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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 2020 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. 
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of in te korten. 
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literatuur. Ieder lid van de afdeling kan gebruik maken  
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Informatie:  
 

Tweedehands natuurboeken 
Zijn welkom bij Everd de Jongh in Best, Everd@home.nl 
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www.knvv.nl/tweedehands-boeken (opbrengst is voor de KNNV) 
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“Op de hoogte-16” 

Han Monteiro  
 

Voorzitter KNNV afdeling Eindhoven

  

 

In al het tumult rond de  

protesten van boeren en 

bouwers wordt de natuur 

ondergesneeuwd en wordt er 

zelfs geopperd om Natura 2000 

gebieden op te heffen. 
 

De zaak wordt omgedraaid,  

de natuur is een belemmering 

naar meer en nog meer economische activiteiten. Ik 

voel me machteloos en voel me steeds meer aange-

trokken tot Extinction Rebellion. Hun doel is onder 

andere “de overheid eerlijk te laten zijn over de im-

mense gevolgen van de klimaatcrisis en ecologische 

ramp die ons voortbestaan bedreigen”.  
 

Via Trefpunt Groen Eindhoven ijveren we voor een 

groene stad. Onze Natuur Beschermings Commissie 

(NBC) praat mee over de inrichting van bermen en 

ander gemeentegroen. Maar ook provinciaal leveren we 

onze inbreng via de Brabantse Milieu Federatie (BMF). 

Op dit moment is er een energietransitie gaande, 

daarvoor is heel veel groene energie nodig, opgewekt 

door zon en wind. Noord-Brabant is verdeeld in vier 

regio’s. Wij behoren tot de Metropoolregio Eindhoven. 

Verderop in het blad kunt u daar meer over lezen. 

 

In de vorige Venkraai heb ik het gehad over de viering 

van ons 75-jarig bestaan. De ambities zijn door de 

commissie wat bijgesteld. We gaan het iets minder 

groots aanpakken. We richten ons vooral op onze eigen 

leden. Wat weten de werkgroepen, zijn soorten voor-  

of achteruitgegaan? We mikken vooral op een gezellige 

bijeenkomst. 
 

Begin november is weer de vergadering ter voorberei-

ding op de landelijke algemene vergadering (VV) 

geweest. Daar werd gewezen op het feit dat de afkoring 

“KNNV” veel mensen niets zegt. Ook de ondertitel 

“Vereniging voor Veldbiologie” zou de mensen niet 

aanspreken. Voorgesteld werd om ons ook bekend te 

maken als “KNNV, Natuurvereniging Eindhoven”. 
 

Verder krijgen we een nieuwe website in 2020 en werd 

gevraagd om te onderzoeken wat wij als afdeling doen 

om de CO
2
 uitstoot te beperken. En de vraag hoe het is 

gesteld met de educatie binnen onze vereniging. Ik kon 

melden dat we aan educatie doen in de vorm van 

cursussen, lezingen en (algemene) excursies. 
 

Als laatste wens ik iedereen prettige feestdagen. Een 

witte kerst zal er waarschijnlijk niet inzitten… 

 

Nieuwjaarswandeling op zondag 5 januari 2020 in Heeze 

Vertrek: 10:00 uur, vanaf het parkeerterrein van 

Brasserie Loef, Kapelstraat 29c te Heeze. Dat is op  

de Kapelstraat (weg naar het kasteel) meteen rechts.  

Contact:  Han Monteiro  

Duur:  Ongeveer twee uur 

Afstand:  Ca. 6,5 km - afkorting tot 3,5 km is mogelijk 

Waterdicht schoeisel wordt aangeraden! 

Ten zuiden van Heeze liggen de beekdalen van de 

Kleine Dommel en de Sterkselse Aa. Een deel van de 

Kleine Dommel meandert hier sinds kort weer in zijn 

originele bedding. We wandelen vanuit Heeze langs het 

Strabrechtplein het beekdal in en volgen een deel van 

het Rulse Laarzenpad langs deze mooie meanders van 

de Kleine Dommel. Na een stukje Strabrechtse Heide is 

een verkorting mogelijk langs de Strabrechtse Dijk naar 

de Brasserie die vanaf 11:00 uur open is. Wij lopen 

verder de Herbertusbossen in en volgen dan de 

Sterkselse Aa met zijn originele meanders tot bij het 

Kasteel Heeze. Via de oprijlaan van het kasteel komen 

we terug bij de Brasserie. 

 

Rond 12:30 uur biedt het bestuur de leden een kop 

erwtensoep met roggebrood aan. Ook andere soepen 

zijn beschikbaar. Overige consumpties zijn voor eigen 

rekening. 

Bij twijfel of de wandeling wel doorgaat, is het verstan-

dig om ’s ochtends vanaf 8:30 uur contact op te nemen 

met Han.
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Wijzigingen ledenbestand van 5-8-2019 t/m 25-11-2019 

Nieuw 

Visser, mevr. A.   

Beek, mevr. E. van  

Goossens, Dhr. J.    

Noort, Dhr. H. van  

Mink, Dhr. M.  

Meugheuvel, Dhr. W. van de  

Schoot, Dhr. M. van de  

Jacobs, Mevr. B.  

Geen lid meer per 1-1-2019 

Deeben, Dhr. I.  

Wolter, Mw. L.   
 

Geen lid meer per 1-1-2020 

Suiker, Dhr. R.    

Doren, Dhr. M. van  

Knitel, Dhr. H.   

Knitel-Vervoort, Mw. M.  

Houniet-Gerrits, Mw. C.  

Rooij, Dhr. P. van  

Verstraten, Mevr. M.   

Arnold, Dhr. B.  

Snoeren, Dhr. P.  

Snoeren, Mevr. J.  

Overleden 

Lempens, Dhr. H.    
 

Toegetreden vanuit andere afdeling 

Verhoeven, Mevr. L.   

Adreswijziging 

Staveren, Mevr. M. van  

 

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

 
 

 

Waar zijn onze batdetectors? 
 

Onze afdeling bezit twee batdetectors, model 

Pettersson D100. Dit zijn apparaatjes waarmee  

het geluid van vleermuizen hoorbaar is te maken.  

Ze werden steeds opgeborgen in een KNNV-kast  

in d’n Aard.  

 

 

 

Maar sinds enkele maanden ontbreken ze daar.  

Als u ze heeft geleend, en vergeten bent ze terug te 

leggen, dan vragen we u hierbij dat alsnog te doen.

Algemene ledenvergadering op donderdag 19 maart 2020  
 

Om 20:00 uur, in IVN-gebouw D’n Aard, Ariespad 5 in Veldhoven. Noteer dit nu in uw agenda! 

In deze ALV volgt na de pauze een lezing door Dick Klees over “Wolven in Nederland” (onder voorbehoud).  
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Excursies 
 
 

 

 

Za 
18 
jan 
- 
Exc
urs
ie 
naa
r 

de Maashorst 

Thema: Landschap, algemeen  
Leiding: Rob van Vucht,  
Duur: Driekwart dag 
Vertrek: 9:00 uur, vanaf de Orionstraat, Eindhoven

De Maashorst is een bekend gebied waarin gewerkt 
wordt aan nieuwe ontwikkelingen onder supervisie  
van Stichting ARK.  
 

Tijdens deze winterse doorstapwandeling zullen we 
mogelijk een glimp opvangen van de Wisenten die ARK 
hier enige jaren geleden in een omheind deel heeft 
uitgezet.  
 

Verder voert de wandeling door een zeer gevarieerd 
terrein met bos, heide en open terrein waar ook 
Exmoor-pony’s en Taurossen verblijven.  

Wisent – Foto: Martien Helmig

 

Zo 2 feb - Excursie naar de Stippelberg 
 

Thema: Al wat we tegenkomen 

Contact: Carla van Moorsel,  

Duur: Halve dag 

Vertrek: 9:00 uur, carpoolplaats Wolvendijk (kruising met Eisenhowerlaan) 

 

De Stippelberg is een natuurgebied van 975 ha vlakbij 

het dorpje De Rips. Het is een uitgestrekt bosgebied te 

midden van uitgestrekte, zeer intensief benutte 

landbouwgebieden. Het wordt dan ook wel omschreven 

als een beboste oase in de maïswoestijn.  
 

De Stippelberg wordt in tweeën gedeeld door de 

Ripseweg die Milheeze met De Rips verbindt. Wij gaan 

wandelen in het oostelijke deel over de mooie lanen die 

horen bij het landhuis, en verder door de bossen en 

heide. Daar is een wandeling van ongeveer 7,5 km.  
 

In het westelijk deel vindt men de “stippels” 

(stuifduintjes) waaraan het gebied zijn naam dankt. 

Ook zijn daar de Peelrandbreuk en enkele kleine 

heideveldjes, alsmede een aantal poelen. Het wordt te 

veel om dat erbij te doen, misschien iets voor een 

volgende excursie! 

 

  

Za 15 feb - Excursie naar de gemeentebossen in Waalre 

 

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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Thema: Algemeen 

Leiding: Trudy Vos,  

Duur: Halve dag 

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

Deze excursie stond eerder gepland voor het voorjaar  

van 2019. Dat ging niet door wegens slecht weer, en 

nu komt er een herkansing. 
 

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 in bezit. 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 

Canta-ven. Voor de vennen is door de IVN Natuurwerk-

groep Waalre, in samenspraak met de gemeente Waalre 

en Bosgroep Zuid, een onderhoudsplan 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. Bij het Blokven, het Vliegenven en het 

Gemeentehuisven is het resultaat van de werkzaam-

heden 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 29 feb - Excursie naar de Mosbulten 
 

Thema: Landschap en vogels 

Contact: Gerard Vos, l 

Duur: Halve dag 

Vertrek: 9:00 uur – Parkeerplaats AH Orionstraat, of  

 9:20 uur – Parkeerplaats Mosbulten (Neem vanaf Breugel de Lieshoutse weg, en na 1,6 km  

 schuin naar links vooruit de weg genaamd Olen. Daaraan ligt de parkeerplaats links na 600m)  

Het natuurgebied de Mosbulten wordt beheerd door 

Staatsbosbeheer is aangelegd als compensatie voor de 

aanleg van de A50 tussen Oss en Eindhoven. Zoals de 

naam Mosbulten aangeeft, bestond het gebied 

omstreeks 1800 uit natte heide. In de lage kommen 

groeiden bulten Veenmos. Dat veen is al vroeg 

vergraven voor brandstof, waardoor twee vennen 

ontstonden, het Haverven en het Heikantven. 
 

Omstreeks 1900 zijn deze vennen ontgonnen, is de 

bodem ontwaterd door een netwerk van sloten, en 

werd de heide ontgonnen en bebost. Aangezien het 

gebied meer dan een meter lager ligt dan zijn omgeving 

was het niet erg geschikt voor de landbouw, maar werd 

het gebruikt als nat grasland. De gebrekkige 

waterhuishouding die een belemmering was voor 

landbouw maakte het gebied wel bijzonder geschikt 

voor natuurcompensatie. Binnen de contouren van het 

Haverven werd de bodem uitgegraven, en hetzelfde 

gebeurde met de zuidrand van het Heikantven. Binnen 

de nieuwe plassen werden eilandjes uitgespaard.  

Een groot deel van de voedselrijke grond is verwijderd, 

zodat zandige of moerige ondergrond aan de opper-

vlakte is gekomen. De schrale bodem biedt samen met 

het opkwellend grondwater weer kansen aan veel 

zeldzame planten en diersoorten.  
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Excursies Vogelwerkgroep	

 

Datum  Gebied Vertrek Tijd Contact 
 

Za  28 dec Zeeland Orionstraat 8:00 uur Martien  

Za 11 jan Biesbosch Orionstraat 9:00 uur Rob + Annemieke 

Zo 2 feb Stippelberg Wolvendijk 9:00 uur Carla 

Za 15 feb Langs de Maas Orionstraat 9:00 uur Martien 

Za 29 feb Ooijpolder Orionstraat 9:00 uur Jan P. 

Contactpersonen  
 

Jan Pelgrim  
Martien Helmig  
Carla van Moorsel  
Rob en Annemieke  

 
Kampeervakanties KNNV in 2020 
 
Spreekt de combinatie van kamperen, samen je 

verdiepen in de natuur, gezellig en goedkoop je aan? 

Ga dan eens mee met een kampeervakantie van de 

KNNV. 

Want waar anders kun je dagelijks kiezen uit twee of 

drie excursies. In gezelschap van mensen, die net als  

jij heel erg kunnen genieten van de natuur. 

Je vindt uitgebreide informatie op: 

www.knnv.nl/kampeervakanties. 

 

Sommige mensen hebben geen zin om met een 

groepsreis mee te gaan. Iedere dag weer de hele dag 

met elkaar optrekken. Maar dit is hier toch anders, 

want je zorg zelf voor je heen- en terugreis en voor je 

eten. Er is alleen een plek op de camping gereserveerd, 

je kunt met één van de excursies meegaan en er is  

’s avonds een korte bijeenkomst om de plannen voor 

de volgende dag te bespreken.  
 

Ieder jaar worden er ongeveer 15 bestemmingen 

aangeboden. Uitgezocht door enthousiaste KNNV’ers 

omdat ze in een schitterend natuurgebied liggen.  

Variërend van een paar dagen tot twee weken.  

Dit jaar bijvoorbeeld rond Hemelvaartsdag 4 dagen 

naar de Weerribben. Ideaal om de (klein)kinderen mee 

te nemen. Of een week naar Steenwijkerwold of naar 

Viroinval in België, of aan de Elbe in Duitsland. Of 14 

dagen naar Glaskogen in Zweden of naar de bergen  

in Oostenrijk.  
 

Het is misschien wel de goedkoopste manier om 

vakantie te vieren: je betaalt zelf je campingkosten, 

eten, vervoer en een klein bedrag aan inschrijfkosten. 

Je kampeert in je eigen tent, caravan of camper. Vaak 

zijn er op de camping of in de directe omgeving ook 

wel huisjes of appartementen te huur, maar dat moet je 

dan zelf regelen. 
 

Voor vragen: Volkert Bakker, via: 

kampeervakanties@knnv.nl
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Cursus inheemse Amfibieën en Reptielen 
 

Docent: Annemarie van Diepenbeek 
 

De tijden dat er in bijna alle poelen en boerensloten 

een keur aan amfibieën werd aangetroffen zijn 

voorbij, maar met enige kennis van de habitateisen 

en leefgewoonten zijn veel soorten toch nog wel op 

allerlei plaatsen te vinden. Ook in de directe leefom-

geving van mensen is met kleine aanpassingen een 

geschikte leefomgeving voor veel soorten te maken, 

met name voor amfibieën. Tuinvijvers en een “rom-

melhoekje” achter in de tuin kunnen wonderen 

verrichten.  
 

Het programma 
 

Deze korte cursus laat deelnemers kennis maken 

met de inheemse soorten amfibieën en reptielen, 

hun kenmerken, leefwijze en habitateisen, en geeft 

inzage hoe het met ze gaat de laatste jaren. 

Vergeleken met vogels en zoogdieren gaat het over 

slechts enkele soorten: 16 amfibieën (en 2 exoten) 

en 7 reptielen (excl. de zeeschildpadden en 1 exoot). 

Hun leefwijze is echter zo verschillend en interes-

sant dat er twee avonden dik mee gevuld zijn. 

Tijdens de veldles zoeken we zowel in water als  

op land naar amfibieën en een deel van de ochtend 

gaan we op zoek naar de levendbarende hagedis,  

in de meeste delen van Noord-Brabant de enige 

reptielsoort. Maar hoe naar de andere soorten 

reptielen te speuren elders in Nederland, dat weten 

de deelnemers van deze cursus achteraf. Kort wordt 

ingegaan op bedreigingen en beschermingsprojec-

ten.  
 

De cursus wordt verzorgd door Annemarie van 

Diepenbeek, al bijna 40 jaar lid van onze afdeling. 

Zij is oud-projectleider bij RAVON (Reptielen 

Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland). In die 

functie was zij co-auteur van de RAVON Veldgidsen 

“Herkenning” en “Het Waarnemen van amfibieën en 

reptielen”. Verder schreef ze de KNNV Veldgids  

“Diersporen Europa” (2019) en is ze co-auteur van 

de “KNNV Veldgids Europese Zoogdieren” (2019). 
 

Theorieavonden 
 

Do 12  mrt Amfibieën en hun habitat (adulten) 

Do 26  mrt Eieren en larven van amfibieën  

   en reptielen en hun habitat 

Tijd   19:30 – 22:00 uur 

Plaats   Gebouw D'n Aard, Ariespad 5,  

   5503 EZ  Veldhoven (s.v.p. niet  

   parkeren op het Ariespad) 

Veldles 
 

Za 21 mrt Zoeken in water en op land 

   Locatie en tijd nog af te spreken 

Za 4 apr Reservedatum (mocht het voorjaar  

   onverhoopt nog te koud zijn)  

   

Prijs (inclusief koffie en thee): 
 

€ 30,- voor KNNV- en IVN-leden. 

€ 40,- voor niet-leden, incl. KNNV-lidmaatschap tot 

eind 2020. 
 

Opgave  
 

Voor 1 maart 2020 per mail aan:  

cursussen@eindhoven.knnv.nl onder vermelding  

van naam, adres, woonplaats, e-mailadres en 

telefoonnummer. Na uw aanmelding ontvangt u  

een bevestigingsmail met de betaalgegevens. 
 

Maximum aantal deelnemers: 20.

Een paartje rugstreeppadden in amplex tijdens       Mannetje zandhagedis 
in paartijd. De eerder afgebroken staart groeit           
de ei-afzet. Foto: Annemarie van Diepenbeek      weer aan, maar wordt nooit meer zo lang als de primaire staart. 
                                    Foto: Annemarie van Diepenbeek 
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Cursus Wilde bijen 
 

Docent: Pieter van Breugel  
 

Wilde bijen en het weer bloemrijker maken van ons 

land mogen zich de laatste tijd verheugen in een 

toenemende belangstelling. Daarom organiseert de 

KNNV afdeling Eindhoven een korte cursus over 

deze groep van insecten. Eerder, in 2012, werd een 

dergelijke cursus met veel succes en onder grote 

belangstelling al een keer gegeven voor de afdeling 

Eindhoven, ook toen door Pieter van Breugel uit 

Veghel. Zijn prachtige foto’s en enthousiasme 

werken aanstekelijk.  
 

De drie cursusavonden zitten boordevol informatie 

en tijdens de twee veldbezoeken kan iedereen mee 

zoeken naar bijen en andere insecten. Het belooft 

weer een onvergetelijke cursus te worden. 
 

Pieter van Breugel is insectenkenner en lid van de 

insectenwerkgroep van onze afdeling. Hij schreef de 

boeken ‘Gasten van bijenhotels’ (derde druk, 2019, 

EIS Kenniscentrum Insecten, Leiden) en de 

‘Basisgids Wilde Bijen’ (2019, KNNV Uitgeverij).  
 

 

Programma 
 

Theorieavonden 
 

Do 2 apr Inleiding vliesvleugelige insecten;  

   biologie van hommels en sociale  

   wespen; levenscyclus van solitaire  

   bijen; soorten hommels. 
 

Do 9 apr Pootverzamelende bijen; maskerbijen; 

   buikverzamelende bijen deel 1. 

Do 16 apr Buikverzamelende bijen deel 2;  

   nesthulp; koekoeksbijen; parasitaire 

   belagers van bijen; solitaire wespen. 
 

Tijd 19:30 – 22:00 uur 
 

Plaats Gebouw D'n Aard, Ariëspad 5,  

 5503 EZ Veldhoven (s.v.p. niet  

 parkeren op het Ariëspad). 
 

 

Excursies 

Zo 5 apr  10:00 uur, locatie nog af te spreken 

Zo 19 apr reservedatum  

Za 27 jun 9:00 uur, locatie nog af te spreken 

Za 4 jul reservedatum  
 

Prijs (inclusief koffie en thee) 

€ 50,- voor KNNV- en IVN-leden. 

€ 65,- voor niet-leden, incl. KNNV-lidmaatschap tot 

eind 2020. 
 

Opgave  

Voor 22 maart 2020 per mail aan: 

cursussen@eindhoven.knnv.nl onder vermelding  

van naam, adres, woonplaats, e-mailadres en 

telefoonnummer. Na uw aanmelding ontvangt u  

een bevestigingsmail met de betaalgegevens.  
 

Maximum aantal deelnemers: 20. 

 

 

 

 

 

Pluimvoetbij beladen met stuifmeel Tuinbladsnijder voor haar nestgang 

Foto: Pieter van Breugel Foto: Pieter van Breugel 
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Lezingen 
 

Do 13 feb – Lezing en film over Bevers 

Door Willy de Koning 

20:00 – 22:00 uur 

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

 

De Bever: Knuffeldier, lastpak of toch iets anders? 
 

Al sinds 2007 volgt en filmt Willy de Koning Bevers. 

Veel in Limburg maar ook in bijvoorbeeld de Bies-

bosch. Uit de enorme hoeveelheid beeldmateriaal  

en opgedane kennis heeft ze al diverse films 

samengesteld met een compleet en actueel verhaal 

over het leven van de Bever. Tijdens de lezing wordt 

de door haar gemaakte film “Belevenissen met 

BEVERS” vertoond, waarin ze de kijker meeneemt 

op zoek naar de Bevers.  
 

Dat is af en toe heel verrassend, zelfs voor de 

kenners. Met beelden van knagende Bevers, 

stoeiende Bevers, Bevers die een geurmerk maken, 

aandoenlijke geluidjes van jonge Bevertjes vanuit 

een burcht, knuffelpartijtjes tussen volwassen 

Bevers en hun jongen, Bevers die op hun gemak de 

vacht verzorgen of een Bever die over land loopt. 
 

Tijdens de lezing – aan de hand van een kleurrijke 

en veelzijdige PowerPoint - gaat ze in op de 

leefwijze van de Bever, z’n uiterlijke kenmerken,  

de vele soorten sporen die het dier achterlaat, de 

leefomgeving, z’n aanpassingsvermogen en de 

invloed van de Bever op z’n omgeving. Verder 

komen de oorzaken van het verdwijnen van de 

Bever, zo’n 200 jaar geleden, aan de orde en de 

 

herintroducties die sinds de jaren 80 van de  

vorige eeuw plaatsvonden. Ze besteedt aandacht 

aan de regionale Beverpopulatie, neemt ruim de tijd 

voor het beantwoorden van vragen en gaat in op de 

huidige discussies over Bevers die overlast 

veroorzaken. 

Over de belevenissen met Bevers, tijdens de talloze 

uren aan de waterkant, valt natuurlijk ook van alles 

te vertellen. In 2015 werkte de natuurfilmster mee 

aan de bioscoopfilm “Holland, Natuur in de Delta 

waarvoor ze beeld- en geluidsopnamen maakte. 

Verder neemt Willy de Koning tal van ‘Beverattribu-

ten’ mee, zoals een jas van Beverbont, Bevertanden 

en een Beverschedel, Beverknuffels, Beverkeutels, 

takken met knaagsporen en boekjes over Bevers.  
 

Op de nieuwste Bever-dvd van Willy de Koning 

staan twee films van elk een half uur, met andere 

beelden dan tijdens de lezing worden vertoond. 

Die is deze avond te koop voor € 7,50. 
 

In 2012 kwam bij KNNV-Uitgeverij een boek van 

Willy de Koning uit over haar belevenissen met 

Bevers, getiteld ‘Avonden aan de Waterkant’. Het 

boek heeft 144 bladzijden, is voorzien van 

illustraties, en te bestellen via bol.com.

Foto: Willy de Koning Foto: Willy de Koning 
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Ma 9 mrt – Lezing “Biodiversiteit door groenbeheer” 

Door Frank Verhagen 

20:00 – 22:00 uur 

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

 

Frank Verhagen, beheerder natuurlijke gebieden 

van Gemeente Eindhoven vertelt over het streven 

naar biodiversiteit door het groenbeheer van de 

gemeente.  
 

Dat is in de stad een hele uitdaging: met beperkt 

budget en rekening houdend met de wensen van 

omwonenden is er al wat bereikt en liggen er nog 

volop kansen voor verbetering.  

In de lezing komen allerlei praktische aspecten van 

het beheer aan bod en komt u meer te weten over 

de visie achter het beheer.  
 

Voor velen van u een lezing die gaat over de groen-

stroken in uw directe omgeving. Na afloop is er tijd 

voor aanvullende informatie, vragen en discussie.  
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Verslag excursie naar Riels laag en Regte heide  

op 17 augustus 
 

Marijke van Noort 

De weerberichten beloofden goed weer in de week 

na de excursie, maar op 17 augustus moesten we 

het doen met bewolking en motregen, een beetje 

herfstachtig. Zeven personen vertrekken uit Eindho-

ven en met twee personen die we in Riel treffen is 

het gezelschap compleet. We worden verwelkomd 

door een luidruchtig Roodborstje, zo veel geluid uit 

zo’n klein beestje! De Appelvink, toch veel groter, 

geeft maar bescheiden tikjes. Onderweg horen we 

nog het getoeter van Canadese ganzen en een lach-

ende Groene specht, maar verder is het behoorlijk 

rustig: de meeste vogels zijn in de rui en dus wat 

minder gestemd.  
 

Excursieleider Rob vertelt dat we gaan wandelen in 

het beekdal van de Ley, wat in het verleden door de 

boeren is volgestort met zand. Begin 21ste eeuw is 

het weer uitgegraven om het overstromingsgebied 

en de loop van de Ley te herstellen. Nu valt het 

beekdal onder de bescherming van Natura 2000. 
 

Hoewel de droogte van 2018 nog niet hersteld is, 

waarvan dode Rododendrons getuigen, oogt door 

recente regenval het gebied toch overwegend fris 

groen. 
 

Achilles is vrij goed bekend met het gebied, hij 

vermoedt dat de grote vlucht ganzen, wel 100 

stuks, afkomstig is van de Bleke hei, waar ze 

overnacht kunnen hebben op een groot ven. In het 

gebied huizen ook 3 Raven: een paartje met een 

jong. De Korhoenders die enkele jaren geleden  

zijn uitgezet, zijn ten prooi gevallen aan Haviken.  
 

Langs de weg zien we twee mierenhopen op een 

tiental meters van elkaar. Het gaat hier waarschijn-

lijk om dezelfde familie. Het komt vaker voor dat 

een kolonie van Formica polythera meerdere 

koninginnen en vestigingsplaatsen heeft. De mieren 

hebben dezelfde geurcode en zullen elkaar niet 

aanvallen. In Zuid-Europa zijn mieren uit Spanje en 

zuid Frankrijk zelfs afkomstig uit hetzelfde nest. 

Mieren zijn heel schoon, zowel individueel als voor 

hun omgeving, ze weren bacteriën en schimmels, 

onder meer door elkaar te likken. Vlinders daaren-

tegen, zoals de Grote weerschijnvlinder, zitten op 

poep en urine, waaruit ze mineralen opzuigen. Als 

voorbeeld treffen we al gauw meerdere Paarse 

mestkevers aan. 

Er is een takje afgebroken… Daar ligt dus een 

complete boom 

De koffiepauze duurt onverwacht lang, omdat er 

een buitje valt. Aanvankelijk motregen, maar na  

een paar minuten wordt het toch behoorlijk nat. 

Degenen die in plastic gehuld of met paraplu de 

motregen trotseren zoeken een heenkomen onder 

de Beuk en degenen die onder de Beuk zitten trek-

ken toch ook maar wat bescherming aan. Nadat we 

dus vrij lang hebben uitgekeken over een heideveld 

met Berkjes vervolgen we onze tocht en komen al 

vrij snel over een bruggetje en dan is het ineens 

soorten scoren: Vergeet-me-nietje, Heggenrank, Kale 

jonker, Berenklauw, Zwart tandzaad, Heen (Zeebies), 

een lid van de Cypergrassenfasmilie. Verder Wijfjes-

varen, Hennepnetel, Waterweegbree, Munt, Gele lis, 

Boerenwormkruid, en Smeerwortel.  
 

We lopen verder door een boslaan met mooie pollen 

Kussentjesmos en Waterpeper. Deze komt uit op 

een nat heidegebied, veenachtig zelfs, met veel Gele 

lis en Wolfspoot. Vanuit de verte ontdekt Achilles 

Waterlepeltje, Ludwigia palustris, zeer zeldzaam, 

maar hier tamelijk algemeen.  Het lijkt een kleine 
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Duizendknoop, maar het is familie van de Teunis-

bloem. Ongeveer 30 jaar geleden is de soort in 

België herontdekt en kennelijk later in Nederland, 

waar het uitgestorven was, opnieuw geïntroduceerd.  
 

Het gebied waar we lopen behoort tot enkele land-

goederen, onder meer zichtbaar door de aanplant 

van (Amerikaanse) Moerascipressen die vanwege het 

hoge grondwater luchtwortels vormen in de vorm 

van knieën. De kegeltjes van deze Cipres  

zie je wel terug in Kerststukjes.  

Als we het toch over naaldbomen hebben: verderop 

treffen we Douglassparren en Hemlocksparren, te 

herkennen aan de gebogen toppen, terwijl de boom 

wel recht omhoog groeit. Zwarte dennen zien we 

steeds vaker, omdat ze goed bestand zijn tegen 

hitte en droogte. Onderweg naar de Regte heide 

lopen we door een laan met veel Beuken, Tamme 

kastanjes, veel Amerikaanse eiken en Lijsterbessen.  

In de ondergroei heeft de Amerikaanse vogelkers 

het nog niet gewonnen van het Sporkehout. De 

heide zelf bloeit prachtig paars, en we zien Boeren-

zwaluwen en Wespendieven zich voorbereiden op 

hun trek naar het zuiden. De waarnemingen nemen 

af, het wandeltempo neemt toe en zo komen we 

even na 14 uur weer bij de auto’s aan.  

 

De echte bijenkorven op de rand van de heide zijn 

ons toch niet ontgaan. Achilles ontdekt nog een 

bijzondere Gal, die van een eikel een soort Egel 

maakt. Boterhamzakjes en saladebakjes blijken 

goed in te zetten als botaniseertrommeltjes. 

Ondanks het bewolkte weer en de stilte bij de 

vogels was het een boeiende wandeling door een 

gebied waar we niet vaak komen. Dankzij de 

landgoederen is het landschap behoorlijk afwis-

selend. Dank aan Rob en Annemieke voor het 

initiatief en aan Achilles voor het wijzen op de 

bijzonderheden langs ons pad, met bijbehorende 

verhalen. 

Verslag excursie naar de Groote Heide op 1 september 
 

Marijke van Noort 

Bij de Hut van Mie Pils staat een heel gezelschap 

klaar voor een wandeling over de Groote heide, we 

zijn met 23 personen: Nieuwe leden, gevorderde 

leden, leden die naar de lucht kijken of naar de 

bodem, naar planten, insecten of vogels. We zijn in 

goede handen bij Peter, Jacques en Achilles en gaan 

in een lange sliert op pad. Niet te breed, want het 

pad waarop we lopen is vooral in gebruik bij moun-

tainbikers. Weinig mountains, wel regelmatig een 

fietser, vooral mils: Men in lycra, een modern 

begrip.  
 

Peter kondigt aan dat het een “milde excursie” zal 

worden, van ongeveer 10.000 stappen, en dat heeft 

hij heel goed ingeschat. Ook de geplande tijdsduur 

blijkt correct: om 12:30 uur is het afgelopen, maar 

helaas, we staan nog niet bij het beginpunt, dat is 

nog 20 minuten lopen. 
 

Verder geeft Peter een opsomming van de vogel-  

en libellensoorten die hij ooit heeft aangetroffen  

en weer hoopt te zien. Voor de vogeltrek is het in 

het seizoen nog vroeg, maar op de dag al vrij laat.  
 

Gezien het sombere weer valt het met de insecten 

ook behoorlijk tegen, we treffen van de libellen 

alleen de Paardenbijter en een Tengere pantser-

juffer. Verder veel Grasmotten, lichtgroene Cicaden, 

en Veldkrekel.  
 

Peter gunt ons een blik op de historie van het 

gebied, want hij heeft weer zijn historische atlas   

meegenomen. Er wordt gewezen op eeuwenoude 

paden en verbindingen en de oorspronkelijke 

contouren van het Huisven en het Veeven. 
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Foto: Jacques van Kessel  
 

Deze vennen zijn ontstaan door het ontginnen van 

het plaatselijke veen, een bron van inkomsten voor 

de eigenaren van het gebied, de kloosters. Later op 

onze wandeling zien we nog sporen van de 

ontginningssloten die gegraven zijn om het veen af 

te wateren. Van het water dat in de plaats van het 

veen kwam is na twee droge zomers niets meer 

over. De naam Veeven komt van Veenven. Door 

onderstromen valt dit ven altijd droog aan het eind 

van de zomer, bij Heeze komt het als kwelwater 

weer tevoorschijn.  
 

Veel vennen in Brabant zijn veenafgravingen, maar 

niet allemaal: er zijn ook uitstuifvennen, met name 

bij Waalre en Riethoven, die zijn langwerpig en 

lopen zuidwest – noordoost, volgens de overheer-

sende windrichting. Aan de noordoostzijde vind je 

soms een zandwal, waar het uitgestoven zand is 

neergelegd. Ook de Oisterwijkse vennen zijn zo 

ontstaan. Dan zijn er nog vennen die ontstaan zijn 

doordat ijslenzen (pingo’s) de bodem opzij drukten. 

Nadat het ijs gesmolten is blijven er prachtig ronde 

vennen over. Die zie je vooral in Drenthe.  
 

Het westelijk deel van het gebied, ingesloten door 

A2 en A67, is nu in handen van Brabants Land-

schap, het oostelijk deel van Brabant Water. Dat 

laatste heeft als gunstig effect dat de pachtgronden 

niet bemest mogen worden om het grondwater te 

beschermen, waardoor de grond verarmt en domi-

nante soorten verdwijnen. Dit wordt nog versterkt 

door het afvoeren van maaisel. De aanwezigheid 

van de A2 is voortdurend te horen en wordt af en 

toe overstemd door vanaf Eindhoven Airport 

vertrekkende vliegtuigen.  
 

 

 

Jacques wijst erop dat de oude kaarten van militaire 

oorsprong zijn en dat terreinkenmerken die geen 

obstakel vormen voor rondtrekkende legers vaak 

niet worden vermeld. Aan de rand van het Veeven 

zien we een begroeide wal die is ontstaan doordat 

mensen eerst de troep uit de omgeving op een hoop 

gooiden voordat ze het veen gingen ontginnen, 

vanaf 1910 ongeveer. Iets ten oosten van dit ven is 

een gemaaid veldje waar stroken vegetatie zijn 

blijven staan voor de insecten. We zien een Icarus-

blauwtje op Rolklaver en een Veldkrekel. Voor 

vogelaars valt er meer te genieten: een Torenvalk 

die achter een Sperwer aangaat, een Roodborstta-

puit en een Wespendief, een Veldleeuwerik en een 

biddende Torenvalk.  
 

Op de grond zien we grote hoeveelheden Smalle 

weegbree, de waardplant van de Veldparelmoer-

vlinder. Voor de mens is het een delicatesse als je 

het besprenkelt met olie en een beetje zout en dan 

6 minuten in een hete oven bakt. Neem veel, want er 

blijft niet veel van over en het is heel lekker. Niet de 

heel grote bladeren, want die worden niet knappe-

rig. Mocht er niet voldoende Weegbree aanwezig 

zijn, dan werkt dit recept van Minke Greve ook  

met boerenkool. Gewoon een zak uit de winkel.  
 

Via een natter stukje grond, met bloeiende Struik-

hei, waterhoudend mos en Riet komen we op een 

schraler stukje waar we Klokjesgentiaan, Zonne-

dauw en Wolfsklauw zien. De ondergrond van het 

natte stukje is waarschijnlijk een restje veen, 

wijstverschijnselen zijn hier onwaarschijnlijk, op 

zo’n kleine schaal.  
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Verderop zien we Boerenzwaluwen, een grote groep 

Gele kwikstaarten, en er zijn ook Witte kwikstaarten 

gezien. We horen Boomklevers luid en duidelijk. Er 

zijn kennelijk veel Muizen te verschalken, daarom 

zien we verderop ook een mannetje Slechtvalk, zes 

Blauwe reigers en vier Buizerds. En.. toch wel de 

klapper van vandaag: een jonge Zwarte ooievaar, die 

een tijdje rondcirkelt. Het is nu de tijd dat jonge 

roofvogels door de ouders verjaagd worden en het 

zelf moeten zien te redden.  

Zwarte ooievaar - Foto: Jacques van Kessel 

Op het laatste stukje van de tocht zien we nog een 

stel prachtige zwammen onderaan een boom. De 

“geleerden” zijn het niet eens of het een Lakzwam 

of een Dikrandtonderzwam is. Voor beiden is wat te 

zeggen.  

 

Met veel dank aan de geleerden en begeleiders 

nemen we bij het vertrekpunt afscheid, we zijn het 

erover eens dat de wandeling een plezierige 

tijdsbesteding was. Al was het maar vanwege die 

Ooievaar.  

 

Verslag excursie naar de Plateaux op 7 september 

Marijke van Noort 

Na de zomer is het excursieseizoen in volle 

hevigheid losgebarsten, elke week kunt u wel op 

pad met de KNNV Eindhoven.  
 

Deze zaterdag is het vroeg vertrekken, tegen negen 

uur verzamelen 10 personen zich vlak bij de 

Belgische grens, want het is een excursie in een 

grensoverschrijdend gebied, de Plateaux.  
 

Boswachter Michiel Hendrix gaat ons rondleiden in 

het gebied, dat sinds 1982 aan de Nederlandse kant 

van Natuurmonumenten is, en aan de Belgische 

kant van Natuurpunt. Vlak daarvoor was het gebied 

een tijdje van een particulier geweest, die een deel 

flink had doorgeploegd, wat helemaal niet mocht. 

Bodemprofiel verstoord, op zijn zij gegooid, de 

sporen zijn nog terug te zien op de heide. Ook de 

waterdichte laag was doorgeploegd. 
 

Bij de aankoop was het vooral te doen om de 

vloeiweiden, het wateraanvoerend kanaal en de 

bevloeiingsrechten. Al snel staan we op de vloei-

weide, kort gemaaid, met gras en vooral veel Smalle 

weegbree. Het is een hellend vlak, met bovenaan het 

wateraanvoerende kanaal, de spijssloot of boven-

sloot, die dwars op de helling is gegraven. Haaks 

daarop zijn er om de paar meter kleine geultjes, de 

zogenaamde zoefjes, uitmondend in de ondersloot. 

Om ook de achterste zoefjes van water te voorzien 

wordt de bovensloot gemanipuleerd met plaggen. 

Het onderhoud van het bevloeiingssysteem is 

arbeidsintensief. Je kunt 2 van de 17 percelen 

tegelijk bevloeien, na een paar weken zijn de 

volgende perceeltjes aan de beurt. Vanaf een 

tijdelijk uitzichtpunt is het bevloeien een 

spectaculair gezicht. Het restwater van de vloeiwei-

den werd via de Dommel afgevoerd, dat merkten ze 

als Eindhoven onder water stond.  
 

Vloeiweides zijn soms eeuwen oud, maar deze is 

van ca. 1850, op initiatief van een heer Clermont. 

Het idee was om het groeiseizoen te verlengen door 

de weiden te bevloeien met relatief warm beek-

water. Naast het water en de warmte is de mineraal-

voorziening van belang, je ziet op sommige plekken 

een witte waas van kalkaanslag door de irrigatie. 
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Dankzij de kalk groeit er veel Herfsttijloos. Niet een 

laatbloeiend bolgewas, maar juist extreem vroeg: de 

bloemen van nu geven pas zaad en bladeren in het 

voorjaar. Waarschijnlijk zijn de planten oorspron-

kelijk rond 1850 meegekomen vanuit Italië, moge-

lijk in een zaadmengsel. Ook Sleutelbloemen 

hebben kalk nodig, in het voorjaar vinden we hier 

Gulden sleutelbloem.  
 

 

 

Na de oprichting van België in 1830 werden kanalen 

gegraven voor transport en voor vloeiweides. Ze 

stonden in contact met het kalk- en mineraalrijke 

Maaswater. Vloeiweides waren bedoeld als hooiland, 

dat maakte meer vee mogelijk, waarmee meer mest 

vrijkwam en de landbouw werd verbeterd. Het 

dorpje Lommel-Kolonie heeft daar een tijdje van 

geprofiteerd, maar de boerenbedrijfjes bleken niet 

te handhaven. Later zijn veel vloeiweides beplant 

met populieren voor houtvoorziening.  
 

Wim van der Ven doet de inventarisatie en we 

treffen Sint-Janskruid, Boterbloem, veel Duizend-

blad, Glad walstro en een klokjessoort. Het giftige 

Jacobskruiskruid breidt flink uit, wat goed  

is voor insecten.  

We lopen naar een populierenbosje waar een pad  

de Herfsttijloos heeft verdrongen. De schaduw van 

de bomen benadeelt de weideplanten, maar Vleer-

muizen en vogels zoals de Wielewaal profiteren 

ervan. Langs een aangelegd kanaaltje komen 

beeksoorten voor, zoals de Gewone bronlibel. 

Het Belgische deel van de vloeiweiden was 20 jaar 

geleden overwoekerd met Vlier, na beter onderhoud 

zien we er Knolsteenbreek, Margriet en Vroege 

zegge.  
 

Op ons pad treffen we een grenspaal, overschaduwd 

door een grote grenseik: een paal was nog eens 

makkelijk een paar meter te verplaatsen, maar een 

boom niet. Het pad is verhard met giftig afval van 

de zinkindustrie in Overpelt: zwarte, glasachtige 

slakken en giftige zinkassen, er groeit niks op.  
 

Via een hoge brug, hoog voor de afvoer van hooi 

met hoog beladen schuiten, lopen we op Belgisch 

grondgebied naar de droge heide. Na decennialang 

begrazen is de grond behoorlijk voedselarm. We 

zien Dwergviltkruid, een Kleine vuurvlinder, Boe-

renzwaluwen, een Geelgors en een Veldleeuwerik.  
 

Het terrein was oorspronkelijk landbouwgrond, dat 

vanaf 1940 was bemest met fosfaat. Na 1980 is 40 

cm grond afgegraven om tot “normale” fosfaat-

waarden te komen. Als je dat via maaien en afvoer 

zou willen bereiken ben je minstens 10 jaar bezig. 

De enorme hoeveelheid afgegraven grond is ge-

bruikt voor de aanleg van de A2. Daarna is in het 

terrein nieuw reliëf aangebracht, met afwisselend 

hoogten en laagtes. In de nattere stukken zien we 

veel Klokjesgentiaan, Moeraswolfsklauw, Zonne-

dauw, Koningsvaren, Schildereprijs, Dwergzegge, 

Veelstengelige waterbies en Bruine snavelbies, 

Oeverkruid, Moerasdroogbloem en Gewone 

waternavel.  
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Klokjesgentiaan 
 

Oorspronkelijk was het Klotven een hoogtepunt van 

soortenrijkdom, tegenwoordig is het ingehaald door 

het Veeven. We treffen er Egelboterbloem, Trekrus, 

Bleekgele droogbloem, Duizendguldenkruid, Kleine 

leeuwentand, Moerashertshooi en een Moeraswes-

penorchis. Ook zien we Kruipwilg en Klein war-

kruid, voorheen Duivels naaigaren. En veel Water-

crassula, een invasieve exoot, die waarschijnlijk via 

Ganzen wordt verspreid. Afgraven helpt niet, 

afdekken wel en mogelijk houdt concurrentie van 

Oeverkruid, Moerashertshooi en Pilvaren de 

Crassula beheersbaar.  
 

Na vestiging van bepaalde planten in een gebied 

volgen bijbehorende insecten ongeveer 10 jaar later, 

zoals het Gentiaanblauwtje de Klokjesgentiaan 

volgt.  
 

Ook in het noordelijk deel van de wandeling is inge-

grepen om de natuur te herstellen: in een voormali-

ge maïsakker zijn 15 vennen (opnieuw) uitgegraven. 

In natte winters zijn er overloopjes, en gaan er 

kleine beekjes stromen. We zien er de zeer 

zeldzame Dwergdraadgentiaan. 

 

Dwergdraadgentiaan 

En verder Dwergvlas, dat bloeiend een bleekrose 

gloed geeft, Knolrus, Heelblaadjes en Hertshoorn-

weegbree. Ook een Bruine kikker en een Levendba-

rende hagedis zijn van de partij. 

Dwergvlas 

We zien een Distelvlinder en een prachtige Oranje 

luzernevlinder, die Gerard Vos op foto weet vast te 

leggen.  
 

 

 

We verlaten de droge heide via een vrijstaand hek 

en lopen terug naar de parkeerplaats. Een mooi 

beekje waarin vis en IJsvogeltjes worden aangetrof-

fen bevat restwater van de vloeiweiden en dat is  

van oorsprong Maaswater.  
 

Voordat we bij het eindpunt aankomen gaan we 

naar het Palenterrein, bestaande uit 3 delen, in 

totaal 17 ha. Hier werden in het verleden boom-

stammen uit België en Luxemburg bewerkt en 

opgeladen voor transport naar de randstad om als 

heipalen te dienen. De bodem van het terrein werd 

verhard met zinkassen en boerderijpuin. Van de 

bodem is 80 % inmiddels weer afgevoerd, wat blijft  
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is een kalkminnende vegetatie, en vegetatie 

afkomstig uit Luxemburg. Aanvankelijk werd er 

weinig gemaaid, maar nu weer elk jaar, om 

dominante soorten te verwijderen.  
 

We treffen er bijzondere soorten als Cipreswolfs-

melk, Avondkoekoeksbloem, Kaal breukkruid, 

Slangenwortel, Duinriet, Korrelganzenvoet, 

Zandteunisbloem, Kruidvlier en Melige toorts.  

 

Dankzij de toelichting van Michel over de 

oorsprong, de bewerking en het beheer van het 

gebied is het voor ons gaan leven en hebben we 

samen veel bijzondere soorten waargenomen. 

Ondanks de sombere voorspellingen hield het weer 

zich tijdens de wandeling bijzonder goed, het was 

dus weer een goed bestede zaterdagmorgen. Met 

dank aan Trudy voor de organisatie en aan Michel 

voor de boeiende achtergronden.

 

Kort verslag van een redelijk lange wandeling:  

Excursie naar landgoed de Wolfsberg op 9 november 

Marijke van Noort 

Met 8 personen in 2 auto’s rijden we naar landgoed 

de Wolfsberg aan de rand van Groesbeek. De laatste 

kilometers met de auto genieten we al van prachtige 

herfstkleuren in de bossen, met voornamelijk 

Beuken.  
 

 

Het is een stuwwallenlandschap onder Nijmegen, op 

de grens van Gelderland en Limburg. De bergen en 

dalen zijn ontstaan in de ijstijd, toen er een ijsberg 

van 250 meter hoog in dit gebied lag. Die kan wel 

wat puin opschuiven. Onderweg komen we ook wat 

grote stenen tegen, die als markering van de 

grenzen van verschillende landgoederen worden 

gebruikt. De wandeling start bij het naar de Wolfs-

berg genoemde restaurant vanwaar we prachtig 

zicht hebben op de rest van Groesbeek.  
 

Afgezien van wat verkeersgeluid stap je hier meteen 

de natuur in en lopen we over een dik bladeren-

tapijt. Het is allemaal kletsnat, wat zal het ritselen 

als je hier in een droge periode loopt. Met een 

bladblazertje zou er geen beginnen aan zijn, nog 

niet met 100 bladblazers.  
 

Door alle nattigheid zijn er ook veel paddenstoelen. 

Niet veel soorten, maar wel veel exemplaren. 

Hoewel Josefien erg haar best doet om hetgeen ze 

vorige week tijdens de paddenstoelenexcursie in 

Erp geleerd heeft aan ons te vertellen, missen we 

een mycoloog. Daarom is Josefien vandaag de 

expert! 
 

Waaiertje  
 

Om te beginnen vinden we Eekhoorntjesbrood, dat 

bij beuken groeit. Er staan heel wat flinke boter-
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hammen. We zien grote Nevelzwammen in flinke 

hoeveelheden, meestal in een kring, Porselein-

zwammen, Franje-elfenbankjes en gewone 

Elfenbankjes, Stinkzwammen, Inktzwammen, 

Vliegenzwammen, Geweizwammetjes, Sombere 

honingzwammen, waarschijnlijk ook Heksenboter.  
 

Porseleinzwammen. Van die fijne bone-china. 

En hele verzamelingen Draadknotszwammen.  

Draadknotszwammen 

Die sombere honingzwam ruikt lekker, die zou wel 

in de pan mogen. Wildpluk wiki meldt erover dat de 

hoed wel eetbaar is, nadat de zwam gekookt is en 

het kookwater is weggegooid. Maar dan nog smaakt  

hij harsig en kan hij speekselproductie stimuleren. 

Daarom worden kleine hoeveelheden aangeraden. 

Toch maar niet in de pan dan. 
 

 

Sombere honingzwam 
 

Naast een Rat die over het fietspad rent zien we een 

paar Reetjes oversteken. Vogels zijn er meer, we 

horen Boomklevers, Roodborstjes, zien Grote bonte 

spechten zich verstoppen en aan het eind van de 

wandeling hoort Carla nog een Glanskop. Nadat ze 

het geluid had geïmiteerd hoorden de anderen hem 

ook.  
 

Naast de vele Beuken zien we uiteraard ook Eiken, 

Tamme kastanjes, Douglassparren, Grove dennen, 

Larixen, Corsicaanse dennen en vlakbij het eind-

punt, terug op het landgoed de Wolfsberg, treffen 

we bladeren van de Tulpenboom. Tulpenbomen en 

andere exoten zoals Taxus (wel inheems, maar 

zeldzaam), Metasequoia’s, Hulst en Rododendrons 

werden vaak aangeplant bij landgoederen. Mis-

schien staan we zelfs wel bij een oud arboretum. 

Ginkgo’s zien we er niet, maar die passen ook wel  

in dit rijtje.  
 

Aan het eind van de wandeling hebben we er 10 km 

opzitten, dat zijn weer 13.000 passen voor deze 

sportieve excursie. Na een klein uurtje rijden zijn 

we weer terug in Eindhoven, op tijd voor nog wat 

activiteiten in de late middag.  
 

Rob en Annemiek, dank voor het organiseren van 

deze heerlijke wandeling door een statige 

omgeving! Altijd beter dan thuis zitten of achter je 

boodschappen aanjagen.  
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Verslag van de excursie naar de Kraaijenbergse Plassen 

op 10 november 
 

Hans van Sprang  

 

Een dagverslag 

Is een verslag dat mag 

Niet een verslag dat moet 

Dat maakt veel goed. 

Als je de ruiten van de auto moet krabben voor je 

kunt vertrekken, dan is het november. Mooi en 

droog, maar wel november. Via Vaartbroek, 

winkelcentrum in Noord-Eindhoven naar Grave en 

dan door naar de ringweg om de Kraaijenbergse 

plassen. Nooit is de Maas ver weg en steeds bleef de 

plas links liggen. Maar wat een weer. Vanaf het 

begin schijnt de zon en al rond een uur of 10 is het 

gewoon aangenaam, terwijl de temperatuur 

nauwelijks 10 graden is. Als ik dit in juli had 

opgeschreven had iedereen me voor gek versleten 

en in November zit je met 9 graden uit de wind om 

10 uur te genieten. Want er was veel te genieten. 
 

Het was maar een kleine groep van 7 mensen die dit 

keer mee ging op expeditie. Stukje rijden, uit de 

auto via een te klein en te smal draaihekje naar de 

waterkant vogels observeren en dan weer een stukje 

rijden en…. Een luie rondrit eigenlijk. Maar was er 

ook wat te zien?  Niets wereldschokkends, laat dat 

duidelijk zijn. Wel in hoofdlijnen wat je kan 

verwachten. Ongeveer alle soorten eenden die er in 

Nederland in deze tijd bivakkeren in de binnenwa-

teren, inclusief een Pijlstaart en een exclusieve 

melange van ganzen, waaronder een aantal als 

acrobaten door de lucht fladderende Rietganzen.  

Wel verrassend was het volledig ontbreken van 

plevieren of steltlopers op de strandjes en  

eilandjes in dit gebied. Alsook het feit dat we pas 

vrijwel aan het einde van de rit 3 Buizerden op 3 

paaltjes zagen als eerste teken van de aanwezigheid 

van roofvogels.  
 

Ik neem je mee in gedachten naar een mooie plas. 

Zeker 100 meter tot de overkant. Even de ogen 

dicht. Voel de warmte van de zon die nog steeds 

overweldigend is in de frisse ochtendlucht. Doe dan 

je ogen weer open. Over het water zie je een flits, 

een blauwe flits, die schuin op je af komt en dan 

scherp afbuigt naar de andere oever. Daar verdwijnt 

de flits in de ondergroei en is en blijft onvindbaar. 

Maar die flits, die heerlijke blauwe flits. Twee keer 

de IJsvogel ontmoet deze zondag, wat een weelde. 
 

Natuurlijk doen we vaak wat dramatisch over het 

feit dat we steeds minder soorten gaan zien op 

steeds meer plekken. Dat lijkt ook vandaag weer het 

geval te zijn. In zo’n prachtig gebied zou je meer 

dan 25-30 soorten willen waarnemen, ook in deze 

tijd van het jaar. Maar in plaats van in een pessimis-

tische beschouwing daarop in te gaan, doe ik mijn 

ogen gewoon even dicht. Ik voel de warmte van de 

zon en weet dat, als ik ze weer opendoe, er zo nu 

en dan een wonder gebeurt waar ik intens van kan 

genieten.

De Stichting Fondsen van de KNNV                        

Met onderstaande bijdrage wil het bestuur van de 

Stichting Fondsen van de KNNV graag meer bekend-

heid geven aan de stichting. 
 

Het doel van de Stichting is het financieel onder-

steunen van alle geledingen van de KNNV. Hierbij 

kan gedacht worden aan:  
 

• Het verlenen van subsidies voor publicaties  

van afdelingen en werkgroepen van de KNNV. 

• Het bijdragen aan bijzondere bijeenkomsten  

gericht op de doelstellingen van de KNNV. 

 

• Het subsidiëren van projecten die aan de KNNV- 

doelstellingen voldoen. 

• Het ondersteunen bij de aanschaf van noodza-

kelijke apparatuur zoals bv. microscopen.  

 
Bestuursleden van de stichting worden benoemd 

door het landelijk bestuur van de KNNV.  
 

In 2019 werden drie financiële ondersteunings-

verzoeken gehonoreerd:  
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Het eerste verzoek betrof de uitgave van een boek 

over “25 jaar onderzoek, onderzoekers en biodi-

versiteit” van het gebied De Kaaistoep door de 

afdeling Tilburg. 
 

 

 

Het tweede verzoek betrof een bijdrage voor de 

landelijke studiedag “Grassen en Schijngrassen" die 

op 18 mei 2019 op verzoek van het landelijk 

bestuur door de afdeling Wageningen en omstreken 

te Renkum werd georganiseerd. 

Het derde verzoek verschafte de afdeling Delfland 

een bijdrage voor de aanschaf van zaklantaarns  

ten behoeve van monitoringactiviteiten vissen en 

vleermuizen door de studiegroepen Vissen en 

Zoogdieren van de afdeling.  

  

Ondersteuning gevraagd 
 

De stichting is momenteel bij gebrek aan rentebaten 

voor haar activiteiten afhankelijk van onder andere 

giften. Ook de Stichting Fondsen is een door de 

Belastingdienst erkende Algemeen Nut Beogende 

Instelling (ANBI). Dat wil zeggen dat schenkingen en 

giften aan de Stichting onder voorwaarden afgetrok-

ken kunnen worden bij de aangifte inkomsten-

belasting. Verkrijgingen uit nalatenschappen zijn 

door deze erkenning zelfs vrijgesteld van schenk- 

en erfbelasting.  
 

Lees meer over de Stichting Fondsen en op welke 

wijze de Stichting Fondsen van de KNNV kan 

worden ondersteund op www.knnv.nl/stichting-

fondsen.  
 

Een gift overmaken kan via rekening NL19 ABNA 

0498 3289 88 t.n.v. Stichting Fondsen van de KNNV 

te Driebergen-Rijsenburg. Alvast heel hartelijk dank 

voor een ondersteuning ten behoeve van bijzondere 

projecten van KNNV-afdelingen en andere KNNV-

geledingen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekening: Annemarie Schrover-van Bokhoven 
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Mag er bij ons een zonneveld of windpark komen? 
Onder welke voorwaarden zou dat mogen?  

Welk effect heeft de energietransitie op onze directe leefomgeving én op onze natuur? 

 

Plonie van Campen en Han Monteiro  

 

Op donderdagavond 24 oktober organiseerde de 

Brabantse Milieufederatie (BMF) een bijeenkomst  

voor haar ‘groene’ achterban in Zuid-Oost Brabant.  

In Nederland zijn 30 RES-regio’s, waarvan 4 in Brabant. 

RES betekent “Regionale Energie Strategie”. Onze RES-

regio is de Metropoolregio Eindhoven, bestaande uit  

21 gemeenten. 

De BMF vertegenwoordigt ons bij de RES-bijeenkom-

sten en wil regelmatig met ons afstemmen. Namens  

de KNNV Eindhoven zijn Han en ik op deze BMF-

bijeenkomst aanwezig om mee te praten over ge-

schikte en ongeschikte locaties voor windmolens en 

zonnevelden en over de randvoorwaarden die nodig 

zijn. 

De energietransitie is een complexe transitie, want aan 

de ene kant koesteren we de natuur en aan de andere 

kant willen we van fossiele brandstoffen af.  

Daarom is het van belang om te weten wat de totale 

elektriciteitsopgave is en met welke energiebronnen 

(wind, zon, warmte) we dit gaan opwekken, en waar we 

dit gaan doen. Voor Brabant ligt er een opgave van 16 

PJ (petajoule) energieopwekking. Dit betekent 4 PJ per 

regio.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Om 4 PJ op te wekken zijn 150 windmolens of 10  

km2 zonnevelden nodig, of een combinatie daarvan. 

Een BMF-medewerker legde uit dat bronnen als 

waterstof, kernfusie en groen gas nog niet ver genoeg 

zijn ontwikkeld om in 2030 de klimaat-doelstellingen 

te halen. Ná 2030 kunnen deze technieken mogelijk 

wel ingezet worden. De RES kijkt met name naar groot-

schalige zon- en windenergie, omdat dit bewezen 

technieken zijn. 

Wat betekent dat voor onze ‘Metropoolregio 

Eindhoven’?  

Er komt een topografische kaart op tafel met o.a. 

bebouwde gebieden, natuurgebieden en vliegvelden 

met aanvliegroutes. Op deze kaart is duidelijk te zien 

dat er in onze regio (te) weinig ruimte is voor windmo-

lens en zonnevelden. Toch zullen we moeten voldoen 

aan de elektriciteitsopgave, maar hoe? Het is dus van 

groot belang dat wij als groene organisaties meeden-

ken en meepraten over randvoorwaarden die nodig 

zijn. Energiebesparing is daarbij cruciaal, want energie 

die je niet gebruikt hoef je ook niet op te wekken. 

 

 
 

Voor aanbrengen van zonnepanelen heeft de BMF 

nevenstaande “zonneladder” opgesteld. Daarin staat 

o.a. dat eerst ‘no regret’ maatregelen 

genomen moeten worden, dus eerst alle 

daken  

van huizen, bedrijven, scholen  

en geluidschermen vol zonnepanelen. 

Zie: tinyurl.com/t3lgvc6  
 

Verder is het belangrijk te weten dat de 

gemeenteraden, waterschappen en 

Provinciale Staten uiteindelijk over de RES 

beslissen. De planning voor de RES is: 

Eerste versie 1 dec. 2019 en concept-versie 

op 1 juni 2020. 

  



 22 

Uit de historie van de Venkraai – Aflevering 15
 

Jelle Schuurmans 

Ook in 1957 was de afdeling behoorlijk actief met  

43 excursies waarvan 3 busexcursies, 7 lezingen,  

1 oriëntatietocht en 3 korte kampjes. En dan nog 

diverse activiteiten van de werkgroepen. 

Van de convo voor mei is hier het eerste deel afgedrukt.  

In dit jaar bevatten een aantal convo's afbeeldingen met 

kleur. 
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Verslag van een wandeltocht door Portugal 
 

Jan Schellekens 

 

In het voorjaar heb ik samen met mijn broer een 

lange wandeltocht gemaakt door Portugal en een 

deel van Spanje. Wij liepen de Via Lusitana. Dat is 

een camino, een pelgrimsweg. De route begint in 

Vila Real de Santo Antonio, de kustplaats aan de 

grens met Spanje, en loopt naar het noorden, waar 

hij Portugal verlaat en in Spanje doorloopt naar 

Santiago de Compostela, de beroemde bedevaarts-

plaats en eindpunt van vele pelgrimswegen. Deze 

route wordt weinig belopen. Pas vijf dagen voor 

onze eindbestemming ontmoetten we andere 

wandelaars.   
 

Mijn broer en ik zijn bijna acht weken onderweg 

geweest. Dat is lang, maar zo hebben wij het niet 

ervaren. De tocht bood zo veel afwisseling en 

voerde ons door zulke mooie landschappen dat 

bijna iedere dag een feest was. Daar kwam bij dat 

we bijna alle dagen mooi weer hebben gehad: veel 

zon en prettige temperaturen.  
 

Wij zijn onze tocht begonnen op 11 april en bereik-

ten de eindbestemming op 5 juni. We hebben met 

opzet gekozen voor de lentemaanden omdat de 

natuur dan, volgens ons, op zijn mooist is: de 

meeste planten staan in bloei, en de vogels laten 

zich volop zien en horen. En bovendien is het nog 

niet zo warm.  

Het eerste deel van onze tocht liepen we door 

dunbevolkte, voornamelijk vlakke gebieden. Toen 

we, na zo’n 400 km lopen, de Taag waren overgesto-

ken, veranderde het landschap. Er woonden meer 

mensen, er was meer welvaart, er kwam meer 

variatie in de landbouw en het werd heuvelachtig. 

Nog verder naar het noorden werden de bergen  

nog hoger en toen we net de grens met Spanje  

over waren, bereikten we ons hoogste punt op  

1270 meter. We trokken vaak een bergrug over,  

en hoewel dat fysiek zwaar is, werden we steeds 

beloond met prachtige vergezichten.  
 

Ik zal proberen te beschrijven wat wij zoal tegen-

kwamen qua flora en fauna op onze lange tocht. 

Mijn verslag zal oppervlakkig zijn: mijn broer 

en ik legden iedere dag grote afstanden af en 

hebben niet vaak stilgestaan. Alleen al daardoor 

hebben we veel gemist. Daar komt nog bij dat ik 

geen kenner ben van de plantenwereld, en ook 

weinig weet van vlinders, insecten, reptielen en 

zoogdieren. Ik heb alleen wat verstand van vogels.    

De eerste drie weken liepen wij door een licht 

glooiend landschap bestaande uit steppeachtige 

graslanden en “montadas”, parkachtige gebieden 

met verspreid staande Steeneiken en Kurkeiken. 

Ook zijn er op sommige plaatsen dennen geplant  

en hier en daar Eucalyptus. Er is weinig landbouw.  

Op de graslanden en in de montadas lopen runde-

ren en schapen. Volgens de reisgidsen moeten er 

ook varkens rondlopen, maar die hebben wij niet 
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gezien. Soms loop je langs graanvelden en hier en 

daar zie je olijfgaarden en wijngaarden. Op de niet 

ontgonnen terreinen groeien Steeneiken, Brem, en 

mediterrane stekelige struiken, en daar zie je overal 

witte Cistusrozen en Vlinderlavendel. Ook talrijk 

zijn Rozemarijn en Tijm. Verder wordt het land-

schap verfraaid door Rotsroosjes en Gevlekt zonne-

roosjes. Aan de randen van de dorpen staan vaak 

Cactussen en hier en daar een Agave.  

De graslanden, die niet of nauwelijks bemest 

worden, zijn in de lente één zee van kleuren. Soms 

kleuren de velden romig wit, dan is Knopherik de 

dominante plant, soms paars, dan staat het veld vol 

met Slangenkruid, en vaak ook geel: dan heeft de 

Gele ganzenbloem de overhand. Massaal bloeiende 

Zuring en Witgele ganzenbloem geven de velden 

weer een andere kleur. Tussen de Kurkeiken in de 

montadas komen dezelfde planten voor.  

 

 

Op één plek zagen we tussen de Eiken een veld met 

Inkarnaatklaver, heel mooi! 

Inkarnaatklaver 
 

 

De bermen langs de weg staan in de lente vol 

bloemen van allerhande formaten, vormen en 

kleuren. Ik noem er enkele. Wij zagen Hennepnetels, 

allerlei soorten distels, meerdere soorten Lathyrus 

en Wikke, Silene colorata (een soort Koekoeks-

bloem), Blauwe ossentong, Kuifhyacint, en Brem-

raap. Een lust voor het oog. Al even mooi waren de 

Vogelmelk, het Zandblauwtje en de Lange ereprijs. 

In de Algarve zagen we op twee plaatsen de 

Kardoen. Andere planten die ons opvielen waren de 

Affodil, de Aronskelk, en de wilde Gladiool. In de 

heldere stroompjes, die we vaak doorwaadden 

omdat er geen brug was, zagen we grote bedden 

Waterranonkel.  
 

Aan vogels geen gebrek in de Algarve en de 

Alenteju. Al wandelend word je steeds vergezeld 

door Grauwe gors, Roodborsttapuit en Nachtegaal. 

Af en toe hoor je een Graszanger. Op de velden zie 

je (en hoor je) Kuifleeuweriken en Kortteenleeuwe-

riken en soms ook Kalanderleeuweriken. Tot mijn 

geluk heb ik ook een aantal keren de Kleine trap 

mogen horen. In graanvelden zijn Kwartels een 

algemene verschijning, en er ging geen dag voorbij 

zonder Rode patrijzen. We zagen ook elke dag 

Blauwe eksters, en Bijeneters. In de Kurkeiken zie  

je af en toe een Roodkopklauwier en daar leven 

Boomleeuweriken, Boomkruipers, Boomklevers en 

spechten. Het struikgewas is het domein van de 

Kleine zwartkop. Als we een riviertje overstaken 

was er altijd wel een Cetti’s zanger en daar zagen 

we vaak de Roodstuitzwaluw, en, bij bruggen in een 

rotsachtig landschap, de Rotszwaluw.  
 

In de dorpen wemelt het van de Huiszwaluwen, 

Gierzwaluwen en Zwarte spreeuwen, en er nestelt 

altijd wel een Ooievaar, met inwonende Huismus-

sen. Ik had verwacht er vanaf dag één de Zwarte 

roodstaart aan te treffen, maar dat gebeurde pas 

twee weken later, en vanaf toen zagen we ze in elk 

dorp. Een algemene verschijning, vooral aan de 

rand van de dorpen, is de Hop. Eind april versche-

nen de Wielewaal en de Koekoek. Eén keer zagen we 

de Kuifkoekoek.   
 

We hebben niet zo gek veel roofvogels gezien. Dat 

kan met de jacht te maken hebben: Portugese jagers 

vervolgen roofvogels. Op één plek, in een grootscha-

lig landbouwgebied, zagen we vier Grauwe kieken-

dieven, man en vrouw. Bijzonder was de waarne-

ming van een Grijze wouw. Meer algemeen zijn de 

Zwarte wouw en de Dwergarend. Het duurde lang 

voor we onze eerste Vale gier zagen.   
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De grote stuwmeren leveren bijna nooit interes-

sante vogels op, maar bij de kleine meertjes kan het 

meevallen: ik noteerde bij een klein plasje Witte 

Kwikstaart, Grote karekiet, Meerkoet, Waterhoen, 

Dodaars, Wilde eend en Krakeend. Bij een ander 

meertje zagen we honderden Koereigers. Overigens 

zagen we zo nu en dan ook Waterschildpadden op 

stenen aan de rand van een meertje van de zon 

genieten. En nu ik het toch over ander gedierte heb: 

twee keer zagen we een Vos, waarvan een keer met 

jongen, enkele keren kruisten Reeën ons pad, en we 

zagen ook een Wild zwijn de weg oversteken. 
 

Bij de Taag verschenen de eerste serieuze heuvels, 

en dat ging zo door tot in Noord-Portugal, waar de 

heuvels uitgroeiden tot bergen. In deze contreien 

zagen we boven op de heuvels vaak grote rotsblok-

ken van graniet, door de erosie afgerond, met soms 

bizarre vormen.  Dat deze rotsen ook in vroeger tijd 

tot de verbeelding spraken, werd ons duidelijk toen 

we bij zo’n monumentale rotsformatie op een 

prehistorische begraafplaats belandden. 

 

Na het passeren van de Taag veranderde het 

landschap. Er was meer grond in cultuur gebracht, 

er werd vaker op het land gewerkt, en in de dorpen 

zag je meer nieuwbouw. De vegetatie veranderde 

ook. De Steeneiken en Kurkeiken verdwenen, en 

daarvoor in de plaats kwamen Zomereiken, Essen, 

Tamme kastanjes, en bij de riviertjes Wilgen en 

Elzen. De bontgekleurde bloemenweiden waren 

grotendeels verdwenen. In de bermen verschenen 

nieuwe planten. Zo zagen wij veel Lupinen: gele, 

blauwe en tweekleurige, en enkele Orchideeën: de 

Tongorchis en de Gevlekte orchis. Op wat hoger 

gelegen plaatsen groeiden Sterhyacinten. Op één 

plaats zagen we een groep prachtige lichtblauwe 

Irissen: de Iris xiphioides. Een opvallende plant was 

de Linaria trionithophora, een soort Leeuwenbek, en 

ook bijzonder was de Bitterkruidbremraap. 

Tongorchis  

 

Inmiddels was de brem gaan bloeien en alle niet in  

cultuur gebrachte hellingen waren felgeel gekleurd. 

We kwamen in een gebied waar heel veel fruitbo-

men stonden en waar helaas ook veel met chemi-

sche onkruidverdelgers werd gespoten.  

Er was een grote variatie aan fruit: Kersen, Appels, 

Peren, Perziken, en Pruimen. In één gebied zagen we 

boomgaarden met bloeiende en heerlijk geurende 

Vlierstruiken. Die werden daar gekweekt ten 

behoeve van de cosmetische industrie. 
 

Toen we de Douro overgestoken waren, kwamen  

we in een streek waar op ingenieuze wijze alle 

hellingen waren omgebouwd tot terrassen. Het 

bood een schilderachtig aanblik. Op vrijwel alle 

terrassen werden Druiven geteeld.   
 

In deze gebieden zagen we andere vogels, hoewel 

we gelukkig nog lange tijd verblijd werden met de 

roep van Wielewaal, Nachtegaal, Hop en Koekoek. 

Maar de Bijeneters, Kwartels en Rode patrijzen 

waren verdwenen, en we zagen ook steeds minder 

Roodstuitzwaluwen en Grauwe gorzen. Zelfs de 

Ooievaars verdwenen uit beeld. Maar er kwamen 

andere vogels voor in de plaats. Nu zagen we de 

Grijze gors, en we hoorden Winterkoningen, Rood-

borsten en Zwartkoppen, en zo nu en dan een Grote 

lijster. De Zomertortel werd een vaste gast.  

En dan waren er nog een aantal leuke verrassingen, 

zoals een jagende Slechtvalk, twee paartjes 

Slangenarenden, en een Rode Wouw.  
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We werden ook blij van de zang van een Draaihals. 

Maar het allermooist was de Rosse waaierstaart die 

in een dennenbos ons gezichtsveld in kwam glijden, 

een kort moment zijn prachtige staart spreidde, en  

toen weer verdween tussen de bomen.  
 

Nog verder naar het Noorden, dicht bij Spanje, 

kwamen we in een gebied met hoge bergruggen die 

vol stonden met Gele en Witte brem. Daar groeiden 

ook Boomhei, Struikhei, Dophei en Engels gras. Het 

is een streek waar het in de winter erg koud kan 

zijn. De oudere huizen in de dorpen zijn alle van 

grote blokken graniet gebouwd. Bij een van deze 

dorpen maakten we een uitstapje naar een oude, 

vervallen abdij en daar zagen we drie prachtige 

Parelhagedissen.  
 

 

 

In deze streek zagen we de meeste vlinders. Er 

vlogen veel Kleine vuurvlinders, Blauwtjes en 

Witjes, en een enkel Groentje. We zagen ook een 

Dambordje, enkele Moerasparelmoervlinders, en 

een Argusvlinder. Al eerder hadden we in de 

Alentejo Oranje Luzernevlinders en Oranjetipjes 

gezien. Daar zagen we ook een Keizersmantel en 

enkele Konings- en Koninginnepages.  

Moerasparelmoervlinder 
 

In Spanje aangekomen lieten we het gebergte achter 

ons, en liepen we door een heuvelachtig landschap 

dat geleidelijk steeds meer werd bepaald door 

menselijke activiteiten. Meer dorpen, meer wegen, 

spoorlijnen, varkensstallen met bijbehorende stank, 

het leek wel wat op Nederland. Veel weilanden, hier 

en daar een wijngaard, en veel Eucalyptusbossen. 

Maar ook mooie holle wegen, omzoomd door oude 

Zomereiken en Tamme kastanjes, met een onderbe-

groeiing van Varens.  
 

Hoe dichter je bij Santiago komt, hoe drukker het 

wordt. Toch hoorden we in de avond, door het open 

raam van een logement, de Nachtzwaluw snorren, 

en toen we Santiago inliepen zagen we vanaf een 

brug twee Mandarijneenden.  
 

Het was een mooie afsluiting van een prachtige, 

lange wandeltocht die mij nog lang zal heugen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Tekening: Jan Schellekens 
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Kraanvogelfeest 
 

Achilles Cools 

 

Van al onze vogels is de kraan de grootste en de 

hoogste van gestalte. Hij heeft een scherpzinnig 

verstand en een heldere stem. Zijn verlengde luchtpijp 

is gebouwd als een muziekinstrument. Schallend kan 

hij ermee trompetteren, luid en verdragend. Hij kan er 

ook stilletjes intieme trombone-geluidjes mee uiten 

tegen zijn partner. Een ritueel hoogfeest waarbij vooral 

de mens niet welkom is.  
 

Kraanvogels zijn bang van mensen, dat hebben ze van 

het verleden. Een volslanke vogel werd altijd vervolgd, 

ook al was zijn vlees taai en moeilijk te verteren. Dat is 

ook zijn geluk. De Fransen zijn het afgeleerd om op 

kranen te schieten en daarom stijgt de populatie.  

Nu worden ze nog zelden bejaagd, toch blijven ze 

afstand houden.  
 

Op hun slaapplaatsen in veengebieden komen ze op  

de najaarstrek massaal samen. Ook daar zijn ze niet te 

benaderen, maar je kan er wel mee afspreken, je kan 

ze opwachten. Als je niet te dicht nadert, hoor en zie 

je ze duizendvoudig overvliegen, of ze staan met hun 

lange nekken naar je te kijken.  
 

Wij stellen onze verrekijker scherp in de Duitse 

Diepholzer Mooren. Grote V-formaties kraanvogels 

trekken een baan over onze hoofden. Twee uitkijkto-

rens geven bij de belangrijkste slaapplaatsen in de 

Naturschutzgebieten Neustädter Moor en Rehdener 

Geestmoor een imposant zicht op de avond-slaaptrek. 

Ook grauwe ganzen en enkele blauwe kiekendieven 

komen hier slapen.  
 

Wij zijn op tijd, het is nog volop licht, toch komen al 

enorme zwermen kraanvogels het veengebied binnen 

trekken. Schelle kreten weerklinken en worden 

beantwoord. Dezelfde betoverende roep die uit de 

wolken komt wanneer de kranen bij ons thuis 

overvliegen. Hier vult het kabaal heel de ruimte tussen 

hemel en aarde. De stemmen van mensen worden zo 

belachelijk klein onder de suizende wiekslagen en het 

koperen schallen. Zij zijn hier in de meerderheid.  

De scharen sluiten zich aaneen of vliegen verder uit 

elkaar, dalen of verheffen zich, waarna ze als een 

levend snoer aan elkaar worden gevoegd. Zo vormen 

ze een boog tot een halve O. Dat duurt maar even, de 

lijn van de troep verliest haar vorm. Het geluid 

daarboven sluit zich weer als op bevel. Van alle kanten 

weerklinkt hun roep. Het kijkpubliek beneden laat 

eveneens O's uit hun mond ontglippen. Terwijl zweven 

strakke wieken in kringen, de halzen uitgestrekt en 

met heldere stemmen vragend op een antwoord uit het 

veen. Dan steken ze hun poten uit. Het zijn Finnen, 

Noren en Zweden, op vaste doorreis over westelijk 

Europa. Hun eindpunt ligt in Spanje en Portugal. Er 

zijn jongen bij die voor de eerste keer de wereld gaan 

verkennen. Met hun kompas naar het zuiden.  
 

In de Diepholzer Mooren keren de kranen jaar na jaar 

terug. Het is nu oktober: de pijpenstrootjes in de 

venen kleuren karmijnrood, de turflaag is begroeid 

met fluoriserende veenmossen waarin de voorbije 

maanden altijd stilte huisde. Rond een half uur voor 

zonsondergang piekt het aanzwellend geluid en de 

massaliteit in de lucht. Je hebt genoeg aan je ogen en 

oren. De ene golf na de andere trekt over, aan elkaar 

verbonden met dunne linten. De horizon gevuld met 

slierten kraanvogels die tetterend over de uitkijktoren 

komen. Wat zeggen ze allemaal tegen elkaar? Op hun 

levenswandel komen ze op vaste vakantieoorden, ver 

van hun geboortestreek: het stille stukje van de wereld 

waaraan ze zich het meest hechten en ieder jaar naar 

terugkeren.  
 

Ze vliegen in een lange V die zich uitrekt en openwaait. 

Dan valt de V uiteen in rommelige groepen die een 

voor een landen in het veen, vlak voor onze observa-

tiepost. Het is ontwapenend hoe ze de avond 

opluisteren met een luchtballet.  
 

Maar er gaat niets boven hun ontroerend dansspel. Een 

ballet vol sierlijke passen dat verhaalt over vreugde, 

liefde en trouw. Hier hebben ze een verzamelplaats om 

te feesten en te overnachten. Wij houden afstand. Met 

de telescoop kunnen wij hun rode kruinvlek zien. Een 

haan toont zijn rode achterkruin aan enkele vreemde 

kranen die zijn plek komen opeisen. Hij loopt achter 

de indringers aan, heen en terug, alsof hij ze gaat 

hoeden. Kibbelen en baltsen, allemaal bedoeld om zich 

te laten zien. Na een poos gaat hij over tot de vliegen-

de aanval. Daarna begint hij voor zijn partner te 

dansen en te springen. Jarenlang dansen ze voor 

elkaar, het transdansen met krachtige roep. Allemaal 

nemen ze er aan deel. Jong of oud en ongepaard. 

Verlovingen komen op de baltsplaats tot stand.  

Ze willen hun soepele krachtige lichaam tonen. Een 

gelegenheid om bij elkaar te komen met een aan regels 

gebonden competitie. De hiërarchieën worden getest 

en bijgesteld. Lek- of arenagedrag is een inventarisatie 

en een krachtmeting. De mannetjes stellen zich zo 

voordelig mogelijk op en de vrouwtjes maken de keus. 

Wijfjes kiezen, mannetjes maken zich begeerlijk.  

Net omgekeerd als bij de walletjes en bordelen.  
 

Feestvieren gaat om gezelligheid, lekker eten, vrijage, 

trompetteren, de dans en de bluf. Om te zien en te 
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laten zien. Dansen in het publiek om levenskracht te 

tonen. Hangjongeren op zoek naar een geschikte 

partner. Feest heeft te maken met seks en met 

vreugde, bijeenkomsten waar de luidruchtigheid 

overheerst. Ze dansen ook als het ochtend wordt.  
 

Samenkomst heeft ook duidelijk een ultiem doel: de 

uitwisseling van informatie, de aftasting van kansen, 

de bevordering, ook de beperking van de huwelijks-

markt. Ze zien wie goed gevoed is, om die de volgende 

dag achterna te vliegen. Zoals het stellig en gericht 

wegvliegen in de ochtend van een kleine groep, die  

daarmee zou kunnen aangeven dat ze een goede 

voedselbron kennen. Net zoals bij de bijendans.   

Ze hebben het vermogen ontwikkeld om überhaupt  

in staat te zijn bij elkaar te leven, dat er kan geleefd 

worden in dichtheden die soms duizenden malen 

boven de oorspronkelijke natuurlijke grens liggen van 

hun stille afzondering in de geboorteplaats. Het klinkt 

mooier dan het is, een levend gehouden wens om van 

tijd tot tijd weer samen te zijn.   
 

(Verschijnt bij AtlasContact, Amsterdam). 

Kraanvogels bij het Lac du Der (F) – Foto: Gerard Vos

 
 

Sijzenparadijs 
 

Gerard Compiet 
 

Oudejaarsdag. 't Zandpad voert me langs een met 

bosschages omgeven ouderwets weitje. Vooraan op  

het perceel, tegen de weg gedrukt enkele slordig 

gegroepeerde en onder Wilde wingerd bedolven 

hokken en schuurtjes. Waarschijnlijk de levensdroom 

van een hobbyboer, van iemand die op gelukkige wijze 

aan een stuk land is gekomen en daar zijn hele ziel en 

zaligheid in gelegd heeft.  
 

Het buitenplaatsje blijkt, ondanks dat het hartje winter 

is, bewoond. Uit een van de hokken steekt nl. een 

zwarte knol zijn langwerpige witte bles naar buiten, 

terwijl ik even later enkele schapen ontdek, die zich 

vredig rond een pak hooi geschaard hebben. Nog wat 

verder in het weiland tenslotte, enkele witte ganzen.  

Ze staan tussen wat achteloos neergekieperde 

betonnen palen en een stapel kersenbomenhout. 

Blijkbaar hebben ze geen zin om te grazen, want hun 

luide gegak echoot zonder ophouden tussen de 

verschillende optrekjes door. 

Een paar meter voorbij dit gedoetje maakt het 

wagenspoor plotseling een haakse bocht naar rechts. 

Ik kom nu in een smal, idyllisch laantje. Links van me 

een imposante rij zware Canadassen. Allemaal, zonder 

ook maar een uitzondering, overhellend naar het 

oosten. Aan de andere kant lage Elzen, met hier en 

daar in hun midden, verstopt, een Meidoorn. En tussen 

beide bomenrijen in, het wagenspoor. 
 

In dit laantje nu, in de Elzen, zitten Sijzen. Wat heet 

Sijzen! Het krioelt, het wemelt ervan, het is ervan 

vergeven. Grijze sijzen, groenige Sijzen, gelige Sijzen. 

Ze bewegen zich handig op mezenmanier tussen de 

takken en hangen soms ondersteboven. Intussen 

peuteren ze in de elzenproppen en maken daarbij 

allerlei ragfijne kwettergeluiden. Vanaf hun morsige 

snavel dwarrelen af en toe enkele stoffijne elzen-

zaadjes tegelijk met een enkele verdwaalde sneeuw-

vlok naar beneden. ‘Erlenzeisig*’ noemen onze  

oosterburen de Sijs en dat lijkt me voor deze tijd 
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van het jaar een terechte benaming. Maar dan opeens, 

een plotseling als uit één keel aanzwellend geluid en 

m'n Sijzen vliegen massaal op. Waarschijnlijk is er 

onraad bespeurd. Maar gelukkig, ze gaan niet ver. Ze 

landen aan de andere kant, in de hoge Canadassen. 

Hier gaan ze zich te buiten aan uitbundige winterzang. 

Even later komen ze vanaf hun uitwijkplaats weer 

aanzetten. In kleine groepjes duiken ze opnieuw de 

lage Elzen in zodat die weer binnen de kortste keren 

overbevolkt zijn. De beestjes blijven trouwens goed 

zitten. Het eerste boompje ben ik inmiddels tot een 

meter of zes genaderd. Prachtig toch, zo'n boom vol 

Sijzen. Als ik m'n ogen wat toeknijp lijkt het wel een 

fruitboompje. Een boom vol peertjes. Perenboom... 

Sijzenboom. Inderdaad, een onvervalste Sijzenboom. 

En daar nog een en een eind verder weer een.  
 

Overigens is mijn vogelboom-suggestie verre van 

oorspronkelijk. Immers, tot aan het eind van de 

zestiende eeuw geloofde men nog stellig in het bestaan 

van heuse ganzenbomen. Rotganzen die toentertijd 

veel op Wieringen overwinterden, zouden op de 

Schotse kust aan bomen groeien om tenslotte kant en 

klaar en gerijpt in het water te vallen. Pas in 1596 

kwam aan dit sprookje een einde toen Barentsz en 

Heemskerk tijdens hun ‘Tocht om de Noord’ deze 

vogels broedend op Spitsbergen aantroffen. 

Schoorvoetend loop ik een paar passen door en nog 

steeds blijven mijn Sijzen zitten. In het verleden kon 

deze makkelijke benadering de vogels fataal worden. 

Menige Sijs kwam nl. vast te zitten aan de lijmstok van 

een sijsjeslijmer en moest daarop zijn verdere leven 

slijten in een vogelkooi. Jammer, zeker als je een 

dergelijk leven vergelijkt met het uitbundige jongleren 

waarmee mijn ‘buitensijzen’ nu zo vlak voor me bezig 

zijn. 
 

Plotseling, om ogenschijnlijk onverklaarbare redenen, 

opnieuw het aanzwellende geluid en een wolk Sijzen 

sjeest andermaal richting Canadassen. Als ze na een 

tijdje weer ‘op hun schreden’ terugkeren, landen er 

ook een stel op de grond. Daar onder de Elzen is 

blijkbaar door al het geknoei ook een maaltje te 

bemachtigen. Misschien wel zo makkelijk dan eten via 

allerlei acrobatische toeren.  
 

Een deel van het vogelvolkje is intussen nog iets verder 

doorgevlogen en zit nu in de sloot net achter de Elzen. 

Deze sloot ligt, hoewel het al een paar nachten matig 

gevroren heeft, nog steeds niet helemaal dicht. 
 

Op verschillende plekken welt tussen dorre bladeren 

nog wat water op. Hier, op de rand van het ijs, lessen 

de Sijzen massaal hun dorst. Prachtig gezicht zo’n stel 

drinkebroers op een rij. Een menu van gortdroge 

zaden vereist natuurlijk op zijn tijd een stevige slok. In 

de open plekken spettert intussen een stel spreeuwen, 

terwijl ook Merel, Vink, Ringmus en Ekster de 

drinkplaats hebben gevonden. Een oergezellig tafereel 

in een winterstil landschap. De sneeuw valt nu 

intussen wat dichter. Sneeuw die ritselt op droge, 

dorre bladeren en bezig is de wagensporen in het 

idyllische laantje duidelijk te markeren. Achter het 

sneeuwfront dat van noord naar zuid doortrekt, zal de 

wind weer naar noordoost draaien om zo de uitzon-

derlijk vroege winter van een nieuwe impuls te 

voorzien. 
 

*Erlenzeisig, letterlijke vertaling: elzensijs

Sijs - Foto: Martin Mecnarowski, Creative Commons  

 

 

 

 

 

 

 

 


