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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. 
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of in te korten. 
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“Op de hoogte-15” 

Han Monteiro  
 

Voorzitter KNNV afdeling Eindhoven

  

 

De vorige keer sprak ik de wens 

uit dat deze zomer niet zo 

droog zou zijn als de vorige. 

Inmiddels gaat het toch weer die 

kant op… 
 

Op 16 juni liep ik een rondje 

door het bos van de Braakhui-

zense heide en zag dat een groot 

deel van de Amerikaanse eiken (Quercus rubra) geen 

bladeren hadden. In eerste instantie dacht ik dat de 

oorzaak bij de droogte lag. Op 19 juli liep ik er weer 

langs en bleken alle Amerikaanse eiken weer blad te 

hebben. Ik was getuige van het fenomeen “Sint-janslot”.  

Dezelfde Amerikaanse eiken, boven op 16 juni 

en onder op 19 juli 2019. Foto’s: Han Monteiro 

 

 

Bij navraag bij Mari de Bijl, beheerder van het gebied, 

bleken de bomen het slachtoffer te zijn van de  

 

vraatzucht van de Plakker (Lymantria dispar). 

Amerikaanse eiken worden sinds 1825 aangeplant in 

Nederland omdat ze weinig vijanden hebben en dus 

weinig onderhoud vergen. Handig als het alleen om 

houtproductie gaat. Maar de Amerikaanse eik krijgt  

nu steeds meer vijanden en blijkt na 200 jaar(!) in te 

burgeren. Helaas neemt de biodiversiteit af. Daardoor 

krijgt de Plakker zijn kans. De Plakker is niet kieskeu-

rig, ook berken en zelfs Pitrus kan aangetast worden. 

Gelukkig krijgen de bomen na Sint-Jan, 24 juni, weer 

nieuwe bladeren. Op die manier overleven ze dus. De 

ei-afzet is echter enorm, waardoor het de vraag wordt 

wat het vervolg zal zijn.  
 

Onderzoek levert dus antwoorden op. De KNNV wil  

dat stimuleren. Dat doen we door een lezing “Padden-

stoelen – Eenvormigheid in variatie” op 23 september te 

geven en door cursussen te organiseren. Op 22 

augustus is de zoogdierencursus gestart en op 25 

september start de cursus “Micro-hydrowereld”.  

De Minicursus “Vlinders in de tuin”, onder leiding  

van Marijke, was een groot succes. 
 

Heel fijn nieuws: We hebben Ursula Elskamp bereid 

gevonden om voortaan de coördinatie van de cursus-

sen op zich te nemen, en Irene van der Kooij om deel  

te nemen aan de commissie Lezingen. 
 

Volgend jaar willen we graag ons 75-jarig bestaan  

als afdeling Eindhoven vieren. Een klein groepje, 

bestaande uit José Walthuis, Marijke van Noort, Martien 

Helmig en schrijver dezes zijn bij elkaar geweest. We 

denken in de richting van het organiseren van een 

symposium. De organisatie zal nog heel wat voeten in 

de aarde hebben. We denken aan een locatie die groter 

is dan “D’n Aard”. We hopen dan ook dat veel leden 

mee willen denken of hand- en spandiensten willen 

verrichten, zodat de groep groter wordt. We hebben 

Jelle Schuurman bereid gevonden om de geschiedenis 

van onze afdeling te beschrijven. 
 

Specialisten gevraagd! IVN Heeze gaat op 16 augustus 

2020 hun 50-jarig bestaan vieren. Ze doen dat met een 

1000-soortendag en inventarisaties gedurende het jaar. 

Jullie hebben daar een mail over gekregen via onze 

ledenadministrateur op 10 juli. Schroom niet om je 

daarvoor op te geven bij secretariaat-ivnhl@live.nl. 
 

Op het moment dat ik dit schrijf geeft de buitenther-

mometer 400
 C aan. Alweer een weerrecord gebroken!  
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Wijzigingen ledenbestand van 24-4-2019 t/m 4-8-2019 

Nieuw 

Nijssen, Mevr. L.  

Aarts, Mevr. L.  

Doren, Mark van  

 

Geen lid meer per 1-1-2020 

Bijsterveld, Mevr. D. van  

Nouwen, Mevr. J.  

Rijck-v.d. Lende, Mevr. H.  

Kranenburg, Mevr. R.  

Verhuisd 

Sleegers-Bosklopper, Mevr. R.  

Spooren, Dhr. M.  

Teheux, Mevr. C.  

 

Stuur wijzigingen naar onze ledenadministrateur: ledenadministrateur@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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij Nonnenbach in de Eifel - Foto: Gerard Vos
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Excursies 

 
 

 

 

 

 

 

 

Za 7 sep - Excursie naar de Plateaux 

 

Thema:  Natuurbescherming, herstelprojecten en het beheer door Natuurmonumenten. 
Duur:  Halve dag 
Leiding:  Michel Hendrix (Coördinator Natuurbeheer Natuurmonumenten Kempen en Midden-Limburg). 
Aanmelden: Trudy Vos,  
Start:  9:00 uur, parkeerplaats bij de werkschuur van Natuurmonumenten, Barrier 15a, Bergeijk. 

 

De Plateaux vormt één geheel met het Belgische 

natuurgebied Hageven ten zuiden van Valkenswaard  

en ligt tussen droge zandgronden en het beekdal van 

de Dommel. Loop over de cultuurhistorische vloei- 

Herfsttijloos  

 

 

 

 

 

 

weiden en door het bos en struin over de wandel- 

paden tussen heide en vennen door. Zonder er erg  

in te hebben ben je over de kronkelpaadjes de grens 

overgestoken en sta je in België. 
 

Wat opvalt is de strakke overgang van de verschillende 

landschappen en natuur. Zo wandel je nog door het  

bos, dan sta je op de heide en ineens loop je door het  

natte deel van het Dommeldal. Die snelle verandering 

van natuur is bijzonder en zorgt voor veel plant- en 

diersoorten in een relatief klein gebied. Misschien 

kunnen we de Herfsttijloos nog bloeiend aantreffen?  

De afgelopen jaren is er veel aan natuurherstel gedaan. 

Natuurmonumenten heeft in samenwerking met de 

Belgische collega Natuurpunt (beheerder van Hageven) 

veel werk verricht. Bijzondere vennen in het gebied zijn 

hersteld, de zogenoemde zwakgebufferde vennen. Er is 

ook een uitkijkpunt, met fraai uitzicht over Plateaux.

Za 28 sep - Excursie naar het Eckartse Bos 

Thema:   Landschap, algemeen  

Duur:  14:00 – 16:00 uur   

Leiding:  Jannie Landa  

Aanmelden: Ook voor inlichtingen per e-mail. 

  Telefonisch aanmelden kan via Rob of Annemieke van Vucht,  

Start:  14:00 uur, parkeerplaats Aalbersepad Eindhoven, bij de waterzuivering (RWZI) 
 

  

 

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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Op deze zaterdagmiddag gaan we onder leiding van 

Jannie en andere gidsen van IVN VEV een stuk natuur 

dichter bij huis verkennen. Zij bereiden de route voor 

en zullen ons ook wat meer over het gebied vertellen.  

Het idee is dat leden van het IVN en de KNNV hun 

kennis delen en we samen genieten van dit pareltje 

van ongeveer 80 ha binnen de bebouwde kom van 

Eindhoven. Het gebied is gevarieerd qua landschap en 

kent duidelijke hoogteverschillen. Dit levert een afwis-

selende begroeiing op. Het Eckartse bos staat ook 

bekend om zijn paddenstoelen. Wellicht vinden we  

er al, als het genoeg geregend heeft.   

Zo 6 okt - Excursie naar de omgeving van Landgoed de Wielewaal 
 

Thema: Paddenstoelen 

Duur: Driekwart dag (dus een boterham meenemen) 

Contact:  Trudy Vos,  

Start: 9:00 uur, ingang van het landgoed van de familie Philips, Tegenboschweg 3D in Eindhoven (kaartje).  

 Ga vanaf de Anthony Fokkerweg de Oirschotsedijk op, en neem dan de tweede weg rechts. 

 

Dankzij de medewerking van de familie Philips is het 

ook dit jaar weer mogelijk, onze excursie naar het 

landgoed gelegen naast „De Wielewaal‟ te houden.  

Het accent ligt zoals gewoonlijk op de paddenstoelen.  
 

Maar het betreft hier een bijzonder interessant, 

normaal niet toegankelijk gebied waar ook veel andere 

dingen zijn waar te nemen. Hopelijk is het de goede 

tijd om veel paddenstoelen tegen te komen. 

 

  

Za 26 okt - Excursie naar het Hurkske      
 

Thema:  Paddenstoelen 

Duur: Tot ca. 15:00 uur  

Leiding: Ton Hermans 

Contact: Trudy Vos,  

Start: 9:00 uur, Gerardusplein, Eindhoven 

 9:30 uur, parkeerplaats Hurkske - let op: Meerbosweg 43, 5469 PL, Erp 

Kleverig koraalzwammetje  

Dit jaar gaan we weer paddenstoelen zoeken in natuur-

gebied het Hurkske te Erp. Deze keer echter gaan we 

lopen vanaf de parkeerplaats aan de andere kant, 

namelijk die aan de Meerbosweg.  
 

Het Hurkske is een natuurgebied gelegen tussen Erp  

en Gemert. Oorspronkelijk was het een heidegebied 

maar het is tussen 1900 en 1928 ingeplant met diverse 

naaldboomsoorten. Hiernaast tref je er ook stukken 

met loofbos, lanen, een heideven en kwelsloten aan. 

Vanaf 2003 zijn er veel poelen gegraven voor de 

Knoflookpad. Deze pad was in 2001 voor het laatst 

waargenomen. In 2012 is men gestart met een 

herintroductieprogramma.  
 

Het gebied is zeer gevarieerd en dit vindt zijn 

weerspiegeling in de hoeveelheid paddenstoelen.  

Tal van zeldzaamheden kunnen er gevonden worden, 

maar natuurlijk erg afhankelijk van het weer. 

 



 6 

Za 9 nov - Excursie naar de Groesbeekse bossen 

Thema: Landschap, algemeen  

Duur: Driekwart dag  

Leiding: Rob van Vucht  

Aanmelden: Rob of Annemieke van Vucht,  

Start 9:00 uur, Orionstraat, Eindhoven 

We gaan genieten van de late herfstkleuren in de zeer 

gevarieerde, heuvelachtige bossen op de stuwwal ten 

westen van Groesbeek. 

We volgen onder meer een deel van de ‘filosofenroute’ 

door een 175 jaar oud beukenbos. 

Zo 24 nov - Excursie naar Gijzenrooi 

Thema: Wat er te zien is in deze tijd van het jaar 

Duur: Halve dag  

Contact: Carla van Moorsel,  

Start: 9:00 uur, hoek Heezerweg-Kanunnikensven, Eindhoven 

Gijzenrooij is een afwisselend landschap met klein-

schalige akkerbouw en natte graslanden. Het ligt vlak 

bij de Stratumse Heide, tegen het gelijknamige 

Eindhovense stadsdeel aan. De Gijzenrooische Zegge 

heeft als kern een moerasbos. Rondom de graslanden 

liggen eeuwenoude akkers. Hier worden op biologische 

wijze, zonder gebruik van chemische bestrijdings-

middelen, granen verbouwd. Rond de akkers kun je 

wandelen langs bosjes en houtwallen. Midden in het 

gebied lopen alle paden dood op een moeras. Er liggen 

‘klotputten’ in, ontstaan na het weggraven van klot, een 

soort natte turf. En dat allemaal tussen de uitdijende 

steden Eindhoven en Geldrop. Een wonder dat hier zo’n 

ouderwets stukje Brabant kon blijven bestaan.

 
 

Zo 15 dec - Excursie naar de Groote Heide   

Thema: Algemeen, landschap 

Duur: Halve dag. 

Leiding: Jacques van Kessel,  

Start: 9:00 uur, Hut van Mie Pils, Aalst-Waalre. 

Het gebied de Groote Heide bestaat deels uit 

afwisselende bossen met aan de westzijde heide en 

vennen. Het betreft het Veeven, Diepmeerven, 

Droogmeerven, Appelven, Peerven. Het grootste deel 

van het gebied is eigendom van Brabant Water en een 

iets kleiner deel is eigendom van Brabants Landschap 

en van de gemeente Heeze.  Kortom een prachtig 

afwisselend landschap waar altijd wel iets is te zien.  

Afgelopen jaren is hier behoorlijk geïnvesteerd in 

heidebeheer en vernatting van bossen.   
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Excursies Vogelwerkgroep	

 

Datum  Gebied Vertrek Tijd Contact 
 

Za 14 sep Biesbosch Orionstraat 8:00 uur Martien 
Za 12 okt Soerendonk trektelling Gerardusplein 6:30 uur Martien 
    of ter plekke  7:00 uur 
Za  2  nov Waaltocht Orionstraat 8:00 uur Jan P. 
Zo 24 nov Gijzenrooi Hoek Heezerweg/Kanunnikensven 9:00 uur Carla 
Za 7 dec Groote Peel Gerardusplein 9:00 uur Jan P. 
Za  28 dec Zeeland Orionstraat 8:00 uur Martien  

Contactpersonen  
 

Jan Pelgrim  
Martien Helmig  
Carla van Moorsel  

 

 

Cursus “Micro-hydrowereld” 
 

De cursus is een inleiding tot de wereld van 

plantaardige algen en dierlijke eencelligen in het 

water van sloten, vennen en kanalen. Deze wereld 

omvat een rijkdom aan organismen en is daarom 

bijzonder genoeg om er eens nader mee kennis te 

maken.  

 

 

 

 

 

 

Aan de hand van een presentatie met afbeeldingen 

en instructies kunt u ook zelf aan de slag gaan,  

met een microscoop. Via een nevenactiviteit – het 

monsteren – wordt er aandacht aan de wereld van 

organismen besteed. 

 

 

 

Data: woensdagen: 25 sep - 2 okt - 9 okt 

Van 19:30 tot 21:30 uur.  
 

€ 30,00 voor KNNV-IVN leden 

€ 40,00 incl. KNNV-lidmaatschap tot eind 2020.  

Opgave: u kunt zich opgeven via 

cursussen@eindhoven.knnv.nl 
 

Na opgave ontvangt u nadere informatie.
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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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Di 15 okt – Lezing op locatie: “De Genneper Parken,  

waar stad en natuur elkaar ontmoeten”  
 

Door Robbert Snep 
20:00 – 22:00 uur 
Locatie: Zolder van de Genneper hoeve, Tongelreeppad 1, 5644 RZ, in de Genneper Parken te Eindhoven 

Wegens beperkt aantal plaatsen graag aanmelden via lezingen@eindhoven.knnv.nl 

 

Sommige ontmoetingen laten een indruk achter die 

je niet snel vergeet. Vooral als het een onverwachte 

ontmoeting is. Natuur heeft het vermogen je te 

raken, en stadsnatuur heeft de kracht je te verba-

zen. Wie verwacht er midden in de stad nu verrast 

te worden door planten, dieren en leefgemeen-

schappen die men associeert met bijzondere 

natuur?  
 

Eindhoven heeft het geluk de Genneper Parken te 

hebben dat dat door zijn locatie als onderdeel van 

een regionale ecologische structuur, zijn bijzondere 

abiotische omstandigheden en de landschappelijke 

inrichting en beheer een interessante leefomgeving 

vormt voor soorten van beekdalen en kleinschalige 

cultuurnatuur.  
 

Die kwaliteiten maken dat de Genneper Parken een 

uniek stadslandschap vormen, met een meerwaarde 

voor omwonenden, bezoekers en de natuur zelf.  

Als onderdeel van de Brainport Regio biedt de 

Genneper Parken een natuurervaring op een minuut 

lopen van de slimste km2 van Nederland, de High 

Tech Campus.  
 

Robbert Snep, als buurtbewoner en onderzoeker 

stadsnatuur (Wageningen University & Research)  

al jaren goed bekend met de natuur in dit gebied, 

wordt zelf regelmatig verrast door wat deze groene 

wig die diep het Eindhovens stedelijk gebied 

insteekt, nog aan soorten te bieden heeft. Samen 

met Age Opdam, de boer van de Genneper Hoeve, 

verkent hij hoe de inrichting en het beheer van het 

gebied die bijzondere soorten nog beter kan 

ondersteunen. Op 15 oktober vertelt hij over welke 

betekenis ‘stadsnatuur’ de mens en natuur te 

bieden heeft, hoe natuur in de stad precies 

functioneert en waarom juist de Genneper Parken 

een bijzondere vorm van stadsnatuur vertegen-

woordigen die de moeite van het behouden en 

verder ontwikkelen waard is.
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Ma 18 nov - Lezing “Wat zie ik als ik naar boven kijk?”  
 

Door Arie Nagel 

20:00 – 22:00 uur 

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

 

Arie Nagel (1944) is vanaf zijn tienerjaren met 

astrofotografie bezig. Dat was nog in het ‘natte 

tijdperk’ met de badkamer als 'donkere kamer'.  

De digitale fotografie maakt dat we veel betere 

foto’s kunnen maken. In 1976 was hij mede-

oprichter van de Werkgroep Astrofotografie.  

In 1980 werd Arie door Hans de Rijk gevraagd om 

de redactie van het tijdschrift Zenit te versterken.  

In die tijd was het normaal dat je je eigen 

apparatuur maakte. Arie maakte diverse kijkers en 

daarnaast een montering. In het begin was de 

Melkweg nog te zien in zijn achtertuin in de 

lichtstad, maar hij moest later toch verhuizen naar 

zolder, boven de lichten in de omgeving. Vervolgens 

verhuisde hij naar een donkere plek op een camping 

en tenslotte naar een donkere plek in Spanje.  

“Deepsky fotografie” had steeds zijn voorliefde.  
 

Arie studeerde werktuigbouwkunde en bedrijfskun-

de. Hij was docent en onderzoeker aan diverse 

universiteiten met als onderwerp: Technologie 

Management.  

 

Tijdens het eerste deel van de lezing behandelt hij 

de volgende onderwerpen:  

Wat zie ik als ik 's nachts omhoog kijk? Ja, sterren, 

maar wat is een ster? Waarom geven ze licht? Is de 

zon ook een ster? Hoe worden ze geboren en wat 

betekent "we are stardust". Wat zijn zwarte gaten? 

En ook: hoe ver kun je kijken met het blote oog en 

met een kijker? Hoe weet je nu hoever de sterren 

staan? Hoe vindt je planeten tussen al die sterren? 

Wat is een komeet? Wat is de toekomst van onze 

aarde? Wat zie je eigenlijk met een klein of middel-

grote kijker? Het blijft heel praktisch! Hoe fotogra-

feer je de op eenvoudige wijze maan, sterren, 

kometen en de Melkweg?  
 

Daarna zal hij ingaan op deepsky fotografie:  

Sterrenfotografie voor gevorderden, met schitte-

rende resultaten. 
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Verslag excursie naar de Peelrandbreuk op 20 april 
 

Marijke van Noort 

De Peelrandbreuk, interessant onderwerp toch, en 

gelukkig dachten meer KNNV-ers daar zo over, dus 

om kwart voor tien stonden er twaalf deelnemers 

op de parkeerplaats in Uden, met zicht op het 

Annabos, het hoogste deel van de Peelrandbreuk. 

Waar meteen de discussie startte of het nu 1 meter 

80 hoogteverschil is, of 2 of 3 meter, of misschien 6 

meter, ten opzichte van het niveau van de parkeer-

plaats. Het was niet de laatste discussie van de dag, 

zo leren we van elkaar. 
 

De wandeling van vandaag leidde dwars door wei-

landen en waar nieuwe KNNV leden zich verbazen 

over een excursielengte van driekwart dag voor een 

wandeling van ruim zes kilometer, bleek zelfs dat te 

optimistisch en haalden we uiteindelijk maar vier 

en een halve kilometer. De Tapuitjes in het veld bij 

de Leigraaf hebben we zodoende gemist, net als de 

hele Leigraaf trouwens. 
 

We benaderden het Annabos via een mooi paadje 

met knotwilgen en bosanemoontjes en toen we het 

eerste weilandje bereikten had de excursieleider 

niks meer te doen, het wees zich verder vanzelf. 

Nou ja, het bepalen van het tijdstip en de plaats 

voor koffie en het aanwijzen van de “doorwaad-

bare” plekken hoorde nog tot de taak.  Over het 

eerste natte weiland wist John te vertellen dat het 

met 15 meter breedte het kleinste natuurreservaatje 

van Nederland is. Hoewel de boeren vroeger blij 

waren met wijstgronden, altijd water in de buurt, is 

er in de tijd van de ruilverkaveling (jaren 60, 20ste 

eeuw) veel gesaboteerd. Werd er een plank op een 

stuw aangebracht, was hij de volgende dag wegge-

haald, of doorgezaagd, of in rook opgegaan door 

vuurwerk. Men heeft geprobeerd de wijstgronden 

droger te pompen, maar ze konden wel aan het 

pompen blijven.  
 

Wijst heeft overigens dezelfde oorsprong als 

“waste”: verloren grond, niks mee te beginnen.  
 

Wat rest na de ruilverkaveling, de aanleg van de 

A50, het aanleggen van sloten, kabels en leidingen 

en een hele stadswijk, is een heel bijzonder 

gebiedje, waar de hoger gelegen delen natter zijn 

dan de lagere delen. De grens is op de kaart en op 

luchtfoto’s goed te zien aan de vegetatie, aan de 

kleur van de kale velden en aan het slotenpatroon. 

We hebben zelf op stukken gestaan waar je aan 

weerszijden van de breuk staat: met een voet in het 

natte, verende stuk en met de andere voet op droge, 

stevige grond. Aan het meer zuidelijke deel van de 

wandeling is het hoogteverschil duidelijker te zien.  
 

John Bruinsma, die in de jaren tachtig inventari-

saties deed aan de wijstgronden, is geschokt over 

de verarming sinds die tijd. Wat we er niettemin 

aantroffen was onder meer Pinksterbloemen en 

Oranjetipjes, Kraailook, Speenkruid, Dotterbloemen, 

Kale jonker, Vossenstaart, Engelwortel, Lidrus, 

Holpijp, Hop, verschillende wikkes, Kleefkruid, 

Veldereprijs, Klimopereprijs, Bittere veldkers, 

Veldlathyrus, Krulzuring, Zandraket, Rood zwenk-

gras, Akkerhoornbloem, Bereklauw, Smalle weeg-

bree, Poelruit, Moerasspirea, Moeraszegge, Koe-

koeksbloem, Rolklaver, Fluitenkruid, Grote wederik, 

Gewone hoornbloem, Akkerhoornbloem, Honds-

draf, Grootbloemig muur, Grote ratelaar, Valeriaan, 

Duizendblad, Akkerdistel, Boerenwormkruid. Daar 

zitten toch veel namen bij die ik niet vaak noteer.  
 

Ook dit bijzonder mosje viel op, door zijn zacht-

groene kleur. Het heeft Trudy veel inspanning ge-

kost om erachter te komen welk Boogsterrenmos 

dit is, het is het Geel boogstermos. 

 

Aan vogels ook geen gebrek: We hoorden Puttertjes, 

de eerste Tuinfluiter van het jaar, een Geelgors, een 

Heggenmus, het geklop van de Grote bonte specht, 

Zwartkoppen, Vinken, Gaaien, een Winterkoninkje, 

en een Tjiftjaf. We zagen ook een biddende Toren-

valk, maar het meest bijzondere was toch wel een 

groep van acht thermiekende Ooievaars!  
 

Vlinders waren er ook, niet in overvloed, maar wel: 

Oranjetipjes, Citroentjes, een Atalanta, een Bont 

zandoogje. Ook zagen we een Hoornaar. 
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De langgerekte witte vlek links is de  

zandverstuiving van de Bedafse Bergen.  

De peelrandbreuk loopt diagonaal vanaf  

het langwerpige veld rechtsboven de 

Bedafse Bergen naar de A50 rechtsonder. 

Iets boven het midden van de foto is het 

Annabos te zien, waar de breuk zichtbaar 

is aan de diagonale bomenrij. Ten noord-

westen van de rechter onderhoek van de 

foto is de breuk duidelijk te zien als kleur-

verschil. In het veldje daaronder, grenzend 

aan de Lage burchtweg, is in september 

2018 een sleuf gegraven, waar de peel-

randbreuk in het bodemprofiel zichtbaar is. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Een blik op dat bodemprofiel. De verticale  

donkergrijze afzetting is hard als beton en 

scheidt het grove rivierzand (rechts) van 

het fijne door de wind aangevoerde zand 

(links), waarin meer gelaagdheid te zien is. 

De roestkleurige rand midden boven is het 

geoxideerde ijzeroer. Dit slaat ook neer in 

de nabijgelegen sloten. De steen op de 

bodem is door ijzeroxide aan elkaar gekit 

zand. IJzer vinden we ook terug in de vorm 

van FeCO
3
, IJzercarbonaat, het 

zilverachtige kwelvlies op stilstaand water. 

De zilveren kleur ontstaat door 

lichtbreking in het dunne laagje, één 

molecuul dik, dat op het water drijft. 
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Niet alles stond op het eerste weitje, waar we al 

gauw een half uur bezig waren. Via een paar gam-

mele boomstammen gingen we naar het volgende 

weitje waar we een droog stukje grond uitzochten 

voor de koffiepauze. Een stukje verderop zagen we 

afgeplagde grond: Daar is recent 30 tot 50 cm 

voedselrijke grond afgeplagd, waarop maaisel van 

blauwgrasland is uitgestrooid, in de hoop dat de 

soorten van het blauwgrasland zich daar zullen 

vestigen. Dan moet het juist op die akker wel veel 

natter worden.  
 

De climaxvegetatie is hier Elzenbroekbos en dat 

zagen we goed vanaf de vlonder die afgelopen win-

ter is aangelegd over het natste gedeelte, wat nu 

ook lang zo nat niet was. Op de hoek van de 

Peelrandbreuk en de Karperdijk staat al heel lang 

een monumentale solitaire eik, die wel 40 meter  

in doorsnede is.  
 

Aan de overkant van de Karperdijk vonden we 

behalve een informatiebord nog wat andere soor-

ten. Daar stond veel Riet en zagen we een Wilde 

eend, natuurlijk de nodige duiven, en een Grasmus. 

Hier was ook duidelijk het roestbruine water te 

zien, een kwelverschijnsel dat bij wijstgronden 

hoort: het ijzerrijke grondwater, dat niet door de 

grenslaag kan, komt omhoog en oxideert als het 

met lucht in aanraking komt.  
 

 
 

Een klein stukje lopen en een bruggetje verder 

vonden we ‘t Benkske dat ik voor de koffiepauze 

had bedacht. Het deed ook prima dienst als lunch-

benkske, na een half uur koste het wat moeite op te 

staan en terug te lopen naar de Karperdijk. Tijdens 

de lunch dacht John aan de slootkant de ontdek-

king van het jaar te doen, maar helaas, het was niet 

wat hij gehoopt had te zien.  

We sloegen het hele zuidelijke en westelijke stuk 

van de wandeling over, liepen terug naar Bedaf via 

een aardig, vrij gelegen boerenpad en zetten koers 

naar de Bedafse bergen. Onderweg kwamen we twee 

paashazen tegen met een groot gevolg van kinderen 

en hun ouders. Wij koersten daarop een beetje 

noordelijk het bos in. Na alle relatieve nattigheid 

liepen we nu door een zeer droog gebied, een van 

de weinige stuifzandgebieden die nog bestaan. 

Boeren die zich wilden beschermen tegen het 

stuifzand legden twee of meer hakhoutwallen aan. 

Uit de ene wal kon hout geoogst worden, terwijl de 

andere het stuifzand tegen hield. Het hakhout blijft 

boven de steeds hoger wordende duinen uitgroeien, 

het hout wat we bovenop het duin zien heeft dus 

zijn oorsprong aan de voet van het duin. Het 

hoogste duin is volgens zeggen 18 meter hoog.  
 

In dit gedeelte van de wandeling zagen we  

Robertskruid, Stinkende gouwe, Hemelsleutel, 

Winterpostelein, Rankende helmbloem, en vele 

boomsoorten: Dennen, sparren, Zeedennen met  

hun mooie grote dennenappels, berken, eiken.  

Het laatste stukje wandelen was meer zwoegen 

door het mulle zand.  
 

 

Inmiddels was de temperatuur aardig opgelopen, 

dus het was niet verkeerd dat we om kwart voor 

twee terug waren op de parkeerplaats, zodat 

iedereen de rest van de middag aan andere 

activiteiten kon besteden. 
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Verslag excursie naar het Savelsbos op 9 mei 
 

Marijke van Noort 

Begin Mei 2019 werd het VN rapport gepresenteerd 

waarin aangetoond wordt dat de biodiversiteit 

enorm onder druk staat, met het risico van het 

uitsterven van wel een miljoen soorten, door toe-

doen van de mens. Diezelfde week ervaart een 

aantal KNNV-ers de voordelen van biodiversiteit  

in het Savelsbos.  
 

De tocht begint met nog meer frustratie over het 

afzwakken van de pesticidenwet in Europa door  

de chemielobby, terwijl bewezen is dat herbiciden 

als glyfosaat kankerverwekkend zijn. Een paar 

dagen later vermelden kranten dat Bayer met de 

overname van Monsanto geen lijk in de kast 

aantreft, maar stuit op een heel mortuarium omdat 

in de VS enorme claims worden toegewezen aan 

slachtoffers van herbiciden. Een faillissement van 

Bayer is niet ondenkbaar.  
 

Bewust van dit alles beginnen we in Gronsveld aan 

onze wandeling. In tegenstelling tot 2 jaar geleden 

zijn de fruitbomen al uitgebloeid maar kunnen we 

genieten van uitbundig groen van de uitgelopen 

bomen. Het geel van Gele bosanemonen is vervan-

gen door geel van de Gele dovenetels. We zien veel 

IJle dravik, maar ook Kropaar, Schaduwgras, Straat-

gras, Veldbeemdgras, Rietzwenkgras, Zachte dravik, 

Parelgras, Ruwe Smele, Grote Vossenstaart, Grote 

Veldbies, Boskortsteel en Bosgierstgras. De laatste 

twee draaien hun blad ondersteboven.  
 

Van de Zeggen zien we Boszegge en Ruige zegge.  

Als struiken vinden we Vlier, Vuilboom, Kardinaals-

muts, Egelantier, heel veel Meidoorn, Kornoelje, 

Amerikaanse Vogelkers, Sleedoorn, Kruisbes, 

Aalbes, Framboos, Hazelaar. 
 

Relatief veel distels zijn er: Akkerdistel, Kompassla, 

Grote melkdistel, Gekroesde melkdistel, Kale 

jonker. 
 

Bomen zat ook, het bos staat er vol mee: Wintereik, 

Zomereik, Tamme kastanje, Paardenkastanje, Berk, 

Spaanse Aak, Iep, Okkernoot, Witte abeel, Ratelpo-

pulier, Noorse Esdoorn, Es, Populier, gewone 

Esdoorn, Linde. 
 

Wat de kruiden betreft: daar is geen beginnen aan. 

Bernard heeft wel soorten genoteerd. We treffen  

er nog voorjaarsbloeiers en de wat latere planten.  

Een paar bijzondere vermeldingen: Bosereprijs, 

Bernagie, Amandelwolfsmelk, Eenbes, Zenegroen, 

Bosandoorn, Lieve-vrouwe-bedstro, Kamperfoelie, 

Heggerank, Lelietjes van Dalen, Vogelmelk, Valeri-

aan, Oosterse Karmozijnbes, Echte koekoeksbloem 

en een verrassend grote hoeveelheid Blauwzwarte 

Rapunzel.  

Amandelwolfsmelk 

Blauwzwarte rapunzel 
 

Daslook is overtuigend aanwezig op de hellingen. 

We zien ook Look zonder look, ruikt wel naar look, 

maar heeft niet de looks als Kraailook, Bieslook, 

Knoflook. 
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Meidoornbloesem  
 

Voor de vogelaars valt ook veel waar te nemen: 

Grote lijster, Grasmus, Tuinfluiter, Havik, Zwartkop, 

Spreeuw, Houtduif, Roodborst, Steenuil, en Boom-

klever. Een Koekoek die wordt wakker wordt om 

12:20 uur, Appelvink, Groenling, Groene specht, 

Merel, Buizerd, Gaai, Tjiftjaf, dat zijn zomaar 18 

soorten.  
 

Tijdens deze wandeling kunnen we wel concluderen 

dat de mens gedijt in een gevarieerde, groene omge-

ving. Groen sowieso, vanwege de luchtkwaliteit, 

aangenaam licht en de verkoeling in warme tijden. 

Gevarieerd ook, verschillende boom- en struiksoor-

ten met een gevarieerde ondergroei zijn toch veel 

aangenamer dan de groene en gladgestreken 

woestijnen van maisvelden of Beemdgras of Engels 

raaigras. Behalve ons groepje KNNV-ers genoten 

meer wandelaars van de mooie omgeving.  

Bernard Beukers noteerde de waarnemingen en 

kwam uiteindelijk op 123 waarnemingen, na een 

aanvankelijke score van 155, maar daar zaten 

waarschijnlijk de bomen bij. Dat zegt wat over de 

biodiversiteit, niet slecht.  

Tot slot dank aan Wim van der Ven, die de excursie 

voorbereide en leidde. 

 

“Genneper Parken revisited”, op 19 mei 

 

Marijke van Noort  

Voor bijna alle KNNVers geldt dat ze wel eens in de 

Genneper parken zijn geweest en daar stadia van 

natuurherstel in de stad hebben gezien. Ook ik ben 

getuige geweest van herstelwerk: een aantal jaar 

geleden liep ik met nieuwjaar de “Genneperparken-

run”, onder meer over nieuwe bruggetjes over de 

herstelde meander van de Dommel. Het was toen 

een kale boel, met vooral veel steenslag. Op deze 

zondag zag het er heel anders uit.  
 

Voordat we op pad gingen was het aantal 

deelnemers aan deze excursie weer verrassend. 

Karin had vijf aanmeldingen, maar tegen tien uur 

arriveerden steeds meer bekenden met de fiets of 

de auto. Uiteindelijk vertrokken we met twaalf 

deelnemers, waaronder een paar nieuwe leden, die 

een heel verkeerde indruk kregen van het tempo 

van een KNNV-excursie. We hadden er, voor ons 

doen, flink de pas in toen we langs de Tongelreep 

zuidwaarts liepen.  
 

Oude restanten van weilandjes, afgewisseld met 

houtsingels, zijn inmiddels uitbundig uitgegroeid. 

In de nattere delen van de weilandjes treffen we 

lichtgroene vegetatie aan, zeggen, het begin van een 

zeggenmoeras, waar eerst uitsluitend Lisdodden 

stonden. Een dikke pol zeggen wordt, vanwege de 

polvorming, gedetermineerd als Stijve zegge. Het 

alternatief zou zijn Pluimzegge, daar is, gezien z’n  

uiterlijk, ook wat voor te zeggen. In lage delen is 

ijzerhoudend kwelwater te zien, ook te herkennen 

aan uitbundig groeiend Bosbies.  
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Langs de Tongelreep staan Waterzuring, Els, Gevleu-

geld helmkruid, Braam, Smeerwortel, vergeet-me-

niet, en een forse ereprijs, volgens sommigen de 

Amerikaanse ereprijs. Naast Waterranonkel, 

Japanse duizendknoop en Geoord helmkruid, dat 

ruikt naar geroosterd vlees, treffen we dichte 

begroeiing van guldenroede aan, die ongetwijfeld  

de hele oever gaat beheersen.   
 

Naast het gezang van Zwartkop, Zanglijster, Merel 

en Roodborst, worden we geplaagd door zoemende 

en stekende muggen.  
 

Langs de Tongelreep zien we vraatsporen van 

Bevers en dat is een primeur! Bevers zijn wel 

bekend van de Dommel, maar ze verplaatsen zich 

uitsluitend in de stroomrichting van het water, 

nauwelijks een paar meter van de oever af. Jonge 

dieren worden in het voorjaar van het nest verjaagd 

en verplaatsen zich met de stroom mee.  
 

We zien gezonde Essen en Essen waar de essentak-

sterfte heeft toegeslagen en ook een Weidebeekjuf-

fer, met zijn karakteristieke zwarte vlekken op de 

voor- en achtervleugels.  
 

Iets westelijker naar het noorden lopend wordt de 

vegetatie droger, zien we verdroogde Adelaars-

varen, kiemend Rood zwenkgras, en Hengel, een 

halfparasiet die de groei van gras behoorlijk 

hindert. Het geeft aan dat de stikstofverrijking 

beperkt is. De Bosbes heeft kennelijk een klap van 

de droogte gekregen, maar Kamperfoelie, Wond-

klaver en Salomonszegel hebben het beter 

overleefd. Het bos Canadapopulieren bij het 

IJssportcentrum wordt geruimd vanwege de 

veiligheid: Populieren zijn ongeveer 25 jaar vitaal en 

die leeftijd is hier bereikt. De Roekenkolonie die 

hier nestelde, heeft een heenkomen gezocht (naar 

Batadorp?). 
 

Na het oversteken van de Anton Coolenlaan komen 

we in een ander deel van de Genneperparken te-

recht, waar mooie voorbeelden van het effect van 

biologisch boeren te zien zijn met in deze tijd van 

het jaar prachtige kruidenrijke akkers, het lijkt wel 

een sprong terug in de tijd. Klaprozen en Koren-

bloemen bloeien in het korenveld, elders ziet het 

geel en wit van het Koolzaad en Pinksterbloemen. 

Met de plaatselijke boer zijn afspraken gemaakt 

over het beheer van de berm, met het doel hier ook 

typische bermflora en bijbehorende fauna te laten 

ontstaan. Vorig jaar is er al een Zwartsprietdikkopje 

waargenomen. In de berm zien we veel Reigersbek, 

Kromhals en een mini Ruw vergeet-me-nietje met 

schattige kleine bloemetjes in blauw, wit en roze. 

Deze laatsten horen tot de Boraginaceën, de 

Ruwbladigen, het zijn oude akkerkruiden.  
 

Er zijn meidoornstruikjes aangeplant, die over een 

paar jaar flink wat ruimte zullen innemen. Verderop 

zien we populier, Hazelaar, Witte abeel, en daartus-

sen Herderstasje en Vogelmelk. Elders zien we 

struiken helemaal ingepakt door de spinsels van 

Stippelmotten. De paarden die nog in het gebied 

grazen zullen elders ondergebracht worden als het 

pachtcontract voor de wei niet wordt verlengd, met 

als doel de weiden te laten verarmen.  
 

Het moerasgebiedje aan de westzijde heeft gelukkig 

niet ernstig geleden van het herstel van de meander 

van de Dommel 5 jaar geleden, we zien er Bosbies, 

Boterbloem en Beemdgras, Waterpeper, Haagwinde 

en de Moerasspirea met haar rode stengels, naast 

verschillende varianten Heermoes.  
 

We horen een Koekoek en een Groene specht en 

zien een Fazant opvliegen, en een jonge kraai, die 

met moeite de Trompetterloop oversteekt en daar 

een noodlanding maakt tussen de Brandnetels. Dat 

wordt een stukje lopen om weer op de vleugels te 

kunnen.  
 

Vlak bij de boerderij in het gebied is een weilandje 

met een poel erin en een kleurrijke en kruidenrijke 

begroeiing: In het water Holpijp, Watermunt en er 
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omheen Reukgras, Grote Ratelaar, veel Wolfspoot, 

Moeraswalstro, Scherpe Zegge en weer die Ameri-

kaanse Ereprijs.  
 

Het is allemaal nog niet afgelopen, we hebben nog 

bermen te gaan met Gewone Berenklauw, Zeven-

blad, IJle dravik, Groot muur, Boerenwormkruid, 

Echte koekoeksbloem, Zachte ooievaarsbek, en waar 

het natter wordt Bosanemoon, Speenkruid en Geel 

Walstro, Valeriaan, Grote Wederik en Grote 

Engelwortel.  
 

In een drooggevallen poel vinden we Watervorkje, 

Geelgroene zegge of Dwergzegge, Gewone water-

bies, Knolrus, en Gesteeld graskroos.  
 

De laatste vijver staat vol water en vol roze Water-

lelies en bloeiende Waterviolieren. Langs de randen 

vallen meterhoge Waterzuringplanten op. Lager bij 

de drogere grond zien we Kruipend zenegroen, 

Waternavel, Biggenkruid, Blauwe zegge (met 3 

stempels) en Zwarte Zegge.  
 

Aan het eind van de wandeling, vlak bij het IJs-

sportcentrum, wacht nog een prachtige bolle akker 

op ons, zeer bloemrijk. De lensvorm is ontstaan 

door eeuwenlange bemesting in combinatie met de 

ploegrichting: van buiten naar binnen, waarbij de 

grond steeds naar het midden wordt gegooid en er 

op den duur een hoogteverschil ontstaat. In de 

berm vinden we duizendblad en het knuffelgrasje 

Zachte dravik.  

 

 

Al met al een aanzienlijke soortenlijst en dat voor 

een stadspark. Nou ja, het zijn wel de Dommel-

beemden. Bernard Beukers heeft een lijst aangelegd 

en kwam tot 109 plantensoorten en 11 vogels.  

Of waren het toch 75 plantensoorten na het 

weglaten van de bomen? 
 

Deze excursie was een geweldige gelegenheid om 

door uitbundig groen in de directe omgeving te 

dwalen en veel van elkaar te leren. Vooral van Karin, 

die ons wees op alle determinatiekenmerken van de 

aangetroffen soorten. Dankjewel voor deze leerza-

me zondag. Ook dank aan Age Opdam, de biologi-

sche boer, die voor de prachtige bloemenweides 

heeft gezorgd. 

Excursie Vogelgroep op 19 mei: “Beleef De Hamert” 

 

Hans van Sprang 

 

 

Het begint zoals meestal een dag of wat later. Deze 

keer ook. Het begint met een vriendelijke e-mail. Uw 

mening over ons wordt erg op prijs gesteld, sterker 

nog uw mening is voor ons heel erg belangrijk, of 

eigenlijk als u uw mening over ons niet geeft dan 

doet u de rest van Nederland heel erg te kort, want 

iedereen moet weten hoe goed wij zijn en u moet 

hen dat vertellen. 
 

Via onderstaande link kunt u de vragenlijst invul-

len, het kost maar 3 minuten. Als ik vier keer een 

herhaling heb ontvangen moet het maar en kom ik 

op de website: beleef-de-natuur.straks. Het begint 

neutraal: of ik de audiotour gebruikt had, wat niet 

het geval was en of ik tevreden was over de excur-

sie. Die tevredenheid was er wel, een ruime 7. Maar 

dat is te weinig meneer, wat ontbreekt eraan. Of ik 

maar even toe wil lichten wat er mis was. “Het weer  
 

 

 

 

 

 

 

 

was eerst wat te koel, daarna veel te warm en die 

dreiging van regen beviel me ook niet. Maar de 

paden waren schoon en de vogels hebben goed 

meegewerkt.  
 

De volgende vraag ging over welke van de 50 

aanwezige vogelsoorten we gemist hadden bij de 

poging tot waarnemen. Kon ik niet beantwoorden. 

Dus kwam de vraag of er over een paar soorten 

detailvragen gesteld mochten worden en voor ik nee 

kon toetsen kwam de eerste vraag: welke soorten 

waren overdreven aanwezig geweest.  Gelukkig, dat 

was te doen. Die Boompiepers hadden wel wat 

minder gekund en om overal het geluid van de 

Bonte vliegenvanger te laten horen was ook over de 

top.  De rest was wel in balans, met een Grauwe 

klauwier als leuke toegift en die Kerkuil in het gat 

voor in de woning was ook een leuk zoekplaatje.   



 18 

En wat ik vond van het geluid van de Wielewaal. 

Jammer dat ik geen gebruik gemaakt had van de 

audiotour want dan had ik gemerkt dat dit daar 

werd ingeleid door “kom mee naar buiten allemaal”, 

gezongen door een kinderkoor. Wat ik daarvan 

vond, en waarom ik de audiotour niet had gebruikt?  

“Die Wielewaal was leuk, maar leg het er niet zo dik 

bovenop” probeerde ik in te tikken. Maar dat was 

geen geldig antwoord. “Waarom heeft u de audio-

tour niet gebruikt?“ knippert in steeds grotere 

letters boven aan het scherm. Waarom……?” 
 

Ik word wakker, badend in het zweet en met 

spieren die strak staan van de spanning.  Ik veeg 

mijn hoofd af aan het kussen kom onder het 

dekbed vandaan en ga op de rand van het bed 

zitten. “Is er iets?” hoor ik naast me. “Ik, eh, moet 

nog even de vragenlijst over de Hamert invullen”, 

mompel ik. “Over die excursie van de 19e mei. Veel 

soorten, prachtige omgeving, maar de vragenlijst”.  

Pas dan merk ik dat ik in bed zit en hoor ik een 

Spreeuw die spottend een Wielewaal nadoet.  

“Ik denk dat ik morgen, denk ik” en dat is het 

laatste woord hierover. Later hoor ik dat ik verder 

sliep zonder de wilde uitroepen uit een boze droom 

die ik daarvoor had laten horen.  
 

De natuurbeleving op de Hamert was geweldig. De 

Hostellerie blijkt failliet maar de omgeving heeft er 

niet onder geleden. We hebben dus in de nog wel 

aanwezige jachthut na afloop het tekort aan vocht 

aangevuld. De natuur is wonderschoon.

 
 

Verslag avondexcursie naar de Achelse Kluis op 29 mei 

 

Marijke van Noort  

 

Kwart voor negen verzamelen op het Gerardusplein. 

Dat is niet bijzonder vroeg, dat is bijzonder laat, 

want het is 20:45 uur, het licht begint al af te 

nemen. Na een zonnige dag hangt er in het westen 

al bewolking, op weg naar het Leenderbos is het in 

het oosten blauw en in het westen grijs. Bijna op 

onze bestemming verbazen we ons over het hoge 

paardensportgehalte aan het eind van de Maastrich-

terweg. Er lijkt een evenement (geweest) te zijn. 

Nader onderzoek op internet geeft aan dat deze 

hippische concentratie al enkele jaren bestaat.  
 

We laten het achter ons en rijden naar de Achelse 

kluis. Ik had geen fototoestel meegenomen vanwege 

de vallende duisternis, maar voor het berkenbosje 

aan het begin van de route was het toch mooi 

geweest. Volgend jaar beter, dan maar.  
 

Meteen uit de auto begint het ongedierte te steken, 

dus grijp ik naar afweermiddelen. De vogels leven 

zich helemaal uit, zo bij het vallen van de avond. 

We horen een Fitis, Roodborst, een late Koekoek, 

Merels, Vinkjes, een Tjiftjaf, een Grote bonte specht, 

Boomkruiper, een Zanglijster en een Geelgors, het 

gekras van een kraai en vooral heel veel krekels. 

Met zijn allen zorgen ze voor een continu 

achtergrondgeruis. Later op de heide wordt het 

overgenomen door Rugstreeppadden, die voor 

voortdurend geluid zorgen. Daardoorheen horen we 

doordringend gepiep, dicht bij de grond, niet al te 

ver weg. Eugene stelt als eerste voor dat het een 

Ransuil zou kunnen zijn. Twee Ransuilen dan. Later 

wordt via de vogelgeluidenapp bevestigd dat het om 

de bedelroep van jonge ransuilen kan gaan.  
 

Met goed luisteren onderscheiden we een Sprink-

haanzanger en uiteindelijk ook een Nachtzwaluw  

en verder ieder kraakje van jassen, tassen en 

schoenen. De Grauwe ganzen zijn duidelijk te 

horen, we zien ze ook langs vliegen. Verder horen 

we een Bosuil, de laatste Blauwborst, een Wulp en 

een Kievit. En als het echt donker geworden is ook 

blaffende reeën. Tijd voor de vleermuizen en ja, 

zowel langs de heide als in de oude bomen bij de 

Achelse Kluis treffen we Dwergvleermuizen aan.  
 

Gezien hebben we niet zoveel, gehoord des te meer. 

Het was toch weer een leuke avond en middernacht 

eer ik thuis binnensloop.
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Verslag excursie Vogelgroep naar de Kampina op 2 juni 

 

Hans van Sprang  

 

Het was zweterig weer, eigenlijk al meteen toen we 

op de parkeerplaats bij Best-West stonden te wach-

ten op wie niet komen ging.  Laten we zeggen rond 

8 uur en al ver boven de 20 graden. Dat beloofde 

wel wat en de dag heeft het waar gemaakt, het werd 

zwetensheet.  
 

Voor half negen liepen we de Kampina in richting 

Huisvennen. Er werd al veel gezongen en geroepen, 

vooral de Koekoek liet zich prima horen. Op het 

water zat eigenlijk alleen een groep Kuifeenden.  

Je zou verwachten dat ook andere vogels verkoeling 

zouden zoeken, maar dat is blijkbaar niet zo. Wel 

brengt dit ons bij een van de twee thema’s van de 

dag. Kunnen vogels zweten?  Hoewel ik daar niet zo 

snel een antwoord op wist, was dat van internet al 

snel duidelijk: nee, want ze hebben helaas geen 

zweetklieren. Een evolutionaire fout die ook veel 

andere beesten nadeel berokkent. Voor vogels 

maakt dit het leven ook tot een voortdurend 

kiezen….. 
 

Om af te koelen moeten vogels hun bek opensper-

ren. Dan verdampt er vocht uit de mondholte en 

raken ze warmte kwijt. Daar zijn allerlei mensen die 

bevestigen dat in Death Valley de vogels met bizar 

wijd opengesperde bek naar adem lijken te happen. 

Ze lijken daar geen keuze te hebben. Helaas raken 

ze met die warmte meteen ook vocht kwijt en dro-

gen ze uit. Op warme dagen zeggen anderen dat ze 

dus minder hun bek opendoen om te zingen om 

uitdrogen te voorkomen.  Steeds een balans vinden 

tussen te warm of te droog worden lijkt me een 

lastige keuze, zeker in Death Valley, en omdat er  

nog geen hervulbare drinkflesjes voor vogels in  

die omgeving lijken te zijn. 
 

Het tweede thema is de nieuwste ontwikkeling op 

het gebied van vogelwoningen en om vreemdgaan  

te voorkomen. Eenvoudig gezegd worden de vogels 

geringd met een soort van enkelband. Ze krijgen 

vervolgens een genummerde nestkast toegewezen 

en door middel van de enkelband is te controleren 

of ze niet bij vergissing even bij de buurman of 

buurvrouw binnenwippen.  De testfase voor dit 

project is in de Kampina uitgerold en zo kom je een 

aantal zeer gewilde, grote nestkasten tegen naast 

het pad, die allen genummerd zijn. Het heeft als 

bijkomend voordeel dat je via dat nummer met je 

telefoon de webcam van die kast kunt benaderen en 

zo controleren of de vogel wel thuis is. Om privacy 

redenen gaat er een lampje branden op de webcam 

zodat de vogel weet dat zij in beeld is. Op deze 

manier wordt de integratie van verschillende 

vogelsoorten op de Kampina opeens een stuk 

eenvoudiger. 
 

Na de zeer interessante excursie hadden we onder 

meer een mooie Gekraagde roodstaart gezien, een 

Bonte vliegenvanger en een Boomleeuwerik 

gehoord. Het was bijna 12 uur en bijna 30 graden. 

Dat was het juiste moment om de ochtend af te 

sluiten. 
 

Met dank aan Marja voor het opmerken van een 

aantal details.

 

              ------------------------------------------------------------------------ 
                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

    

Wespendief - Foto: Gerard Vos           
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Verslag excursie naar Landgoed Tongelaar op 15 juni 

 

Geert Bode 

 

 

Om negen staan er zo'n tien mensen klaar op het 

parkeerterrein aan de Orionstraat. De afgelopen 

nacht heeft het (gelukkig) geregend maar nu is het 

droog en de verwachting is dat het droog blijft. Als 

ook de laatste deelnemer met rugzak en paraplu 

aan is komen wandelen gaan we met drie auto's op 

weg naar Mill. Met een omtrekkende beweging want 

gisteren en ook vandaag zijn er Luchtmachtdagen 

op vliegveld Volkel en dat ligt precies op onze 

route. Dus zullen we een route over Uden en 

Zeeland kiezen. Afslag Volkel is vandaag afgesloten 

maar wij willen bij de volgende afslag de A50 

verlaten. Tot mijn grote schrik staat daar de hele 

uitvoegstrook vol en de file staat bijna tot op de 

snelweg zelf. Rob besluit om tot Paalgraven op de 

A50 te blijven en verder langs Reek tot vlak voor 

Grave naar het Oosten te rijden. Tegen tienen zijn 

we dan veilig en zonder files op het parkeerterrein 

van landgoed Tongelaar van het Brabants Land-

schap dat op het noordelijkste deel van de 

peelrandbreuk ligt. 
 

We wandelen eerst langs de Lage Raam, rechts het 

water en links een veld met lage vegetatie en hier 

een daar een boompje. We worden verwelkomd 

door een Kleine Karekiet en een Geelgors die ons  

 

de hele tijd, al poserend op een kleine eik, in de 

gaten houdt. Verderop op de plas zwemt een 

Meerkoet en zowaar een kleine Dodaars, regelmatig 

onderduikend naar wat eetbaars. Bij de brug over 

het Peelkanaal wordt ons oor gestreeld door het 

twinkelieren van een Grote lijster die zijn hele 

repertoire liet horen, een prachtig afwisselend 

fluitconcert. Ondertussen hebben we al Rood-

borsttapuiten (man en vrouw) gezien, en ook 

Fazant, kraai en Houtduif. De oever van het kanaal 

is gezoomd met riet en het minder algemene maar 

zeker zo mooie Rietgras, en in het water bloeit  

Gele plomp. 
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Het is midden juni, de grasmaand, en dat is te zien. 

Overal bloeit gras in verschillende hoogte en met 

verschillend gevormde pluimen. Een mooie gelegen 
heid om mij een mini-cursus 'grassen' te geven.  

Ik heb een foto gemaakt (hierboven) van: Witbol, 

Beemdgras, Engels raaigras, Italiaans raaigras, 

Glanshaver (voorheen Frans raaigras), IJle dravik, 

Zachte dravik, Kropaar, Kruipertje, Tarwe en het 

niet algemene Kamgras. 
 

Na de koffie volgen we een holle weg met links een 

hoge wal waar familie Das de nodige graafsporen in 

heeft gemaakt. Een dassenburcht hebben we niet 

gezien maar ze zijn er wel. Aan het einde van het 

pad doemt een gebouw op, kasteel Tongelaar. 

Vandaag is het alleen geopend voor genodigde  

bruiloftsgasten maar op woensdag en zondag  

is iedereen welkom voor koffie of lunch (www. 

kasteeltongelaar.nl).  
 

Even vóór maar ook ná het kasteel staan er in berm 

lange stengels met blauwe bloemen, het Rapunzel-

klokje. Een verre van algemene plant, maar hier 

ruimschoots te bewonderen. 

 

 

Rapunzelklokje 
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Links een ouderwetse akker met Tarwe, maar  

ook met Windhalm en ingezaaide (?) kruiden als 

Korenbloem, Klaproos, Herderstasje, Bolderik en 

Kromhals. Bij de volgende brug houden we een 

koffiepauze en genieten ondertussen van een 

rondcirkelende Wespendief, volgens een kenner  

is het een vrouwtje. Nog hoger vliegen enkele 

Gierzwaluwen en op de grond is een, bijna 

zeldzame, Merel-man zaden aan het zoeken. 

 

Ons pad voert verder langs een akker met Haver en 

veldbloemen, bosranden en door een oud bos. Een 

ronde plek in de bosrand is waarschijnlijk het 

nachtleger van een Ree geweest. Er scheert een 

enkel vliegtuig laag over het bos en in de verte 

horen we straaljagers, maar gelukkig staat de wind 

van ons af. De recente storm heeft ook hier zijn 

slachtoffers geëist, een woudreus is als een lucifer-

houtje geknapt en versplinterd. Verderop is een 

hele zwerm Geelbandlangsprietmotten aan het 

zonnen, de sprieten zijn tot vier keer zo lang als het 

vlindertje zelf. 
 

Als we tegen drie uur terug zijn bij de auto's 

kunnen we terugkijken op een mooie wandeling 

door een heel afwisselend natuurgebied van 

Brabants Landschap. Met een kleine omweg rijden 

we weer naar Eindhoven – met dank aan Annemieke 

en Rob van Vucht voor het voorbereiden en begelei-

den van deze excursie. 

 

Verslag vlinderexcursie naar de Kampina op 22 juni 

 

Marijke van Noort  

 

In 2018 was er geen vlinderexcursie, daarom stond 

de excursie van 22 juni 2019 hoog op de prioritei-

tenlijst. We konden ons geen beter weer wensen 

voor de gelegenheid. Een deel van de belangstellen-

den verzamelde zich in Eindhoven, en bij de Kampi-

na stond nog een gezelschap te wachten, wat het 

aantal deelnemers op 14 bracht. Nu zijn we geen 

gezelligheidsclub, maar op de ontmoetingsplaats 

viel al zo veel bij te praten en uit te wisselen dat we 

moeite hadden op gang en op pad te komen.  

De variatie aan camera’s was enorm: sommigen 

liepen met dure camera’s en grote telelenzen, 

anderen waagden het erop met kleine zakcame-

raatjes. 

Onder leiding van Bert en Riet van Rijsewijk 

volgden we in het begin bekende paden. Binnen 

enkele honderden meters was de groep al uitgerekt 

tot een lange sliert en werd Maxine van hot naar her 

geroepen om haar te wijzen is op weer iets 

bijzonders. We zagen achtereenvolgens Bruin 

zandoogje, Gehakkelde aurelia, de Kleine ijsvo 

 

gelvlinder, een Atalanta, een mannetje dikkopje, een 

Groot koolwitje, nog een Bruin zandoogje,  

een Kokermotje en een Distelvlinder.  

Kleine ijsvogelvlinder 
 

En toen stuitten we midden op het pad op een 

slagveld. Op een mini maanlandschap werden  
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Zandbijen en schattige Pluimvoetbijtjes belaagd 

door snelle struikrovers, die het op de nectar en 

stuifmeel hadden voorzien. Het was verbazing-

wekkend om te zien hoe doelgericht sommige 

Pluimvoetbijtjes de ingang van hun holletjes in-

vlogen en zo hun kostbare lading veiligstelden  

voor de aanvallers.  
 

Nadat we de strijd een tijdje hadden aangezien 

liepen we weer verder en verbaasde ik me over de 

dimensies van de Wilgenroosjes. Natuurlijk, ik ken 

die al lang, maar niet zo groot en zo uitbundig als 

hier langs het pad. De naam werd me plotseling 

duidelijk: de bladeren lijken op wilgenblad, de 

bloemen op wilde roosjes. Nou ja, als je het breed 

ziet. Op het blad troffen we rupsen van Groot 

avondrood, mooie rupsen van een prachtige 

nachtvlinder. Zou het rood van de bloemetjes 

komen? 
 

Even een uitstapje naar het heideveld, daar troffen 

we Heideblauwtjes, prachtige zonnedauw en een 

Heidelibel. Van de plantensoorten vielen Blauwe 

zegge, Stekelbrem en Kruipwilg op, we zagen 

Vergeet-me-nietjes, Wolfspoot, Koningsvaren en 

Moerasandoorn.  
 

 

 

Na de koffie even een zijspoor om Hooibeestjes,  

en Koevinkjes aan de lijst te kunnen toevoegen.  

En verder veel Grasmotten, maar die negeren we.  

Na de Pyjamawants op de voorkant van de Venkraai 

vergeten we die nooit meer, en ook die zagen we 

langs ons pad. Net als Vuurwantsen breiden ze 

sterk uit. Toen we in wat natter gebied kwamen 

troffen we Heidebeekjuffer, Bosbeekjuffer, Breed-

scheenjuffer, Azuurblauwe waterjuffer, Bloedrode 

heidelibel, Grote keizerlibel, Viervlek, Lantaarntje, 

Platbuik, Zesvlek. Op het eind van de tocht zagen 

we van de vlinders nog een Geaderd witje, een 

Citroentje en een Hoornaarvlinder. Ook rupsen en 

imago’s van de Jacobsvlinder. 
 

Hoornaarvlinder 
 

Deze excursie ging het niet over de planten, maar ik 

heb wel de vogels genoteerd en dat waren er zo’n 

twintig, variërend van Winterkoninkje tot Wespen-

dief en van Aalscholver tot Zwartkop. Dat Winterko-

ninkje maakte een hoop herrie voor zo’n klein ding. 

Verder waren er Koolmezen, Staartmezen, jonge 

Pimpelmezen, een Karekiet en een Rietzanger, 

Spreeuw, en Grasmus. Een late Koekoek liet goed 

van zich horen, er waren Ganzen, Tuinfluiters, 

Boompiepers, Boomleeuweriken, Boomklevers en 

een Spotvogel, we hoorden een Goudvink en een 

Specht, een Sprinkhaanzanger, een Roodborsttapuit 

en een reiger.  

 

Later zagen we van de planten nog een mooie  

Echte koekoeksbloem, het oranje Havikskruid, Gele 

waterkers, roze Teer guichelheil en Vossenstaarten. 

Vanwege mijn slechte ervaring met Eikenprocessie-

rupsen in de Kampina heb ik ondanks de warmte 

mijn jas aangehouden en als we onder eiken liepen 

zelfs mijn capuchon opgezet. Het lijkt geholpen te 

hebben, evenals de Tea Tree Oil tegen de stekende 

muggen. We zagen meerdere nesten van de rupsen 

en zelfs een heuse processie van een stuk of tien 

rupsen. Zo’n hekel aan die beesten dat ik er niet 

eens een foto van heb gemaakt.   
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Teer guichelheil 

 

Naast de gezelligheid draagt de KNNV ook bij aan 

uw conditie: We hebben zo’n negen kilometer 

gelopen, dus al gauw zo’n 12.000 passen. Na een 

traag begin kwam het tempo wat hoger, maar op 

het laatst kostte het wat meer moeite. We waren al 

ingestapt toen Bert de eerste Grote Weerschijn-

vlinder van de dag zag. Als een speer sprongen we 

weer uit de auto, maar de vlinder was gevlogen.  
 

Ondanks de andere afspraken was het zeer de 

moeite waard om deze zaterdag te besteden aan 

vlinders in de Kampina. Bert en Riet, dank voor de 

deskundige leiding en de mooie wandeling door een 

gevarieerd landschap. 

 

Landschap in de Kampina – Foto: Nicoline Kuurstra 
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Uit de historie van de Venkraai – Aflevering 14
Jelle Schuurmans

 

Het jaar 1956 vertoont op basis van de convo’s  

een gemiddeld beeld met 42 excursies waarvan  

2 busexcursies, 7 lezingen, 1 oriëntatietocht en  

3 korte kampjes. Plus diverse activiteiten van de 

werkgroepen. 

 

 

 

 

De convo voor juli en augustus is hier afgedrukt.  

Er kwamen nog Ortolanen voor, maar ook toen 

waren ze al bijzonder. 

 

 
Ortolaan – Foto: Gerard Vos 

KONINKLIJKE NEDERLANDSE NATUURHISTORISCHE VERENIGING Afd. EINDHOVEN 
  
Adm. H. Lubben-Westra, Boerhavelaan 30, Tel. 61608. 
 
 
1956  JULI/AUGUSTUS CONVOCATIE 
 
 
Zondag 1 juli Fietsexcursie naar Soerendonk o.l.v. de heer J. Bakker. 
 Vertrek om 10 uur van het Leenderfietspad. Terug ongeveer  
 18 uur. Brood en laarzen mee. 
 
Zondag 15 juli Autoexcursie naar het Budelse Broek. Vertrek om 10 uur van  
 het parkeerterrein. Leider is de heer F. Benjaminsen.  
 Opgave voor deelneming bij de administratie. 
 
Zondag 19 augustus Fietsexcursie naar het Beuven. Vertrek om 10 uur van het 
 eind van de Heezerweg bij de manege. Terug 18 uur.  
 Leider: De heer W. Oversteegen. Brood meenemen. 
 
Zaterdag 25 augustus Gewestelijk weekend Wemeldinge. Aanmelden en informeren bij  
Zondag 26 augustus de heer J.G. Sloff, Halsterseweg E84, Bergen op Zoom, voor  
 1 augustus.   
 
Zondag 26 augustus Fietsexcursie naar de Dommelterrassen en de Malpieheide.  
 Vertrek om 10 uur van het St. Jozef ziekenhuis. Terug om 
 ongeveer 18 uur. Brood meenemen. Leider: De heer G. Zwanenburg 
 
3, 10, en 17 juli  Excursies van de vogel- en plantenwerkgroep.  
 Vertrek om 19.30 van Rustenburgstraat 25. 
 
De leesportefeuille rouleert ook in de maanden juli en augustus. Nog niet alle lezers 
hebben betaald. Gaarne storting van f. 3,- op gironr. 538159 van de heer F. Cazemier, 
Hertesprong 5. 
 
Er is een ortolaan gehoord vlak bij Soeterbeek. Degenen, die hem ook willen horen  
maken een afspraak met de heer W. Oversteegen, tel. 3137. 
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Kazbek - Verslag van een bergtocht    
 

 

Achilles Cools 

Mijn bed is de navel van mijn wereld. Als ik 's morgens 

uit mijn nest wip, kijk ik meteen vanuit de hoogte door 

het raam naar het landschap van mijn biotoop. Alsof ik 

op een heuvel sta. Daar is alles binnen handbereik. 

Geluk noemt men dat. Je kunt er de hele wereld 

gewaarworden, je kunt er het belangrijkste nieuws met 

eigen ogen zien, want ook daar speelt het grote 

gebeuren. Overal is het immers net zoals hier. Overal 

is het Turnhout. Alle vergezichten zijn aan elkaar 

gewaagd. Alles is er. Alleen bergen, het dak van de 

wereld, dat hebben we hier niet. Af en toe laat ik me 

toch bevangen door onbekende einders, ver weg van 

huis, om de hemel te raken. Je moet niet ver reizen om 

de wereld te begrijpen, maar reizen maakt je eigen 

wereld wel heel uitgestrekt.  
 

Het is begin september en we gaan naar het 

hooggebergte van de Grote Kaukasus. Hemelhoog  

naar de bovenverdieping van Moeder Aarde. Waar  

de Hemelheraut en de Hemelsleutel bloeien. Waar het 

vertrouwde Europa ophoudt en het vreemde oosten 

begint. We zijn met vijftien, een ruime voetbalploeg, 

een gemengd peloton, niet allen heel jong. We gaan 

niet voor een wedstrijd. We gaan de strijd aan met 

onszelf, met open ogen de berg beklimmen.   
 

Als we de diepe valleien bereiken in een afwisseling 

van regen en opklaringen onthult de Grote Kaukasus 

zich tussen de wolken. In een blauwe waas verheft hij 

zijn witte kroon. Van beneden uit een waardige berg. 

Het landschap is vrolijk versierd met enorme puddin-

gen, tenminste zo lijkt het. Links en rechts liggen 

groen gestreepte hopen natuurpuin, volmaakt gewelfd 

als vrouwenborsten. De toppen scheuren de voorbij-

drijvende wolken aan flarden zodat de huid meer bloot 

komt en het ontsluieren een finale lijkt te maken. Hier 

en daar zijn de berghellingen getekend met sporen van 

lawines. Het dak van de wereld is niet plat.  
 

Archil, zoon van de bekende Georgische professor 

Zaalico Kikodze, is onze gids, een nogal stille man met 

guitige oogjes en een aanstekelijke lach. Hij brengt ons 

naar een moerasgebiedje dat pal langs de weg ligt. Het 

zit er vol vogels. Boven ons zien we in een uur tijd 

dertien soorten roofvogels. Langs een steile bergwand 

ligt een dorpje zo oud als de bijbel. Berg en dal zijn 

hier als twee omgevingen die aaneengegroeid zijn met 

steen. Beflijsters laten er zich horen, alsof stenen 

tegen elkaar ketsen. Roodvoorhoofdkanaries lijken wel 

brandende kooltjes in een uitdovende wilgenstruik. De 

enkele bewoners van de middeleeuwse huisjes kunnen 

hun nieuwsgierigheid niet bedwingen. Drie vrouwen 

laten zich graag fotograferen schouder aan schouder 

met een van onze helden. Een glimlachend oud 

mannetje komt pratend naar ons. Zou hij hier ooit 

weggeweest zijn? Konden we hem maar iets vragen.  
 

In een vallei ten noorden van Kazbegi ligt een mooi dal 

met een fraaie bergbeek waar Waterspreeuwen zitten. 

Hun witte keel en borst steken fel af tegen de donkere 

gedaante. Ze verdwijnen tussen het kolkende water 

achter een rotsblok.  
 

In het armoedige dorpje Sno zit een Draaihals vlakbij 

kettinghonden die blaffend de mare uitdragen. Wij  

zijn duidelijk indringers in een desolate leegstand  

van vervallen huisjes. Enkele sjofele mensen wonen in 

haveloze woninkjes, het lijken verlaten kippenhokken. 

Een woud Reuzenberenklauwen langs de slijkerige weg 

is de schuilplaats voor Paapjes en lijsters. Kaukasische 

berenklauwen kennen we van thuis, maar hier zijn ze 

van oorsprong, hier komen die invasieve exoten 

vandaan. Wat verder in het verlaten dorpje Ketrisi wil 

een Roodmus haar eigendom opeisen terwijl een 

Kleine klapekster er de wacht houdt. 
 

Met zijn allen in een comfortabele marshrutka, zo 

heten de busjes, glijden we door de bergen. In het dorp 

Kazbegi worden we afgezet en lopen langs de rivier 

door een parkje waar Kleine vliegenvangers en Groene 

fitissen zich verbergen in de bosjes. Een Balkansper-

wer komt ons van dichtbij bekijken. Met één kiekje is 

de vogel een plaatje van een moment dat voor altijd 

blijft duren. Langs het riviertje ploetert weer een 

waterspreeuw, wat verder nog twee. Raven en Bonte 

kraaien roepen elkaar toe met rauwe kreten, terwijl 

vliegt een Zwarte ooievaar over.  
 

Een kolk van honderden Rotszwaluwen slurft uit tot 

een golvende sliert van pompende vleugeltjes. Ze 

scheren langs de gruishellingen, worden gegrepen door 

de felle tegenwind, en laten zich nu door niets meer 

tegenhouden, ze snijden zich erdoor. Over onze 

hoofden scheren ze voorbij tot aan een bergkammetje, 

vergezeld door paniekerig piepende Gele kwikstaarten 

die meeliften in de troep. Ze duiken aan de andere 

kant het dal in, zoals ik verwachtte, maar stijgen door, 

klimmen nog honderden meters hoger en vliegen recht 

op de besneeuwde toppen in het zuidwesten af. In 

mijn kijker zie ik de lijfjes tegen de trillende 

achtergrond van de ijskappen. Dan spat de wolk 

vogeltjes uit elkaar. In wilde vlucht duikelen ze alle 

kanten op. Ik snap er niets van, tot ik een Slechtvalk 
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zie duiken. Hij grijpt mis. De wolk groepeert en 

verdwijnt als een muggenzwerm uit beeld. Even later 

zie ik de roofvogel weer patrouilleren. Hij heeft 

honger.  
 

Wij kijken verbluft naar de herfstreis van trekvogels 

over pieken van drieduizend meter. Zo ver het oog 

reikt zijn bergtoppen, ze moeten erover of erlangs. 

Zwarte wouwen, Bijeneters, Steppenkiekendieven, 

Grauwe kiekendieven en Sperwers. Hier aarzelen 

duizenden vogels en spreken elkaar moed in door  

zich te verzamelen in veiligheid van het getal. Ze 

wachten op een extra groepje soortgenoten. 
 

De volgende ochtend beginnen ook wij aan een 

gedurfde bergtocht. We vertrekken bij het Drievuldig-

heidskerkje Zminda Sameba. Eerst door een dicht 

bosje omhoog, waar Parnassia nog volop bloeit. Elke 

keer moeten we met de loep kunnen kijken in het 

bruidswit naar de vijf handvormige staminodia die 

blinken in de kroon, en we tellen ook de vijf uitgesto-

ken wijzers van haar dagklok. Een voor een richten ze 

hun pijlen. Zo zien we precies hoe lang ze het nog 

trekt. Dan staan we weer op en klimmen naar open 

grasland vol Veld-, Slanke- en Kruisgentianen. 

Fabelachtig blauw, zoals we zelden tegenkomen. Geen 

smurfenblauw, geen glitterblauw, geen hemelsblauw, 

maar bezonken blauw van open trompetten: als The 

Blue Diamonds. Wat verder hebben levendbarende 

duizendknopen het vuur van de zomer nog wat 

aangehouden, daar loop je niet aan voorbij.  

 

Rondom is de vallei begroeid met uitgebloeide Rodo-

dendrons, Kaukasische Alpenroosjes. Daarin leven de 

Kaukasische korhoenders. Ondanks veel zoeken, zien 

we de korren niet.  
 

Over keien zwoegen we ons omhoog. De paadjes ba-

nen je dwingend de richting van het voorschrijdend 

wandelpad. We hebben een duidelijk doel voor ogen, 

verloren in de grandeur van het landschap. We gaan 

vogelen op hoger niveau. Hier zijn soorten die je 

zelden kan zien. Hier komen jaarlijks vele vogelaars 

voor de Big Five van de Kaukasus: Grote roodmus, 

Kaukasisch berghoen, Witkruinroodstaart, Kaukasische 

bergtjiftjaf en Kaukasisch korhoen. Ik ben niet zo voor 

dwaze wedstrijden en opschepperij, hoewel ik enkele 

van deze vogels toch wil tegenkomen. Vooral de Grote 

roodmus met haar beparelde borst. Ze leven op hoog 

niveau. Boven de boomgrens is het knokken tegen het 

rauwe klimaat.  
 

We klimmen hogerop, maar dalen af in de tijd, voetje 

voor voetje naar onvoorstelbare grenzen van het 

bergland. Er klopt hier iets niet met de tijd. Het is hier 

nog zoals pakweg drieduizend jaar geleden. Het is  

een onbewoonde wereld. Geen skipistes of berghutten. 

Bergen zoals bergen horen te zijn: statig, ongenaak-

baar, grijs met witte koppen. Even scheurt een wolk-

gordijn open en daar blinkt een minuut lang de top.  

In een blauw waas verheft zich de witte kruin van de 

Kazbek.  
 

De ijle lucht op de bergen laat de zonnestralen 

gemakkelijker door, zonder de luchtmassa zelf op te 

warmen. Terwijl ik bezig ben om hogerop te geraken, 

lopen beneden enkele achterblijvers van onze groep. 

Het zijn kleine poppetjes geworden, zo voelden ze zich 

volgens mij ook. Helemaal beneden ligt een plaatje van 

Zwitserse melkchocolade: golvende bergweiden, 

koeien, een kerkje, huisjes, en groepjes bossen. Je zou 

er bijna Heidi verwachten. In plaats daarvan loopt er 

waarachtig de Georgische president rond. Iets beneden 

ons op een plateau zit hij uitgeput met een schare 

hellebaardiers te wachten op een helikopter. Hij is de 

reusachtige monumenten van zijn land komen 

overschouwen? Onze gids die wist van het bezoek, en 

geen goed woord heeft over zijn president, heeft liever 

dat hij daar wegblijft. Hij is een ramp voor ons land, 

vloekt de gids. Wij kijken naar de helikopter die moeite 

doet om te landen op het plateau, maar het lukt niet, 

en de hele delegatie moet te voet naar een lagere plek. 

Onze gids heeft er plezier in.  
 

Wij klimmen verder omhoog. Voor onze verbaasde 

ogen ontrolt zich het adembenemende landschap, 

breed golvend zover het oog reikt. Adembenemend is 

het, want het ademen gaat heftig. Onze volgehouden 

inspanning wordt om de tien meter beloond. 

Glanzende scabiosa, Kogellook, Geel zonneroosje, 

Wollige hokjespeul, Gele monnikskap, Adderwortel, 

Bergerwt, Bergcentaurie. Alpenheggenmus, 

Kortteenleeuwerik, Frater. Een paar Zuidelijke 

Aaardhommels dartelen tussen de paarse lintbloe-

metjes van Vederdistels. Hier verlies ik mezelf.  

De wet van de zwaartekracht verhindert mij om 

rechtstreeks naar de Melkweg te springen.   
 

Boven beginnen we te wennen aan de roes van verruk-

king waarin het betoverende landschap ons heeft 

opgenomen. Eindelijk beginnen de doorgedrongen 

details zich samen te voegen. We bereiken een 

winderige pas van 2750 meter. Als gevolg van de 

zwaartekracht hangt er ijle lucht. De atmosferische 

druk beïnvloed de samenstelling van de hogere 

luchtlagen. Een paar late Apollovlinders en Keizer-

mantels proberen zich aan een bloem vast te klampen. 

Een Apollovlinder komt zich opwarmen op de witte 

haardos van onze Tom Senior. Of wil de vlinder het 

zweet van een Hollander proeven? Op een rotsblok vol 

kleurige schild- en schotelkorstmossen zit een zwarte 

roodstaart te ketsen. Nog kun je de vogels benijden 

om dit uitzicht.  
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Voor ons is een kloof, daarachter een gletsjer en rechts 

de Kazbek die tot 5047 meter reikt, zijn top steeds in 

de wolken. Ultraviolette straling en blauw licht bijt in 

onze ogen. Onweerswolken werpen een surrealistische 

schijn over de bergen. Vanaf daar lopen we iets naar 

beneden en dan weer omhoog. Boven ons komen 

hikkende geluiden uit de flanken van een maanland-

schap. We ontdekken het al vlug: een groepje 

Kaukasische berghoenen. Een hen met volwassen 

jongen loopt tussen en over de stenen. Op een richel 

komt een mooi hoen fier op uitkijk staan. Borst en 

mantel gemarmerd en fijn gestreept, gouden kop, een 

witte baard en halssnoer. Met zo'n fraaie tekening mag 

je gezien worden, en toch verbergt hij zich in dit 

verlaten oord. Brénine ligt op haar buik op een 

rotsblok, haar lens gericht op het beeldig hoen. De 

allermooiste van de Big five hebben we te pakken. Een 

andere held van onze groep klimt tot helemaal boven 

op de top om de sierlijke hoenders naderbij te 

besluipen.  
 

De gids wil nog wat verder over de gletsjer. Kale rotsen 

zijn verpakt in wolkenplukken. Verderop verdwijnen 

ze in een waas dat regen voorspelt. Er valt hier nog 

weinig leven te bespeuren, tenminste op het eerste 

gezicht. Brénine keert terug naar beneden samen met 

nog enkele anderen. We zijn nog met zes over om 

hoger te gaan. Wat verder worden we uitgelachen door 

de knus babbelende Alpenkauwtjes. Ik klim hogerop in 

het besef dat er op deze hoogte geen plaats is voor 

mij. Slechts enkele uren, langer verblijf zou ik niet 

uithouden. Ik vraag me af wat het toppunt van 

onwaarschijnlijkheid betekent, en hoe langzaam en 

geleidelijk men er naartoe klimt?  
 

Een Lannervalk scheert voorbij. Wanneer we de hoek 

omgaan worden we besprongen door een hagelstorm. 

Archil, de gids, wil nog tien minuten verder naar het 

eindpunt van de tocht, in de hoop er de Witkruinrood-

staart te zien. Ik heb de regenjas van Brénine in mijn 

rugzak. Ik wil wel hoger, maar moet naar haar toe.  
 

Eerst neem ik een binnenweg waar ik al vlug spijt van 

krijg. De kortste afstand tussen twee punten is een 

rechte lijn, ik moet me banen over reusachtige rots-

blokken, tot ik eindelijk weer op het bergpad kom.  

Dan doe ik iets mals wat ik nooit eerder heb gedaan.  

Ik begin door de regen omlaag te rennen als een gems. 

Enkel geconcentreerd op de stand van mijn voeten 

gooi ik me vooruit. Het pad is het enige logische 

oppervlak dat mijn ogen nog willen geloven. Dapper 

ren ik door, mezelf wijsmakend dat het niet gevaarlijk 

is. Een misstap en het loopt faliekant af, het stunten 

geeft durf, terwijl ik hijg als een hond. Het pad loopt 

eerst omlaag en daarna even omhoog. Puffend als een 

verroeste fluitketel ren ik verder. Het moet de adrena-

line zijn die mij verder drijft, als loop ik op wolken. 

Een groepje wandelaars met skistokken die ik voorbij 

ren bekijken mij alsof een mafkikker is losgelaten.  

In een mum van tijd zie ik Brénine in de verte als  

een poppetje op de pas staan wachten. Nog een lange 

spurt en ik ben er. De regenjas maakt haar blij.  

 

Tijdens de verdere afdaling, die in een rustiger tempo 

verloopt, worden we regelmatig met weldadige regen 

gezegend, waardoor de paadjes glibberiger worden. 

Elke keer verandert het landschap als bij toverslag. 

Regen, wolkensluiers, zon. De gentianen hebben nu 

hun kelken gesloten. Bij afkoeling vouwt de kroon  

zich dicht, als een plooirok die puntig eindigt in de 

kroonslippen. Meeldraden moeten drooggehouden 

worden.  
 

Je hoort alleen de windvlagen, lispelende regen en 

fluitende gilletjes. Dan een schitterende regenboog 

tegen de donkere lucht en de bergen. Daarna een 

dubbele. Waar de regenboog de aarde raakt staat het 

Drievuldigheidskerkje waar we vertrokken zijn. Het 

mag ons de illusies niet ontnemen. Alle poëzie van de 

regenboog wordt ons ontstolen door hem te reduceren 

tot de kleuren van het prisma. Dan schijnt de zon 

weer.  
 

Een Lammergier glijdt bewegingloos recht naar ons.  

Zo dicht dat je zijn ogen ziet glimmen. Zeilend draait 

hij rondjes alsof hij ons wil tegenhouden. Dat doet hij 

ook. Wij volgen met de verrekijker zijn geluidloze weg 

en voelen ons nietig. Deze statige vogel kan over het 

dak van de wereld vliegen. Wij zijn niet eens op de nok 

van het dak geweest. Je kan daar ook niks gaan doen. 

Er is nauwelijks leven. Zelfs planten houden het daar 

niet uit, alleen enkele schimmels en bacteriën. De 

Kazbek is te hoog, te kaal, te puntig om je als 

plattelander op je gemak te voelen. We hebben zijn 

grillen en zijn schatten ervaren. Alles wat er ooit was, 

is er nu nog. Het is alsof gisteren alles begon, met de 

regenboog als belofte, dat er nooit meer iets zou 

veranderen. Het is niet moeilijk voor te stellen hoe hier 

hemel en aarde elkaar geraakt hebben. De toppen van 

de bergen binnen handbereik, een lieflijk dal daar 

beneden. Daar zweeft de Lammergier weer en de 

regenboog spant zich voor een tweede keer.  
 

(Verschijnt bij AtlasContact, Amsterdam) 
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Mariapeel 
 
Een boerenturfput; een minikrater. 
Steeds verder uitdrogend. 
Het veenmos erin verschrompeld, zieltogend, 
snakkend naar vers regenwater. 
 
Een kale dode berk; een duidelijk baken 
boven een zee van Pijpenstro. 
Ronddolen zonder het risico 
van je oriëntatie kwijt te raken. 
 
Een Wielewaal; een fraaie vogel sowieso. 
Heel, heel erg misschien 
laat hij zich vandaag ook zien. 
Ik hoor in ieder geval zijn ‘dudeljo’. 

Een Spiegeldikkopje; een vlindersoort. 
Vliegend in zijn karakteristieke stuitervlucht. 
Zo afstanden binnen zijn leefgebied overbrugt 
en vrij exclusief de Peelstreek toebehoort. 
 
Een Goudvink; rustig, ietwat sloom. 
Een prachtvink; geen gewone. 
Hij fluistert wat melancholieke tonen 
onder in een berkenboom. 
 
Een ongekende stilte; heel erg aangenaam, 
met af en toe een levensteken van een dier 
gedurende deze schitterende morgen hier. 
Wat wil een mens nog meer in ’s hemelsnaam? 
 
Gerard Compiet

 
 
 

Spiegeldikkopje – Foto: Gerard Vos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


