KN N V

FA M ILIE soort N L- naam FA M ILIE soort N L- naam

COSSIDAE Cossus cossus W ilgenhout rups NOCTUIDAE Apamea crenata V ariabele g rasuil

CRAMBIDAE Agriphila straminella B lauwooggrasmot NOCTUIDAE Apamea lithoxylaea B leke g raswort eluil

CRAMBIDAE Agriphila tristella V ariabele g rasmot NOCTUIDAE Apamea monoglypha Graswort elvlinder

CRAMBIDAE Anania coronata Gewone coronamot NOCTUIDAE Apamea remissa Grauwe g rasuil

CRAMBIDAE Anania hortulata B ont e b randnet elmot NOCTUIDAE Apamea scolopacina B osgrasuil

CRAMBIDAE Anania perlucidalis D onkere coronamot NOCTUIDAE Apamea sordens Kweekgrasuil

CRAMBIDAE Calamotropha paludella Lisdoddesnuit mot NOCTUIDAE Apamea unanimis R iet g rasuil

CRAMBIDAE Cataclysta lemnata Kroosvlindert je NOCTUIDAE Apterogenum ypsillon W ilgenschorsvlinder

CRAMBIDAE Catoptria pinella Egale vlakjesmot NOCTUIDAE Archanara dissoluta Geelb ruine r iet boorder

CRAMBIDAE Chrysoteuchia culmella Gewone g rasmot NOCTUIDAE Arenostola phragmit ides Egale r iet boorder

CRAMBIDAE Crambus perlella B leke g rasmot NOCTUIDAE Autographa gamma Gamma- uil

CRAMBIDAE Crambus pratella St reep jesgrasmot NOCTUIDAE Axylia putris Hout spaander

CRAMBIDAE Cydalima perspectalis B uxusmot NOCTUIDAE Charanyca ferruginea R andvlekuil

CRAMBIDAE Elophila nymphaeata  W at erleliemot   NOCTUIDAE Chrysodeixis chalcites Turkse uil

CRAMBIDAE Eudonia pallida M oerasgraniet mot NOCTUIDAE Coenobia rufa R ussenuil

CRAMBIDAE Evergest is pallidata B ont e valkmot NOCTUIDAE Cosmia trapezina Hyena

CRAMBIDAE Nascia cilialis M oerasduivelt je NOCTUIDAE Craniophora ligustri Schedeld rager

CRAMBIDAE Nymphula nit idulata Egelskopmot   NOCTUIDAE Cryphia algae D onkergroene korst mosuil

CRAMBIDAE Ostrinia nubilalis M aisboorder NOCTUIDAE Deltote bankiana Z ilverst reep

CRAMBIDAE Parapoynx strat iotata Krabbenscheermot NOCTUIDAE Deltote pygarga D onkere marmeruil

CRAMBIDAE Platytes alpinella B aardsnuit mot NOCTUIDAE Diachrysia chrysit is Koperuil

CRAMBIDAE Pleuroptya ruralis Parelmoermot NOCTUIDAE Diarsia rubi Gewone b reedvleugeluil

CRAMBIDAE Schoenobius gigantella R iet snuit mot NOCTUIDAE Dypterygia scabriuscula V ogelwiekje

CRAMBIDAE Scoparia ambigualis V roege g raniet mot NOCTUIDAE Euplexia lucipara Levervlek

CRAMBIDAE Scoparia basistrigalis Scherpe g raniet mot NOCTUIDAE Hoplodrina octogenaria Gewone st o f uil

CRAMBIDAE Scoparia subfusca B it t erkruidgraniet mot NOCTUIDAE Lacanobia oleracea Groent e- uil

DREPANIDAE Drepana curvatula B ruine eenst aart NOCTUIDAE Lacanobia thalassina W - uil

DREPANIDAE Drepana falcataria B erkeneenst aart NOCTUIDAE Lateroligia ophiogramma M oeras- g rasuil

DREPANIDAE Habrosyne pyritoides V uurst eenvlinder NOCTUIDAE Leucania comma Komma- uil

DREPANIDAE Ochropacha duplaris Tweest ip - o rvlinder NOCTUIDAE Leucania obsoleta Gest reep t e r iet uil

DREPANIDAE Thyat ira bat is B raamvlinder NOCTUIDAE M esapamea secalis/secalella Halmrupsvlinder

DREPANIDAE Watsonalla binaria Gele eenst aart NOCTUIDAE M esoligia furuncula Zandhalmuilt je

DREPANIDAE Watsonalla cultraria B eukeneenst aart NOCTUIDAE M ythimna albipuncta W it st ipgrasuil

EREBIDAE Arct ia caja Grot e beer NOCTUIDAE M ythimna ferrago Gekraagde g rasuil

EREBIDAE Calliteara pudibunda M eriansborst el NOCTUIDAE M ythimna impura St ompvleugelg rasuil

EREBIDAE Catocala nupta R ood  weeskind NOCTUIDAE M ythimna pallens B leke g rasuil

EREBIDAE Eilema complana St reepkokerbeert je NOCTUIDAE M ythimna straminea Sp it svleugelg rasuil

EREBIDAE Eilema griseola Glad  beert je NOCTUIDAE Noctua comes V o lgeling

EREBIDAE Eilema lurideola Plat  beert je NOCTUIDAE Noctua pronuba Huismoeder

EREBIDAE Herminia grisealis B oogsnuit uil NOCTUIDAE Nonagria typhae Lisdoddeboorder

EREBIDAE Herminia tarsicrinalis Schaduwsnuit uil NOCTUIDAE Ochropleura plecta Haarbos

EREBIDAE Herminia tarsipennalis Lijnsnuit uil NOCTUIDAE Oligia fasciuncula Oranjegeel halmuilt je

EREBIDAE Hypena proboscidalis B ruine snuit uil NOCTUIDAE Oligia latruncula D onker halmuilt je

EREBIDAE Lymantra dispar Plakker NOCTUIDAE Oligia strigilis Gelobd  halmuilt je

EREBIDAE M acrochilo cribrumalis St ippelsnuit uil NOCTUIDAE Phlogophora metulicosa A gaat vlinder

EREBIDAE M iltochrista miniata R ozenb laad je NOCTUIDAE Plusia festucae Goudvenst ert je

EREBIDAE Orgyia ant iqua W it vlakvlinder NOCTUIDAE Rivula sericealis St ro - uilt je

EREBIDAE Pelosia muscerda M uisbeert je NOCTUIDAE Subacronicta megacephala Schilddrager

EREBIDAE Phragmatobia fuliginosa Kleine beer NOCTUIDAE Trachea atriplicis M eldevlinder

EREBIDAE Rivula sericealis St ro - uilt je NOCTUIDAE Xest ia C-nigrum Zwart e C - uil

EREBIDAE Spilosoma lubricipeda W it t e t i jger NOCTUIDAE Xest ia triangulum D riehoekuil

EREBIDAE Spilosoma lutea Gele t i jger NOCTUIDAE Xest ia xanthographa V ierkant vlekuil

EREBIDAE Spilosoma urt icae Sneeuwbeer NOLIDAE Earias clorana Kleine g roenuil

EREBIDAE Thumatha senex R ondvleugelbeert je NOLIDAE Nola aerugula Licht  visst aart je

ETHMIIDAE Ethmia quadrillella Kleine zwart wit mot NOLIDAE Nycteola revayana V ariabele eikenuil

GEOMETRIDAE Abraxas sylvata Porseleinvlinder NOLIDAE Pseudoips prasinana Z ilveren g roenuil

GEOMETRIDAE Biston betularia Peper&Zout vlinder NOTODONTIDAE Drymonia querna W it li jnt andvlinder

GEOMETRIDAE Campaea margaritaria A ppelt ak NOTODONTIDAE Furcula furcula Kleine hermelijnvlinder

GEOMETRIDAE Cabera exanthemata B ruine g r ijsbandspanner NOTODONTIDAE Gluphisia crenata Populierent andvlinder

GEOMETRIDAE Cabera pusaria W it t e g r i jsbandspanner NOTODONTIDAE Notodonta dromedarius D romedarus

GEOMETRIDAE Chloroclyst is v-ata V - dwergspanner NOTODONTIDAE Notodonta ziczac Kameelt je

GEOMETRIDAE Comibaena bajularia Gevlekt e zomervlinder NOTODONTIDAE Phalera bucephala W apendrager

GEOMETRIDAE Ecliptopera silaceata M armerspanner NOTODONTIDAE Pheosia gnoma B erkenbrandvlerkvlinder

GEOMETRIDAE Ectropis crepuscularia Gewone sp ikkelspanner NOTODONTIDAE Pheosia tremula B randvlerkvlinder

GEOMETRIDAE Ennomos alniaria Geelschouderspanner NOTODONTIDAE Pterostoma palpina Snuit vlinder

GEOMETRIDAE Epirrhoe alternata Gewone bandspanner NOTODONTIDAE Ptilodon capucina Kroonvogelt je

GEOMETRIDAE Eupithecia succenturiata W it vlakdwergspanner PELEOPODIDAE Carcina quercana V uurmot

GEOMETRIDAE Eupithecia tenuiata W ilgendwergspanner PTEROPHORIDAE Emmelina monodactyla   W indevedermot

GEOMETRIDAE Eupithecia tripunctaria Schermbloemdwergspanner PTEROPHORIDAE Pterophorus pentadactyla   Sneeuwwit t e vedermot

GEOMETRIDAE Eupithecia trisignaria D rievlekdwergspanner PYRALIDAE Acrobasis repandana Oranje eikenlicht mot

GEOMETRIDAE Geometra papilionaria Zomervlinder PYRALIDAE Acrobasis suavella R oodst reepmut sjeslicht mot

GEOMETRIDAE Gymnoscelis ruf ifasciata Zwart kamdwergspanner PYRALIDAE Endotricha f lammealis St roo iselmot

GEOMETRIDAE Hemithea aest ivaria Kleine zomervlinder PYRALIDAE Euzophera pinguis Tweekleurige l icht mot

GEOMETRIDAE Hydriomena impluviata Groenbandspanner PYRALIDAE Eudonia mercurella V ariabele g raniet mot

GEOMETRIDAE Hypomecis punct inalis R ingsp ikkelspanner PYRALIDAE Hypsopygia glaucinalis Tweeli jnmot

GEOMETRIDAE Idaea aversata Grijze st ipspanner PYRALIDAE Phycita roborella Eikenlicht mot

GEOMETRIDAE Idaea biselata Schildst ipspanner PYRALIDAE Synaphe punctalis Pinokkiomot

GEOMETRIDAE Idaea dimidiata V lekst ipspanner SPHINGIDAE Deilephila elpenor Groot  avondrood

GEOMETRIDAE Idaea emarginata Geb lokt e st ipspanner SPHINGIDAE Laothoe populi Populierenp ij lst aart

GEOMETRIDAE Idaea fuscovenosa D wergst ipspanner SPHINGIDAE M imas t iliae Lindep ij lst aart

GEOMETRIDAE Idaea subsericeata Sat ijnst ipspanner SPHINGIDAE Smerinthus ocellata Pauwoogp ijlst aart

GEOMETRIDAE Lomaspilis marginata Gerande spanner TORTRICIDAE Acleris forsskaleana Kleine boogb ladro ller

GEOMETRIDAE Lomographa temerata W it t e schaduwspanner TORTRICIDAE Aethes smeathmanniana Kommabladro ller

GEOMETRIDAE M acaria alternata D onker klaverb laad je TORTRICIDAE Agapeta hamana   D ist elb ladro ller

GEOMETRIDAE M acaria notata Klaverb laad je TORTRICIDAE Agapeta zoegana Kanariep iet je

GEOMETRIDAE Opisthograpt is luteolata Hagedoornvlinder TORTRICIDAE Anania hortulata B randnet elb ladro ller

GEOMETRIDAE Pachycnemia hippocastanaria Grijze heispanner TORTRICIDAE Archips podana Grot e appelb ladro ller

GEOMETRIDAE Pasiphila rectangulata Groene dwergspanner TORTRICIDAE Archips xylosteana Gevlamde b ladro ller

GEOMETRIDAE Peribatodes rhomboidaria Taxussp ikkelspanner TORTRICIDAE Bactra lancealana Gewone b iesb ladro ller

GEOMETRIDAE Perizoma alchemillata Hennepnet elspanner TORTRICIDAE Celypha lacunana B randnet elb ladro ller

GEOMETRIDAE Plemyria rubiginata B lauwrandspanner TORTRICIDAE Celypha rufana Smalli jnb ladro ller

GEOMETRIDAE Scopula f loslactata R oomkleurige st ipspanner TORTRICIDAE Cochylis dubitana B lauwe d ist elb ladro ller

GEOMETRIDAE Scopula immutata B osspanner TORTRICIDAE Dichrorampha aeratana ?? asgrauwe wortelmot ??

GEOMETRIDAE Timandra comae Lieveling TORTRICIDAE Epiblema foenella Hoef ijzermot

GEOMETRIDAE Xanthorhoe briviata Springzaadbandspanner TORTRICIDAE Eucosma campoliliana Zwart wit  knoopvlekje

GEOMETRIDAE Xanthorhoe ferrugata V ierbandspanner TORTRICIDAE Gypsonoma dealbana Loof boombladro ller

GEOMETRIDAE Xanthorhoe spadicearia B ruine vierbandspanner TORTRICIDAE Hedya salicella Pinguint je

LASIOCAMPIDAE Euthrix potatoria R iet vink TORTRICIDAE Lathronympha strigana Hert shoo ib ladro llere

LASIOCAMPIDAE Lasiocampus quercus Hageheld TORTRICIDAE Lobesia abscisana Slangenkruidb ladro ller

LIMACODIDAE Apoda limacodes Slakrups TORTRICIDAE Notocelia uddmanniana B ramenladro ller

NOCTUIDAE Abrostola triplasia D onker b randnet elkap je TORTRICIDAE Pammene aurana Oranje dwergb ladro ller

NOCTUIDAE Acronicta leporina Schaap je TORTRICIDAE Pandemis cerasana Kersenb ladro ller

NOCTUIDAE Acronicta rumicis Zuringuil TORTRICIDAE Pandemis corylana Hazelaarb ladro ller

NOCTUIDAE Agrochola circellaris B ruine herf st uil TORTRICIDAE Pandemis heparana Leverkleurige b ladro ller  

NOCTUIDAE Agrot is clavis Geoogde wort eluil FA M ILIE soort N L- naam

NOCTUIDAE Agrot is exclamationis Gewone wort eluil

NOCTUIDAE Anarta trifolii Spurr ie- uil AANTAL S OORTEN211 (151 macro's en  60 micro's)
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§ 4.6.3 Monitoringplannen 2022 
 

Paddenstoelen 
De succesvolle inventarisatie van het afgelopen jaar nodigt uit tot een verdere verkenning van het gebied. Net als in 2021 

worden twee excursies van de KNNV-Paddenstoel-werkgroep gepland, maar nu op andere momenten in het jaar en in andere 

gebiedsdelen (essenbos, abelenbos, eikenbos, wilgenbos, moeras+schraallandje). 
 

Broedvogels 
Van de Rekken zijn er 16 broedvogelinventarisaties in de Sovon-database ingevoerd. Het geïnventariseerde gebied is ca.35ha 

groot en bestaat uit min of meer ondoordringbaar vochtig loofbos met veel dood liggend hout en zonder paden. Men kan er 

alleen omheen lopen. De aard van het bosgebied en de vogelbevolking maakt de inventarisatie een intensieve klus. Daarom 

werd de laatste monitoring uitgevoerd in 2018. Omdat er in de nabije toekomst toch weer herinrichtingsprojecten worden 

verwacht, leek het Frans en mij interessant om voorafgaande daaraan weer eens een broedvogelkartering uit te voeren.  
 

Nachtvlinders 
Op de planning staat een poging om weer eens een frequente nachtvlindermonitoring op laken te houden, vergelijkbaar met 

2016. Wèl moet geregeld worden dat er meerdere personen aan deelnemen.   
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6. Publicaties en gebruikte bronnen in 2021 
 

Kolen, A. Vogels van de Dongevallei: Wilde Eend – broedvogel (Oude Leij 43/1) 

Kolen, A. Vogels van de Dongevallei 2004-2019: de Fuut (Oude Leij 43/2) 

Kolen, A. Vogels van de Dongevallei 2004-2019: overzichtsrapportage website Vogelsenzo (VWG-KNNV-Tilburg) 

Stooker, G.A.C.R. Zwarte zwanen, Witte zwanen; 12 jaar vogelwaarnemingen op en rond de Marleplas (KNNV-Tilburg) 

Stooker, G.A.C.R.  De Dongevallei-op-schrift; overzicht van (grijze) literatuur, krantenartikelen en andere bronnen  

Stooker, G.A.C.R. Water op en rond de Marleplas-Dongevallei (KNNV-Tilburg)  

Stooker, G.A.C.R. Beheerplan voor Natuurcompensatiegebied De Lange Rekken (KNNV-Tilburg) 

Stooker, G.A.C.R. Brochure De Lange Rekken, herstel van Boerenlandnatuur 

Stooker, G.A.C.R. Reactie KNNV-afd.Tilburg op concept-Monitoringsplan Water in de Lange Rekken (Aveco de Bondt) 

Stooker, G.A.C.R. Projectplan Maatregelen soorten Agrarisch Landschap (LAL115) tbv. aanleg Patrijzenhaag 

Stooker, G.A.C.R. Plan van Aanpak & Risico-analyse voor Projectplan Aanplant Patrijzenhaag Lange Rekken 

Stooker, G.A.C.R. Fotoverslag LAL-115-project Patrijzenhaag en Veerasters Boerenlandvogelgebied Lange Rekken 

Stooker, G.A.C.R. Aanvraag 1001ha-subsidieregeling Provincie NBr. tbv. inzaaien ‘Saladebuffet’ in de Lange Rekken 

Stooker, G.A.C.R. Aanvullende notitie mbt. beheer beemden en vogelakkers in de Lange Rekken (KNNV-Tilburg) 

Stooker, G.A.C.R. Voorstel KNNV voor instelling Beheercommissie Lange Rekken 

Stooker, G.A.C.R. Brief KNNV aan gem.Tilburg (weth.Van der Pol / Grashoff) mbt. EIB-krantenartikel BD over bouwbeleid 

Stooker, G.A.C.R. Tussentijdse evaluatie beheer in de Lange Rekken en aanbevelingen voor komend halfjaar 

Stooker, G.A.C.R. Aanbevelingen mbt. de recreatieve bebording in De Dongevallei (KNNV-Tilburg) 

Stooker, G.A.C.R. Aanbevelingen mbt. de beheerbaarheid van de Reeshofweide en de recreatieve infrastructuur 

Stooker, G.A.C.R. Verslag van de paddenstoelexcursie Dongevallei 2020 (Oude Leij 43/1) 

Stooker, G.A.C.R. De Dongevallei-op-schrift (Oude Leij 43/2) 

Stooker, G.A.C.R.  Onbekende planten langs de Donge (Oude Leij 43/4) 

Stooker, G.A.C.R. & J. Langens Paddenstoelen in bosgebied De Rekken (Oude Leij 44/1) 

Stooker, G.A.C.R. & F. Stoop Vogels langs de Nieuwe Donge (Oude Leij 43/3) 
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Verzendlijst Jaarverslag 2021 
 

Hard-copy (oplage 15 exx.), de rest van de verzendlijst digitaal (pdf) 

 
Gemeente Tilburg 

1) Secretariaat Rik Grashoff (wethouder Groen, natuur, water en landschap, Klimaatadaptatie en Grondzaken, gem. Tilburg) – hard-copy 
2) Anneke van de Velde (rentmeester buitengebied afd.Vastgoed, gem.Tilburg) – hard-copy 

3) Rob van Dijk (stadsecoloog, afd.Ruimte, gem.Tilburg) – hard-copy 

4) Heather Holman (adviseur hydrologie, afd. Ruimtelijke Uitvoering, gem.Tilburg) 

5) Niels Raaijmakers (kwaliteitsmedewerker afd. Ruimtelijke Uitvoering, gem.Tilburg) – hard-copy 

6) Marc Houter (projectleider Openbare Ruimte,  afd. PPI, gem.Tilburg) 
 

Gemeente Gilze en Rijen 

7) Secretariaat Aletta van der Veen (wethouder Natuur, Landschap en Groen en Platteland, gem. Gilze en Rijen) – hard-copy 

8) Laura Meuleman (beleidsmedewerker Groen – ABG-gemeenten) 

9) Peter van Seters (Fractie Groen Gilze en Rijen).   
 

Waterschap Brabantse Delta 

10) Mariëlle Mannesse (bestuurs- en directiesecretaresse, waterschap Brabantse Delta) – hard-copy 

11) Tiny Arts (algemeen bestuurslid Water Natuurlijk, waterschap Brabantse Delta) 

12) Peter von Meijenfeldt (algemeen bestuurslid Natuur, waterschap Brabantse Delta) 

13) Eline Boele (omgevingsmanager, waterschap Brabantse Delta) 

14) Michiel Cornelis (adviseur waterbeheer, waterschap Brabantse Delta) 

15) Richard Broers (senior cultuurtechnisch medewerker, waterschap Brabantse Delta) 

16) Corné Machielsen (senior gebiedsadviseur, waterschap Brabantse Delta) 
 

Staatsbosbeheer 

17) Hans Backx (Ecoloog Staatsbosbeheer) – hard-copy 

18) Albert Goorden (medewerker vastgoed, Staatsbosbeheer) 

19) Bart Simons (Senior boswachter beheer Staatsbosbeheer) 

20) Ian Deeben (Senior bosw. Ecologie Staatsbosbeheer)  
 

CL Brabants Landschap 

21) Jochem Sloothaak (coördinator soortenbescherming, Coördinatiepunt Landschapsbeheer Brabants Landschap) – hard-copy 

22) Fien Oost (coördinator soortenbescherming, Coördinatiepunt Landschapsbeheer Brabants Landschap) 

23) Marjolein Jellema (coördinator vrijwilligerswerk, Coördinatiepunt Landschapsbeheer Brabants Landschap) 
 

aannemers 

24) Tonni van der Pas (senior projectleider-beheerder Arcadis) – hard-copy 

25) Ronald Kusters (directeur, Brouwers Groenaannemers) – hard-copy 

26) Erroll Kanters (ecoloog, Brouwers Groenaannemers) 
 

natuurverenigingen 

27) Marie-Cecile van de Wiel (secretaris KNNV-afdeling Tilburg) 

28) Guido Stooker (KNNV-lid, Werkgroep Dongevallei) – hard-copy 

29) Frans Stoop (KNNV-lid) – hard-copy 

30) Ben Akkermans (coördinator KNNV-Vogelwerkgroep) 

31) Leden van de KNNV-werkgroep Dongevallei 

32) Leden van de Vrijwilligersgroep Dongevallei 

33) Maaike Riemslag (coördinator Vrijwillige Weidevogelbescherming ABG-gemeenten) 

34) Leden van de loopgroep Vrijwillige Weidevogelbescherming Lange Rekken 

35) Frans Seelen (coördinator Groene Brigade, Vereniging Natuur en Landschap Gilze-Rijen) 

36) Christ Grootzwagers (voorzitter Natuurvereniging Ken & Geniet Dongen) 

37) Leo Reijnierse (coördinator VWG Ken&Geniet, Dongen) 

38) Bert van Opzeeland (Dassenwerkgroep Loonse en Drunense Duinen) 

39) Jan-Willem Vergeer (Sovon Vogelonderzoek Nederland) 
 

overige 

40) Auteurs artikelen jaarverslag (5) 

41) Henk van de Vondervoort (Belangenvereniging ‘de Zeven Eilanden’ 

42) Jan Pijnenburg (participerend agrariërs) – hard-copy 

43) Geert de Vet (participerend agrariër) – hard-copy 

44) Mark van Beek (participerend agrariër) – hard-copy 

45) Jan de Brouwer (jachtcombinatie Lange Rekken) 
 

media 

46) Ingrid ten Dam (communicatie-adviseur gem.Tilburg). 

47) Han Eikenaar (verslaggever Brabants Dagblad) 

48) Hans Sweep (redactie FocusOpReeshof) 

 


