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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 1 september 2019. Kopij hiervoor aanleveren vóór 1 augustus 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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“Op de hoogte-14” 

Han Monteiro  
 

Voorzitter KNNV afdeling Eindhoven

  
 

 

De vogels zijn alweer volop  

aan het nestelen. De Koolmees 

in de tuin is druk in de weer, 

misschien al voor de tweede 

keer. Het voorjaar bruist aan 

alle kanten. Iedereen wil naar 

buiten om dat met eigen ogen 

te aanschouwen. 

Dat hebben we ook op 30 maart gedaan met de  

kersverse nieuwe leden. Hopelijk vinden ze definitief 

een plek binnen onze afdeling. Verderop in onze 

Venkraai vind je een kort verslag. Het beleid van het 

bestuur is om niet-leden die deelnemen aan cursus-

sen lid te maken van onze afdeling. 
 

Bart Heijne, onze landelijke voorzitter, zoekt met 

ons naar allerlei manieren om de KNNV aantrekkelijk 

te maken voor nieuwe leden. 
 

Dat deed hij in Utrecht waar we een enthousiasme-

rende bijeenkomst meegemaakt hebben van de VV 

(Verenigde Vergadering), de landelijke ALV. Harry 

Nouwen, Jelle Schuurman en ik zaten in de zaal toen 

bekend gemaakt werd dat Everd de Jongh tot lande-

lijk Lid van Verdienste werd benoemd. Een goede 

manier om iemand met bijzondere verdiensten in het 

zonnetje te zetten. Everd is degene die van leden uit 

het hele land boeken krijgt, ze sorteert, er foto’s van 

maakt en ze verkoopt, onder andere via 

https://tweedehands-boeken.knnv.nl  

Zoek je een bepaald boek dat je tweedehands wilt 

aanschaffen, dan kun je via die site boeken bekijken 

en kopen. Als je zelf boeken kwijt wilt op natuurge-

bied, dan kun je ze bij hem inleveren. De opbrengst 

komt ten goede aan de landelijke KNNV. Hij heeft zo 

al duizenden euro’s kunnen afdragen. Onze KNNV-

afdeling heeft dus naast een landelijk erelid nu ook 

een Lid van Verdienste. 
 

Iedereen weet dat je als afdeling een bestuur nodig 

hebt. Onze afdeling was gezegend met een voltallig 

bestuur. Maar helaas moet Annet Kars om persoon- 

 

 

 

 

 

 

lijke redenen terugtreden. In de allereerste plaats 

willen we Annet bedanken voor haar inzet, mee-

denken en goede raad. Daarnaast had ze ook het 

organiseren van cursussen in haar portefeuille.  
 

Voorlopig neemt het bestuur dat van haar over. Maar 

hulp kan zeker gebruikt worden. Dus als je het leuk 

vindt om ons te komen versterken, ben je van harte 

welkom. Er is nog veel tijd om je in te werken tot de 

volgende Algemene Leden Vergadering (ALV) en jij 

kunt dan besluiten of het iets voor je is. Maar je  

mag ook alleen de cursuscommissie of een andere 

commissie komen versterken.  
 

Op de laatste ALV, 14 maart, hebben we officieel 

Marijke van Noort welkom mogen heten in het 

bestuur. Marijke draait al een poos mee en is niet 

meer weg te denken. Naast de PR houdt ze zich  

bezig met de lezingen en geeft ze cursussen. 
 

Met dit positieve nieuws wil ik deze “Op de hoogte” 

afsluiten. 

Koolmees – Foto: Martien Helmig 
 

 

 

Ik wens iedereen nog een fijne zomer toe. Hopelijk 

zal deze niet zo droog zijn als vorig jaar, want dat 

zou desastreuze gevolgen hebben voor onze natuur. 

In de lezing na onze ALV heeft ons lid Plonie van 

Campen daar uitgebreid over verteld. 
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Wijzigingen ledenbestand van 26-1-2019 t/m 23-4-2019 

Nieuw 

Suiker, Dhr. R  

Haaksma, Dhr. D.  

Bertrams-van Deursen, Mevr. A.  

Derksen, Mevr. M.  

Haven, Mevr. E.  

Westhof, Mevr. E        

Westhof, Dhr. H.         

Bakermans, Dhr. B.      

Arnold, Dhr. B.  

Eikemans, Dhr. S.  

Ottenheim, Mevr. H.  

Snoeren, Dhr. P.  

Snoeren, Mevr. J.  

Sliepenbeek, Mevr. M.  

Buskermolen, Mevr. A.  

Geen lid meer per 1-1-2019  

Oudemans, Mw. M.  

Ven, Dhr. J.J.H.M. van der  

Geen lid meer per 1-1-2020 
Haan, Dhr. K.S.  

Geen lid meer wegens verhuizing en overstap naar andere afdeling 
Hermes, Dhr. D.J.  

Stuur wijzigingen naar onze ledenadministrateur: ledenadministrateur@eindhoven.knnv.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aalscholver, Zilvermeeuw en Grote Mantelmeeuw - Gorishoek, Tholen – Foto: Martien Helmig  
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Ambities van de landelijke KNNV 

Bart Heijne, Landelijk voorzitter KNNV 
 

Onze ambitie
 

Het landelijk bestuur van de KNNV heeft ambities om 

KNNV-afdelingen te steunen in hun activiteiten. 

Hieronder vind je een aantal voorbeelden van wat we 

graag willen doen. Naast hulp aan afdelingen timmeren 

we aan de weg om onze naamsbekendheid en onze in 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

invloed op natuurbescherming te vergroten. Wij 

wensen een KNNV die gerespecteerd wordt om haar 

natuurkennis en haar motivatie om de natuur te 

beschermen. Een KNNV die met beide benen in de 

maatschappij staat en die meetelt. 

Activiteiten van de landelijke KNNV ten dienste van KNNV afdelingen 

1. Dankzij een geweldige redactiecommissie maken 

we het kwartaalblad Natura voor de leden.   

2. Samen met Antenna onderhouden we onze 

informatieve website.  

3. Ook geven we gratis cursussen voor webmasters 

van de afdelingen. 

4. We maken 10 x per jaar een landelijke Nieuwsbrief 

ter inspiratie voor de afdelingen. Iedereen kan 

zich hierop abonneren. Zie tinyurl.com/y5qc6jnm 

als u de digitale nieuwsbrief wilt ontvangen. 

5. Speciaal voor afdelingsbesturen maken we een 

nieuwsbrief waarin landelijke activiteiten staan. 

6. We sluiten collectieve verzekeringen af, zodat  

ook afdelingen verzekerd zijn. 

7. Samen met Soorten-organisaties maken we 

minicursussen en de PR hiervoor, zodat afdelingen 

deze cursussen eenvoudig kunnen geven voor hun 

leden, en niet-leden kunnen interesseren. In 2019 

staan op het programma “Tuinen vergroenen”, 

“Dagvlinders” en “Tuinvogels herkennen”. 

8. Dankzij Jelle Schuurmans stroomlijnen we de 

ledenadministratie van afdelingen. 

9. We zijn een vraagbaak voor de meest uiteen-

lopende vragen van afdelingen. 

10. We maken promotie en helpen het organiseren  

van de Week van de Veldbiologie van 1 tot 10 

oktober 2019.  

11. We stellen Ger van Zanen-vouchers á € 500,-  

ter beschikking voor KNNV-afdelingen. 

12. We brengen de prachtige boeken van de KNNV 

Uitgeverij voor het voetlicht, die KNNV-leden  

met 10 % korting kunnen kopen. 

13. Samen met Natuurpresentaties organiseren we  

twee Veldcursussen in 2019. 

14. Samen met Floron organiseren we een botanische 

dag in de winter 2019. 

15. Onze Algemene Reiscommissie (ARC) organiseert 

sublieme reizen voor alle leden. 

16. Terwijl de Algemene Kampcommissie (AKC) 

oergezellige kampeervakanties voor u organiseert. 

17. De Kampeercommissie organiseert heerlijke korte 

vakanties op de mooiste plekjes in Nederland. 

18. Op 18 mei 2019 organiseren we een landelijke 

studiedag grassen en schijngrassen. 

19. Zo nodig helpen we afdelingen met statutaire 

zaken, zoals de afdeling Enschede in 2018. 

20. We bemiddelen bij onenigheid in een afdelingen 

(minstens 4 x de afgelopen periode). 

21. We stellen expertise beschikbaar over PR voor  

de afdeling. 

22. We doen suggesties om de financiën van de 

afdelingen te verruimen. 

23. Tips over “hoe activeer mijn leden” kan iedere 

afdeling zo bij ons opvragen. 

24. Datzelfde geldt ook voor tips over ledenwerving, 

of “hoe organiseer ik mijn afdeling”. 

25. En nog veel, en véél meer! 

Wil je meehelpen . . . ? Graag! Elke hulp hoe klein ook 

wordt zeer op prijs gesteld. Bel of e-mail naar Bart 

Heijne,  voorzitter@knnv.nl 

We zoeken ook nog een secretaris voor ons bestuur. 

Zie tinyurl.com/y34f6xd8 voor meer informatie of  

bel Bart. Het is echt geen grote klus, maar enige 

handigheid met Word zou fijn zijn.
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In memoriam Jan Bos 

Petra van Leeuwen en Piet Tutelaers

Op 4 januari 2019 is Jan overleden op de eerbied-

waardige leeftijd van 96 jaar. Hij was 38 jaar lid van 

onze afdeling en een gepassioneerde natuurliefhebber. 

Tot op hoge leeftijd gaf hij lezingen voor IVN-afde-

lingen door het hele land over planten, paddenstoelen 

en insecten. Voor deze lezingen maakte hij gebruik van 

de duizenden dia's die hij zelf sinds zijn vroegtijdige 

pensionering met zijn Nikon bijeen had geschoten.  

In september 2014 benaderde hij onze insectenwerk-

groep met de vraag of we belangstelling hadden voor 

zijn foto's van insecten en andere geleedpotigen. Ad 

Brouwers en ondergetekende (Piet) zijn toen bij hem 

langsgegaan om het gedane aanbod te bekijken. Dat 

was onze eerste kennismaking met deze markante 

persoonlijkheid. Alle dia's waren door Jan gedigitali-

seerd en gerubriceerd. We hebben het aanbod in dank 

aangenomen en beschikken nu over een USB-stick met 

58 Gigabyte aan fotomateriaal. Jan is vrijwilliger 

geweest van het Heempark Frater Simon Deltour en 

heeft in 2009 samen met andere vrijwilligers een 

onderscheiding ontvangen voor de diverse werk-

zaamheden die hij heeft gedaan. Petra herinnert zich 

Jan van de vele lezingen die hij heeft gegeven en van  

de natuurcursussen die hij organiseerde. Van de pu-

bliekswandelingen, veelal samen met Wiebe Gaikema, 

door het Bokt en het sjouwen met de 10 flora’s van 

Heijmans en Thijsse voor zijn plantendeterminatie-

cursus. Een deel van zijn natuurboekencollectie heeft 

hij nagelaten aan het IVN Veldhoven-Eindhoven-Vessem 

en staat daar in het documentatiecentrum.  

Een klein gedeelte is naar het documentatiecentrum 

van Heempark Frater Simon Deltour gegaan. Voor de 

overige boeken probeert Everd de Jongh uit Best 

liefhebbers te vinden. In 2010 heeft Anneke Nunn op 

onze toenmalige website een interview geplaatst over 

Jan Bos. Omdat het een goed beeld geeft over wie Jan  

was en wat hem bezielde is dit interview in deze 

Venkraai opgenomen (pagina 19).
 

Rectificatie
 

Wim van der Ven wees ons op een fout in het verslag 

van de Nieuwjaarswandeling in Venkraai 2019-1. In de 

lijst van gevonden waterplanten op pagina 27 staat 

 

 

 

 

namelijk de Watercrassula genoemd, maar dat is niet 

juist. Wel is een andere invasieve exoot gevonden: 

Parelvederkruid.

Redactielid gezocht 

De redactie van de Venkraai bestaat momenteel uit 

Marijke van Noort, Jan Schellekens, en Gerard Vos 

(eindredacteur). Graag zouden wij het redactieteam 

weer uitbreiden naar de oorspronkelijke sterkte van 

vier personen. Veel tijd kost het werk van een redactie-

lid niet. De redactie komt viermaal per jaar bijeen. We 

beginnen dan met het doornemen van de binnengeko-

men kopij. Maar het belangrijkste onderwerp is het 

aanboren van bronnen: Zijn er suggesties voor nieuwe 

artikelen? Aan wie kunnen we vragen, een artikel te 

schrijven over een bepaald onderwerp? Is er in de regio 

een natuuronderzoek gedaan waarover iemand kan 

rapporteren?  

Heb je zin in de redactie een bijdrage te leveren,  

neem dan contact op met Gerard Vos, 

redactie@eindhoven.knnv.nl,
 

Gewestelijke activiteit van Afdeling Breda  op 14 september

Op 14 september organiseert de afdeling Breda een 

activiteit die in de plaats komt van de traditionele 

gewestelijke excursie. Het wordt meer een themadag, 

waarbij natuur in de stad en het stedelijk gebied 

centraal staat. 

In de ochtend zal de nieuwe stadsecoloog van Breda, 

Merlijn Hoftijzer, vertellen wat er in Breda op dit 

gebied zoal gedaan wordt. Al vanaf de tachtiger jaren  

is de gemeente zeer bewust bezig met groen beleid, 

wat tot mooie resultaten heeft geleid. Hoe ver staat  

het nu, wat is onlangs gerealiseerd en wat zijn de 

verdere plannen en wensen. Na dit verhaal gaan we  

een paar markante plaatsen met bijzondere natuur  

in de gemeente Breda bezoeken, o.a. het onlangs 

ingerichte nieuwe beekdal van de Gilzewouwerbeek.  

Plaats van samenkomst: Boerderij Wolfslaar, 

Wolfslaardreef 95 in Breda.  

Ontvangst met koffie en gebak: vanaf 9:30 uur  

Aanvang programma: 10:00 uur   

Afsluiting: ca 16:00 uur.  

Deelname: Graag opgeven vóór 7 september in verband 

met de organisatie en de ruimte bij breda@knnv.nl
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Ex
cu
rs
ie
s 

 
 

Za 15 jun - Excursie naar Landgoed Tongelaar 

Thema: Landschap, algemeen  

Leiding: Rob van Vucht,  

Duur: Driekwart dag  

Start: 9:00 uur, vanaf de Orionstraat, Eindhoven 

Tongelaar en omgeving is een natuurgebied van 490 ha 

in de gemeenten Mill en Sint Hubert, Grave en Cuijk en 

is sinds 1978 eigendom van de stichting Het Brabants 

Landschap. 
 

Dit natuurgebied is een landgoed dat vanouds behoort 

tot het Kasteel Tongelaar. Het ligt op de overgang met 

kleigronden van de voormalige riviervlakte van de Maas 

en een gebied van verschillende waterlopen, zoals de 

Lage Raam, de Ottersgraaf en de Biestgraaf. In het wes-

lijke puntje van het landgoed vloeien deze samen in de 

Graafsche Raam, die weer afwatert naar de Maas. 
 

Het merendeel van het gebied is tegenwoordig 

cultuurgrond, afgewisseld met gemengde loofbossen, 

lanen en houtwallen zoals je die ook aantreft bij de 

Maasheggen. In het gebied liggen een aantal oude 

boerderijen die traditioneel tot het kasteel behoorden.  

 

Op het landgoed vind je ook veel fruitteelt en dat 

maakt het mede interessant voor de das (Informatie 

van Wikipedia en IVN Grave).

Za 22 juni - Excursie naar de Kampina 

Thema:  Vlinders 

Leiding: Bert en Riet van Rijsewijk,  graag aanmelden 

Duur: Hele dag 

Start: 9:00 uur, carpool parkeerplaats aan de Noord Brabantlaan, achter McDonalds 

 9:30 uur, parkeerplaats op 200 meter voorbij adres Logtsebaan 2 in Oirschot, vanuit Oirschot

Kampina is een prachtig, groot natuurgebied met veel 

variatie in biotopen: het beekdal van de Beerze met 

vochtige blauwgraslanden en broekbos, droge en natte 

heide, bossen en vennen.  
 

Daaraan is ongeveer 20 jaren geleden 92 ha landbouw-

grond toegevoegd (Banisveld) en later nog een retentie-

bekken aan de Logtsebaan. Van Banisveld is toen de 

toplaag van zwarte grond afgegraven waardoor er aller-

lei bijzondere planten tevoorschijn zijn gekomen, zoals 

het Teer guichelheil.  

 

Eind juni is de toptijd voor de dagvlinders. We ver-

wachten in ieder geval de Kleine ijsvogelvlinder en 

Heideblauwtjes te zien en met wat geluk ook de  

Grote weerschijnvlinder!

Zo 21 juli - Excursie naar het Soerendonks Goor en de Groote Heide 

Thema:  Vogels en landschap 

Contact:  Jacques van Kessel,  

 

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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Duur:  Halve dag 

Vertrek:  9:00 uur, Vogelkijkhut Soerendonks Goor 

 (In Soerendonk via Dorpstraat en afslag Damenweg naar Goorstraat en dan asfaltweg Kranenveld)

Het Soerendonks Goor is een afgegraven laagte met 

water en ruigten. Het gebied staat bekend om zijn 

watervogels.  

Aan de zuidzijde ligt het Kranenveld, een begrazings-

gebied waar IJslandse pony’s lopen. Vlakbij het Soeren-

donks Goor ligt het beekdal van de Strijper Aa en de  

Groote Heide. Een gebied met laagten en poelen,  

en waar Staatsbosbeheer met succes werkt aan de 

verschraling van graslanden. Daarnaast is er een  

heel mooi stuifzandgebied in het heidelandschap.  
 

In deze omgeving zijn er nog veel Veldleeuweriken  

en Boomleeuweriken. En in de omliggende bossen 

komen Buizerd, Havik, Boomvalk en Wespendief  

voor. Dus een mooi landschap om te wandelen.

 

Raaf                                                                                   Scholeksters

Za 17 aug - Excursie naar het Riels Laag en de Regte Heide 
 

Thema:  Landschap, algemeen  

Leiding:  Rob van Vucht,  

Duur:  Driekwart dag  

Start:  9:00 uur, vanaf de Orionstraat, Eindhoven  

 

De Regte Heide ligt ten zuidwesten van Goirle op een 

hoge dekzandrug. Tijdens het Weichselien, de laatste 

ijstijd, heerste er meer dan 10.000 jaar geleden in de 

Lage Landen een toendraklimaat. 
 

Begroeiing was er nauwelijks, waardoor de wind vrij 

spel had en het fijne zand dat door smeltwater werd 

aangevoerd over de bestaande afzettingen van Noord-

Brabant heen werd geblazen en op veel plaatsen werd 

afgezet. Maar op sommige plaatsen werden de dekzan-

den weer verder weg geblazen en bleven de oude afzet-

tingen aan de oppervlakte. Zo komt in het zuidoosten 

van de heide zo’n oude afzetting aan de oppervlakte. 

Westelijk van de heide ligt het beekdal van de diep 

ingesneden Leij, in feite de bovenloop van de Donge, 

dat ook wel wordt aangeduid als het Riels Laag.  
 

Oostelijk ligt de Poppelsche Leij, die na het passeren 

van de heide naar het noordoosten afbuigt en uitein-

delijk in de Dommel uitkomt.  
 

De Regte Heide ligt dan ook duidelijk als een horst in 

het landschap, waarvan het water naar weerszijden in 

twee geheel verschillende beekdalen terechtkomt. 

Daardoor ontstaat een overgang van een droog naar 

een nat milieu en van een voedselarmer naar een 

voedselrijker milieu. Vooral aan de westkant bij de 

grafheuvels is deze overgang van hoge en droge heide 

naar het natte beekdal van de Leij heel goed te zien 

(Bron: landelijke KNNV-website).
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Zo 1 sep - Excursie naar de Groote Heide 
 

Thema: Al wat we tegenkomen 

Contact: Peter Zomer,  

Duur: Tot ca. 12:30 uur 

Vertrek: 9:00 uur, Hut van Mie Pils, einde Hutdijk, Aalst 

 

De omgeving van het Veeven en het voormalig Groot 

Huisven is een heide- en bosgebied met een verras-

sende biodiversiteit. Op deze excursie pikken we 

waarschijnlijk al iets mee van de vroege vogeltrek en 

zien we nog steeds interessante insecten (met name

 

libellen). We kijken ook naar de geschiedenis van het 

gebied en de contouren en restanten van het Groot 

Huisven dat mogelijk weer (deels) in ere zal worden 

hersteld. 

 
 

 

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 P-plaats Volkstuin Genneperweg 
	

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

 

 

 

 

 

 

Excursies Vogelwerkgroep	

 

Datum Gebied Vertrek Tijd Contact 
 

Za 1 jun Zouweboezem Orionstraat 8:30 uur Jan Pelgrim 

Za 24 aug Zeeland Orionstraat 7:00 uur Martien Helmig 
 

Avondexcursie 

Wo 29 mei Achelse Kluis Gerardusplein 20:45 uur Jacqueline van Heek 

(bij slecht weer uitwijkmogelijkheid naar wo 5 juni)
 

Contactpersonen  
 

Jan Pelgrim  

Martien Helmig  

Jacqueline van Heek 	
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Cursussen 
 
 

“Zoogdieren” 

Docent: M.Ed. Jos Marcelissen 
 
Ken je het verschil tussen een Bosmuis en een 

Veldmuis? Ben je nieuwsgierig naar het verhaal 

achter al die vleermuizen die je in je straat ziet 

vliegen? En wat moeten we met nieuwkomers zoals 

de Wolf en de Wilde Kat? Of wil je gewoon je kennis 

over zoogdieren verdiepen? De introductiecursus 

Zoogdieren leert je van alles over zoogdieren.  
 

Jos, onze docent, is in het dagelijks leven biologie-

docent. Vanaf eind jaren tachtig houdt hij zich 

bezig met zoogdieren, en vooral met vleermuizen. 

Dat bezighouden bestaat uit studie en onderzoek, 

excursies geven en cursussen geven. Hij verzorgde 

onder meer tientallen jaren de vleermuisexcursies 

van Bezoekerscentrum Oisterwijk van Natuurmonu-

menten. 

Hermelijn 
 

Voor wie? 

De introductiecursus Zoogdieren is gericht op 

volwassenen met interesse in de natuur die meer 

willen weten over de verschillende zoogdiersoorten 

in Nederland. Er wordt geen voorkennis gevraagd.  
 

Wat leer je? 

In de cursus leer je over de verschillende methodes 

van waarnemen van zoogdieren, variërend van 

“goed kijken” tot E-DNA onderzoek. Er wordt 

ingegaan op de soorten zoogdieren en natuurlijk op 

de groepen zoogdieren zoals knaagdieren, roofdie-

ren en de verschillende groepen muizen. In de 

cursus wordt informatie gegeven maar er wordt ook 

praktisch gewerkt, bijvoorbeeld door braakballen te 

pluizen en de prooidieren te determineren. Naast de 

onderdelen binnen gaan we twee keer naar buiten, 

een keer om vleermuizen te zoeken en een keer om 

zoogdiersporen te bekijken.  

Het programma 

De cursus bestaat uit 5 theorie-avonden en  

2 excursies. Tijdens de theorie-avonden worden  

de volgende onderwerpen behandeld: 
 

• Hoe kun je zoogdieren waarnemen?  

(methodes van onderzoek) 

• Vleermuizen 

• Kleine zoogdieren (muizen, kleine marters) 

• Grote zoogdieren (grote marters, hoefdieren, etc) 

• Nieuwkomers (Wolf, Wisent). 
 

Theorie-avonden 

Do 22 augustus 

Do 5 september 

Do 19 september 

Do 3 oktober 

Do 10 oktober 
 

Excursies 

De vleermuizenexcursie is aansluitend op  

de theorie-avond op donderdag 5 september.  

De zoogdierenexcursie is op zaterdag 5 oktober.  
 

Locatie en tijdstip van de excursies wordt tijdens  

de cursus bekend gemaakt. 
 

Plaats theorie-avonden: 

Gebouw “d’n Aard”, Ariespad 5, 5503 EZ Veldhoven 

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

Prijs inclusief koffie en thee  

€ 45 voor KNNV- en IVN-leden 

€ 55 voor niet-leden, incl. KNNV-Lidmaatschap tot 

eind 2020. 
 

Opgave voor 15 augustus 2019 naar 

cursussen@eindhoven.knnv.nl met vermelding  

van naam, adres, woonplaats, e-mailadres en 

telefoonnummer. 

Maximaal aantal deelnemers: 20.
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Minicursus “Vlinders in de tuin”  
 
Docent: Marijke van Noort
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij voldoende belangstelling (minimaal 8 deelne-

mers) organiseert de KNNV-afdeling Eindhoven ook 

in 2019 weer een minicursus “Vlinders in de tuin”. 
 

Data 
 

Wo 26 juni, 20 – 22 uur, gebouw d’n Aard,  

Ariëspad 5, 5503 EZ Veldhoven 
 

Za 29 of zo 30 juni (afhankelijk van het weer), 

11 – 13 uur, excursie naar de vlindertuin in Waalre. 
 

Prijs: € 10, inclusief vlinderkaart en koffie en thee 

op 26 juni. 

Atalanta Vanessa atalanta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opgave voor 16 juni naar:  
 

cursussen@eindhoven.knnv.nl met vermelding  

van naam, adres, woonplaats, e-mailadres en 

telefoonnummer. 
 

Na het volgen van deze minicursus: 
 

• Kent u de namen van de meest voorkomende 

vlinders en vlinderfamilies 

• Weet u iets over de levenscyclus en het voedsel 

van vlinders 

• Weet u wanneer de meeste vlinders vliegen 

• Weet u hoe u vlinders naar uw tuin kunt lokken 

en bijdragen aan een betere vlinderstand. 

• Kunt u meedoen aan de nationale tuinvlinder-

telling van 6 tot en met 28 juli 2019. 
 

Zie ook: 

www.tuinvlindertelling.nl  

www.vlinderstichting.nl

Vooraankondiging: Cursus “Micro-hydrowereld” 
 

De cursus is een inleiding tot de wereld van de 

plantaardige algen en dierlijke eencelligen in het 

water van sloten, vennen en kanalen. Die wereld 

omvat een rijkdom aan organismen en is dan ook 

de moeite waard om eens nader mee kennis te 

maken.  
 

Een presentatie met afbeeldingen en instructies 

stelt de deelnemers in staat om ook zelf, met een 

microscoop, aan de slag te gaan. Ook aan het 

nemen van monsters in het water wordt aandacht 

besteed. 

 

 

 

 

De cursus wordt gegeven op woensdagen: 
 

25 sep - 2 okt - 9 okt 
 

van 19:30 tot 21:30 uur, in het St. Joriscollege, 

Roostenlaan 296, Eindhoven. 
 

De prijs bedraagt (o.v.b):  

€ 35 voor KNNV- en IVN-leden 

€ 40 voor niet-leden. 
        

 

Mocht u belangstelling hebben dan kunt u zich  

al opgeven via cursussen@eindhoven.knnv.nl 
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Lezingen 
 

Ma 23 sep - Lezing “Paddenstoelen – Eenvormigheid in variatie” 

Door Ton Hermans 

20:00 – 22:00 uur 

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

 

Paddenstoelen trekken de aandacht. Het valt bijna 

elke wandelaar op als deze weer verschijnen in het 

bos. Meestal is dat in de herfst. Door natuurfoto-

grafen worden ze graag vastgelegd. Niet alleen 

omdat ze zo goed stil kunnen staan maar vooral 

ook omdat ze zo mooi zijn en vooral mysterieus. 

De meeste soorten laten zich slechts een beperkte 

tijd van het jaar zien.  
 

Al heel lang zijn paddenstoelen voor velen een 

geliefd studieobject. De kennis van deze organis-

men is de laatste tijd in een stroomversnelling 

geraakt. Doordat er steeds meer gegevens beschik-

baar komen over de DNA-samenstelling wordt het 

natuurlijk systeem van de paddenstoelen steeds 

duidelijker. Een natuurlijk systeem is een indeling 

die gebaseerd is op evolutionaire verwantschap.  
 

In deze lezing wordt ingegaan op de verschillen 

tussen de nieuwe “natuurlijke” indeling en de tot  

 

nu toe gehanteerde “praktische” indeling van  

paddenstoelen. Verder komen aan de orde de 

verschillende kenmerken die van belang zijn  

voor het op naam brengen en de verschillende 

eigenschappen waardoor hun functionele plaats  

in een ecosysteem wordt bepaald. Maar vooral 

komen aan bod de schitterende verscheidenheid 

van deze organismen in samenhang met een 

verrassende eenvormigheid.  
 

Ton Hermans is bioloog met als specialisatie eco-

logie. Hij is als docent biologie werkzaam op het 

Heerbeeck College in Best en in zijn vrije tijd veel 

bezig met de bestudering van de natuur. Zijn 

interesse ligt bij vogels, planten en vooral padden-

stoelen. Al jaren is hij lid van de Nederlandse 

Mycologische Vereniging en sinds kort ook consul 

van deze club voor de provincie Noord-Brabant. 
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Nieuwe leden op excursie 
 

Han Monteiro 

Foto’s: Harry Nouwen en Petra van Leeuwen. 

Op 30 maart hebben we voor het eerst een excursie 

voor nieuwe leden georganiseerd. Het is een succes 

geworden en niet alleen voor die leden, maar ook 

voor de vertegenwoordigers van de werkgroepen die 

mochten uitleggen hoe ze te werk gaan in het veld. 
 

Om 9:00 uur verzamelden we ons bij de ingang naar 

de Stratumse Heide op de Heezerweg. Met zijn allen 

lopen we naar het Kanunnikensven waar Harry en 

Joost van “Micro-Hydro” laten zien hoe je watermon-

sters kan nemen met een speciaal net met een flesje 

eraan. Iedereen was verbaasd dat je daar zoveel 

diertjes mee kan vangen. De pot met waterdiertjes 

wordt aandachtig bekeken.  

 

Ook Veenmos kan uitgeknepen worden. Marleen kan 

meteen haar kennis als bryologe etaleren. Onderweg 

zal ze nog enkele malen op verzoek van de deelne-

mers uitleg geven over mossen.  
 

Even verder krijgen we van de floristen Wim en Joep 

te horen hoe zij met een streeplijst in de hand een 

gebied inventariseren op soorten planten. Soms 

nemen ze planten mee voor het herbarium dat in 

Veldhoven staat. Onderweg vragen deelnemers aan 

Willy en Han welke vogels gehoord en gezien worden.  
 

Halverwege de excursie staat Plonie bij een picknick-

tafel klaar met koffie, appelflappen en paaseitjes. Het 

wordt steeds gezelliger. Tijdens de koffie blijken er 

vele Grote zijdebijen (Colletes cunicularis) vlakbij de 

picknicktafel te zoeken naar hun nestingang. Piet gaat 

na de koffie met ons de heide op om spinnen en 

andere kriebelbeestjes te vangen met een net. Ook 

gebruikt hij een stok om tegen takken te slaan. In het 

witte scherm dat hij er onder houdt vallen spinnetjes 

en insecten. Piet geeft geduldig uitleg en laat menige 

wetenschappelijke naam vallen. 

 

 
 

Even verderop zien we Petra en Ella, een van de 

nieuwe leden, bij een uitgang van de heide staan.  

Ella is door Petra opgehaald bij ons startpunt en via 

een omweg sluit ze zich bij de excursie aan. Ze zat bij 

een andere KNNV-excursie in Mol en was dus helaas 

te laat. Gelukkig hebben ze toch nog koffie en een 

appelflap gekregen van Plonie. 
 

Op de terugweg komen we langs een zandpad met 

vele soorten planten. Nu kunnen Petra en Anita hun 

plantenkennis tonen, samen met Wim en Joep. 
 

We kunnen terugzien op een geslaagde excursie, 

waarin door de vertegenwoordigers van onze KNNV-

werkgroepen heel wat “heidegeheimen” zijn ontra-

feld. Alle deelnemers, dus niet alleen de nieuwe 

leden, zijn het erover eens dat ze veel van elkaar 

geleerd hebben en dat er volgend jaar weer een 

excursie voor nieuwe leden georganiseerd mag 

worden. 
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Verslag excursie Neeroeteren op 2 februari: KNNV goes survivalling 

Marijke van Noort

Er was gevraagd of de excursie wel door zou gaan, 

maar de leiding had het laatste weerbericht van 

vrijdagavond gemist en stelde onverschrokken voor 

om op pad te gaan. Dus vertrokken we met 10 man 

in 3 auto’s van het Gerardusplein. Ik had dit keer de 

beschikking over de Ford, met volle tank, dus kon 

ik een comfortabele tocht bieden aan Carla en 

Marja. Tot de parkeerplaats in Neeroeteren: diepe 

kuilen en veel smeltende sneeuw en modder. En dat 

voor onze “nette” auto. Ik wilde het water van mijn 

schoen slaan, maar gooide de hele schoen in het 

water, van de regen in de drup dus. En regenen en 

druppen doet het, een beetje, soms is het droog, 

soms zit er natte sneeuw tussen. Op de terugweg 

hadden we ook natte sneeuw en thuis hoorde ik dat 

het de hele dag niet beter was geweest. Sommigen 

van ons wapenen zich met een plastic bescherming 

en zo lopen er een groene, een grijze en een blauwe 

tent mee. Het is afzien, maar: eerst afzien en dan 

sterke verhalen vertellen.  
 

Sinds het laatste bezoek van Rob is de omgeving 

aangepast: het klimbos/paintball/survivalterrein is 

behoorlijk uitgebreid, er zijn onverwarmde boom-

hutten en alles is nat, zwart en kaal. Dat wordt 

survivallen of: hoe krijgen we Annemiek de helling 

af en Carla de plas over? Teamwork, dus. 

 

Die helling kwam eerst, we daalden af van het 

Limburgs of Kempisch plateau naar het Maasdal, 

toch zo’n 15 meter lager schat ik. Alles met smel-

tende sneeuw. We troffen een plukplaats met lange 

zwarte veren en een braakbal. Waarschijnlijk was 

hier een Aalscholver het slachtoffer geworden van… 

een Havik? 

Lang, lang geleden was de Maas een vlechtende 

rivier, die bij Luik de hoger gelegen Peelhorst door-

brak en haar bedding vanuit de Roerdalslenk naar 

de Venloslenk verlegde en zich daar steeds meer 

invrat. Door dat vlechten en meanderen werd de 

puinwaaier, afkomstig van de Ardennen, over de 

Peelhorst en de Maashorst verspreid. De tocht voert 

ons rond vennen die gevormd zijn door een dode 

Maasarm, en die later zijn gebruikt voor grind-

winning. Het grind is alom aanwezig, op en naast 

het pad dat we volgen. Alles bedekt met smeltwater 

en smeltende sneeuw. Het is dat er veel bomen 

staan, anders zouden we ons op de toendra wanen. 

Er staan vooral Platanen, Berken en Beuken, en een 

enkele Eik. Er is flink onderhoud gedaan, de gevelde 

Platanen liggen langs het pad. Ze zijn opvallend 

groen en hebben een hoog Shrek-gehalte. Shrek 

woont in een moeras, dus hij kan niet ver weg zijn 

vandaag.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

We lopen langs de Zuid-Willemsvaart en zien daar 

Wilde eenden en een paartje Tafeleenden. In de 

vennen zien we Kuifeenden, Krakeenden, een Win-

tertaling, een Knobbelzwaan, Meerkoeten, en een 

Zilvermeeuw. Op de drogere stukken zien we een 

groep van meer dan 50 vinken, een Grote bonte 

specht, Koolmezen, Pimpelmezen en een vlucht van 

ongeveer 20 Sijsjes. Volgens Martien kennen Kool-

mezen wel 57 verschillende geluiden en liedjes. 

Vandaag hoorden we de 58ste variant: als een 

piepend tuinhekje. 
 

Voor de lunch zoeken we onze toevlucht in een 

observatiehut en van daaruit zien we, behalve 

kleine zwarte runderen, een Merel, een Mantel-

meeuw, Zaagbekken, een Brilduiker en een Rood-

borstje. Ook in de hut is het kil, dus koud en 

vochtig, en al gauw gaan we op zoek naar de auto’s. 

Door de nattigheid is mijn nieuwe schrift meteen 

niet nieuw meer, maar een strijkbeurt doet dan 

wonderen voor omgekrulde bladeren.  
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Verslag excursie Vogelgroep vanaf De Wulp op 3 Februari 
 

Hans van Sprang
 

Goede morgen dames en heren. Op deze bijzondere 

dag heet ik u welkom bij de jaarlijkse K-vogelinven-

tarisatie. Wij leven in een klein K-landje en het is 

ongelooflijk lastig, omdat we hier heel weinig  

K-vogels kennen. Voor het merendeel moeten we 

naar het buitenland. De Keizerarend, Koningspin-

guïn en de Kuifkoekoek daar kunnen we naar flui-

ten, om van de kans op een Karakara nog maar te 

zwijgen. Mede daarom is het zo belangrijk dat we 

een goed beeld hebben van onze eigen K-vogels hier 

in Nederland. Vandaar dat we hier bijeenzijn bij de 

Plateaux waar de laatste dagen Kleine Zwanen 

gezien schijnen te zijn. Dat zou een prachtig begin 

zijn van deze K-vogelinventarisatie. Verder is er 

recent melding gemaakt van een paar Koudaarsjes 

op de halfbevroren gemeentevijver en dachten ken-

ners een Kannibaalscholver te hebben gezien na een 

slachtpartij bij diezelfde vijver. 
 

Zo liepen we dan al vroeg (nu ja, is 9 uur een vroeg 

begin?) door het koude, maar zonovergoten land-

schap van de Plateaux, met vaak koude tenen en 

handen, op zoek naar vogels. Dit keer bleken er met 

name veel K-vogels rond te vliegen. Het duurde 

maar kort voordat we de Koolmees en de Kuifmees 

hadden gezien en ook de kraai en de Kauw waren 

niet te missen gasten in dit gebied waar later in het  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jaar de Kleine karekiet en Koekoek elkaar het leven 

zuur maken.  
 

Even verderop stond een kale berk waarvan het 

bovenste deel was afgebroken. Op deze grijs-wit-

bruine stoel zat een prachtige Buizerd met witte 

borst, die, als je vluchtig keek, niet te onderschei-

den was van de stam waar hij op zat. Een fantas-

tische schutkleur.  
 

Even verderop, op een ook vrij kaal stammetje,  

de K-kanjer van de excursie: natuurlijk de Klapek-

ster, die in serene rust zat te wachten op eten dat 

zou komen. Bij de koffie kwam een andere topper 

langs vliegen: de Kleine bonte specht. Ook hier weer 

tegen de achtergrond van een witte berk waar de 

prachtige zwart-wit gestreepte rug van de vogel 

voor camouflage zorgt. Als we dan bij de Dommel 

nog een Kramsvogel zien en Kuifeendjes op het 

water van de gemeentevijvers is het verhaal rond.  
 

Deze excursie bracht eigenlijk meer dan we 

verwachtten met 8 K-vogels op een totaal van ruim 

twintig soorten. Ook bij ons zijn de K-vogels veruit 

in de meerderheid. Het enige wat ik nog niet begrijp 

is waarom we een K-vogelinventarisatie van Neder-

land bij de Wulp in België laten beginnen…

 

 

Verslag excursie Leenderbos op 22 februari 

 

Buitelende buizerds tegen een strakblauwe lucht 
 

Marijke van Noort 
 

Nog vroeg in het jaar is deze landschapsexcursie 

georganiseerd en we treffen uitzonderlijk mooi 

weer. Een strakblauwe lucht en snel stijgende 

temperaturen, die zomaar 15 graden op een dag 

kunnen oplopen. Zestien deelnemers verzamelen 

zich deze zaterdagmorgen op de parkeerplaats bij 

het Leenderbos, voornamelijk vogelliefhebbers. 
 

Jacques kent het Leenderbos als zijn broekzak en 

vertelt over het verwijderen van kaprijp dennenbos 

door Staatsbosbeheer ten gunste van een nieuw, 

deels meer open landschap. Door aanplant van 

duizenden loofhoutbomen zal op termijn een meer 

gevarieerd bos ontstaan. Dit is een gunstige ontwik-

keling op dringend advies van de provincie Noord-

Brabant. Meer open stukken in het Leenderbos 

betekent meer randen en dat is gunstig voor 

verschillende soorten insecten en zangvogels en 

bijvoorbeeld Nachtzwaluwen, die de randen tussen 

hei en bos opzoeken. In dit gebied zijn er nog 

Jeneverbessen, deze komen van oudsher in de 

Kempen voor, maar het grootste deel daarvan is 

verdwenen en deze soort is heel moeilijk terug te 

krijgen.  
 

Het gesprek gaat over de toename van het aantal 

Raven in Nederland. Op de Veluwe komen al 

geruime tijd meerdere broedende paren voor. In 

Brabant worden na 100 jaar de eerste exemplaren 

weer aangetroffen op de Maashorst en recent een 

paar aan de zuidoostkant van het Leenderbos en 

een paar bij Valkenhorst op de Groote Heide bij 
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Heeze. Er is ook al meerdere keren een paartje 

gezien op de Strabrechtse heide. Mogelijk dat deze 

nieuwe Raven van de Veluwe komen of vanuit 

Duitsland. De verwachting is dat Raven zich ook 

zullen gaan vestigen in bijvoorbeeld boswachterij 

de Kempen in Eersel, de bossen bij de Oirschotse 

heide en bij landgoed de Utrecht. Om de terugkeer 

van deze grote vogels te bevorderen wordt in het 

Leenderbos aas neergelegd, met name aangereden 

wild, het valwild. Over het voortbestaan van de 

Zwarte specht in dit gebied maakt men zich zorgen. 
 

 
 

Tijdens onze wandeling op deze mooie morgen 

moeten we opvallend vaak ruimte geven aan 

fietsers en auto’s. Ondertussen zien en horen we 

Kuifmezen, de Kleine bonte specht, een Boomleeu-

werik, een Grote lijster, veel Vinken, een Zwarte 

mees, Koolmezen, Sijzen, een Vlaamse gaai,  

Goudhaantjes, Kruisbekken, een Graspieper en als 

hoogtepunt buitelende Buizerds. Aan het eind van 

de wandeling noteert uw verslaggever nog een 

paartje Roodborstjes op de parkeerplaats en meldt 

Wim Deeben in totaal 28 soorten vogels te hebben 

waargenomen. Aan de rand van de heide horen we 

luid en duidelijk een Boomleeuwerik. Hij moet vlak-

bij zijn, maar het kost flink moeite om ‘m tegen de 

blauwe lucht te vinden, een kwestie van de juiste 

focus.  
 

Naast afdrukken van hondenpoten in verschillende 

maten en paardenhoeven zien we ook reeënsporen 

en afdrukken van wilde zwijnenpoten.  Het verschil 

tussen poezen-, honden- en dassenafdrukken komt 

ter sprake. 
 

De eerste betrouwbare stappenteller moet nog 

worden uitgevonden, maar deze wandeling van 3,5 

uur was goed voor een kleine 10.000 stappen 

(9.766), 6,83 km en bij een gewicht van 70 kilo 357 

kcal. Volgende keer nemen we een GPS tracker mee, 

dan is in ieder geval het aantal kilometers nauwkeu-

rig en van daaruit leiden we dan het aantal stappen 

af. Het is wel zeker dat de deelnemers aan de wan-

deling allemaal hun aanbevolen dagelijkse dosis van 

10.000 stappen hebben gehaald deze zaterdag.

 
 

Verslag excursie gemeentebossen Waalre op 10 maart 

 

Een serieus verslag van een excursie die niet doorging…. 
 

Marijke van Noort 
 

Niets veranderlijker dan het weer - en de mens.  

Dat is de oorzaak van dit verslag van de excursie 

die niet doorging. 
 

Er zijn van die dagen dat allerlei interessante zaken 

tegelijk plaats vinden. 10 maart was zo’n dag. Op de 

kalender stond: publiekswandeling met IVN Uden 

langs het Duits lijntje, kampioenschap Maasheggen 

vlechten in Oeffelt en KNNV excursie naar de 

gemeentebossen in Waalre. De eerste twee zijn  

te combineren, voor de derde was er een alternatief: 

vragen aan de excursieleider of ik mee mocht met 

voorwandelen. Dat spraken we af voor vrijdag 8 

maart. 

Na enkele onstuimige dagen is het weer gunstig: 

droog, niet al te veel wind. De tocht volgt de 

beschrijving van het IVN Waalre–Valkenswaard, we 

starten bij het Stationskoffiehuis in Waalre. Achter 

het gerestaureerde gemeentehuis zien we meteen 

het meest bijzondere van de tocht: een paar Grote 

zilverreigers, aan- en opvliegend van hun nest in de 

bomen. Een tiental meters verderop horen we het 

“wiet wiet wiet” van Boomklevertjes. Mijn eerste 

kennismaking met Boomklevertjes was zo’n 40 jaar 

geleden op een holle weg in Limburg. Ik hoorde 

klepperende slippertjes en zocht naar het bijbeho-

rende beeld van een kindje. Maar het geluid kwam 

uit een hoge boom, waar ik grijze vogeltjes zag. 

Later opgezocht wat het was, daarbij werd ook  

het klepperende geluid vermeld dus het klopte 

helemaal.  
 

Vrij snel daarna komen we op onze wandeling langs 

de serre aan het water van de vakantievilla voor 

langdurig verzorgden “’t Woldersven”. Niet ver-

keerd, uitzicht op de Wilde eenden vanuit je bed of 



 16 

een luie stoel. In de folder van de wandeling worden 

voedselarme en voedselrijke vennen beschreven en 

het zand wat daaruit geblazen is heeft zich onder 

meer verzameld op het Hoge Duin, waarvan de top 

op 24 m boven NAP ligt. Bij de aanleg van het huis 

net over de top heeft het duin zwaar geleden en de 

dichte heggen die het huis omringen zijn ook geen 

aanwinst voor deze omgeving.  
 

Door de aanleg van de villawijk met bijbehorende 

tuinen en lanen komen we een grote variatie aan 

bomen tegen, waaronder Haagbeuken, Tamme 

kastanjes, Berken, Wilgen, Noorse esdoorns, 

Zeedennen, Sparren, Platanen enzovoorts. Bij de 

vindertuin zien we de fraaigevormde stammen  

van Robinia pseudoacacia.  
 

De knoppen van struiken als Krentenboompje, 

Forsythia en Japanse kers staan op springen en de 

Kerspruim (Prunus cerasifera) toont al zijn witte 

bloesem.  

Van de kruiden treffen we Maagdenpalm, Maarts 

viooltje, Veldkers, Paarse dovenetel en Speenkruid 

al bloeiend aan.  
 

Verderop tijdens de wandeling lijkt het herfst met 

prachtige plakkaten van Haarmos en Groot ladder-

mos. Op een boomstam treffen we Echte tonder-

zwam, Tandzwam, Elfenbankjes, Gele korstzwam 

en Oranje aderzwam.  

 

 

We hebben veel vogels gehoord, de “usual suspects” 

waren er allemaal. Ook Goudhaantjes, een Gaai, een 

Groene specht, een Boomkruipertje en nog min-

stens 10 meer bekende soorten. De nationale 

vogeltelling zou trots op ons zijn.  
 

Aan de andere kant van de Willibrorduslaan, de 

westzijde, lopen we over een aantal kleinere bospa-

den. Je zou er kunnen verdwalen en inderdaad zijn 

we na verloop van tijd het spoor van de paaltjes 

kwijtgeraakt. Daarmee hebben we de heide aan de 

noordzijde van Waalre gemist. Uiteindelijk vonden 

we toch het Stationskoffiehuis weer terug en 

hadden we koffie verdiend.  
 

Hoe liep het verder met de persoonlijke plannen 

voor 10 maart? Omdat ik de excursie op een andere 

dag zou doen en mijn man en ik op een woensdag 

(27 februari) met prachtig weer een succesvolle 

training van 18 km hadden gedaan, besloten we op 

10 maart mee te lopen met de City-Pier-City run in 

Den Haag. Bekend terrein, want we zijn beiden daar 

opgegroeid. Maar… het weer werd steeds wilder,  

na een onstuimige zaterdag volgde een zondag met 

code oranje voor het zuiden en zuidwesten van het 

land. In Cadzand werd tijdelijk windkracht 10 

gemeten en langs de kust stond windkracht 9. Dus 

de City-Pier-City evenementen, waaraan ongeveer  

42 duizend mensen zouden deelnemen, werden 

afgelast. Uiteindelijk zaten we zondagmiddag 

gewoon thuis op de bank en zagen op de webcam 

van de boulevard in Scheveningen aan een vlag hoe 

de wind om 13 uur aflandig was, om 15 uur woei de 

wind parallel aan de kust en om 18 uur was de 

regen opgehouden en was de wind landinwaarts, 

dus precies 180 graden gedraaid. Het was me het 

zondagje wel...
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Verslag excursie Bunderbos op 4 april 
 

Marijke van Noort 

Voor onze jaarlijkse verkenning van het Bunderbos 

verzamelden zich 12 deelnemers op het station in 

Eindhoven. Even over 9 kon het schoolreisje 

beginnen, met een speciaal welkom voor Maxine, die 

voor het eerst mee ging. Op het station van Bunde 

voegden nog 2 deelnemers zich bij de groep.  

De komst van Elfriede, die het Bunderbos als 

onderzoeksgebied heeft, gaf nieuwe perspectieven 

aan de wandeling. Er was extra aandacht voor 

amfibieën, met name salamanders. Normaal 

bezoekt ze het Bunderbos in de regen, gelukkig 

voor ons bleef het vandaag droog.  
 

Nieuw aan de wandeling was ook vertrek en 

aankomst in Bunde, zodat we niet in Elsloo eerst 

nog 2 km door het dorp hoeven te lopen om bij het 

station te komen. Dat viel wel eens zwaar aan het 

eind van een warme dag. Toch was de wandeling 

ruim 9 km lang en bracht ons langs paden waar we 

eerder geweest waren. Excursieleider Wim weet 

waar hij bijzondere planten kan aantreffen en 

meestal vinden we ze dan ook, maar niet zo 

uitbundig als voorgaande jaren. Doordat de bomen 

nog niet zwaar in het blad zitten hebben we mooi 

zicht op een prachtige variatie aan stammen.   

 

Ook zien we gevolgen van de storm die op 10 maart 

vooral in de zuidelijke helft van Nederland heeft 

huisgehouden: De Maretak of Vogellijm zat niet zo 

stevig vast aan de boom als hij zou willen, er liggen 

heel wat takken op de grond. Vogellijm slaat op de 

klevende vruchten: Ze blijven aan de poten van 

vogels hangen en zelfs na consumptie en uitschei-

ding zijn ze nog kleverig en in staat nieuwe 

waardplanten te koloniseren. 
 

We zien Bosanemonen, Bosklaverzuring en 

overtuigend veel Daslook, alle kleuren dovenetels, 

verschillende soorten ereprijs en bosviooltjes, 

Slanke sleutelbloem, maar niet de goudgele Gulden, 

Paarbladig goudveil, maar niet de Verspreidbladige. 

De Eenbes vonden we pas op het eind van de 

excursie. Het verschil tussen de Gewone iep en de 

Fladderiep kwam aan bod. Aan het eind van de dag 

heeft Bernard 126 plantensoorten genoteerd.  

 

 
 

De Boomklevers zijn duidelijk aan een opmars 

bezig, we horen verschillende soorten Spechten, 

Zwartkoppen, een Heggemus, Buizerds, een Gaai, 
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een Winterkoninkje, Roodborstjes, Merels, Zwarte 

Kraaien, een Goudhaantje en we zien een Eekhoorn 

die er rustig de tijd voor neemt. De Zwarte specht 

die we een paar jaar geleden hebben leren kennen is 

er niet of houdt zich stil.  
 

Elfriede geeft een demonstratie salamander-

swabben: ze poetst voorzichtig met een watten-

staafje over het buikje en tussen de teentjes van de 

Alpenwatersalamander, om later te kunnen onder-

zoeken of dit salamandertje drager is van een 

dodelijke schimmel, of nog niet geïnfecteerd is.  

Kenmerkend voor deze soort zijn de 4 teentjes aan 

de voorpootjes en 5 teentjes aan de achterpootjes.  
 

Elfriede wijst de amfibie- en waterliefhebbers op 

een gebied bij Barvaux-sur-Ourthe, in de Ardennen 

nabij Durbuy, ook zeer de moeite waard vanwege de 

roofvogels en orchideeën. 
 

Al met al vliegt de tijd weer voorbij op deze 

interessante wandeling, waar we van alles horen, 

zien en ruiken. Tijd om een ijsje te proeven aan het 

eind van de tocht is er niet meer en als we de trein 

van 16:45 uur willen halen moeten we nog doorlo-

pen ook. Op de terugweg zijn we een stuk rustiger 

in de trein. Wim, dank je voor het organiseren en 

gidsen van deze wandeling, Elfriede, dank voor het 

delen van je specifieke kennis.

 

 

Verslag excursie Vogelgroep in 

Diessens Broek op 7 april 
 

Hans van Sprang  

Waarom zie je de vogels die je ziet?  Hoewel het een 

domme vraag lijkt, zijn er wel een paar verschillen-

de antwoorden op te geven die niet allemaal even 

voor de hand liggend zijn. Het begint met intro-

spectie. Voordat ik een beetje ingewijd raakte in de 

vogelwereld zag ik om mij heen eenden, mussen, 

spreeuwen en meeuwen en daarmee was alle 

gevleugelde aanwezigheid te verklaren. Behalve dan 

die op het bord, dat was duif, kip of eend. Als je je 

dan verder daarin verdiept, dan hoor je dat er 

mensen zijn die graag Smient eten, zelfs Papegaai-

duikers worden verorberd en ook Kwartels schijnen 

gegeten te worden.  
 

Gelukkig is de levende vogelwereld veel aantrekke-

lijker. Ook daar kom je, door te weten waar je naar 

luistert en te determineren wat je ziet, tot een veel 

groter aantal vogels, dat je kan waarnemen. Simpel-

weg omdat je meer verschillen tussen soorten bent 

gaan zien, je de soorten kunt onderscheiden en dat 

bij het kijken bijna vanzelf doet.  Daarbij komt dat 

je vaak meer soorten ziet als je met meer mensen 

bent. Iedereen is net op een ander moment 

oplettend en ziet iets. Als hij dan niet meteen weet 

wat het is vraag hij het aan zijn buurvrouw van dat 

moment en die weet het meestal wel. Dus collectief 

weten vergroot het aantal waarnemingen. 
 

Dan gaan we met de vogelgroep het Diessens Broek 

in. Waarom zien we dit jaar ongeveer 47 soorten 

terwijl we er vorig jaar 54 zagen? De meest voor de 

hand liggende verklaring is: we missen onze 

grootste vogelwaarnemer en kenner, Eugene, dit 

jaar.  Dat scheelt een slok op een borrel, want hij 

hoort de meest onbeduidende roepjes en herleidt 

die tot een prachtige vogel van vlees en bloed. Het 

is goed mogelijk dat dit een belangrijke factor is. 

Maar ik heb natuurlijk even belangrijke informatie 

achter gehouden. 
 

Dit jaar was de excursie begin april, vorig jaar 

gingen we daar begin mei heen. Wat doet dat er nu 

toe?  We zagen dit jaar een paar vogels die we vorig 

jaar niet zagen, de Wintertaling en de Staartmees. 

Maar er was een veel groter aantal vogels vorig jaar 

te zien, die we nu niet zagen: de Visdief, Tuinfluiter, 

Koekoek, Grote gele kwikstaart, Graspieper, Kleine 

karekiet en de Geelgors. Hier zien we een tweede 

aspect van het zien van vogels. Op zijn Cruijffs: 

”je ziet ze pas als ze er zijn”. Eigenlijk geldt datzelf-

de ook voor het feit dat we in 2018 een Rode wouw 

zagen vliegen. Die was er nu duidelijk niet. 
 

Ik zou willen besluiten met een laatste nog meer op 

Cruijff geïnspireerde observatie: “je ziet ze pas als 

je ze ziet”. Veel vogels zijn er gewoon en zo kan het 

zijn dat je in 2018 een paar Watersnippen ziet 

terwijl dit jaar een verstoorde Ransuil een tijdje 

zichtbaar bleef zitten voordat ze weer dekking 

zocht. Op het juiste moment op de juiste plek zijn 

is gewoon ook toeval. En voor vogelliefhebbers is 

het Diessens Broek dat zeker. Het is goed in april 

maar beter in mei. 
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Portret van Jan Bos 

Anneke Nunn (Interview uit 2010) 

 

Oog voor de schoonheid en samenhang van de 

natuur  
  

Liefde voor de natuur overbrengen, dat kan op 

verschillende manieren: mensen naar de natuur 

brengen of de natuur naar de mensen. Jan Bos 

(1922) doet het allebei, met aanstekelijk enthou-

siasme. Als natuurgids die mensen meeneemt naar 

natuurgebieden in de wijde omgeving van Eindho-

ven. En als fotograaf die duizenden prachtige dia's 

maakte en daar boeiende lezingen over houdt. Hij 

beperkte zich tot planten, paddenstoelen en insec-

ten, want hij wilde er ook veel van afweten en  

"je kunt niet alles in je hoofd stoppen". 
 

Jan Bos kreeg als klein jongetje oog voor de natuur 

door toedoen van zijn moeder. Zij wees hem de 

mooie dingen aan wanneer ze samen op het jaagpad 

liepen bij hun binnenvaartschip. Zo ontstond een 

warme belangstelling die na zijn schooltijd 

jarenlang op de achtergrond aanwezig was. Niet 

vanzelfsprekend, want veel mensen kijken wel, 

maar zien niet echt.  

 

Natuurfotografie 

Een paar jaar voordat hij met pensioen zou gaan,  

in het leger wast dat al op zijn 55e, bedacht hij  

dat hij wel een hobby kon gebruiken. Hij deed een 

opleiding tot natuurgids en leerde fotograferen. 

Vanaf 1977 legde hij met militaire precisie planten, 

paddenstoelen, insecten en landschappen vast in 

binnen- en buitenland. Het resultaat: 23000 

haarscherpe dia's. Gefotografeerd met een Nikon, 

statief, draadontspanner, langzame film en heel 

veel geduld. En als hij dan net klaar was zag zijn 

vrouw vaak nog een andere plant of nieuw insect 

die hij nog niet had vastgelegd: moet je die niet 

fotograferen? Dan begon hij weer opnieuw. Toen  

hij een paar jaar geleden merkte dat het tijdperk 

van de dia's voorbij was, ging hij zelf aan het 

digitaliseren. De 5000 mooiste dia's zijn zo vast-

gelegd en hij werkt gestaag door aan de rest. 

 

“Trillingen kunnen je de das omdoen. Ik ben getraind 

om te kijken naar de zon en de wolken om windstille 

momenten te benutten”. 

 

Samenhang 

Wat inspireert Jan Bos nou zo in de natuur? Behalve 

de schoonheid is dat vooral de samenhang in de 

natuur. Zijn dialezingen gaan daarom vaak over een 

gebied met de planten en dieren die er wonen. Ook 

bij het fotograferen werkte hij zo. Zo mogelijk altijd 

meerdere foto's van een onderwerp. Niet alleen de 

bloem maar ook een beeld van de plant in zijn 

omgeving. Het doorgeven van kennis over die 

samenhang zit hem in het bloed. Toen hij de 

natuurgidsencursus volgde, gaf hij al rondleidingen 

aan de medecursisten. En daar is hij niet meer mee 

gestopt. Tot op de dag van vandaag verzorgt hij 

excursies in de Heemtuin en Bokt.  
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Ik heb er altijd naar gestreefd om gewaar te worden 

hoe een plant aan zijn naam komt, en wat de naam 

betekent. Chamaedrys betekent 'kleine eik', waar-

schijnlijk vanwege vorm van de blaadjes.  
 

Heimwee 

De foto's van Jan Bos leggen soms ook dingen vast 

die nu zeldzaam zijn geworden. "Ik zie al 80 jaar 

dat alles achteruitgaat. Als je oud bent, dan weet  

je hoe het vroeger geweest is, en dan heb je daar 

heimwee naar. Dat hebben we verpest, dat komt 

nooit meer terug. Daar zijn wel andere dingen voor 

in de plaats gekomen. We kunnen geweldig veel 

bekijken en opzoeken op internet, maar dat blijft 

een schrale troost. Gelukkig zijn er ook positieve 

dingen: veel beken krijgen hun natuurlijke loop 

terug waardoor het water langer in de boezem kan 

staan. Fantastisch, daar hebben we vroeger voor 

gevochten. Vroeger was het water van de Dommel 

pikzwart en kwam bij stortbuien al het rioolwater 

erin terecht. Nu krijgt de beek een schoonmaak-

beurt en is er een overloopbassin gemaakt." 

 

Mooi Eindhoven 

Veel mooie plekjes in Eindhoven hebben we mede te 

danken aan Jan Bos: zo stond hij op de barricades 

toen de gemeente wilde gaan bouwen in het gebied 

dat nu de Genneper Parken is. En hij was een van de 

initiatiefnemers van het Heempark Frater Simon 

Deltour. "Dat vind ik nu één van de mooiste plekjes 

van Eindhoven, net als Gijzenrooi, de Zeggen, Bokt 

en de hele Dommel door Eindhoven. Aanschot 

wordt ook weer mooier." 
 

Natuur dichtbij 

Jan Bos haalde de natuur ook nog dichterbij: de tuin 

van het huis dat hij al 45 jaar bewoont veranderde 

hij langzamerhand van een klassieke tuin in een 

miniheemtuin. Anders dan de mussen, muizen en 

insecten kan niet iedereen dat waarderen. Een paar 

jaar geleden stuurde de woningcorporatie een brief. 

Of de tuin binnen twee weken gefatsoeneerd kon 

worden. Jan Bos schreef een antwoord waarin hij 

toegaf dat "de herfst in zijn tuin had toegeslagen, 

maar dat de tuin in andere seizoenen vol bloemen 

was." Met foto's van de tuin in volle glorie. Er 

kwamen nooit meer klachten.  

 

Toekomst 

Aan het verhaal van Jan Bos kun je zien hoe belang-

rijk het is om al als kind oog te krijgen voor de 

natuur. Zijn advies: neem je kinderen mee naar een 

kinderdoemiddag of het kabouterpad. De ervarin-

gen die ze dan krijgen vergeten ze nooit meer. Wie 

weet wat ze daar decennia later mee doen. Jan Bos 

is in ieder geval nog steeds volop actief met excur-

sies en dialezingen. En het fotograferen blijft ook 

trekken. "Ik heb net weer films gekocht. Er is steeds 

moeilijker aan te komen." 
 

 

 

 
 

 

 

Veel mensen houden van orchideeën omdat ze 
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zeldzaam zijn, maar ik vind een lis ook prachtig,  a poor man's orchid.  

Veldonderzoek in 2018 van Fyto- en Zoöplankton  
in vennen van het Vressels bos 

Willem Cramer, NGVM-Zuid 
Harry Nouwen, Werkgroep Micro-hydrobiologie KNNV Afd. Eindhoven 

 

Inleiding 

In september 2017 werd naar aanleiding van een 

bijeenkomst van vrijwilligers van Staatsbosbeheer 

een excursie georganiseerd in het Vressels bos.  

In een gesprek met een medewerker van Staatsbos-

beheer werd geopperd om eens een onderzoek te 

doen naar micro-organismen in het water van de 

vennen in dat bos. Onze werkgroep kreeg de 

mogelijkheid tot zo’n onderzoek, en we hebben  

die kans met beide handen aangegrepen.   
 

De werkgroep bestaat uit vrijwilligers die geïnteres-

seerd zijn in micro-organismen, en niet uit profes-

sionals. Toch denken wij een groot aantal van de 

aangetroffen micro-organismen te hebben kunnen 

determineren.  
 

Geschiedenis van het gebied 

Het bosgebied is 241 ha groot en ligt ten oosten van 

Nijnsel in de Gemeente St. Oedenrode, en het wordt 

beheerd door Staatsbosbeheer. De naam komt van de 

nabijgelegen buurtschap Vressel. In de jaren ’20 van 

de vorige eeuw is het aangeplant als een ontginnings- 

en productiebos, bestaande uit Grove den. In de 

vennencomplexen De Hazenputten en Oude Putten 

heeft in het verleden voedselverrijking plaatsge-

vonden door aanvoer van vervuild oppervlaktewater.  
 

Van oorsprong was het een nat heidelandschap dat 

de naam Vresselse Heide droeg. De Hazenputten is 

een natuurlijk ven. De afgelopen jaren heeft 

Staatsbosbeheer in het bos en de naaste omgeving 

van de vennen grootschalige werkzaamheden 

uitgevoerd. Periodiek liet men er runderen grazen. 
 

Uit een eerder rapport 

Het water in het grote ven is bruin van kleur, helder, 

zwak zuur en elektrolytarm. Het water is permanent. 

Aan de vele dode bomen in en rond het ven is te zien 

dat de waterstand de afgelopen jaren verhoogd is.  

Er is weinig submerse vegetatie, er zijn hier en daar 

wat ondergedoken groenwieren en er is wat Klein 

blaasjeskruid (Utricularia minor) gevonden. De 

drijvende vegetatie wordt gevormd door Waterlelies, 

maar deze bedekken het ven voor minder dan 1%.  

Er is ook een beetje Klein kroos gezien. De vlakke 

oever rond het ven is voornamelijk begroeid met 

Pitrus. Alleen op het oostelijk deel staat geen Pitrus, 

maar Pijpenstrootje, Veenpluis en Veelstengelige  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

waterbies (Bron: Veldinventarisatie Brabantse  

vennen 2004, Aquasense/Alterra). 
 

Opzet van het onderzoek 

Gedurende een jaar viermaal de vennen bemon-

steren, de gevonden micro-organismen determi-

neren, de waterkwaliteit bepalen met de gevonden 

organismen, en verslag doen van het resultaat van 

deze activiteit. 
 

Methode 

Er is gemonsterd in februari, april, augustus en 

november. Het monsteren in augustus werd vanuit 

een boot gedaan. Het werd uitgevoerd deels met een 

planktonnet met een maasgrote van 50/70 μm, of 

met een knijpmonster en een enkele keer met de 

zogenaamde ‘omkeerpot’ methode (pot omgekeerd 

onderdompelen, langzaam keren en omhooghalen). 
 

Waarnemingen 

Er werden ongeveer 150 organismen gedetermineerd, 

waarvan de meeste zijn vastgelegd op foto en film. 

Alle waarnemingen zijn vermeld in de tabel op pagi-

na 24 en 25. De monsterplaatsen zijn aangegeven op 

bijgevoegd landkaartje, met de getallen 1 t/7. 
 

Conclusies 

Alhoewel de monstername en de methode van  

de uitwerking hiervan niet zijn gedaan volgens de 

richtlijnen van de KRW (Kader Richtlijn Water) zou 

onder voorbehoud uit de samenstelling van de 

soorten organismen die zijn gedetermineerd een 

voorzichtige typering gegeven kunnen worden aan 

de waterkwaliteit van het ven: 

• Op basis van de methode van Desscher & van 

der Mark: Saprobie index 1,125 ß mesosaproob, 

ofwel matig verontreinigd. 

• Op basis van de bio-indicatoren van de 

aanwezige sieralgen: Eutrofie graad mesotroof-

oligotroof, ofwel matig voedselrijk-voedselarm 

• Op basis van bio-indicatoren van de aanwezige 

watervlooien: Resultaat (volgens de “waterkwali-

ficatie overheersende soort voor wateranalyse”): 

beta-mesosaproob, ofwel matig verontreinigd. 
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Opmerking 

Bij het bovenstaande dient te worden opgemerkt 

dat het ven naarmate de zomer vorderde enigszins 

was ingedroogd door de buitengewone hete, droge 

zomer. 

Werkgroep 

De actieve werkgroep bestond uit Jan Beekman, 

Willem Cramer, Harrie Lempens, Arie nagel, Harry 

Nouwen, Joost van de Sande en Harrie Steeghs†. 

Dankwoord 

Wij danken Staatsbosbeheer, en met name Rick 

Verrijt die ons heeft geholpen aan zoveel mogelijk 

informatie voor het project. Daarnaast zijn wij dank 

verschuldigd aan Wim Scheepers van Brabant Water, 

voor informatie over de kenmerken van de vennen. 
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de sieralgen van Vlaanderen”. 
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• F. Sauer, “Tiere und Pflanzen im Wassertropfen”.  

• L. Dop, H. Schulp, J. Simons, “Micro-algen -  

schoonheid in het klein”. 

• J. Simons, G. Lokhorst, A. van Beem, “Bentische 

zoetwateralgen in Nederland”. 

• A. Joosten, “Flora of the blue-green algae of the 

Netherlands”. 

• K.-H. Linne von Berg, M. Melkonian, “Der Kosmos 

Algenfuehrer”. 

• J. Wehr, R. Sheath, J. Kociolek, “Freshwater Algae 

of North America - ecology and classification”. 
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Sieralg Xanthidium armatum 
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Raderdier Kellicottia longispina                                            Watervlo Simocephalus sp 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Kaart van de monsterplaatsen  
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Verslag lezing Diatomeeën op 6 februari  

 
Harry Nouwen 

Jef Schoors, die de lezing presenteerde, komt uit 

het Antwerpense en is lid van het Koninklijk 

Antwerps Genootschap voor Micrografie (KAGM). 

Hij is een begenadigd microscopist die van wanten 

weet. Naast zijn kennis van organismen is hij ook 

technisch onderlegd wat betreft de microscoop en 

aanverwante zaken zoals fotografie. 
 

Deze avond was hij uitgenodigd om te spreken over 

diatomeeën of kiezelalgen, een micro-organisme dat 

voor ons van grote betekenis is. 
 

Diatomeeën bestaan uit een cel met een wand van 

kiezel (siliciumdioxide). Die wand heeft de vorm 

van een “doosje” met een deksel met daarin het 

protoplasma. Dit organisme komt voor in vochtige 

omgevingen, zowel in zoet als in zout water. Je 

kunt het overal tegenkomen, tot zelfs in je bloe-

menvaas thuis. Het aantal soorten diatomeeën 

bedraagt ongeveer 200.000. 
 

Het silicium haalt het organisme uit het water en 

bepaalt het geslacht en de soort. Diatomeeën 

vertonen net als groene planten een assimilatiepro-

ces, en scheiden daarbij o.a. vette olie af, dat als 

visvoedsel dient. Sommige soorten komen voor in 

bepaalde milieus, een hulpmiddel om de waterkwa-

liteit te beoordelen.  
 

Fossiele diatomeeën vormen de zogenaamde 

diatomeeënaarde. Deze stof wordt onder meer 

gebruikt bij de productie van tandpasta en bij 

schuurmiddelen. 

Het organisme beweegt zich voort als een rupsvoer-

tuig: aan de bovenzijde stroomt er een stof uit die 

langs de buitenzijde naar de onderzijde stroomt en 

daar weer naar binnen loopt. 
 

Het verzamelen van diatomeeën kan met een 

planktonnet maar ook met een wat grotere spuit. De 

spuit wordt aan een stok gebonden, aan de zuiger 

wordt een touw gebonden. De stok met spuit wordt 

in ondiep water gestoken tot net boven de bodem, 

dan trekt men aan de zuiger via het touw waardoor 

de spuit gevuld wordt. Vastzittende soorten krab je 

af met een mes of de ‘kaasschaaf’ methode van de 

planten of zandbodem. 
 

Na de lezing werd de gelegenheid geboden om vaste 

preparaten te bekijken. Bij het bekijken van een 

preparaat speelt ook de belichting van het organis-

me een rol. Normaal wordt gekeken met een door-

lichtmicroscoop. Met de stereo-microscoop is een 

strooipreparaat van het onderwerp mooi te 

bekijken. Bij donkerveld-microscopie wordt de 

lichtbundel afgeschermd, het onderwerp wordt  

dan schuin belicht, waardoor het contrast wordt 

verhoogd. 
 

Schoors vermeldde nog dat de oud-KAGM-er  

H. Van Heurck rond 1900 een legpreparaat gekocht 

heeft van J.D. Moller, die baanbrekend werk heeft 

verricht door vele preparaten te maken die men nu 

nog in de bloementuin van Meise (B) kan bekijken. 

Zie ook www.microscopie.be.

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diatomee Fragilaria sp.  – Foto: Willem Cramer  
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Zeearend    
 

 

Achilles Cools
 

Het verhaal van de Zeearend is het verhaal van de 

mens en zijn veranderend landgebruik. In vroegere 

jaren werden roofvogels nog als schadelijke dieren 

beschouwd. Zeearenden kwamen vooral in de winter 

op bezoek. In 1548 hadden ze zich weinig populair 

gemaakt door op de zwanen van prins Willem van 

oranje te jagen. Dat bezegelde hun lot, want er 

werden toen drie arenden doodgeschoten, beloond 

met zes zilveren stuivers per stuk. Vroeger werden 

vaak premies uitgekeerd voor roofvogels. 

Zeearenden zaten achter de ganzen aan en kwamen 

meestal in de periode dat hier veel gakkers aanwezig 

waren. In Friesland noemde men hem ‘gansarend’, 

tegenwoordig heet hij ‘de vliegende deur’, vanwege 

zijn grote vleugelspanwijdte. De mooiste naam heeft 

de Zeearend in Wales: ‘Eryn Cynffonwyn’, vrij 

vertaald ‘Oog van de zon’.  Door zijn eetgewoonte 

kreeg hij ook namen zoals Vischgier en Schaapgier. 

De in het veld achtergelaten kadavers vormden een 

aantrekkelijke voedselbron voor Zeearenden en ook 

voor Raven. Uit verre streken kwamen ze gevlogen en 

ontdekten de kadavers. Hoe ze het wisten... alsof het 

werd doorverteld.   
 

Als hij vliegt, valt zijn ruitvormige, afgeronde staart 

op. De Europese Zeearend heeft een bruine kop, een 

witte staart en gele poten. Met die sterke poten 

wordt de prooi geslagen. Want prooi is leven! 

Voedsel is voor een Zeearend vooral de hoeveelheid 

vlees, en daar kom je als grote vogel niet zomaar 

aan. Dat ligt niet voor het oprapen. Tenzij op zee, 

daar kunnen de Zeearenden op eenden-, vis- en 

ganzenjacht. Langs de Oostzeekust van Estland 

zagen we hen bezig in groep, in afspraak met elkaar. 

Nergens heb ik er zoveel bij elkaar gezien. Om de 

zee-eenden te bemachtigen moesten de arenden 

aanhoudend aanvallen, waardoor de slachtoffers 

uiteindelijk zo uitgeput raakten dat ze niet langer 

onderdoken, maar opvlogen. Een Zeearend moet zijn 

prooi verrassen om te overmeesteren. Het was een 

langdurig gevecht van veertien arenden met 

honderden eenden. De arenden visten toch elk een 

eend op. Eten genoeg, heel wat jonge arenden 

staarden vanop een rots voldaan over de zee.  
 

Eigenlijk is het gemakkelijker om zoals een gier uit 

te kijken naar aas, dat blijft waar het ligt, dat vraagt 

geen inspanning. Vroeger lagen schapen dood op 

heidevelden, toch waren ook daar risico’s aan 

verbonden voor de aaseters. Boeren die een Zeearend 

aantroffen op een kadaver van een lam, vroegen zich 

niet af of het lam misschien al dood was, maar  
 

 

 

 

staken de beschuldigende vinger uit. De Zeearenden 

dienden het veld te ruimen. Ze werden bestreden 

door middel van afschot en vergiftigd aas. Hun 

afname was onvermijdelijk, de populatie ging de 

dieperik in.    
 

Dat heeft een hele tijd geduurd. Maar nu zijn ze weer 

terug van weggeweest. Nederland heeft ze met open 

armen onthaald. Eerst in de Oostvaardersplassen, 

dan in het Lauwersmeer en de Biesbos. Ze breiden 

zich uit tot Alde Feanen, Zwart meer in de IJsselmon-

ding, Zandlaardermeer, Biddinghuizen, en weldra 

misschien ook Tiengemeten. Ze zoeken nog geschik-

te gebieden, die zijn er wel. Reeds veel jongen 

werden de laatste jaren op Nederlands grondgebied 

geboren. Misschien meer dan in de hele geschiedenis 

van Nederland.  
 

In het Müritzmerengebied in de Duitse deelstaat 

Meckenburg ontmoetten we tientallen onvolwassen 

Zeearenden die daar rondhingen. De visvijvers van 

Boek, aan de oostkant van de Müritzsee, genieten 

internationale faam en hebben een arendkijkroute 

met observatiepunten. Een andere attractie van de 

Müritz zijn ook andere arenden, de vele visarend-

nesten bij het dorpje Speck op hoogspannings-

masten.  
 

De meeste Zeearenden leven toch langs de Noordse 

Fjorden, daar halen ze hun kostje gemakkelijk bij 

elkaar. Ook in Polen vinden ze nog welkome 

eetgelegenheden als vijvers worden drooggemalen. 

Een gedekte tafel vanwege de achtergebleven vis. 

Waar de rivier de Warta in de Oder uitmondt, bevind 

zich een uitgestrekt wetland. Hier jagen veel Zee-

arenden op de verzamelde ganzen, eenden en 

zwanen. Het gebied net over de Duitse grens bij 

Slonsk is reservaat en levert veel op voor arenden.  

Er staan een paar kale bomen, daar zitten ze altijd 

op uitkijk, of gewoon even te dutten met een volle 

maag. Achter Slonsk, bij het dorpje Przyborow, 

liepen we over een doodlopende weg van betonpla-

ten het gebied in tot over een dijk van het riviertje  

de Postiomia, een fantastisch landschap waar altijd 

Bruine kiekendieven, Dwergsterns en Zeearenden 

jagen. ‘s Avonds floten de Porseleinhoentjes en 

kwekten de Kwartelkoningen. Heel vroeg in de 

morgen werden we verwelkomd door Roodmussen 

die hun welluidende nice to meet you floten in de 

wilgen. Langs de Wartedijk van Kostrzyn naar Slonsk 
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hoorden we dat begroetingslied om de honderd 

meter. Vier jonge Zeearenden zaten daar aan het 

kadaver van een Ree te trekken. Terwijl we sluipend 

naderden, konden we hen heel dicht benaderen.  

Er liepen ook drie Zwarte ooievaars in een slijkpan  

te fourageren, die hadden ons ook niet opgemerkt. 

De jonge Zeearenden bleven in de buurt van hun 

rantsoen, rustend in een kale boom, om even later 

weer aan te schuiven aan de dis. Plots kwam ook een 

volwassen vrouw aanvliegen en landde op het 

karkas. Tot alles op was bleven ze, en wij ook.   
 

De Zeearend wordt vaak afgebeeld als de krachtige 

grote koning van het vogelrijk. Zeearenden zien er 

wat vervaarlijk uit. Ze zijn symbool van macht en 

vrijheid. De Amerikaanse vorm is anders dan de 

onze, hij heeft een witte kop en prijkt op vlaggen en 

op legerkostuums. Hij is het nationale symbool van 

de Verenigde Staten. Ze worden er met fierheid be-

schermd. Maar ook onze Europese Zeearend kunnen 

we met trots verwelkomen nu ze weer plaats krijgen. 

Een combinatie van veel bos en open water, in een 

behoorlijk rustige omgeving, is al wat ze nodig 

hebben. Het enige wat hen interesseert is prooi. In de 

Oostvaarderplassen hebben ze van een dood Konik-

paard gegeten en ook van een edelhertenkalf, eten 

genoeg daar. Wel blijven ze in de gaten houden of er 

geen geweer op hen is gericht, die oplettendheid zit 

in hun genen en krijg je er niet meer uit. De 

hoeveelheid voedsel is verantwoordelijk voor hun 

aantal. De mens kan ze daar een handje bij helpen. 

Door bij te voeren kan men soorten gerieven waar-

van het natuurlijke voedsel vergiftigd was. We 

noemen dat ‘een project met kans van slagen'.  

Het uitleggen van onbesmet voedsel heeft ervoor 

gezorgd dat de Zeearend weer in aantal kan toene-

men. Zonder bijvoederen geen Zeearenden meer. De 

mens heeft hun toekomst helemaal in de hand.  
 

(Verschijnt bij AtlasContact, Amsterdam)

 
 

 

De ‘drei-Kehlchen’ wandeling
 

Gerard Compiet   
 

Het is alweer lang geleden. ‘De Geoorde fuut zit in 

de Peel’, zo heette het. En omdat deze fuut voor mij 

toentertijd nou niet bepaald dagelijkse kost was, 

besloot ik poolshoogte te gaan nemen. Mijn zoontje 

ging met me mee. Onze verwachtingen waren niet 

al te hoog gespannen. 'n Vogel is immers zo 

gevlogen. 
 

Toen we echter ter plekke de steiger opliepen, 

zwom het fuutje zo maar voor onze voeten weg. 

Alsof het allemaal in scène was gezet. Alleen 

hadden we wat last van tegenlicht. Maar daar was 

iets aan te doen. We liepen een stukje om, zodat de 

lichtval van achteren kwam. En inderdaad een 

schitterend gezicht, zo'n koppeltje Geoorde futen 

met hun vuurrode ogen, hun opgewipte snavel en 

goudgele oorpluimen. 't Ene beestje dook steeds 

onder water en kwam daarna steevast naar de 

ander toe zwemmen. Dat was bepaald niet toevallig 

want na enig tuurwerk ontdekten we dat laatstge-

noemde een paar jonkies in zijn verenpak herberg-

de. En die moesten natuurlijk van voedsel worden 

voorzien. 
 

En daar stonden we dan op die vroege zondagmor-

gen. Amper van huis of het doel van het uitstapje 

was al bereikt. En wat doe je dan? Dan ga je 

natuurlijk niet terug. Zeker niet als het daarbij 

schitterend weer is, zoals het die zomer trouwens 

zo vaak zou zijn. 

 

 
 

 

 

 

Daarom liepen we met zijn tweetjes verder langs  

de plas. We keken eens naar een paar duikeenden 

die daar dreven. We zagen een Woelrat die aan een 

waterplant knaagde en een eind verderop daalde 

een Boompieper zoetjes neer in het topje van een 

boom. Intussen waren achteraan op het pad een al 

wat oudere man en vrouw verschenen. Moeizaam 

sjorden ze een telescoop met uitgeklapt statief met 

zich mee. Blijkbaar niet tevergeefs, want na enige 

tijd hoorden we de man jubelen: ’Renate, guck doch 

mal, das Rotkehlchen. Ach das Rotkehlchen!’ Zijn 

stem klonk helder en duidelijk in de vroege 

morgen. 
 

Wij wandelden rustig verder. Evenwijdig aan het 

pad liep nu een rij palen waaraan men prikkeldraad 

gespannen had: De Peel werd hier begraasd. We 

zochten met onze kijker de draad af naar mogelijk 

opgespietste prooien. Je weet immers maar nooit. 

Maar niets van dat alles. Wel roerden de Blauw-

borsten zich hier danig. Ze zaten soms vlak langs 

het pad. En of je nou al tamelijk dichtbij kwam, het 

maakte die morgen niet veel uit. Ze zongen alsof 

hun leven d'r van af hing. Achter ons liep nu ook 

het Duitse stel de territoria van de Blauwborsten 

binnen. En jawel hoor, het kon natuurlijk niet 

uitblijven. Na enige tijd hoorden we: ‘Renate, 

Renate, schnell! Das Blaukehlchen, das Blaukehl-

chen....Nicht zu fassen, ja! Ach wie schön...  
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Das Blaukéééhlchen...’ Het Blauwborstje maakte 

toch wel erg veel indruk, want aan de lofzang 

kwam maar geen einde. En beiden verdrongen zich 

als kleine kinderen achter hun telescoop. Wij, mijn 

zoontje en ik, moesten er allebei om lachen, zo 

enthousiast als ze waren. 

Foto: Frebeck – Creative Commons  

 

De zon klom aldoor hoger en we gingen even op 

een bank zitten. Genieten van onze meegenomen 

appel. Als gevolg van deze rustpauze werden we 

door het echtpaar ingehaald. Ze groetten ons heel 

vriendelijk en nadat ze ons zo'n tien meter voorbij 

waren, werd de telescoop alweer in stelling 

gebracht. En of we wilden of niet, we moesten 

komen kijken. Want ‘verdammt noch mal. Schon 

wieder ein Kehlchen. Nun ja, das Schwarzkehlchen,  

das zauberhafte Schwarzkehlchen, das Schwarz-

kéééhlchen!’ En inderdaad, in het topje van een 

piepklein berkje zat een roodborsttapuit. En ook 

mijn zoontje moest per sé kijken. En daarom tilde 

ik hem in een soort houdgreep achter de telescoop 

omhoog.  
 

Terwijl wij daar zo bij elkaar stonden, speurde ik 

nog naarstig de directe omgeving af. Want wat zou 

het fantastisch zijn als nu ook nog het vierde 

‘keeltje’, das Braunkehlchen, zijn opwachting zou 

maken. Ik gunde het deze mensen zo. Trouwens, 

heel eerlijk gezegd, ik had best zin in weer een 

nieuwe lofzang. En dan nu gericht aan het onvol-

prezen Braunkehlchen, het paapje. Maar helaas,  

het mocht niet zo zijn. Het zou ook van de gekke 

geweest zijn. We wisselden nog wat ervaringen uit 

en tenslotte ging eenieder zijns weegs. 
 

Het enthousiasme van de ouwetjes bleek achteraf 

erg aanstekelijk gewerkt te hebben. Want nog 

wekenlang heb ik, wandelend in de Peel, telkens als 

de desbetreffende vogel in het vizier kwam voor me 

uitgeroepen: ‘Das Rotkehlchen, wie schön’ of ‘das 

Blaukehlchen, nicht zu fassen, ja’ of ‘verdammt 

noch mal, das Schwarzkehlchen, wie bezaubernd’. 

Mensen die me vergezelden, zag ik dan vanuit hun 

ooghoeken me meewarig aankijken. Zo in de zin 

van: Als hij d'r maar niks aan overhoudt.... aan dat 

vogeltjes kijken!

 

              ____________________ 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Bosbeekjuffer Calopteryx virgo (M) – Foto: Gerard Vos  
 


