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Het verenigingsblad van de KNNV - afdeling Eindhoven  
 

(Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, Vereniging voor Veldbiologie) 
 
 

De verschijningsdata zijn: 20 februari, 20 mei, 1 september en 20 december. 
Kopij kan tot uiterlijk 4 weken voor verschijning worden ingeleverd bij de eindredacteur.  
 

Eindredactie 
Gerard Vos, 040-2217857, redactie@eindhoven.knnv.nl 
 

Redactieleden 
Marijke van Noort, 040-2300034 
Jan Schellekens, 040-2435473 
  

De KNNV is een landelijke vereniging, opgericht in 1901. Het doel is natuurstudie en -bescherming  
door middel van inventarisaties en activiteiten als excursies, lezingen en cursussen. 
De afdeling Eindhoven - opgericht in 1945 - is op al deze terreinen actief, o.a. in een aantal  
werkgroepen, zie hieronder. Het aantal leden bedraagt ongeveer 250. 
  

Het lidmaatschapsgeld voor 2019 is € 32,00 voor een gewoon lid, € 13,75 voor een huisgenootlid,  
en € 18,50 voor een jeugdlid (jeugdlidmaatschap geldt t/m het jaar waarin men 25 jaar wordt).  
Bij toetreden na 30 juni geldt de helft van deze bedragen. Over te maken op de rekening van  
KNNV Afd. Ehv., IBAN: NL27INGB0001066049, BIC: INGBNL2A.  
  

Gewone leden ontvangen naast het verenigingsblad het landelijke KNNV-tijdschrift ‘Natura’ 4x per jaar.  
Een informatiepakket voor toekomstige leden ligt bij de ledenadministratie gereed.  
Aanmelden en opzeggen kan bij de ledenadministrateur, zie hieronder. 

  

Kopij 
 

 

De volgende Venkraai komt uit op 20 mei 2019. Kopij hiervoor aanleveren vóór 20 april 2019.  
Per email: redactie@eindhoven.knnv.nl. De redactie behoudt zich het recht voor, teksten aan te passen  
of in te korten. 
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Jan Lanters,  
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Penningmeester 
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Cursussen 
Annet Kars,   
Carla van Moorsel, 040-3685234 
cursussen@eindhoven.knnv.nl   
  
 
 

Publiciteit 
Marijke van Noort,  
publiciteit@eindhoven.knnv.nl   
  
 
 

Vertrouwenspersoon 
Annemieke van Vucht,  
nl    
  
 
 

Commissies 
Excursiecommissie 
Trudy Vos,  
nl 

 
 
 

Natuurbeschermingscommissie 
Jacqueline van Heek,  
om  

 
 

  

Werkgroepen 
  

Vogelwerkgroep 
Johan Goossen,  
  

Vogelgroep 
Willy Meijer,  
 

Floristische werkgroep 
Wim v.d. Ven,  
  

Insectenwerkgroep 
P.T.H. Tutelaers, l 
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Marleen Smulders,  
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Theo van Loo,  
  

Micro-hydrobiologische werkgroep 
Joost van de Sande, m  
  

Plantenwerkgroep 
Petra van Leeuwen,  
   

Natuurhistorisch archief 
Dit bevat alle Wetenschappelijke Mededelingen, uitgaven  
van de Stichting Uitgeverij KNNV, inventarisatierapporten, 
Venkraaien, Dubbelloven, excursieverslagen en andere  
literatuur. Ieder lid van de afdeling kan gebruik maken  
van dit archief. Inlichtingen bij Jelle Schuurmans,  
 

  
   

Bibliotheek 
Informatie:  
    

Website 
www.knnv.nl/eindhoven 
  

Beheer: Harry Nouwen,  
webredactie@eindhoven.knnv.nl 
   

Ontmoetingsgebouw 
IVN-KNNV-gebouw D’n Aard, Ariespad 5, 5503EZ Veldhoven
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“Op de hoogte-13” 
Han Monteiro  
 

Voorzitter KNNV afdeling Eindhoven

 Ik zit ‘s 

middags achter het raam en 

geniet van de zon en zie het 

eerste bloesempje van de 

Toverhazelaar tevoorschijn 

komen. Het is koud buiten en 

het is een wonder dat dit 

bloempje niet bevriest.  

Na een periode van donker 

weer is het heerlijk om in het januarilicht te baden. 

Hoewel het voorjaar nog ver weg lijkt kan ik er al van 

dromen. Waarschijnlijk komt het door mijn genen 

dat de winter niet mijn favoriete jaargetijde is. Al sta 

ik daar niet alleen in, zijn er toch heel wat leden die 

er wel van kunnen genieten. 

 

Vanmorgen ben ik, in de zon met bijzon (!), met een 

groep cursisten van de Tuinvogelcursus, samen met 

leden van de Vogelwerkgroep, door de Genneper 

parken en Heemtuin gelopen om zo veel mogelijk 

vogels te spotten. Verbazingwekkend hoeveel soor-

ten er waren. Grote barmsijs, Putter, Koperwiek, en 

Sijs waren de meest bijzondere. 
 

In de loop van 2018 hebben zich 22 nieuwe leden bij 

onze afdeling gemeld. Het bestuur en de coördina-

toren van de werkgroepen hebben zich beraden over 

een speciale bijeenkomst om nieuwe leden kennis te 

laten maken met de activiteiten van onze vereniging. 

Deze zal op zaterdag 30 maart plaatsvinden met een 

wandeling op de Stratumse Heide. De bedoeling is 

dat elke werkgroep zich dan presenteert bij de pick-

nicktafel onder het genot van een kopje koffie of 

thee. 

Al eerder schreef ik over de Gewestelijke Verga-

dering Zuid. De afdelingen van Zeeland en Noord-

Brabant waren hier lid van en hun vertegenwoor-

digers kwamen bij elkaar om hun ideeën te delen.  

Nu de landelijke afdelingen in de Vertegenwoor-

digende Vergadering samen hebben besloten om  

de provinciegrenzen als leidraad te nemen, komen 

de afdelingen van Noord-Brabant bijeen in een Pro-

vinciale Vergadering Noord-Brabant. Deze vindt  

twee keer per jaar plaats om gezamenlijk beleid  

te bepalen en vooral om als eenheid naar  

de Provincie te opereren. 
 

We hebben deze nieuwe situatie aangegrepen om de 

voorheen Gewestelijke Excursies een ander karakter 

te geven. Elk jaar is er nu één afdeling aan de beurt 

om een activiteit te organiseren, waarbij die afdeling 

zich presenteert aan de andere. Dit heeft meer het 

karakter van een (vernieuwde) kennismaking.  
 

Sinds een aantal jaren is week 40 uitgeroepen tot 

Week van de Veldbiologie. Dit jaar gaan we een 

veldbiologische activiteit organiseren. Het kan een 

excursie zijn of een onderzoekje, waarbij ook niet-

leden kunnen meedoen. We vragen de werkgroepen 

met ideeën te komen. Dat alles om de KNNV 

bekender te maken. 
 

Stichting Stadsnatuur Eindhoven is een stichting 

waarbij allerlei natuurgroepen aangesloten zijn.  

Doel is het stimuleren van meer natuur in Eindhoven. 

De poelenwerkgroep, het poelenadoptieplan, slecht-

valkbescherming, de gierzwaluwgroep, huiszwaluw-

project en vleermuizenbescherming zijn items waar 

deze stichting zich mee bezig houdt. Van oudsher 

was er een band met onze KNNV. Graag willen we 

deze band weer aanhalen, om te zien hoe wij elkaar 

kunnen versterken. 
 

Als laatste wil ik jullie van harte uitnodigen om  

de Algemene Ledenvergadering op 14 maart te 

bezoeken. Altijd weer een moment van de balans 

opmaken en dat niet alleen in financiële zin. Na de 

vergadering volgt er de lezing over het “Waterleven 

in Brabant”.  
 

Geniet van de winter en verheug je op de lente! 
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Algemene Ledenvergadering op donderdag 14 maart   
Om 20:00 uur, in IVN-gebouw D’n Aard, Ariespad 5 in Veldhoven.  
 
Agenda
 

1. Ontvangst met koffie 

2. Opening 

3. Mededelingen, plannen en beleid van de afdeling 

4. Notulen van de Algemene ledenvergadering van 21 maart 2018 

5. Jaarverslagen 

6. Financiën 

    6.1.  Rekening en verantwoording 2018 

    6.2.  Verslag van de kascommissie betreffende rekening 2018 

    6.3.  Decharge penningmeester 

    6.4.  Contributie 2020 

    6.5.  Herziening begroting 2019 

    6.6.  Begroting 2010 

    6.7.  Benoeming kascommissie (twee leden & reservelid) 
 

7. Verkiezing afgevaardigde en reserve naar de Vertegenwoordigende Vergadering  

 op za 13 april 2019  (reservedatum 6 april) 

8. Samenstelling bestuur 
 

8.1.  Aftreden Gerard Vos en Hanneke Pijlman.  

8.2.  Verkiezing van twee nieuwe bestuursleden.  

 Voorgedragen door het bestuur zijn Gerard Vos en Marijke van Noort. 

9. Vaststellen datum van Algemene Jaarvergadering in 2020. Voorstel: do 19 maart 

10. Rondvraag 

11. Sluiting van de vergadering 
 
 

Pauze, waarna: 
 
 

Lezing door Plonie van Campen: “Waterleven in Brabant” 
 

Er zijn geen twee aquatische milieus gelijk. 

Ontstaansgeschiedenis, klimaatomstandigheden, 

bodemstructuur en stroomsnelheid bepalen in grote 

mate het karakter van een water. In heidevennen, 

vijvers, sloten, beken en rivieren komen dan ook 

verschillende soorten planten en dieren voor.  
 

Opgeloste mineralen in het water bepalen de fysisch-

chemische samenstelling zoals de zuurgraad (pH) en 

de hardheid (aanwezigheid van Calcium en Magne-

sium).  De klimaatomstandigheden, zoals de droogte 

van het afgelopen jaar, hebben dus een grote invloed 

op het waterleven.  

 

 

Bij de lezing zal ik vertellen hoe bepaalde planten en 

dieren deze lange periode van droogte kunnen 

overleven. Ook komen andere belangrijke abiotische 

en biotische factoren binnen een waterecosysteem 

aan de orde. Dus factoren zoals helderheid, zuur-

graad, voedselrijkdom, zuurstofgehalte en de 

temperatuur van het water. 

 

Foto: Kees Boele 
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Schema van aftreden bestuursleden 

Functie Naam 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Voorzitter Han Monteiro   xx   x  

Secretaris Jan Lanters   xx   x  

Penningmeester Gerard Vos xx   x   xx 

Lid Hanneke Pijlman  x   xx   

Lid Annet Kars  x   xx   

x = Herkiesbaar voor een volgende termijn       xx = Statutair aftredend 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Andere functies 

Cursuscommissie Vacature, Carla van Moorsel 

Lezingcoördinator Marijke van Noort 

Webmaster Harry Nouwen 

Redactie Venkraai Gerard Vos, Jan Schellekens, Marijke van Noort, Vacature 

Excursiecommissie 
Trudy Vos, Carla van Moorsel, Jacques van Kessel,  
Annemieke van Vucht, Rob van Vucht 

Natuurbeschermingscommissie Jaqueline van Heek, Rob Aarts, Harry Nouwen, Riki Sleegers  

Ledenadministratie Vacature (tijdelijk Gerard Vos) 

Natuurhistorisch Secretaris Vacature 

 

 
 

Wijzigingen ledenbestand van 1-12-2018 t/m 25-1-2019 
 

Nieuw 

Vugts-Roozen, Mw. J.   

Jaegers, Mw. N.   

Verstraten, Mw. M.  

Veldhorst, Mw. A.   

Swart, Dhr. G.   

Loo, Dhr. Th. van   

Outheusden-van Schie, Mw. C. van  
 

Verhuisd 

Lierop, Mw. L. van    

 

Overleden  

Bos, Dhr. J.    

Derickx, Dhr. W.   

Hendrix, Mw. S.   

 

 

Stuur wijzigingen naar onze ledenadministrateur: ledenadministrateur@eindhoven.knnv.nl 
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Verslag van het bestuur over het jaar 2018 
 
Jan Lanters, secretaris 

Bestuursactiviteiten 
 

Nieuwjaarswandeling 

Dit jaar hebben we op 7 januari de afgelaste 

wandeling over de Grote Heide van vorig jaar 

gemaakt. Er deden 29 personen mee, die na afloop 

van de soep hebben genoten in de Hut van Mie Pils. 
 

Vergaderingen 

Er waren 8 bestuursvergaderingen. Tevens hebben 

we een keer samen vergaderd met het bestuur van 

de afdeling Veldhoven-Eindhoven-Vessem van het 

IVN. Tijdens deze bestuursvergaderingen hebben 

we in totaal 90 actiepunten gedefinieerd en afge-

werkt. Ook bezocht zijn twee vergaderingen van de 

Beleidsraad van de KNNV, de Vertegenwoordigende 

Vergadering, een ingelaste provinciale vergadering 

in Nijmegen van de KNNV, en twee gewestelijke 

vergaderingen. Bij twee van de bestuursvergade-

ringen zijn de Natuurbeschermingscommissie en 

Ellen van Rosmalen van de Gemeente Eindhoven 

aanwezig geweest. We hebben op 25 januari weer 

een bijeenkomst gehad met de coördinatoren van 

onze werkgroepen en commissies. Deze is bedoeld 

om de contacten tussen het bestuur, de werkgroe-

pen en commissies te bevorderen. We zullen 

hiermee doorgaan. 
 

Algemene jaarvergadering 

Deze werd bezocht door 33 leden, dit is één minder 

dan in 2017. Het bestuur bestaat uit 5 leden. Maar 

Hanneke is in de loop van het jaar verhuisd en dus 

niet meer in functie. Om haar taken op te vangen 

hebben we Marijke van Noort gevraagd en bereid 

gevonden alvast bestuurstaken over te nemen, in 

afwachting van haar benoeming tot bestuurslid op 

de komende ALV. We zijn natuurlijk heel blij dat  

op deze manier het bestuur weer voltallig is. 
 

Huisvesting 

We zitten nu al meer dan vier jaar bij de IVN-VEV  

in d’n Aard in Veldhoven, zeer tot ons genoegen. 

Hoewel we toch een zekere voorkeur blijven hebben 

voor een locatie in Eindhoven. 
 

1000-soorten dag 

Op 8 september hebben we een 1000-soorten dag 

georganiseerd in de Aanschotse Beemden, samen 

het IVN-VEV. De dag is heel goed verlopen met 

uitstekend weer en veel medewerkers die veel 

waarnemingen hebben gedaan. De dag is samenge-

vat en gerapporteerd in een verslag dat we aan de 

gemeente Eindhoven hebben overhandigd op  

19 december. 
  

Publiciteit 
 

Deze taak heeft Marijke alvast van Hanneke 

overgenomen. Zij zorgt ervoor dat er posters 

komen voor lezingen en cursussen, en ook voor  

de vermelding van onze activiteiten op onze 

website en in diverse bladen in de omgeving. 
 

Venkraai: Ons verenigingsblad ziet er prachtig uit  

in kleur. Verhalen en foto’s voor de Venkraai zijn 

van harte welkom! 
 

Website: Harry Nouwen beheert onze website, die 

inmiddels een steeds beter aanzien biedt en ook 

door veel mensen wordt bekeken. 
 

Exposities: We zijn dit jaar aanwezig geweest bij  

de open dag van het IVN in Veldhoven, op de Stra-

brechtse Heidedag en op “De andere Mert” in 

Geldrop. 
  

Gedelegeerde activiteiten 
 

Cursussen 

Deze werden georganiseerd door Annet Kars met 

Carla van Moorsel samen. Zie verder het jaarverslag 

van de cursussen. Er waren gemiddeld bijna 16 

deelnemers bij onze 4 cursussen, een mooi 

resultaat. Vanuit de cursussen hebben ook weer 

verschillende nieuwe leden zich bij onze vereniging 

aangesloten. Annet stopt per 1 januari 2019 met de 

cursuscoördinatie, we zoeken nog een opvolg(st)er. 
 

Lezingen 

Er werden 6 lezingen georganiseerd door Neske 

Dupuis en Marijke van Noort. Ze werden door 

gemiddeld 34 personen bezocht, iets meer dan 

vorig jaar. Neske is gestopt met de organisatie,  

deze taak wordt overgenomen door Marijke. 
 

Excursies 

Naast de nieuwjaarswandeling heeft de excursie-

commissie 24 excursies georganiseerd. Drie werden 

helaas afgelast wegens te weinig belangstelling of 

slecht weer. Gemiddeld deden er 11,3 personen mee 

met de excursies, dat is iets minder dan in 2017. 
 

Ledenadministratie 

Deze werd gedaan door Henk van der Gaag, die ons 

helaas is ontvallen. Tijdelijk wordt nu de admini-

stratie gedaan door Gerard, in afwachting van een 
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opvolging voor Henk. Er zijn nu 251 leden, een 

lichte toename ondanks het overlijden van een 

aantal oudere leden en opzeggingen. 
 

Natuurbeschermingscommissie 

Deze wordt getrokken door Jacqueline van Heek.  

Ze heeft versterking van Rob Aarts en Harry 

Nouwen. Zie verder het jaarverslag van de NBC. 
 

Vertegenwoordigingen 

bij Trefpunt Groen Eindhoven. Dit wordt gedaan 

door Jacqueline van Heek. 

Het bestuur wil alle mensen van commissies en 

werkgroepen bedanken voor hun inzet in het 

afgelopen jaar. Dit geldt natuurlijk ook voor alle 

anderen die zich voor allerlei activiteiten hebben 

ingezet.  
 

Verder vindt u in dit nummer de jaarverslagen van 

de werkgroepen en commissies. Ik wil allen harte-

lijk danken voor het tijdige afleveren van hun 

bijdrage!

 

Notulen algemene ledenvergadering op 21 maart 2018  
 
Jan Lanters, secretaris 

Aanwezig 

Monique Lanters, Everd de Jongh, Jelle Schuurmans, 

Trudy Vos, Martien Helmig, Jacqueline van Heek, 

Harry Nouwen, Joost van de Sande, Peter Backbier, 

Wim van der Ven, Herman Haijkers, Willy Meijer, 

Marleen Smulders, Bernard Beukers, Leonhard 

Schrofer, Geert Bode, Rob Aarts, Joep Spronk, Wil 

Busink, Marijke van Noort, Ursula Elskamp, Nel 

Bulthuis, Hans Oversteegen, Ploni Oversteegen, 

Plonie van Campen, Han Monteiro, Gerard Vos, Jan 

Lanters, Hanneke Pijlman, Annet Kars (30 personen)  
 

Afwezig met kennisgeving 

Margriet Bekking, Peter van Rooij, Letty Morauw, 

Duco Nijman, Wim Wieland, Ria Wieland, Rob van 

Vucht, Annemieke van Vucht, Jan Heutink, Riki 

Sleegers, Anita Liebregts, Neske Dupuis, Frank 

Cazemier, Corrie van der Gaag, Henk van der Gaag 

(15 personen)  
 

Ontvangst met koffie  

In d’n Aard in Veldhoven.  
 

Opening  

Iedereen werd welkom geheten bij de vergadering 

door onze voorzitter Han Monteiro. Er worden op 

verzoek van de vergadering 2 agendapunten toege-

voegd:  

9a - Ons Account bij Box  

9b - Bibliotheek  
 

Mededelingen, plannen en beleid van de 

afdeling  
 

Han deelt mee dat er na de pauze in plaats van de 

film "De Wilde Stad" een andere film zal worden 

vertoond, en wel “Kraanvogels” van Cor Speek.  

“De Wilde Stad” was niet op tijd beschikbaar.  
 

Over de inventarisatie van de Genneper Parken is  

er een bijeenkomst geweest van alle deelnemers,  

in het algemeen was iedereen tevreden over het 

verloop van dit project.  
 

Han deelt mee dat er als gevolg van een discussie in 

de Beleidsraad een vertrouwenspersoon wenselijk 

zou zijn. We hebben Annemieke van Vucht bereid 

gevonden deze functie te vervullen.  
 

Neske wil graag stoppen met het organiseren van  

de lezingen. We hebben dus vervanging voor haar 

nodig. Vrijwilligers hiervoor gevraagd!  
 

Uit de coördinatorenbijeenkomst bleek dat er onder 

de werkgroepen behoefte is aan meer contact en 

gezelligheid op de woensdagavonden. Het bestuur 

bekijkt hoe bijv. een pauze met koffie en thee 

georganiseerd zou kunnen worden.  
 

We hebben ook afgesproken dat alle werkgroepen 

hun activiteiten in de Venkraai gaan publiceren, 

zodat meer mensen weten wat er te doen is.  
 

We gaan een 1000-soorten dag organiseren in de 

Aanschotse Beemden op 8 september, waaraan alle 

werkgroepen deelnemen en ook het IVN-VEV.  

Op deze dag wil de gemeente ook de opening van 

dit gebied na een grootscheepse herinrichting 

organiseren. Het is ook mogelijk om specialisten 

van buiten de afdeling in te schakelen bij het 

zoeken naar de 1000 soorten.  
 

We wilden een cadeaulidmaatschap introduceren,  

er zijn echter nog een aantal problemen hoe zo’n 

lidmaatschap in de landelijke administratie zou 

moeten worden verwerkt.  
 

Verder is ons beleid het voortzetten van de samen-

werking met het IVN-VEV, die goed verloopt.  
 

We worden geconfronteerd met nieuwe wetten: 

volgens de ARBO wet is de vereniging verantwoor-
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delijk voor de veiligheid tijdens excursies en 

volgens de nieuwe privacywet zijn er allerlei 

beperkingen voor het publiceren van persoonlijke 

gegevens van onze leden. Voor de publicatie in ons 

colofon bijv. heeft de secretaris een e-mail gestuurd 

aan alle genoemde mensen of ze geen bezwaar 

hebben tegen publicatie van hun gegevens zoals  

die vermeld staan.  
 

Notulen van de Algemene ledenvergade-

ring van 16 maart 2017 
 

Han wil nog toegevoegd hebben dat de verzekering 

van ons herbarium niet is doorgegaan. De secretaris 

zal een opmerking aan de notulen toevoegen.  
 

Jaarverslagen 2017  
 

Verslagen van het bestuur, werkgroepen en 

commissies 

Geen opmerkingen. 
 

Financiën 
 

Rekening en verantwoording 2017  

Gerard geeft een overzicht van onze financiën.  

Hij merkt nog op dat we over 2017 een negatief 

saldo hadden van € 514, dit werd voornamelijk 

veroorzaakt door de hogere post "diversen"  
 

Verslag van de kascommissie betreffende 

rekening 2017 

De kas is gecontroleerd door Marijke van Noort en 

Wil Busink. De secretaris leest het verslag van de 

kascommissie voor, de boekhouding is in orde 

bevonden.  
 

Decharge penningmeester 

De voorzitter stelt voor om onze penningmeester 

decharge te verlenen. De vergadering stemt hier 

mee in onder applaus.  
 

Contributie 2019 

De penningmeester stelt voor om de contributie 

voor 2019 hetzelfde te laten, hoewel dit zal leiden 

tot een klein negatief saldo. De vergadering stemt 

hiermee in. 
 

Herziening begroting 2018  

Hier zijn geen verdere opmerkingen over.  
 

Begroting 2019 

Het begrotingsvoorstel van Gerard wordt zonder 

commentaar aangenomen.  
 

Benoeming kascommissie (2 leden & reservelid).  

Geert Bode en Ursula Elskamp stellen zich 

beschikbaar voor de kascommissie. Peter Backbier 

zal (weer) als reserve lid optreden.  
 

Verkiezing afgevaardigde en reserve 

naar de Vertegenwoordigende 

Vergadering op zaterdag 14 april 2018  
 

Han Monteiro verklaart zich bereid om hier weer 

naar toe te gaan als onze afgevaardigde. De stukken 

zullen hem door de secretaris worden toegezonden. 

Jelle zal als plaatsvervanger fungeren.  
 

Samenstelling bestuur 
 

Herverkiezing van de voorzitter Han Monteiro 

De vergadering stemt bij acclamatie hiermee in.  
 

Herverkiezing van de secretaris Jan Lanters 

De vergadering stemt bij acclamatie hiermee in.  
 

Vaststellen van datum van Algemene 

Jaarvergadering in 2019 
 

Het voorstel is 14 maart. De vergadering stemt 

hiermee in.  
 

Ons Account bij Box  

Er zijn wat vragen bij de Floristische Werkgroep 

betreffende het gebruik van het KNNV Box account 

voor privé gegevens. De secretaris legt uit dat het 

gratis privé account van een lid kan worden 

gebruikt voor privé gegevens. Dit account is niet 

van de KNNV, maar van het lid zelf. Het kan na een 

uitnodiging worden gebruikt voor een link naar een 

map in het KNNV account, bijv. de map die is 

toegewezen aan een werkgroep. Het lid heeft daarna 

de mogelijkheid in die map bestanden te plaatsen 

en te bewerken. Het privé account wordt dus alleen 

gebruikt om toegang te krijgen tot een deel van het 

KNNV account. Hiervoor kan het zelf bepaalde 

wachtwoord worden gebruikt.  
 

Bibliotheek  
Harry heeft het voorstel gedaan om de bibliotheek 

maar op te heffen omdat er toch geen gebruik van 

wordt gemaakt. De vergadering is het hier niet mee 

eens. Het zou zinvol zijn om meer bekendheid te 

geven aan het bestaan van de bibliotheek, veel leden 

weten nauwelijks dat wij zoiets hebben!  
 

Rondvraag 

Leonhard Schrofer vertelt dat hij projectleider is 

geweest bij de herinrichting van de Aanschotse 

Beemden. Hij biedt aan om een excursie te houden 

in het gebied als voorbereiding op de 1000-soorten 



 9 

dag. De vergadering begroet dit voorstel met 

enthousiasme, er wordt gekozen voor de datum  

14 april. Leonhard zal Henk verzoeken om een  

e-mail hierover aan de leden te sturen.  
 

Marijke van Noort meldt dat zij een Facebook  

pagina heeft gemaakt waarop onze activiteiten 

worden gemeld met foto’s van excursies e.d.  
 

Sluiting van de vergadering  

Han reikt cadeaus (natuurboekje van Jan Terlouw) 

uit aan mensen die zich voor de vereniging 

verdienstelijk hebben gemaakt:  
 

Wim Wieland voor zijn werk voor de 

cursuscommissie (Wim krijgt het boekje later),  
 

Neske voor haar werk voor de lezingen (Neske krijgt 

het later)  

Wim van der Ven voor zijn ondersteuning hierbij,  
 

Jacqueline van Heek voor haar werk bij de NBC,  
 

Harry Nouwen voor zijn werk voor onze website en 

aan het archief,  
 

Carla van Moorsel voor haar werk bij de 

excursiecommissie (krijgt het later),  
 

Henk van de Gaag voor zijn werk als 

ledenadministrateur (krijgt het later)  
 

Jelle Schuurmans voor zijn werk als beheerder van 

ons archief,  
 

Jacques van Kessel voor zijn werk voor de 

excursiecommissie (krijgt het later).

 

 

 
 

Jaarverslagen van de werkgroepen en commissies over 2018
 

Micro-hydrobiologische werkgroep, in samenwerking met de  

afd. Zuid van het Nederlands Genootschap voor Microscopie 

Joost van de Sande   

Dit jaar was een minder goed jaar voor onze 

microscopische werkgroep omdat we afscheid 

moesten nemen van twee van onze trouwste leden, 

Harrie Steeghs en Harry Martens. Twee specialismen 

komen op een lager pitje, namelijk schimmels en 

sieralgen. We zullen hun inbreng erg gaan missen. 
 

Er zijn weer 16 werkavonden geweest op de eerste 

woensdag van de maand en de donderdag 15 dagen 

daarna. Ook een excursie, gevolgd door een micros-

copie-middag. De meeste werkavonden zijn weer 

besteed aan het bestuderen van watermonsters,  

zo ook de excursiedag.  
 

We hebben een geweldige microscopiedag gehad in 

Zeeland waaraan ook werd deelgenomen door leden 

van het Nederlands Genootschap Voor Microscopie 

en het Koninklijk Antwerps Genootschap voor 

Micrografie. 
 

In april kregen we een prachtige lezing van Wim  

van Egmond over zijn werk als fotograaf via de 

microscoop. Heel jammer dat daar niet meer  

KNNV-ers bij aanwezig waren. 
 

Voor onze jaarlijkse microscopiedag in Valkens-

waard was er weer grote belangstelling, van 23 

personen. We hebben het Molenven bestudeerd.  

Aan deze excursie namen leden van de KNNV en  

het NGVM deel, en er waren weer vier gasten van 

het KAGM uit België.  
 

We hebben met de werkgroep meegewerkt aan de 

1000-soortendag in de Aanschotse Beemden. Ook 

hebben we het gebied Hazenputten in het Vresselse 

bos projectmatig bestudeerd in samenwerking met 

Staatsbosbeheer. Het verslag daarvan wordt in het 

voorjaar verwacht.  
 

Bij de jaarafsluiting konden we weer genieten van 

de bakkunst van enkele leden. 
 

Ook dit jaar zijn we doorgegaan met het 

gezamenlijk bemonsteren van vennen. Meerdere 

keren zijn we erop uitgetrokken en de animo voor 

deze activiteit blijft groot dus gaan we daar het 

komend jaar mee door. 
 

Het contact met het KAGM zullen we voortzetten. 

Eenieder is van harte welkom op de eerste woens-

dag van de maand en de donderdag 15 dagen later 

om onze werkgroep te komen versterken, zomaar 

voor een avond of permanent.  
 

Het ledental van de werkgroep is nu 14, inclusief de 

leden van het NGvM.
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Paddenstoelenwerkgroep 
 

Theo van Loo
 

Het begin van 2018 was nog redelijk goed, met 

mooie aantallen winter- en voorjaarspaddenstoelen. 

Het najaar was voor paddenstoelhebbers echter 

ronduit mager. Na de erg warme en droge zomer 

waren er in het najaar maar weinig paddenstoelen. 

De variatie in soorten viel nog wel mee maar de 

aantallen waren gering. 
 

Tussen Pasen en begin september hielden we geen 

excursies of bijeenkomsten. De rest van het seizoen 

was er een keer per week 'n excursie naar een 

gebied in de regio en eens per twee weken een 

bijeenkomst waarbij werd overlegd. De moeilijke 

vondsten werden op naam gebracht, en ervaringen   

uitgewisseld. 

 

 

 

 

 

 

De excursie naar het Philips de Jongh park was met 

meer dan 100 soorten de meest succesvolle van 

2018, met veel Beukwortelzwammen en een vondst 

van de Kleine trompetzwam. 
 

Van elke excursie worden de waarnemingen doorge-

geven aan de NMV en dat waren er ook dit jaar weer 

meer dan duizend.  
 

De werkgroep bestaat nog steeds uit 9 actieve 

leden. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers 

ligt inmiddels rond de AOW-gerechtigde leeftijd en 

neemt nog steeds toe. Het enthousiasme van de 

deelnemers is er niet minder om. 

 

Insectenwerkgroep 
 

Piet Tutelaers
 

Wil Janssen die samen met zijn vrouw Trudy de 

gidsencursus van het IVN volgt, vroeg ons op 7 mei 

te komen kijken naar hun studieterrein, de Klotput-

ten in het stadsdeel Gestel ten noordoosten van het 

knooppunt De Hogt. John Cox heeft zijn 

waarnemingen daar, waaronder de Bosbeekjuffer, 

de Rietmarpissa (spin) en de Gewone kameleonspin, 

doorgegeven aan waarneming.nl. 

 

Op 20 juni hebben we een insectenexcursie geleid 

naar De Mortelen voor leden van onze afdeling.  

We hadden prachtig weer en er was een goede 

opkomst. We deden ook leuke waarnemingen, 

zoals sporen van de Rietloopmijt, de Kleine IJsvogel 

(vlinder) en een Hoornaarvlinder. Zie het verslag 

van Marijke van Noort op pag. 18 in Venkraai  

2018-3. 
 

Op 6 juni zijn we met een kleine groep naar de 

Koningssteen bij Thorn geweest. Dit gebied maakt 

deel uit van het gemeenschappelijk Nederlandse  

en Belgische Grensmaas project en is geliefd bij 

dagjesmensen en watersportliefhebbers. In het 

gebied zijn Konik paarden en Galloway koeien 

uitgezet voor het in toom houden van de vegetatie. 

Zie: tinyurl.com/yawrvrnb. 
 

Op 22 augustus gingen we naar de Strabrechtse 

Heide, rondom De Plaetse. Ook hier zagen we 

interessante insecten zoals de Kattenstaartdikpoot 

(bij), de Heideviltbij, de Prachtlynxspin, de Heide-

renspin, de Blauwvleugelsprinkhaan en een  

 

 

 

 

 

urntje van de Urntjeswesp.  

Zie: tinyurl.com/y8qo5pw9.. 
 

Op zaterdag 7 juli hielden Pieter van Breugel en 

Annemarie van Diepenbeek voor onze afdeling een 

excursie naar het Vressels Bos. Zie het verslag van 

Marijke van Noort op pag. 21 in Venkraai 2018-3. 
 

Een aantal leden van de werkgroep heeft meege-

daan aan het 1000-soorten project van onze 

afdeling in de Aanschotse Beemden. Het verslag 

hiervan kunt u lezen in Venkraai 2018-4, pag. 14. 
 

Op 17 september zijn we naar De Maaij in Bergeijk 

geweest. Hier bevinden zich enkele visvijvers die 

vroeger werden gebruikt voor het kweken van 

vissen maar sinds de overname door Natuurmonu-

menten zijn ingericht als natuurgebied, en openge-

steld voor het publiek. Er is een kijkhut die uitzicht 

biedt over de vijvers. Frans Groenen die het  

gebied goed kent heeft ons na afloop meegenomen 

naar het aangrenzende bosgebied waar we een 

Buizerd goed konden bekijken en fotograferen.  

In een Fijnsparrenbos vonden we een vreemd 

gekleurde Driehoekswebspin die door Bas Buenen 

levend is meegenomen ter observatie thuis. En dat 

heeft een prachtige gestapelde foto opgeleverd 

(volgende pagina). 
 

Frans nam ons die dag ook nog mee naar De 

Kromhurken, een klein maar prachtig natuurge-

biedje van Staatsbosbeheer dat grenst aan de 

Keersop. We zagen hier veel spontaan opkomende 

Driehoekswebspin – Foto: Bas Buenen  
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Koningsvarens en de Moerassprinkhaan. Na afloop 

hebben we het nieuwe huis van Frans in Bergeijk 

mogen bewonderen onder het genot van koffie en 

koek. 
 

Dit seizoen hebben we drie praatavonden ingepland 

bij onze leden thuis en wel bij Geert Bode, Frans 

Groenen en Dré Teunissen met verschillende 

thema's, zoals evaluatie van de 1000-soorten dag, 

insectenonderzoek visvijvers 

Valkenswaard, bermbeheer en 

insecten, en de relatie tussen 

kevers en planten.  
 

Ook dit jaar mogen we een nieuw 

lid verwelkomen: Annemiek van 

Dijk uit Heeze. Zij is ook actief 

binnen het IVN Heeze-Leende waar 

ze een onderzoek heeft gedaan 

aan wilde bijen in bijenhotels.  

De resultaten ervan zijn te 

raadplegen op de website van  

het IVN Heeze-Leende.  
 

Volgend jaar willen we een  

geleedpotigen-inventarisatie van 

de visvijvers in Valkenswaard gaan 

                                 doen. Deze vijvers ressorteren 

onder het natuurgebied Valkenhorst van Brabants 

Landschap. We zijn benieuwd wat voor leuke 

soorten dit “wetland” gaat opleveren. 
 

Onze ledenlijst: 

http://www.knnv.nl/eindhoven/iwg/leden. 
 

Onze publicaties: 

http://www.knnv.nl/eindhoven/iwg

 

Vogelwerkgroep 
 

Anneke van der Ende en Johan Goossen
 

 

Voor de vogelwerkgroep was 2018 een druk 

excursie- en studiejaar. Het hele jaar door gaan wij, 

veelal de gepensioneerden, op woensdag naar een 

gebied in de regio. Daarnaast is er om de 2 à 3 

weken in het weekend een dagexcursie naar een 

gebied dat wat verder weg kan liggen. De excursies 

in het weekend staan open voor alle KNNV-leden. 

Ook wordt er tweemaal per jaar tijdens een lang 

weekend een vogelgebied in binnen- of buitenland 

bezocht. Dit jaar was dat in het voorjaar Zeeuws-

Vlaanderen (omgeving Nieuwvliet) en in het najaar 

Tholen. 
 

Op zaterdag 8 september werden door de KNNV 

Eindhoven en het IVN Veldhoven in de Aanschotse 

Beemden gezamenlijke tellingen uitgevoerd in het 

kader van de 1000-soortendag. In totaal werden 

bijna 700 soorten geteld.  
 

Het 55-jarige bestaan van onze vogelwerkgroep 

werd op 29 september gevierd met een bezoek aan 

het eiland Tiengemeten.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daarnaast zijn een aantal leden actief met officiële 

tellingen van de SOVON. Zo wordt meegedaan met 

de PTT (punt-transect-telling), inventarisatie 

Genneper Parken, midwinterwatervogeltelling, 

kolonievogeltellingen (blauwe reigers en roeken) en 

de klapekstertelling. Voor Brabants Landschap zijn 

er inventarisaties van Kerkuilen in de regio.   
 

De avondbijeenkomsten in het IVN gebouw  

“D’n Aard” te Veldhoven zijn tweemaal per maand 

van september tot en met april. Ze bestaan uit een 

vergaderdeel vóór de pauze, terwijl na de pauze  

een studieonderwerp wordt behandeld. Vogeltijd-

schriften gaan naar enkele vaste voorlezers, die 

daaruit onderwerpen kiezen die mogelijk van  

belang zijn voor verdere behandeling en studie.  
 

Wij hebben het afgelopen jaar drie nieuwe leden 

mogen verwelkomen. Helaas is ons zeer gewaardeer-

de lid Henk van de Gaag in november overleden.                                                    
 

Eind 2018 telde de werkgroep 32 leden en  

5 correspondentieleden.
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Plantenwerkgroep 
 

Petra van Leeuwen
 

Afgelopen jaar hebben we ons buitenprogramma 

aangepast aan de 1000-soorten dag in september.  

In de aanloop hiernaar hebben we de Aanschotse 

Beemden een aantal keer bezocht. De bezoekjes  

aan De Aanschotse Beemden wisselden we af met 

verschillende avonden langs het riviertje de Tongel-

reep waar we de waterplanten bestudeerden van 

Eindhoven tot in Waalre. Aanleiding hiervoor was 

de waterplantencursus van Waterschap de Dommel. 

Ook de oeverbegroeiing zorgde voor voldoende 

interessante avonden. 
 

Dick maakte steeds een verslag van alle waarne-

mingen. Aan de hand daarvan zijn we in de winter 

weer aan het werk gegaan en gebruiken we litera-

tuur en diverse websites om de planten te 

bespreken en beter te leren kennen. 
 

Het jaar werd afgesloten met deelname aan de  

Plantenjacht, georganiseerd door Floron.  

 

 

 

 

 

 

Met 10 paar speurogen waaronder een aantal 

heemparkers en nog 5 ‘buitenstaanders’ maakten 

we een rondje langs de Genneperweg en het Franz 

Leharplein. Dat leverde maar liefst 36 winterse 

bloeiers op waaronder Herderstasje, Kropaar, Klein 

kruiskruid en het Madeliefje. De laatstgenoemde 

prijkte uiteindelijk op de landelijke lijst helemaal 

bovenaan. 
 

Het aantal werkgroepavonden ligt in het buiten-

seizoen op twee per maand. In de winter hebben  

we een maandelijkse maandagavond in D’n Aard. 
 

Met een plantenwerkgroep-tiental en een aantal 

‘Vrienden van de Plantenwerkgroep’ op de lijst 

hebben we een mooie groep. Iedereen die graag 

meer wil leren over wilde planten is van harte 

welkom!

 

 

Mossenwerkgroep 
 

Marleen Smulders 
 

Door het droge weer heeft het mossenonderzoek 

van mei tot en met augustus zo goed als stilgelegen. 

Vanaf september heeft de mossenwerkgroep de 

draad weer opgepakt en zijn we weer met regelmaat 

het veld ingegaan. Dat betekent in ons geval zo’n 

drietal dagen per maand. De groep bestaat uit 

ongeveer tien bryologen, die uit alle hoeken van 

Brabant komen en sinds 2018 hebben we zelfs  

een gast uit Dordrecht die regelmatig bij onze 

excursies aansluit. 
 

Wat hebben we in 2018 zoal gedaan? 
 

Inventarisatie Groene woud 

Dit project zijn we gestart in 2014 en het veldwerk 

hebben we in het voorjaar van 2018 afgesloten.  

Het was een zeer omvangrijke klus in een prachtig 

gebied. De resultaten van het onderzoek zijn nog 

niet gepubliceerd, maar dat zal in 2019 gaan 

gebeuren.   
 

Start inventarisatie Oisterwijkse vennen     

Inmiddels is de mossenwerkgroep gestart met  

onderzoeken rondom de Oisterwijkse vennen.  

Het aansluitende gebied van de Kampina is in 

2005/2006 grondig onderzocht, maar deze 

omgeving is nog nooit systematisch bekeken.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ondanks de grote recreatiedruk in het gebied  

vinden we er toch verrassende soorten. In 2019 

gaan we hier verder. 
 

Grenswallen Velder/Heerenbeek en de Geelders 

Natuurwerkgroep Liempde heeft in 2017 onderzoek 

gedaan op de grenswallen rondom de landgoederen 

Velder, Heerenbeek en de Geelders. Ook de 

mossenwerkwerkgroep heeft hieraan haar steentje 

bijgedragen. In het vorige jaarverslag is hier ook al 

over geschreven. De resultaten van het zeer brede 

onderzoek van de flora en fauna van de grenswallen 

zijn inmiddels verschenen in het lezenswaardige 

boek ‘Verborgen middeleeuwen in het Groene 

Woud’, uitgegeven door Natuurwerkgroep Liempde. 
 

Inventarisatie in Limburg 

Op verzoek van enkele Limburgse bryologen, met 

name Paul Spreuwenberg, gaan we regelmatig op 

zaterdag naar Limburg. We hebben twee jaar 

onderzoek gedaan in het Leudal en zijn onlangs 

begonnen in het Beeselsbroek, tussen Beesel en 

Swalmen. We gaan speciaal op zaterdag zodat ook 

belangstellenden die op donderdag niet mee 

kunnen zich toch kunnen aansluiten.  
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Enkele dagen samen weg 

Voor ons traditionele uitje van enkele dagen zijn we 

in 2018 weer neergestreken in de mooie herberg in 

Holset, nabij Vaals. We hebben enorm genoten, 

overdag samen op pad om enkele hellingbossen van 

Zuid-Limburg te bekijken en ’s avonds gezellig 

samen aan tafel om lekker te eten en de resultaten 

van de dag te bespreken. 
 

En verder 

Daarnaast gaan veel werkgroepleden er ook buiten 

de Eindhovense werkgroep op uit om naar mossen 

te kijken. Ze sluiten zich aan bij landelijke excursies 

of kampen of gaan individueel op pad om mossen 

te zoeken. Dat beperkt zich dan niet tot ons eigen 

Brabant of Nederland. Heel Europa en soms daar-

buiten behoort tot het interessegebied van sommige 

Eindhovense bryologen. Soms worden we door 

andere werkgroepen uitgenodigd om een excursie 

te leiden. 
 

Onze gastvrijheid 

Iedereen is welkom om zich bij ons aan te sluiten. 

Denk niet ‘ik weet te weinig van mossen, dat is niets 

voor mij’. We zijn allemaal bij nul begonnen. 

Inmiddels zit er veel kennis bij de werkgroepleden 

en we vinden het leuk om anderen wegwijs te 

maken. Je hebt alleen een beetje enthousiasme en 

een loep nodig. Mossen leer je het best in het veld 

door met ervaren mensen mee te gaan. Dus 

schroom niet om een keer mee te gaan. 

 

Floristische werkgroep 
 

Wim van der Ven
 

Inventariseren van wilde planten 

Zoals bij onze werkgroep gebruikelijk is inventari-

seren we volgens de Floronmethode kilometerhok-

ken. Dat doen we elke dinsdagavond van half april 

tot en met augustus. We komen dan om zeven uur 

in, of vlakbij, het kilometerhok bij elkaar. We gaan 

door tot het te donker wordt om nog goed planten 

te onderscheiden. Zo ongeveer 20 avonden.  
 

Dit jaar hebben we zes inventarisatieavonden 

besteed aan de Aanschotse Beemden. Dat is een 

gebied dat door de gemeente Eindhoven is ingericht 

als natuurgebied, en waar de Groote beek dwars 

doorheen loopt. Om de natuurontwikkelingen te 

kunnen volgen is er in 2018 een eerste inventari-

satie gedaan, een zogenaamde nulmeting. Het hele 

gebied valt in drie kilometerhokken, 159-388, 160-

388 en 160-389. Deze hokken hebben we twee keer 

bezocht, een keer in het voorjaar en een keer in de 

zomer.  
 

Op 8 september, de 1000-soorten dag, hebben we 

samen met de Plantenwerkgroep het hele gebied 

geïnventariseerd. Tijdens deze dag vonden we aan 

een poel Schijngenadekruid (Lindernia dubia), een 

heel bijzondere soort, waarvan sommigen zeggen 

dat het een invasieve exoot is. Laten we hopen van 

niet want we hebben al Watercrassula (Crassula 

helmsii) genoeg in onze omgeveving. Gelukkig nog 

niet in de Aanschotse beemden. Aan diezelfde poel 

vonden we ook Kogelbies (Scirpoides holoschoenus). 

Wij vragen ons af hoe die planten op die plek zijn  

gekomen. Ingezaaid? Met machines of zand mee-

gekomen? Allemaal niet erg waarschijnlijk. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Verder hebben we dit jaar in Meerbos, Hazenhurk, 

Molenheide, Luchen en Zandbergen rondgelopen en 

samen met de boswachter hebben we een stukje in 

het Leenderbos bekeken.  
 

We zijn drie keer naar de Wadi van Son geweest. 

Een nat gebied waar al jaren een paar bijzonder 

soorten voorkomen. Daar zijn de volgende 

bijzondere soorten gevonden: Scirpus georgianus, 

Eleocharis engelmannii, Carex scoparia en Scirpus 

cyperinus. Deze hebben geen Nederlandse naam. 

Het zijn soorten die verder in onze omgeving niet 

voorkomen, op de laatste na, die een paar jaar 

geleden in het noorden en westen van Eindhoven is 

gevonden. Ook in onze Heukels flora worden deze 

planten niet genoemd. Het zijn soorten die toch op 

de een of andere manier opvallen. Ze zien er net 

iets anders uit dan we gewend zijn. We hebben ze 

meegenomen en met andere flora’s gedetermineerd. 

De volgende flora die we ter hand nemen is de Flora 

Europaea. Deze keer konden we de in de Wadi 

gevonden soorten hiermee niet determineren. De 

naam hebben we uiteindelijk kunnen vinden met 

Amerikaanse flora’s op internet. Het lijkt erop dat 

deze bijzondere planten die we in de Wadi gevon-

den hebben een Amerikaanse oorsprong hebben. 

Het meest waarschijnlijke is dat ze in de oorlog met 

de Amerikanen mee zijn gekomen. 
 

Een keer hebben we de excursie moeten laten 

vervallen. De weersvoorspellingen gaven code rood. 
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Herbarium 

In de wintermaanden werken we aan het herbarium. 

We zijn nu bezig om naar alle ruim 9000 exempla-

ren te kijken. We vinden er soms die we bij de 

eerste keer benoemen een verkeerde naam hebben 

gegeven. Die worden dan door meerdere mensen 

nagekeken om er zeker van te zijn of het nu klopt. 
 

Meedoen 

Kijk in de loop van maart eens in onze agenda om 

te zien waar wij op dinsdagavond in het zomer-

seizoen bij elkaar komen.  

In het winterseizoen zijn we elke dinsdag overdag 

aan het werk aan het herbarium, dat zich in D’n 

Aard bevindt.

 

Vogelgroep 
 

Hans van Sprang
 

2018 is een eerste jaar van grote droogte. Niemand 

weet of er meer komen, maar dit jaar stond er vanaf 

mei steeds meer droog. Letterlijk de vennen, sloten 

en beekjes en figuurlijk de vogelaar. Weinig vogels 

in gebieden waar er zeker in het najaar anders heel 

veel zijn. De Zeeuwse wateren en de Biesbosch 

boden een troosteloze aanblik en na wat inspectie-

reizen van groepsleden werd besloten om dan maar 

in het najaar dichter bij huis te blijven. Ook daar 

was weinig te zien, maar dan hoef je ook niet zo  

ver te reizen. 
 

 

 

 

 

Het voordeel van beginnen met het dieptepunt is 

dat het alleen maar beter kan worden. Dat was ook 

zo. Traditioneel waren de maanden januari, februari 

en maart niet zo vogelrijk en was het wachten op 

het voorjaar voordat we de eerste mooie excursies 

konden maken.  
 

April, naar de Smeetshof bij Bocholt. Als dan de 

vogels er vast zijn en de mensen ook, dan werkt het 

weer tegen. De eerste anderhalf uur zie je alleen  

een groepje verregende poncho’s door natte kijkers 

naar een regengordijn kijken. Daarna werd het 

droog en werden vogels maar ook sporen van 

bevers en wilde zwijnen zichtbaar.  
 

Ook de excursie naar de Grootelse Heide en de 

gesponsorde (KNNV) vaarexcursie bij Botshol waren 

aangenaam maar niet overmatig vogelrijk. En dat 

 

 

 

 

terwijl er toen nog wel genoeg water was overal. 
 

Een excursie in 2018 sprong er echt uit: Het 

Diessens broek bij Diessen/Hilvarenbeek. Tellen 

zegt niet alles, maar we hebben daar meer dan 50 

soorten gehoord en gezien, hoewel veel van hen 

voornamelijk gehoord. De Blauwborst was er wel 

goed zichtbaar en naast veel andere watervogels 

waren Rode wouw, Wespendief maar ook de  

Visdief en de Koekoek prima te zien deze dag.   
 

Achteraf terugkijkend was 2018 een jaar waarin er 

weer meer vogels niet zo talrijk aanwezig waren.  

De overal gesignaleerde afnamen van het aantal 

“wilde” dieren is in de afgelopen jaar ook hier  

terug te zien in de vogelstand.  
 

Voor 2019 valt te hopen dat we een groter deel van 

het jaar water in de meren en plassen gaan zien en 

dat we daardoor het hele jaar door van een groter 

aantal vogels zullen kunnen genieten.
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Natuurbeschermingscommissie 
 

Jacqueline van Heek
 

Waar was de NatuurBeschermingsCommissie mee 

bezig in 2018 en wie zijn we? 
 

Het thema biodiversiteit loopt ook dit jaar als rode 

draad door de vele overleggen en activiteiten van  

de NBC.  
 

In januari sloten we aan bij het “Stadsgesprek 

Biodiversiteit”. Aanwezigen waren natuur- en 

milieuorganisaties, woningcorporaties, project-

ontwikkelaars, een groenbeheerder en onderwijs-

instellingen. In een inleiding van Tim Faassen en 

Lodewijk Hoekstra werd de sterke achteruitgang 

van biodiversiteit in de stad duidelijk. Er werden 

door de aanwezigen tips verzameld en in groepen 

werd gediscussieerd over wat we de nieuwe 

gemeenteraad zouden meegeven op weg naar  

een code Rood-Groen. 
 

Door de B5 (vijf Brabantse steden: Eindhoven,  

Tilburg, Breda, ’s Hertogenbosch en Helmond)  

werd onze bijdrage gevraagd voor het aandragen 

van onderhouds- of nieuwbouwprojecten waar 

natuurinclusief bouwen toegepast kan worden.  

Dit is een initiatief van Vogelbescherming en de 

Zoogdiervereniging. In een later stadium zal op  

ons een beroep gedaan worden voor monitoring  

van deze projecten. De projecten worden door de 

B5 initiatiefnemers breed gedeeld met zowel 

gemeenten als woningcorporaties, particulieren, 

aannemers, architecten en projectontwikkelaars. 
 

We zijn aangesloten bij de stamtafel biodiversiteit. 

Deze is geïnitieerd door het Trefpunt Groen Eind-

hoven, met als voorzitter Karin Albers van bureau 

Naturio. Deze groep heeft zich ontwikkeld van 

denktank, in de vorm van katalysator voor groene 

biodiverse initiatieven, naar meer doe-projecten. 
 

Zo is Rob Aarts binnen deze groep actief betrokken 

bij de groenontwikkeling en het beheer van het 

Beatrixkanaal, in directe samenwerking met Frank 

Verhagen, groenbeheerder buitengebied van de 

gemeente Eindhoven. Bovendien heeft Rob een 

inrichtingsplan ontwikkeld voor het beekdal de 

Ekkersrijt. Dit valt onder NNB, NatuurNetwerk-

Brabant, en voorziet voor een deel in natuurcom-

pensatie voor de eerste fase van het BIC project  

(Brainport Industrial Campus). 
 

Voor Gennep is een beheerplan in ontwikkeling met 

Karin Albers als kartrekker, waarbij de inventarisa-

tiegegevens van de werkgroepen van de KNNV  

 

 

 

uitgangspunten zijn. Geert Bode is hierbij aanwezig 

vanuit de KNNV. 
 

De natuurbescherming wordt steeds meer een 

provinciale aangelegenheid. De bevoegdheden en 

verantwoordelijkheden zijn grotendeels verschoven 

van het rijk naar de provincie, wat is vastgelegd in 

de nieuwe “Wet Natuurbescherming”. We volgden 

hierover een cursus in Helmond. 
 

In het provinciehuis van Den Bosch wordt jaarlijks 

het “Symposium Biodiversiteit en Leefgebieden” 

gehouden. Hierin worden we geïnformeerd wat er 

bereikt is op het gebied van biodiversiteit en welke 

kansen en uitdagingen er liggen. 
 

Overige activiteiten: 
 

• In overleg met Ellen van Rosmalen is afgespro-

ken, een soortenlijst van zaden samen te stellen 

voor het inzaaien van bermplanten. Bij gemeen-

telijke landbouwbedrijven zullen akkerranden 

ingezaaid worden met zaaimengsel voor vlinders 

en akkervogels. Ook hierin zullen we inzage 

krijgen.  

• De Kruidenbuurt heeft in het laatste nieuwbouw-

project dit jaar zijn eerste inbouwnestkasten 

voor gierzwaluwen en huismussen gerealiseerd, 

plus invlieg -en verblijfsruimtes voor vleermui-

zen. 

• Renovatie Mimosaplein: Kunnen we enkele 

karakteristieke Robinia’s handhaven? 

• Het Eindhovens kanaal staat geregistreerd als 

ecologische verbindingszone. Na onderzoek van 

Ecologica blijkt dit als faunapassage onhaalbaar 

en zelfs onwenselijk, gezien de enorme verste-

ning in de binnenstad. De gemeente is verplicht 

een inrichtingsvisie te maken. Er zijn groene 

mogelijkheden. We zullen hier de vinger aan de 

pols houden.  

• Voor een nieuwe voetgangersbrug over de 

Dommel ter hoogte van Mariënhage hebben we 

namens natuurgroepen geen toestemming 

gegeven, i.v.m. aanwezige natuurwaarden. Wat 

zal de uitspraak zijn van het bezwaar dat het 

Trefpunt Groen Eindhoven aantekende bij de 

Raad van State? 

De NBC bestaat uit Rob Aarts, Harry Nouwen, Riki 

Sleegers, en Jacqueline van Heek. 
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Excursiecommissie 
 

Annemieke van Vucht
 

Met veel plezier hebben we het afgelopen jaar 24 

excursies georganiseerd. Drie daarvan gingen niet 

door, twee vanwege erg slecht weer en één omdat  

er te weinig belangstelling was. De Nieuwjaarswan-

deling (georganiseerd door het afdelingsbestuur) 

stak met maar liefst 29 deelnemers met kop en 

schouders uit boven ‘onze’ excursies qua aantal, 

maar ook de excursies naar bijvoorbeeld het 

Bunderbos, het Leenderbos, het Vressels bos,  

De Wielewaal en De Mortelen mochten er zijn, met 

allemaal 16 deelnemers. Het is leuk om te zien dat 

het gemiddeld aantal mensen dat meedoet aan deze 

activiteit van de afdeling gelijk is gebleven aan vorig 

jaar, nl. 12 personen. 
 

Dit jaar staken we ook drie keer de grens met België 

over, (als je de Plateaux meerekent zelfs 4 keer). 

Tweemaal hield Achilles Cools een excursie in zijn 

thuisgebied de Liereman en eenmaal wandelden we 

op een (behoorlijk hete) dag in de Ardennen bij 

Deigné, waar we jonge Vuursalamanders konden 

bewonderen in een beek vlakbij een van de 

‘chantoirs’, de zogenaamde verdwijngaten in het 

karstgebied waarbij het water dan letterlijk zomaar 

 

 

 

in een gat in de bodem verdwijnt om in de grotten 

van Remouchamps uit te komen. Onze leden trek-

ken zich niet zoveel aan van het weer van het 

moment, ook met grote hitte in de zomer bleven  

er nog mensen komen. Weer of geen weer, we gaan 

toch op pad en laten ons iedere keer weer verrassen 

door de vele facetten van onze natuur. 
 

Ook dit jaar hebben we weer anderen bereid 

gevonden om voor ons een excursie te houden, 

dank daarvoor! Zeg ‘Bunderbos’ en je zegt ‘Wim  

van der Ven’ bijvoorbeeld. 
 

Wederom ook dank aan de leden die een excursie-

verslag schreven voor de Venkraai. Met name 

Marijke van Noort heeft daar een bijzonder talent 

voor.  
 

Dank jullie allemaal wel en tot ziens bij een 

excursie! 
 

De excursiecommissie bestaat uit Carla van 

Moorsel, Jacques van Kessel, Trudy Vos, en 

Annemieke en Rob van Vucht.

 

 
 

 

 

 

 

 

   Steltkluten (Himantopus himantopus) – Foto: Gerard Vos 
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Excursies 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Za 23 feb - Excursie naar Leenderbos 

 

Thema: Winter, landschap 

Contact: Jacques van Kessel,   

  

Duur: Halve dag 

Start: 9:00 uur, Parkeerplaats ingang  

 Leenderbos, aan de weg van  

 Valkenswaard naar Leende.  

We gaan een wandeling maken door een afwisselend 

Leenderbos met mooie bossen, heide en vennen. Het 

betreft een Natura 2000 gebied met veel afwisseling. 

Het is de bedoeling dat Staatsbosbeheer de komende 

jaren nog meer oude bossen die kaprijp zijn zal kap-

pen, zodat er een meer open landschap ontstaat met 

mooie randen en dus meer diversiteit. 

 

 

 

                                 Velduil – Foto: Jacques van Kessel 

  

Zo 10 maart – Excursie naar de Gemeentebossen in Waalre 

Thema: Algemeen 

Duur: Halve dag 

Start: 9:00 uur, ’t Stationskoffiehuis, Waalre, Willibrorduslaan 137 A 

Contact: Trudy Vos,  

De Gemeentebossen - eigendom van de gemeente 

Waalre - zijn hoofdzakelijk te vinden ten zuiden van 

het dorp Aalst en ten oosten van het dorp Waalre. 

Aan de zuidkant gaat het gebied over in bossen die 

in bezit zijn van de gemeente Valkenswaard. 
 

Behalve de gemeente Waalre hebben ook diverse 

particuliere eigenaren grond in dit gebied. Soms is 

dit bos, maar er zijn ook weitjes voor paarden of 

schapen, landjes waar men planten kweekt en  

zelfs een (oude) tennisbaan. 
 

Qua natuur is er niet alleen bos. Er zijn enkele 

heideveldjes en een handvol vennen. Het grootste 

hiervan is het Meertjesven, plaatselijk ook bekend  

als Cantaven. Voor de vennen is door de IVN 

Natuurwerkgroep Waalre, in samenspraak met de 

gemeente Waalre en Bosgroep Zuid, een onder-

houdsplan opgesteld. Dit houdt in dat alle oevers 

regelmatig aan de beurt komen voor het verwijderen 

van jonge berkjes en dennen. Op deze manier 

worden de vennen behouden voor de toekomst.  

 

Voor deelname aan excursies geldt: 
 

• Aanmelden bij de excursieleider is noodzakelijk, tenzij anders is aangegeven. 
Er kan immers een kleine wijziging zijn, en vervoer kan aangepast worden. En mocht een  

excursie niet doorgaan, dan kunnen degenen die zich hebben aangemeld worden ingelicht. 

• Zorg voor proviand (eten en drinken) en neem regenkleding mee, evt. laarzen. 

• En natuurlijk…. een veldkijker, een loepje, je favoriete boek om iets in op te zoeken. 

• Let bij colonne rijden altijd op degenen die volgen, dit om elkaar niet uit het oog te verliezen. 

• De chauffeur kan de route ontvangen van, of vragen aan de excursieleider. 

• Ook niet-KNNV-leden zijn van harte welkom. 

• Het KNNV-principe is: We leren van en ontdekken met elkaar, ieder brengt het hare of zijne in. 
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Bij het Blokven, het Vliegenven en het Gemeente-

huisven is het resultaat van de werkzaamheden goed 

te zien. In het verleden was hier bijna uitsluitend 

naaldbos, ooit aangeplant voor houtproductie ten 

behoeve van de mijnbouw. De omvorming naar 

gemengd bos is al tientallen jaren aan de gang.  

Het heeft ervoor gezorgd dat het gebied veel 

soortenrijker is geworden.

 
Za 23 maart - Excursie Landgoed Hoosden en Munnichsbos 

Thema: Vogels, landschap, voorjaarsflora  

Leiding: Annemieke van Vucht  

Duur: Hele dag 

Start: 9:00 uur, Gerardusplein, Eindhoven| 

Contact: Rob/Annemieke van Vucht,  

Wij lopen door een deel van het Munnichsbos (soms 

lees je Munningsbos), dat bekend staat om zijn vele 

spechtensoorten. Daarnaast bezoeken we ook 

landgoed Hoosden en ’t Sweeltje.  
 

We volgen een deel van de Vlootbeek waar we wel 

echte voorjaarsvegetatie verwachten. ’t Sweeltje 

bestaat vooral uit naaldbos en enkele landbouwper-

celen die niet voor intensieve landbouw gebruikt 

worden. Op deze manier wordt er gewerkt aan een 

grotere soortenrijkdom voor planten. We komen 

tenslotte ook door landgoed Hoosden bij  

St.-Odiliënberg. Aan de zuidkant biedt dit een mooi 

nat elzenbroekbos met diepe insnijdingen, ontstaan 

als meanders van de Roer. Vroeger was hier klein-

schalige landbouw, tegenwoordig is de afwatering 

gestagneerd en is het daarvoor te nat geworden.  

Door verwijdering van de toplaag bij een groot deel 

van de natte gras- en hooilanden zijn er ondiepe 

plassen ontstaan. Die zijn natuurlijk een geliefd 

leefgebied van amfibieën en libellen.  
 

We zullen zien wat het voorjaar ons te bieden heeft 

tijdens deze ongeveer 8 km lange wandeling. 

 

Za 30 maart - Excursie naar De Maat en den Diel (B) 

Thema: Vogels, algemeen 

Leiding: Jef Sas 

Contact: Carla van Moorsel, cvanmoorsel1@gmail.com 

Duur: Halve dag 

Vertrek: 9:00 uur, Gerardusplein, Eindhoven 

Buitengoor, De Maat en Den Diel zijn natuurgebieden 

aan het Zilvermeer in Mol waar je uren kan wandelen. 

Van droog tot zompig nat, van Dopheide tot 

Zandblauwtje, van zuur tot kalkrijk, je vindt er de 

Antwerpse Kempen in een notendop. In de Maat, 

waar we vandaag naartoe gaan, vind je een mozaïek 

van hooilanden, loofbossen, heide, moerassen, 

vennen en vijvers met rietkragen. 
 

Veeroosters zorgen er in De Maat voor dat Noordse 

fjordenpaarden en Schotse hooglandrunderen er vrij 

kunnen rondlopen. Die soorten, nauw verwant aan 

het oerpaard en het oerrund, houden de vegetatie in 

toom. 
 

De Maat is aangeduid als Europees Vogelrichtlijn-

gebied en Habitatrichtlijngebied. Broedvogels als 

Blauwborst, IJsvogel, Wespendief en Havik hebben 

hier hun vaste plek. Elk jaar komen er ook Visaren-

den op trek langs, die soms wekenlang blijven 

hangen. Wat later in het jaar herbergt De Maat  

een recordaantal soorten libellen, waaronder 

zeldzaamheden als de Vroege glazenmaker, de 

Variabele waterjuffer en de Beekrombout. 
 

We lopen tot ongeveer half een in dit gebied rond 

onder leiding van Jef Sas, beheerder van De Maat,  

die ons opwacht bij het Jagershof. 
 

Na de lunch, in het veld of bij Jagershof (dat kunnen 

we ter plekke bekijken), kunnen we afhankelijk van 

het weer misschien nog even aan de andere kant van 

het kanaal in Den Diel rondlopen.
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Do 4 april - Excursie naar het Bunderbos in Limburg 

Thema: Voorjaarsvegetatie en vogels. 

Leiding: Wim van der Ven 

Contact: Trudy Vos,  

Duur: Hele dag 

Start: NS-station in Eindhoven. We verzamelen om 8:45 uur in de stationshal aan de stadszijde.  

 De trein vertrekt vanaf spoor 2 om 9:08 uur. Informeer voor je een treinkaartje koopt of  

 je met iemand kunt meereizen die een kortingskaart heeft. De korting geldt alleen buiten  

 de spits, dus waarschijnlijk alleen voor de heenreis. 

Ook dit jaar weer een traditionele voorjaarswande-

ling door het Bunderbos. Deze keer wandelen we  

van Bunde naar Bunde, waar Wim een aantrekkelijke 

wandeling heeft voorbereid en we weer gaan we 

genieten van de bijzondere voorjaarsflora. 

Het Bunderbos bestaat uit een serie aaneengescha-

kelde bossen op de oostelijke helling van het 

Maasdal en is rijk aan bronnen en beekjes. 

Dit steilste hellingbos van Nederland heeft een fraaie 

en zeldzame flora. Vooral in het voorjaar is het hier 

een waar feest: Sleutelbloem, Bosanemoon, Speen-

kruid, Daslook, Goudveil, Eenbes en nog veel andere 

speciale soorten kun je er tegenkomen en bewon-

deren.  

Ook de vogels zullen van zich laten horen en 

misschien vliegen er al insecten.

Za 20 april – Excursie naar de Peelrandbreuk 

Thema: Geologie en flora 

Contact: Marijke van Noort,  

Duur: Driekwart dag 

Start: 9:00 uur, Gerardusplein, Eindhoven 

 9:45 uur, Parkeerplaats tegenover Gasterij de Pier, Schansweg 2, 5406 TP Uden 

We lopen de Berg en Breukroute van 6,3 km.  

De Peelrandbreukroute (2,7 km) is daar een onder-

deel van. De Berg- en Breukroute voert door een 

afwisselend landschap, rondom de buurtschap Bedaf. 

Je ontmoet stuifduinen, een beekdal en de Peelrand-

breuk met zijn Wijstgronden. Deze verschijnselen 

zijn zo uniek dat de gemeente Uden een geopark 

inricht rond de Wijstgronden en hiervoor een Unesco 

status aanvraagt. Het gebied maakt deel uit van 

natuurgebied de Maashorst, een van de grootste 

natuurgebieden van Nederland. 

Het ommetje rond het Sint Annabos gaat door  

een zeer bijzonder stukje natuur. Je struint over 

boerenland en maakt kennis met wijstgronden en de 

Peelrandbreuk. Een aantal voormalige landbouwgron-

den is teruggegeven aan de natuur en omgezet tot 

hooi- en blauwgraslanden.  
 

Het gebied is rijk aan wilde planten, vlinders en 

insecten, waarvan een aantal zeer zeldzaam is.  
 

Afhankelijk van het jaargetijde kunnen delen van het 

pad drassig zijn. Over het meest drassige deel, dwars 

over de Peelrandbreuk, is een knuppelbrug van 125 

meter aangelegd.  

 

Do 9 mei – Excursie naar het Savelsbos in Zuid-Limburg  



 20 

Thema: Voorjaar 

Duur: Hele dag 

Start: 9:00 uur, Gerardusplein, Eindhoven 

Contact Trudy Vos,  

 

We gaan met de auto naar het Savelsbos. Bij het 

aanmelden graag laten weten of je eventueel wilt 

rijden of meerijden. 
 

Het natuurreservaat Savelsbos ligt op de oostelijke 

helling van het Maasdal in de gemeente Gronsveld, 

Eysden en Sint Geertruid. Het bestaat uit verschil-

lende bossen op een steile helling van het Zuid- 

Limburgse plateau.  
 

Het wordt overal doorsneden door grubben. Dit zijn 

greppels, ontstaan door regen en smeltwater dat van 

de helling afstroomde. Ze bieden plaats aan bijzon-

dere planten en zijn juweeltjes van natuurgebiedjes. 

Het voorjaar is hier uitbundig aanwezig. De Bosane-

moontjes zullen wel uitgebloeid zijn, maar de enor-

me tapijten met Daslook zijn prachtig. Bijzondere 

planten zoals Amandelwolfsmelk, Heelkruid, en 

Zwartblauwe rapunzel zullen we ook zeker 

tegenkomen.  
 

Maar er zijn ook Dassenburchten, mossen, vogels, 

insecten en misschien ook wel paddenstoelen te zien. 

Nergens in Limburg zijn Boomklever en Glanskop zo 

talrijk. Laat je verrassen door al dat moois en trak-

teer jezelf op een heerlijke voorjaarswandeling. 

 

 

Daslook – Foto: Gerard Vos

 
 

 
 

Zo 19 mei – Excursie naar Gennep, Eindhoven

Thema:  Algemeen 

Contact: Karin Albers via karin@familie-albers.nl 

Duur: Halve dag 

Start:  10:00 uur, Zuidkant van de grote parkeerplaats tussen het IJssport Centrum  

 en zwembad de Tongelreep aan de Antoon Coolenlaan, Eindhoven. 
 

We gaan niet ver: We gaan het groene stadsdeel 

Gennep nog een keer bekijken. Sinds de monitoring 

van 2017 en deels 2018 zijn er diverse veranderingen 

in het gebied geweest. Bovendien zijn op basis van 

adviezen her en der veranderingen in het beheer 

doorgevoerd of staan ze op stapel.  
 

We gaan zowel door het zuiden als noorden van 

Gennep lopen en letten op alles wat we tegenkomen 

en waar we verstand van hebben. 

In het zuiden volgen we de Tongelreep en lopen 

terug via de bossen. In het noorden lopen we een 

rondje langs de ecologische boerderij en door het 

kleinschalige landschap tussen de Dommel en de 

Tongelreep.  
 

In deze tijd van het jaar is er veel te zien en in bloei. 

We gaan kijken wat er allemaal te vinden is. 
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Zo 26 mei – Excursie naar het Leenderbos 

Thema Landschap en vogels. 

Contact: Jacques van Kessel,  

Duur: Halve dag 

Start: 8:00 uur, Parkeerplaats Leenderbos bij splitsing Budelsebaan-Bruggerhuizen, ZO van Valkenswaard. 

We gaan een wandeling maken in het voorjaar in een 

heel mooi bosgebied Leenderbos. Grote percelen bos 

afgewisseld door open vlakten, heideterreinen met 

vennen. We bezoeken het Laagveld en de Hassels-

vennen.  
 

Een erg afwisselend landschap met diverse soorten 

vogels zoals: Fluiter, Vuurgoudhaantje, Kleine bonte 

specht, Appelvink, Wespendief, Havik, Buizerd. Het is 

een prachtig bosgebied en er is altijd wel wat te zien. 

Buizerd - Foto: Jacques van Kessel

 
 

Excursie-agenda van de 
Floristische Werkgroep 
Eindhoven  
	

 

km-hok 

Voorjaar 

2019 

Zomer  

2019 

 

Veldnaam 

 

RD-coördinaten 

 

Verzamelplaats 

156-385 16-04 25-06  Anthony Fokkerweg 

Eindhoven  

156,376-385,531 Toegangsweg Novotel  

158-385 23-04 02-07  Philips de Jonghpark 

Eindhoven  

158,835-385,785 Achtseweg Zuid en 

Oirschotsedijk  

158-387 30-04 09-07  Verzetsheldenlaan 

Eindhoven  

158,585-387,155 Verzetsheldenlaan en Marten 

Frans Elkerboutlaan  

164-388 07-05 16-07  Soeterbeekseweg 

Nederwetten  

164,521-389,067 Soeterbeekseweg en Zandstraat 

Nederwetten 

164-389 14-05 23-07  Nederwetten  164,521-389,067 Soeterbeekseweg en Zandstraat 

Nederwetten  

169-381 21-05 30-07  Rederijklaan Geldrop  169,113-381,936 Kruising Sluisstraat en 

Aardborstweg en Rederijklaan  

170-380 28-05 06-08  Rederijk Mierlo-Heeze  170,262-381,091 Parkeerplaats Heezerweg 

170-381 04-06 13-08  Heezerweg Mierlo-

Heeze  

170,262-381,091 Parkeerplaats Heezerweg  

 11-06  Graag een voorstel    

 18-06  Graag een voorstel    

  20-08 Graag een voorstel    

  27-08  Graag een voorstel    

  03-09 Afsluiting Eindhoven  160,614-380,219 Parkeerplaats Volkstuin 

Genneperweg 

	
Voor	kaarten	met	onze	verzamelplaatsen	en	gebieden,	zie:		https://wimvdven.home.xs4all.nl/floragenda.htm	
Dat	geldt	ook	voor	de	laatste	informatie.	
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Excursies Vogelwerkgroep	

 

 

Datum Gebied Vertrek Tijd  Contact 
 

 

Za 2 mrt De Waal Orionstraat 9:00 uur Martien 

Za 30 mrt De Maat (o.l.v. Jef Sas) Gerarduslein 9:00 uur Carla 

Za 13 apr Kraaijenbergse plassen Orionstraat 9:00 uur Martien 

Zo 28 apr Zeeland (Tholen) Trudoplein 8:00 uur Wil 

Za 1 mei Zouweboezem Orionstraat 8:30 uur Jan Pelgrim

Contactpersonen  
 

Carla van Moorsel  

Jan Pelgrim  

Martien Helmig  

Wil Busink 	
	
	
	
	
	

Za 18 mei - Landelijke dag “Grassen en Schijngrassen” 
 

Wonderbaarlijk mooi, wiegend in de wind. Dat zijn 

grassen! Grassen en schijngrassen zijn intrigerend 

divers. Grijp je kans om er meer van te leren.  

Ook niet-kenners zijn van harte welkom op een  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

studiedag “Grassen en Schijngrassen” in het  

Renkums Beekdal te Renkum op zaterdag 18 mei 

die de KNNV-afdeling Wageningen e.o. op verzoek 

van het landelijk bestuur organiseert. 
 

• 10:00 - 10:30 uur Ontvangst in het Mussennest achter het Informatiecentrum. 

• Opening door Bart Heijne (KNNV landelijk bestuur). 

• 10:30 – 11:15 uur  Lezing “Inleiding in de Grassen en Schijngrassen” door Erik Simons. 

Erik is district coördinator van Floron en kenner van de flora van het Renkums Beekdal bij uitstek. 

 

• 11:15 – 12:00 uur  Lezing “Grassen en het Nederlandse natuurbeleid.” door Dick Bal. 

Dick Bal van het Ministerie van LNV zal ingaan op de rol die grassen spelen als belangrijke  
component van (internationaal) beschermde ecosystemen. Hoewel grassoorten geen hoge  
‘aaibaarheid’ hebben, bepalen ze wel de structuur van graslanden, vormen ze voedsel voor  
dieren en zijn ze kwaliteitsindicator voor habitattypen. 
 

• 12:30 -13:30 uur  Lunch. Koffie en thee is aanwezig. Lunch graag zelf meenemen. 

• 13:30 -16:00 uur  Praktijk in het Renkums Beekdal o.l.v. Erik Simons. 

• Sluiting.  

Aanmelden uiterlijk 5 april bij Ina van Keulen:  

Kosten: € 10,- p.p. betaling uitsluitend contant.  
 

S.v.p. meenemen: Flora van Heukels 2005 of Veldgids Nederlandse Flora en een loep. 

Voor determinatie kan er gebruik gemaakt worden van binoculairs. 
 

Adres: Informatiecentrum Renkums Beekdal, Nieuwe Keijenbergseweg 170, 6871 VZ Renkum. 
 

Het informatiecentrum is bereikbaar met lijn 51 en via de buslijnen  

(52/53 vanaf halte Europalaan - Via Europalaan, Schaapsdrift, Nieuwe Keijenbergseweg).  

Vanaf bushalte Fluitersheuvel in Renkum is het nog 10 minuten lopen. 
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Cursussen 
 
 

Vogelcursus voor beginners 

Docenten: Rob Aarts en Han Monteiro 
Wat de diverse soortgroepen binnen de natuur 

betreft zien we nog steeds een toenemende stroom 

vogelaars aantreden. Overigens is het te hopen dat 

andere soortgroepen niet te veel achterblijven,  

want ook zij verdienen onze volle aandacht.   
 

Om nieuwe belangstellenden voor onze gevederde 

vrienden te bedienen organiseren we komend 

voorjaar weer een vogelcursus voor beginners.  

Er wordt uitdrukkelijk geen enkele voorkennis 

gevraagd. Maar voor wie lid wil worden van bij-

voorbeeld een van de vogelwerkgroepen binnen 

onze KNNV is het wel handig om deze cursus 

gevolgd te hebben. In de cursus wordt aandacht 

besteed aan de volgende onderwerpen: 
 

• Attributen in het veld. 

• Boeken/internet. 

• Gedrag in het veld. 

• Psychologie van waarnemen en onthouden  

in vergelijking met veel andere soortgroepen. 

• Kort overzicht van de systematiek van de 

vogelwereld. 

• Kenmerken, o.a. de zang van enkele 

“gewone”soorten. 

• Mogelijkheden voor doe het zelvers. 

De cursusdata zijn: 

Do 7 en 21 maart: theorieavond 

Za 9 en 16 maart: excursies 
 

Plaats van de theorieavonden:  

Gebouw D’n Aard, Ariespad 5, 5503 EZ Veldhoven 

(s.v.p. niet parkeren aan het Ariespad)  
 

Prijs inclusief koffie en thee en een vogelgids: 

Voor KNNV en IVN leden: € 25,= 

Voor niet leden: € 35,=, inclusief KNNV 

lidmaatschap tot 1 januari 2020. 
 

Opgave vóór 28 februari 2019 naar: 

cursussen@eindhoven.knnv.nl met vermelding  

van naam, adres, woonplaats, e-mailadres en 

telefoonnummer.  
 

Maximum aantal deelnemers: 20 

 

   

Rietgors                                                                             Houtduif   
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Cursus: “De wondere wereld der insecten” 
 

Docent: Gerard Compiet 
 

Tot nu toe zijn er wereldwijd ongeveer 1 miljoen 

soorten insecten beschreven en benoemd. Daar 

zullen nog vele duizenden soorten bijkomen. Dit 

betekent dat we, zelfs niet bij benadering, kunnen 

zeggen hoeveel soorten er zich op aarde bevinden. 

In Europa komen we tot een aantal van ongeveer 

100.000 soorten. Insecten komen bijna overal voor, 

behalve in de diepzee en in de Poolgebieden. 

Het spreekt vanzelf dat er binnen zo’n grote 

diergroep een grote variatie bestaat. Zo heb je  

grote naast kleine, in het oog springende naast 

gecamoufleerde, planten- naast vleesetende 

soorten, etc. 

Het is opvallend dat er voor deze zeer omvangrijke 

diergroep relatief weinig belangstelling bestaat. Dit 

terwijl veel soorten dichtbij aanwezig zijn en ook 

nog eens een zeer interessante en boeiende 

leefwijze vertonen. 
 

De KNNV-afdeling Eindhoven wil daarom dit jaar 

wat extra aandacht aan insecten besteden en vooral 

ook aan insecten in de directe omgeving. 

In de maand mei is er een insectencursus, getiteld 

‘De wondere wereld van de insecten’. 
 

Gerard Compiet zal hierin onderwerpen aan de orde 

laten komen als lichaamsbouw, leefwijze (bijv.  

solitair dan wel sociaal), voedsel, voortplanting, 

communicatie, camouflage, mimicry, nut dan wel 

schadelijkheid, etc. 

 

De insectencursus bestaat uit 2 lessen en een 

excursie. Les 1 start met een inleiding over insecten 

in het algemeen. Daarna komen de vlinders (dag- en 

nachtvlinders) en de kevers aan bod. In les 2 is er 

ruimschoots aandacht voor libellen, wespen, bijen, 

mieren, vliegen en sprinkhanen. Bij deze cursus is 

cursusmateriaal ontwikkeld. 
 

De theorieavonden zijn op: 

donderdag 9 mei 

donderdag 16 mei 

Tijd: 20:00 uur – 22:00 uur 
 

De excursie is op zaterdag 25 mei. 

Locatie en tijdstip van de excursie wordt tijdens  

de cursus bekend gemaakt. 
 

Plaats theorieavond: 

Gebouw ‘d’n Aard’, Ariëspad 5, 5503 EZ Veldhoven 

(s.v.p. niet parkeren op het Ariëspad) 
 

Prijs inclusief koffie en thee: 

Voor leden KNNV-IVN: € 25,= 

Voor niet leden: € 35,=, inclusief KNNV 

lidmaatschap tot 1 januari 2020. 
 

Opgave voor vrijdag 3 mei 2019 naar 

cursussen@eindhoven.knnv.nl met vermelding van 

naam, adres, woonplaats, e-mailadres en 

telefoonnummer. 
 

Maximaal aantal deelnemers: 20.

   

 

  
  
 

 

  
  

  
  
                                          
                Gevlekte smalboktor – Foto: Gerard Compiet 
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Lezingen 
 

Ma 18 maart – Lezing “De Atlantic Odyssey 2018” 
 

Door Henk Hendriks 

20:00 – 22:00 uur 

Gebouw "D'n Aard", Ariespad 5, Veldhoven 
 

Even wat nadere uitleg over de “Atlantic Odyssey”. 

Deze reis werd uitgevoerd door de "Plancius", een 

schip dat in 2009 van oceanografisch onderzoeks-

schip werd omgebouwd tot expeditie-cruiseschip.  

In onze winter (november - maart) maakt het reizen 

naar het Antarctisch schiereiland en omringende 

eilanden vanuit Ushuaia, de zuidelijkste stad in 

Argentinië. Na afloop van het seizoen vaart het 

schip terug naar de thuishaven in Vlissingen waar 

in onze zomer (juni - september) trips naar het 

noorden en met name Spitsbergen worden gemaakt. 

De terugreis van Ushuaia naar Vlissingen wordt de 

“Atlantic Odyssey” genoemd.   

 

 

 

 

 
 

Sinds een 15-tal jaren wordt deze reis aangeboden 

en het is voor met name vogelaars en natuurfoto-

grafen een unieke kans om zeldzame zeevogels te 

zien en te fotograferen en enkele zeer afgelegen 

eilanden aan te doen waar je normaliter nooit kunt 

geraken. Deze eilanden hebben daarbij ook vaak 

nog een unieke avifauna. Behalve vogels heb ik 

tijdens deze trip ook veel zeezoogdieren gezien en 

kunnen genieten van schitterende landschappen. 

Vanuit Ushuaia voeren we via de Drake Passage 

langs de rand van het Antarctische schiereiland, 

dan door naar South Georgia met zijn 10-duizenden 

Koningspinguïns, Gough Island, Tristan Da Cunha, 

St. Helena waar ik ook het graf en verblijfplaats  

van Napoleon heb bezocht, Ascension Island en 

uiteindelijk kwamen we op dag 34 aan op  

Cabo Verde.  
 

Het was een trip van ongeveer 10.000 kilometers op 

zee en we voeren van het koude vaak stormachtige 

Antarctica naar de hete, tropische gebieden aan het 

eind van de reis. Oceanwide Expeditions, de organi-

satie die de "Plancius" inzet voor de verschillende 

reizen, had aangegeven dat de Atlantic Odyssey  

van 2018 voorlopig de laatste zou zijn.  

 

Graag wil ik jullie deze avond meenemen op deze 

reis waarbij ik o.a. 7 soorten pinguïns en 8 soorten 

albatrossen heb waargenomen. 
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Ma 15 april – Lezing “Insecten en natuurbeheer” 

Door Jap Smits 

20:00 – 22:00 uur 

Gebouw "D'n Aard", Ariespad 5, Veldhoven 

 

Uit recent onderzoek van Duitse en Nederlandse 

insectenonderzoekers is gebleken dat 76 % van de 

insectenpopulaties de laatste 30 jaar stilletjes is 

verdwenen. Wat kunnen we doen aan deze drasti-

sche achteruitgang en hoe beheren we onze natuur 

met aandacht voor insecten? 

De lezing van Jap Smits, boswachter ecologie, 
entomoloog en heidespecialist bij Staatsbosbeheer 
start met een korte inleiding over de achteruitgang 
van insectenpopulaties in het algemeen en de 
betekenis hiervan voor onze Nederlandse natuur.  
 
 

 

 

Sallandkevers (Hoplia philanthus) verzamelen zich 
in de top van een vliegden. Het uitvliegmoment 
verschaft een belangrijke bron van bulkvoer 

 

Daarna zoemt Smits in op beheersmaatregelen  
voor insecten in bos en heidegebieden op de droge 
zandgronden zoals we die kennen in Brabant.  
 

Onderwerpen die aan de orde komen zijn: 

• Ontstaan van onze cultuur/natuurgebieden 

• Klimaat (verandering) 

• Effecten van verzuring en luchtverontreiniging 

• Aanpassing soorten aan het cultuurlandschap 

• Beheersmaatregelen voor insecten 
 
 

Grote keizerlibel (Anax imperator) 
Foto: Gerard Vos 
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Verslag Nieuwjaarswandeling in dal Kleine Beerze op 6 januari 

Marijke van Noort 

Kaarten: Kadaster

 

De wandelende nieuwjaarsreceptie vertrok dit jaar 

vanuit Vessem, midden uit het dorp. Degenen die 

parkeerden bij de Emté zagen bij het uitstappen een 

paartje Boomkruipertjes naar boven klimmen. De 

anderen hadden wel de parkeerplaats naast de 

brouwerij en het restaurant achter de heggen 

kunnen vinden. Daar verzamelden zich 29 KNNV-

ers voor de wandeling langs de kleine Beerze.  
 

Joost had beter thuis kunnen wachten tot we langs 

kwamen lopen, hij woont langs de route en was nu 

met de auto naar het beginpunt gekomen.  

Onderweg viel er voldoende te kletsen, er waren 

gelukkig ook deelnemers die niet zo vaak van de 

partij zijn. We vertrokken met een waterig zonnetje, 

maar we hielden het niet helemaal droog. Toch was 

het goed winterweer voor een wandeling, niet koud 

of kil, bij vlagen wel nat dus. We benaderden het dal 

van de kleine Beerze van de zuidkant, waar de 

koffiepauze plaats vond.  
 

In de buurt was een grote vlucht Kauwen actief en 

ook hoorden we daar een groep Graspiepers. Piepen 

dus. Er is een Fazant gespot en meerdere Koolme-

zen. Er was aandacht voor de mosjes: Muisjesmos, 

Achterlichtmos en Slaapmossen.  

Ook waterplanten werden genoemd: Watercrassula, 

Waterkers, Watermunt, Sterrekroos en Vergeetme- 

 

 

 

 

niet, waarbij een levendige discussie ontstond over 

ontstond over het onderscheid tussen het Moeras- 

of Zompvergeetmenietje.  
 

Vanaf het bos waar de kabouterberg staat, met een 

holte waar vleermuizen huizen, liepen we langs de 

recent aangelegde meanders van de kleine Beerze 

naar het noorden. In het voorjaar en de zomer 

vallen die meanders niet zo op, maar nu het riet 

gemaaid was bleek het een bochtig traject.  
 

Joost vertelde dat ten noorden van Vessem, tussen 

Vessem en Middelbeers, voorheen smalle weilanden 

de beekloop flankeerden. Haaks op de beek, twee en 

een halve meter breed, want dat was de breedte van 

een zeiszwaai. De lengte van zo’n strook kon wel 

250 meter zijn. Soms liep de Beerze er middendoor, 

niet erg, want als er in de zomer gehooid werd 

stond de Beerze toch nagenoeg droog. Joost hoopt 

dat deze oude landschapsstructuur met smalle 

weilanden en houtwallen ook wordt hersteld.  
 

Na afloop van de wandeling konden we opwarmen 

met een kop soep in de smaken snert, mosterd, 

tomaat of groenten. We zaten er gezellig bij in hotel 

de Gouden Leeuw, maar geleidelijk aan vertrokken 

de deelnemers weer. Tot zo ver de feiten en de 

kronkels van de kleine Beerze.  
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Toen kwamen mijn gedachtenkronkels. Wat zou  

ik die meanders graag vanuit de lucht zien. Daar 

hebben we tegenwoordig de satellietfoto’s van 

Google voor. Daarop is te zien dat de kleine Beerze 

tussen Hoogeloon en Vessem ongeveer 30 bochten 

heeft. De wandeling die we liepen heet het Kyrie-

pad, heel toepasselijk bij de kabouterberg in 

Hoogeloon. Deze is in 2012 hersteld, nadat hier in 

1926 een Romeinse grafheuvel was geëgaliseerd.  

Koning Kyrie was een kabouterkoning, bekend in de 

Kempen, waar ‘s nachts huishoudelijke klusjes 

werden gedaan door een onzichtbaar volkje, in ruil 

voor wat eten en drinken of een pijpje tabak.  
 

Voor KNNVers die in Veldhoven komen bekend 

terrein, want rond d’n Aard vinden we de Koning 

Kyriëweg, de Aerdmennekesbaan, de Sagenstraat  

en de Lepelkesweg. Koning Kyrië werd in Riethoven 

aangeschoten door een jager en is kort daarna aan 

de gevolgen daarvan overleden in de nabijgelegen 

Duivelsberg. Er zijn aanwijzingen dat dit gebeurde 

in de 8e eeuw, in de 19e eeuw deden de verhalen 

hierover nog de ronde.  
 

Het verhaal gaat dat na zijn dood verschillende 

mensen werden aangesproken om het overlijden 

te melden aan Arië, Abraham, Adriaan en Christi-

aan. Deze namen vinden we terug in de dreven rond 

d’n Aard. Ook de speeltuin heet in stijl kabouter-

dorp. In de overlevering worden als kabouterver-

blijfplaatsen genoemd de Alvenberg en Norenberg, 

die we terugvinden als straatnamen in de Veldho- 

 

vense wijk Heikant. Daar is ook de Joppenberg te 

vinden, een verwijzing naar de Hans Joppenberg, 

nabij Oss, een grafheuvel van een vorst aan het 

begin van de jaartelling.  
 

Beelden van Koning Kyrië zijn terug te vinden op de 

dorpspomp op het Valensplein in Hoogeloon en aan 

het begin van het kabouterpad bij de kabouterberg, 

die wij dus net links hebben laten liggen.  
 

Terug naar de uitbundige kronkels van de kleine 

Beerze. Beeklopen kunnen gereconstrueerd worden 

op basis van grondonderzoek. Ook op recente 

topografische kaarten is soms te zien hoe de beken 

liepen voor kanalisatie: de gemeentegrens tussen 

Veldhoven en Waalre volgt de oude meanders van 

de Dommel.  
 

Historische kaarten geven ook veel informatie, op 

de website van topotijdreis.nl duik je in het verle-

den. En wat blijkt… de Beerze kronkelde 200 jaar 

geleden helemaal niet zo wild als nu. Het kaartje  

op de volgende pagina toont het stuk dat we gelo-

pen hebben links van het midden, tussen Vessem en 

Hoog(e)loon. Ook zie je, rechts, de Gender, de Run, 

de Keersop, de Dommel en de Tongelreep.  
 

Ter vergelijking tenslotte nog een aantal afbeeldin- 

gen van het stuk dat we gelopen hebben, van 1800 

of ouder, 1900, de huidige situatie sinds 2012 en 

hetzelfde stuk in een satellietopname van Google.
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1800 1900 Na 2012 Heden 
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Verslag excursie naar de Mariapeel op 20 januari  

Marijke van Noort 

Zondagmorgen 20 januari, buiten is het nog donker 

en drie graden onder nul. Om 7:30 uur gaat de 

wekker, waarom??? Uit mijn warme bed, dubbele 

laag kleren aan, ontbijt, warme chocolademelk, 

lunchpakketje, fototoestel, verrekijkertje, schriftje, 

alles in de tas. Met een lage zon recht in mijn 

gezicht rijd ik naar het oosten, naar het Gerardus-

plein. Daar druppelen de overige deelnemers aan  

de excursie binnen, nou ja buiten. In warme auto’s, 

gelukkig, rijden we naar Deurne, waar we op de 

parkeerplaats bij Mariapeel nog meer KNNV-ers 

treffen. In totaal zijn we met 19 personen en gaan 

we op pad, de kleinste voorop. Sorry Carla!  

De zon staat nog laag als we op pad gaan 

 

Het gaat om vogels, we zien er wat bij de rietkraag, 

maar te ver weg om te weten wat het is. 

Ondertussen geniet ik van het berijpte landschap. 

De vennen liggen dicht, de lucht is blauw, we horen 

Koolmeesjes hun territorium vastleggen.  

 

Onder onze voeten knisperen bevroren bladeren, 

rollen eikels weg en verder klinkt het gemurmel van 

een best grote groep mensen. Het aantal vogelsoor-

ten is beperkt: behalve veel Koolmezen veel Riet-

orzen, een Bonte specht die zich verstopt achter een 

boom, een enkele Gaai.  

Als onervaren vogelaar mag ik delen in de waarne-

ming en vreugde van een ervaren collega, die voor 

het eerst van haar leven Barmsijzen ziet. Zie je er 

één, dan zie je er meer, er zijn er tientallen.  
 

 
 

 

 

Aalscholvers worden vanuit de verte gespot, Putters 

van dichterbij en ook een paartje Matkoppen. 

Behalve dat, kruist een paartje reeën ons pad.  
 

Na een paar uur wandelen, toch maar 6 of 7 kilo-

meter afgelegd schat ik, komen we terug op de 

parkeerplaats, die inmiddels vol staat met auto’s, 

evenals het erf van de arbeidershuisjes en beide 

zijden van de toegangsweg. Allemaal mensen die 

even van het prachtige weer en het landschap willen 

genieten en een ommetje maken. Daarom dus.  
 

Terugrijdend zien we een protestbord van de 

localo’s, die zich verzetten tegen het verhogen van 

de grondwaterstand in de Peel. Iedereen is welkom, 

behalve de natuurbeheerders die de bossen willen 

verzuipen. Lokaal belang – groter belang – 

internationaal belang. Het botst wel eens. 
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Uit de historie van de Venkraai – Aflevering 13

Jelle Schuurmans

Vergeleken met de voorafgaande jaren was het 

aantal excursies en lezingen in 1955 iets kleiner. 
 

Maar er werden dat jaar wel 2 oriëntatietochten 

georganiseerd en zelfs 5 kampeerweekeinden.  

Van de convo voor maart is hier het eerste deel 

afgedrukt. Zoals dikwijls in het voorjaar bevat ook 

deze weer een oproep van de penningmeester om

de contributie te betalen. Waarbij ook zoals 

gebruikelijk wordt gedreigd met inningskosten. 
 

Opmerking van de redactie: Rachel Carson, de  

maakster van de natuurfilm “The sea around us”, 

waarnaar wordt verwezen, werd de grondlegster 

van de wereldwijde milieubeweging, met haar  

boek “Silent Spring”, dat uitkwam in 1962.

 

KONINKLIJKE NEDERLANDSE NATUURHISTORISCHE VERENIGING Afd. EINDHOVEN 
 

Adm. I. Westmijze-Keestra, Hazeloop 21, Tel. 9064. 
 

Maart 1955 
 
Nu het voorjaar weer in zicht komt, wat volgens de statistieken pleegt gepaard te gaan 
met een toenemende activiteit van onze leden, hoopt het bestuur daarvan partij te mogen 
trekken door nu een enquête te houden onder de leden ten aanzien van verlangens en 
wensen die deze koesteren nopens de samenstelling van onze programma’s. Wij verwijzen  
u daarvoor naar de bijgaande vragenlijst. 
 

Overigens hoopt de penningmeester in het bijzonder, dat de ontwakende activiteit der 
leden merkbaar moge zijn op het girosaldo! Hij verzoekt de leden die hun contributie  
van f. 6.25 nog niet betaalden – en dit is nog ruim de helft van ons ledental – dit  
zo spoedig mogelijk te doen op nr. 13376 t.n.v. penningm. KNNV afd. Eindhoven. 
De besparing aan inningskosten zal minstens f. 0,40 bedragen. 
Het bestuur vestigt dan uw aandacht op het nu volgende programma en beveelt het ten 
zeerste in uw aandacht aan! 
 
PROGRAMMA 
 

Extra aankondiging voor onze leden van de film: 
 

“The sea around us” (de wereldzee) die draait in het Rembrandt-theater vanaf Vrijdag  
4 maart. Deze verfilming in Technicolor van het gelijknamige boek van Rachel Carson,  
dat in Amerika een bestseller werd is bijzonder actueel voor eenieder die wat meer wil 
weten omtrent de zee in al haar verschijningen. Men krijgt een instructief beeld van  
het dagelijkse leven van vele dieren welke onder de zee-oppervlakte hun tehuis hebben 
(zalm, zeeschildpadden, bruinvissen, zeekoeien, blauwe walvissen, enz.) In het 
voorprogramma: Walt Disney’s “Prowlers of the Everglades” (Rovers van het moeras). 
 
Di 15 maart Discussie- en filmavond te houden in zaal II van hotel “De Bijenkorf”  
 op de  Markt. Aanvang 20 uur.  
 Eerst zullen de heren F. Benjaminsen en G.H. Jonker een discussie voeren 
 met de leden over de inventarisatie van de Grote Heide, van het afgelopen 
 jaar. Na de pauze vertonen we een Russisch filmpje over het leven der  
 bijen  genaamd “Zonnevolk” en een Amerikaans filmpje: “Behouders van 
 natuurschoon” over het werk van de Am. Houtvesters. 
 
19/20 Maart  Mossen-weekend, georganiseerd door de Planten Werkgroep Zuid. Dit weekend 
 wordt gehouden in de buurt van Vught. Overnachten in een jeugdherberg. 
 Deelnemers kunnen zich opgeven bij de adm. (adres en tel. zie boven),  
 zij krijgen dan nog nadere gegevens. 
 
Za 26 Maart  Excursie naar Soerendonk 
 Vertrek 15.30 uur van de Markt. We wandelen in het gebied van de Goor-  
 en Turfwaters langs de bloeiende gagel- en wilgenkatjes. Later tegen het 
 vallen van de avond horen we de watersnippen, roerdompen, waterrallen en 
 blauwborstjes. Daar we met particuliere auto’s naar dit mooie moerasgebied 
 gaan, is het noodzakelijk dat men zich voor deze exc. opgeeft vóór 21 maart 
 bij de excursieleider Dr. J. Bakker, Hindelaan 6, tel. 9409. Het is 
 noodzakelijk om rubber laarzen aan te hebben!  
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Ooievaar    
 

 

Achilles Cools
 

Iedereen herkent hem. Geen vogel die zo in de taal 

en verhalen een plaats inneemt. Als symbool van 

nieuw leven, als gelukbrenger en schatbezorger had 

hij te maken met het wel en wee van de plek waar hij 

zijn nest had. Ooievaars brengen voorspoed, goed 

nieuws, en zuigelingen. Een houten ooievaar die 

aankondigt dat er een kindje is geboren krijgen we 

overal te zien. Ook achter elk geboortekaartje gaat 

een verhaal schuil, want iedereen heeft zijn vertelling 

en zijn observatie. Steeds zijn we op weg en op onze 

route komen we ook meer en meer echte ooievaars 

tegen. Op de verlichtingspalen van autostrades 

blijven ze overnachten, ze voelen zich daar veilig 

voor vossen. Buiten het broedseizoen trekken ze in 

grote groepen over, zonder enig geluid drijven ze 

cirkelend voorbij. Ooievaars hoeven niet veel met de 

vleugels te slagen, de thermiek en de wind brengt 

hen mijlen ver.  
 

Als het broeden in hun kop zit, gaan zich paren 

vormen, al zeer vroeg in het voorjaar.  Jaren na 

elkaar hebben ze dezelfde partner, slechts verstoring 

of mislukking kan hen doen besluiten om een andere 

partner te kiezen. Soms zelfs van hetzelfde geslacht, 

bij gebrek aan beter. Daar komt natuurlijk niets van 

terecht, het is allemaal verloren moeite. Ze zijn 

monogaam, maar doen ook aan partnerruil. 
 

In de Cote Donana bij het bezoekerscentrum El 

Hondo zitten ze in januari al op de nesten, het ene 

nest naast het andere. Niets bijzonders voor Spanje, 

ware het niet dat je de vogels dicht kan benaderen. 

Ze zijn het daar gewoon dat er op zondag veel volk 

rondloopt. Die brengen afval mee waarmee ze de 

hele week toekomen. In Zuid-Europa broeden ze 

overal waar het enigszins kan, als er maar eten in de 

buurt is. Dat kunnen weilanden zijn, moerassen of 

stortplaatsen. Op hoogspanningstorens soms wel vijf 

nesten. Geliefkoosde uitkijkpunten zijn als vanouds 

hoge toppen in het landschap, al eeuwen worden 

kerktorens gebruikt. Ook nestpalen hebben aantrek. 

In Polen benutten zij de houten elektriciteitspalen, 

op een lange rij neemt ieder een paal. Zwart-witte 

weemoed en hoop, uitkijkend van op de paalnesten, 

Geen stem, wel snavelgeluid. Nog nooit hoorde ik 

hun stembanden.  
 

Als ik onder een nest doorloop, pikt af en toe een 

ooievaarsvrouw met haar snavel wat rond in het 

nest. Dan komt gracieus haar partner aanvliegen en 

land naast haar. De thuiskomer wordt ontvangen 

met een kleppercermonieel. Ze werpen de kop  
 

 

 

 

 

 

 

 

achterover, klepperen met de snavel en komen weer 

overeind, om de rite nog eens te herhalen. De staart 

opgericht, de vleugels buigen. Daarna volgt een 

copulatie, open en bloot op een podium. Ze paren 

niet alleen om de eieren te bevruchten, ook om hun 

band te versterken. Bij veel nesten ben ik op kraam-

visite geweest. De ene met één, een andere met twee, 

en ook veel nesten met drie jongen. Alom een hoop 

geboortegeluk. Jongen die met de vleugels klapperen, 

gereed om ze uit te testen.   
 

Met langzame vleugelslag, uitgestrekte hals gericht 

op de koers die ze voor ogen hebben, zeilen ze 

stilzwijgend over open land, soms ook schroevend. 

Als zweefvliegers volgen ze hun route op grote 

hoogte, met een uitstekend overzicht. Overal zijn ze 

als de kippen bij als er geploegd, geoogst of gemaaid 

wordt.  
 

Schrijdend door graslanden, over akkers en wadend 

door ondiep water grijpen ze alles wat ze te pakken 

krijgen. In het broedseizoen is zijn witte kleed vuil 

geworden. Een ooievaar blijft niet lang spierwit, hij 

heeft niet de ideale veren. Als vuilnisman krijgt hij 

ze niet meer schoon. Weinige vogels hebben zulk  

een goedkoop pak. Er zit vlug sleet op door altijd 

over akkers en in slijk te lopen.  
 

Al heeft hij stelten, een hardloper is hij ook niet,  

wel een afstandsvlieger. Zwarte slagpennen bieden 

stevigheid. Zwevend en zeilend legt hij per trek 

driekwart van de omtrek van de aarde af. Hij is op 

vele plaatsen thuis: in Afrika, onderweg en hier. Met 

zijn 'homing instinct', het vermogen om de weg naar 

huis te vinden, geraakt hij altijd op zijn plaats. 

Ooievaars krijgen simpelweg de richting noord 

aangewezen. Ze kunnen de hoek meten tussen de 

magnetische lijnen die de aarde omgeven en de 

verticale richting van de zwaartekracht. En ze 

herkennen landschapskenmerken en vaste tijden. 

Gedurende de lange tocht komen ze soortgenoten, 

huizen, kerken, lichtpalen, kale bomen, uitgestrekt 

land en kikkers tegen. In Afrika eten ze soms ook 

van de sprinkhanen die vergiftigd zijn.  
 

Onderweg wordt vaak op hen geschoten. Zolang in 

Afrika geen controle is zullen beschermingsmaat-

regelen weinig uithalen. Zeker als de bevolking 

ginder vertelt dat Europese plezierjagers op safari 

zonder onderscheid op alle grote vogels schieten die 

ze tegenkomen. Vroeger waren het alleen de enkele 

stammen die met pijlen op overtrekkende ooievaars 

schoten. Bekend zijn de ooievaars die met een pijl 
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door de huid in de hals op hun nestplaatsen 

terugkeerden. Ooit zorgde dat voor een grote 

wetenschappelijke ontdekking: men wist nog niets 

over vogeltrek en toen er zo'n ooievaar met een pijl 

terugkwam, ging men vermoeden dat ooievaars de 

winter in Afrika doorbrachten.  
 

Na Spanje zagen we nergens zoveel ooievaars als in 

Polen. Een kwart van de wereldpopulatie. Gelukkig 

komt ook bij ons de ooievaar weer op de proppen, 

hij is terug van weggeweest. Ooit bijna uitgestorven 

is hij door het terugplaatsen van paalnesten terug-

gehaald, al was dat met kunstmatige kweekprogram-

ma's. Toch is hun toekomst voorlopig veilig. 

Nederland heeft na een dieptepunt in de jaren zestig 

weer een grote populatie.  
 

In mijn streek bleef in de jaren tachtig van vorige 

eeuw het eerste wilde koppel hangen op het 

Kijkverdriet. Een gebeurtenis met nieuwswaarde. Het 

paar koos voor een afgebroken populier. Ze deden 

pogingen om te nestelen en te blijven, maar er bleven 

geen takken liggen op de afgebroken stam. De 

natuurwachter timmerde op de stomp een platform... 

en de ooievaars bouwden er een nest op. Het werd 

groot nieuws, het trok veel volk. Het was bijna 

honderd jaar geleden dat er nog een ooievaar in 

België had gebroed. Sommige mensen waren te 

nieuwsgierig en wilden dit oeroude fenomeen van 

dichtbij fotograferen. Er werd ook gevreesd voor 

eierverzamelaars en stropers. Er zijn nog altijd 

lieden die overal en altijd willen oogsten of 

verzamelen. Daarom sloegen natuurbeschermers de 

handen in elkaar en besloten voor een permanente 

bewakingsdienst. De landweg die tot een boogscheut 

van het nest liep, werd afgesloten.  
 

De volkstoeloop groeide zienderogen. Honderden 

kijklustigen per dag. Verrekijkers en telescopen 

gingen van hand tot hand. Roomijsverkopers deden 

gouden zaken. Er werd besloten van het nest weg te 

blijven en de jongen niet te ringen omdat er in Afrika 

nog primitieve volksstammen zijn die geloven dat de 

ooievaars amuletten van de goden brengen. 

Meermaals, inderdaad, werden Bosjesmannen 

gefilmd met ringen van vogels in de neus.  
 

De ooievaars van het kijkverdriet haalden de 

kranten. Nog meer volk op de been. Na een maand 

broeden, verschenen jonge donskuikens die over de 

rand van het nest kwamen kijken. Met volle keel 

vlogen de nieuwe ouders van en naar hun kroost. 

Van op een afstand stonden de mensen verwonderd 

te kijken. Gelukkigen lieten hun kinderen zien dat  

de ooievaar was geweest. 
 

(Verschijnt bij Atlascontact, Amsterdam)

 
 

 
Mijn favoriet 
 

De winter was dit jaar hardnekkig, 
maar nu lijkt zijn heerschappij 
uiteindelijk dan toch voorbij 
want het voelt ronduit lenteachtig. 
 
‘k Heb deze morgen gekozen voor het bos, 
loop er tussen de verspreid staande bomen 
waaraan, zij het aarz’lend, bladeren komen 
geniet er van de vogelkers zijn bloementros. 
 
Vanuit het prille lover klinkt opeens gezang:  
een helder voorgedragen en welluidend melodietje, 
een in mensentaal nauw’lijks te omschrijven liedje, 
al luister je geconcentreerd en nog zo lang. 
 
De vogel, onrustig als hij is, verkast telkenmale. 
Ik volg hem daarbij op de voet  
naar iedere tak of boom vanwaar hij verwoed  
en oeverloos zijn liedje blijft herhalen. 
 
Nu vliegt hij zowaar, zij het niet voor lang, 
een aan een beuk gehangen nestkast aan.  
En ja hoor, ook hier vandaan 
weerklinkt zijn rusteloze voorjaarszang. 

 
 

 
 
 
 
 
Even stokt dan toch het liedje van de zanger 
voor een uitval naar een voorbijkomende vlieg of 
mug, 
maar geen nood, even later is daar weer terug  
het liedje van m’n favoriet: de bonte vliegenvanger. 
 
Gerard Compiet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
    Foto: Mark Medcalf – Creatieve Commons
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