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“Op de hoogte-18” 

Han Monteiro  
 

Voorzitter KNNV afdeling Eindhoven

  

 

We mogen ons gelukkig prijzen 

dat de natuur ons thuis is, zoals 

een lid opmerkte. Velen van ons 

kunnen nog naar buiten om van 

de lente te genieten. Na een 

klein belrondje blijkt dat het in 

het algemeen goed gaat met de 

leden die ik gesproken heb. 
 

 

Sommigen voeren nog inventarisaties uit in hun eentje 

of met z’n tweeën. Anderen beperken zich tot hun tuin. 

Eén heeft het zelfs over zijn paradijs. Er blijkt nu meer 

te zien dan je dacht. Elk kiemplantje wordt in de gaten 

gehouden, elke bij wordt bekeken. 
 

In onze kleine vijver wemelt het van de Bruine kikker-

visjes. Het zijn er te veel om ze allemaal groot te laten 

worden, dus wordt er gezocht naar een geschikte sloot 

in de buurt. 
 

De geluidsoverlast van de A67 is bijna te verwaarlozen. 

De vogels lijken harder te zingen. 
 

Het is een bizarre tijd. Een bestuur dat alleen op de 

gesloten winkel mag passen. We maken gebruik van 

Hangouts om via een videoverbinding met elkaar te 

vergaderen.  
 

Ons 75-jarig bestaan, dat kon meeliften op 75 jaar 

bevrijding, wordt nu heel anders gevierd. De voor- 

 

 

bereidingen voor allerlei activiteiten, een duizend- 

 

soorten-dag, een ouderwetse excursie op de fiets, een 

gemeenschappelijke bijeenkomst en misschien nog 

meer moesten worden afgebroken. Toch kun je verder-

op in deze Venkraai nog een bijdrage vinden, om ons te 

herinneren dat we best trots mogen zijn op de mensen, 

die vlak na de oorlog onze afdeling hebben opgericht. 

Men deed dit niet eerder omdat men niet aan de voor-

waarden van de bezetter wilde voldoen. 
 

Of we dit jaar nog iets samen kunnen doen hangt af 

van de ontwikkelingen. 
 

Hoe houd je als leden van een werkgroep contact met 

elkaar? Binnen de Vogelwerkgroep berichten ze elkaar 

wat ze in het veld of tuin zien via een mailgroep. Je 

wordt dan zelf ook alerter en natuurlijk proberen ze 

met een primeur te komen. 
 

Maar ook kan je alle leden laten meegenieten als je er 

een klein artikeltje van maakt voor de Venkraai. 
 

Als bestuur zullen we de vinger aan de pols houden,  

als het gaat om wat er in de toekomst mogelijk is.  

We staan open voor opmerkingen en suggesties om  

als leden met elkaar in contact te blijven en elkaar het 

gevoel te geven dat we een vereniging zijn. 
 

Bel of mail elkaar wat vaker of schrijf een kaartje met 

een leuke afbeelding. Daar worden we vrolijk van.

 

 

 

 

Wijzigingen ledenbestand van 2-2-’20 t/m 22-4-’20 

Nieuw 

Bruijn, Dhr. J. de  

Leenen, Mevr. E.  

Meijer, Dhr. F.  

Kassenaar, Dhr. F.  
 

Geen lid meer per 1-1-2020 

Eikemans, Dhr. S.   
 

Geen lid meer per 1-1-2021 

Christis, Mevr. S.  

Eijben, Mevr. W.  

 

Stuur wijzigingen naar onze ledenadministrateur: ledenadministrateur@eindhoven.knnv.nl 
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KNNV afdeling Eindhoven 75 jaar 

Jelle Schuurmans 

Harry Nouwen 

De afdeling Eindhoven van de “Nederlandsche Natuur-

historische Vereeniging” werd 75 jaar geleden opge-

richt, op 20 oktober 1945. Dat is een goede aanleiding 

voor een overzicht van vooral de hoogtepunten in het 

bestaan van de afdeling. 
 

Het eerste bestuur werd gevormd door George Ittmann 

– voorzitter, G. van der Zanden – penningmeester, Mej. 

Herma Korting – ledenadministrateur, J. Bakker - leider 

vogelgroep, Aldert van der Ziel – plantengroep, Jasper 

Daams - natuurhistorisch secretaris, Wim Westmijze - 

kampsecretaris. 
 

Zoals beschreven is door J. Spoorenberg in zijn artikel 

“Hoe is het begonnen ...” in de Venkraai 1991, nr 101, 

heeft er eerder vanaf 1924 tot 1928 ook al een afdeling 

Eindhoven bestaan. Onbekend is waarom aan dat be-

staan een einde is gekomen. Mogelijk door het ont-

breken van actieve bestuursleden. 
 

In ons archief is nu zichtbaar dat al in 1939 door Jas-

per Daams weer pogingen zijn gedaan om opnieuw tot 

oprichting van een afdeling te komen. En gedurende de 

oorlogsjaren heeft Jasper daar ook herhaaldelijk over 

gecorrespondeerd met leden van het toenmalige 

hoofdbestuur. 
 

Voorafgaand aan de oprichting in 1945 werden er ook 

al zeer regelmatig activiteiten georganiseerd, zoals 

blijkt uit het volgende citaat uit de brief van 12 decem-

ber 1960 van Herma Korting, geschreven bij het 15- 

jarig bestaan:  

“In het najaar van 1943 werden nogal eens natuur-

historische excursies georganiseerd door het Philips 

Ontspanningsfonds, die ook meestal werden verzorgd 

door Jasper Daams. Het schrift vermeldt Juli ‘42 – 6 

leden, Jan ‘43 – 13 leden, Juli ‘43 – 20 leden, Jan ‘44 – 

72 leden! Vaak gingen we naar Waalre en Riethoven,  

de Vlasrootvennen.   

In Okt ‘43 was er ook al een excursie naar de Leubeek, 

een gebied niet in onze naaste omgeving…  

In najaar ‘43 organiseert ’t Philips De Jong Ontspan-

ningsfonds een paddestoelententoonstelling onder 

leiding van Daams en Siteur, waar 1200 bezoekers 

kwamen”. 
 

Na de oprichting werd de tentoonstelling een jaarlijkse 

traditie, die tot in 1954 is voortgezet. Andere weerke-

rende activiteiten waren de vroege voorjaarsexcursie 

naar Soerendonk, de Pinksterkampen, de zomerse 

familiedag en de oriëntatietocht in de herfst. 

Het aantal leden groeide in die jaren tot meer dan 200. 

Na 1955 nam dat weer af tot 110 in 1960 om vervol-

gens weer langzaam toe te nemen tot ongeveer 220 in 

1970.  
 

Het 15-jarig jubileum werd in december 1960 gevierd 

met een vertoning van “diverse N.J.N. films door Ben 

van Noordwijk”. 
 

Het 25-jarig bestaan van de afdeling werd in de con-

vocatie van maart 1970 genoemd. En de twee daar op 

volgende convocaties bevatten terugblikken op excur-

sies gehouden in 1943 en 1946 en een beschrijving van 

de na-oorlogse kampen. Uit een van die beschrijvingen: 

“Het contact met de natuur is wel enorm groot tijdens 

het kamperen, soms ook wel eens ten ongerieve van de 

tentslapers: In Barveaux werden we urenlang uit de 

slaap gehouden door de nachtegalen, die op een afstand 

van ongeveer 4 meter van de tent zo hard mogelijk 

zongen dat het wel leek alsof ze op de tentpaal zaten. 

We hebben de uren kunnen tellen, om ongeveer 10 uur 

begon het en de volgende morgen om 6 uur hadden zij 

er pas genoeg van”.| 
 

Ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum was er in 

december 1970 een reünie van “oude en oud-leden van 

de afdeling”. 
 

In 1980 werden een aantal terugblikken opgenomen in 

de Venkraai. Onder meer “De afdeling Eindhoven 35 

jaar” van Jasper Daams, “Mijmeringen bij het 35-jarig 

bestaan van de afd. Eindhoven der KNNV” van Bert van 

Deursen, “Historie van de moerasexcursies naar Goor 

en Turfwaters” van Harry Jonkers, “Bij het 35-jarig 

bestaan van de afdeling” van Martien Kerkhof en 

“Herinneringen uit de beginjaren van de KNNV afdeling 

Eindhoven” van Aldert van der Ziel. Het 35-jarig 

jubileum werd gevierd in het weekeinde van 11 en 12 

oktober in kampeerboerderij Ferme de Jean in Heeze. 

Met excursies, maaltijd, tentoonstelling, quiz, diaverto-

ning, zang en dans. Met in totaal 80 deelnemers. Ook 

de oud-leden waren uitgenodigd. 
 

Het 40-jarig jubileum werd in 1985 bescheiden gevierd 

met een excursie op 26 oktober naar de Nationale 

plantentuin van België in Meise bij Brussel, georgani-

seerd door Loek Boeren en Fer Houniet.  
 

Voor het 50-jarig jubileum werd op 27 oktober 1995 

een symposium georganiseerd over natuuronderzoek, 

natuurbescherming en natuurontwikkeling. Met als 

sprekers onder meer R. Brinckhof van de provincie 
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Noord-Brabant, Jan Baan van het Brabants Landschap, 

J.Th. Vorstermans van Staatsbosbeheer, H.W.M. 

Elemans van Waterschap de Dommel en Geoske 

Sanders van het landelijk bestuur van de KNNV. 
 

Ook verscheen er in december 1995 een jubileum- 

uitgave van de Venkraai. Met daarin de teksten van  

de verschillende sprekers op het symposium. En met 

terugblikken van Geert Siteur, Jan Spoorenberg, Joke  

en Bert van Deursen, en Marie Anne Geurts. 

 

Met een feestavond op 28 oktober 2005 in het MEC 

werd het 60-jarig jubileum gevierd. Gevolgd door een 

feestelijke boottocht op 23 april 2006. 
 

In Dubbelloof 2005 nummer 3 stonden herinneringen 

van Koos Zwanenburg en Mien Voogd. Een interview 

met Miek Wijnen verscheen in Dubbelloof 2005, 

nummer 4. 
 

Het 70-jarig jubileum werd in 2015 gevierd met een 

feestmiddag op 19 september in en rond de Paarden-

stal in Geldrop. En met een filosofische lezing op 24 

september door Sanne van der Hout  
 

Bij de hoogtepunten uit het bestaan van de afdeling 

moeten zeker ook de verlening van erelidmaatschap-

pen worden genoemd.  

George Ittmann is in 1961 benoemd tot erelid van de 

landelijke vereniging KNNV. Ereleden van de afdeling 

werden in 1956 A. van Lieshout, in 1967 Wim Over-

steegen, in 1977 Martien Kerkhof, in 2007 Hans van 

Eeden toe Water en in 2008 Frank Cazemier. En in  

2005 is aan Gerard de Jong de erepenning van de KNNV 

verleend. In 2018 werd Jelle Schuurmans erelid van de 

landelijke vereniging KNNV, en in 2019 is Everd de 

Jongh benoemd tot landelijk Lid van verdienste.  
 

Het voorafgaande is een zeer beknopt overzicht van 

vooral de oprichting en de opeenvolgende jubileum-

vieringen. Een overzicht van de zeer vele activiteiten 

binnen de afdeling en de resultaten van inventarisaties 

en onderzoeken ontbreekt. Evenals beschrijvingen van 

onder veel meer het steeds weer terugkerende overleg 

met de gemeente Eindhoven over subsidies, over het 

gebied Gennep en over het MEC. Ook de samenwerking 

met het IVN afdeling Eindhoven tussen 2003 en 2015 is 

niet aan de orde gekomen. 
 

Slechts voor een deel kan en zal dit tekort worden 

opgevuld door de reeks artikelen “Uit de historie”,  

die nu met enige regelmaat in de Venkraai wordt 

gepubliceerd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij de Bij de viering van het 70-jarig jubileum in 2015 – Foto: Gerard Vos
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Leven in en onder de grond: cursus in ontwikkeling 

Ursula Elskamp, cursuscommissie 

Vanwege de coronamaatregelen zal de cursus over 

‘Leven in en onder de grond’ komend najaar zeer 

waarschijnlijk niet kunnen doorgaan. Het was mijn 

eerste voornemen, toen ik vorig jaar voor de cursus-

commissie bij KNNV afdeling Eindhoven werd bena-

derd, om zo’n cursus op te zetten. Eén docent voor het 

onderdeel ‘Bodemdieren’ had inmiddels al toegezegd 

en het contact met een mogelijke docent voor het 

onderdeel ‘Schimmels en bacteriën’ was ook gelegd. 
 

Tijdens de voorbereiding voor deze cursus ben ik op 

diverse websites veel informatie over bodem en 

bodemleven tegengekomen. In deze bijdrage voor de 

Venkraai wil ik die delen, zodat lezers met interesse 

voor wat er zich allemaal in en onder de grond af-

speelt, zowel in het zichtbare als in het onzichtbare 

bereik en in relatie met het leven boven de grond, zelf 

alvast kunnen ‘rondstruinen’ in dit domein. Onderaan 

staan ook enkele links naar websites met informatie 

over de relatie tussen bodemleven, (agro-)biodiversiteit 

en landbouwpraktijk. 

Bodemdierendagen 
 

Het eerste toeval is, dat toen ik afgelopen winter voor 

deze cursus contact opnam met een Wageningse 

onderzoeker uit mijn voormalige landbouwnetwerk,  

ik stuitte op de bodemdierendagen. Die blijken sinds 

2015, het internationale jaar van de bodem (uitgeroe-

pen door de VN), elk jaar eind september plaats te 

vinden. Deze onderzoeker, als expert op het gebied  

van bodemecologie ook verbonden aan het NIOO, is 

daar mede bij betrokken. Er is dus al veel toegankelijk 

materiaal voor een breder publiek over met name de 

met het blote oog zichtbare bodemdieren. In het 

theoretische deel van de cursus over bodemdieren 

zouden echter ook de niet met het blote oog zichtbare 

bodemdieren aan de orde komen. 
 

Over zand…,  zand erover 
 

Het tweede toeval is, dat in het IVN-KNNV-gebouw D’n 

Aard de tentoonstelling ‘Over zand…,  zand erover’ 

loopt, tot mei 2020. Hij is in de meivakantie helaas niet  

 

“Bodemleven-onder-je-voetspoor” (Informatiebord van IVN-VEV)
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meer toegankelijk voor schoolklassen vanwege de 

coronamaatregelen. Bovenstaande foto is van het 

informatiebord over wat er allemaal aan bodemleven 

onder je voetspoor zit. In de tekstballon linksboven 

staat: ‘de dieren onder dit voetspoor leven allemaal van 

levende of dode planten net als ik’. Bijvoorbeeld 

13.000.000 bacteriën, honderden schimmeldraden enz.  

Met Etje Hendricks van IVN-VEV heb ik afgesproken dat 

ik een aantal van deze informatieborden voor de 

cursus zou mogen lenen.  

Het schimmel- en bacteriecomplex van de bodem 
 

Mijn belangstelling voor dit onderdeel van het ‘voed-

selweb onder de grond’ komt mede voort uit mijn 

voormalige werk in de landbouw: de bodem is in vele 

opzichten nog steeds een ‘black box’. Wat is er inmid-

dels wèl bekend over dit bodemcomplex?  
 

Daar zou ik dit cursusonderdeel over willen laten gaan: 

over mycorrhiza, hoe schimmels, bacteriën en planten-

wortels samenwerken onder de grond, enz. 

Meer informatie op internet
 

https://nioo.knaw.nl/nl/onbekende-schatten-onder-onze-voeten 
 

https://www.bodemdierendagen.nl/calendar/bodemdierendagen-2020 

Daar is ook de bodemzoekkaart te vinden voor zichtbare bodemleven. 

https://nioo.knaw.nl/nl/2015-het-jaar-van-de-bodem 

https://www.ivn.nl/afdeling/veldhoven-eindhoven-vessem/over-zand-zand-erover 

https://www.biomaatschappij.nl/wordpress/wp-content/uploads/2016/09/Levende-bodem.pdf 

Dit is een link naar een zeer lezenswaardig document, 

naar aanleiding van het ‘Internationale Jaar van de Bo-

dem’ in 2015, uitgeroepen door de Algemene Vergade-

ring van de Verenigde Naties. Het doel was ‘het bewust-

zijn en het begrip te verhogen van het belang van  

de bodem voor voedselzekerheid en essentiële 

ecosysteemdiensten’. 

 

http://www.louisbolk.org/nl/publicaties/publicatie/?pubID=2798 

Dit is een link naar een artikel uit Boerderij Vandaag 

van 20 augustus 2013: “Wie betaalt de kosten voor 

maatregelen om biodiversiteit te bevorderen”.  

Daarin wordt verwezen naar de brochure 2796  

van het Louis Bolk Instituut uit 2013: “De waarde  

van agrobiodiversiteit”, zie de volgende link:

http://www.louisbolk.org/nl/publicaties/publicatie/?pubID  xx=2796 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bodembewoner: Een Engerling, larve van een Bladsprietkever, in dit geval waarschijnlijk een Meikever 
Foto: Trudy Vos 
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Wandeling Stippelberg in De Rips – 7 april 2020 

Marijke van Noort

Zondag 2 februari, toen het nog kon, was er een 

excursie naar het landgoed aan de oostzijde van de 

Stippelberg in De Rips, met tien deelnemers, en Carla 

van Moorsel als gids. Ik was er niet bij, maar ongeveer 

deze wandeling heb ik ruim een jaar geleden gemaakt 

met de KNNV Nijmegen. Vooral het noordelijk deel van 

de wandeling, over een vlonderpad met vooral veel 

Pijpenstrootje en kale (dode) Berken om ons heen is 

mij bijgebleven. Dat vlonderpad is niet verwonderlijk, 

je zit hier aan de natte en hoge kant van een uitloper 

van de Peelrandbreuk: de Milheezerbreuk.   
 

Aan de westelijke kant, de Stippelberg, was ik niet 

eerder geweest, dus op deze mooie, zonnige en warme 

dinsdag, 7 april 2020, reed ik naar de parkeerplaats bij 

het Beestenveld. Daar staat de handwijzer, die de rich-

ting aangeeft naar Gemert en Venray, Milheeze en 

Oploo. Van hieruit kan ik een wandeling volgen van de 

gemeente Gemert-Bakel, deels aangegeven met paaltjes 

van het wandelroutenetwerk.  
 

Begin april, de eerste bomen beginnen uit te lopen,  

met name Berken en Lorken. Er staan veel kale bomen, 

Amerikaanse eiken, zo te zien aan het knisperend 

blad. Op het pad liggen veel kiemende eikels. 

Daarnaast zie ik Hondsdraf, Vroegeling en Paarden-

bloem bloeiend, en het groen van Zevenblad, Wilgen-

roosje, Weegbree, Fluitenkruid, Duizendblad, waar-

schijnlijk ook Boerenwormkruid en het rood van 

Robertskruid (denk ik). Daartussen staan wat kleine 

(Pit)russen. 
 

Behalve het geraas van auto’s op de Stippelberg, zo 

heet de weg, hoor je al snel Ganzen, Vinken, een Rood-

borstje, het geroffel van een Specht, het wiet wiet wiet 

van een Boomklever en ik zie de karakteristieke loop 

van een Boomkruiper, in cirkels rond de stam omhoog. 

Het aantal vliegtuigen is zeer beperkt, maar toch hoor 

ik een klein, lokaal vliegtuig. 
 

Ik zie de eerste Dagpauwoog, een kleintje, een Citroen-

tje en een Lieveheersbeestje. Tijdens de wandeling zie 

ik wel 6 of 7 Dagpauwogen en ongeveer even zo veel 

Citroentjes. Bij de Keiweg staat al een waarschuwing 

voor Eikenprocessierupsen. Ook komt er een grote 

Hommel langsbrommen. 
 

Er vliegt een paartje kleine Duiven, zonder witte 

halsband, het zouden best Holenduiven kunnen zijn.  
 

In een ander stuk bos staan meer naaldbomen, ielige 

Sparren naast even ielige Dennen. Naast elkaar herken 

je de Douglasspar aan zijn fijnere naalden, die naar 

citroen ruiken. Tussendoor staan Beuken, er hangen 

nog enkele beukennootjes aan de hoogste takken. Ik 

heb veel rozetten van Vingerhoedskruid gezien.  

Links de Douglasspar 

In een laantje met rechts Beuken en links Grove den 

met een ondergroei van Mos en Pijpenstrootje alar-

meer ik ondanks mijn groene jas een familie Koolme-

zen. Hoger in de bomen piepen de Goudhaantjes, ook 

hoor je een voorzichtig tikkende Specht, geen geroffel, 

en de rollers van een Roodborstje. Ook hoor ik een 

soort welluidend gebabbel, zo klonken de Chinese 

appelvinken in onze volière deze tijd van het jaar, dus 

het zou een Appelvink kunnen zijn. Een paartje Gaaien 

maakt zich krassend uit de voeten. Door de hoge tem-

peratuur hoor ik krakende stammen en openspringen-

de dennenappels. 

Lork en Beuk 
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Binnen een meter verandert de ondergrond van droog 

blad in bemoste stammen. Kennelijk ben ik hier de 

Peelrandbreuk over gestapt. Van enig hoogteverschil is 

niets te merken. Verderop is duidelijk een groep zwij-

nen bezig geweest, de grond is flink omgewoeld. 

Inmiddels ben ik bij de stippels, waaraan het gebied 

zijn naam dankt. Dit zijn opgestoven zandduinen aan 

de droge kant van de Peelrandbreuk. Ze zijn groter dan 

ik had verwacht. In dit droge stuk is een stukje heide-

veld, met Struikheide, Berken en een enkele Den. Op de 

hoogste stippel is een observatiepost.  
 

 

 

Voorbij de observatiepost zie ik een bankje, en het 

blijkt weer dat even de tijd nemen nieuwe waarnemin-

gen oplevert. Er zijn namelijk naalden en strootjes in 

beweging! Daaronder zie je de Mieren zeulen met het 

materiaal, naar een grote nestplaats achter het bankje. 

Vanaf dit punt heb ik kennelijk een paaltje met een 

pijltje gemist, of het stond niet goed beschreven. De 

sloot waar de Peelrandbreuk goed zichtbaar is heb ik 

gemist. Onder meer het bruinrode water, dat niet door 

de grenslaag van de breuk kan en dus omhoogkomt, 

waarbij het ijzer oxideert aan de lucht. Volgens de 

kaart is het hoogteverschil hier op de breuk 6 meter, 

hoe kan je het missen! Ik hoor de Stippelberg-weg al en 

weet weer waar ik ben als ik het boswachtershuis zie, 

in een prachtige omgeving met bloeiende krenten-

boompjes.

Terug naar het Beestenveld kom ik Rankende  helm-

bloem tegen en als ik de waarneming van een Buizerd 

wil noteren vliegt er vlak voor mij een grote roofvogel 

boven het pad, vrij licht van kleur met een lange staart 

en een ruime spanwijdte: een Havik, het hoogtepunt 

van de dag. Vlak bij de parkeerplaats vallen mij nu 

Witte dovenetel, Krulzuring en de smalle ronde 

bladeren van Festuca op. 
 

Ik besluit het erop te wagen het laarzenpad rond de 

Klotterpeel op mijn sneakers te lopen en heb daar geen 

spijt van. Het pad is droog en begaanbaar.  
 

 

Zicht op het Koordekanaal in de Klotterpeel 

De vegetatie is hier overheersend Pijpenstrootje, met 

wat Berken en Dennen. Ik hoor gekwaak, dat komt 

waarschijnlijk van een paartje Wilde eenden, niet van 

Kikkers.  
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Een scherpe mestlucht trekt mijn blik naar een paar 

megastallen aan de rand van het natuurgebiedje, waar 

ook een viertal Schotse hooglanders graast. Het eerste 

(kleine) Koolwitje van vandaag vliegt naar een veld 

witte kruisbloemigen. Op een omgevallen berkenstam 

met veel gaten in het vermolmde hout lopen kleine 

zwarte Miertjes. Hier staan Lijsterbessen en zie ik het 

paarsrood van Schapenzuring. Aan de andere kant van 

het water, dat is ontstaan door het uitgraven van turf, 

hoor ik een onvermoeibare Tjiftjaf. Klinkt als een 

Tjiftjaf, ziet eruit als een Tjiftjaf en gedraagt zich als 

een Tjiftjaf, kan niet missen. Langs en op het pad 

staan veel rozetten van Vingerhoedskruid, vreemd zo 

in het open veld. Eén rozet staat echt midden op het 

pad. Ik meen ook Sporkehout of Vuilboom te herken-

nen, als het dat niet is, dan is het een Kardinaalsmuts, 

te zien aan de bladeren. Ook staat het vol met de witte 

bloemetjes van de Kleine veldkers. 

Een Blauwe reiger, een wolk kleine Mugjes, een Wilg vol 

met katjes en zes Ganzen maken mijn waarnemingen 

compleet. Voor één paar ogen en één paar oren vind ik 

dat het resultaat best de moeite waard is.  
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Zondag 12 april 2020, Pasen in Coronatijd 

Hans van Sprang 

Iedere dag een andere opdracht.  Deze zondag heel 

eenvoudig: Zoek een plaats waar het niet te druk is 

met mensen en waar wel veel vogels zijn. Het is half 

negen en de tijd gaat nu in. Na weken eigenlijk alleen 

een rondje om de kerk gelopen te hebben besluiten we 

vandaag om afstand te nemen van de eigen directe 

omgeving en met de auto naar de Liskes te gaan. Een 

gok, maar wel eentje die erg goed uitpakt. We komen 

om exact 9 uur aan en aan het begin van de zandweg, 

vlak na de brug over de Beekloop, staat één auto. 

Tijdens onze wandeling die tot even na 12 uur uitloopt 

zijn we hooguit 15 mensen tegengekomen en ook nog 

één bord met een noodoproep: houd afstand van el-

kaar want onze natuurgebieden worden overstroomd 

met mensen en de natuur en de mensen lijden 

daaronder. Vandaag even niet in de Liskes. 
 

Hoewel het ontbreken van drukte zeker mee heeft 

gewogen was er ook een tweede reden om daar heen  

te gaan: Het is lente en dus moeten we even de Blauw-

borst zien en horen. Dat is daar vaak prima te doen. 

Gelukkig was er dit keer veel meer te zien en op dit 

moment is het gebied echt een aanrader zou ik zeggen. 

De Fitis en de Tjiftjaf zijn overal en dan kan het feest 

beginnen. 
 

We begonnen langs de Beekloop, de brede zandweg  

die richting de Liskes voert. Daar is altijd veel te zien. 

Redelijk veel dode boomstompen met gaten erin en 

langs het pad een Boomklever die in een gat zijn nest 

heeft gemaakt. De Grote en mogelijk de Kleine bonte 

specht vliegen over. In de verte een roofvogel op een 

paaltje. Met de eenoog erop blijkt het een Visarend die 

de laatste restjes prooi zit weg te werken, hakkend in 

iets dat hij in zijn poten heeft. Even later vliegt hij 

statig naar een nabije boom, op weg naar een volgende 

afhaalmaaltijd.  En dan is er de blauwe flits, over het 

pad en dan verder parallel aan de Beekloop: De IJsvo-

gel laat zich de eerste keer zien. Later volgt er nog een. 

Ook langs het pad denken we dat we de Blauwborst 

horen, maar we zien hem niet. Pas als we bij de hut 

staan is hij daar, luid zingend en met een mooie witte  

ster op een blauwe ondergrond. We zullen hem daarna 

nog op drie plekken waarnemen. Het fijne is dat als 

het dan echt lente is, je dat ook hoort en ziet aan de 

bijbehorende andere vogels. Luid zingend langs het 

pad de Grasmus en ook de Zwartkop blijft ons toezin-

gen. Op een grote dode boom zit een Kneu naar ons te 

kijken en in het ruige grasland ernaast zien we een 

paar Roodborsttapuiten achter elkaar aanjagen. Bij het 

water in het riet de omtrek van iets, dat duidelijk een 

Rietzanger zou kunnen zijn en even verderop, vlak 

naast de hut, zit in het gras een Rietgors zijn maaltijd 

bij elkaar te scharrelen. En terwijl we daar staan het 

prachtige geluid van opstijgende Knobbelzwanen. 

Helemaal buiten, veel vogels en toch zelfs bij de hut 

rustig. We zijn enkel niet naar boven geklommen 

omdat er daar wel 3 mensen al waren en dat leek  

ons even genoeg.  
 

Aan het einde van het pad besloten we om rondom  

de vijver te gaan lopen en dan weer naar de auto over 

dezelfde zandweg langs de Beekloop, een interessan-

tere route dan door het bos. Ook langs die andere kant 

van de vijver hoor je de Blauwborst, dit soort geluid 

moet je eerst horen en met je ogen kunnen koppelen 

aan de vogel en dan blijf je het horen. Er zitten er veel 

dit jaar. Als we teruglopen langs de Beekloop hoor ik 

nog een van mijn favorieten: dwars door de korte, 

melodieuze aanzet van de Zwartkop heen klinkt de 

brabbelende bergbeek van de Tuinfluiter, een altijd 

doorstromende notenmassa. Nu is het echt lente. In 

totaal hebben we 39 soorten gezien en gehoord en als 

afwisseling van een rondje in eigen omgeving was dit 

super. Toen we aankwamen bij de parkeerplek stond 

daar alleen onze auto. De Liskes is een aanrader.  
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Veldonderzoek in de regio

Dit is de eerste aflevering van een nieuwe rubriek met 

verslagen van onderzoek in de natuur in de ruime regio 

Eindhoven. KNNV-ers en niet-leden, professionals en 

amateurs kunnen hier hun onderzoek presenteren, of 

een samenvatting daarvan. De voorgestelde omvang is 

twee tot drie pagina’s, graag met relevante illustraties.  

Mossen zoeken in het Groene woud 
 
Marleen Smulders
 

 

De Mossenwerkgroep 
 

Voor we naar het Groene Woud gaan eerst een korte 

introductie over wat de mossenwerkgroep is en hoe we 

te werk gaan. De groep bestaat uit een zeer gemêleerd 

gezelschap van 12 leden met allemaal verschillende 

achtergronden wat opleiding en loopbaan betreft.  

We komen uit alle hoeken van Brabant, drie zelfs van 

daarbuiten. Wat ons bindt is dat we allen een passie 

voor mossen hebben. Verder hebben we daarnaast 

allemaal een algemene, brede belangstelling voor wat 

zich in de natuur afspeelt, sommigen zijn zelfs des-

kundig op meerdere gebieden.  
 

Normaliter gaan we tweewekelijks op donderdag het 

veld in en eenmaal per maand op zaterdag. Dat gaat in 

principe het hele jaar door, maar momenteel tijdens de 

corona-crisis hebben we huisarrest. Ook het weer kan 

roet in het eten strooien: sneeuw, vorst of een warme, 

droge zomer zijn niet gunstig voor mossenzoekers. 

Een zachte, regenachtige winter zoals we nu gehad 

hebben is echter uitstekend. Alleen hopen we dan wel 

dat het op de betreffende excursiedag droog is; 

gelukkig is dat meestal het geval.  
 

Als coördinator van de groep stuur ik enkele dagen 

voor de excursiedag een uitnodiging aan de leden  

 

waarin de verzamelplaats en het tijdstip staan ver-

meld. Diegenen die van de partij zullen zijn melden 

zich vervolgens aan, gemiddeld zijn we met zo’n  

7 personen. 
 

Methode van onderzoek 
 

Sinds het Atlasproject (1000 km-hokken rond 

Eindhoven) in 2005 is afgerond, nemen we telkens 

kleinere natuurgebieden onder de loep. We onder-

zoeken per km-hok, vanaf de topografische kaart 

beoordelen we welke percelen binnen deze km² 

interessant lijken en vervolgens gaan we aan de slag. 

Per km-hok noteren we welke soorten er voorkomen, 

daarbij tekenen we tevens aan in welke biotoop de 

soort gevonden is en of er eventueel sporenkapsels 

aanwezig zijn. Van bijzondere soorten worden gps-

coördinaten opgenomen. Mossen die we in het veld 

niet met zekerheid op naam kunnen brengen neemt 

iemand mee voor microscopische controle.  
 

Alle waarnemingen worden opgenomen in de lande-

lijke databank van de NDFF en zijn terug te vinden op 

www.verspreidingsatlas.nl. Na afloop van het onder-

zoek wordt een rapport gemaakt dat in kleine oplage 

wordt gedrukt en verder via de website van de KNNV 

Eindhoven kan worden gedownload.  
 

Onderzoek Het Groene Woud 
 

In 2014 startten we voor het eerst met 

een onderzoek in een gebied dat ook 

tijdens de Atlasperiode in zijn geheel is 

onderzocht. Het bestrijkt 31 km-

hokken en omvat een groot deel van 

Nationaal Landschap Het Groene Woud. 

Het is een aaneengesloten natuurgebied 

tussen de dorpen Oirschot en Best in 

het zuiden, Boskant in het oosten en 

Liempde/Boxtel in het noorden. De 

Natuurgebieden Tregelaar, De Mortelen, 

de Scheeken en de landgoederen 

Heerenbeek en Velder vallen erin.

 

 

Onderzoek van de Mossenwerkgroep bij Woekens (De Mortelen) 

Foto: Bernard Beukers 
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Met dank aan het Brabants Landschap en de familie 

van Boeckel (eigenaar landgoed Velder) voor toestem-

ming om ook buiten de paden te gaan. Het was een 

omvangrijke klus die 3,5 jaar heeft geduurd en 

waarvoor we 78 keer het veld in zijn gegaan.  
 

Resultaten van het onderzoek 
 

Omdat het onderzoeksgebied ook deel uitmaakte van 

het Atlasproject is het mogelijk om de voor- en achter-

uitgang van soorten te bekijken, hoewel daar wel een 

kanttekening bij te plaatsen is. De onderzoeksmethode 

is niet helemaal vergelijkbaar omdat we tegenwoordig 

met meer deskundige mensen zoeken en doorgaans 

besteden we nu meer mensuren aan een km-hok.  

In de periode 1980 – 2005 (Atlasproject) zijn er hier  

in totaal 206 soorten of ondersoorten waargenomen. 

Bij het huidige onderzoek zijn daarvan 13 soorten  

niet meer teruggevonden. Het betreft soorten die  

ook tijdens het Atlasproject in deze omgeving uiterst 

zeldzaam waren, 11 van die 13 soorten zijn toen 

slechts in één km-hok waargenomen en 6 soorten 

staan op de Rode Lijst. Niet meer waargenomen soor-

ten zijn bijvoorbeeld Glanzend Maanmos, Dicht 

stompmos, Kroppluisjesmos, Kussentjesveenmos en 

Sliertmos. Kenners zien dan meteen dat het gaat om 

soorten van voedselarme omgeving, zoals heide of 

zure venen en dat zijn omstandigheden die in het 

voedselrijke, lemige gebied van het Groene Woud 

schaars zijn. 
 

Daarnaast is er ook een aantal soorten sterk afge-

nomen, bijvoorbeeld Ongezoomd ertsmos. Dit mos 

profiteerde voorheen van de sintels van de Budelse 

zinkfabriek, waarmee de bospaden waren verhard.  

In tegenstelling tot veel andere mossen en planten is 

het namelijk in staat te groeien op plaatsen waar de 

bodem met zware metalen is verontreinigd. 

Die paden zijn inmiddels allemaal geschoond en 

daarmee is ook Ongezoomd ertsmos zo goed als 

verdwenen.  
 

Nieuwe soorten 
 

De lijst met nieuwe soorten die zijn waargenomen is 

een stuk langer, het gaat maar liefst om 51 mossen  

die eerder niet gevonden zijn. Dit is voor een deel te 

verklaren door het intensiever inventariseren, maar 

niet helemaal, het gebied is in de loop van de tijd ook 

veranderd. Neem bijvoorbeeld de Scheeken, de bossen 

bestonden daar hoofdzakelijk uit populierenplantages, 

maar er is de laatste decennia veel meer variatie in 

begroeiing gekomen. Die vochtige bossen hebben 

inmiddels veel ondergroei van onder meer Wilg, 

Hazelaar en Berk. Maar ook in de Mortelen en op de 

landgoederen zijn de bossen ouder geworden en ligt  

er meer hout op de bodem dan vroeger.  
 

De helft van de nieuwkomers is waargenomen in 

bossen. We zien vooral een toename van epifyten, 

soorten die op bomen groeien, een trend die al begon-

nen is tijdens de Atlasperiode. Door vermindering van 

de uitstoot van zwaveldioxide vanaf de jaren 80 van de 

vorige eeuw is de lucht een stuk schoner geworden en 

dat zie je nu terug in de soortenrijkdom, vooral op 

bomen met een voedselrijke schors als Wilg, Zomereik 

en Populier. Een soort die altijd uiterst zeldzaam was 

is Dwergwratjesmos, tijdens het Atlasproject is die 

slechts in één van de 1000 km-hokken waargenomen. 

Bij het huidige project noteren wij het 14 keer; Blauw 

boomvorkje geeft een vergelijkbaar beeld te zien. Maar 

eigenlijk geldt voor alle vrijwel alle epifyten dat ze in 

de lift zitten. Daarnaast zijn er ook behoorlijk wat 

nieuwe soorten van bosbodems. Pluimstaartmos, 

Riempjesmos en Etagemos zijn bodembewoners die  

op de strooisellaag of dood hout groeien.  
 

Tot slot 
 

Een uitgebreid verslag van het onder-

zoek is te vinden op de website van 

de KNNV Eindhoven. Kijk op: 

https://www.knnv.nl/afdeling-

eindhoven/extra-informatie-

mossenwerkgroep 
 

Daar vind je behalve het verslag van 

de ‘Mossen van het Groene Woud’ ook 

rapporten van andere onderzoeken 

van de Mossenwerkgroep sinds 2005. 
 

 

 

 

 

Pluimstaartmos Rhytidiadelphus triquetrus - Foto Dick Haaksma 



 12 

Restanten van het laatste oerbos van Nederland opnieuw  
tot leven gewekt 
 
Marijke van Noort
 

In de laatste uitgave van “Puur Natuur” beschrijft 

Natuurmonumenten de werkwijze en eerste resultaten 

van de poging om iets van het laatste oerbos van 

Nederland terug te brengen. Het gaat om het Woud, 

een moerasbos dat vroeger gelegen was tussen 

Beekbergen en Klarenbeek. Tussen 1869 en 1871 is  

het natte en reliëfrijke bos niet alleen met de grond 

gelijkgemaakt, zelfs de grond is geëgaliseerd, zodat 

een grasvlakte overbleef, doorsneden met greppels. 

 

Honderd jaar na het verdwijnen van het bos werd de 

A50 dwars door het terrein aangelegd, met tanksta-

tions en grote parkeerplaatsen precies op de plaats van 

het oerbos. Deze parkeerplaats heet het Somp,  

wel toepasselijk voor de natte grond.  
 

Op onderstaande kaartjes, ontleend aan de website 

“Topotijdreis”, is de situatie in 1850, 1883, 1960, en 

1965 weergeven (bron: Kadaster Apeldoorn).  

 

De oorspronkelijke situatie, weergave 1850 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

Het woud na de ontginning van het moerasbos, kaart van 1883 
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Dezelfde locatie in 1960 en in 1965, waar het tracé van de A 50 al is ingepland
 

Tussen 2012 en 2014 heeft Natuurmonumenten het 

westelijk deel van het Woud, het Beekberger Woud, 

opnieuw aangeplant, met stekken van oorspronkelijke 

wilde vormen van bomen en struiken. Soorten die er  

al sinds de laatste ijstijd, 13000 jaar geleden, staan  

en zijn aangepast aan de lokale bodem- en klimaat- 

omstandigheden. Van de bossen, houtwallen, singels 

en heggen in de omgeving (en dat zijn er helaas niet  

zo veel) bestaat 3% uit oorspronkelijke wilde soorten.   
 

Het resultaat van deze aanpak is te zien op onder-

staande foto’s, ook van Topotijdreis, uit 2008 en 2019. 

Na 150 jaar wordt veel moeite gedaan om iets van de 

oorspronkelijke vegetatie terug te brengen. Helaas zie 

je nu nog dat de economische ontwikkelingen voor-

rang krijgen boven natuurbehoud. Ruim honderd jaar 

na het vellen van het laatste oerbos was er nog geen 

sprake van afweging van de belangen van natuurbe-

houd, toen in 1982 de aanleg van de A27-E 30 door  

het landgoed Amelisweert geforceerd werd. In 1986 

denderde het verkeer over de snelweg en in 2018 

waren er plannen om nog meer bos op te offeren aan 

verbreding van de snelweg. De stikstofcrisis van 2019 

heeft deze plannen voorlopig tegengehouden.   
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Mogelijk dat de stikstofcrisis en de Coronacrisis 

gezamenlijk leiden tot voldoende voortschrijdend 

inzicht, dan wel financiële tekorten om te voorkomen 

dat nog meer natuur wordt opgeofferd.  

 

 

 

 

De locatie van het oorspronkelijke woud, aan weerszijden van de A50 in 2008. Links het Beekbergerwoud 

 

Hetzelfde gebied in 2019, met een betere ontwikkeling van het Beekbergerwoud en het bosje midden onder 

Ook de uitbreiding van de tankstations en de parkeerplaatsen is duidelijk te zien
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Onze favoriete vakantiebestemming: Extremadura 
 

Helena de Jong 

In het zuidwesten van Spanje, grenzend aan Portugal, 

ligt de autonome regio Extremadura. Het klimaat 

wordt gekenmerkt door hete, meestal droge, zomers 

en zachte winters. De beste tijd om dit gebied te 

bezoeken is de periode van half april tot begin juni, 

het gebied ligt op bijna 2.000 km van Eindhoven. In 

Extremadura vindt men weinig industrie en er wonen 

gemiddeld slechts 25 mensen per km2. De belangrijk-

ste rivieren zijn de Taag in het noorden en de 

Guadiana in het zuiden. Beide rivieren worden door 

meerdere stuwdammen in hun loop belemmerd.  
 

Er zijn in Extremadura verschillende natuurparken, 

onder andere het nationale park NP Monfragüe van 

circa 500 km2. Een typisch lokaal landschap wordt 

gevormd door de Dehesa: heuvelachtig, gevarieerd 

grasland met daarin veel bomen (vooral Steen- en 

Kurkeiken) en hier en daar struiken waar zo nu en dan 

wat akkerbouw bedreven wordt en waar varkens, 

schapen en wat ander vee rondloopt. De varkens die 

zich vooral voeden met eikels, leveren de beroemde 

Jamón Ibérico. 
 

Kurkeiken Quercus suber 

Wij (Helena en Leo) zijn hier al driemaal op vakantie 

geweest, vooral om de vele vogels te spotten en te 

fotograferen, met name de Grote trap stond op ons 

verlanglijstje.  
 

  
Grote trap Otis tarda 
 

Wij brengen onze vakanties in Extremadura door op 

een paar kilometer ten zuiden van de stad Plasencia 

(niet te verwarren met Palencia in de regio Castilië en 

León) op een camping. Op dit kampeerterrein worden 

ook huisjes verhuurd en er is een restaurant met een 

voordelig “menu del dia” dat in het algemeen erg 

lekker is. Op de camping hoort en ziet men diverse 

vogels: Huiszwaluw, Zwarte spreeuw, Ooievaar, Hop  

en veel Huismussen en Blauwe eksters. 

Blauwe ekster Cyanopia cooki  
 

Een Dwergooruil en een Nachtegaal hebben we 

gehoord, maar nog niet kunnen fotograferen. Naast  

de camping bevindt zich een nieuw, fraai aangelegd 

natuurinformatiecentrum. Vlakbij loopt een wandel-   

en fietspad, evenwijdig aan een enkele spoorbaan  

waar enkele treinen per dag rijden. Hier kan men de 

Bijeneter en soms de Hop aantreffen. Men kan ook 

langs een rustige autoweg naar het stationnetje van 

Malpartida lopen. Dit station ligt in een verlaten 

gehucht met leegstaande gebouwen, de meeste zonder 

ramen of deuren. Behalve duiven kan men hier ook de 
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Kerkuil treffen. In de omgeving zagen we ook een stuk 

of tien ooievaarsnesten. Overigens, fietsen in Extrema-

dura is alleen voor echte wielerfanaten weggelegd 

vanwege de hellingen en de afstanden. 
 

Het piepkleine plaatsje Vallarreal de Carlos ligt midden 

in het NP Monfragüe. Daar is een informatiecentrum 

gevestigd en van hieruit kunnen mooie wandelingen 

(via aangegeven routes) in de omliggende heuvels 

gemaakt worden. Vroeg in de morgen, onderweg met 

de auto naar Vallarreal, zagen we een Vos de weg 

oversteken, en even later drie grazende herten. Tijdens 

de wandeling zagen we een kleine Slang, een paar 

Salamanders en een Oliekever.  
 

 
Adderringslang Natrix Maura 
 

We zagen Gieren en Leeuweriken, maar we hoorden 

tijdens het lopen helaas veel meer vogels dan we 

zagen. De flora is erg mooi hier, veel groen, paarse 

Lavendel, diverse gele bloemen en het witte Kleverig 

Zonneroosje. 

Kleverig zonneroosje Cistus ladanifer 
 

Later op de dag wordt het drukker op de wandelpaden, 

vooral in het weekend. Van de vogels en andere fauna 

is dan veel minder te zien. Tijdens een wandeling op 

een ander tijdstip in hetzelfde deel van het NP Monfra-

güe werden weer andere vogels gespot: Staartmees, 

Zwarte roodstaart, Provençaalse grasmus.  
 

Als men verder het NP Monfragüe inrijdt, komt men  

bij Saltos de Gitanes, een steile rotsformatie langs een 

stuwmeer waar zich tientallen Gieren bevinden (Vale 

gier, Monniksgier en soms een Aasgier). Ook broedt 

hier vaak een Zwarte ooievaar. Veel kleiner, maar voor 

de vogelaar ook indrukwekkend is de Blauwe rotslijs-

ter. Iets verderop bevindt zich een ruïne op een berg-

top. Het is een stukje klimmen, maar het uitzicht is de 

moeite waard want met een beetje geluk ziet men hier 

de Gieren op ooghoogte rondcirkelen of voorbij 

zweven.  

 

 
 

Monniksgier Aegypius monachus 

Onder een brug boven een stuwmeer nestelen massa’s  

Zwaluwen, met wat geluk moet hier de Kaffergierzwa-

luw te zien zijn. Vrij algemeen zijn de Zwarte en de 

Rode wouw, ook de Blauwe kiekendief en de Dwerga-

rend worden regelmatig waargenomen. 
 

 

 

 

 

 

 

Rode wouw Milvus Milvus 
 

Wij verkennen regelmatig gebieden in de omgeving van 

de camping. Bijvoorbeeld het gebied bij het stuwmeer 

van Arrocampo bij Saucedilla, ongeveer 45 km van de 

camping. Dit is een vlak en waterrijk gebied waar 

diverse vogelhutten staan. De sleutel van deze hutten 

kan men eventueel - als anderen u niet voor zijn - bij 

het informatiecentrum krijgen. Hier kan men regelma-

tig een IJsvogel of een Woudaapje zien en vrijwel altijd 

Ooievaars en Koereigers. Vaak ziet men ook de Purper-

koet, de Lepelaar, de Zwarte wouw, de Zwarte ibis of 
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de Kleine zilverreiger. Onderweg van hut naar hut 

komt men de Wilde eend en Steltkluten tegen en hoort 

en ziet men Veldleeuweriken. In deze buurt zagen we 

ook een paar herten en een wild zwijn. 
 

Weer via het NP Monfragüe rijden we soms de 75 

kilometer naar Trujillo, een stad met een fraai Playa 

Major, met een standbeeld van Pizarro, de veroveraar 

van Peru. Van het plein is eind april helaas weinig te 

zien omdat het wordt ingericht voor het “Fiesta del 

queso” dat hier elk jaar plaats vindt. Onderweg naar 

Trujillo kan men proberen de Grote trap te spotten, 

maar deze vogel is heel schuw en blijft op grote 

afstand.  

Veel talrijker en beter te zien zijn de Bijeneters en 

gieren, ook Rode patrijzen ziet men regelmatig langs 

de weg lopen. Deze patrijzen vliegen zelden weg, maar 

ze rennen in de begroeiing langs de weg en zijn dan 

(voor ons) niet meer te vinden.  
 

Rode patrijs Alectoris rufa 
 

Bij de enigszins vervallen lokale arena voor het stieren-

vechten vindt men veel Kleine torenvalken. Eén keer 

zagen we in de buurt van Trujillo een Vos, een andere 

keer lag ergens net buiten ons blikveld een vers 

kadaver, want er kwamen steeds meer gieren aan. De 

gieren die vertrokken hadden een rode kop van het 

bloed.  
 

 
Kleine torenvalk Falco naumanni 
 

Een kleine 60 km van de camping ligt de stad Bejar.  

In het parkje daar woont een familie Waterspreeuwen, 

daar kan men ook de Kwikstaart aantreffen. Op de 

antennes op de daken rondom zitten vaak Torenval-

ken. Zo’n 45 kilometer verder ligt Magarroz, een dorp 

met meer dan levensgrote portretten van de (vroegere) 

bewoners van elk huis aan de gevels. In de bergen 

rondom deze plaatsen vindt men weer andere vogels 

waaronder de Duinpieper. In een pijnbomenbos moet 

de Kruisbek voorkomen, helaas nog niet waargenomen, 

maar wel een Vuurgoudhaan gezien. In het mooie en 

afwisselende landschap zagen we in de verte, heel kort 

de Ortolaan en de Rode rotslijster.  
 

 
 

In Extremadura is nog veel meer te zien en te doen, 

niet alleen natuur bewonderen, maar ook cultuur. 

Bijvoorbeeld in de stad Mérida treft men zeer indruk-

wekkende restanten van Romeinse theaters en 

aquaducten. Cáceres heeft een fraai oud centrum met 

een middeleeuwse kathedraal. Het koninklijk klooster 

van Santa Maria de Guadalupe is ook een bezoek 

waard. Hier moet men aan een rondleiding met gids 

deelnemen, fotograferen is streng verboden. Degenen 

die denken achter de rug van de gids toch stiekem een 

foto te maken, merken dat de camerabewaking er niet 

voor niets hangt: de gids krijgt onmiddellijk een sein-

tje met signalement van de ondeugende fotograaf. Ook 

aardig is een bezoek aan het klooster in Yuste, waar 

keizer Karel V zijn laatste jaren (1555 - 1558) heeft 

doorgebracht. Ten slotte is ook Plasencia een bezoekje 

zeker waard. 
 

Bij onze voorbereidingen, maar ook tijdens de reis, 

maken we zeer regelmatig gebruik van twee boeken: 

“Crossbill Guides Extremadura” en de KNNV-uitgave 

“Vogels kijken in de Extremadura”, geschreven door 

Luc Hoogenstein en Lianne Schröder.  
 

Op verzoek van de KNNV IJssel en Lek heb ik in 2017 

een excursie naar Extremadura georganiseerd waaraan 

25 leden deelnamen. Een verslag van deze excursie, 

opgesteld door verschillende deelnemers, is te lezen 

op: https://tinyurl.com/yam5t5f7.  

Wie wat meer informatie over de Extremadura wil,  

kan me een e-mail sturen: hatjong@hotmail.com. 

Ik zal uw vragen graag beantwoorden.  
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Verslag reis Nieuw-Zeeland, winter 2019-2020 
Deel 1: Tongariro National Park 

Marijke van Noort 

In deze tijden van coronacrisis, social distancing en 

daardoor gebrek aan KNNV-activiteiten is er, als gevolg 

van het laatste, ook gebrek aan kopij voor de Venkraai. 

Daarom neem ik jullie in delen mee op dè excursie van 

mijn leven: 10 weken in Nieuw-Zeeland. Ik doe dat aan 

de hand van de nationale parken die we bezocht 

hebben.  
 

In zijn algemeenheid is de flora en fauna van Nieuw-

Zeeland nauwelijks te vergelijken met wat wij gewend 

zijn. Denk aan de flora van Nederland plus de flora 

van Italië (zonder cipressen) en dan nog eens verdub-

beld, dan heb je ongeveer de NZ flora. Volgens het 

nationaal museum Te Papa is 53% van de flora uniek 

voor Nieuw-Zeeland. 
 

We beginnen op het Noordereiland, in Tongariro 

National Park. Dit natuurreservaat ligt tamelijk cen-

traal in het Noordereiland, ten zuiden van het Taupo 

meer. Dit is het grootste binnenmeer van Nieuw-

Zeeland, in de krater van een prehistorische vulkaan. 

Deze maakt weer deel uit van een strook actief vulka-

nisch gebied die loopt van het zuidwesten van het 

Noordereiland, Mount Taranaki of Mount Egmont, via 

de geisers en modderpoelen van Rotorua tot het 

noordoosten, White Island. Vlak voor onze aankomst 

in Nieuw-Zeeland, op 9 december 2019, is de vulkaan 

van White Island uitgebarsten, waarbij 23 toeristen en 

hulpverleners om het leven kwamen en ongeveer 

evenveel gewonden vielen. 
 

We hadden afgesproken met mijn nicht om de 

bekendste wandeling van Nieuw-Zeeland te maken: de 

Tongariro Crossing. Het is een wandeling van 19,4 km 

met een stijging van ongeveer 700 m en een daling van 

1000 m. Het hoogste punt is de red crater, gelegen op 

1884 m. Er valt nog wel eens een dode onderweg, in de 

weken dat wij in NZ waren kwamen 2 mannen “op 

leeftijd” om het leven. Zeker na eruptie van White 

Island zijn de autoriteiten en touristencentra erg 

voorzichtig geworden. Het national park is altijd vrij 

toegankelijk, maar de shuttle service vanaf het 

informatiecentrum wordt gestopt als het op de top 

meer dan 45 km/u waait. Dat komt overeen met 

windkracht 6. Voor de enige heldere dag in de week 

dat wij er waren werd 95 km/u voorspeld, dat is 

windkracht 10, dus het feest ging niet door. Daarmee 

misten we een wandeling door een maanlandschap, 

over grotendeels kale rotsen en lavavlakten, botanisch 

niet erg interessant. Wel misten we een paar bekende 

en spectaculair mooie uitzichten over de Red Crater  

en het Blue en Emerald Lake. In plaats daarvan hebben 

we 3 wandelingen gemaakt, naar de Taranaki Falls, de 

Silica Rapids en de Rotopounamu track.  
 

In het Tongariro National park vind je vooral alpien 

regenwoud. Voor een beschrijving van de vegetatie en 

de wandelingen vertaal ik een brochure van het DOC 

(Department of Conservation), die er meer verstand 

van hebben dan deze nieuwkomer.  
 

“Het wisselende landschap van Tongariro National 

Park omvat grasvlakten, bossen, meren, rivieren, 

woestijnachtig terrein en restanten van vulkanische 

activiteit. De bijzondere internationale betekenis van 

ecosystemen in dit woeste landschap maakten het tot 

UNESCO-werelderfgoed voor natuurlijke en culturele 

waarden. De flora in het park moet bestand zijn tegen 

een groot spectrum van klimaatcondities en tempera-

turen die variëren van warm tot ijskoud. In een kale, 

droge en koude omgeving zoals de Rangipo woestijn 

of hoger gelegen hellingen nemen planten een dwerg-

vorm aan, of zoeken hun toevlucht in spleten en 

holtes”.  
 

In een vochtige alpiene omgeving overleven bergstrui-

ken en kruiden, zoals Berg-inaka en Witte madelief.  

De grootse verscheidenheid aan planten tref je waar-

schijnlijk aan in de graslanden die zo karakteristiek 

zijn voor de hellingen halverwege de bergen. Tussen 

de Red Tussock (een uit de kluiten gewassen schapen-

gras of Festuca?) die het landschap lijkt de domineren, 

schuilen een groot aantal andere planten zoals Mos-

sen, Madeliefjes, Hebes en Bergtoatoa. 

  

Het meest aanwezige bostype in het park is bergbeu-

kenbos, als een vrijwel aaneengesloten ring rond de 

westelijke en zuidelijke hellingen van Ruapehu.  
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In deze bossen van Bergbeuken onderscheidt zich  

de Kaikawaka of Bergceder door zijn donkergroene 

kegelvorm. Zilver- en rode beuk komen voor op som-

mige plaatsen op de oostelijke hellingen van Tongariro 

en beperkt op de zuidelijke hellingen van Ruapehu, in 

een zone onder de bergbeuk. In andere delen van het 

park, ongeveer tussen 600 en 900 m, komen verschil-

lende hardhout soorten voor en Podocarpen als Rimu, 

Kamahi, Kahikatea en Rata. Inheemse planten worden 

verdrongen door exoten, zoals Heide en Brem, wat hier 

onkruid is. Hoewel deze kruiden aantrekkelijke bloe-

men hebben zijn het agressieve invasieve exoten voor 

de Tussock-graslanden in het park. 
 

De Taranaki Falls track is 6 km lang en er staat 2 uur 

voor aangegeven, voor de KNNV een vertrouwd wan-

deltempo. Hier gaan ze uit van mensen die stevig door-

stappen. Als je daarnaast nog aandacht wilt besteden 

aan de flora, doe je er al gauw meer dan 3 uur over. 

Binnen honderd meter werd duidelijk dat mijn nicht 

tot de eerste categorie behoort en ik tot de tweede, 

Harry stond in het midden te lachen om het contrast, 

terwijl ik me over de Korstmossen en alpiene struikjes 

boog.  
 

De brochure beschrijft de wandeling als volgt: 
 

“Het lagere traject loopt door Tussock en alpiene 

struiken alvorens het beukenbos te bereiken. In het 

bos daalt het pad af tot de Wairere stroom en klimt 

omhoog langs haar oever, waarbij je de Cascade 

waterval passeert. Het bos bestaat vooral uit grote 

Bergbeuken, Glanzend breedblad, Bergvijfvinger, 

Parapluvarens en Bergtoatoa. Kleine inlandse vogels 

zoals Witkop, Grijze warbler en Rifleman worden vaak 

gezien. Vanaf de rand van het bos steekt het pad de 

Wairere stroom over, met indrukwekkend zicht op een 

smalle kloof”. 
 

Verder omhooglopend zie je de Taranaki Waterval 20 

meter over de rand van een grote andesite lavastroom 

vallen, die 15.000 jaar geleden ontstond bij de uitbar-

sting van Ruapehu. Voorbij de waterval is het 100 

treden klimmen naar een bos van Bergtoatoa. Steek de 

Wairere stroom over en beklim de lavastroom, die 

bedekt is met Rood Tussock. Soms kun je hier Piepers, 

Varenvogels en Leeuweriken horen. De terugweg voert 

langs een aantal uitgesleten gullies, gevormd onder 

invloed van wind, regen en vorst op vulkanische grond. 

Verderop sluit het pad aan op een paardenspoor. Hier 

komen lagen puim en as van eerdere erupties aan het 

oppervlak. Het laatste deel van de tocht voert langs de 

Tawhai watervallen en Manukabegroeiing. Wij zijn 

begonnen met het bovenste deel van de wandeling, 

omdat er later op de dag meer regen en wind voor-

speld werd en we dan liever wat beschut liepen. 
 

 

 

 

Die Bergbeuken, waar het over gaat, hebben heel klei-

ne, stevige blaadjes met een waslaagje, het lijkt het 

meest op Buxus. Karakteristiek zijn de schermen die 

de takken vormen, waardoor je de Bergbeuk op grote 

afstand op de hellingen herkent.  
 

De Berken ter plekke hebben ook heel kleine, stevige 

blaadjes, maar lichter groen en met een kartelrandje. 

Vooral de Berken zijn overwoekerd met Korstmossen, 

Baardmos en Varens.  
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Manuka kom je door heel NZ tegen, soms als domi-

nante struik in valleien en op berghellingen. Het heeft 

kleine witte bloemetjes, die heerlijke honing bevatten, 

met antiseptische werking. Mijn nicht vertelde: vroeger 

smeerden we het op ons brood, tegenwoordig kun je 

het voor grof geld bij de apotheek kopen. 
 

Van vogels hebben we op dit traject weinig gemerkt, 

afgezien van het gebrek aan kennis was het gewoon 

slecht weer.  
 

De volgende dag was het relatief goed weer, helder, 

droog maar wel winderig. Eindelijk zagen we Ngauru-

hoe’s symmetrische kegel en de oudere geërodeerde 

bergen van Tongariro en Pukekaikiore. Een mooie dag 

voor de Silica Rapids tocht van 7 km lang, waarvoor 

2,5 uur gerekend wordt. 

 

De brochure aan het woord: “Tijdens deze wandeling 

komt u een aantal vegetatietypen tegen en de room-

witte terrassen van de Silica Rapid (stroomversnelling). 

Na het oversteken van de Whakapapanui stroom 

kronkelt het pad door beukenbos. Het pad kruist een 

bruisende stroom met een goudachtige bodem, dit zijn 

ijzeroxide afzettingen van hoger gelegen moerassen”.  

Coprosma, Vijfvinger en Breedblad omgeven het pad. 

Voorbij het bos klimt het pad door een moerasgebied 

met Wire rush, Tangle varen en Red tussock.  
 

In de vijvers naast het vlonderpad komen zoetwater-

kreeften voor. Het vlonderpad maakt het wandelen 

door het moeras gemakkelijker en zorgt voor minder 

schade door betreding aan de kwetsbare vegetatie.  

Van hieruit heeft u schitterend uitzicht op de bergen. 
 

Het pad volgt stroomopwaarts door een dicht bos  

naar de Punaruku waterval. Na zware regen valt hier 

de Tawhainuistroom over de rand van een oude 

lavastroom. Dichtbij het pad beschermen metalen 

banden rond de stammen Mistletoe tegen Possums. 

Aan de rand van het bos maken goudkleurige Sneeuw-

totara en olijfgroene Moerasden plaats voor zonmin-

nende alpiene kruiden en bloemen zoals Bergmadelie-

ven, Haasklokjes en Ourisia. Nog wat hoger verbreedt 

het stroombed zich en vormt een serie ondiepe terras-

sen overdekt met roomwitte afzettingen: de beroemde 

Silica Rapids. Het water, afkomstig van lavakliffen 

hoog in de vallei, is rijk aan aluminium en silicaat-

zouten. Als de stroom versnelt en het water meer 

zuurstof opneemt worden de aluminiumsilicaten 

afgezet in het stroombed.  
 

Voorbij de stroomversnelling klimt het pad naar een 

met Tussock bedekte lavastroom. Kleine bosjes Berg-

beuk en Toatoa vormen de bovengrens van beuken in 

het gebied. Het pad kronkelt langs Tussock en subal-

piene struiken naar de weg die 2,5 km verderop naar 

Whakapapa dorp leidt.  
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Ook deze wandeling hebben we ongekeerd gelopen: 

eerst via een begaanbare weg 2,5 km klimmen en van 

daaruit via het moeras en bos afdalen.  
 

Voor de Rotopounamu track van 5 km staat ook 2 uur. 

De DOC brochure vermeldt van deze wandeling alleen 

dat hij geschikt is voor boomliefhebbers. Het lijkt een 

eenvoudige wandeling rondom een volmaakt rond 

meer. Dit meer ligt aan de voet van de vulkanen in 

noordelijke richting, een stuk lager dan de andere 

wandelingen, dus geen alpiene flora meer. Het eerste 

stuk is een aanzienlijke klim van een half uur door 

loofbos met vooral veel Boomvarens. Dat betekent dat 

je de vroegere krater aan het beklimmen bent. Vanaf 

het hoogste punt is het een klein stukje naar beneden 

waar het kratermeer zich tegenwoordig met een 

vriendelijk strandje presenteert. Omdat dit gebied veel 

lager ligt is het karakter van het bos totaal anders. Er 

staan veel inheemse Podocarpen. Dit zijn primitieve 

naaldbomen, herkenbaar aan kegelvormige vruchten 

en over het algemeen hangende, geschubde, smalle 

bladeren. Ze hebben namen als Rimu, Totara, Miro.  

Een beetje wegwijs in al die vreemde namen:  
 

Rimu is van oudsher een te bewerken houtsoort, het 

wordt gebruikt om huizen te bouwen, voor betimme-

ring en het is vanwege zijn prachtige tekening geliefd 

om meubels van te maken. Het is een elegante boom 

met een brede kroon en afhangende twijgen.  

De schubben van volwassen bomen zijn 2 tot 3 mm 

lang. Sommige bomen worden 800 tot 1000 jaar oud 

geschat en de soort staat bekend als Red pine.  
 

Totara is een enorme boom uit de Podocarpus familie 

met een roodbruine schilferende stam, die 2 tot 3 m 

diameter kan bereiken. De schilfers zijn zeer lang-

werpig. De bladeren doen aan sparrennaalden denken. 

De Maori gebruikten de grote stammen voor hun 

oorlogskano’s en het was ook het belangrijkste hout 

om te bewerken. Om de bosgod, Tane, te vriend te 

houden, werd voor iedere gevelde boom een zaailing 

aangeplant.  

Miro is een soortgelijke boom, met hard hout dat van 

nature mooi getekend is. De stam wordt tot 1 m in 

doorsnede en wordt gebruikt om vloeren en huizen te 

bouwen. De bast is grijs of grijsbruin en wordt in 

lappen afgestoten. Miro komt voor tot een hoogte van 

900 meter. 
 

 

 

Bergtoatoa zouden wij Gagel noemen, het is net zo 

aromatisch. De bladeren worden Phylloclades genoemd 

en zijn dik en leerachtig en onregelmatig gekarteld.  

Bergtoatoa 
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Boomvarens zijn hier ook volop aanwezig. Er zijn 

wereldwijd ongeveer 6000 varensoorten, en 8 soorten 

Boomvarens. In NZ komen 194 inheemse varensoorten 

voor. Ik durf niet te beweren dat Boomvarens uitslui-

tend in NZ voorkomen, maar hier hebben ze er vooral 

veel en alle 8 soorten. Ze komen voor op het Noorder-

eiland en aan de westkust van het Zuidereiland. De 

bekendste is de Zilvervaren, herkenbaar aan de zilver-

kleurige onderzijde van het blad en de iets gebogen 

bladtop. Dit blad is het nationaal symbool van NZ. 

Gelukkig een Boomvaren, dan hoef je niet al die  

200 varens te checken als je ‘m zoekt.  
 

 

Mijn favorieten van de gewone Varens zijn het Nier-

varentje en de “Druilerige” (drooping) varen met bijna 

doorschijnend, maar toch stevig blad. Ook de Kroon-

varen mag er zijn.  
 

De volgende keer 
 

In de volgende aflevering, over het Fiordland National 

Park op het Zuidereiland, komen ook vogels van NZ 

aan bod.

Niervaren 

 

 

Bronnen: 

• Lawrie Metcalf, “A photographic guide to trees of 

New Zealand” 

• Lawrie Metcalf, “A photographic guide to ferns of 

New Zealand” 

• Geoff Moon, “A photographic guide to birds of  

New Zealand” 

• NZ Department of Conservation: 

https://tinyurl.com/ycsexhga  

 

 

Harebell              Bergmadelief            
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Uit de historie van de Venkraai – Aflevering 16 

Jelle Schuurmans 

Ook 1958 was een jaar met een druk en afwisselend 
programma. Er waren 38 excursies, 4 lezingen,  
2 filmavonden, 6 weekeind-kampjes en een  
oriëntatietocht.  

Gezien vanuit de huidige tijd is zeker het aantal 
kampjes opvallend.
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Bijeneters 
Achilles Cools 

Ze vliegen door de lucht als zwaluwen, en kleuren als 

een regenboog. Echte zonnevogels, die het hele jaar 

leven in de zon. Zonnige kleuren in harmonie. Je 

vraagt je af hoe het kan. Ze hoeven niet meer te doen 

dan andere vogels om dat mooi pakje te onderhouden, 

toilet maken. Maar Bijeneters nemen een zandbad, ook 

dat reinigt. Als het heel warm is willen ze zich weleens 

verfrissen, met flitsende duikelingen scherend over de 

waterspiegel. Net zoals zwaluwen dat doen.  
 

Hun naam legt uit wat ze doen: Bijen pakken. Ze 

grijpen die in de vlucht bij het achterlijf in die lange 

harksnavel. Eenmaal beet, landen ze op een tak. Daar 

vegen en slaan ze de prooi tot de angel er af is. Ze zijn 

niet immuun voor bijengif, ze weten er alleen mee om 

te gaan. Sommige Bijeneters kunnen tijdens de vlucht 

de angel al verwijderen, een truc waarmee ze goed aan 

hun trekken komen. Een werkster met een angel krijgt 

een hele beurt. Daarna slikken ze de bij in zijn geheel 

in. Ze kennen bijen zo precies dat ze de angelloze 

darren met minder respect behandelen en meteen 

opeten. Maar ze pakken niet alleen Bijen, ook Vlinders, 

Libellen, Termieten, Sprinkhanen, Kevers en Zweef-

vliegen. Hoewel insecten in onze ogen snelle vliegers 

lijken, kunnen Bijeneters ze allemaal de baas. Vaak zie 

je die mooie vogels ook op de rug zitten van grote 

grazers, en profiteren van zowel het uitzicht als de 

insecten die de grazers opjagen en aantrekken. Met 

een Vlinder in de snavel is een Bijeneter een fraai 

beeld. Ze slaan ermee tot de vleugels er af vallen. Een 

enkele vlindervleugel wordt mee ingeslikt. Af en toe 

laten ze een donkere braakbal vallen die voor het 

grootste deel bestaat uit bijensegmenten, bijenpootjes, 

bijenborststukken, en soms ook steentjes. Om alles te 

vermalen pikken ze op de grond steentjes op. 
 

Elke Bijeneter verwerkt ongeveer tweehonderd Bijen 

per dag, en aangezien een gemiddeld bijenvolk uit 

dertigduizend bijen bestaat, kan een vlucht Bijeneters 

daar danig in huishouden. Imkers zijn niet dol op die 

mooie vogels.  
 

In de zuidelijke landen komen we in het zomerhalfjaar 

overal Bijeneters tegen. In Turks Koerdistan kwamen 

we langs de Eufraat bij een steile wand in leemzand, 

met tientallen gaten van Bijeneters. Hun nesten slechts 

enkele honderden meters verwijderd van een rij 

bijenkasten. De meeste imkers verplaatsen de Bijen of 

vernietigen de nesten van de Bijeneters.  
 

De eerste keer dat we in Extremadura kwamen, het was 

eind april, we liepen we in dikke jas door de regen te  

 

koukleumen. Uit de verte klonken bekende tonen, die 

je nooit meer vergeet als je ze eenmaal hebt gehoord. 

Het leek een hele bende. Ik was er zeker van dat daar 

een grote kolonie zat. Brénine had nog nooit een 

Bijeneter gezien, dit was haar kans. We kropen over  

de afsluiting, door een dehesa. We waren vastbesloten, 

niets hield ons tegen, de regen niet, en ook geen 

stieren. We slopen op het geluid af van de Bijeneters, 

steeds dichterbij, en kwamen bij een open plek met 

een lange rij bijenkasten waarop een tientallen 

Bijeneters opvlogen. Ze schrokken en stoven uiteen als 

opspattend vuurwerk. Zelden zo'n spektakel gezien. Bij 

regen hebben ze het niet gemakkelijk. 
 

Er gaat niets boven de schoonheid van de Europese 

Bijeneter. Bijeneters zijn er in soorten, verschillend 

van kleur, maar erg gelijkend op elkaar van vorm en 

gedrag. In Azië zagen we overal de Groene bijeneter, 

tot in de steden kwam je die tegen, veelal met twee of 

alleen. In Afrika keken we naar de Rode- en de Dwerg-

bijeneter, steeds in groepen. Heel mooi. 
 

Brénine vroeg waarom Bijeneters zulke mooie kleuren 

hebben. Daar kon ik niet op antwoorden, want zowel 

man als vrouw zijn even mooi. Waarom een Pauw 

protserig gekleurd is weten we. Het is het oog van de 

pauwhen die kiest voor mooi. Zelf heeft een hen enkel 

wat grijze camouflagekleuren. Bij Bijeneters kun je het 

geslacht niet onderscheiden. Misschien dienen die 

kleuren om de zonnewarmte te absorberen, want ze 

leven een heel jaar onder de blakende hitte. En 

camouflage hebben ze ook niet van doen, ze leven in 

de lucht en broeden in de grond. Behendig als ze zijn 

zullen weinig roofvogels hen kunnen grijpen in de 

vlucht. Als er een snelle roofvogel verschijnt, verwit-

tigen ze elkaar en duiken dan wild in het rond. Dat is 

het voordeel van samenleven. Hun kleuren misleiden 

en de roofvogel vliegt door. Aan zo'n bende lucht-

acrobaten begint hij niet. Bijeneters hebben de kleuren 

van de lucht, van het vuur en van de bliksem.   
 

Het zijn wereldburgers en in alle talen verwijst hun 

naam naar hun specialisatie. Maar kunnen we hen 

eigenlijk geen betere naam toedichten, hij is toch meer 

dan een Bijeneter? Dat ze Bijen verslaan is wel zeker. 

De Vinken heten toch ook niet zaadeters, een Groene 

specht ook niet miereneter, en een Gierzwaluw ook 

niet vliegvogel. Bijeneters hadden toch even goed 

regenboogvogel, feeënvogel, schildervogel of 

tovervogel kunnen heten.   
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Ze zijn natuurlijk wel degelijk eters van bijen, en niet 

geïnteresseerd in kriebelbeestjes: Tripsjes, Bladluizen, 

Vliegjes of Muggen. Die kleintjes laten ze aan hun neus 

voorbijvliegen. Deze overvloed is voor zangvogeltjes, 

die er 's zomers voor naar de gematigde gebieden 

afzakken. Bijeneters willen grotere hapjes. 
 

Ze overwinteren in Afrika waar altijd grote insecten 

zijn, en trekken in de lente naar de landen rond de 

Middellandse Zee, om er te broeden. Enkele durven 

noordelijker ‘doorstoten’, bij stabiel weer onder 

invloed van een hogedrukgebied boven Europa, heldere 

lucht met een zachte wind uit zuidelijke richtingen. De 

noordwaarts trekkende vogels blijven dan soms 

doorvliegen, een enkele tot in de lage landen. Zo heel 

af en toe blijven er al eens een paar  

en komen tot broeden. Maar gemakkelijk maken die 

het zich niet om aan eten te komen want het weer kan 

omslaan. Als ze dan jongen hebben gaan er veel dood. 

Een nest met twee jongen is dan al een groot succes.  
 

Bijeneters vertoeven graag in de nabijheid van water, 

ook al drinken ze niet. Vooral zand trekt hen aan, 

leemzand in steile oevers om gaten te graven en in te 

broeden. Met zijn allen naast elkaar graven ze een 

horizontale pijp, anderhalve meter diep, met aan het 

eind een keteltje. Merkwaardig is dat ze vanaf het 

eerste ei beginnen met broeden, zodat de eieren met 

tussenpozen uitkomen. Hun voedsel fluctueert, Bijen 

vliegen niet altijd, en de Bijeneters kunnen daarom 

met schaarste worden geconfronteerd. Er liggen dagen 

tussen het uitkomen van het eerste en het laatste ei. 

Bij afnemend voedselaanbod krijgen de oudste jongen 

het leeuwenaandeel zodat ze groter en sterker zijn. Ze 

verdringen hun jongere nestgenoten en krijgen meer 

aandacht van de ouders. De kleinere raken verzwakt. 

Maar het zijn sociale groepsvogels en er is broedcoö-

peratie. Er zijn helpers! Suikertantes en vogels die zelf 

geen broedhol konden graven gaan bijspringen. 

Meestal zijn het nog niet geslachtsrijpe jonge vogels. 

Het is altijd een interessant biologisch gegeven 

waarom vogels anderen bij hun gezin helpen.  
 

Ik kende het verschijnsel al, vooral bij Waterhoentjes, 

ook bij Meerkoeten, bij Staartmezen, bij Bonte vliegen-

vangers, en in uitzonderlijke gevallen bij Kauwen en 

Spreeuwen. De meeste broedhelpers vindt men bij 

koloniebroeders. Je zou het broedcommunes kunnen 

noemen. De jongen groeien sneller als er een helper 

aanwezig is. Zelfs een derde en vierde jong groeien 

dan even snel als de oudste twee. Een voordeel van 

deze samenwerking voor de helper is dat deze erva-

ring hun broedsucces zal vergroten als ze later hun 

eigen jongen opvoeden. Zij worden daarbij op hun 

beurt bijgestaan door de jongen die ze hebben helpen 

grootbrengen. Bijeneters zijn onder elkaar 

vriendschappelijke vogels die leven in een gemeen-

schappelijk territorium, altijd in groep, altijd gezellig 

onder elkaar. Toch wordt er gevochten voor een 

broedplaats.  
 

Toen wij in het Spaanse Extremadura in de lente van 

2018 een finca kochten waar twee beekjes doorstroom-

den hadden wij direct grote plannen. We zouden daar 

stuwdammen bouwen en een paar hectares onder 

water zetten. Ook voor de Bijeneters zou ik een 

broedwand maken. Ik bestelde twintig ton vette zavel 

voor een zandwal. Het was begin april, de finca was 

nog niet bij de notaris beschreven, vanuit Afrika 

trokken de Bijeneters Spanje al binnen. Ze vlogen over 

met hun typische roepen, en landden op de wasdraad 

en op kale takken. Bij het horen van hun geluid, nam  

ik vlug een spade en begon de oevers langs de beekjes 

recht af te steken. Twee dagen later begonnen twee 

Bijeneters te graven, een man en een vrouw, in de 

verse leemlaag die ik voor hen had bloot gemaakt. Eén 

broedpaar had al zeker voor onze dehesa gekozen. We 

woonden amper een week in ons nieuwe verblijf. 

Iedere dag ging ik kijken en zag hoe een Bijeneter zich 

dieper en dieper in de wand boorde, terwijl hij steeds 

door zijn roepende partner werd aangemoedigd. 

Andere paartjes waren nog op zoek naar een geschikte 

plek voor een broedhol. De camion zand liet op zich 

wachten. Ik had meerdere beekjes met de spade recht 

afgestoken, maar daar was de leem te nat. Een week 

later arriveerde de camion met arena: goede kleverige 

zavel. Het werd door de bulldozer op een hoop gezet 

en vast aangedrukt, de voorkant recht gemaakt. Ik 

plaatste een paar grote takken voor de wal. En een half 

uur later hadden de Bijeneters het al ontdekt. Ze 

probeerden te graven maar hadden weinig houvast om 

te beginnen. Het zand was nog wat kruimelig om met 

hun pootjes vast te houden. 's Anderendaags boorde ik 

zelf met een schroevendraaier dertig ondiepe gaten, 

slechts vijf centimeter. Nu ging het beter, ze konden 

zich vastklampen, staken hun kop in het gat en begon-

nen te graven. Diezelfde dag vertrokken wij naar België 

voor een afspraak, ik kon hun graafwerken niet meer 

volgen.  
 

Veertien dagen later keerde ik vol verwachting terug 

en controleerde alle gaten die ik voor hen gereed had 

gemaakt. Drie waren uitgediept. Samen met die van het 

beekje had ik vier paar Bijeneters tot broeden 

aangelokt. Er vlogen de hele dag vogels rond, maar 

moeilijk uit te maken wie met wie was gepaard.  
 

Tijdens het broeden zag ik weinig beweging bij de 

uitgegraven pijpen. Ze waren geheimzinnig. Ze vlogen 

wat rond. Af en toe ging er eentje op een tak zitten, 

het gedrag was niet meer hetzelfde als tijdens het 

graven. Ik begon te twijfelen of de holen misschien 
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verlaten waren. Heel de broedtijd zag ik slechts af en 

toe een Bijeneter. Geheimzinnig losten ze elkaar af, 

nauwelijks op te merken. De partners vlogen in kleine 

groepjes rond, soms ver van huis.  
 

Begin juni, de bulldozer was aan het werk voor de 

aanleg van dijken, en vlogen weer Bijeneters. Ze waren 

er toch nog! Eerst dacht ik dat ze waren verstoord. Tot 

ik hen zag rondvliegen met Bijen in de snavel en vanuit 

grote hoogte in hun broednest zag duiken, weer 

alomtegenwoordig en zelfs nog tammer dan tijdens 

het nestelen. Met succes vlogen vier nesten uit.  
 

De lente van het volgende jaar werd weer spannend.  

Ik had nog meer wanden aangelegd en ook daarin 

ondiepe gaatjes gereedgemaakt. Het werd een nog 

groter succes dan het eerste jaar. Vierenveertig bezette 

holen plus nog een aantal uitgediepte gangen, waarvan 

sommige door een Rotsmus werden betrokken. Een 

grote zwerm kleurenvogels die om ons huis vlogen.  
 

Als je zo'n kolonie Bijeneters aan je grote raam hebt, 

steek je wat op over hun gedrag. Ik keek mijn ogen uit. 

Een Bijeneterman moedigt zijn partner steeds aan en 

toont waar ze moet beginnen, maar zij kiest. Overal 

gaat hij kijken en steekt zijn kop in de gaten. Dan doet 

hij alsof hij de klus zal klaren en boort een klein 

gaatje.  
 

Als een paartje eenmaal heeft beslist doen ze het werk 

samen. Om beurten graven ze hun hol. Terwijl de ene 

graaft, wacht de andere buiten. Om zijn partner aan te 

moedigen, roept de ander fel en onophoudelijk: 

'dieper, dieper, dieper'. In het begin is de man het 

hevigst, maar, na een tijdje doet zij het meeste werk. 

Als ze even wil rusten, wil hij paren. Soms duwt ze 

hem weg, en soms stemt ze ermee in. Ze doen het  

vaak en snel, want er is haast bij, het is lente. Om het 

kwartier zie je hem een bruidsgeschenk aanbieden, 

elke keer gevolgd door een paring. 
 

Maar er heerst niet altijd romantiek. Er wordt wat 

afgevochten tussen buren om een plekje te veroveren 

in zo'n kolonie. Hun gebogen harksnavel gebruiken ze 

als degen. Vooral de eerste weken gaat het er heftig 

aan toe. Tot iedereen zich gevestigd heeft, en dan zijn 

de burenruzies afgelopen, Dan huizen ze tot op dertig 

centimeter van elkaar, met respect voor ieders plaats. 

Als een waakhond komt de broedende vogel in de 

opening zitten. De partner mag komen kijken, alle 

anderen worden tegengehouden. Het aanvallen en 

vechten is voorbij.    

Losse mannen, ook hier zijn mannen op overschot, 

hangen hele dagen voor een holletje en zitten te 

lokken als een snol. Andere mannen jaagt hij weg, 

vrouwtjes schrikken daarvan, zodat ook zij uit zijn 

buurt blijven. Het lukt hem maar niet. De kans is 

meestal verkeken als ze geen partner hebben op het 

tijdstip van broeden. Onderweg op de lange trektocht 

en in hun winterkwartier is er tijd om uit te kijken 

naar een gezel. Vele paren zijn gevormd als ze 

toekomen op het zomerkwartier.  
 

Sommige ijverige paren graven een tweede hol, omdat 

het eerste hen niet bevalt. Ze komen uit op een 

mierennest, op een steen, of het zand zit wat los, dan 

beginnen ze opnieuw. Het hol moet stevig zijn. 

Rotsmussen nemen een afgekeurd hol graag in beslag, 

hoewel ze ook in oude holen van vorige jaren huizen. 
 

Ik ben trots op mijn kolonie B, zo vlak bij mijn woonst 

in Extremadura. Ik beschouw het zelfs als een 

persoonlijke verdienste. De hele dag hun vluchten om 

ons heen, hun pruut geluidjes, het zomergevoel.  

Af en toe slaan ze alarm, een hoog pitpit, dan vliegen 

ze met z'n allen op en draaien rondjes in de lucht. 

Vaak is het loos alarm en houdt het meteen weer op, 

maar soms is het gemeend en gaan ze vliegen en 

roepen. Er zweeft dan een Sperwer of een Arend over 

het huis. Iedereen is verwittigd, ook ik kijk dan 

omhoog. Omdat ik altijd naar plantjes en insecten kijk 

is het wel aangenaam dat de Bijeneters me verwittigen. 

Een Dwergarend, een Havikarend, en een Sperwer 

zorgen voor de grootste paniekreactie. Voor een Rode 

of een Zwarte wouw wordt niet gealarmeerd, ook niet 

voor een Slangenarend die er alle dagen hangt te 

bidden.  
 

Ik had nooit kunnen dromen van hemelvogels om me 

heen. Hoewel ik al eens een Bijeneter in ons thuisland 

zag. Hij kwam op bezoek, eind augustus 2012 en vloog 

tussen de zwaluwen boven de Brakeleer, al heel dicht 

bij ons huis. In de Liereman was nog nooit een Bijen-

eter gezien. Helemaal alleen was hij verdwaald. De 

vogel maakte vele toertjes, een heel uur lang. Zijn 

geluid bracht zuiderse klanken in ons Kempense 

biotoop. Hij zette zich in het topje van een Berk te 

pronken. Een vreemd zicht, alsof we in een ver land 

waren. Maar hij had nog een reis voor de boeg, en wij 

waren thuis. Maar intussen zitten in ons Extremadura's 

winterverblijf een grote kolonie zoals ik er nog nooit 

eerder een heb gezien. 

 

 (Verschijnt bij Atlas Contact)
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Natuurmoment 
 
Gerard Compiet 

Ik ben in Asten, in de Dennendijkse bossen. In dit 

boscomplex bevinden zich enkele open, grazige gebie-

den. Bij een van deze zgn. Bleeken is rechts van me de 

vegetatie aan grassen en kruiden hoog opgeschoten. 

Regelmatig zie ik dat zich boven aan een stengel 

hiervan een vlieg bevindt. Meestal betreft het een 

Strontvlieg. Telkens blijkt het een dood exemplaar te 

zijn. 
 

Bij nadere inspectie zie ik dat het slachtoffer ten onder 

is gegaan aan de schimmel Entomophthora muscae.  

Na infectie dringen de draden van deze schimmel 

namelijk het lichaam van het insect binnen, vermenig-

vuldigen zich vervolgens snel en bereiken uiteindelijk 

de hersenen. Hier bewerkstelligen ze dat de geparasi-

teerde vlieg zo hoog mogelijk in de plant kruipt. Daar 

sterft het insect terwijl het geheel door de schimmel 

wordt overwoekerd. Waarschijnlijk kunnen de schim-

melsporen zich vanaf deze hoge plek het best 

verspreiden. 
 

Meestal vind je zo’n geparasiteerde vlieg ook nog 

ondersteboven en met gespreide vleugels. Sommige 

onderzoekers menen dat deze typische houding een 

uitnodiging tot paren inhoudt. De schimmel zou zo 

zijn kans waarnemen om een paarlustige soortgenoot 

van het slachtoffer op zijn beurt te besmetten. Dit te 

meer omdat de sporen van Entomophthora muscae 

voorzien zijn van een zeer kleverige slijmlaag. 
 

In de volksmond wordt voornoemde schimmel wel 

klapkont genoemd omdat het lichaam (vooral het 

achterlijf) van het aangetaste insect openbarst als  

de schimmel rijp is. 
 

De wetenschappelijke naam Entomophthora muscae 

betekent letterlijk insectendoder van de vlieg. 

Daarnaast heb je bijv. ook nog de insectendoder  

van de Oorworm (Entomophthora forficulae) en de 

insectendoder van de Sprinkhaan (Entomophthora 

gryllii). Vaak is een soort uit het geslacht entomoph-

thora dus aangepast aan zijn gastheer. 
 

Desondanks zijn er insecten die last hebben van 

verschillende entomophthora-soorten. Dan ben je 

natuurlijk helemaal de pineut. 

Foto: Hans Hillewaert, Creatieve Commons

 

De Vlier bloeit - Tijd voor vlierbloesemdrank! 
 
Marijke van Noort 

Zo’n 40 jaar geleden kreeg ik het recept van vlier-

bloesemdrank. Door de citroenen smaakt het een 

beetje als bitter lemon, destijds mijn favoriet. Het 

originele recept is gesneuveld toen we een keer een 

flinke lekkage hadden. Ik herinner me het volgende: 
 

- 10 vlierbloesemschermen, of 7 grote 

- 3 citroenen 

- 250 g suiker 

- Eetlepel wijnsteenzuur 

- 10 liter water 
 

Voor die hoeveelheid had je dus een emmer nodig. De 

suiker en de wijsteenzuur oplossen in een deel van het 

water, eventueel verhitten. Na afkoelen alle ingrediën-

ten in de emmer, de schermen eerst even afspoelen  

en de citroenen in kwarten snijden.  
 

Het wijnsteenzuur dient als conserveermiddel. Je kan 

het bij de apotheek halen, dan is het heel duur, of bij 

de ecologische winkel, dan is het meestal voor toepas-

sing als bakpoeder of rijsmiddel.  
 

Doek over de emmer en 2 tot 3 dagen laten staan. Dan 

kwam het bottelen, het meeste werk. Ik kreeg bij het 

recept 10 lege sherryflessen, voor de gevers een goede 

reden om nieuwe flessen te verzamelen. De vlierbloe-

semdrank moest door een doek gezeefd worden. Dus 

doek in een zeef boven een trechter boven een fles.  
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Door alle suiker werd het een plakkerig gedoe, wat wel 

een avondje kostte. Bovendien: je gaat geen 10 liter 

water opslaan, dus daarom ontwikkelde ik het recept 

voor vlierbloesemsiroop: 
 

- 10 vlierbloesemschermen 

- Rasp en sap van 2 citroenen 

- Eetlepel wijnsteenzuur 

- 3 eetlepels suiker 

- Ongeveer 3 liter water.  
 

Deze hoeveelheid past in mijn grote pan, deksel erop, 

veel makkelijker. Eerst de suiker en het wijnsteenzuur 

oplossen in water. De schermen nooit in warm water 

doen, want dan worden ze bruin en de smaak nave-

nant. Schermen afspoelen en in het water doen, samen 

met de citroenrasp en schil. Deksel op de pan, 2 dagen 

laten trekken. Eerst de grove bestanddelen verwijde-

ren. De drank filteren met behulp van een koffiefilter 

en filterzakjes. De filter raakt snel verstopt, dus 

regelmatig zakjes vervangen, of geduld hebben. 
 

Deze sterke drank is niet zoet, voor gebruik verdun ik 

‘m met 1 of 2 delen water en doe er een paar druppels 

zoetstof in.  
 

Op internet vond ik een recept dat eerst de afgespoel-

de schermen een dag weekt in zo min mogelijk water 

en na zeven de drank verhit om er 1250 gr suiker per 

liter in op te lossen. Citroenzuur maakt de drank fris 

en houdbaar, maar 1250 g suiker per liter… 

Wat ook heel lekker is, is de vlierbloesem als scherm in 

een (pannenkoek) beslagje dopen en dan bakken.  

In de frituur is het lekkerst, maar dan moet je daarna 

je frituurpan en je keuken schoonmaken, dus in boter 

in de koekenpan vraagt uiteindelijk minder tijd.  
 

Mocht u te laat zijn voor vlierbloesem, dan wordt het 

een paar maanden wachten tot de bessen zwart en rijp 

zijn voor Vlierbessenjam. Uitsluitend vlierbessen geeft 

een sterke smaak, veel mensen vinden jam van vlier-

bessen gecombineerd met bramen of appel lekkerder. 
 

Ga uit van gelijke hoeveelheden vlierbessen en bramen 

of appel (bijvoorbeeld 600 en 600 gram).  

Ris de bessen, snijd de appel in stukjes, na verwijderen 

van steeltjes en klokhuizen, en kook met een bodem-

pje water tot alles zacht is. Door de passeerzeef terug 

in de pan en vervolgens opkoken met suiker en 6 

geweekte blaadjes gelatine of geleisuiker volgens de 

gebruiksaanwijzing. Je kunt ook geleisuiker speciaal 

gebruiken, dan wordt het minder zoet. 
 

Even laten afkoelen, intussen 4 of 5 schone jampotten 

afspoelen en vervolgens vullen met de jam. Ik heb een 

trechter met wijde opening, dat is handig. De potten 

goed afsluiten met de deksels en een nachtje 

ondersteboven laten staan. 

  

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vlierbloesem – Foto: Trudy Vos  
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Uit een Veghelse tuin

Martien Helmig 

Turkse tortels zijn altijd vroeg en vaak met geluid 
maken. Zo ook in onze tuin. Zodra het licht is horen 
wij ze. Bij wat snoeiwerk in een pergola werd een 
vrouwtje (neem ik aan) per ongeluk verjaagd, waarna 
bleek dat er een ei lag op een eenvoudig nest van 
kleine takjes. Gelukkig kwam ze terug en zit ze zelfs 
enigszins zichtbaar op het nest, van waaraf ze 
behoorlijk luid kan roepen. Het mannetje (neem ik aan) 
in de buurt reageert. 

Turkse tortels zien wij bijna het hele jaar in onze tuin 
en op het terras, waar ze de restjes van het voer dat 
silo is gevallen eten. Altijd twee exemplaren samen. Nu 
wij zelf op het terras zitten en er niet meer gevoerd 
wordt was ik benieuwd waar hun voedsel nu uit 
bestaat. In het Ornithologisch Basis Register (OBR, in 
1994 door het CBS samengesteld) vind ik dat vooral 
zaden en groene plantendelen zijn, daarnaast ook 
bessen, insecten en wormen). Hoe dat verdeeld is over 

het jaar staat er niet bij.  
Een ander ‘weetje’ is dat de Turkse tortel pas sinds 
begin vorige eeuw in West-Europa voorkomt. Het 
eerste broedgeval in Nederland was in 1950. Niet 
geïntroduceerd door de mens, maar geheel zelfstandig 
gekomen. 

 

 

Een cadeautje uit Afrika

Annemieke van Vucht  
Op 18 april was er een bijzonder schouwspel in onze 

tuin, waar we een spiegel hebben hangen. Ik zag een 

mannetje Bonte vliegenvanger, vast net teruggekeerd 

uit Afrika, en die vogel toonde grote interesse in zijn 

spiegelbeeld. Misschien dacht hij een rivaal te zien.  

Waarschijnlijk niet een partner, want mannetje en 

vrouwtje Bonte vliegenvanger zijn verschillend 

gekleurd.  

De Bonte vliegenvanger is een holenbroeder. Een 

mannetje Koolmees dat in een nestkastje dichtbij  

een nest met eitjes heeft was dan ook niet blij met de 

nieuwkomer. Hij joeg hem regelmatig weg door achter 

hem aan te vliegen en dan op een kleine meter afstand 

heel luid te zitten roepen totdat de Bonte Vliegenvan-

ger weer opvloog naar een volgende zitpost, wederom 

gevolgd door de Koolmees…. 

  

 
 
 

 


