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“Venkraai” is een streeknaam voor de Zwarte stern, die in vroeger jaren in de omgeving van  
Eindhoven voorkwam als broedvogel op vennen. 
 

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 240. 
  

Het lidmaatschapsgeld voor 2021 is € 32,00 voor een gewoon lid, € 13,75 voor een huisgenootlid,  
en € 18,50 voor een jeugdlid (Het jeugdlidmaatschap geldt t/m het jaar waarin men 25 jaar wordt).  
Bij toetreden na 30 juni geldt de helft van deze bedragen. Over te maken op de rekening van  
KNNV Afd. Ehv., IBAN: NL27INGB0001066049, BIC: INGBNL2A.  
  

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

  

Kopij 
 

 

De volgende Venkraai komt uit op 20 mei 2021. Kopij hiervoor aanleveren vóór 20 april 2021.  
Per e-mail: redactie@eindhoven.knnv.nl. De redactie behoudt zich het recht voor, teksten aan te passen  
of in te korten. 
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Cursussen 
Ursula Elskamp, 040-2126288, 
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Publiciteit 
Marijke van Noort, 040-2300034, 
publiciteit@eindhoven.knnv.nl   
  
 
 

Vertrouwenspersoon 
Annemieke van Vucht, 0499-398897, 
annemiekevanvucht@kpnmail.nl    
  
 
 

Commissies 
Excursiecommissie 
Annemieke van Vucht, 0499-398897, 
annemiekevanvucht@kpnmail.nl   

 
 
 

Natuurbeschermingscommissie 
Jacqueline van Heek, 040-2110213,  
jacquelineheek@cs.com  

 
 

  

Werkgroepen 
Vogelwerkgroep 
Johan Goossen, 040-2510188, johangoossen1@gmail.com 
  

Vogelgroep 
Willy Meijer, 040-2428043, willymeijer.vogelgroep@xs4all.nl 
 

Floristische werkgroep 
Wim van der Ven, 040-2524457, fwe@eindhoven.knnv.nl  
  

Insectenwerkgroep 
Piet Tutelaers, 040-2854670, piet@tuite.nl 
  

Mossenwerkgroep 
Marleen Smulders, 0499-390298, m.smulders@onsbrabantnet.nl 
  

Paddenstoelenwerkgroep 
Theo van Loo, tjvanloo@upcmail.nl 
  

Micro-hydrobiologische werkgroep 
Joost van de Sande, 0497-591547, joost.snd@gmail.com  
  

Plantenwerkgroep 
Petra van Leeuwen, 040-2114070, petravleeuwen@upcmail.nl   

 

Natuurhistorisch archief 
Dit bevat alle Wetenschappelijke Mededelingen, uitgaven  
van de Stichting Uitgeverij KNNV, inventarisatierapporten, 
Venkraaien, Dubbelloven, excursieverslagen en andere  
literatuur. Ieder lid van de afdeling kan gebruik maken  
van dit archief. Inlichtingen bij Jelle Schuurmans,  
0499-399429, jelle.schuurmans@antenna.nl 

  
 

Bibliotheek 
Informatie: 040-2810551 
 

 

Tweedehands natuurboeken 
Informatie: www.knvv.nl/tweedehands-boeken 
 
 

Website 
www.knnv.nl/eindhoven 
  

Beheer: Harry Nouwen, 040-2810551, 
webredactie@eindhoven.knnv.nl   

 

Ontmoetingsgebouw 
IVN-KNNV-gebouw d’n Aard, Ariespad 5, 5503EZ Veldhoven
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“Op de hoogte-21”
 
 
 

Han Monteiro  
 

Voorzitter KNNV afdeling Eindhoven  
 
 

 

 

Het nieuwe jaar is begon-

nen. Dat konden we alleen 

in kleine kring vieren. Het 

lijkt al weer zo lang geleden. 

Als we terugkijken dan wil-

len we 2020 misschien zo 

snel mogelijk achter ons 

laten. Net doen of er niets 

gebeurd is. 
 

De jaarverslagen van de verschillende werkgroepen, 

die je in deze Venkraai kunt lezen, laten zien dat er 

gelukkig toch wel aangepaste mogelijkheden waren.  

De excursiecommissie organiseerde 6 excursies die 

doorgingen. Maar ook bij de werkgroepen gingen 

verschillende excursies door met de nodige 

aanpassingen. 
 

De Natuurbeschermingscommissie kon evenmin  

op haar lauweren rusten. Genoeg zaken die om aan-

dacht vroegen en nog steeds vragen. Projecten van-

uit overheden gaan gewoon door en vragen om een 

kritische blik. Het milieu mag niet verder aangetast 

worden en vraagt juist om verbetering.  
 

Leden van de Insectenwerkgroep haalden de kranten 

met ontdekkingen van nieuwe soorten. 

 

Wat zal 2021 ons brengen? 
 

Als bestuur concentreren we ons allereerst op de 

online Algemene Vergadering van 18 maart. De be-

doeling is dat iedereen kan meedoen, ook al wens  

je geen gebruik te maken van de computer. In deze 

Venkraai staan alle stukken: de agenda, de notulen 

van vorig jaar, de jaarverslagen van de werkgroepen, 

commissies en het bestuur, het financieel overzicht, 

de verkiezing van een kandidaat-lid en de herver-

kiezing van bestuursleden. Iedereen kan over de 

stukken vragen of opmerkingen insturen naar het 

secretariaat. Via een stemformulier kan iedereen  

met onze voorstellen instemmen of niet.  
 

Graag plaats ik een oproep om te reageren via het 

stemformulier. Aan de ALV kun je als lid via een 

onlineverbinding deelnemen. In het verleden 

kwamen ongeveer 25 tot 30 leden op een ALV. Nu 

heb je geen excuus om niet mee te doen. Laat ons 

weten wat er wellicht verbeterd kan worden. 
 

 

 

 
 

 

 

De herverkiezing van bestuursleden vraagt enige 

toelichting. Al eerder heb ik als voorzitter aangege-

ven dat ik in 2021 mijn plaats ter beschikking zal 

stellen. Echter, onder de huidige omstandigheden is 

het moeilijk om bij leden af te tasten wie er in aan-

merking wil komen voor een bestuursfunctie, boven-

dien heb ik het gevoel dat ik het afgelopen jaar niet 

veel heb kunnen doen. Daarom heb ik besloten, als 

de leden daar hun goedkeuring aan geven, nog een 

jaar aan te blijven.  
 

Dat brengt me op de nijpende situatie van het aantal 

bestuursleden dat buiten mij actief is. Naast Jan en 

Gerard maakt Marijke, die ook actief is als lezingen- 

coördinator en de contacten met de media verzorgt, 

deel uit van het bestuur. Helaas gaat Marijke, door 

een keuze voor een andere woonplaats, ons rond 

maart verlaten. 
 

Maar er gloort hoop aan de horizon. Ursula Elskamp, 

die voor onze afdeling de cursussen regelt, treedt toe 

als kandidaat-bestuurslid. Ze stelt zich in deze Ven-

kraai voor. 
 

Het benaderen van leden voor een bestuursfunctie 

blijft moeilijk. Het liefst doe je dat bij een kopje thee 

of koffie zodat je elkaar recht in de ogen kunt 

kijken. 
 

Het bestuur gaat ervan uit dat in de tweede helft van 

2021 excursies en andere activiteiten weer doorgang 

kunnen vinden. Daarom roepen we de commissies en 

werkgroepen op om weer een planning te maken. Die 

activiteiten kunnen dan in de Venkraai van 20 mei 

worden gepubliceerd. Dat betekent dat de kopij vóór 

20 april moet worden aangeleverd. 
 

Verder kwam van enkele leden de vraag of er nog 

steeds KNNV-boeken met korting via Jelle Schuur-

mans besteld kunnen worden. Dat kan nog steeds. 

Zijn gegevens vind je in het colofon onder Natuur-

historisch Archief. 
 

We krijgen ook een nieuwe website. Er wordt hard 

aan gewerkt door Harry Nouwen. Als alles meezit 

dan is deze begin maart klaar. Neem eens een kijkje: 

https://www.knnv.nl/homepage%20eindhoven  
 

Hopelijk kunnen we elkaar weer ontmoeten in “real 

life”, “in het echte leven” zoals mijn kleindochter van 

7 treffend zei.
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Agenda voor de Algemene Ledenvergadering op 18 maart 2021 
 
Jan Lanters  
 
 

Secretaris KNNV afdeling Eindhoven  
 
 
Online  
 
# Agenda Pagina Besluiten/informeren 

1 Mededelingen plannen en beleid (voorwoord voorzitter) 2 Informeren 

2 Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 9-3-2020 5 Besluit 

3 Jaarverslagen 
 

  

3.1 Bestuur 4 Informeren 

3.2 Floristische werkgroep 8 Informeren 

3.3 Insectenwerkgroep 9 Informeren 

3.4 Mossenwerkgroep 10  

3.5 Vogelwerkgroep    11 Informeren 

3.6 Vogelgroep   12 Informeren 

3.7 Paddenstoelenwerkgroep 12  

3.8 Micro-hydrobiologische werkgroep 13 Informeren 

3.9 Plantenwerkgroep  13 Informeren 

3.11 Cursuscommissie 13 Informeren 

3.12 Excursiecommissie 14 Informeren 

3.13 Natuur Beschermings Commissie 14 Informeren 

4 
 

 

 

Financiën 
 

  
4.1 Rekening en verantwoording 2020 6 Informeren 

4.2 Verslag van de kascommissie betreffende rekening 2020 7 Informeren 

4.3 Decharge penningmeester. - Besluit 

4.4 Contributie 2022. Voorstel: blijft gelijk - Besluit 

4.5 Herziening begroting 2021 6 Besluit 

4.6 Begroting 2022 6 Besluit 

4.7 Benoeming kascommissie (2 leden & reserve lid). 
Kandidaten: Trudy Mennen en … 

- Besluit 

5 Samenstelling bestuur 
 

  
5.1 Statutair aftreden Han Monteiro - Informeren 

5.2 Statutair aftreden Jan Lanters - Informeren 

5.3 Verkiezing voorzitter: Han Monteiro - Besluit 

5.4 Verkiezing bestuurslid: Jan Lanters - Besluit 

5.5 Verkiezing bestuurslid: Ursula Elskamp - Besluit 

6 Vaststellen van datum van Algemene Ledenvergadering  
in 2022 - Voorstel: 17 maart 

- Besluit 

  
Vragen of opmerkingen over de stukken waaraan wordt 

gerefereerd in de agenda kunnen worden gestuurd naar 

het secretariaat, vóór 1 maart 2021. Dit kan per e-mail 

(secretariaat@eindhoven.knnv.nl) of op schrift naar 

Chrysantenstraat 30, 5644KM in Eindhoven. De vragen 

worden door het bestuur beantwoord vóór de ALV. 
 

Aan onze leden zal per e-mail een stemformulier 

worden gezonden, waarbij door het invullen gestemd 

kan worden over alle besluiten van bovenstaande  

agenda. Leden die niet in de gelegenheid zijn om op 

deze wijze te stemmen kunnen een stemformulier op 

papier ontvangen van de secretaris. Hiervoor kunt u 

bellen met het secretariaat: 040-2120467 of 06-

49740889. 
 

Leden die niet reageren op de mogelijkheid tot stem-

men worden geacht vóór te stemmen en dus geen 

bezwaar te hebben tegen de voorstellen van het 

bestuur. 
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Verslag van het bestuur over het jaar 2020 

Jan Lanters  
 

Secretaris KNNV afdeling Eindhoven 

Bestuursactiviteiten 

Nieuwjaarswandeling 
 

Ditmaal wandelden we met wel 40 personen in Heeze 

langs de Kleine Dommel en Sterkselse Aa. Na afloop 

hebben we ons de erwtensoep weer goed laten smaken. 

Vergaderingen 
 

Als gevolg van de lock-down hebben we maar twee  

bestuursvergaderingen gehad waarbij we bij elkaar 

kwamen. Maar we hebben ook nog 4 keer vergaderd  

via internet, al is natuurlijk wel behelpen. Dit jaar 

hebben we ook niet samen kunnen vergaderen met het 

bestuur van de afdeling Veldhoven-Eindhoven-Vessem 

van het IVN. Tijdens de bestuursvergaderingen hebben 

we in totaal 33 actiepunten gedefinieerd en afgewerkt. 

Ook zijn twee vergaderingen van de Beleidsraad van de 

KNNV en de Vertegenwoordigende Vergadering digitaal 

bijgewoond. We hebben op 23 januari weer een bijeen-

komst gehad met de coördinatoren van onze werkgroe-

pen en commissies. 

Algemene jaarvergadering 
 

Deze is niet doorgegaan, wel zijn de stukken die er 

betrekking op hadden gepubliceerd in de Venkraai. 

Hierna zijn onze 195 leden met e-mail opgeroepen om 

op de stukken te reageren, maar daar heeft niemand 

gebruik van gemaakt. Wel is de e-mail gelezen door  

113 leden. Het bestuur bestaat nu nog uit 4 leden, 

maar Marijke van Noort heeft te kennen gegeven dat  

ze gaat verhuizen binnen afzienbare tijd. Marijke zorgt 

naast de publiciteit ook voor het organiseren van onze 

lezingen, we hebben dus dringend versterking nodig 

om haar te vervangen en ook voor andere taken is een 

nieuw bestuurslid nodig om weer op 5 te komen en de 

werklast wat te kunnen spreiden. En dus ook nog een 

lezingencoördinator, een taak die tijdelijk ook door 

Marijke wordt verricht. 

Huisvesting 
 

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

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

we dit jaar weinig gebruik hebben kunnen maken van 

de faciliteiten aldaar. 

Publiciteit 

Public relations 
 

Deze taak wordt uitgevoerd door Marijke. Zij zorgt 

ervoor dat er posters komen voor lezingen en cursus-

sen en zorgt ook voor de vermelding van onze activi-

teiten op onze website en in diverse bladen in de 

omgeving. Ook is er sinds enige tijd een FaceBook 

pagina, waar elke maand ons laatste nieuws te zien is. 

Venkraai 
 

Ons verenigingsblad ziet er prachtig uit in kleur. 

Verhalen en foto’s voor de Venkraai zijn van harte 

welkom! 

Website 
 

Harry Nouwen beheert onze website, die inmiddels  

een steeds beter aanzicht biedt en ook door veel 

mensen wordt bekeken. 

Exposities 
 

We zijn dit jaar niet aanwezig geweest bij open dagen 

of exposities vanwege de coronamaatregelen 

Gedelegeerde activiteiten 

Cursussen 
 

Zijn allemaal afgelast vanwege Corona, zie ook het 

jaarverslag van de cursuscommissie. 

Lezingen 
 

Er werden nog 2 lezingen georganiseerd voordat de 

coronamaatregelen andere onmogelijk maakte. Er 

waren bij die lezingen in totaal 65 mensen aanwezig; 

een heel goede opkomst. De lezingen werden georga-

niseerd door Marijke. 

Excursies 
 

Naast de nieuwjaarswandeling heeft de excursiecom-

missie toch nog 5 excursies kunnen organiseren. Eén 

werd helaas afgelast wegens slecht weer maar wel tien 

vanwege de coronabeperkingen. Daardoor lag ook het 

gemiddelde aantal deelnemers maar op 7. 

Ledenadministratie 
 

Deze wordt verzorgd door Ludy Aarts. Ons ledenaantal 

ligt nu op 239, 12 minder dan vorig jaar. Ook deze 

teruggang is hoofzakelijk te wijten aan de coronacrisis. 

Natuurbeschermingscommissie 
 

Wordt getrokken door Jacqueline van Heek. Ze heeft 

versterking van Rob Aarts, Riki Sleegers en Harry 

Nouwen. Zie verder het jaarverslag van de NBC. 

Vertegenwoordigingen 
 

Onze vertegenwoordiging bij Trefpunt Groen Eindho-

ven is in handen van Jacqueline van Heek. Ook bij de 

Stichting Stadsnatuur Eindhoven zijn wij vertegen-

woordigd. 
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Het bestuur wil alle mensen van commissies en werk-

groepen bedanken voor hun inzet in het afgelopen jaar. 

Dit geldt natuurlijk ook voor alle anderen die zich voor  

allerlei activiteiten hebben ingezet. 

Verder vindt u in dit nummer de jaarverslagen van de 

werkgroepen en commissies. Ik wil allen hartelijk 

danken voor het tijdig afleveren van hun bijdrage!

 

De gang van zaken rond de Algemene Leden Vergadering 2020 
 
Jan Lanters  
 

Secretaris KNNV afdeling Eindhoven 

De ALV was gepland om plaats te vinden op 19 maart 

2020. Op 15 maart werden vèrgaande beperkende 

maatregelen genomen door de overheid wegens de 

optredende virusinfectie COVID19. Hierdoor kon de 

ALV geen doorgang vinden. In plaats van het houden 

van de vergadering besloot het bestuur om op 8 april 

de volgende vraag per e-mail te verspreiden onder onze 

leden: 
 

De regering vraagt van ons om tot 1 juni geen bijeen-

komsten te plannen. Na rijp beraad hebben we besloten 

om tot nader order voor het najaar van 2020 geen 

activiteiten te organiseren. Na 1 juni is het virus niet 

verdwenen en is er waarschijnlijk nog geen vaccin en 

groepsimmuniteit en loopt iedereen nog een kans om 

besmet te raken. Vóór september besluiten we wat er 

nog mogelijk is. 
 

Ook onze algemene ledenvergadering ging op 19 

maart niet door. Om toch te voldoen aan de opdracht  

de leden inspraak te geven op het financiële reilen en 

zeilen van de afdeling, vragen we jullie om in het 

“Financieel Jaaroverzicht 2019” op blz. 4 van de 

Venkraai nr. 1 naar de laatste 2 kolommen te kijken.  

Kan iedereen instemmen met de herziening begroting 

van 2020 en de begroting van 2021? Mocht dit niet het 

geval zijn, dan kun je vóór 20 april contact opnemen 

met onze secretaris Jan Lanters via mail. 
 

Verder moet je weten dat de kascommissie heeft vast-

gesteld dat de boekhouding over 2019 in orde is en kun-

nen we de penningmeester decharge verlenen, als daar 

geen bezwaar tegen is. We hebben Trudy Mennen bereid 

gevonden om samen met Harry Nouwen de nieuwe kas-

commissie te vormen. 
 

Mochten er bezwaren zijn tegen het gevoerde algemene 

beleid in 2019 van het bestuur, kan daar ook vóór 20 

april op gereageerd worden. 
 

We hebben vastgesteld dat deze e-mail is verzonden 

aan 195 leden en hun huisgenootleden, en dat 113 

maal de e-mail is geopend. Dit lijkt ons voldoende om 

te stellen dat onze leden voldoende mogelijkheid 

hebben gehad om op het bovenstaande te reageren. 

Op de vragen gesteld in bovenstaande e-mail is door 

het secretariaat geen respons ontvangen. Het bestuur 

stelt dus vast dat de volgende punten van de agenda 

voor de ALV hiermee zijn behandeld: 

1. Ontvangst met koffie. 

2. Opening. 

3. Mededelingen, plannen en beleid van de afdeling: 

goedgekeurd. 

4. Notulen van de Algemene ledenvergadering van 14 

maart 2019: goedgekeurd. 

5. Jaarverslagen. 

6. Financiën. 

6.1. Rekening en verantwoording 2019: 

goedgekeurd. 

6.2. Verslag van de kascommissie betreffende 

rekening 2019: goedgekeurd, het verslag is in 

het bezit van de secretaris. 

6.3. Decharge penningmeester: goedgekeurd. 

6.4. Contributie 2021: ongewijzigd. 

6.5. Herziening begroting 2020: goedgekeurd. 

6.6. Begroting 2021: goedgekeurd. 

6.7. Benoeming kascommissie (2 leden & reserve 

lid): Trudy Mennen en Harry Nouwen. 

7. Verkiezing afgevaardigde en reserve naar de 

Vertegenwoordigende Vergadering op 4 april 2020 

in Tilburg: is niet doorgegaan, wordt vervangen 

door een videovergadering op 4 augustus. 

Deelname door de voorzitter. 

8. Samenstelling bestuur: geen wijzigingen. 

9. Vaststellen van datum van Algemene 

Jaarvergadering in 2021. Voorstel 18 maart: 

goedgekeurd. 

10. Rondvraag. 

11. Sluiting van de vergadering. 
 

Dit memorandum is opgesteld op 1 augustus 2020  

en zal worden opgenomen in het archief als zijnde  

de notulen van de ALV. 
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Introductie kandidaat-bestuurslid KNNV afdeling Eindhoven  
Ursula Elskamp 

 

In 1998 ben ik in 

Eindhoven komen 

wonen. Inmiddels 

woon ik alweer 5  

jaar in Waalre. Mijn 

belangstelling voor 

buitenactiviteiten, 

natuur en milieu 

dateert al van veel 

eerder. Geboren in 

Delft in 1955, groei-

de ik eind jaren vijf-

tig op in een nieuw-

bouwwijk in Rotter-

dam-Zuid. Mijn ouders gingen er vaak met mij en mijn 

3 jongere broers op uit, op de fiets of met de benen-

wagen.  
 

Op de lagere school had ik een schooltuintje. Ach- 

teraf gezien is het telen van radijsjes, worteltjes enz. 

wellicht bepalend geweest voor mijn studiekeuze en 

loopbaan. Ik wilde iets met planten gaan doen. Een 

studie biologie leek me toen onvoldoende zekerheid  

op betaald werk te bieden, dus koos ik voor een land-

bouwopleiding, onder het motto ‘eten moeten we alle-

maal’. Ik ben de propedeuse aan de toenmalige Land-

bouwhogeschool in Wageningen gaan doen. Toen ik  

die echter niet in één keer haalde, ben ik alsnog over-

gestapt naar de Hogere Landbouwschool in Dordrecht, 

studierichting landbouwplantenteelt.  
 

Daarop volgde een lange loopbaan in de land- en tuin-

bouw, waarvan ruim 15 jaar bij een Nederlands groen-

tezadenbedrijf waarvoor ik deels in het buitenland heb  

gewoond en veel heb gereisd. In 1998 verhuisde ik naar 

  

Zuidoost Nederland voor een baan bij de groentevei-

ling. Na 5 jaar pendelen tussen onze woonplaatsen 

konden mijn vriend en ik toen gaan samenwonen. 

Daarna ben ik bij regionale landbouworganisaties  

voor akkerbouwers en tuinders gaan werken.  
 

In vorige woonplaatsen was ik al lid van IVN. In de 

Achterhoek ben ik ooit aan een gidsencursus van IVN 

begonnen (na een IVN-wandeling over zure regen), 

maar door de verhuizing voor een baan naar de andere 

kant van het land kon ik die niet afmaken. In 1999 ben 

ik lid geworden van KNNV-afdeling Eindhoven. Door 

werk en andere activiteiten in mijn vrije tijd heb ik 

maar af en toe aan een cursus of excursie mee kunnen 

doen. Zo was ik van 1998 tot 2006 bestuurslid van de 

Vereniging Werkgroep voor Natuurbehoud en Milieu-

beheer in Eindhoven (WNM, inmiddels opgeheven in 

2017) en van 2001 tot 2014 lid van roeivereniging 

Beatrix.  
 

In 2016 kreeg ik meer tijd voor cursussen en excursies 

omdat ik korter was gaan werken. Na mijn ontslag in 

2019 beschikte ik over nog meer tijd en ben ik Annet 

Kars opgevolgd in de cursuscommissie toen het KNNV-

bestuur mij daarvoor vroeg. Zo doe ik na mijn land-

bouwcarrière toch nog iets met (veld)biologie en kan ik 

mijn eigen netwerk en werkervaring benutten voor het 

organiseren van cursussen. Op die manier draag ik bij 

aan het verspreiden van kennis over de natuur in onze 

omgeving en steek ik er zelf ook iets van op. Het 

KNNV-bestuur zoekt op dit moment onder haar gele-

deren naar bestuursversterking. Ik stel mij graag als 

kandidaat beschikbaar voor verkiezing op de komende 

ALV. 
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Jaarverslagen Werkgroepen en Commissies over 2020  

Floristische werkgroep 
 

Wim van der Ven 

Een nieuwe Flora 
 

Het was nog in het winterseizoen dat de nieuwe 

Heukels’ Flora uitkwam. In februari was er in Naturalis 

de presentatie van de Heukels’ Flora van Nederland. 

Een bewerking van Leni Duistermaat. In deze 24ste 

editie is veel veranderd, Wat wel te verwachten was na 

15 jaar Heukels’ 23ste. Er staan 500 soorten meer in, 

waardoor er nu ruim 2000 soorten in onze nieuwe 

‘Bijbel’ beschreven zijn. Ook  

zijn heel veel namen veranderd, 

wat nog wel moeilijk is bij het 

noteren in het veld. FLORON 

heeft in zijn wijsheid besloten 

om er geen streeplijst meer voor 

te maken. Ze gaan er van uit dat 

de inventarisatie met de app 

NOVA wordt gedaan. Maar niet 

iedereen in onze werkgroep 

beschikt over een smartphone.  

 

Corona en inventariseren 
 

Dit jaar werd door de coronamaatregelen het werken in 

het veld erg beperkt. In het begin mochten we niet met 

elkaar naar buiten. Later in het jaar, zo in de zomer, 

mocht dat wel als we maar anderhalve meter van elkaar 

bleven. Dat was nog niet zo gemakkelijk als we met 

zijn allen die ene bijzondere plant wilden bekijken. De 

helft van ons programma hebben we toch kunnen af-

werken. Deels door werkgroepleden die op individuele 

bases op stap zijn gegaan.  
 

In 2019 is er aan de KNNV Eindhoven door IVN Heeze-

Leende gevraagd of werkgroepen mee wilden helpen 

met het soortenjaar in het beekdal de Kleine Dommel. 

Dat hebben we toegezegd. We hebben vanaf de zomer 

door ons zelf uitgezochte gebieden geïnventariseerd. 

Dus wij hebben weinig voorjaarssoorten genoteerd. 

Tijdens de jaarlijkse winterwandeling van de KNNV 

liepen we grotendeels ook door dat gebied. Een lid van 

onze werkgroep heeft toen globaal wat soorten geno-

teerd. Heel uitgebreid kon dat niet omdat zo’n wande-

ling ook een sociaal aspect heeft. 

Winterwerk 
 

Vanaf oktober tot en met maart komen we als werk-

groep om de twee weken bij elkaar in D’n Aard. Dat 

was dit jaar niet mogelijk. Ook alweer vanwege de 

corona. Dus eigenlijk zijn de werkgroepavonden niet 

doorgegaan. Wel hebben steeds twee of drie mensen  

op de dinsdag overdag aan het herbarium gewerkt.  
 

Zoals hierboven al beschreven is zijn er een hele hoop 

namen in de Flora veranderd. Dat heeft consequentie 

voor de indeling van ons herbarium. De gedroogde 

planten liggen opgeborgen op familienaam en daar-

onder op soortnaam. Alle exemplaren van één soort 

zitten in een bruine omslagmap. Voor ons betekende 

het, dat we van 606 soorten de naam op de omslag 

moesten wijzigen. In die omslagmappen zaten in to-

taal 1848 exemplaren waarvan we het etiket moesten 

aanpassen. Toen we aan de aanpassingen begonnen 

dachten we dat we daar tot en met maart 2021 mee 

bezig zouden zijn. Omdat er erg hard is gewerkt, ook 

door mensen thuis, hadden we deze klus nog in 2020 

helemaal af. Petje af voor de harde werkers. 

Meedoen 
 

Kijk in de loop van maart eens in onze agenda op 

internet (KNNV Eindhoven > Floristische werkgroep) 

om te zien waar wij op dinsdagavond in het zomersei-

zoen bij elkaar komen. Nu met de corona houden we 

ons aan de maatregelen. 
 

Wil je planten beter leren kennen, loop dan eens een 

tijdje met ons mee. Wij kunnen beginnende floristen 

altijd helpen. Maar je moet het zelf voornamelijk doen, 

zelf vragen stellen. Beperk je dan tot een vijftal planten 

die je thuis vervolgens uitgebreider kunt bestuderen. 
 

In het winterseizoen zijn we ook elke dinsdag overdag 

en op woensdagavond om de twee weken ’s avonds in 

D’n Aard. We werken dan aan het herbarium. Iedereen 

is van harte welkom om ons gezelschap te versterken.
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Insectenwerkgroep 

Piet Tutelaers 

Dit jaar zijn we doorgegaan met het inventariseren van 

de visvijvers van Valkenswaard. Toen de uitbraak van 

het Covid virus onze bewegingsvrijheid beperkte, zijn 

we in kleine groepjes verdergegaan. We zijn nu bezig 

met het maken van het verslag.  
 

In November 2019 waren we te gast bij Hans Teeven  

in Heeze voor een bespreking van de plannen rondom 

het 1000-soorten jaar dat door IVN Heeze-Leende werd  

georganiseerd naar aanleiding van hun 50-jarig jubile-

um. We hebben in 2020 een aantal excursies gehouden 

in het beekdal van de Kleine Dommel om mee te helpen 

aan dit project. In januari 2020 zijn we te gast geweest 

bij Geert Bode voor onze traditionele praatavond. Het 

thema was hoe onze bijdrage aan dat IVN-project zou 

kunnen zijn. In maart van 2020 waren we te gast bij 

Henk en José van Oudenhoven. Het thema van die 

avond was neurale netwerken. Deze bootsen de wer-

king van ons hersenen en zenuwstelsel na en zijn ui-

termate geschikt voor toepassingen waar kunstmatige 

intelligentie aan te pas komt zoals de apps iObs en 

ObsIdentify van waarneming.nl voor het herkennen 

van insecten via foto’s.  
 

We hebben afgelopen jaar een nieuw lid mogen verwel-

komen: Wim van de Meugheuvel uit Sint-Oedenrode. 

Wim heeft, na een carrière als bioloog verbonden aan 

het Anthonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amster-

dam, zijn nieuwe toekomst gezocht in het kweken van 

asperges en aardbeien. En is, nu zijn pensioen in zicht 

komt, geïnteresseerd in vogels en insecten.  
 

John Cox, onze mierenkenner, heeft in Borkel een  

nieuwe soort voor Nederland ontdekt. Deze Viervlek-

mier maakt nesten in boomtakken en wordt door die 

afwijkende leefgewoonte weinig gevonden. De vind-

plaats ligt dicht bij de grens met onze zuiderburen, 

maar de soort is niet recent in België waargenomen.  

Op 11 september 2020 werd John geïnterviewd door 

het radioprogramma “Vroege Vogels” en kon hij laten 

zien waar de mier leeft (zie tinyurl.com/yyxgabr3).  
 

 

 

 

 

 

 

Referenties 
 

Cox, J., Van Loon, A., Noordijk, J., Eerste Nederlandse 

vondst van de in boomkronen levende viervlekmier  

Dolichoderus quadripunctatus (Hymenoptera: Formici-

dae) – Nederlandse Faunistische Mededelingen 54: 1-6, 

2020. 
 

Dijk, J.M.A. van, De kleine dwergleemwesp Microdyne-

rus timidus nieuw in Nederland (Hymenoptera: Vespi-

dae), Entomologische Berichten 80 (5): 179-182, 2020. 

En Annemiek van Dijk heeft in haar achtertuin een 

nieuwe wespensoort voor Nederland ontdekt, de Kleine 

dwergleemwesp, en vastgelegd met haar camera voor 

een artikel in de “Entomologische Berichten”. Dat was 

aanleiding voor het ED om haar op te zoeken voor een 

artikel in de krant en om een video te maken van haar 

insectvriendelijke tuin (zie tinyurl.com/yxlkd288). 
 

Frans Groenen, onze vlinder bladrollerexpert (Tortrici-

dae), houdt zich al enige tijd bezig met het verzamelen 

van vlinders in Nieuw-Guinea. Dit jaar heeft hij vijf 

nieuwe soorten beschreven in het digitale tijdschrift 

SUGAPA. Het artikel is te raadplegen op de website 

sugapa.org. Op de afbeelding hieronder staat Frans 

klaar om met zijn camera in actie te komen wanneer  

er een interessante soort op het vanglaken verschijnt.  
 

 

 

Vanwege de coronacrisis hebben we in het seizoen 

2020/2021 geen praatavonden gepland. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groenen, F., New species of the genus Eupoecilia 

Stephens, 1829 from Indonesian New Guinea (Lepi-

doptera: Tortricidae, Tortricinae, Cochylini), Suara 

Serangga Papua (SUGAPA digital) 13(1): 35-46, 2020.  

 

Onze ledenlijst: www.knnv.nl/eindhoven/iwg/leden 
 

Publicaties: zie onze website bij de diverse specia-

lismen.
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Mossenwerkgroep 

Marleen Smulders 

Bijzonder veel valt er over het afgelopen jaar niet te 

melden. Als mossenwerkgroep zijn we niet erg actief 

geweest. Vanaf de 1e lockdown zijn er met onze groep 

binnenshuis helemaal geen activiteiten meer geweest. 

Ons jaarlijkse meerdaagse uitstapje hebben we twee 

keer uitgesteld, hopelijk gaat het in 2021 weer lukken 

om er samen enkele dagen op uit te gaan. Het veldwerk 

is af en toe wel doorgegaan, maar steeds met een klein 

groepje en minder frequent dan we gewend zijn. Dat 

betekent overigens niet dat we stil hebben gezeten, veel 

leden van onze groep zijn vaak alleen op pad gegaan.  

Inventarisatie Landschotse Heide 
 

In december 2019 zijn we gestart met het inventari-

seren van de Landschotse Heide tussen Netersel en 

Middelbeers. Daar stroomt de Groote Beerze met mooie 

beekbegeleidende bossen. Voor mossen zijn dat door-

gaans interessante biotopen en dat is ook hier het 

geval. De wilgenstruwelen langs de beek zijn prachtig 

met epifyten begroeid; we verbazen ons vooral over de 

drie soorten Kringmossen (Neckera’s), die in heel 

Nederland (zeer) zeldzaam zijn en hier veelvuldig 

voorkomen. En dat geldt voor meer soorten.  
 

Verder zijn er nog restanten van wat vroeger een uitge-

strekt heidegebied was met enkele grote vennen zoals 

de Keijenhurk, het Wit Hollandven en het Kromven. 

Door de droge zomers zijn die vennen echter  

helemaal drooggevallen. Het geeft een enigszins 

troosteloze aanblik, zo’n grote lege vlakte waar in 

normale tijden veel watervogels te zien zijn. Maar 

bepaalde mossen profiteren juist van die omstandig-

heden en laten zich vooral op zulke plaatsen zien, 

zoals Speldenknopmos Micromitrium tenerum.  

Dit piepkleine mosje met een zittend sporenkapsel 

wordt zelden waargenomen, maar laat zich hier op  

de drooggevallen bodem uitgebreid bewonderen. 

Publicatie van onderzoek Oisterwijkse vennen 
 

Zoals vorig jaar aangekondigd, is dit jaar een rapport 

verschenen over onze inventarisatie rondom de Oister-

wijkse vennen. Voor liefhebbers is het rapport te down-

loaden via de website van de KNNV afd. Eindhoven.  

Onze gastvrijheid 
 

Iedereen is welkom om zich bij ons aan te sluiten. 

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

voor mij’. We zijn allemaal bij nul begonnen. Inmiddels 

zit er veel kennis bij de werkgroepleden en we vinden 

het leuk om anderen wegwijs te maken. Om te begin-

nen heb je alleen een beetje enthousiasme en een loep 

nodig. Mossen leer je het best in het veld door met er-

varen mensen mee te gaan. Dus schroom niet om een 

keer mee te gaan zodra de druk van corona achter ons 

ligt.  

 

Het drooggevallen ven Keijenhurk, op 12 november 2020 – Foto: Marleen van Meurs 
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Vogelwerkgroep 

Annemieke van Vucht 

Tja, 2020, wat te zeggen? Een jaar met heel veel 

plannen qua kampjes, excursies voor de vogelwerk-

groep, elke woensdagochtend een gezamenlijke 

excursie, en avondbijeenkomsten voor de werkgroep 

totdat Covid-19 alles inhaalde en veranderde. 
 

Van de 15 avonden die gepland stonden voor 2020 

(januari tot half april en dan weer van september tot 

december) hebben we er gelukkig dit jaar de eerste  

vier nog samen kunnen doorbrengen in D’n Aard.  

Een avond wordt normaal besteed aan een kort ver- 

gaderdeel en een studieonderwerp, aangedragen door  

de leden (die dan ook vaak zelf presenteren), altijd  

in overleg met de activiteitencommissie gepland. 
 

De eerste bijeenkomst in maart dit jaar viel weg en 

toen werd het stil….. Totdat we eind augustus dit jaar 

de draad weer digitaal oppakten! Via Skype, Jitsi en nu 

Microsoft Teams hebben we weer om de twee weken 

contact met elkaar, bereiden leden weer presentaties 

voor en geven die, spreken we elkaar weer en kunnen 

we samen weer genieten en lachen. 
 

Wat waren onze (aangepaste) onderwerpen dit jaar?  
 

Vogelgeluiden en uitleg over sonogrammen, een pre-

sentatie over inventarisaties door leden, over vogels 

van de Noordzee, over specifieke vogelsoorten zoals  

de Wilde Eend (vogel van het jaar 2020), de Huismus, 

Sterns, en reisverslagen (Taiwan, waar een van onze 

leden enkele maanden heeft gestudeerd en gewoond, 

en Gambia.) We hebben samen via Youtube een work-

shop van Sovon gevolgd over het herkennen van jonge 

meeuwen en een DVD bekeken over de relatie vogels-

landbouw-klimaat.  
 

We mochten begin dit jaar en na de eerste intelligente 

lockdown nog wel samen wandelen buiten. Dat kon in 

groepjes van verschillende grootte door het jaar heen, 

en op gepaste afstand van elkaar. Deze wekelijkse 

woensdagochtendwandelingen konden zo nog enige 

tijd doorgaan, maar de excursies verderweg (vaak 2  

per maand) werden stopgezet. Normaal rijden we sa-

men, niet verantwoord nu. De Biesbosch, de Zeeuwse 

en Zuid-Hollandse eilanden, het rivierenland, we 

wachten met smart tot we er weer samen naar toe 

kunnen gaan.  

 

Ook voor deze activiteit is er binnen de vogelwerk-

groep een commissie en die legt de plannen voor aan 

de leden. Deze excursies staan ook open voor andere 

leden van de KNNV, zie de Venkraai. 
 

Onze kampjes (2 per jaar) konden begrijpelijkerwijs 

ook niet doorgaan dit jaar. Maar wat in het vat zit, 

verzuurt niet… 
 

Een aantal leden is actief met tellingen en inventari-

saties. Maar ook deze activiteiten moesten aangepast 

worden aan de op dat moment geldende regels.  

 

Desalniettemin is er toch nog heel wat gedaan, zoals  

de watervogeltellingen in half januari, kolonievogeltel-

lingen van Blauwe Reigers en Roeken, PTT (punt-tran-

sect-telling) en MUS (urbane soorten). De tellingen wor-

den in de regio uitgevoerd en de resultaten gaan naar 

de Sovon. Voor Brabants Landschap worden Kerkuilen-

kasten gecontroleerd. Daarnaast zijn er tellingen ge-

daan in de Zandoerlese bossen en is er voor Vogelbe-

scherming gekeken in hoeverre de Gierzwaluwen en de 

Huismussen gebruik maken van hun nieuwe onderko-

mens in de Eindhovense Kruidenbuurt. Er zijn ook nog 

BMP-A en BMP-B tellingen uitgevoerd, respectievelijk op 

Gijzenrooi en Halfmijl/Molenvelden. 
 

Drie leden hebben hun lidmaatschap opgezegd dit jaar 

om verschillende redenen, en tegelijkertijd konden we 

drie nieuwe leden welkom heten. Dat brengt het aantal 

leden aan het eind van het jaar weer op 31. 

Gratis af te halen voor een van onze leden 

Marijke van Noort 
 

Bij mij is beschikbaar een Sigma 80-200mm lens, met P-vatting (42mm schroefdraad). Telefoon 040-2300034. 
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Vogelgroep  

Hans van Sprang 

Toen ik wakker werd wist ik het zeker: 2020 heeft 

nooit bestaan.  
 

We zijn in één keer van 2019 naar 2021 gegaan. 

Misschien blijkt later dat ik me hierin vergist heb  

en dat we van 2019 eigenlijk meteen naar 2022 zijn 

overgestapt, maar dat is nu nog bijzaak. Het op deze 

manier door de tijd heen gaan is natuurlijk niet uniek. 

Ik ken mensen, die gedurende meerdere jaren 29 jaar 

oud bleven en daarna opeen 33 waren. Dat geeft een 

heerlijk gevoel van veiligheid, niemand hoeft te weten 

wat tijd voor mij betekent of wat dit jaar nu specifiek 

onderscheidt van het jaar hiervoor of het jaar hierna.  

Is in dit opzicht het ontkennen van het bestaan van 

2020 niet toch net wat anders? Alleen als je gelooft  

dat iemand die 4 jaar lang 29 blijft niet weet wat het 

passeren van de grens van 30 voor onderscheid 

betekent voor de rest van haar leven. 
 

Zo sluit 2020 prima aan bij het jaarverslag over 2019 

waarin ik me afvroeg of vogels kijken steeds meer zou 

gaan bestaan uit het waarnemen van niet bestaande 

vogels of het terugkijken naar vogelwaarnemingen uit 

een verleden, waarin vogels nog heel gewoon waren. Nu 

komt daar dan bij, dat we terugkijken en zeggen: toen 

konden we nog met 12 mensen gaan wandelen bij de 

Mariapeel en liepen we nog over de Kampina met een 

groep van 10 vogelaars. Fantoompijn bij de herinne-

ring. 
 

De periode tussen 2019 en 2021 was vooral heel erg 

versnipperd. In het begin van het jaar een paar wan-

delingen, toen een abrupte stop waardoor ook een 

gepland weekend op Texel niet door ging, in de zomer 

en vlak daarna weer een paar wandelingen met weinig 

mensen en daarna weer een stop. En zelfs als er geen 

verbod op groepjes groter dan 2 mensen was, dan 

bepaalde een deel van onze leden voor zichzelf dat 

het risico van deelname te groot was. Als je kinderen 

en kleinkinderen al niet ontmoet, waarom zou je dan 

wel gaan wandelen met vogelvrienden? We eindigen 

deze elegie in mineur? Nee natuurlijk, hoe kun je nu 

negatief zijn over een tussenjaar? 
 

Door de corona-pandemie is een groter deel van de 

mensen aangewezen op een vakantie in eigen land en 

ook op het zoeken van een nieuwe hobby, zeker nu 

“lekker shoppen” tot verboden taalgebruik is verklaard. 

Iedereen trekt naar buiten, de visvijvers zitten mudvol 

met pasgeboren hengelaars en vogelexcursies en 

vakanties verheugen zich in toenemende populariteit. 

De druk op de natuur neemt steeds verder toe, zodat 

op de Veluwe de wilde zwijnen niet meer kunnen 

worden afgeschoten omdat ze zich door de drukte 

steeds verder terugtrekken achter de ruggen van de 

toeristen; dat maakt goed mikken erg lastig. De waar-

dering voor de natuur neemt ook in niet bestaande 

jaren toe. Op de paar wandelingen van de Vogelgroep 

dit jaar, waar ik bij was, hebben we niet veel vogels 

gezien, maar dat was ook niet echt in de meest opti-

male tijd om waar te nemen. Wel zagen we tijdens een 

bezoek aan Texel in juni weer een groot deel van het 

alfabet aan vogels langskomen. Van Aalscholver tot 

Zwartkop konden we nu een keer rustig waarnemen 

ondanks het feit dat zeker op Texel in bestaande jaren 

de natuurliefhebber zichzelf steeds meer voor de 

voeten loopt. Dat we als vogelgroep uiteindelijk nu in 

kleine groepjes naar Texel uitvlogen lijkt op de reactie 

van een groep vogels op de komst een roofvogel. Zo 

lijkt de vogelaar op de vogel. 
 

Ik wil als slot de hoop uitspreken, dat we kort voor het 

uitkomen van deze venkraai inderdaad van 2019 naar 

2021 zijn overgegaan.

Paddenstoelenwerkgroep 
 

Theo van Loo 

Alleen in de eerste 10 weken van het jaar hebben we 

bijeenkomsten en excursies gehouden. Vanaf half 

maart lagen de gezamenlijke activiteiten stil.  
 

De resultaten van alle inventarisaties zijn doorgegeven 

aan de NMV.  
 

Wij hopen in 2021 vanaf september weer regelmatig  

op stap te kunnen. 
 

De excursies in het afgelopen jaar gingen naar:  

20-1 Eckartdal, Eindhoven 

27-1 Amazonelaan, Eindhoven 

3-2 Kamerven, Helmond/Gerwen 

24-2 Dennendijkse bossen, Asten 

2-3 Keelven, Someren 

9-3 Coovelsbos, Helmond
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Micro-hydrobiologische werkgroep in samenwerking met de afdeling 
Zuid van het NGVM 

Joost van de Sande 

Ook voor onze werkgroep is het een jaar geworden  

van weinig activiteiten. Er zijn maar 4 werkavonden 

geweest; we hebben pollen uit honing geïsoleerd,  

naar organismen in mos gezocht en twee keer 

watermonsters bekeken.  
 

Wel zijn we meerdere keren in kleine groepjes het veld 

in geweest. In juni hebben we een monstername gedaan 

bij de afrit Ehv-zuid en de Gender. 
 

In juli brachten we een bezoek gebracht de Heemtuin 

(Genneperweg) en bemonsterden we het Groot Meer in 

Wintelre. In augustus bezochten we Heeze in het kader 

van het Soortenjaar 2020 van het IVN. In oktober heb-

ben we de Klotputten bemonsterd, en in november de 

Welschapse Golf. 

Onze jaarlijkse microscopiedag heeft geen doorgang 

kunnen vinden, hopelijk mag het dit jaar weer wel in 

juni. Het contact met het KAGM (Koninklijk Antwerps 

Genootschap Voor Micrografie) verliep vooral via het 

internet, met een aantal interessante afleveringen van  

“Kijken in verwondering”. Bij het NGVM (Nederlands 

Genootschap Voor Microscopie) konden onze leden 

deelnemen aan een aantal zoom-meetings. 
 

Het ledental, van KNNV plus NGVM, is nu 12. 
 

Onze werkavond is in 2021 weer op de 1ste en 3de 

maandag van de maand. Eenieder is dan weer welkom 

om zomaar een kijkje te komen nemen of onze 

werkgroep voor permanent te versterken.

Plantenwerkgroep 
 

Petra van Leeuwen  

‘t Afgelopen jaar plantenwerkgroepten op een zeer laag 

pitje. We maakten enthousiast een planning om vooral 

in het beekdal van de Kleine Dommel actief te zijn in 

aansluiting op het 1000-soortenjaar van IVN Heeze-

Leende. Door het Covid-virus is dit bij plannen maken 

gebleven.  
 

In de zomerperiode zijn we toch nog 3 maal samen op 

stap gegaan waarna de herfst - nou ja, het Covid-virus 

eigenlijk - weer roet in het eten gooide.  
 

Onze jaarlijkse Floron-Plantenjacht in de winter mocht 

alleen met tweetallen.  

We kijken de eerste voorjaarsbloeiers gewoon de  

grond uit, ’t eerste Speenkruid, de eerste Vroegeling  

en kunnen niet wachten tot we gewoon weer samen  

op stap kunnen!   
 

Met een plantenwerkgroep-twaalftal en een aantal 

‘Vrienden van de Plantenwerkgroep’ op de lijst hebben 

we een mooie groep.  
 

Iedereen die graag meer wil leren over wilde planten  

is van harte welkom.

 
 
 
 
 

Cursuscommissie 
 
Ursula Elskamp 
 
In de eerste helft van 2020 zouden er 2 cursussen van 

start zijn gegaan: de cursus “Inheemse Amfibieën en 

Reptielen” met docent Annemarie van Diepenbeek en 

de cursus “Wilde bijen” met docent Pieter van Breugel. 

Voor beide cursussen hadden we voldoende deelne-

mers, dus als Covid-19 geen roet in het eten had 

gegooid waren ze doorgegaan. 

Ook enkele cursussen voor in het najaar stonden al op 

stapel, zoals een cursus over “Leven in en onder de 

grond” en een “Kennismakingscursus Mossen”. Ook 

hier hebben de coronamaatregelen een stokje voor 

gestoken. 
 

Ook in dit coronatijdperk, dat voorlopig nog niet 

voorbij lijkt, zijn vragen of suggesties van harte 

welkom: neem contact met ons op via e-mail 

(cursussen@eindhoven.knnv.nl) of per telefoon,  

zie het colofon voorin de Venkraai. 
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Excursiecommissie 
 

Annemieke van Vucht 
 

2020, wat te zeggen? We hebben 4 excursies gehad 

(inclusief de Nieuwjaarswandeling) in januari en febru-

ari. Daarna bleef het oorverdovend stil en rustig helaas. 

In september zijn er nog 2 excursies geweest, waarna 

de tweede lock-down begon. Gezien alle beperkingen 

die nog steeds gelden m.b.t. Covid-19 is het een tè 

rustig en saai excursiejaar geweest.  
 

Als commissie zijn we nog even in het voorjaar samen- 

gekomen en hebben toen besloten, conform de regels 

van het bestuur en het Landelijk Bureau van de KNNV 

om alles te cancelen tot nader bericht. Wie weet kun-

nen we in de loop van dit jaar weer rustig iets opstar-

ten. 
 

De leden van de excursiecommissie zijn Carla van 

Moorsel, Jacques van Kessel, Trudy Vos, Rob en 

Annemieke van Vucht.

Natuurbeschermingscommissie
 

Jacqueline van Heek 

Hoe heeft de NBC (Natuurbeschermingscommissie)  

het jaar 2020 ervaren? 
 

Het jaar maakte een onrustige start, met Genneper 

Parken in de schijnwerpers, o.l.v. de nieuwe gebieds-

manager Mikke Leenders. Zijn plannen zijn samengevat 

in position papers, met als uitvoerende partner Royal 

HasKoning: op naar een integraal inrichtingsplan voor 

een klimaatrobuust beeklandschap, gericht op de toe-

komst van de alsmaar groeiende stad.  

 

Daarnaast zijn er nieuwe projecten die Gennep bedrei-

gen: De uitbreiding van het Prehistorisch Dorp met een 

nieuw museum Vonk en het Clarissenklooster dat om-

gebouwd wordt tot vijfsterrenhotel. “Houd Gennep 

landelijk” was in de zeventiger jaren een hartenkreet, 

gaan we terug naar die tijd? 
 

Daarna werd het stil, Corona en het digitale vergaderen 

waren nog pril. Dat duurde tot oktober. Maar de plan-

nen voor de stad zijn er niet minder om en komen 

binnen via de mail en houden ons dagelijks bezig.  

Een kleine opsomming: 
 

• De ontwikkelingen rond de Karpendonkseplas  

lijken opgenomen te worden in een groter geheel, 

het Dommelpark, dat zich moet gaan uitstrekken 

tot in Nuenen. 

• De Dommelbrug bij Mariënhage blijft ons bezig-
houden. Er ligt nu een onderzoeksrapport dat de 

aanwezigheid van vleermuizen aantoont. Dit on-

dersteunt onze visie. 

• Een snelfietspad door de wijk Hanevoet als verbin-

ding ASML-HTC, hoe houden we de Dommel als NNB 

intact en de bewoners tevreden? 

• Een nieuwe HOV-lijn, de derde. 

• Bouwplannen in de binnenstad: Aan de spoorzijde 
zuid, op Fellenoord, Studentenhuisvesting op het 

TU terrein, het VDMA terrein aan de Vestdijk, en 

rond het Stadhuisplein. Bij deze laatste lijkt een 

ambitieus waterbergingsplan vanuit Impuls te ont-

staan en een groenontwikkeling vanuit de Dommel-

zone het Stadhuisplein op.  

• Daar horen rapporten bij van de gemeente, zoals de  

Verdichtingsvisie en het Klimaatplan 2020-2025. 

• Het B5 project, gedragen door de provincie voor 

meer natuurinclusief bouwen, is voorlopig afgerond. 

Het geld is op. Projecten worden nu gemonitord.  

In de Kruidenbuurt hebben we Gierzwaluwen en 

Huismussen gevolgd. 

• De Brainportwerken gaan volop door. Helaas is de 

toegezegde faunapassage bij de Oirschotse dijk, 

onder de steeds drukker en breder wordende 

Anthony Fokkerweg, nog niet gerealiseerd. 

• Het groengebied Esp staat onder druk door een 

mogelijke nieuwe ontsluitingsweg industriegebied. 

• Grote zorgen zijn er om woningbouwplannen op 

Wielewaal, de eerste bomen zijn al gekapt. 
 

Bij al deze projecten strijden we voor behoud van 

natuur en natuurwaarden. Maar wat, vroegen we ons  

af tijdens onze oktoberbijeenkomst in de achtertuin, 

doen ze met onze adviezen en tips? 
 

Gelukkig bestaat er nog het Trefpunt Groen Eindhoven, 

helaas zonder Joop van Hout die wegens ziekte een 

stap terug heeft moeten doen en zonder Lieke van Stof-

felen die een nieuwe baan heeft geaccepteerd. Maar wel  

met twee nieuwe coördinatoren: Linda van Driel en  

Bram Meulenbeld. Beiden hebben al een stevige plek 

binnen de gemeente veroverd en zijn volhardend in 

hun plannen. 
 

We gaan door: Riki Sleegers, Harrie Nouwen, Rob Aarts 

en Jacqueline van Heek.
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Veldonderzoek in de regio 

De rubriek bevat verslagen van onderzoek in de natuur 

in de ruime regio Eindhoven. KNNV-ers en niet-leden, 

professionals en amateurs, kunnen hier hun onder-

zoek, of een samenvatting daarvan, presenteren.  

De voorgestelde lengte is 1000 – 1200 woorden.  

Graag met relevante illustraties. 

Slakken en mossel(tje)s in Het Groene Woud 
Kees Margry 

De laatste jaren heeft de kennis over het voorkomen 

van landslakken, zoetwaterslakken en zoetwatermos-

sels in Het Groene Woud een enorme vlucht genomen. 

In de vorige eeuw was de kennis over het voorkomen 

vooral gebaseerd op enkele monsterplaatsen die ver-

spreid lagen in de provincie Noord-Brabant (Gittenber-

ger et al., 1984; 1998). Er zouden met name niet zoveel 

soorten landslakken voorkomen. In het begin van deze 

eeuw brengen twee onafhankelijk van elkaar ontstane 

initiatieven verandering in dit beeld. Arno Boesveld 

(2006) inventariseert in opdracht van de provincie 

Noord-Brabant in heel de provincie terwijl ik ging 

inventariseren in Het Groene Woud, de driehoek  

‘s-Hertogenbosch – Tilburg – Eindhoven. Al snel kwa-

men we met elkaar in contact en konden we conclude-

ren, dat de provincie boven verwachting rijk was aan 

malacologische biodiversiteit. Door eigen veldwerk en 

verschillende acties als excursiedagen met de Neder-

landse Malacologische Vereniging (www.spirula.nl) is 

veel kennis over de verspreiding van soorten beschik-

baar gekomen.  
 

Iedereen kent wel de Gewone tuinslak Cepaea nemo-

ralis die met kleuren en banden op de schelp in vrijwel 

elke tuin voorkomt. Ook kent iedereen wel grotere 

naaktslakken als de Rode wegslak Arion rufus, die na 

een regenbui massaal tevoorschijn kunnen komen en 

het voorzien hebben op groenten en planten. Bij een 

beeld over weekdieren is het belangrijk om te besef-

fen, dat de meeste soorten veel kleiner zijn. Daarvoor 

is specifiek veldwerk noodzakelijk. Door bijvoorbeeld 

met een bril met sterke vergroting op de grond te gaan 

liggen en te zoeken in het strooisel. Ook het zeven en 

drogen van een strooiselmonster is heel effectief.  
 

Door het gedroogde strooisel onder een stereomicros-

coop te bestuderen, kunnen de kleine soorten als ste-

kelslakken, korfslakken (Fig. 1), dwergslakken en 

dwergpuntjes worden gevonden. Voor zoetwaterslak-

ken en mosseltjes is het scheppen met een fijnmazig 

net heel effectief. Vaak geven lege slakkenhuisjes in 

het materiaal op de oever van een geschoonde sloot  

al een aardige indicatie hoe het met de rijkdom staat. 

In 2004 leverde een toevallige vondst van aangespoeld 

gras en bladeren tegen een loopplank over een sloot 

bij nader onderzoek in totaal 1018 slakken en mossel-

tjes op, waarbij het uiteindelijk om 49 soorten bleek te 

gaan (Margry, 2005). 

 

 

Fig. 1. De Dikke korfslak Vertigo antivertigo. 
Het maatstreepje is 1 mm. Tekening Kees Margry. 
 

 
 
 

Fig. 2. Dwergslakken. Het verschil zit in de richel op 
de winding aan de binnenkant van de schelp. 
 

 

a. Carychium minimum met een gelijkmatig gebogen 
    richel;  
b. Carychium tridentatum met een extra plooi in die 
    richel.  
 

Het maatstreepje is 1 mm. Foto Ingrid Margry-Moonen. 



 16 

Determinatie is vaak mogelijk aan de hand van lege 

slakkenhuisjes. Soms is er nader onderzoek noodza-

kelijk. Bij dwergslakken komt er een smallere en een 

bredere soort voor. Bij twijfel moeten de lege huisjes 

van zo’n 2 mm hoog en 1 mm breed worden openge-

broken om de winding aan de binnenkant te bekijken 

(Fig. 2).  
 

Bij enkele soorten, en dan vooral naaktslakken, is het 

ook nodig om door anatomisch onderzoek het vóór-

komen van een soort te bevestigen. Bij dat gepeuter  

is geduld een handige eigenschap. Vooral aan de hand 

van de inwendige geslachtsorganen is de soort dan 

met zekerheid vast te stellen. Zo heb ik de veel op de 

Rode wegslak gelijkende Spaanse wegslak Arion vul-

garis ook in Het Groene Woud gevonden (Fig. 3, 4). 

 
 

 

 

Fig. 3. De Spaanse wegslak.  
Foto Ingrid Margry-Moonen. 
 

 

Fig. 4. Geslachtsorganen van de Spaanse wegslak 
Arion vulgaris.  
 

ab = eiwitklier; at = atrium; bc = bursa copulatrix;  
bw = huid van de slak; ep = epifallus; hd = afvoergang 
hermafrodietklier; hg = hermaphrodietklier;  
ov = oviduct; so = spermoviduct; vd = vas deferens.  

 

Maatstreep is 10 mm. Tekening Kees Margry. 

Met name de leembossen in Het Groene Woud bleken, 

vooral op plaatsen met kalkrijke kwel, bijzondere 

soorten te herbergen. Soorten zoals de Donkere toren-

slak Merdigera obscura en de Gladde clausilia Coch-

lodina laminata, die tot dan toe bekend waren van 

Zuid-Limburg. Het meest bijzonder was de ontdekking 

van de Oorvormige glasslak Eucobresia diaphana, die 

voorheen alleen van het Rijk van Nijmegen en Zuid-

Limburg bekend was (Fig. 5). De bijzondere waarde 

van leembossen voor weekdieren is uitvoerig onder  

de aandacht gebracht in het boek “Leembossen in Het 

Groene Woud - Schatkamer van biodiversiteit” (Margry, 

2013a).  
 

 

 
 

 

 

Fig. 5. De Oorvormige glasslak Eucobresia diaphana. 
Foto Ingrid Margry-Moonen. 
 

 

 

 

 

Het vóórkomen van soorten kan veel zeggen over de 

kwaliteit van het gebied. Clausilia zijn langwerpige 

slakken, die hun schelp af kunnen sluiten met een 

inwendig klepje (Fig. 6).  
 

 
 
 

 

 

Fig. 6. Vier Clausilia’s uit De Scheeken. V.l.n.r.: 
 

Grote clausilia Alinda biplicata,  
Gladde clausilia Cochlodina laminata,  
Geribde clausilia Macrogastra attenuata lineolata  
Vale clausilia Clausilia bidentata.  
 

Foto: Ingrid Margry-Moonen. 
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Zij zijn afhankelijk van natuurlijk bosbeheer met veel 

dood hout. Dat er in de Scheeken vier soorten van 

deze groep voorkomen zegt naast de aanwezigheid 

van kalk zeker ook iets over het gevoerde beleid door 

Brabants Landschap (Fig. 7.) (Margry, 2015).  
 

 
 

 

 

Fig.7. Door het creëren van open plekken, het kappen  
van bosranden en begrazing krijgt het populierenbos 
in De Scheeken een steeds grotere variatie.  
Foto: Ingrid Margry-Moonen. 

 

In tabel 1 zijn enkele soorten met hun status op de 

Rode Lijst opgenomen. In minder kalkrijke delen blijkt 

de provincie en met name Het Groene Woud een goede 

basis te bieden aan soorten die zeldzaam waren in an-

dere delen van het land en een aanverwante status 

hadden op de Rode Lijst (de Bruyne et al., 2003). Zo 

trof ik in het Ooijendonkbos de Grofgestreepte glim-

slak Zonitoides excavatus (status: ernstig bedreigd) 

aan. 
 

Onderzoek aan weekdieren beperkt zich niet tot het 

maken van soortenlijsten. Vanaf 2008 heb ik in de 

Scheeken de Oorvormige glasslak gevolgd. Gedurende  

enkele jaren heb ik maandelijks op de natte bodem 

van een referentiebos met behulp van een raamwerk 

van 25 x 25 cm gegevens over de populatiegrootte 

verzameld. Ook heb ik aan de hand van de radula 

uitgezocht wat gedurende hun leven het voornaamste 

voedsel is. De radula is een rasptong met heel veel 

tanden. Jonge dieren blijken tanden met heel veel 

punten te hebben wat wijst op het eten van algen (Fig. 

8a). Na verloop van maanden komen daar tanden met 

enkelvoudige punten bij, waardoor ze van herbivoor 

naar omnivoor veranderen en ze bijvoorbeeld ook 

wormen gaan eten (Fig. 8b) (Margry, 2013b). 
 

Door soorten te monitoren kan er ook zicht ontstaan 

op de gevolgen van klimaatverandering. Na enkele dro-

ge zomers in 2018 en 2019 daalde het aantal exempla-

ren aanzienlijk. Veel soorten zijn afhankelijk van 

vocht en zoeken de laagste natte plekken op.  

Door verdroging zullen soorten in verschillende gebie-
den gaan verdwijnen. Maatregelen tegen verdroging 
zullen ten goede komen aan het behoud van biodiver-
siteit of mogelijk voor herkolonisatie van gebieden 
kunnen zorgen. 
 
 

 
 

Fig. 8. Een deel van de radula van de Oorvormige  
glasslak.  
8a. van één dag oud;  
8b. van een volwassen exemplaar van ongeveer 1 jaar.  
SEM foto’s Bertie Joan van Heuven en Kees Margry. 

 

 

 

Tot nu toe zijn er in Het Groene Woud 110 soorten 

met zekerheid vastgesteld. Maar het onderzoek is 

nooit klaar. Het blijft een dynamische wereld. Door 

DNA- onderzoek blijken vermeende soorten uit 

meerdere soorten te bestaan. Het gemak waarmee 

voorheen de Gewone schaalhoren Sphaerium corneum 

als algemeen voorkomend kon worden geturfd is nu 

verworden tot een uitdaging waarbij redelijk vage 

kenmerken beschikbaar zijn voor het onderscheiden 

van drie soorten. Ook exoten duiken op verschillende 

plaatsen op. Het blijft belangrijk om de gevolgen van 

hun komst nauwlettend in de gaten te houden. 
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Tegenwoordig is er steeds meer literatuur beschikbaar 

en zijn er meerdere gidsen en boeken over slakken en 

mossels in Nederland. Ook verschillende websites als 

www.spirula.nl en www.natuurtijdschriften.nl geven 

een goed houvast. Vaak ben je daarbij afhankelijk van 

vergelijkingsmateriaal want in het begin lijken al die 

slakken toch wel heel veel op elkaar. Een uitdaging dus 

om in Het Groene Woud op zoek te gaan naar deze 

bijzondere vorm van biodiversiteit. Maar je bent 

gewaarschuwd. Het is verslavend. 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Status in Rode lijst 

Aegopinella pura  Kleine blinkslak bedreigd 

Clausilia bidentata  Vale clausilia thans niet bedreigd 

Cochlodina laminata  Gladde clausilia kwetsbaar 

Columella edentula Tandloze korfslak kwetsbaar 

Eucobresia diaphana Oorvormige glasslak gevoelig 

Helix pomatia Wijngaardslak kwetsbaar 

Macrogastra a. lineolata Geribde clausilia thans niet bedreigd 

Merdigera obscura Donkere torenslak thans niet bedreigd 

Vertigo pygmaea Dwerg-korfslak kwetsbaar 

Vertigo substriata Gestreepte korfslak bedreigd 

Zonitiodes excavatus Grofgestreepte glimslak ernstig bedreigd 

Aplexa hypnorum Slaapslak thans niet bedreigd 

Omphiscola glabra Slanke poelslak kwetsbaar 

Euglesa personata  Gemaskerde erwtenmossel kwetsbaar 
 

Tabel 1. Enkele bijzondere in Het Groene Woud gevonden soorten met hun status in de Rode Lijst. 
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Vogelonderzoek bij huis 

Tekst en foto’s: Jan Kersten

Door de aanschaf van een wildcamera deed ik een 

bijzondere ontdekking. Ik plaatste de camera bij 

droog, warm weer en weinig wind bij een vijver en 

liet hem daar ook overdag staan. Het bekijken van  

de foto’s en filmpjes na opstelling gedurende een 

dag en nacht bracht een bijzondere verrassing. 

Beelden van de wildcamera 
 

Tijdens de nacht had de camera geen opnames 

gemaakt, maar overdag kwamen verschillende vogels 

in beeld zoals een Koolmees, Merel, Vink en Hout-

duif. Niet echt spectaculair, maar toen kwam plotse-

ling op een filmpje een Appelvink in beeld gevlogen.  
 

Aangezien de beelden van de wildcamera niet van 

beste kwaliteit waren en ook van nogal veraf geno-

men, bouwde ik een schuilhut van waaruit ik met  

een andere camera met telelens betere opnames  

kon maken.  
 

Al wachtende in de hut kwam het idee op, een onder-

zoekje in te stellen naar hoeveel en welke vogels er 

wel kwamen bij de vijver en op welk tijdstip.  

 

Appelvink ♂ 

Het onderzoek 
 

In de namiddag van 2 juni 2020 bij 29⁰, en op 3 juni 

2020 bij 26⁰ heb ik in totaal ongeveer zes uren geno-

teerd welke vogels en hoe laat deze aanwezig waren. 

In totaal leverde dit 305 genoteerde vogels verdeeld 

over 15 soorten op. De meesten zullen meermaals 

langs zijn gekomen, en slechts een enkeling is indi-

vidueel herkenbaar. Tijdens het onderzoek had ik 

slechts zicht op een stukje, geleidelijk aflopende, 

oever van de vijver van ongeveer anderhalve meter 

breed waar de vogels konden landen, drinken en 

baden.  

Grote bonte specht ♂ 

Het vanuit de schuilhut zichtbare deel van de oever 

 

Een groot deel van de vijveroever bleef buiten beeld. 

Het aantal vogels wat van de vijver gebruik maakte 

moet dan ook aanzienlijk hoger zijn dan wat ik zag. 

Al na een paar minuten wachten kwamen de eerste 

gasten en dat bleef, met korte onderbrekingen, 

steeds doorgaan waardoor het ook nooit verveelde.  

Vogelgedrag observeren 
 

Tijdens het posten kon ik het gedrag van verschil-

lende vogels observeren zonder hen te storen. Wat 

daarbij het meeste opviel was wel de waakzaamheid 

van alle vogels. Geen minuut zaten ze rustig. Steeds, 

tussen het drinken baden en poetsen, richten ze hun 

kop omhoog om de omgeving af te speuren. Bij het 

minste vlogen ze op en kwamen vaak ook meteen 

weer terug.  
 

Ook het gedrag ten opzichte van elkaar was boeiend 

om te zien. De vogel die zich het meest liet zien was 

wel de Vink. Vaak waren er op hetzelfde moment 
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meer mannetjes, soms wel vijf tegelijk, wat de nodi-

ge strubbeling gaf. Er moest enige afstand zijn,  an-

ders werd er een uitval gedaan waar bij er een plaats 

moest maken. Mannetjes- en vrouwtjesvink samen 

gaf meestal weinig problemen waarbij het ook opviel 

dat er minder vrouwtje kwamen.  

Vink ♂ 
 

Als de Appelvink inviel werd er door de kleinere 

vogels ‘respectvol’ plaats gemaakt, maar een keer 

ontmoette ook deze zijn meester. Een Grote bonte 

specht lande terwijl er al een Appelvink zat en joeg 

deze met een felle uitval weg. Een Zanglijster liet 

zich ook vaak zien waarbij deze een aantal keren 

nestmateriaal, plantenstengels en modder, verza-

melde en er mee weg vloog. Zanglijsters werken de 

binnenkant van hun nest af met modder.  

Zanglijster met nestmateriaal 
 

Een Boompieper kwam af en toe, vooral als het rustig 

was, en verschool zich nogal eens tussen de oever-

planten, maar waste en poetste zich vaak ook heel 

uitgebreid en meestal meerdere keren achter elkaar. 

Een Tjiftjaf kwam enkele keren langs waarbij hij zo 

min mogelijk op wilde vallen, zo leek het.  
 

De Bonte vliegenvanger, zowel vrouwtje als 

mannetje, kwamen regelmatig drinken en wassen, zij 

hadden vlakbij in een nestkast hun jongen zitten.  

De Grauwe vliegenvanger liet zich een keer zien 

tijdens het eerdere posten, maar niet tijdens mijn 

onderzoek. Ook Zwartkoppen, het vrouwtje herken-

baar aan de chocoladebruine pet en het mannetje 

met een zwarte pet, kwamen vaak langs. 

Bonte vliegenvanger ♀ 
 
 

Zwartkop ♀ 
 

Zeker twee verschillend Merelmannetjes en ook 

vrouwtjes brachten meermaals een bezoek. Eén 

mannetje had witte vlekjes op zijn kop en om zijn 

oog waardoor hij makkelijk herkenbaar was.  

 

 

Merel ♂ met witte vlekjes op de kop 
 

 

Een Spreeuw en een Gaai lieten zich slechts enkele  

keren en dan ook nog maar heel kort zien. 
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De Appelvink 
 

De eerste waarneming van een Appelvink bij onze 

vijver was op een filmpje van 20 mei, en de laatste 

was op 3 juni. Op 20, 21, 26 en 30 mei en 2 en 3 juni 

heb ik de Appelvink, zowel vrouwtjes als mannetjes, 

tientallen keren vastgelegd op film en foto. Hieruit 

denk ik te kunnen concluderen dat dit wijst op een 

broedgeval. 

 

Appelvink ♀ 

Appelvink ♂ 

Door toeval werd ik op het spoor gezet van deze wel 

heel bijzondere broedvogel bij ons in het gebied de 

Berken. Vorig jaar zagen wij er op de Stippelberg 

onder Milheeze twee en in Asten bij de Heesakker-

weg worden ze al langer gezien.  
 

Kennelijk gaat het met de Appelvinken de laatste 

jaren wel goed, maar worden ze door hun verborgen 

levenswijze waarschijnlijk nog zelden gezien. 

Het onderzoek 
 

De waarnemingen heb ik in een tabel uitgewerkt. 

Zie de volgende pagina. 
 

In het veld heb ik per minuut genoteerd, maar in  

de tabel zijn de waarnemingen per tien minuten 

samengevat voor een duidelijker overzicht.  

 

Voor zover mogelijk was heb ik onderscheid ge-

maakt naar sekse, maar dat was niet voor alle soor-

ten mogelijk. Ook zijn enkele vogels als juvenielen 

vermeld. 
 

Teldagen:   2 juni 2020: linker (ongekleurde) kolom. 

 3 juni 2020: rechter (gekleurde) kolom. 
 

Tekens in de tabel: 

x =  aanwezig, geslacht onbekend 

2 =  aantal 

j =   juveniel (vogel in jeugdkleed) 

v =             vrouwtje 

m = mannetje 

 

Voorafgaand aan de tellingsdagen zijn de Houtduif 

en Grauwe vliegenvanger langs geweest, maar ze 

hebben zich tijdens het onderzoek niet laten zien.  

Ze  staan dan ook niet in de tabel vermeld. 

Tot slot 
 

Dit onderzoekje geeft de extra natuurwaarde van een 

vijver aan huis optimaal weer. 
 

Dat door onze vijver nog eens de aanwezigheid van 

Appelvinken in de Berken aan het licht zou komen is 

wel een van de meest bijzondere natuurervaringen 

uit mijn leven. 
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Verslag reis Nieuw Zeeland, winter 2019 – 2020 

Deel 4: bijzonderheden van het Noordereiland 
 
Marijke van Noort
 

Nog steeds niet uitgeschreven over Nieuw-Zeeland, 

als u er inmiddels genoeg van heeft slaat u dit artikel 

over. Ik hoop dat het in de tijd waarin we in onze 

bewegingsvrijheid beperkt zijn, een zinvolle vulling 

van het verenigingsblad is.  
 

Na deze geografische beschrijving volgt er later nog 

aandacht voor treintrajecten op het Zuidereiland en 

een artikel over de ontdekking van Nieuw Zeeland  

in voorbije eeuwen. 
 

Bevolking 
 

Van de 5 miljoen inwoners van NZ wonen er 3,5 

miljoen op het Noordereiland, waarvan ongeveer 1,5 

miljoen in de agglomeratie Auckland en nog eens een 

half miljoen in Wellington en omgeving. 
 

Een kleine 15 % van de bevolking is Maori, 90 % van 

hen woont op het Noordereiland en dan vooral in het 

noorden en rond Rotorua. Door een hoog geboorte-

cijfer en verbeterde leefomstandigheden neemt hun 

aantal snel toe. Maori is de tweede taal in NZ, dat valt 

op in het Nationaal Museum Te Papa, waar alle infor-

matie tweetalig wordt gepresenteerd. Slechts 10 % 

van de Maori spreekt hun taal vloeiend. Tot ongeveer 

1970 werden andere talen dan Engels zeer ontmoe-

digd, tegenwoordig wordt er op basisscholen Maori 

onderwezen en zijn er ook Maori Taalleerscholen, 

Kohanga reo Kindergarten en Te Kura Kaupapa.  
 

Northland en Kauri 
 

De omgeving van Auckland en ten noorden daarvan 

kent diepe insnijdingen van rivieren, zoals Hokianga 

harbour, Whangarei harbour, Rangaunu harbour, 

Parangarenga harbour, Kaipara harbour, Manukau 

harbour. 
 

Het zijn, in ieder geval aan de randen, ondiepe 

riviermondingen, waar veel Mangrove groeit, met 

vijgachtige vruchten. In het  noorden zijn een aantal 

bossen, die samen het Northland Forest Park vor-

men, waar de beroemde Kauri bomen voorkomen.  

De oorspronkelijke vegetatie is een dicht, zeer rijk 

subtropische regenwoud. Er zijn meer dan 100 ver-

schillende boomsoorten uit 47 families, waaronder 

de Beilschmiedia tarairi. Het bos is ook rijk aan 

boomvarens, epifyten en lianen. 

 

Kauri zijn pas na 800 jaar volwassen en vaak 1000 

jaar oud. Op die leeftijd zien ze eruit als grote zuilen 

met bovenin wat gebladerte. Op jonge leeftijd zijn de 

Kauri kegelvormig, zoals andere sparrensoorten.  
 
 

 
 

Maori gebruiken de stammen om kano’s van te ma-

ken, de Waka, en als stutbalken voor hun gemeen-

schapshuizen, de Marae. In beide gevallen worden  

ze versierd door prachtig houtsnijwerk. Naast hout-

snijwerk is vlechtwerk, van NZ Flax met stevige 

lijnvormige bladeren, een belangrijke kunstvorm.  
 

Het gebruik van hout door Maori, van oudsher een 

volk gericht op duurzaamheid en balans met de 

natuur, valt in het niet vergeleken bij de exploitatie 

door de Engelsen. Van de Kauri bomen is 97 % (!) 

geveld en gevallen voor gebruik voor woningen, 

meubels, scheepsbouw. De bomen die overgebleven 

zijn, worden zo ongeveer apart vermeld op een 

gedetailleerde kaart, zoals de “Four Sisters” en de 

“Giant Kauri Tane Mahuta.” Deze grootste Kauri 

boom is 1200 jaar oud, 52 meter hoog  en 13 meter 

in omvang. Deze komen voor in het Waipoua Kauri 

Forest, waar de soort beschermd en in stand gehou-

den wordt. De Kauri is na het Noord Amerikaanse 

Redwood de grootste boom ter wereld.  
 

Het zijn giganten van het regenwoud. Je kijkt om-

hoog langs de stam, dan zie je na 10 meter ongeveer 

het eerste bladerdak. Dan zie je de boom vertakken 

en na nog eens 10 meter het tweede bladerdak. Dat 

gaat maar door, dat gaat maar door. 
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De Kauri worden bedreigd door een mysterieuze 

schimmelziekte, die kennelijk wordt verspreid via  

de bodem. Je kunt Kauri bezoeken in reservaten, 

waar je bij binnenkomst je schoenen goed moet 

reinigen. Wij kwamen Kauri tegen in Puketi Forest, 

bereikbaar via grindwegen, onze eerste kennisma-

king met weliswaar verharde, maar niet geasfalteer-

de (sealed) wegen. Wisten we meteen waar die ser-

viesmallen in de camper voor waren. Ze leken erg  

inefficiënt wat ruimtegebruik betreft, maar je vul-

lingen rammelen uit je gebit en je serviesgoed uit  

de kasten.  
 

Op weg naar de watervallen in de buurt van Waipu 

reden we door een soort Jurassic park, een geologi- 

sche geschiedenis trok aan ons voorbij. Boomvarens, 

grassen, naaldbomen, loofbomen, bloeiende planten, 

alles in een zeer onbescheiden formaat. Europeanen 

ter plaatse zeggen: in NZ groeit alles twee maal zo 

snel en wordt twee maal zo groot. Er zijn plekken 

waar de mens het moet afleggen tegen de natuur, 

waar een hangbrug getuigt van een mislukte poging 

tot landbouw of veeteelt. Gelukkig maar, mede daar-

door heeft NZ haar ongekende biodiversiteit behou-

den.  
 

Die diversiteit kon ontstaan door de langdurige iso-

latie ten opzichte van andere continenten. Bekend is 

dat door het ontbreken van zoogdieren, een bijzon-

dere avifauna ontstond van niet-vliegende vogels 

zoals Kiwi en Moa. Zodra knaagdieren werden geïn-

troduceerd, met name kleine rovers als Ratten en 

Marters en Possums, raakten de inheemse vogels 

ernstig bedreigd.  
 

 

 

Vulkanisme 
 

In Te Papa, het nationaal museum, zagen we anima-

ties van het wegdrijven van de continenten vanuit 

Gondwanaland, het totaalcontinent bij de zuidpool, 

en van de vulkanische activiteit op het Noorderei-

land, die haar hoogtepunt 27.000 jaar voor Christus 

had.  
 

Het Taupo meer, 600 km2 groot, met een maximale 

diepte van 186 m,  ontstond ongeveer 22.600 jaar 

geleden bij een gigantische uitbarsting van de 

vulkaan die er op die plaats was, met een kracht van 

8 op de schaal van vulkanische explosiviteitsindex. 

Hierbij werd 1170 km2  puin en as de lucht ingesto-

ten, in de vorm van een gigantische paddestoel. Dit  

is meer dan het honderdvoudige van wat de Mount 

Pinatubo uitstootte in 1991. De as van toen wordt 

nog steeds aangetroffen op grote afstand van de 

oorspronkelijke supervulkaan. 
 

Aan de zuidkant van Rotorua, ook wel Sulphur City 

genoemd, is nog vulkanisme te zien, vooral bij Waio-

tapo Thermal Wonderland: Poelen waar koolzuur-

houdend water opborrelt, zwavelneerslag, zwavel-

houdend water waar waterstofsulfide omhoog bor-

relt, ribbelige terrassen van kalkaanslag, bubbelende 

modder en veel grijze as. Er is begroeiing in de buurt 

van de poelen, en een inlands steltlopertje waagt 

zich in het warme tot hete water. 
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Pied Stilt of Poaka met warme voetjes 

Vlak in de buurt ligt de Lady Knox Geiser. De dame 
houdt van zeep, dagelijks om een uur of elf wordt  
ze tot spuiten verleidt door een kilo zeep in geiser  
te gooien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de plaats Taupo is een grote geothermische 

krachtcentrale. In Rotorua is een grote Maorige-

meenschap die gebruik maakt van het hete water  

om voedsel te garen. Het dorp Whakarewarewa heeft 

de Pohutu geiser, ook Prince of Wales genoemd, en 

de Te Puia Pohutu geiser op haar grondgebied liggen.  

 

De Pohutu spuit niet helemaal regelmatig, maar on-

geveer om het uur tot 9 meter hoog. Deze fontein 

wordt aangekondigd door grotere activiteit van de 

eromheen liggende kleinere geisers. In het dorp zijn 

poelen met heet water en modderpoelen. In ingegra-

ven houten kisten kunnen de dorpelingen hun pan-

nen plaatsen. Het is de bedoeling dat je je eigen eten 

opeet, maar als je je vergist: alle dorpelingen zijn  

van dezelfde stam, dus familieleden.  
 

 

 

 

 

 

Veel inwoners van Rotorua hadden in het verleden 

hun eigen spa, waardoor de druk van het water ver-

dween. Door het sluiten van de particuliere spa’s  

komen de geisers weer tot hun recht. Er zijn verschil-

lende publieke spa’s in Rotorua, het allermooiste ge-

bouw van de stad is geen overheidsgebouw, maar 

een 19e eeuws badhuis. 

Pohutu Geiser in Whakarewarewa 

Vegetatie op de vulkaan 
 

Als je naar de kaart of een satellietfoto van het 

Noordereiland kijkt, valt  onmiddellijk de vulkaan 

aan de westkust op: de 2518 meter hoge Taranaki  

of Mount Egmont. Op een heldere dag in de winter 

vormt deze vulkaan het perfecte plaatje, een kegel 

met een mooi sneeuwdek. Vaak echter is de kegel in 

nevelen gehuld, wat zorgt voor een uitbundige 

vegetatie op haar flanken.  
 

Volgens de legende van de Maori’s leefde Taranaki 

samen met de andere vulkanen op het midden van 

het Noordereiland. Op een dag, toen Tongariro weg 

was, verleidde Taranaki diens mooie vrouw Pihanga. 

Toen Tongariro terugkeerde, ontplofte hij (letterlijk) 

van jaloezie. Taranaki maakte dat hij wegkwam rich-

ting de kust, waar hij nog steeds treurt om zijn 

geliefde.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taranaki ontstond zo’n 70.000 jaar geleden en barst-

te in 1755 voor het laatst uit. De kegel vormt het 

middelpunt van het cirkelvormig Egmont National 

Park dat zo’n 33.000 ha groot is. 
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In 1881 besloot men al het vulkaanlandschap te 

beschermen en werd een bosreservaat vastgesteld 

met een straal van 6 mijl (9,6 km) rond het centrum 

van de kegel. In 1900 werd de status van Nationaal 

Park toegekend, het tweede in Nieuw Zeeland. Zowel 

op de kaart als op satellietbeeld zie je de vulkaan als 

een perfecte cirkel, met wat uitstulpingen naar het 

noordwesten, en voorzien van eindeloos veel 

straalsgewijs lopende stroompjes. Op luchtfoto’s zie 

je deze afwateringsstroompjes donker afgetekend, 

vanwege de donkere oevervegetatie die afsteekt 

tegen het licht groen van de weilanden. De meeste 

van die stroompjes hebben namen.  
 

De aanzienlijke jaarlijkse regenval en het milde 

klimaat zorgen voor de uitbundige vegetatie, waarbij 

de afwezigheid van de bergbeuk opvalt. De kegel 

kent een duidelijke zonering van subalpine en alpine 

flora, de eerste bestaande uit Rata, Rimu en Broad-

leaf, de hoger gelegen delen worden gedomineerd 

door Kamahi, met een  ondergroei van Kroonvarens 

(Blechnum discolor). 
 

Aan de oostzijde van de vulkaan is een bezoekers-

centrum en zijn enkele wandelingen uitgezet. Het 

bezoekerscentrum is opvallend rolstoelvriendelijk: 

alle ruimtes zijn via een lange helling te bereiken en 

vanuit de koffiebar en leesruimte biedt een enorm 

raam prachtig uitzicht op de vulkaan, als deze niet in 

nevelen gehuld is. Vanuit ditzelfde bezoekerscen-

trum kunnen personen die moeilijk ter been zijn,  

een goed begaanbare, korte wandeling over vlonders 

maken.  
 

Voor de mensen die meer uitdaging willen is er de 

Phantams Peak Track, 6 uur heen en 4 uur terug 

langs hetzelfde pad. Dat is niet zo erg, want het 

uitzicht is volkomen anders. Na een eventuele 

overnachting in de Syme hut kun je doorlopen naar 

the Southern Summit op 1900 m hoogte. Wil je echt 

de top van 2518 meter bereiken kun je vanuit het 

noorden de Northern Summit Route volgen en even-

tueel overnachten in Tahurangi lodge. Op het hoger 

gelegen deel kom je langs plaatsen met namen als 

Sharks tooth, Mackay Rock en de Sisters, meer wes-

telijk liggen Sawtooth en Hammer. Op een hoogte 

van 1600 m ongeveer vind je Humphries Castle in 

het NO en Warwick castle in het oosten. 
 

Wij plattelanders zijn niet zulke dappere klimmers, 

wij deden de Wilkies Pools loop track met een kleine 

uitbreiding naar een uitzichtpunt, waar we geen spijt 

van hadden. Het DOC (department of Conservation) 

rekent ongeveer 1 uur per km voor zulke wandelin-

gen, het is dan ook meer trappen lopen dan wat an-

ders en goed kijken waar je je voeten kunt neerzet-

ten. Mochten we al wat snelheid maken, dan wordt 

dat toch afgeremd door alles wat er te zien valt aan 

variëteit aan bomen en struiken.  
 

Het beste voor het laatst bewaard:  

State Highway 43, the Forgotten World Highway 
 

Gelukkig kom je het alleen ter plaatse tegen: In 

Stratford wordt de Forgotten World Highway onder 

de aandacht gebracht. Deze voert in 151 km naar 

Taumaranui. Google weigert je via die route te stu-

ren en kiest de kustroute, maar dan mis je alles:  

het regenwoud, de piramidebergen, de Moki tunnel, 

de grindweg door Tangerakau Gorge, Nevins uitkijk-

punt, de zelfstandige republiek Whangamomona  

en een stuk of zes “scenic reserves”, mooie plekkies. 

Het is 151 km, je doet er minstens vier uur over, zes 

uur is beter, meerdere dagen kan ook. Het is de 

oudste “heritage trail”, geschiedenispad van NZ, die 

ontstond voor de aanleg van de Stratford – Okahu-

kura spoorlijn. In Okahukura sluit de spoorlijn aan 

op een noord-zuid verbinding, die ook langs Tonga-

riro National Park voert. Het is de enige State 

Highway in Nieuw Zeeland die gedeeltelijk niet geas-

falteerd is. Tot binnenkort, want de regering heeft in 

2019 aangekondigd de fondsen te werven om het 

laatste stukje asfalt in het Tangarakau ravijn aan te 

leggen.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Vanuit Stratford voert de weg de eerste 30 km door 

een tamelijk verlaten boeren landschap met schapen, 

koeien, enkele boerderijen en schuren. De spoorlijn 

volgt de weg of andersom. Naarmate de weg hoger 

komt wordt het landschap spannender. Op uitzicht-

punten, zoals de Stratmore Saddle. zie je rijen en 

rijen onbewoonde heuvels. In het verleden is hier 

veel erosie geweest, de heuvels zijn piramidevormig, 

aan alle kanten afgesleten. Misschien gaat dat proces 

nog door, ondanks de bedekking met kort gras. 
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De Pohokura Saddle bereik je na een flinke stijging. 

Dat geldt zeker voor de Whangamomona saddle. Het 

wordt hier mistig, dat is het hier altijd en dat zie je 

aan de enorme baarden van korstmos die aan de 

boomtakken hangen. Aan alle grassprieten hangen 

regendruppels. Te vochtig om een fatsoenlijke foto 

te kunnen maken, en te kil om buiten te blijven.  
 

Vrij snel daarna kom je aan in de verrassing van 

deze tocht: de onafhankelijke republiek Whangamo-

mona. Sinds 1989 wordt hier elk jaar eind januari  

de onafhankelijkheidsdag uitgebreid gevierd. Er zijn 

presidentiële verkiezingen in deze republiek waar 

dertig mensen wonen. Er staan een paar huizen en 

een hotel, dat tevens de enige bar én het enige res-

taurant van de republiek is. In het hotel kun je een 

stempel voor in je paspoort vragen.  

Inmiddels ben je ieder gevoel voor tijd en afstand 

kwijt. Het volgende herkenningspunt is de 180 meter 

lange Moki tunnel bij Tahora, ook wel Hobbit Hole 

genoemd. Deze werd met pikhouwelen uitgehakt. 

Hier gaat de spoorlijn een ander traject volgen, de 

weg daalt en verandert in het eerder genoemde 

grindpad op de bodem van het Tangarakau ravijn 

met zijn hoge wanden. Je bent blij dat je hier geen 

tegenliggers tegen komt. De weg voert, gelukkig over 

asfalt, verder naar Nevins uitzichtpunt. Het land-

schap wordt hier rustiger, nog maar 40 km naar 

Taumarunui. Daar aangekomen ben je bekaf van alle 

indrukken van deze bijzondere route. Tijd om even 

bij te komen in dit plaatsje.  

 
 

Het is wel Nieuw Zeeland: Nog altijd meer schapen 
dan mensen. 

Een dag na deze rit hebben we een bezoek gebracht 

aan de gevarieerde thematuinen in Hamilton, die zijn 

aangelegd als werkgelegenheidsproject. Twee dagen 

later zaten we in het vliegtuig dat ons van Auckland 

naar Dubai zou brengen. Onze fantastische reis was 

voorbij! 

Bronnen 

Landenweb.nl/nieuw-zeeland/planten  
 
Landenweb.nl/nieuw-zeeland/bevolking. 

Doc.govt.nz/parcs-and-recreation/things-to-do/ 
walking-and-tramping  

TravelaLut.com.nl/Nieuw-Zeeland/forgotten-world-
highway 
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Uit de historie van de Venkraai - Aflevering 17 (1959) 
 
Jelle Schuurmans 

In de loop van de 50-er jaren verscheen in de 

convo's het begrip "kameravonden". Steeds bij 

een lid thuis en klaarblijkelijk stonden ze open 

voor alle leden. Praktisch zullen het vooral 

werkgroepavonden geweest zijn. 

In de convo van september 1959 staat een 

kameravond van de Plantenwerkgroep aange-

kondigd. Ze werden toen ook door de Vogel-

werkgroep en de Paddenstoelenwerkgroep 

gehouden.
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Raven  
 
 
 

Achilles Cools 

Nachteloze nachten in Lapland, de middernachtzon 

komt boven de horizon en raakt het landschap dat 

helemaal oplicht. Je moet op je horloge kijken om enig 

idee te krijgen hoe laat het is. Het licht heeft een magi-

sche aanblik. Donker wordt het niet. Toch zie je de 

meeste dagdieren in de onopgemerkte avond stilvallen. 

Hun inwendige klok is afgesteld en aangepast aan de 

maanden die vooraf gingen. Mussen verzamelen op een 

klaarlichte slaapplaats en zitten wat op een tak te suf-

fen. De activiteit van de meeste vogels valt heel even 

stil in de vroege avond, zo omstreeks halftien.  
 

Ik profiteer van deze lichte dagen om de betovering van 

deze momenten te beleven. Waarom zou je eigenlijk 

gaan slapen. Dat kan je in de winter doen, zoals beren 

en andere maffers. Ik ben al jaren een kortslaper en dit 

is een uitgelezen kans om deze speciale periode te 

beleven. Een nachtelijke lichtkuur is een heel bijzon-

dere ervaring waar ik extra energie van krijg.  
 

De meeste nachten blijf ik doorgaan met speuren en 

doe liever overdag een kort slaapje, maar Brenine heeft 

nood aan nachtrust. Soms kruip ik heel even bij haar 

onder de dekens. Niet lang, tot ik weer gelokt wordt 

door de nachtelijke activiteit. Het getokkel van het 

baltsende bokje, als paardengetrappel op kasseien. 

Fluitende bosruiters, en overal gemekker van water-

snippen, zingende koperwieken, roepende parel-

duikers. 
 

In de nacht ontmoet ik laplanduilen, oeraluilen,  

dwerguilen en ruigpootuilen, vos, das en boslemmin-

gen. Over de weg loopt een veelvraat voor me uit, waar 

ik bijna een aanrijding mee heb. Sperweruilen zijn tal-

rijk, iedere nacht, meestal langs de weg. Gemakkelijk  

te benaderen om ze te filmen. Soms zitten uitgevlogen 

jongen te bedelen met precies dezelfde roep als de 

bosuilen in onze tuin. Glimwormen ontsteken terwijl 

hun licht dat amper opvalt. Ik neem er een paar in mijn 

handen en ga ermee onder een donkere struik staan. 

Dan licht hun lantaarn.  
 

Om middernacht parkeer ik onze camper lukraak aan 

het eind van een doorlopende bosweg. We staan voor 

de poort van een vuilstort. Brénine slaapt volop. Dit-

maal dwing ik me ook even neer te leggen, maar op  

één oor blijf ik luisteren naar de geluiden. Na een  

half uur moet ik er weer uit. Ik hoor raven.  
 

Niet één paar. Van alle kanten zie ik er naar het vuil-

stort komen vliegen, in gesprek met elkaar. Als ze mij 

zien, maken ze een bocht, want van tweevoeters zijn  

ze bang. De meesten zijn in duo's. Sommige in trio's 

met een jong. Ze hebben een begroetingsritueel als ze 

elkaar tegenkomen. Het lijkt er sterk op dat ze hun 

unieke geluid gebruiken om hun identiteit kenbaar te 

maken. Dat gaat gepaard met schorre keelklanken van 

alle leden. Ik begin te tellen en heb er al gauw tientallen 

in het zicht. Ze hebben een hoge verwachting van het 

stort, ze maken capriolen en salto's in hun vlucht. 

Enkele landen op een hoog uitkijkpunt om de wacht te 

houden. Het stort wordt in deze nachtelijke uren hele-

maal in beslag genomen door raven. Van kilometers ver 

komen ze naar deze grote voertafel.  
 

Ik sluip langs de omheining tot waar ik een gat ontdek 

in het gaas. Heel stilletjes klim ik een dijk op. Boven 

gekomen, schrikken een honderdtal raven. Een onge-

ziene vlucht zwarte vleugels, roepend en tierend. Ze 

hadden me niet zien komen. Hoewel raven normaal 

alles in de gaten houden. Scheldend zweven ze met  

zijn allen over me heen. Nog nooit zag ik er zoveel 

samen, nog nooit zo dichtbij.  
 

Meestal kan je een raaf slechts benaderen op twee-

honderd meter, dichter kom je er niet bij. Het is me 

slechts een keer gelukt in het Spaanse Andalusië.  

Daar besloop ik een koppel die intiem bezig waren met 

elkaar. De man was haar veren aan het kroelen achter 

in de hals, en zij zat er met gesloten oogjes bij te 

murmelen.   
 

Er zijn wel plaatsen gekend waar de raaf de mens niet 

schuwt. In de Tower van Londen zitten tamme raven 

die naar aloude traditie de taak hebben om het Britse 

koningshuis niet ten onder te laten gaan. Ze waken  

over de Britse monarchie. Ze lummelen er rond op de 

gazons en krijgen koekjes en rauw vlees uit mensen-

handen. Ze hebben hun eigen verzorger. Of dat nog 

wilde raven zijn is de vraag. In de 17de eeuw ging 

koning Charles II zo ver dat hij een wet uitvaardigde 

dat er altijd minimaal zes raven op het gebied van de 

Tower aanwezig moesten zijn. Ook nu nog wordt die 

wet nageleefd. Steden hadden vroeger hun opruimers.  

Om vandaag raven in een stad te houden gebeurt dat 

kunstmatig. Een aantal van de Londense raven worden 

gekortwiekt en 's avonds in een hok opgesloten.  
 

Dan zijn de tamme raven op het Canarische eiland 

Fuerteventura toch indrukwekkender. Er is daar een 

plek die veel weg heeft van een maanlandschap waar 

raven langs de weg komen bedelen aan dagjestoeristen. 

Ze houden die tegen met hun zwarte wieken en smeken 

om een aalmoes. Deze vogels leven in het wild en eten 

uit de handen van mensen.  
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In de strenge februarimaand van 2012 hadden we  

thuis op onze Kempense voederplaats voor buizerds 

een grote verrassing: een raaf die we vanuit onze 

werkkamer konden zien op vijftig meter afstand.  

Hij is maar vijf dagen gebleven, want er kwamen te  

veel kijkers, en vervolgens een verbod op het voeren 

van vogels. Waarom  moest die raaf weg? Ze had niet 

eens iets gestolen! 
 

Raven zijn lang verketterd. Alle middelen om een  

raaf uit de weg te ruimen waren legitiem. De vogel  

des doods die vaak bezoeken bracht bij galgen en 

slagvelden is eeuwenlang vervolgd als onheilsvoor-

speller. Scherpschutters, klemmen en vergiftigd aas 

hadden  raven rond 1920 zo goed als uitgeroeid in 

België en Nederland. Toen er geen meer over waren 

werd de raaf een beschermde vogel. Nooit populair, 

toch deden doorwinterde natuurbeschermers een 

poging om deze koning van de zangvogels opnieuw  

in hun landschap te introduceren. In 1969 werden in  

de Veluwe een aantal raven uitgezet die vijftig jaar  

later al voor heel wat nakomelingen hebben gezorgd. 

Ook in de Belgische Ardennen werden toen raven 

losgelaten.  
 

Al deze vogels bekwaamden zich in het opsporen en 

opruimen van aangeschoten wild. Veel raven zijn er 

nog niet, het introduceren is geen succes, aangezien er 

nog steeds weinig zijn, maar langzaam komen ze tot 

uitbreiding. Het is nogal clean in dit aangeharkte land. 

Afval, kadavers, mogen niet blijven liggen van de 

Volksgezondheid. Toch blijft veel liggen op de wegen, 

want er is niet één dienst die verantwoordelijk is voor 

het opruimen van karkassen van aangereden dieren.  

Er zijn diensten die brokstukken en ander groot afval 

langs autosnelwegen verwijderen om de veiligheid van 

het verkeer te verzekeren. Waarschijnlijk vindt men 

karkassen te vies om mee te nemen. Natuurlijk zullen 

kraaien, eksters en vossen die taak op zich nemen, ook 

al is het een risico om zelf slachtoffer te worden. Alleen 

kraaiachtigen laten zich nooit aanrijden. 
 

Dode huisdieren mag men dan weer niet dumpen in  

de natuur, dood vee mag een boer niet laten liggen. 

Vroeger deed men dat wel. De opruimwoede is nu 

overal zichtbaar, niet alleen in bermen. Ook in tuinen, 

plantsoenen, dijken, vooral in agrarisch gebied wordt 

natuur geweerd. Alles moet netjes zijn. Proper is 

proper. De vervreemding van de natuur is alomte-

genwoordig. De 'circle of Life' dat 'dood doet leven' 

krijgt hier geen kans  
 

In de natuur vervullen niet alleen dood hout een be-

langrijke functie, ook dode dieren. Raaf, rode wouw  

en zwarte wouw, en heel wat gespecialiseerde insecten, 

zelfs zwammen zijn geheel afhankelijk van kadavers in 

de natuur. De opruimers van dode dieren hebben een 

slecht imago, dat geraken ze maar niet kwijt. Ook al 

zijn raven heel zeldzaam, ze worden nog steeds afge-

schoten door malafide jagers.   
 

Een groot natuurgebied is pas echt compleet als er 

raven leven. De waarde van een natuurgebied wordt 

verhoogd met het verschijnen van een raaf of het ho- 

ren van zijn roep. Als je een raaf hoort, hoor je het 

verleden spreken. Waar je een raaf ziet, ben je op een 

natuurlijke plek. Meestal zijn ze met twee en worden 

beurtelings signalen met elkaar gedeeld. Hun rauwe 

keelklanken dragen ver en zijn indrukwekkend. Ze 

doen denken aan het trompetgeschal van kraanvogels.  
 

Raven spreken een heuse taal. Ik heb ooit veel studie 

gedaan naar de communicatietaal van kauwen waarbij 

ik in de veertig verschillende roepen kon onderschei-

den. Ik vermoed dat een raaf er minstens evenveel kent 

en waarschijnlijk nog meer. Als je raven bezig ziet of 

hoort dan heb je meteen door dat ze veel in hun mars 

hebben. Raven zijn zowat de intelligentste vogels van 

de wereld.  Ze houden sociale contacten met elkaar en 

kunnen snel iets organiseren om bijvoorbeeld samen 

op voedsel af te gaan. Waar een buizerd zich laat dood-

rijden wanneer hij probeert een dood dier van de snel-

weg te plukken, zal een raaf dat nooit overkomen. Ook 

daar is hij te slim voor.  
 

De intelligentie voor de raaf is bijna spreekwoordelijk. 

Mag de uil voor wijsheid staan, de raaf staat voor puur 

slim. Ze denken echt na hoe ze de dingen aan moeten 

pakken, zien de oorzaak en gevolg en kunnen daarnaar 

handelen. Zo gebruiken ze stokjes om voedsel uit hol-

ten te peuteren en een steen als aambeeld om noten te 

kraken. Dit gedrag zie je overigens bij nog andere 

kraaiachtigen, zoals bij kauwen.  
 

Net als kauwen kunnen raven liegen en bedriegen.  

Ze kunnen vals spelen om de ander te misleiden. Raven 

doen aan politiek. Ze weten niet alleen wie hun eigen 

vrienden en rivalen zijn, ze houden ook allianties tus-

sen andere raven in de smiezen. Als twee raven vriend-

schap sluiten, kan een derde gaan stoken. Gedrag dat 

enkel gekend is bij apen.  
 

Raven kunnen zich verplaatsen in de gedachte van een 

ander. Ze beseffen wat andere raven wel en niet weten 

en passen hun eigen gedrag daarop aan. Er zijn weinig 

dieren die dat kunnen. Onder vogels is het enkel bij 

kraaiachtigen te vinden. Een eigenschap die lang alleen 

aan mensapen, dolfijnen en olifanten was toegeschre-

ven. Het inlevingsvermogen van raven is verrassend 

voor een vogel. Veel functies bij vogels werken heel 

anders dan bij ons, omdat een lang evolutieproces ons 

scheidt van deze directe afstammelingen van dinosau 
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riërs. Dit betekent dat het vogelbrein ons kan laten  

zien hoe een slimme geest met een andere anatomie  

tot een oplossing komt.  
 

Een raaf kan veertig jaar oud worden om tijdens dat 

lange leven te leren en nog slimmer te worden. Hij kan 

zich dingen herinneren zodat hij bijvoorbeeld terug 

kan keren naar de plek waar hij vijf jaar eerder voedsel 

heeft gevonden.  
 

Raven onthouden ook de mensen die ze regelmatig in 

hun landschap zien, schatten in of deze te vertrouwen 

zijn. Ze kennen vlug het verschil. Ook als je verdacht 

loopt te kijken, zoals vogelwaarnemers doen. Ze hou-

den je in de gaten, ze interpreteren je gedrag, ze zien  

je anders kijken, naar boven. Ze zien je anders lopen, 

en dan lijken ze te weten dat je op zoek bent naar hun 

nest.  
 

Ze kunnen denken en voelen net zoals wij. Ze hebben 

een eigen wil. Net als kauwen herkennen ze zichzelf  

als je ze een spiegel voorzet. Raven hebben een vorm 

van zelfbewustzijn en zelfherkenning en hebben ver-

driet als hun partner komt te overlijden. Dagenlang  

zijn ze dan in treurnis.   
 

Ik ben onder de indruk als ik hen bezig zie. Een vogel 

die oneindig tot de verbeelding spreekt. Met het cha-

risma van die stem spreken ze me aan. Iedere raaf  

heeft zijn eigen unieke 'stem', die zijn individualiteit 

bepaalt. Iedere raaf is uniek en is een eigen blauwdruk 

van zijn geluid. Ze zijn veel aan te leren. Als zangvogel 

heeft de raaf een sterk ontwikkelde syrinx, een spraak-

orgaan dat goed ontwikkeld is. In plaats van te zingen 

zoals een lijster gebruiken ze die om er mee te praten, 

het nabootsen van mensen en andere dieren. Voor ons 

is het abracadabra, waardoor het waarheidsgehalte snel  

in twijfel wordt getrokken. De computer levert nu het 

bewijs dat raven wel degelijk een complexe en uitge-

breide taal bezigen. Men zou daar verder in kunnen 

gaan en met de computer een interface taal tussen 

mensen en raven kunnen teweegbrengen: een vertaal-

machine waarmee mensen en raven echt kunnen 

communiceren. Praten met raven moet een geweldige 

ervaring zijn. Waarschijnlijk kunnen ze zo'n honderd 

woorden leren. Ook de volgorde van zinnen blijken ze 

te begrijpen. Het verschil tussen 'breng het takje naar 

de partner in de boom' of 'breng de partner in de boom 

naar het takje', begrijpen ze.  
 

Hoe slim ook, de raaf heeft het nooit gemakkelijk 

gehad met de mens. Hij heeft weliswaar geen natuur-

lijke vijanden buiten de mens. Raven mijden menselijke 

bebouwing over het algemeen en zijn schuw en waak-

zaam. Ze werden lange tijd vervolgd, vooral in de 17de 

eeuw toen ze veel schade aanrichtten onder klein wild,  

en later toen ze aasden op de nageboorten en kadavers 

van schapen. Ze waren weinig populair onder boeren. 

Aaseters zijn gemakkelijk te vergiftigen. Aaseters 

worden vooral als lijkenpikkers weggezet. Ze werden 

voor laf en dief aanzien. Net als hyena's die zeer nut-

tige opruimers zijn in de Afrikaanse steppen hebben  

ze dezelfde slechte faam. Veel kwalijker is dat ze in het 

verleden ook door bijgeloof en angst gevoede afkeer 

zijn uitgeroeid. In bijna elke religie of cultuur heeft de 

raaf een betekenis. Vaak verwijst de vogel naar de dood 

of onheil of naar slechte eigenschappen. Het is een 

vogel met een slechte naam, maar wel met een naam 

slim te zijn. Ook al zal het de mens nooit overtreffen. 

We hebben allemaal ons verhaal. Niet altijd met een 

vrolijke afloop, zoals hieronder. 
 

Jiel ruimde alle rotzooi op tijdens zijn wandelingen in 

het natuurgebied. Plasticzakken, zilverpapier, blikjes, 

bierflesjes, sigarettenpakjes, een enkele keer ook een 

condoom. Wanneer hij zwerfafval tegen kwam, werd 

dat steevast meegenomen. Bij thuiskomst maakte hij 

zijn vest- of broekzakken leeg. Iedere maand twee volle 

vuilzakken. Soms deed hij een reinigingsronde samen 

met zijn vrouw. In een sloot vond hij zelfs drie keer na 

elkaar op dezelfde plaats enkele kartonnen dozen vol 

restafval. Daar had hij een hele klus aan om dat uit het 

water te vissen.  
 

Jiel deed nog meer. Bescheiden natuurbeheer, in zijn 

eentje, wat zeer werd gewaardeerd door de coördinator 

van het bezoekerscentrum. Jiel ging dagelijks een paar 

uurtjes boomopslag wieden op het heideperceel dat 

enkele jaren voordien afgeplagd was. Op handen en 

voeten kroop hij over het perceel van zes hectare.  

Het eerste jaar kreeg hij echter de hulp van een tiental 

schoolklassen die samen de handen uit de mauwen 

staken om de heide boomvrij te maken. Daarna hield 

hij zelf de kiemende boompjes bij door geregeld te 

wieden, terwijl luisterde hij naar de vogels. Daar was  

hij gek op.  
 

In zijn tuin voerde hij het hele jaar door de vogels met 

zaden, nootjes, meelwormen, pinkys, buffalowormen, 

universeelvoer, krachtvoer, kiemzaad, appels en bes-

sen. Zijn tuin was een vogelparadijs met goudvinken, 

geelgorzen, sijsjes, putters, kruisbekken, appelvinken, 

kepen, groenlingen, kuifmezen, spechten, en zoveel 

meer. Bij heel strenge vorst hielp Jiel ook de roofvogels 

en de reigers in de omgeving de winter door. Dan haal-

de hij bevroren plofkippen bij een kippenboer in de 

buurt.  
 

Vleeskippen worden als ‘plofkip’ volledig vetgemest en 

kunnen hun eigen gewicht niet meer dragen. Bij aan-

komst in het slachthuis heeft ruim een derde van de  
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dieren gebroken poten. In krappe kooien met duizen-

den naast elkaar kunnen die kippen niet scharrelen. 

Kippen hebben ook een nieuwsgierige neiging. Ze on-

derzoeken en pikken overal. De moderne stallen zijn 

niet ingericht om dat gedrag mogelijk te maken:  

vlakke vloeren met beton zijn geen boeiend onder-

zoeksterrein voor kippen. En dat niet alleen. Bij ge- 

brek aan mogelijkheden wordt soorteigen gedrag vaak 

botgevierd op soortgenoten. Verveeld pikken ze naar 

elkaar. De gevolgen zijn verwondingen, bloed, en soms 

zelfs kannibalisme. Daarom worden bij de kippen het 

scherpe stukje van de snavel verwijderd. Het zijn pijn-

lijke ingrepen die verenpikken niet helemaal voorko-

men en die moeilijk te rijmen zijn met de vijf vrijheden 

van Brambell.  
 

‘Die kan je gerust opeten’ had de kippenkweker tegen 

Jiel gezegd,’ ze zijn even goed als die van de super-

markt. Deze kippen zijn gewoon doodgedrukt door 

andere kippen, maar even vers en even vet’ Jiel was  

al veertig jaar vegetariër, uit respect voor de ander.  

Hij legde de bevroren kippen tussen de stoppels van 

een maisakker achter zijn tuin, goed in het zicht,  

zodat hongerige aaseters er meteen op doken. Drie  

jaar tevoren, ook een strenge winter, kwamen daar 

tweeëntwintig buizerds op af. Een drietal reigers  

bleef toen met plofkippen in leven. Er waren een  

paar vogelaars naar komen kijken.  
 

Het was weer strenge vorst, al een week. Er zaten al  

een zestal buizerds op Jiels voerplaats, tot hij plots  

een raaf hoorde. Alsof ze het dagelijkse nieuwsbulletin 

voordroeg met diepe volle stem. De ene roller na de 

andere. De zwarte vogel deed zich te goed aan de be-

vroren plofkippen. Jiel kon zijn ogen niet geloven, hij 

meldde de raaf op de site van waarnemingen.be.  

Al gauw kwamen 's anderendaags nieuwsgierige 

vogelkijkers er op af. 
 

Vooral in de morgenuren kwam de raaf. Bij de eerste 

wandelaar vloog hij op, of heen en weer boven de 

voederplek. Dan durfde hij niet meer. Toch had hij tijd 

voor acrobatiek. Hij oefende de halve duikeling en de 

hele tuimeling, de kurkentrekker, de koprol, de over-

trokken vlucht en alle andere stunts en trucs die raven 

uithalen. Met ingetrokken vleugels schoot hij naar 

beneden. De echoënde roep klonk van verrukking.  

Alsof hij het woord richtte tot iedereen. In ravengeluid 

zit altijd veel ruimte en open landschap. Je treft raven 

alleen in de beste natuurgebieden.  
 

De aanwezigheid van een raaf geeft een meerwaarde 

aan een landschap. Enkele vogelaars raadden Jiel 

daarom aan om ook plofkippen op het aangrenzende 

heideterrein te leggen, op de zes hectare natuurterrein 

waar Jiel vaak zat berkjes te wieden. Daar was het veel 

rustiger en kon de raaf ongestoord eten. Misschien 

bleef de raaf dan wel?  
 

De dag daarna kreeg Jiel van een chagrijnige en jaloerse 

bemoeial een boze reactie dat hij moest stoppen met 

voeren, anders diende hij een klacht in bij de politie. 

Nog nooit had iemand daar iets over gezegd. Nu een 

raaf was aangelokt, kwam valse tegenstand vanuit 

onverwachte hoek. 
 

Waarom werd Jiel bekritiseerd? Toch haalde hij de 

bevroren plofkippen weg en begroef ze in de harde 

grond. De raaf vond niets meer te eten en klom dui-

zenden vleugelslagen, gleed op de top van een kolom 

stijgende lucht en dreef op de thermiek. Er klonk nog 

een stem uit de lucht. Het was de eigen troeproep.  

Een geluid dat ver werd meegedragen door de wind.  

Jiel raakte even in vervoering en alle andere gedachten 

werden verdreven. Hij voelde dat de bries hem naar de 

hemel zoog. Het geratel stierf weg en eindigde met de 

repeterende eentonige roep waarmee het was begon-

nen. Daarna werd het stil. Jiel stond omhoog te kijken 

terwijl zijn ledematen steeds zwaarder begonnen te 

wegen.  
 

Er waren veel natuurliefhebbers die opkwamen voor Jiel 

en tegen de potentaat reageerden, maar met leugens 

bleef deze betweter beweren dat hij Jiel herhaaldelijk 

had gewaarschuwd. De man had slechts een dreigmail 

gestuurd en Jiel had meteen de plofkippen verwijderd. 

Toch werd klacht tegen sluikstorten ingediend bij de 

politie. Op de uitnodiging tot verhoor stond als reden: 

ACHTERLATEN VAN DIERLIJK AFVAL.  
 

De maanden daarna klonk geen stem nog uit de bomen. 

De zes hectare heide werd helemaal groen van opschie-

tende dennen en berkenboompjes. Er werd niet meer 

gewied. Langs de wegen lagen overal plasticzakken, 

sigarettenpakjes, papier, flessen, blikjes en andere 

rotzooi. Jiel was verdwenen naar andere oorden, zoals 

de nooit weerkerende raaf. 
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Winterwereld, wonderwereld

Koning Winter doet zijn intrede 
met een sneeuwdek dat er wezen mag. 
Hij zorgt ervoor dat ik als bij toverslag 
een onvervalste sprookjeswereld kan betreden. 
 
Takken en twijgen neigen diep naar beneden 
onder de op hen liggende winterpracht. 
Bovendien heeft een dichte sneeuwjacht 
alle stammen van opzij weten te bekleden. 
 
Op het sneeuwtapijt, in de buurt van bomen, 
liggen stoffijne zaadjes van els en van berk, 
als was er iemand met een strooibusje aan het werk. 
Overal zijn die zaadjes terechtgekomen. 

De sneeuw kraakt onder het lopen, 
stuift op bij het verzetten van mijn voeten. 
Verderop was er nog een mol aan het wroeten, 
duwde met zijn molshoop het sneeuwdek open. 
 
Af en toe weerklinkt er zacht en ijl geluid 
van pimpelmezen die wat in de vegetatie rommelen. 
Hangend aan ondergesneeuwde stengeltjes schommelen, 
op zoek naar zaden van een of ander kruid. 
 
Verder proberen enkele reeën op een paar luwe plekken, 
al krabbend en krassend met de voorpoten, 
hun kansen op voedsel te vergroten, 
doen moeite onder de sneeuw iets eetbaars te ontdekken. 
 

Gerard Compiet 
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