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Redactioneel
Rob Vereijken heeft besloten om, na ruim één jaar stilstand, weer verder te gaan
met de succesvolle reeks Stadsnatuur. Voorheen verschenen deze artikelen
maandelijks in de Tilburgse Koerier, maar sinds dit weekblad opgeheven is heeft Rob
geen artikeltjes in deze reeks meer geschreven. Daarom verheugt het de redactie
zeer dat Rob besloten heeft de draad weer op te pakken: vanaf maart jl. verschijnt er
elke maand een nieuw artikel over de natuur in de stad in, of de Oude Ley of, als
deze niet uitkomt, in de Nieuwsbrief van de afdeling. Wij wensen jullie veel
leesplezier!
De redactie doet in deze Oude Ley graag een oproep voor een nieuwe
eindredacteur. Marlieke van Woerkom, de huidige eindredacteur, gaat verhuizen
naar een ander deel van het land. Aangezien zij daarom onze afdeling gaat verlaten
worden er leden gezocht die haar verenigingstaken over willen nemen: het
eindredacteurschap van de Oude Ley, het organiseren van korte cursussen (samen
met Marie-Cécile) en het beheren van de website en facebookpagina van de
afdeling. Voor meer informatie: zie het KNNV-nieuws.
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KNNV-Nieuws
Als je deze Oude Ley ontvangt, is er een jaar verstreken met veel
Covid-19. De gevolgen voor ons als vereniging zijn ingrijpend. Toch
zijn er kleine lichtpuntjes: de afdeling heeft een betaald Zoomaccount ‘aangeschaft’, waardoor we digitaal met elkaar in contact
kunnen blijven. Vooral de werkgroepen kunnen op deze manier contact houden.
Ook de ALV zal dit jaar digitaal georganiseerd worden: datum, tijd, vergaderstukken,
toelichting en link ontvangt u binnenkort als Nieuwsbrief in de mail.
Daarnaast nog een oproep: er kunnen nu geen lezingen georganiseerd worden. Toch
zijn er misschien leden die -digitaal- een interessant verhaal met ons willen delen. Het
hoeft geen lange presentatie te zijn, ook een bijdrage van 20 minuten kan zeer de
moeite waard zijn. Heb je hier zin in? Meld je dan aan bij de secretaris:
secretaris@tilburg.knnv.nl.
KNNV en
Covid-19

In februari verscheen onze eerste afdelingsnieuwsbrief: een snelle
manier om berichten bij de leden te bezorgen. Mocht je ook een
bericht willen plaatsen, stuur dat dan naar
secretaris@tilburg.knnv.nl. De nieuwsbrief verschijnt ongeveer 1x per maand, in
principe alleen in de maanden dat er geen Oude Ley verschijnt. We horen graag jouw
reactie!
Nieuwsbrief

Vogelbescherming Nederland, de Zoogdiervereniging en de
Provincie Noord-Brabant hebben de handen ineen geslagen voor
het project ‘Heel Brabant bouwt natuurinclusief’, een
draagvlakproject waarmee zij het belang van natuurinclusieve bouw,
renovatie en gebiedsinrichting onder de aandacht willen brengen
bij beleidsmakers, projectontwikkelaars, architecten en woningcorporaties. Leven in
een natuurinclusieve omgeving is een zaak van ons allemaal. Bij het uitdragen van deze
natuurinclusieve boodschap kunnen zij alle hulp goed gebruiken, ook van vrijwilligers
met een warm hart voor vogels, vleermuizen en natuur in het algemeen! Daarom
worden er in 2021 informatiebijeenkomsten georganiseerd voor leden en vrijwilligers
van Brabantse natuurwerkgroepen. Graag laten de initiatiefnemers jou kennis maken
met twee websites: www.bouwnatuurinclusief.nl -een toolbox vol informatie over de
natuurvriendelijkere inrichting van onze woonomgeving en geïnspireerde voorbeelden
uit de praktijk-; en de website www.mijnvogeltuin.nl, gericht op natuurvriendelijke
tuininrichting. Zij willen jou daarmee helpen om zelf voor een natuurinclusieve
omgeving aan de slag te gaan en/of met belanghebbenden (particulieren én
professionals) in gesprek te gaan.
Natuurinclusief
bouwen &
tuinieren
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De volgende onderwerpen komen aan bod:
- Hoe lok je verschillende soorten vogels en vleermuizen naar je tuin?
- Welke vogel- en vleermuiskasten zijn geschikt?
- Hoe kun je bij een verbouwing of na-isolatie rekening houden met
gebouwbewonende soorten?
- Hoe maak je samen met je buren en de gemeente je wijk natuurinclusief? en
- Hoe spreek je de gemeente, een projectontwikkelaar of woningcorporatie aan op
hun verantwoordelijkheid in het creëren van een mens- én natuurvriendelijke
woonomgeving?
Heb je belangstelling voor de informatiebijeenkomst? Ga naar
www.zoogdiervereniging.nl/NIB en meld je aan.
De bijeenkomst in Midden-Brabant is op zaterdagochtend 24 april a.s. in het Jan van
Besouwhuis te Goirle.
* In het geval van geldende veiligheidsmaatregelen in relatie tot Covid-19 zullen de
bijeenkomsten online plaatsvinden.
Zoals in het redactioneel stukje aangegeven gaat Marlieke van
Woerkom verhuizen naar een ander deel van het land. Daarom
zoeken we leden die de volgende verenigingstaken van haar over
willen nemen:
- De eindredactie van de Oude Ley.
- De organisatie van korte cursussen in samenwerking met Marie-Cécile en
- Het beheer/onderhoud van de website (webmaster) en de facebookpagina van
onze afdeling.
Vacatures in de
afdeling

Het zou fijn zijn als er zich leden melden om één of meerdere taken op zich te nemen.
Uiteraard word je goed geïnformeerd over en voorbereid op de werkzaamheden.
Heb je tijd en zin? Neem dan contact op met
marliekevanwoerkom@home.nl of
secretaris@tilburg.knnv.nl.

3

Agenda
Datum
9 april
24 april
1 mei
7 mei
22 mei
11 juni
26 juni
9 juli

Onderwerp
Wandelbos/Oude Warande wandeling
Fietstocht naar Heukelom en wandeling door het stroomgebied
van de Voorste Stroom
Vroege vogelwandeling in de Kaaistoep
Bezoek aan de Lange Rekken
Vroege vogelwandeling Engelermeer
Wandeling langs de Leije en door landgoed Leijkant
Bezoek aan Blauwe Tuinen in de stad
Vrijdagwandeling Den Opslag

Afspraken KNNV-excursies in verband met het coronavirus
Alle excursies zijn onder voorbehoud vanwege de coronamaatregelen. Actuele
informatie vind je op de website van de KNNV-afdeling Tilburg onder ‘Agenda’.
- Per excursie mogen maximaal vier personen deelnemen. Als er meer
belangstelling is, wordt geprobeerd de groep te splitsen;
- Omdat het aantal deelnemers per excursie zeer beperkt is, is het niet meer
mogelijk om je tegelijk voor meerdere excursies aan te melden. Vandaar dat bij
elke excursie de periode waarbinnen je je kunt aanmelden is aangegeven;
- Vooraf aanmelden bij de excursieleider -binnen de aangegeven periode- is
noodzakelijk: geef je naam en telefoonnummer door, liefst per e-mail;
- De deelnemers, die zich hebben opgegeven, hebben geen klachten. Anders
melden zij zich weer af;
- De deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het houden van afstand. Je mag
elkaar hierop attenderen;
- Deelnemen aan een activiteit is geheel op eigen risico;
- Kom op de fiets of met eigen vervoer. Carpoolen kan op dit moment alleen met
een mondkapje.
Toelichting op de agenda
KNNV-excursies zijn in principe bestemd voor KNNV-leden. Wil je deelnemen maar ben
je geen lid, neem dan contact op met het secretariaat ( 013-5436541).
Het is verder gewenst mee te nemen: verrekijker, loep en bij langere excursies eten en
drinken. Bij extreem slecht weer kan de excursieleider besluiten de excursie niet door te
laten gaan. Bel bij twijfel de excursieleider. Ook voor nadere informatie kun je bij
hem/haar terecht.
Heb je wensen om eens naar een bepaald gebied te gaan, of een bepaald thema, of
andere ideeën, laat het ons weten, zodat wij deze wensen in ons programma kunnen
opnemen. Hopelijk tot ziens op een van onze excursies.
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9 april Vrijdag
Onderwerp
Tijd
Locatie/Vertrek
Contact

Omschrijving

Wandelbos/Oude Warande wandeling
9.00 - 12.00 uur
Station Tilburg Universiteit bij de kiosk.
In verband met het Coronavirus is aanmelding verplicht bij
Johan van Laerhoven  013-4638937 of
thesnowfox@outlook.com. Van 28 maart t/m 7 april kun je je
aanmelden.
Deze beide parken zijn al behoorlijk op leeftijd en vertellen hierdoor
een stukje geschiedenis van Tilburg. Naast de historie laten we ook de
natuurlijke schoonheid de revue passeren. Wie kent er nu niet de
Siberische grondeekhoorn? Via de vijver bij Boerke Mutsaers verlaten
we de spoorzone en trekken we het Wandelbos in. Voor velen een
plek om te recreëren waarbij de natuurwaarden die het herbergt nog
al eens over het hoofd gezien worden. Na het spoor te hebben
gekruist lopen we door de Oude Warande.

24 april Zaterdag
Onderwerp
Fietstocht naar Heukelom en wandeling door het stroomgebied van
de Voorste Stroom
Tijd
9.00 - 13.00 uur
Locatie/Vertrek Parkeerplaats Aldi, Spoordijk/Doornbossestraat, Tilburg. Van hieruit
fietsen we naar Heukelom om daar een wandeling te maken. Ga je
niet per fiets en wil je toch de wandeling meemaken, parkeer dan bij
café Mie Pieters Laagheukelomseweg 13, Heukelom.
Contact
In verband met het coronavirus is aanmelding verplicht bij
Mirjam Sikkers  0682595787 of
msikkers@planet.nl.
Van 15 t/m 22 april kun je je aanmelden.
Omschrijving
Het gebied tussen Tilburg en Oisterwijk kent een lange geschiedenis.
In de eerste plaats is dit te danken aan het beekdal van de Voorste
Stroom en het heidegebied daaromheen. Er zijn moerasachtige
stroken, vennen, oud akkerland en nieuwe natuur zoals bijvoorbeeld
kruidenrijke grasweides met poelen.
Vandaag gaan we ons een beetje verdiepen in dit natuurhistorisch
verleden en kijken hoe in dit gebied de natuurwaarden worden
beheerd en verbeterd.
Verder: laat je verrassen door het voorkomen van plant en dier in dit
soms wild-romantisch stukje Brabant.
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1 mei Zaterdag
Onderwerp
Tijd
Locatie/Vertrek
Contact

Omschrijving

7 mei Vrijdag
Onderwerp
Tijd
Locatie/Vertrek
Contact

Omschrijving
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Vroege vogelwandeling in de Kaaistoep
07.00 - 9.30 uur
Kruising Dintel/Genderweg(pad) in de Blaak.
In verband met het coronavirus is aanmelding verplicht bij
Ben Akkermans  013 5362107 of
vogels@tilburg.knnv.nl.
Van 24 t/m 29 april kun je je aanmelden.
Lekker vroeg uit de veren om naar het vogelconcert te gaan luisteren.
Leden van de vogelwerkgroep nemen je mee in het Kaaistoepgebied
om naar de verschillende solisten te luisteren.
Een vogelboekje en een verrekijker geven een nog betere inkijk in de
vogelwereld, dus breng deze mee als je ze hebt.

Bezoek aan de Lange Rekken
9.00 - 12.00 uur
Het kunstwerk aan het fietspad langs het kanaal vóór de brug van de
Burgemeester Letschertweg (tangent).
In verband met het coronavirus is aanmelding verplicht bij
Mirjam Sikkers  06-82595787 of
msikkers@planet.nl. Van 24
april t/m 5 mei kun je je aanmelden.
Het stroomgebied van de Oude Leij/Donge is tot en met de Reeshof
in ontwikkeling gebracht. Verderop stroomt de Donge door de Lange
Rekken. Dit gebied, buiten de bebouwde kom aan de noord-westkant
van de Reeshof, omvat ongeveer 20 ha voormalig akkerbouwgebied
(maispercelen).
De Lange Rekken had en heeft potentie ter ontwikkeling van
natuurwaarden. De gemeente heeft de grond aangekocht en wil het
gebied inrichten als vogelgebied, daarmee teruggrijpend op de hoge
ornithologische waarden die dit gebied had vóór de aanleg van de
tangent.
Guido Stooker is nauw betrokken bij de Lange Rekken en de
ontwikkeling ervan en dus dé man om ons bij te praten over de
toekomst van dit gebied.
We gaan een fiets- en gedeeltelijk wandeltocht maken. Denk aan
laarzen, het is een nat gebied.

22 mei Zaterdag
Onderwerp
Vroege vogelwandeling Engelermeer
Tijd
6.30 uur
Locatie/Vertrek Vanaf parkeerplaats aan de oostzijde van het Engelermeer aan het
Engeler Visserspad, ’s-Hertogenbosch.
Contact
In verband met het coronavirus is aanmelding verplicht bij
Johan van Laerhoven  013-4638937 of
thesnowfox@outlook.com. Van 13 t/m 20 mei kun je je
aanmelden.
Omschrijving
We maken een wandeling rond de Oostplas van het Engelermeer. Dit
gedeelte is ingericht als natuurgebied. De broedvogels in het gebied
zijn ruim vertegenwoordigd. Naast de gewone soorten zijn vooral de
nachtegaal, cettizanger en de braamsluiper bijzonder te noemen voor
onze regio. Naast deze traktaties zijn ook de riet -en struweelvogels
rijk vertegenwoordigd. Soorten als snor en sprinkhaanzanger horen
hierbij tot de mogelijkheden. Loop met Johan langs dit voor vele
onbekende gebied.
11 juni Vrijdag
Onderwerp
Tijd
Locatie/Vertrek
Contact

Omschrijving

Wandeling langs de Leije en door landgoed Leijkant
9.00 - 13.00 uur
Horecagelegenheid de Commanderie Rielseweg 861 Tilburg.
In verband met het coronavirus is aanmelding verplicht bij
Stella Wesel  0627055446 of
excursies@tilburg.knnv.nl.
Je kunt je aanmelden van 2 t/m 9 juni.
Ester van Eijck vormde het agrarische bedrijf van haar ouders een
aantal jaren geleden om tot Landgoed Leijkant. Met twee nieuwe
woningen, de aanleg van een stuk bos, twee kikkerpoelen en
bloemrijk grasland is het een succesvol voorbeeld van particuliere
natuurrealisatie.
Op Landgoed Leijkant is een bijenknooppunt aangelegd. Er zijn
struiken geplant en de grond is ingezaaid met bloemzaad. Wilde bijen
kunnen uit de bloemen en stuiken nectar en stuifmeel halen.
Ook werd er een bijenhotel geplaatst in het gebied. Vrijwilligers van
de Tilburgse Waterleiding Maatschappij en natuurgebied de
Kaaistoep hebben gezorgd voor natuurlijke nestelgelegenheid in het
nabijgelegen bos. Ze hebben open zandplekken gemaakt en
steilwandjes aangelegd. Wilde bijen maken bij voorkeur een nestje in
de grond.
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26 juni Zaterdag
Onderwerp
Tijd
Locatie/Vertrek
Contact

Omschrijving

9 juli Vrijdag
Onderwerp
Tijd
Locatie/Vertrek
Contact

Omschrijving
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Bezoek aan Blauwe Tuinen in de stad
9.00 - 14.00 uur
Centraal Station Tilburg, Burgemeester Brokxlaan, ingang station.
In verband met het coronavirus is aanmelding verplicht bij
Mirjam Sikkers  06-82595787 of
msikkers@planet.nl.
Van 14 t/m 24 juni kun je je aanmelden.
In het kader van klimaatadaptatie is in Tilburg het burgerinitiatief de
Blauwe Tuinen ontstaan. Streven: binnen drie jaar 1000 tuinen in de
gemeente Tilburg watervriendelijk(er) maken. Dit initiatief leidde tot
veel creativiteit ten behoeve van een meer klimaatbestendige stad,
zoals de regentonnenactie en operatie Steenbreek (tuintegels
vervangen door groen).
Met de fiets bezoeken wij vandaag enkele weelderige tuinen met
veelal inheemse planten. Ben je geïnteresseerd in verduurzaming van
je leefomgeving of gewoon nieuwsgierig, ga dan mee. Neem ook iets
te eten en drinken mee, want op het moment van schrijven is alle
horeca gesloten.

Vrijdagwandeling Den Opslag
9.00 - 12.00 uur
Parkeerplaats Aldi, Spoordijk/Doornbossestraat, Tilburg.
In verband met het coronavirus is aanmelding verplicht bij
Stella Wesel  0627055446 of
excursies@tilburg.knnv.nl.
Je kunt je aanmelden van 30 juni t/m 7 juli.
Het natuurgebied Den Opslag is een weids vogelweidegebied rondom
het beekje de Reusel. Dit beekje heeft sinds enkele jaren weer haar
oude meanderende loop teruggekregen. De herinrichting heeft zijn
vruchten afgeworpen. In en langs de weilanden groeien weer als
vanouds echte koekoeksbloem, margrieten, grote ratelaar en
moeraskartelblad. Dit heeft grote aantrekkingskracht op vlinders en
insecten. En natuurlijk ook op ons, wandelaars.

Nieuws uit de Werkgroepen
De mossenwerkgroep houdt zich al een jaar bezig met een
uitgestrekt moeras- en bosgebied van zo’n 482 ha: De Brand bij
Udenhout. In 2000-2002 is daar door de mossenwerkgroep een
uitvoerige mosseninventarisatie gedaan onder leiding van Chris
Buter. Nu, achttien jaar later, zijn we de inventarisatie opnieuw aan het doen. In deze
coronatijd zijn daar slechts twee leden van de groep actief mee bezig, ieder op eigen
gelegenheid. Het kan nog wel even duren voordat we de inventarisatie als afgerond
kunnen beschouwen. Om de door Chris Buter verzamelde gegevens te kunnen
vergelijken met de huidige heeft de coördinator een tussentijds overzicht gemaakt van
de waarnemingen destijds en de huidige tot nu toe. Chris vermeldde destijds 162 taxa,
waarvan we er nu 115 hebben ‘teruggevonden’ en nog 47 missen. Maar daarnaast
hebben we in de lopende periode ook 26 taxa aangetroffen die de laatste twintig jaar
uit De Brand nog niet bekend waren.
De meeste mossen vonden we
op taluds van poelen en
watergangen. Twee variëteiten
van ongenerfd eendagsmos,
boompjesmos gedeeld
watervorkje, en nog andere
interessante mossoorten:
oermos, gewoon knopmos,
vals-, klein- en groot
kortsteeltje, flesjesmos,
kroosmos en kropgoudkorrelmos. Tijdens onze
inventarisatie hebben we ook
op vaatplanten gelet. Dat was
erg de moeite waard. Op
afgeplagd grasland met enkele
amfibieënpoelen groeiden
planten als echt
duizendguldenkruid, teer
guichelheil, stijve ogentroost,
oeverkruid, pilvaren, vlottende
bies, moerashertshooi, blauwe
knoop en wijdbloeiende rus.
Mossenwerkgroep

Flesjesmos (Blasia pusilla) op het talud van een watergang in
De Brand (foto M. Mandos)
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Tijdens de eerste maanden van het jaar organiseert de
paddenstoelenwerkgroep gewoonlijk fotoavonden in het
Natuurmuseum, waarbij de leden foto’s van de vondsten van het
afgelopen seizoen aan elkaar tonen. Zoals iedereen weet was het
Natuurmuseum echter gesloten vanwege corona. De
paddenstoelenwerkgroep heeft daarom ingezet op onlinesessies. Na een paar
testsessies heeft op 16 februari de eerste digitale fotoavond plaatsgevonden waaraan
een groot aantal leden heeft deelgenomen en er staan nog meer digitale fotoavonden
op het programma.
De onlinesessies bieden een mooie kans om, ongeacht de ontwikkelingen op het gebied
van corona, een continuïteit te waarborgen voor de ‘bijeenkomsten’ van de
paddenstoelenwerkgroep.
Naast de genoemde fotoavonden in maart en wellicht in april, gaan we ervan uit om de
volgende maanden op iedere derde dinsdag van de maand een sessie te organiseren
over verschillende onderwerpen. De paddenstoelenwerkgroep zal de onderwerpen van
deze sessies publiceren via de website van KNNV-afdeling Tilburg. Niet-leden van de
paddenstoelenwerkgroep, die graag willen deelnemen kunnen zich aanmelden via
paddenstoelen@tilburg.knnv.nl.
Paddenstoelenen korstmossen
werkgroep

In 2020 is de plantenwerkgroep, zodra het kon, zo veel als mogelijk
gezamenlijk actief geweest. Barbara van de Par heeft zich enorm
ingezet om de werkgroepsleden te informeren over digitaal
inventariseren. Een inleiding en zeker 10 lessen werden klaargezet
waarmee iedereen met een smartphone (Android of iPhone) planten kon inventariseren
en de lessen kon raadplegen. Barbara heeft dit aangevuld met nog 5 lessen over aparte
onderwerpen zoals over kilometerhokken, veldkaart, het forum, het exporteren van
gegevens en een handleiding. Een hele vooruitgang.
Plantenwerkgroep

Florondag en eindejaars plantenjacht
De Florondag die op 12 december jl. in Nijmegen zou plaatsvinden, werd geheel digitaal
op de pc of tablet gerealiseerd. Daaraan werd door veel mensen vanuit huis deelgenomen. Aansluitend vond de Eindejaars plantenjacht plaats, beginnend met een
stoepkrijtpakket dat de coördinator medio december mocht ontvangen en waarin ook
een kaart van de Hortus in Leiden was bijgesloten. Zo werd ook zij de gelukkige winnaar
van de Minigids Stoepplantjes. Met deze minigids -waarover je een recensie elders in
deze Oude Ley vindt- onder de arm konden we van 25 december tot en met 3 januari jl.
op plantenjacht gaan. In de drie jaar daarvoor werd er gezamenlijk geteld en dat was
natuurlijk veel gezelliger en meer leerzaam voor ons.
Maar ja, dit jaar moest dat anders. Toch ging een aantal leden op pad en werden er veel
meer planten geteld dan in de voorgaande jaren. Dit jaar noteerden drie leden van de
werkgroep meer dan 30 soorten in één uur. Een mooie prestatie met vermelding van
hun namen in het landelijk verslag.
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Kort overzicht van aantal geïnventariseerde bloeiende planten
Plantenjacht
Soorten Tijd
Locatie
2015-2016
83
5 uur
Diverse locaties
2016-2017
2017-2018
46
2 uur
Villa Pastorie
2018-2019
46
2 uur
Villa Pastorie
2019-2020
33
2 uur
Boerke Mutsaers
2020-2021
98
13 uur
Diverse locaties

kleine groepjes
7 personen
5 personen
7 personen
6 personen

In 2015-2016 werd in kleine groepjes en in 2020-2021 individueel of met twee
personen geïnventariseerd. In 2016-2017 werd niet geïnventariseerd.
De Plantenjachten in 2017-2018, 2018-2019 en 2019-2020 werden gezamenlijk
uitgevoerd door de werkgroep. We hopen dat we in 2021 het jaar weer gezellig samen
mogen afsluiten met het spotten van winterbloeiers.
De landelijke resultaten van de plantenjacht 2020 vind je hier:
https://floron.dnnhost.nl/plantenjacht/resultaten

Reukeloze kamille (foto L. van Gorp)
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Door de coördinator van de werkgroep is een samenvattend
overzicht gepubliceerd over 12 jaar vogeltjes tellen op en rondom
de Marleplas in het noordelijk gedeelte van de Dongevallei. Het
rapport met trendgrafieken is te downloaden via de
werkgroepspagina op de website van de KNNV-afdeling Tilburg (Witte zwanen, Zwarte
zwanen). Opmerkelijk: sinds enkele weken hebben voor het eerst in die 12 jaar enkele
honderden kauwtjes de hoge bomen langs de Langendijk uitgezocht om de nacht door
te brengen. Het is natuurlijk een tijdelijk fenomeen (vóór de broedtijd), maar het
groeps-socialiseren in de late avond en vroege ochtend verlevendigt het toch al rijke
vogelleven rondom de plas in aanzienlijke mate. Voorts meerdere bokjes in zowel de
Dongevallei als de Lange Rekken.
Werkgroep
Dongevallei

Bebording Dongevallei
De (recreatieve) bebording in de Dongevallei is nodig aan vervanging toe; de fysieke
staat van de borden is slecht en de informatie is niet meer up-to-date. De werkgroep is
door de groenaannemer gevraagd de borden (locatie, toegangsregels, natuurinformatie, publieksvriendelijkheid) te evalueren. De KNNV-notitie met een
samenhangende visie op de bebording in de Dongevallei (inclusief Koolhoven-Buiten en
de Reeshofweide) is door de gemeente positief ontvangen.

De bebording in de Dongevallei is nodig aan een update toe (foto G. Stooker)
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Reeshofweide
De werkgroep heeft voorts een notitie opgesteld met opmerkingen en praktijkgerichte
aanbevelingen met betrekking tot de realisatie en inrichting van de Reeshofweide. De
uitvoering van het werk zou ons inziens tot een aantal ongewenste situaties leiden.
Naar aanleiding van de notitie is er overleg met de gemeente geweest; een deel van de
opmerkingen van de KNNV zijn (of worden) alsnog uitgevoerd. Een deel echter ook niet.
Wij voorzien daarom in de toekomst problemen met het beheer, alsook handhaving van
de toegangsregels.
Lange Rekken
Met de gemeente Tilburg, Arcadis als regievoerder en enkele omringende boeren is
overeenstemming bereikt over het akkerbeheer in ‘boerenlandvogelgebied’ de Lange
Rekken. Er gaat kleinschalig en extensief geakkerd worden, gericht op het realiseren van
zogenaamde ‘vogelakkers’ en ‘keverbanken’. De laatste moeten zorgen voor herstel van
een insectenrijk vogelbiotoop. Ook heeft de coördinator van de werkgroep, samen met
de coördinator van de lokale vrijwillige weidevogelbescherming advies gegeven over de
inrichting van een nieuw vogelgebied voor weidevogels en ganzen, westelijk van de
rondweg. Op 7 mei is er voor KNNV-leden een fiets/wandel-excursie naar de Lange
Rekken e.o. gepland om deze nieuwe natuurontwikkelingsgebieden te bewonderen.
De verdere inrichting van de Lange Rekken door de aannemer wordt waarschijnlijk in
maart weer opgepakt. De KNNV is initiatiefnemer bij het aanvragen van een LALsubsidie (Leefgebied Agrarisch Landschap) om een Patrijzenhaag aan te leggen op de
hoger gelegen donk in de Lange Rekken. Daar is door zowel de gemeente Tilburg als het
Coördinatiepunt Landschapsbeheer positief op gereageerd. Het plantsoen kan
binnenkort worden aangekocht en de Dongevalleivrijwilligers gaan de struiken samen
met lokale agrariërs dit voorjaar planten.
Op verzoek van enkele agrariërs die betrokken zijn bij het beheer van de Lange Rekken
is door de KNNV subsidie aangevraagd bij de Provincie (en inmiddels toegekend) voor
de aanleg van zogenaamde ‘saladebuffet’-graslanden. Enkele percelen worden
ingezaaid met een onkruidrijk zadenmengsel dat geschikt is voor hooi- en weilanden,
waarvan de voedingswaarde voor het vee ook door de boeren wordt gewaardeerd.
Ook dit jaar worden de (broed)vogels weer geteld in zowel de Lange Rekken alsook op
het nieuw aangewezen boerenlandvogelgebied. Daarnaast willen we een floristische
verkenning maken van de flora in en langs de nieuw gegraven kwelsloten. De
natuurvriendelijke slootoevers zijn nu nog vrijwel kaal en de sloten herbergen
nog weinig waterplanten, maar we verwachten vanwege de waterkwaliteit interessante
ontwikkelingen.
Daarom is het nu het moment om daar mee te beginnen! We willen door het jaar heen
een beperkt aantal plantenexcursies organiseren voor kenners of KNNV-leden die deze
klus in de toekomst willen oppakken. Wie doet er mee? Geïnteresseerden kunnen zich
melden bij de coördinator,
gstooker@live.nl.
In het voorjaar gaan we in de Dongevallei starten met een monitoringroute voor
dagvlinders in het kader van het Landelijk Meetnet Dagvlinders van de Vlinderstichting.
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In 2021 krijgen bij het inventariseren van de flora de nieuwe kwelsloten speciale aandacht (foto G. Stooker)

Overzwaluwwand
Door de coronabeperkingen kan waarschijnlijk voor het tweede opeenvolgende jaar het
onderhoud van de oeverzwaluwwand niet worden uitgevoerd. Wat het gevolg hiervan
is, is nog niet vast te stellen, maar laat zich raden. Ook het afgelopen jaar hebben geen
of weinig oeverzwaluwen van de kunstmatige broedgelegenheid gebruik gemaakt. De
grond in de nestgaten is te hard geworden.
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De Dongevallei op schrift
Guido Stooker
Toen ik in 2009 letterlijk in het natuurgebied de Dongevallei kwam
wonen, pakte ik natuurlijk meteen mijn oude hobby van
natuurmonitoring op. De vogeltjes vlogen me immers dagelijks om
de oren. Ik werd lid van de KNNV-afdeling Tilburg en ontmoette
gelijkgezinde personen die daarvoor al vanaf het begin van de natuurontwikkeling in de
Dongevallei aan het monitoren waren geslagen. Ad Kolen, Inge Radstake, Peter van
Ruth en Chris Buter waren de mensen van het eerste uur.
Er wonen bijna 50.000 Tilburgers in de Reeshof, maar een actieve, ledenrijke werkgroep
kwam nooit van de grond. Natuurvrijwilligers zijn vanuit hun motivatie en
betrokkenheid vaak erg eigenwijze mensen, ikzelf niet uitgezonderd. Samenwerken is
dan een kunst en de afgelopen jaren moest ik in het jaarverslag helaas steeds
vermelden dat de werkgroep uit één persoon bestond. Maar in het afgelopen jaar
hebben zich verschillende personen bij mij gemeld om bezig te zijn met het beleven,
bestuderen en beschermen van de fraaie natuur in de Dongevallei e.o. Ook de
oprichting in 2018 van de Vrijwilligersgroep Dongevallei -mensen die graag de handen
uit de mouwen steken voor kleinschalig beheer in het gebied- heeft daar aan
bijgedragen, net als de Vrijwillige Weidevogelbeschermers van de loopgroep Lange
Rekken. Het aantal (nieuwe) personen, al dan niet lid van de KNNV of van de Werkgroep
Dongevallei, dat nu regelmatig actief is in de Dongevallei of dat wil worden, bedraagt
ongeveer zeven. Daarnaast zijn er een stuk of tien die heel graag (vanwege Corona tot
nu toe helaas niet regelmatig) zaag, takkenschaar, schop of vuilgrijper ter hand nemen.
Ontstaan
werkgroep

Ik voel het als werkgroepcoördinator als mijn taak alle nieuwe
natuurvrijwilligers in te wijden in de geheimen van dit mooie
stadsnatuurgebied en op de hoogte te stellen van de beschikbare
informatie in brede zin. Om die reden ben ik vanaf 2010 bezig alle
literatuur die over het gebied bestaat te verzamelen en in een Excelbestand vast te
leggen. Ik heb immers niet het eeuwige leven. Het merendeel van de genoemde
literatuur heb ik ook daadwerkelijk in mijn bezit. Het betreft alle informatie van het
stroomgebied van de (voormalige) Donge vanaf de Bredaseweg (dus niet verder
stroomopwaarts, want dat betreft de Oude Leij in het Stadsbos 013) tot aan het
Wilhelminakanaal. Qua deelgebieden spreken we dan over Koolhoven-Buiten, De
Dongevallei tussen de spoorlijn Tilburg-Breda en de Middeldijkdreef en de
Reeshofweide vanaf die weg en de Langendijk tot aan het kanaal aan weerszijden van
de NW-tangent/rondweg. Door dit laatste gebied wordt immers een ‘nieuwe’ Donge
aangelegd, die weer de verbinding gaat vormen tussen de oude Donge in de Reeshof en
de gekanaliseerde Donge langs het Staatsbosbeheerreservaat de Rekken.
Geheimen
Dongevallei
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Ook dit bosreservaat en het recent nieuw aangelegde ‘boerenlandvogelgebied’ van de
Lange Rekken grenzen nu aan elkaar en vormen tezamen met de natuur langs de stadsDonge één groot aaneengesloten Dongevallei-natuurgebied van ca. 200 ha!

Alle literatuur over de Dongevallei wordt en is verzameld (foto G. Stooker)

Wat valt er vanuit mijn perspectief in het kader van deze
verzamelwoede allemaal onder de noemer ‘literatuur’? Dat gaat
voornamelijk over zogenaamd ‘grijze’ literatuurbronnen, zoals
beleidsnotities, beheeradviezen, monitoringverslagen,
artikelen in de Oude Leij of andere periodieken, verslagen van veldexcursies, stukjes op
websites en krantenartikelen. Maar ook officiële rapporten vallen daar onder, zoals
beheerplannen, onderzoeksrapporten en gebiedsbeschrijvingen. Beleidsrapporten die
de hele stad Tilburg of regio Midden-Brabant omvatten (waaronder de Dongevallei) zijn
echter niet meegenomen; het overzicht daarover is niet volledig te maken.
Er bestaat slechts één boek (d.w.z. een publicatie met ISBN-nr.90-810495-2-6) over de
Dongevallei in engere zin: het onvolprezen boekje De Dongevallei, een natuurgebied in
de Stad van de hand van Jan van de Wiel (Natuurmuseum/gemeente Tilburg, 2006).
Voor de liefhebbers is hier de link:
https://www.bhic.nl/media/document/file/donge-de-dongevallei-een-natuurgebied-inde-stad.pdf
Een ‘levend’
document
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Het literatuuroverzicht dat ik aan het samenstellen ben, wordt een ‘levend’ document.
Het staat op de KNNV-website als pdf-file onder de Werkgroep Dongevallei. De
publicaties zijn gerangschikt naar auteur(s), onderwerp en jaartal. Tot nu staan er 267
publicaties op, afkomstig van 64 verschillende auteurs en de periode 1975 tot en met
2021 bestrijkend. Ad Kolen en ikzelf behoren tot de majeure schrijvers. In onderstaande
tabel zijn de publicaties uitgesplitst naar onderwerp. Ik vraag iedereen die nog over
andere literatuur met betrekking tot de Dongevallei e.o. beschikt, contact met mij op te
nemen ( gstooker@live.nl).
Algemeen
Amfibieën
Beheer & inrichting
Flora
Gallen
Geleedpotige (overige)
Insecten
Macrofauna

46
1
23
18
1
6
20
3

Mossen en korstmossen
Monitoring (algemeen)
Paddenstoelen
Vissen
Vogels
Water
Weekdieren
Zoogdieren

3
18
12
3
97
12
2
2

Overzicht van publicaties over de Dongevallei per onderwerp

De Schotse Hooglanders vormen voor veel Reeshofbewoners de kers op de taart (foto G. Stooker)
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Stadsnatuur kruipt gewoon
verder
Rob Vereijken
Sommige dingen verdwijnen vanzelf als je er niet meer voor zorgt of
er gewoon geen aandacht aan besteed. Bij stadsnatuur is dat wel
anders. Je let even niet op en je stoepje is overwoekert met groen,
de duiven hebben je auto ondergepoept en je fruitschaal is
bewoond door een wolk vliegjes. Om oog voor zulke leuke natuurbelevingen in je
directe omgeving te houden, heeft de KNNV jarenlang die positieve boodschap over
stadsnatuur verteld. Die verhalen verschenen in de Tilburgse Koerier en zijn voor een
deel gebundeld in het boek Stadsnatuur, Van Affeseervogel tot Zoemende wingerd, dat
onze eigen vereniging heeft uitgegeven. De Tilburgse Koerier is al meer dan een jaar
geleden opgeheven en de roep om het voortzetten van de artikelen bleef aanhouden.
Vandaar dat we besloten hebben om de rubriek weer in ere te herstellen. We nemen
een voorbeeld aan de stadsnatuur die er ook niet mee ophoudt en steeds verder onze
bebouwde omgeving binnenkruipt. En we pikken de draad weer op met een plantje dat
ook alsmaar verder kruipt, net zoals deze verhalenreeks. De hondsdraf, die in april het
mooist is, krijgt deze eer.
Reeks
stadsnatuur

Hondsdraf is een echte kruiper: op iedere knoop van de stengel
maakt hij een bosje wortels. Hij zet zich daarmee lekker vast in de
bodem, waardoor je hem vrijwel niet meer de grond uitkrijgt.
Hij gaat wel rustiger te werk dan de kruipende boterbloem of de schijnaardbei, die in
één zomer met gemak een paar meter stengels produceren. De uitvoering van het
uitbreidingsplan van de hondsdraf verloopt rustig maar gestaag.
In april is de hoofdbloei van de plant en met de paarsblauwe bloemen lacht hij het
voorjaar tegemoet. Alleen in de bloeitijd komen de stengels recht omhoog. Daar aan
zitten gekartelde bladeren tegenover elkaar met daarbij meestal een kransje van vier of
vijf bloemen. Ieder bloempje is een juweeltje op zich: mooie gelobde bloembladeren
met een gedeelde boven- en onderlip. Het lijken net engeltjes met uitgespreide armen.
Er groeit wel een veldje fijne haren boven op de kroonbladeren, nabij de ingang van de
bloembuis. Maar er is nog meer te ontdekken, zoals de vier meeldraden -twee lange en
twee korte- en de stempel, die allemaal onder de bovenlip naar buiten steken.
Ga je op zoek naar al die kleine onderdelen dan kun je teleurgesteld worden omdat je
helemaal geen meeldraden ziet zitten. Dan heb je waarschijnlijk toch goed gekeken,
want hondsdraf maakt twee soorten bloemen. In de wat grotere bloemen van bijna
twee centimeter zitten zowel vrouwelijke als mannelijke organen. Maar naast deze
tweeslachtige bloemen worden ook eenslachtige en kleinere bloemen gemaakt, met
alleen de stampers. Helemaal geen meeldraden en stuifmeel dus.
Kruiper
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Hondsdraf (foto H. Kuiper)

De bloemen van hondsdraf krijgen vaak bezoek van bijen en
hommels. De kleinere en alleen vrouwelijke bloemen vinden ze het
meest aantrekkelijk. Niet dat daar meer nectar in zit, maar vooral de
hommels kunnen met hun kortere tongen dan wel bij dit zoete
snoepgoed komen. Bij de grotere bloemen lukt dat vaak niet en moeten ze inbreken. Ze
bijten een gaatje vanuit de buitenkant in de bloembuis en gaan er alsnog met de nectar
vandoor. De bloem is niet zo blij met deze dievenstreek, want zo dragen ze geen
korreltje stuifmeel bij aan de bestuiving. Ik heb geen idee of de bloemen lekker ruiken;
de planten hebben wel een heel sterke en duidelijke geur. Je moet er wel van houden.
Bijen en
hommels

Hondsdraf is een zeer algemene plant in plantsoenen, grazige
grasranden, op allerlei rommelterreintjes en langs en op oude
muren. Hij houdt wel van een iets rijkere grond. Na de bloei valt hij
minder op, maar groeit lekker verder op beschaduwde plekjes en in vergeten hoekjes in
parken en tuinen. Kruipend op je knieën probeer je hem mogelijk in toom te houden.
Dat is gevaarlijk, want in zijn buurt kun je ook vaak de brandnetel aantreffen. De
hondsdraf bewijst dan wel meteen zijn nut: de bladeren worden al eeuwen gebruikt om
ontstekingen te remmen. Dus geen zwerende en etterende wonden meer als je je
brandnetelbulten kapot hebt gekrabd. Hij zorgt het hele jaar voor jouw goede
gezondheid en door de mooie bloemen ook nog voor een goed humeur in april.
Algemene plant
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De vogels van de Dongevallei:
de fuut
Podiceps cristatus - broedvogel
Ad Kolen
Dit is de laatste aflevering van de reeks ’De Vogels van de
Dongevallei 2004-2019’. Gelijk met het verschijnen van deze Oude
Ley komt het Verslag; De vogels van de Dongevallei 2004-2019 uit.
Met beschrijvingen van voorkomen, uiterlijk en eigenschappen van de 125 verschillende
vogelsoorten die van 2004 tot 2019 zijn waargenomen in de Dongevallei. Het verslag is
te downloaden in de kennisbank op de website van KNNV-afdeling Tilburg.
Laatste aflevering

Futenpaar met jong op de rug (foto A. Kolen)
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De fuut is de grootste en bekendste futensoort in het merendeel
van Europa. De balts is een fameus schouwspel. Het is spectaculair
te zien hoe het paar met gestrekte halzen naar elkaar toe zwemt.
Met de borsten tegen elkaar rijzen ze op uit het water.
De vogels schudden hierbij met de kop en bieden elkaar plantenmateriaal aan. Zo snel
als de balts begint, zo abrupt eindigt die. De fuut heeft een karakteristiek, langwerpig
lichaam. Hij ligt laag op het water. De snavel is lang, recht en dun en boven op de kop
heeft hij de onmiskenbare zwarte pluimen. Daaronder een rode in zwart overgaande
wangkraag, die ook opgezet kan worden. Het winterkleed is een stuk eenvoudiger met
grijs, zwart en veel wit. De fuut is een goede zwemmer en jaagt onder water op vis.
Met zijn krachtige poten ontwikkelt hij hoge snelheden. Hij heeft geen zwemvliezen
maar gelobde tenen, zoals andere futensoorten en bijvoorbeeld de meerkoet.

Fameus
schouwspel

Met wel wat lichte schommelingen is het totaalbeeld van de in
Noord-Brabant broedende futen de laatste 25 jaar stabiel. Sinds
1980 nemen de aantallen in onze provincie met 5% per jaar toe. In
15 jaar is de stand verdubbeld. Landelijk gezien is situatie
ongeveer gelijk met een licht dalende tendens de laatste jaren. De landelijke
broedpopulatie bestaat uit 11.000-16.000 paren in de periode 2013-2015. In de winter
zijn er tussen de 20.000 en de 25.000 futen in Nederland (bron: sovon.nl).
Stabiele
broedvogel

Alle waarnemingen van futen per jaar met het totaal boven de kolom

De aantallen in de Dongevallei waargenomen futen wisselen nogal per jaar. Zie de
grafiek. Een dal in het aantal waarnemingen van 2007 tot en met 2009 wordt
afgewisseld met een hoog aantal in 2011, waarna een stabiele periode volgt tot aan het
einde van deze tellingenreeks. Het totaalbeeld laat echter geen echte stijgende of
dalende trend zien. Het aantal van de eerste telling wijkt niet veel af van die van de
laatste.
De broedpopulatie futen in de Dongevallei is ook stabiel. De eerste
helft van de reeks zijn het bijna jaarlijks drie paren die tot broeden
komen. Daarna zijn er wat kleine schommelingen te zien en
eindigt de reeks met vier territoria, waarvan één bij de zuidelijke
gebiedsgrens met het nest mogelijk buiten de Dongevallei. Van twee broedsel zijn dat
jaar donsjongen gezien.
Stabiele
broedpopulatie
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Tijdens alle jaren zijn jonge futen gezien. De aantallen liggen niet
hoog in verhouding tot de vastgestelde territoria. Slechts eenmaal
zijn vier jongen gezien en vijfmaal is waargenomen broedsel gelijk
aan het aantal broedparen. Gewoonlijk telt een broedsel één tot
drie jongen; de helft bestaat uit één exemplaar. Dit zegt niet veel over de werkelijke
broedresultaten. Er zijn nesten met vier tot zes eieren gevonden. Hier komt de kleine
overlevingskans van de pullen in beeld. Er zijn diverse oorzaken mogelijk. Predatie en
zeker ook voedselgebrek zijn er twee van. In het vaak troebele water in het gebied is
het moeilijk vissen vangen. Dat paren, mogelijk met jongen, ineens niet meer
waargenomen worden in het broedseizoen, is ook een gevolg daarvan. In het gehele
stadsdeel de Reeshof zijn vele wateren waarin ze hun heil kunnen zoeken. Ook
Aalscholvers doen dat. In de Dongevallei zijn meerdere waterverbindingen met de
omgeving. De ouders kunnen zo met hun gevolg het gebied uit zwemmen. Ook bij
andere soorten zoals knobbelzwanen is dat vastgesteld.
Lage overleving
pullen

Fuut bij zijn nest met 4 eieren (foto A. Kolen)

In de wintermaanden zijn er nauwelijks futen aanwezig in de
Dongevallei. Vooral in december en januari ontbreken ze nogal
eens. Bij ijsvorming zoeken ze open water op, meestal elders. Eind
februari en verder in maart verschijnen de broedparen. Daarna lopen de aantallen op.
De piek ligt in juni waarna de aantallen weer afnemen. De daling in juli en augustus laat
zien dat een deel van de broedvogels met hun kroost uit het gebied verdwijnt.
Piek in juni
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Recensie:
Minigids Stoepplantjes
Jako van Gorsel
En weer een verrassend nieuw deel in de succesvolle serie
Minigidsen van de KNNV Uitgeverij: de Minigids Stoepplantjes. De
Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin in Nederland,
deed onderzoek en ontdekte dat stoepplantjes op minder vooroordelen konden
rekenen dan het aloude begrip ‘onkruid’. Prima dus om de nieuwe term ‘stoepplantjes’
te munten, want planten bepalen voor een groot deel de toekomst van onze planeet.
Het zijn planten die zuurstof produceren, de atmosfeer verkoelen en zonlicht
omzetten in voedsel voor andere organismen, waaronder de mens. Eens kijken wat de
kracht is van deze nieuwe Minigids.

Inleiding

Minigids stoepplantjes (foto L. van Gorp)

De Minigids Vogels, Minigids Roofvogels, Minigids Diersporen en
Minigids Vlinders zijn zomaar een paar delen in deze overbekende
reeks. Alle delen in de reeks, dus ook de nieuwe Minigids
Stoepplantjes, laten zich eenvoudig meenemen tijdens je tochten
door de natuur. Je vouwt de kaart op, stopt hem in een jaszak en wandelen of fietsen
maar. De informatie is vaak beknopt en desondanks toch gedetailleerd. Zo beknopt is
de informatie per soort op de Minigids Stoepplantjes trouwens niet.

Handzaam en
informatief
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Bij alle 52 stoepplantjes die worden besproken en afgebeeld, vind je handige
determinatiesleutels. Zo word je snel naar de betreffende plantensoort geleid. Het
aantal van 52 is geen willekeurig getal. Het correspondeert met een overzicht van
‘stoepplantjes van de week’. Elke week een stoepplantje, dat maakt 52 soorten in een
jaar. De auteurs erkennen dat er in een stad veel meer soorten voorkomen, maar met
deze 52 heb je de meest bekende in handen. Herken je deze eenmaal, dan is het
opstapje naar de meer bijzondere soorten eenvoudiger te maken.
De auteurs merken de plantjes tussen de tegels aan als duurzaam.
Ze hebben zich immers zonder hulp daar gevestigd. Ze worden niet
onderhouden. En hoe klein soms, ook deze plantjes schijnen zelfs
een positieve bijdrage te leveren aan het verkoelen van het
stadklimaat. Ook bieden ze voedsel aan insecten en andere dieren. Laat ze dus maar
staan, die plantjes die zich spontaan tussen de tegels hebben gevestigd!
Duurzame
plantjes

Het aardige is dat deze minigids ook nog een digitaal leven leidt.
Kom je een stoepplantje tegen en herken je het, schrijf de naam er
met stoepkrijt bij en plaats de hashtag op Instagram met de foto
erbij. Zo kunnen wetenschappers met behulp van alle waarnemingen een kaart van
Nederlandse stoepplantjes samenstellen. Citizen Science heet deze aanpak. Leuk om
aan mee te doen.
Citizen Science

Kortom

Een leuk nieuw deel dus. Een verrassend thema ook, want van de
term stoepplantjes had ik nog niet gehoord. En aantrekkelijk
geprijsd, wat ook een kenmerk is van deze serie Minigidsen.

Deze recensie is met toestemming van de auteur (verkort) overgenomen van
www.visdief.nl
Minigids Stoepplantjes, Hortus Botanicus Leiden, KNNV Uitgeverij, september 2020,
€ 6,95.
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Museumnieuws
Natuurmuseum Brabant activiteiten 2e kwartaal 2021
Spoorlaan 434, Tilburg
Natuurmuseum Brabant heeft inmiddels te maken met de derde
tijdelijke sluiting op rij. Omdat al snel duidelijk werd dat het langer
zou gaan duren, hebben we onze verbouwingsplannen vervroegd
en zijn we begin januari direct gestart met het ontmantelen van
de tentoonstelling Uitsterven. Zo werd het ook wat minder stil in het museum.
Bij de verbouwingen is veel rekening gehouden met de coronamaatregelen; we hebben
voorlopig nog wel te maken met eenrichtingsverkeer en tijdsloten. Daarom is besloten
om de Kikkerzaal te verplaatsen naar de zaal tegenover BOS. Daarmee is die hoek van
de tweede verdieping volledig gericht op
jongere kinderen en voorkomen we
heen en weer lopen tussen twee zalen.
De zalen liggen dan recht tegenover
elkaar, kinderen kunnen zelf heen en
weer lopen en de ouders kunnen op die
manier goed toezicht houden. Ook krijgt
de Kikkerzaal een aantal nieuwe
elementen na de verhuizing en wordt
dus nog leuker! Verder zijn er
aanpassingen gedaan om bezoek voor
mindervaliden prettiger te maken, zoals
extra en langere trapleuningen in de
trappenhuizen, aanpassingen van de
theaterzaaldeuren, markeringen op de
traptreden en indicaties op transparante
deuren. Dit allemaal in afstemming met
de gemeente en met ZET, een stichting
die zich inzet voor inclusie en
toegankelijkheid.
Ondertussen in
het museum

Het museum heeft de verbouwplannen vervroegd
(foto Natuurmuseum Brabant)

Ook andere afdelingen zijn volop bezig met nieuwe
tentoonstellingen, verschillende educatieve projecten, een nieuwe
huisstijl en website. Er is ook veel tijd en aandacht gestoken in
Vossenstreken, de wandelapp voor Noord-Brabant en de Belgische
Kempen. Wanneer we jullie alles weer kunnen laten zien is vooralsnog nog onduidelijk;
op onze website staat de meest actuele informatie. Hopelijk blijft iedereen gezond en
zien we jullie weer snel terug in het museum!
Nog meer
vernieuwingen
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Witte gij ut?
Rob Vereijken
Piet Bevers heeft gereageerd op de vraag van Bob Cremers over de
onttopte krabbenscheerbladeren. Piet geeft allereerst aan dat je
de krabbenscheer in Brabant heel weinig tegenkomt. Sporadisch
groeit het in sloten langs de Maas en in het Bossche Broek. De
plant zorgt voor verlanding en komt het meest in laagveengebieden voor. De soort is
onder andere achteruitgegaan door het opschonen van sloten en in het noorden van
het land worden beschermacties voor de krabbenscheer opgezet. Naast dat het een
fraaie plant is, is het ook nog de waardplant voor de groene glazenmaker; deze libel zet
er zijn eieren op af.
De zwarte stern, die ook graag in veengebieden broedt, maakt daarbij vaak gebruik van
de half drijvende planten. Volgens Piet vinden jonge vogels van de zwarte stern en de
watersnip de toppen van de krabbenscheer een delicatesse. Andere en grotere
knabbelaars aan de jonge krabbenscheer zijn volgens hem de muskus- en waterratten.
Een krabbenscheer tegenkomen wordt zo nog interessanter.
Aangevreten
krabbenscheer

Erik Kraneveld zocht de naam van de bruinachtige sliertjes aan de
dode takken in de bossen van de Loonse en Drunense Duinen. Zijn
vader Kees Kraneveld had de foto’s ook naar Naturalis gestuurd.
Omdat de zwammen al erg oud waren, konden ze niet met
zekerheid zeggen welke soort het was. Hans Adema dacht aan een
roodbruin netpluimpje, maar om de soort definitief vast te stellen zou je verder
onderzoek moeten doen.
Bart Horvers, zeer actief in de weer met paddenstoelen en korstmossen in onze afdeling
en regio, zag ook dat het slijmzwammen (Myxomyceten) waren. Deze organismen
hebben vaak zeer opvallende en prachtige vruchtlichamen. In dit geval denkt Bart dat
het een netwatje is, en waarschijnlijk het roodstelig netwatje (Arcyria ferruginea). Maar
ook Bart geeft aan dat je eigenlijk jonger materiaal zou moeten verzamelen om precies
te weten welke soort het is. Laat het maar weer snel herfst worden.
Roodstelig
netwatje aan
stronk

Hoewel ik erg blij ben met alle reacties op de natuurproblemen,
zijn er toch nog twee vragen van de vorige aflevering niet
beantwoord. Het ging over de peuterende kauwen op de
zonnebloemen, die Bob Cremers is de Buurtmoestuin in Den
Bosch had gezien. Ook kwam er geen reactie op de vraag van
Marlieke van Woerkom over het gaatje/holletje in het gras dat telkens met
houtsnippers werd afgedekt.
Vragen over
kauwen en
dierenholen
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Een nieuwe vraag komt van Marianne van der Straten-Simons.
Samen met haar man Jan loopt ze vaak lekker in de natuur en
gezamenlijk kunnen ze heel wat natuurverschijnselen verklaren.
Alleen tijdens een wandelommetje in Cromvoirt op zondag 6
december jl. zagen ze wel iets vreemds hoog in de bomen bij de Zandleij hangen. Het
waren aparte nestkasten, waar langs de ronding bij het gat veel is gepikt. Nu bleef de
vraag hangen: zijn dit nestkasten speciaal voor spechten, of hebben spechten deze
nestkast eens speciaal aangepakt? Welke vogelaar weet dit?
Aangepikte
nestkast

Vreemde nestkast (foto M. van der Straten)
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Jan de Jong stelde deze vraag via de website van de afdeling. Zijn
natuurvraag is ontstaan op de Regte Hei. Aan de zuidkant van het
gebied, waar de plagwerkgroep kleinschalig natuurbeheer
uitvoert, zag hij in een bosje een vreemde tekening op een
berkenbast. Het was zo’n mooie en symmetrische figuur, dat zijn oog daar naar toe
werd getrokken. Door de handvorm moest hij denken aan gangen van bijvoorbeeld een
letterzetter, maar dan van een kever die juist op een ruwe berk leeft. Wie helpt Jan bij
dit mooie mysterie?
Tekening in
berkenstam

Tekening in berkenstam (foto J. de Jong)

Heb je informatie over de peuterende kauwen, het bedekte
holletje, de aangepikte nestkast of de tekening in de berkenstam?
Stuur jouw antwoord in. Natuurlijk zijn ook berichten met nieuwe
vragen of onbekende waarnemingen welkom. Stuur jouw
reactie naar Rob Vereijken:  0683125218 of
rob.vereijken@planet.nl.
Reacties tot 17 mei 2021 kunnen in de volgende Oude Ley verwerkt worden.
Reacties en
nieuwe vragen
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