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´2S�GH�KRRJWH-23µ 
 
Han Monteiro  
 

Voorzitter KNNV afdeling Eindhoven 
 
 

 

 

Misschien heb je het 

gemerkt. Op de voorzijde 

van de Venkraai staat niet 

ODQJHU�´.119�(LQGKRYHQ����

MDDUµ� We zijn inmiddels al 

bijna 76 jaar oud. Toch gaan 

we op zaterdag 30 oktober 

ons jubileum vieren. Een 

boude uitspraak op 1 augus-

tus, als ik dit schrijf en de 

persconferentie over de mogelijkheden in verband 

met corona nog moet plaatsvinden. Geef je vóór 15 

september op.  
 

Op pagina hiernaast vind je een voorlopig program-

ma. 
 

Het wordt steeds belangrijker dat we ons presen-

teren in de media. Waar zijn wij als KNNV goed in?  

Je hoeft maar de verslagen in de Venkraai te lezen, 

met een excursie mee te lopen en de werkgroepen 

bezig te zien. 
 

Zelf weten we het wel, maar de buitenwereld weet 

nauwelijks dat we als vereniging bestaan. Daarom 

zijn we op zoek naar leden die over een natuurge-

beurtenis, gevonden insect of plant, een bijzondere 

vogel of andere interessante ontmoeting met de  

natuur regelmatig een stukje willen schrijven. Deze 

stukjes zouden dan aan (streek-)dagbladen aange-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

boden kunnen worden. Het leukste is natuurlijk dat 

we een schrijverscollectief zouden kunnen vormen. 

Aanmelden bij Han. 
 

Nieuwe leden zijn al een hele poos niet in staat ge-

weest om verder kennis te maken met onze vereni-

ging. We gaan een welkomstcommissie vormen die 

nieuwe leden persoonlijk welkom gaat heten. We 

vragen dan waar hun interesses liggen en wat ze 

voor de vereniging willen betekenen. Op de volgende 

coördinatorenbijeenkomst op 14 oktober bespreken 

we hoe we nieuwe leden in een werkgroep op kunnen 

vangen, zodat ze zich thuis kunnen voelen.  
 

Onze website is vernieuwd. Dit was nodig omdat de 

landelijke KNNV is overgegaan naar Wordpress. Dat 

betekende veel werk voor onze webmaster Harry 

Nouwen. Niet alleen moet het vullen van de website 

op een andere manier, maar ook de inhoud moest 

aangepakt worden. Nog niet alles is perfect. Om dat 

zover te krijgen is er veel input nodig van leden, 

maar ook van de werkgroepen. De tekst moet voor 

geïnteresseerden een uitnodiging zijn om lid te wor-

den of deel te nemen aan onze activiteiten. Harry 

schrijft verderop in de Venkraai er meer over. 

Je vindt onze website via eindhoven.knnv.nl. 
 

Ik hoop dat de mensen die teruggekeerd zijn van 

vakantie uitgerust zijn en nieuwe energie hebben 

opgedaan. Diegenen die nog mogen: Veel plezier!

 

 

 
 

Natuurtijdschriften 
Een voor natuurliefhebbers interessante website is: natuurtijdschriften.nl 

Je kunt er 70.000 artikelen uit meer dan 70 verschillende Nederlandstalige tijdschriften gratis downloaden. 
 

 

 
 

 

Wijzigingen ledenbestand van 30-4-2021 t/m 6-8-2021 
 

 

 

Nieuw 

Dhr. Leo van Exel  Geldrop 
 

Geen lid meer per 01-01-2022  

Mevr. Kelly Rebergen Den Bosch 

Mevr. Lieke Verhoeven Eindhoven 
 

Stuur wijzigingen naar onze ledenadministrateur: ledenadministrateur@eindhoven.knnv.nl 
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Viering 75-jarig bestaan KNNV-afd. Eindhoven op 30 oktober 
 
 

Een jaar na de eigenlijke datum (20 oktober) dat de 

KNNV-Eindhoven 75 jaar bestaat, kunnen we eindelijk 

ons jubileum vieren. 
 

We gaan dat doen met een gezellig samenzijn op za-

terdag 30 oktober. Er zijn 2 geschikte locaties waar  

we op dit moment mee in gesprek zijn. Leidend 

daarbij zijn de Coronamaatregelen. 
 

We beginnen op 30 oktober om 10:30 uur met een 

wandeling in de omgeving. Vóór de wandeling begin-

nen we met koffie/thee en iets lekkers. 
 

Als we terugkomen wordt er een lunch geserveerd. 

Daarna beginnen we met het middagprogramma met 

om 15:00 uur een pauze om lekker bij te kletsen. 
 

Om 16:00 uur gaan we verder met het tweede deel  

tot 17:00 uur en kunnen we daarna nog wat borrelen. 

Om 18:00 uur sluiten we af. 
 

De jubileumcommissie heeft een leuk programma in 

voorbereiding. Zodra dit helemaal rond is zullen we 

het, samen met de definitieve locatie, doorgeven aan 

de leden die zich hebben opgegeven. We doen dit per 

mail, of voor degenen die hier niet over kunnen 

beschikken, per brief. 
 

Tijdens de hele dag geldt waarschijnlijk nog steeds de 

1,5 meter afstand en moeten we op onze plaats blijven 

zitten. 
 

Omdat misschien niet iedereen het hele programma 

wil of kan bijwonen, hebben we de dag in een aantal 

onderdelen gesplitst 

 

A. 9:45 uur   Ontvangst.                                               
  

 10:00 uur  Koffie/thee met iets lekkers. 
  

 10:30 uur  Wandeling van ongeveer 4,5 km. 
  

 12:30 uur  Terug. 

 

B. 13:00 uur  Lunch. 

 

C. 14:00 uur  Start middagprogramma  

 (tijden bij benadering) 
  

 15:00 uur  Pauze 
  

 16:00 uur  Vervolg middagprogramma 
  

 17:00 uur  Eindborrel, tot 18:00 uur 

 

Voor de organisatoren is het handig als zij weten 

hoeveel leden er komen. Daarom moet iedereen zich 

vóór 15 september opgeven en aangeven of men zich 

aanmeldt voor A en/of B en/of C, om te bepalen hoe-

veel mensen in de gehuurde ruimte passen.  
 

Mocht het vervoer een probleem zijn, dan gaan we dat 

regelen.  
 

 

Hoe meld je je aan?  
 

Dat kan per mail of per telefoon. Neem contact op  

met José Walthuis of Trudy Mennen: 
 

jose.walthuis@kpnmail.nl  

040 - 243 42 49 

06 ² 48 776 774 
 

trudymennen@flatxs.nl  

06 ² 16 546 882 
 

Geef op: 
 

x Aan welke dagdelen (A,B,C of alle drie) wil je 

deelnemen? 
 

x Heb je vervoer nodig? 
 

x Zijn er dieetwensen? 
 

x Wat zijn je gegevens? Naam, adres, telefoon  

en e-mail adres.   
 

 
 

 

Hopelijke tot ziens, 
 

José, Trudy, Jan S. en Han 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tekening: Jan Schellekens 
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Excursies
 
 
 

 
 
Za 11 sep - Excursie naar het Banisveld en de Kampina 

Thema:  Landschap, algemeen 

Leiding:  Rob en Annemieke van Vucht, 0499-398897, robvanvucht@hetnet.nl 

Duur:  Halve dag, tot goed 13:30 uur  (met lunchpauze) 

Start:  9:30 uur, parkeerplaats Banisveld aan de Koevoortseweg in Boxtel (kruising Brinksdijk) 

Deze wandeling stond in 2020 al op het programma 

maar kon toen niet doorgaan. Intussen heeft Natuur-

monumenten niet stilgezeten en onderging de omge-

ving van het Banisveld deels een transformatie die we 

nu kunnen bewonderen (of verfoeien). Zie daarvoor  

ook GH�ZHESDJLQD�´Herstel Natte natuurparel Kampi-

naµ��tinyurl.com/52x6w6nj 

Bremschildwants 

We beginnen op Banisveld en lopen langs ruige landjes 

totdat we de nieuwe slingerende loop van een tak van 

de Beerze kruisen. Verder gaat het door het bos, langs 

de bosrand, de heide en de eigenlijke Beerze met zijn 

vistrappen, en langs lanen met statige eiken. We ne-

men zo een stukje van de Kampina mee, lezen onder-

weg de geschiedenis van Balsvoort en gaan kijken wat 

september ons te bieden heeft op het gebied van 

vogels, planten en misschien al paddenstoelen.  

 

Banisveld was voorheen landbouwgrond en op een 

gedeelte stond zelfs de vuilnisbelt van Boxtel. Het  

is de verbindende schakel tussen De Mortelen en de 

Kampina. Daarmee is het ook een onderdeel van het 

Nationaal Landschap ´Het Groene Woudµ. De in het 

gebied voorkomende kuddes runderen en paarden 

hebben daarmee een groter biotoop gekregen.  
 

De voormalige vuilnisbelt is omgebouwd tot een 

heuvel met uitkijktoren. Afgelopen jaar heeft daar  

ook nog een deel van de werkzaamheden i.v.m. 

bovengeQRHPG�¶QDWXXUKHUVWHO·�SODDWVJHYRQGHQ� 
 

We nemen onderweg tijd voor een koffiepauze,  

dus neem iets te drinken en eventueel te eten mee. 

 
 

x Er geldt het voorbehoud, dat excursies alleen plaatsvinden met inachtneming van de regels  

van de overheid in verband met corona. 

x We gaan er van uit, dat excursiedeelnemers volledig gevaccineerd zijn. 

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

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

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

x (Q�QDWXXUOLMN«��HHQ�YHOGNLMNHU��HHQ�ORHSMH��MH�IDYRULHWH�ERHN�RP�LHWV�LQ�RS�WH�]RHNHQ� 

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

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

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

x Het KNNV-principe is: We leren van en ontdekken met elkaar, ieder brengt het hare of zijne in. 
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Zo 26 sep - Excursie naar de Strijper Aa bij Leenderstrijp 

Thema:  Flora en Fauna  

Duur: Halve dag   

Leiding: Jacques van Kessel, 040-2531211, j.kessel51@upcmail.nl 

Start: 9:00 uur, pleintje in Leenderstrijp bij het winkeltje Coop. St.Jan, Strijperstraat ² Riesten. 

In 2019 en 2020 is het beekje de Strijper Aa verlegd en 

is er een nieuwe kronkelend beekje ontstaan. Een groot 

project van Staatsbosbeheer, Waterschap de Dommel 

en de Provincie Noord-Brabant. Er zijn nieuwe gebieden 

aangekocht en ook is een aantal boeren bereid gevon-

den om mee te werken aan de inrichting van dit gebied. 

In het beekdal zijn verder honderden nieuwe bomen  

en struiken aangeplant. Er is een mooi nieuw landschap 

ontstaan. In de directe omgeving liggen ook nog een 

aantal oude hakhoutbosjes, kortom een heel mooi 

landschap om te wandelen.

 
 
 

Za 9 okt - Excursie naar de Plateaux 

Thema: Landschap, algemeen  

Leiding: Rob en Annemieke van Vucht, 0499-398897, robvanvucht@hetnet.nl 

Duur: Driekwart dag  

Start: 9:30 uur, parkeerplaats aan de zijweg van de N69, Barrier 15, Bergeijk (vlak voor de benzinepomp).  

De Plateaux-Hageven is een grensoverschrijdend na-

tuurgebied waarbij het Nederlandse deel (ruim 350 ha) 

in handen is van Natuurmonumenten en het Vlaamse 

deel (ruim 150 ha) van het Vlaamse Natuurpunt. Het 

gebied ligt tussen de droge zandgronden en het beek-

dal van de Dommel.  

 

De Plateaux bestaan voor een deel uit vloeiweiden (uit 

1847), met daaromheen populierenbeplanting. Aan de 

Belgische kant vind je ook het wegkruis GH�´9erkeerde 

Lieve Heerµ�dat daar is opgericht ter gelegenheid van 

de voltooiing van de bevloeiingswerken. In 2006 is een 

groot deel van de monotone naaldhoutbossen gekapt 

om zo de oorspronkelijke vegetatie weer te herstellen 

met behulp van de nog aanwezige zaden in de grond 

die na lange tijd weer tot ontkieming kunnen komen, 

de zogenaamde zaadbank. De van oorsprong aanwezi-

ge vennen zijn zoveel mogelijk weer gereconstrueerd.  

Het gebied kent ook een heidegebied waarvan het 

grootste gedeelte aan de Belgische kant ligt. 
 

Wij gaan een stuk langs de Nederlandse vloeiweiden 

lopen en nemen een deel van de Belgische hei en een 

stuk van de Dommel mee in onze route. Die zal onge-

veer 8 km zijn. 
 

Bron: Wikipedia en de site van Natuurmonumenten.

 

Zo 24 okt - Excursie naar de omgeving van Landgoed de Wielewaal 
 

Thema: Paddenstoelen 

Duur: Driekwart dag (dus een boterham meenemen) 

Contact:  Trudy Vos, trudy-vos@xs4all.nl, 040-2217857 

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

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

Dankzij de medewerking van de familie Philips is het 

ook dit jaar weer mogelijk, onze excursie naar het land-

JRHG�JHOHJHQ�QDDVW�Å'H�:LHOHZDDOெ te houden.  
 

Het accent ligt zoals gewoonlijk op de paddenstoelen. 

Maar het betreft een bijzonder interessant, normaal 

niet toegankelijk gebied waar ook veel andere dingen 

zijn waar te nemen. Hopelijk is het de goede tijd om 

veel paddenstoelen tegen te komen. 
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Za 13 nov - Excursie naar het Soerendonks Goor en de Groote Heide      
 

Thema:  Landschap en vogels 

Duur: Halve dag  

Leiding: Jacques van Kessel, 040-2531211, j.kessel51@upcmail.nl 

Start: 9:00 uur, Soerendonks Goor (asfaltweg met de naam Kranenveld), waar voorheen  

 de vogelkijkhut stond.  

Deze keer maken wij een mooie wandeling langs het 

Soerendonks Goor, waar altijd veel eenden en ganzen 

voorkomen. In 2020 is een groot gebied langs de 

Strijper Aa afgegraven door Staatsbosbeheer. Enorme 

hoeveelheden zand zijn verwijderd en afgevoerd voor 

de nieuwe N69. Door deze werken zijn grote nieuwe 

prachtige waterplassen ontstaan.  
 

Als we op oude kaarten kijken dan zien we in dit 

gebied ook vele vennen liggen, een deel daarvan is 

weer in ere hersteld.  
 

Het betreft hier dus nieuwe natuur, een prachtig 

landschap met water en heide. Misschien dat er al 

Kraanvogels doortrekken? 

 

Za 27 nov - Excursie naar de Refelingse Heide, ten zuiden van Nuenen 

Thema: Paddenstoelen  

Leiding: Trudy Vos, 040-2217857, trudy-vos@xs4all.nl 

Duur: Driekwart dag  

Start: 9:00 uur, Parkeren aan oostelijk einde van Parallelweg, Nuenen (zijweg van de Collse Hoefdijk). 

De Refelingse Heide is een gebied ten zuiden van 

Nuenen en de A270. Het bestaat voornamelijk uit 

naald- en loofbos. Er zijn ook nog sporen te vinden  

van een voormalige steenfabriek. Het gebied staat be-

kend om zijn grote rijkdom aan paddenstoelen. Als het 

weer meezit, dat wil zeggen, een beetje vochtig en niet 

te koud, dan komen we daar niet uitgekeken! Neem een 

loep en een paddenstoelenboek mee en verwonder je 

over al het moois dat dit terrein in de herfst te bieden 

heeft. 

 

Zo 12 dec - Excursie naar Gijzenrooi 

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

Leiding: Helena de Jong, hatjong@hotmail.com, 06-48066734 

Duur: Halve dag  

Start: 9:00 uur, Parkeren bij AH, Laan van Tolkien 220, 5663 SC Geldrop  

Gijzenrooij is een afwisselend landschap met klein-

schalige akkerbouw en natte graslanden. Gijzenrooi 

was een van de zes gehuchten uit de voormalige ge-

meente Zesgehuchten. 

Het ligt tussen Geldrop en Eindhoven, we blijven aan 

de kant van Geldrop. De zand- en graspaden kunnen 

soms behoorlijk drassig zijn. Geschikt schoeisel is  

aan te raden. 
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Cursussen 

 

Minicursus paddenstoelen 

Deze minicursus over paddenstoelen van de KNNV-

afdeling Eindhoven bestaat uit 2 lesavonden en 1 ex-

cursie, en is bedoeld om deelnemers de basiskennis 

over paddenstoelen bij te brengen. Wat zijn padden-

stoelen? Waar kun je ze vinden en hoe kun je ze her-

kennen? Waarom is het grootste gedeelte van de 

¶SDGGHQVWRHO·�YHUERUJHQ"�:DW�LV�GH�URO�YDQ�SDGGHQ-

stoelen in de natuur? Waarom zijn droogte en teveel 

stikstof ook voor paddenstoelen een probleem? 
 

De cursus wordt verzorgd door Ton Hermans, bioloog 

en paddenstoelenkenner. Ton bestudeert inmiddels al 

bijna 40 jaar paddenstoelen en is nog lang niet uitge-

keken op deze boeiende groep organismen. Hij is con-

tactpersoon van de Nederlandse Mycologische Vereni-

ging (NMV) voor Noord-Brabant en hoopt een klein 

beetje van zijn 'verslaving' aan paddenstoelen over  

te brengen tijdens deze cursus. 

 

 

 

Ton Hermans bij Echte tonderzwammen 

Twee lesavonden 
 

Dinsdag 12 oktober 2021 
 

Donderdag 21 oktober 2021. 

Tijd: 20:00 tot 22:00 uur. 

Plaats: Gebouw D'n Aard, Ariëspad 5, 5503 EZ 

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

Excursie  
 

Zondag 17 oktober 2021, 10:00-13:00 uur.  

De locatie wordt later bekend gemaakt. 
 

Prijs (inclusief koffie en thee): 
 

½����- voor KNNV- en IVN-leden. 

½����- voor niet-leden, incl. KNNV-lidmaatschap tot 

eind 2022 

Opgave  
 

Vóór 20 september 2021 per e-mail aan: 

cursussen@eindhoven.knnv.nl  

onder vermelding van naam, adres, woonplaats,  

e-mailadres en telefoonnummer. Na uw aanmelding 

ontvangt u een bevestigingsmail met de betaalgege-

vens. 
 

Maximum aantal deelnemers: 20 
 

 

 

 

 

Voor deze minicursus paddenstoelen is geen voorken-

nis vereist. Na afloop van deze minicursus kunt u, als 

u dat wilt, kennismaken met en/of u aansluiten bij de 

Werkgroep Paddenstoelen van onze afdeling. 
 

Bij voldoende belangstelling kunnen we een verdie-

pende cursus over paddenstoelen organiseren die w 

él een bepaalde voorkennis vereist. 
 

 

 

 

 

 Koningsmantel 
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Do 16 dec ² Introductieavond cursus Determineren met Heukels' Flora 24e druk 

Wim van der Ven 

20:00 ² 22:00 uur       

*HERXZ�´'·Q�$DUGµ��Ariespad 5, Veldhoven 

Vanwege de coronamaatregelen vooraf aanmelden per mail aan: cursussen@eindhoven.knnv.nl 

Aantal deelnemers aan deze introductieavond: max. 18. 

We gaan er vanuit dat alle deelnemers gevaccineerd zijn. 

 

In januari 2020 is de 24e druk van Heukels' Flora van 

Nederland uitgekomen. Een mooie aanleiding om in 

het voorjaar van 2022 een cursus ´Determineren met 

Heukels' Flora 24µ�te organiseren. 
 

Ter voorbereiding op de cursus is er deze introduc-

tieavond, om met de potentiële deelnemers over de 

inhoud van de cursus en over de data van de theo-

rielessen en de veldexcursies af te stemmen. 
 

Hoe begin je als beginnende of licht gevorderde 

plantenliefhebber met te bepalen wat voor plant je 

voor je ziet? Waar moet je op letten, wat zijn belang-

rijke kenmerken? Wat kun je al van een plant te weten 

komen als deze nog niet bloeit? Hoe leer je goed 

¶NLMNHQ·�QDDU�SODQWHQ�PHW�GH�+HXNHOV����HUELM" 
 

De kosten van de cursus bedragen:  

½����YRRU�.119- en IVN-leden  

½����YRRU�QLHW-leden, incl. KNNV-lidmaatschap tot eind 

2022. 
 

Voor de cursus heb je minstens het volgende nodig: 

x De Heukels' Flora van Nederland, 24ste druk, 

door Leni Duistermaat. 

x Een loep met minimaal vergroting 10 × 

x Zelfwerkzaamheid. 

x Voldoende tijd voor de huiswerkopdrachten. 

 

 

Wim van der Ven heeft een opleiding in de elektronica 

en heeft als systeembeheerder gewerkt. Hij is sinds 

1990 lid van de Floristische werkgroep van de KNNV 

afdeling Eindhoven. Met de werkgroep en individueel 

inventariseert hij wilde planten. Hij is specialist in 

Eendenkrozen en heeft daar een website over gemaakt. 

 

Cursus diervriendelijk tuinieren  

Twee IVN gidsen, Claudia Stoldt en Jannie Landa, ver-

]RUJHQ�GH�FXUVXV�¶'LHUYULHQGHOLMN�WXLQLHUHQ·��� 
 

De bijeenkomsten helpen de beginnende tuinier bij het 

ontwerpen, inrichten en beheren van een tuin, waarbij 

zowel de mens als de dieren aan hun trekken komen.  

Uiteraard is het uitgangspunt om zo min mogelijk 

tegels toe te passen. 
 

Er zijn 5 bijeenkomsten, op dinsdagavonden, LQ�G·Q�

Aard in Veldhoven, op:  

2 november 

30 november 

18 januari 

15 februari 

15 maart 

 

Meer informatie is te vinden op de website van de  

Volksuniversiteit Eindhoven. Daar kan men zich ook 

aanmelden.  
 

De kRVWHQ�]LMQ�½������½��� materiaalkosten.
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Lezingen 
 

Di 16 nov ² Twee lezingen over Miniatuurzwammen: 

´Slijmzwammenµ�door Hans van Hooff 
 

´Kernzwammenµ�door Henk Lammers 

19:45 ² 22:00 uur 

*HERXZ�´'·Q�$DUGµ��$ULHVSDG����9HOGKRYHQ 

 

Vanwege de coronamaatregelen vooraf aanmelden per mail aan: lezingen@eindhoven.knnv.nl 

Aantal deelnemers: max. 18 

We gaan er vanuit dat alle deelnemers gevaccineerd zijn. 

´6OLMP]ZDPPHQµ 

:DDU�NRPW�GH�QDDP�¶VOLMP]ZDP·�YDQGDDQ"�2PGDW� 

bij sommige soorten het vruchtlichaam er slijmerig 

uitziet? Of omdat sommige slijmzwammen zich in  

HHQ�EHSDDOG�VWDGLXP�DOV�¶NRORQLH·�YHUSODDWVWHQ�HQ� 

een slijmspoor achterlaten? 
 

Slijmzwammen (Myxomyceten) zijn geen zwammen 

zoals schimmels of paddenstoelen. Nog niet zo lang 

geleden zijn myxomyceten (Amoebozoa) ingedeeld  

bij de groep organismen die tussen de planten en de 

dieren in staat (Protozoa). Ze planten zich wel voort 

door middel van sporen: elke soort onder zijn eigen 

specifieke voorwaarden met betrekking tot omstan-

digheden en materialen (substraten). Van sommige 

soorten kunnen de vruchtlichamen decimeters groot 

worden, maar de meeste blijven klein, van minder dan 

één tot enkele millimeters. In Nederland komen er 

ruim 300 soorten voor en elk jaar ontdekken liefheb-

bers, zoals onze sprekers, wel een paar nieuwe. 

´.HUQ]ZDPPHQµ 

Kernzwammen (Sordariomycetes) zijn daarentegen  

wel zwammen en het meest verwant aan bekerzwam-

PHQ��:DDU�NRPW�GH�QDDP�¶NHUQ]ZDP·�YDQGDDQ" 
 

Ook kernzwammen zijn meestal minder dan één tot 

enkele millimeters groot. Ze groeien vaak in dicht 

aaneengesloten klontjes of korsten van ronde zwam-

metjes. Vele exemplaren van kernzwammen bij elkaar 

in korsten op takken of stammen vertonen gelijkenis 

met een korstzwam, maar zijn het niet als je er   

² met kennis van zaken ² een loep bij pakt. 
 

Sprekers Hans van Hooff en Henk Lammers zijn  

lid van het Helmonds paddenstoelenclubje 1).  

Met hun lezingen hopen zij mensen enthousiast  

te maken voor de studie van slijmzwammen en 

kernzwammen. Beide organismen komen veel voor, 

maar worden zeer ondergewaardeerd. Door hun 

vormrijkdom zijn ze prachtig fotomateriaal, al  

dan niet sterk vergroot.

1) Link naar artikel hierover in het ED:  https://tinyurl.com/y9c47c5j
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Ma 29 nov ²  /H]LQJ�´De vogelstand in het boerenlandµ 
 
Door Marco Renes 
20:00 ² 22:00 uur 
*HERXZ�´'·Q�$DUGµ��$ULHVSDG����9HOGKRYHQ 
 

Vanwege de coronamaatregelen vooraf aanmelden per e-mail aan: lezingen@eindhoven.knnv.nl 

Aantal deelnemers: max. 18 

We gaan er vanuit dat alle deelnemers gevaccineerd zijn. 

Marco Renes is medewerker soortenbescherming bij 

het Brabants Landschap. Zijn lezing gaat over weide-, 

akker- en erfvogels. Het nestel-, broed- en fourageer-

gedrag van deze vogels is het uitgangspunt voor be-

heersmaatregelen. Dit wordt geïllustreerd met vele 

korte filmpjes, die de vogels op de voet en in de 

vlucht volgen. 
 

Bijzondere soorten dreigen te verdwijnen 

Met sommige diersoorten gaat het ronduit slecht. 

Ten opzichte van 1990 is bijvoorbeeld nog maar 37% 

van de Veldleeuweriken en 50% van de Kieviten over, 

en de bijzondere vlinder het Gentiaanblauwtje neemt 

met 15% per jaar af. Met gewoon natuurbeheer zijn 

dit soort dieren vaak niet te redden, maar specifieke 

maatregelen helpen wel.  
 

Weidevogels zijn alle vogels die voor hun voortbe-

staan afhankelijk zijn van het open agrarisch land-

schap. Dat zijn onder andere Kievit, Grutto, Wulp  

en Scholekster. Vanwege de intensivering van de 

landbouw en het verdwijnen van hun leefgebieden 

zijn ze bedreigd. Een groot deel van de wereldwijde 

populatie broedt in Nederland, dus zijn we verant-

woordelijk voor het behoud van de hele soort.  

In Brabant zijn 44 weidevogelgroepen actief. 

Daarnaast werken we in zes kerngebieden,  

waar boeren intensief samen beschermen.  
 

 

Akkervogels zijn vogels die broeden en zich voe- 

den op akkers, zoals Veldleeuwerik, Boomleeuwerik, 

maar ook vogels als Patrijs en Kwartel. Het gaat bui-

tengewoon slecht met hen. In twintig jaar tijd zijn  

we zestig procent van alle vogels kwijtgeraakt. Veel 

andere soorten doen het niet veel beter, door inten-

sivering van de landbouw verdwijnt leefgebied en 

kunnen ze geen goed voedsel meer vinden. Met 

specifieke maatregelen op akkers proberen we het 

voedselaanbod te vergroten. Het aanleggen van gras- 

en kruidenrijke akkerranden lijkt bijvoorbeeld erg 

effectief. Wij zorgen dat zulke randen worden aan-

gelegd en onderzoeken de effectiviteit. Op onze 

eigen terreinen laten we daarnaast percelen braak 

liggen, of zorgen we voor stoppelvelden. In heel Bra-

bant leggen we akkerranden aan, maar we richten 

ons speciaal op vier kerngebieden.  
 

Erfvogels leven op het boerenland, maar zijn voor 

hun broedplaats afhankelijk van erven, hagen en 

houtwallen in de directe omgeving van boerderijen 

en landelijk gelegen woningen. Een groot deel van  

de erfvogels neemt in aantal af, mede omdat het 

boerenland en de erven de laatste decennia veel 

JURRWVFKDOLJHU�HQ�¶QHWWHU·�]LMQ�JHZRUGHQ��%UDEDQWV�

landschap gaat samen met lokale natuurwerkgroe-

pen in gesprek met erfeigenaren om te bespreken 

hoe hun erf beter kan worden ingericht. We voeren 

een erfscan uit en maken een erfplan. In dit plan  

zijn maatregelen opgenomen die het erf geschikter 

maken voor erfvogels.  

mailto:lezingen@eindhoven.knnv.nl
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Waarom komen veel vogels pas terug als er blad aan de 
boom zit? 
 

Hans van Sprang

Er zijn vast veel antwoorden te geven op deze pran-

JHQGH�YUDDJ��'HQN�DDQ��´2PGDW�HU�GDQ�RRN�UXSVMHV�

kunnen komen die als voedsel dienen voor de jon-

JHQµ��RI�´RPGDW�GLW�QX�HHQPDDO�JHEHXUW�LQ�KHW�YRRU-

MDDUµ�HQ�YRRU�PLM�YRRUDO�´RPGDW�ZH�GDQ�GH�YRJHOV�QLHW�

PHHU�NXQQHQ�]LHQ�DOV�]H�HU�HLQGHOLMN�ZHHU�]LMQµ��Een 

werkelijke frustratie blijft dat, eindelijk na een lange 

stille winter en een vage opstart in februari en maart, 

in april het vogelkoor volop in repetitie gaat en tegen 

die tijd dat alle stemmen weer op orde zijn de gordij-

nen dichtgaan. Wie is weer de dupe: de argeloze vo-

gelaar. Ieder jaar in het voorjaar is het ongeveer acht 

maanden geleden dat je het merendeel van de vogels 

echt hebt horen zingen en dus moet je de geluiden 

weer opnieuw naar boven halen. Dat gaat het eenvou-

digst met het plaatje bij het praatje en juist dat effect 

wordt door de vogels zelf ernstig belemmerd. Je zou 

ze wel kunnen schieten. 
 

Daar loop je op een ijskoude morgen in april door het 

riet bij de Groene Jonker. Een zacht reutelend geluid 

stijgt op uit dat riet. Niets te zien, maar wat reutelt 

daar nu? Met de telefoon als jukebox hebben we de 

vogels tuk. De Sprinkhaanzanger en de Snor worden 

feilloos ontmaskerd en hoewel ze zich niet laten zien 

is de uitkomst 2-0 voor de vogelaar. Allebei gevonden 

bij dit verstoppertje spelen. De enige die zich niet 

verstopt maar duidelijk in de rietstengels omhoog 

klimt, dan schaterlachend opvliegt en verderop weer 

neerstrijkt is natuurlijk blij dat hij gezien wordt. De 

Rietzanger blijft mijn grote vriend. Die is tenminste 

bereid om er voor ons te zijn, geen spoor van verle-

genheid dat hem kenmerkt op het moment dat de 

vrouwtjes gelokt moeten worden.  
 

'DQ�ORRSW�HU�HHQ�FROOHJD�YRJHO]RHNHU�ODQJV��´LN�KRRU�

hem, ik hoor de BODXZERUVW��KLHU�µ�1X�KRRUGHQ�ZLM�

ook wel wat maar pas na deze uitroep klikte het ge-

luid op het knopje Blauwborst. Zeker, het zou goed 

kunnen, maar ook na langdurig staren naar boompjes 

in blad en ondoordringbaar riet is de oorsprong van 

het geluid niet vast te stellen. Wat een hindernissen-

baan is vogels kijken dan. Vlak bij de parkeerplaats 

staat een groep opgewonden mensen met trillende 

telescopen in de verre verte te staren. Daar, superver-

groot nog net te zien, moet de Siberische taling zitten. 

Van heinde en verre zijn ze toegestroomd om deze 

exponent van Russische expansie te komen bekijken. 

Als dan uiteindelijk iemand hem in beeld heeft ont-

staat er een lange rij achter de Swarovski met als 

gevolg dat velen een vaag beeld hebben van een 

stipvormig eendje tegen een wazige achtergrond. 

Geen tijd om scherp te stellen op andervrouws kijker 

als er zoveel wachtenden na jou zijn.  
 

Na het rondje om de plassen heen lopen we met op-

zet terug langs dezelfde weg, tegen de door corona 

verplichte looprichting in. Het is nu rustig op dat 

punt. Natuurlijk komen er nog steeds mensen die 

alleen ongeveer tot daar lopen op zoek naar de taling 

om daarna met een vinkje in het boek weer af te 

reizen. Bij een bankje zetten we de telescoop neer en 

Ellen zoekt in de richting waar vanmorgen de Swa-

rovski keek. Daar zit hij ongeveer nog steeds. Een niet 

opvallende verschijning als hij zijn kop onder water 

heeft, maar wanneer na het grondelen de kop even 

voor ademhaling boven water komt, spat de kleur 

eraf. Groen en geel ziet hij, absoluut prachtig en 

onbegrijpelijk dat zoiets moois naar Siberië verban-

nen is. Wij zien hem in volle pracht. Naast ons komen 

een vader en dochter die duidelijk beginnende voge-

laars zijn. Kijker en telescoop, vogelgids en opschrijf-

boekje. Pijlstaart genoteerd en Steltkluten gezien. 

Voor we weglopen vertellen we van de Siberische 

banneling die in ons beeld rondzwerft en kunnen ze 

die ook nog even bekijken in alle rust. Goede daad 

gedaan. De spotters die we richting parkeerplaats 

tegenkomen en die geen ander doel voor ogen hebben 

GDQ�´+(0µ zien verwijzen we naar een andere plas. 

´KLM�LV�QHW�PHW�HHQ�JURHS�Wintertalingen mee opgevlo-

JHQ�HQ�]LW�QX�KHOHPDDO�DDQ�GH�DQGHUH�NDQW´��6RPV�LV�

verplichte lichaamsbeweging een goed middel tegen 

fanatisme. 
 

Omdat we zelf nog ontevreden zijn omdat we met de 

Blauwborst het verstoppertje spelen hebben verloren 

besluiten we naar de verzamelplaats voor Blauwborst-

en in de regio te gaan. Die ligt bij Wavershoek. En 

Wavershoek ligt verder weg dan je denkt en nog weer 

wat verder als er overal omleidingen zijn waarvan de 

bewegwijzering halverwege stopt. Half uurtje later 

komen we aan en kunnen tot onze verbazing de auto 

kwijt. Hier zit blijkbaar geen Siberische taling te 

wachten. We wandelen naar de Blauwborsten toe en 

komen eerst langs het ruiterpad. Daar zitten in de 

ondiepte van het oeverwater een groot aantal Zwarte 

ruiters en een Groenpootruiter te wachten. We 

oefenen wat geduld en kunnen in de doorkomende 

zon het parelende van de rug van de Zwarte ruiter 

prachtig zien. Even verderop, bij de Blauwborst 
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verzamelplaats is het gelukkig zover. We horen, we 

zien en we zwijgen. Een Witgesterde blauwborst geeft 

net een concert en het is prachtig. Hij zit vol in beeld 

te zingen en we luisteren tot de pauze. Daarna was 

het ook wel genoeg en zijn we teruggelopen. Natuur-

lijk is het leuk om daar Kluten te zien en dat doen we 

dan ook en langs het pad terug is er ook weer volop 

rietzangerzang.  

Zo zijn we na een 8-urige werkdag weer terug in 

Waalre. Het was steenkoud en soms even zonnig  

en kleurig. We tellen thuis de uitkomst van de dag. 

Ongelooflijk wat een rijke omgeving we hebben 

bezocht. Grutto, Tureluur, Oeverloper, ruiters, on-

geveer alle soorten eenden, Snor, Sprinkhaanzanger, 

Rietzanger, Blauwborst en Rietgors waren allemaal 

van de partij. Zelfs zonder een zeldzame taling was 

dit een prachtig doel voor een dagexcursie. 

 

 

Twee uitstapjes in mei 2021 

Hans van Sprang

Zeeland, 20 mei 
 

Het was droge donderdag, traditioneel de enige droge 

dag tussen hemelvaart en Pinksteren en omdat Pink-

steren dit jaar in maart leek te vallen was droge don-

derdag de enige dag waarop je buiten iets kon gaan 

ondernemen. Omdat de terrasjes open mogen, leek 

het een leuk idee om ergens in het zonnetje te lun-

chen, maar gezien de wind en de gevoelstemperatuur 

van ongeveer 10 graden was een lunch in een zwaar 

geïsoleerd restaurant met openhaard en centrale ver-

warming de enige acceptabele optie op deze droge 

donderdag. Die optie was niet te realiseren want het 

land is nog te ziek om binnen te kunnen eten. De 

oplossing was een kaasstengel van AH bij de auto  

uit de wind. We waren al weer even niet naar Zeeland 

geweest en we waren bang dat de vogels ons niet 

meer zouden kennen als we nog langer weg bleven. 

Een begroetingsrondje dus.  
 

Bij Hoogerheide de weg af, richting Tholen en dan  

een stukje voor de Krammersluizen de polder in. Een 

smalle weg met aan twee kanten de optie dat je niets 

ziet of juist veel. Deze keer was het echt bingo. 

Veldleeuweriken, Tapuiten, Graspiepers, Wespendie-

ven, Roodborsttapuiten, een Rietgors en heel veel 

zwaluwen. Gierzwaluwen, Huiszwaluwen en Boeren-

zwaluwen vlogen er rondjes. Een heel mooi gebiedje 

waarbij je aan het einde vlak voor de sluizen weer de 

weg naar de Oesterdam opdraait. Die Oesterdam is 

geheel vogelloos als het hoog water is en wij hadden 

dat tijdstip keurig uitgekozen, zo bleek. Eigenlijk 

geen vogel te zien omdat alle strandjes waren onder-

gelopen.  
 

Dus maar door naar de Bergse Diepsluis en de ernaast 

liggende haven. Daar zagen we op een metalen aan-

legsteiger een groep van een dertigtal teenlopers zit-

ten, geen eten, alleen wachten. Verder waren er bij de 

plas Kluten en Gruttos en natuurlijk Scholeksters te 

zien. Tureluurs konden we zien, er stond een Goud- 

plevier en er liep een Zwarte ruiter te paraderen in 

zomerkleed. Onze dagkalender vraagt dan om de 

Scherpenissepolder. Daar, aan de zeedijk, bij een 

oude boerderij die met de week meer instort, kun je 

vaak heel veel zien als je de auto parkeert en naar een 

kijkhut wandelt. Hier zagen we bij aankomst een Koe-

koek wegvliegen en kwamen er Visdiefjes jagen in het 

water naast de parkeerplaats. Vreemd genoeg was er 

verder weinig te zien, geen rietvogels en een eenzame 

Lepelaar was het hoogtepunt van ons bezoek aan de 

kijkhut. Vandaar zijn we doorgereden naar het Stink-

gat en de Rammegors. Ook hier was de kou overheer-

send en vanuit de verte zagen we een mannetje Brui-

ne kiekendief kijken of er ergens wat te eten viel. 

Verder eigenlijk weinig te doen. Ter afsluiting naar de 

Slikken van de Heen gereden en daar een rondje gelo-

pen. Het is wat lager gelegen en hier en daar was de 

wind wat minder voelbaar. Maar het was echt koud. 

Eenmaal terug thuis telde ik 60 vogelsoorten op deze 

droge dag, vergaf ik de vogels die ons door de kou 

niet wilden begroeten en hoopte ik op betere tijden, 

een warme haard en lopen zonder winterkleding. 
 

De Hamert, P1 om 9 uur  
(P1: eerste Pinksterdag?) 
 

Het wordt al snel droog. Tijdens de rit vanaf Waalre 

regende het nog even, liep er een Vos over een akker 

en stond er een groepje Lepelaars in een klein plasje 

te lepelen. Alleen die regen was even een puntje van 

twijfel. Maar na 9 uur werd het droog en bleef het 

droog. Een koude dag in mei, een graad of 10, een 

stevige wind en alleen als de zon doorbrak was het 

achter een bosrand beschut en warm genoeg om te 

zitten. Plaids en terrasverwarmers waren niet voor-

radig langs de wandelroute en dat was wel jammer. 

Over het begin van de wandeling met het oude bos  

en de snelstromende beek raak je niet uitgeschreven.  

Het is een stuk dat we met een snelheid van 1 km/u 

aflegden, we deden dus een uur over het eerste 
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stukje. Maar er was dan ook een bont gezelschap  

te zien en te horen: Middelste bonte specht, Bonte 

vliegenvanger, Grote bonte specht en een minder 

bonte Appelvink. En altijd een snelle blik naar de 

rand van de beek: loopt er geen Waterspreeuw of 

vliegt er geen IJsvogel scherend over het waterop-

pervlak? Nu niet dus.  
 

Wat opvalt is eigenlijk dat er overal langs het eerste 

deel van de wandeling Bonte vliegenvangers parade-

ren. Was het in het verleden nog wel eens beperkt tot 

een klein stukje van de route waar veel nestkastjes 

voor de Bonte vliegenvanger hangen, daarvan is nu 

geen sprake meer. Als je soms opmerkt dat zoveel 

vogels wel een beetje grauw zijn in hun kleurstelling, 

dan is het een verademing om de wat meer uitgespro-

ken en gedurfde aankleding van een aantal te mogen 

zien. Die Appelvink van hierboven is een goed voor-

beeld, maar ook de Gekraagde roodstaart die we ver-

derop zagen was schitterend. En wat te denken van 

de Putter en de Roodborsttapuit. Het rood doet 

denken aan een kleine, ongeduldige wat rusteloze 

vogel. Hoe contrasteert dat met het statige wit van de 

Lepelaar en de Grote zilverreiger. Ook zwarte vogels 

en exemplaren er tussenin (zwart-wit : Ooievaar) 

kunnen erg groot zijn. En toen overviel me een vraag: 

Zwart-witte vogels kunnen heel groot zijn, maar ik 

ken geen rode of oranje vogels van dit formaat, hoe-

wel dat erg indrukwekkend zou kunnen zijn. Waarom 

eigenlijk niet? Ik heb er geen antwoord op. Het blijft 

in mijn hoofd rondzingen, want juist vogels zien 

soms meer kleuren dan mensen en kleine vogels 

kunnen veel kleuren ook gebruiken voor hofmakerij 

en imponeerJHGUDJ��0DDU�GLH�JURWH�MRQJHQV«�� 
 

Toen we rond 2 uur weer bij de P1 waren, stonden er 

DXWR·V�WH�ZDFKWHQ�RS�HHQ�SODDWVMH��+HW�ZDV�GH�WLMG�

voor het familie uitstapje en we waren blij dat we 

door ons vertrek ruimte maakten voor al die mensen 

die ook van de natuur wilden genieten. We hadden 

een prachtige wandeling achter de rug en een nieuw 

probleem om over na te denken.  
 
 
 
 

Vogelalfabet 
 
 
 
 
 

 
 

Zeeland van de Oesterdam tot de Slikken van de Heen 
 

 

De Hamert in Limburg 
 

A  Aalscholver  Appelvink 
B  Bergeend, Blauwe Reiger, Boerenzwaluw, Boompieper, 

Bosrietzanger, Bruine Kiekendief, Buizerd 
Blauwe Reiger, Bonte Vliegenvanger, 
Boomkruiper, Buizerd 

C  Canadese Gans  Canadese Gans 
D  Dodaars  Dodaars 
E  Ekster  Ekster 
F  Fazant, Fitis, Fuut  Fitis , Fluiter 
G  Gaai, Gierzwaluw, Goudplevier, Grasmus, Graspieper, 

Grauwe Gans, Groenpootruiter, Grutto 
  

Geelgors, Gekraagde Roodstaart, Gierzwa-
luw, Grasmus, Graspieper, Groene Specht, 
Grote Bonte Specht, Grote Zilverreiger 

H  Houtduif, Huiszwaluw  Houtduif, Huismus 
I  

  

J  
  

K Kauw, Kievit, Kleine Karekiet, Kleine Zilverreiger, 
Kluut, Kneu, Koekoek, Kokmeeuw, Koolmees, Krakeend, 
Kuifeend 

Kauw, Kneu, Koekoek, Koolmees, kuifeend 
 
  

L  Lepelaar  Lepelaar 
M  Meerkoet, Merel  Meerkoet, Merel, Middelste Bonte Specht 
N  Nijlgans 

 

O  Ooievaar 
 

P  Pimpelmees, Putter 
 

Q  
  

R Rietgors, Rietzanger, Roodborsttapuit, Rosse Grutto, 
Rotgans. 

Roodborsttapuit 
  

S  Scholekster, Slobeend, Sneeuwgans, Sperwer, Spreeuw, 
Steenloper, Steltkluut 

Spreeuw 
  

T  Tapuit, Torenvalk, Tureluur  Tuinfluiter 
U  

  

V Veldleeuwerik, Vink, Visdief  Veldleeuwerik, Vink 
W  Wespendief, Wilde Eend, Witte Kwikstaart Wielewaal, Wilde Eend, Winterkoning 
X  

  

Y  
  

Z Zanglijster, Zilvermeeuw, Zwartkop  Zanglijster, Zwartkop 
   

 

$OWLMG�JHHIW�GH�5�GH�GRRUVODJ« 
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Texel, juni 2021 
 

Hans van Sprang  

Als je kiest, neem dan het eerste warme weekend van 

2021, zeg dat van 5 juni. Nou, laten we dan op don-

derdag weg gaan, dan is het een heel lang en heel 

mooi weekend. Met een mooi rondje om Amsterdam 

door Waterland begon een schitterend vogelweekend. 

Wat een prachtig einde van een vakantievrije periode 

door corona. 
 

Wat we op Texel doen als we daar aankomen hangt  

af van heel veel dingen. Tijd, weer en waar we zin in 

hebben. Deze keer reden we recht van het veer naar 

de andere kant van de Mokbaai, waar de Horsmeertjes 

liggen. Een prachtige rit met wat stoppunten waar 

veel Visdiefjes hun geschreeuw laten horen. Verder 

was de baai leeg, geen water, geen vogels. De meertjes 

vragen om een keuze en we begonnen met een stukje 

duinvalleitjes aan de westelijke kant. Mooie natuur, 

maar niet echt vogelrijk op dat moment. Tuinfluiter , 

bosrietzanger en jagende Blauwe kiekendief waren 

hoogtepunten. 
 

Als we samen gaan zitten we vaak in de Koog, hotel 

Greenside, voor een weekend of een paar dagen. Dat 

hebben we ook deze keer besproken en op weg daar-

heen hebben we nog een aantal velden orchideeën 

bekeken die in de buurt van Ecomare te vinden zijn. 

Overigens viel ons later op dat er op heel veel punten 

grote velden met orchideeën staan die nu net in bloei 

kwamen. Prachtig gezicht.   
 

Na een diner en ontbijt op de kamer te hebben gege-

ten zijn we de vrijdag vroeg op pad naar de noord-

kant. Dorpszicht, Utopia, Renvogelveld en vooral de 

Tuintjes. Daar moet een Struikrietzanger zitten. Goed 

te onderscheiden aan zijn zang, maar helaas heeft hij 

ons niet willen ontmoeten. Wel  waren daar gelukkig 

weer veel Tapuiten te zien, altijd heerlijk om te weten 

dat je daar op ze kan wachten. Bij Dorpszicht was 

weinig op het water en bij Utopia gelukkig weer veel 

Grote sterns en Visdiefjes. En dan laat ik de kolonies 

Kokmeeuwen voor het gemak weg. Natuurlijk ook 

even bij de Slufter langs op de heenweg, waar er 

Eiders met jongen op het water te zien zijn. Om een 

uur of 4 houden we het voor gezien en gebruiken we 

de hotelkamer als toevluchtsoord. 
 

Op zaterdag mogen we ontbijten in de ontbijtzaal en 

dat is al wat beter. De dag voorspelt iets minder weer, 

vandaar dat we de Vogelboulevard hebben gepland.  

Veel uit de auto, langs Prins Hendrik en dan omlaag 

naar Wagejot en Dijkmanshuizen. Bij de laatste komt 

er een vreemde verrassing. Het bruggetje naast de 

boerderij naar de kijkhut was weg en de hut ook. 

Gewoon weg. Toen zijn we maar doorgereden naar 

Walenburg en daar is het mooi geworden. Veel par-

keermogelijkheden, maar wel alleen toegang over 

verharde fietspaden.   
 

Zaterdagavond voor het eerst een open restaurant in 

het hotel. Daar gegeten en we realiseerden ons dat het 

laatste diner samen buitenshuis ook in dat restaurant 

rond 11 juni vorig jaar was geweest. Zondagmorgen 

gaan we rond een uur of 10 naar de Mokbaai. Even 

een tussenstop waar een Ralreiger moet zijn, aan de 

Pijpersdijk. En als daar dan veel lenzen langs de weg 

staan, dan zit de reiger in de boom.  Prachtige vogel, 

zielig dat hij alleen is.  

 

  
 

1D�HHQ�SDDU�SRUWUHWIRWR·V�ULMGHQ�ZH�QDDU�GH�0RNEDDL�

en maken nog een wandeling om het Oostelijke Hors-

meertje. Daar is in het begin een gebied met heel veel 

zangvogels en in de verte zien we wat Blauwborsten. 

Bij het water moet een Porseleinhoen zijn, maar dat 

laat zich niet horen of zien. Omdat je steeds langs 

water loopt hoor je continu vogels van die wateroe-

verbiotoop. De Koekoek op de achtergrond en allerlei 

anderen dichterbij. En op de terugweg, daar waar je 

op een hoge rug net boven de bosjes loopt zat een 

vogel in een boompje te zingen.  
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Toen we hem zagen zat hij dicht bij, met de rug naar 

ons toe. Maar even later verkaste hij naar een andere 

plek, een paar meter verder. Een prachtig cadeau, een 

Blauwborst die ons niet leek te zien. We konden hem 

bijna aanraken ( op anderhalve meter). Wat een con-

cert. We hebben een tijd staan luisteren en met de  

muziek nog in de oren liepen we naar de auto. Een 

schitterend geschenk. 

Bij thuiskomst zagen we de mail van Willy dat we met 

de Vogelgroep in september weer naar Texel gaan en 

we hebben dan ook meteen geboekt bij Prins Hendrik. 

Andere tijd, andere vogels!

Soerendonk, 20 juni 2021 
 

Hans van Sprang  

Kleine spatjes op de voorruit, wat donkere wolken en 

de voorspelling van een droge dag waren de voorte-

kenen op grond waarvan we moesten beslissen om de 

regenjas uit de auto te halen en mee te nemen of dat 

juist niet te doen. Hoewel ik bijna patent heb op ver-

keerde beslissingen in dit opzicht werd ook deze keer 

weer besloten om niet met de regenjassen te gaan 

zeulen. En dit keer bleek het de goede keuze. 

Bij het Soerendonks goor is niets meer wat het was. Er 

stond een vogelhut, getekend door de tijd en voorzien 

van veel oude nestjes van zwaluwen die daarin waren 

geweest. Hut weg, omheining weg, afgeplagde oevers 

en de schijn van een groter ven en de belofte van een 

nieuwe hut. De vogels kwamen daar niet op af en 

eigenlijk hadden wij dat ook niet hoeven doen. Waar 

we vroeger regelmatig lang doorbrachten, staand 

achter de hut aan de waterzijde was het nu na een 

minuut of 10 wel duidelijk dat er niet meer zat dan 

de paar eenden en ganzen, een Aalscholver, een Fuut 

met jong en paar kwikstaarten aan de kant. Oh ja, 

even verderop nog een Lepelaar in een struik. 

We lopen de Kluisweg in de richting van de Achelse 

Kluis, en dan begint de echte nieuwe natuur. Boeren-

natuur met een vleugje nieuwe romantiek. Akkers  

en weiland onder water gezet. Zanderige strandjes  

ernaast en overal de suggestie dat dit een ideale bio-

toop voor wat watervogels zou kunnen zijn. Alleen 

Kieviten lijken hierin te geloven. Maakbare natuur 

maar nog te weinig gelovigen. 

Het is gelukkig nog niet erg warm en zo nu en dan 

voel je een verkoelende wind. Ontspannen koffie 

drinken onder het concert van een Tuinfluiter en met 

uitzicht op een prachtige Geelgors op een hek. Een 

Gele kwikstaart op een strandje, jonge Kieviten en in 

de verte iets, dat een Kleine plevier zou kunnen zijn. 

Zo is er wel wat aan vogels van de nieuwe natuur te 

zien. Maar voordat we een echte invasie krijgen moet 

er waarschijnlijk nog wat meer gebeuren. Misschien 

dat de herfst meer vogels de weg wijst.  

Je kunt een mooie lus door het nieuw geschaafde 

gebied maken en dan kom je uiteindelijk uit bij een 

iets ouder stukje natuur: het open terrein parallel aan 

de Kluisweg, daar waar paarden de begrazing mogen 

doen en de ideale biotoop voor leeuweriken, Rood-

borsttapuit en in de winter de Klapekster. In dit 

stukje zaten dicht bij elkaar de Boomleeuwerik en de 

Veldleeuwerik, beide op een verhoogd uitkijkpunt en 

als gevolg daarvan hebben we ze goed kunnen bestu-

deren. Oogstreep, staartlengte en grootte van de vogel 

waren prima te vergelijken en dat maakt dat je weer 

vrolijk naar huis gaat. Droge excursie geweest en toch 

wel leuk om te zien dat er al een paar andere soorten 

op de vernieuwing en vernatting afkomen. En nergens 

zie je zo duidelijk dat er hele lagen uitgewoonde 

grond afgeschraapt en afgegraven moeten worden om 

de herinnering aan een boerenbestaan voldoende uit 

te wissen. 

 

Vogeltoerisme op 4 juli 2021 
 

Hans van Sprang  

Gisteren werd de excursie naar de bossen bij Heeze 

afgeblazen vanwege het voorspelde slechte weer. 

Maar wat moeten bejaarden tegenwoordig, nu een 

kerkdienst niet meer op het menu staat? Wij hebben 

tegenwoordig de neiging om vogeltoerist te zijn. 

Vogeltoeristen trekken van plek naar plek en bezoe-

ken daarbij alleen plaatsen waar vogels zijn gezien 

die liefst ook nog bijzonder zijn. 

De laatste tijd was er bij het Beuven in Lierop iedere 

dag een Slangenarend gezien. Die leek daar bijna te 

wonen. Het weer vanmorgen was veel beter dan ieder-

een had gedacht en daarom zijn we naar het Beuven 

gereden. Het blijkt meteen een topattractie voor 

vogeltoeristen. Vandaag moesten mountainbikers en 

racefietsers zich tussen de grote lenzen en zware 

statieven doorwringen, de passieve natuurgenieter 

was in de meerderheid. 
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We stopten vrij aan het begin bij twee fotografen die 

blijkbaar iets hadden gezien. Jawel, een Gekraagde 

roodstaart op een hekje, Of soms twee die daar 

vliegen aan het vangen waren.  

De Slangenarend, daarvan hadden ze gehoord dat hij 

die morgen bij Heeze gezien was. Natuurlijk, dat was 

nog even wat verder weg. We hebben foto's van de 

Gekraagde roodstaart gemaakt en zijn langzaam 

verder gelopen. Nog nooit zoveel mensen met grote 

lenzen bij elkaar gezien. Allemaal zoekend en 

wachtend. 

 

 
 

Verderop weer hetzelfde verhaal. Bij de hut had 

iemand net de Middelste bonte specht gezien, zei  

hij, en de Slangenarend was natuurlijk nog steeds in 

Heeze volgens de overlevering. We zijn naar de hut 

gelopen en daar was een prachtige Grasmus en op 

een draadje een jonge Roodborsttapuit die door zijn 

ouders gevoerd werd de attractie die wij te zien 

kregen. Die Middelste bonte specht was blijkbaar al 

vertrokken. Vanuit de hut ziet Ellen een stipje ergens 

aan de overkant van het ven. Te klein om te zien wat 

het is. 

We lopen nog maar wat verder en dan ziet Ellen in die 

boom, aan de overkant van het ven dat het stipje een 

roofvogel is. Als hij even later vliegt kan ik hem ook 

volgen met de telescoop en het lijkt een Slangena-

rend. Wit van onderen, karakteristieke kop en, iets 

waarvan ik alleen weet dat veel roofvogels het niet 

doen, tussen de vleugelslagen door neemt hij zomaar 

de tijd om even te bidden. Heel kort, maar wel duide-

lijk. Grappig, zal wel komen doordat het zondag is. 

We zijn hem na 5 minuten uit het oog verloren en 

lopen dan terug, het is al 12 uur. Langs de weg 

mannen met grote lenzen die ergens naar kijken.  

De Slangenarend zit in het gras. En dan vliegt hij op 

en gaat in een boom zitten. De kijkers kijken en de 

fototoestellen ratelen als een mitrailleur.  Iedereen 

rent door naar een punt dat dichterbij de zitplaats 

van het beest lijkt. Wij blijven staan en lopen lang-

zaam verder. Hij besluit dat we gelijk hebben en komt 

even later in een boom dichter bij ons zitten.  

 

 
 

Hij vliegt dan weer op en gaat nog langere tijd op de 

grond zitten. Maaltijd gevonden lijkt het. Daarna weer 

omhoog en het leuke is dat hij zich ook in de vlucht 

met enig contrast laat fotograferen. Dan, met de zelf-

de houding als waarmee de vogel in de lucht bad, 

landt de Slangenarend in de top van een boom. 

 

 

De fietsers razen voorbij, de hardlopers sjokken 

langs. We konden het niet laten om er een aan te 

spreken en te vertellen dat daar in de boom een Slan-

genarend zat. Hij mocht door de telescoop kijken en 

vroeg nog een keer hoe die vogel heette, dan kon hij 

het thuis nog even melden.  

Na het Beuven stond voor de lunch het Bultven op het 

programma. Daar was de Grauwe klauwier gezien. 

Wat opvalt is de rust daar. Je moet de auto ergens 

neerzetten langs een doodlopende zandweg, tenmin-

ste toen we Google volgden. Dan nog een km lopen en 

een prachtig ven was het resultaat. Maar geen klau-

wier gezien. Vogeltoerisme kent geen garantie voor 

succes, een verzekering daarvoor zou een gat in de 

markt zijn.
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Verslag excursie wegbermen Voorbeeklaan en Moerputten 

in Ekenrooi, Waalre, op 10 juli 2021 
 
Ursula Elskamp 

Vanaf de parkeerplaats bij basisschool Ekenrooi 
vertrekken we met negen personen, op een lichtbe-
wolkte, vrijwel windstille zaterdagmorgen en een 
aangename temperatuur, langs het fietspad richting 
Voorbeeklaan. Een tiende persoon sloot zich daar bij 
ons aan. 
 

In de buurt van de hoek K.L.H. v.d. Puttlaan ² Voor-
beeklaan staan de meeste orchideeën. Het zijn waar-
schijnlijk allemaal Gevlekte orchissen die we zien. 
Door de grote variatie in bloemkleur, bloeistadium  
en lengte lijkt het alsof er veel meer soorten staan. 
Jacques van Kessel vertelt ons over de oorsprong van 
de plantenrijkdom in de wegbermen: bij de aanleg 
van de wijk in de tachtiger jaren zijn de bermen 
ingezaaid met maaisel uit het Frater Simon Deltour 
Heempark in Eindhoven, dat weer afstamde van 
maaisel uit de Urkhovense Zeggen. Planten zoals 
orchideeën zouden vanaf de Voorbeeklaan de 
oversteek naar de Moerputten gemaakt hebben. 
 

Kleverige ogentroost 

 

 

 

 
 

Kleverige ogentroost 

Dat de plantenvariatie in de meeste bermen stand 
weet te houden, heeft te maken met de aanwezigheid 
van klei en kalk in de bodem, volgens Jacques.   
De bermen worden één keer per jaar, in oktober, 
gemaaid. 
 

In sommige delen van de Moerputten lopen koeien 
van de Genneper Hoeve. Reeën zijn hier ook vaak te 
zien. De rijkdom aan flora en fauna in deze noord-
oosthoek van Waalre, ingeklemd tussen de A67-N2-A2 
bij verkeersknooppunt Leenderheide en de nieuw-
bouwwijken, is best bijzonder te noemen. 
 

Een overzicht van de aangetroffen flora en fauna heb 
ik in een tabel gezet, met dank voor de inbreng van 
alle andere deelnemers. Een spinachtige ontdekte ik  
¶V�DYRQGV�SDs: een Schapenteek die was meegelift op 
mijn bovenbeen. Die heb ik vast opgelopen in de hoge 
begroeiing van de Voorbeeklaan. 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Smalbladige waterweegbree 
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Aangetroffen soorten bij de excursie in Ekenrooi (Waalre) op 10 juli 2021 

Looproute: parkeerplaats Sophiastraat-hoek Maximiliaanlaan ± fietspad Irene Brigadedreef ± 
De Louw ± K.L.H.v.d. Puttlaan ± Voorbeeklaan ± rode paaltjesroute rond de Moerputten 

(oksel A67-N2-A2) ± onverhard bospad verlengde Sophiastraat ± Sophiastraat-hoek Maximiliaanlaan 

 

          
    Planten / struiken   Russen 
    Akkerdistel Kleine ooievaarsbek Gewone veldbies 
    Akkerkool Kleverige ogentroost 2) Tengere rus (tredplant) 
    Akkerviooltje Knoopkruid Veldrus 
    Avondkoekoeksbloem Koninginnekruid   
    Basterdwederik (?) Kranssalie Paddenstoelen 
    Beemdkroon Late guldenroede 3) Parelamaniet 
    Beemdooievaarsbek Melige toorts   
    Bezemkruiskruid    Muskuskaasjeskruid Vlinders 
    Bijvoet Oranje havikskruid Atalanta  
    Blaassilene Peen Blauwtje 
    Boerenwormkruid Rapunzelklokje Groot dikkopje 
    Bont kroonkruid Rode klaver Hooibeestje  
    Citroengele honingklaver Ruig klokje Kleine vuurvlinder 
    Duizendblad Schermhavikskruid Phegeavlinder 
    Duizendknoopfonteinkruid Sint-Janskruid   
    Echt duizendguldenkruid Slanke waterweegbree Andere Insecten 
    Echte valeriaan Smalle weegbree Slobkousbij 
    Egelboterbloem Speerdistel Wolbij 
    Geel nagelkruid Steenanjer Zandbij 
    Geel walstro Struikhei Soldaatje (kever) 
    Gevlekte orchis 1) Vingerhoedskruid Lantaarntje (libelle) 
    Gewone berenklauw Vlasbekje Schapenteek (spinachtige) 4) 
    Gewone dophei Vogelmuur Sabelsprinkhaan 
    Gewone raket Vogelwikke   
    Gewone reigersbek Wilde cichorei Vogels 
    Gewone rolklaver Wilde marjolein Geelgors 
    Gewoon biggenkruid Wit vetkruid Grasmus 
    Glanshaver Witte klaver Kleine karekiet 
    Grasklokje Wolfspoot Putter 
    Greppelrus Wondklaver Roodborsttapuit 
    Grote brandnetel Zompvergeet-mij-nietje Tjiftjaf 
    Grote centaurie Zwarte braam Torenvalk 
    Grote kattenstaart Zwarte toorts Tuinfluiter 
    Grote lisdodde   Zwartkop 
    Grote pimpernel Cypergrassen   
    Grote ratelaar Geelgroene zegge  
    Grote teunisbloem Gewone waterbies   
    Grote wederik     
    Haagwinde Grassen   
    Hazenpootje Bevertjes   
    Hengel Bochtige smele   
    Jacobskruiskruid Duinriet   
    Kartuizer anjer Fioringras   
    Kleefkruid Gestreepte witbol   
    Klein streepzaad Timoteegras   
    Klein viltkruid Zachte witbol   
    Klein vogelpootje Zilverhaver   
    Kleine bevernel     
          
    1) Veel variatie in kleur, lengte en bloeistadium 

2) Kalkminnend 
3) Nog niet in bloei - Invasieve exoot 
4) Na afloop gevonden 
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Verslag Insectenexcursie Heeze, op 18 juli 2021 

Leo van Exel 
)RWR·V��+HOHQD�GH�-RQJ 

Op zaterdag 18 juli 2021 was een insectenexcursie 

gepland op het Rulse Laarzenpad langs de Kleine 

Dommel. Deze beek wordt ook wel de Rul genoemd, 

net als de weg die hier de beek kruist, vandaar de 

naam het Rulse Laarzenpad. In de loop van het vorige 

jaar werden hier langs de Kleine Dommel ongeveer 

duizend insectensoorten waargenomen. Ook is het 

gebied rijk aan andere dier- en plantensoorten. 
 

De excursie werd geleid door natuurgids Annemiek 

van Dijk uit Heeze, lid van de Cursuswerkgroep IVN 

HSL. Annemiek is één van de initiators van het project 

insectenhotels, zij is met name gefascineerd door 

bijen en wespen. Zij nam als eerste de Kleine dwerg-

leemwesp waar in Nederland, om preciezer te zijn in 

haar eigen tuin in Heeze. 
 

De Kleine Dommel is een beek die van Kasteel Heeze 

via Geldrop naar de Grote Dommel stroomt. Het dal 

van de Kleine Dommel is onlangs aangepast. Hierbij is 

de beek smaller en ondieper gemaakt zodat het water 

sneller stroomt en de beek meer als vanouds kan 

kronkelen door het landschap. Bij het viaduct onder 

de A67 is een stuw aangelegd om het water langer in 

het gebied te kunnen vasthouden in geval van hoog 

water. Door het hier gecreëerde overloopgebied wordt 

Geldrop beschermd tegen overstromingen. Voor de 

aanleg van dit gebied moest een hier gelegen kom-

kommerkwekerij plaats maken. Deze kwekerij werd 

toen door de eigenaren omgebouwd tot het vacantie-

complex de Rulse Hoeve. Om dit complex te bescher-

men moest ook de weg Rul worden verhoogd zodat 

deze in geval van nood als kade zou dienen. Dit alles 

LV�JHEHXUG�LQ�KHW�NDGHU�YDQ�KHW�EHHNKHUVWHOSODQ�´*HO-

GURS�1DWXXUOLMNµ�YDQ�KHW�:DWHUVFKDS�GH�'RPPHO� 
 

Het vertrek was gepland om half tien vanaf de par-

keerplaats aan de Rul, de Plaetse (of de Brabantse 

poort). Vanwege de hoge waterstanden en het deels 

laten vollopen van het genoemde overloopgebied was 

het Rulse Laarzenpad afgesloten en werd door de 

excursieleider in overleg met de negen deelnemers 

besloten langs het nabijgelegen ruiterpad te wandelen 

en daarna de insectentuin te bezoeken. In dit gebied 

bevinden zich kleinschalige kruidenrijke akkers en 

bosjes bestaande uit berken en elzen. Ook staat hier 

veel Sporkehout (Frangula alnus), een plant met vele 

namen, onder andere vuilboom, bloedboom en stink-

boom. Wat deze namen niet doen vermoeden, is dat 

deze plant veel insecten aanlokt, vooral citroenvlin-

ders. Mede dankzij het zonnige weer zagen we on- 

derweg behalve de citroenvlinder een tiental andere 

soorten: diverse Zandoogjes, Atalanta, Gestreepte 

goudbandspanner, Groot koolwitje, Groot dikkopje, 

Heidespanner, Kleine vuurvlinder, en Landkaartje. 

Speciale aandacht ging vandaag uit naar de wespachti-

gen, de volgende soorten werden waargenomen: 

Groefbij, Lapse behangersbij, Pluimvoetbij, Slobkous-

bij, Akkerhommel, Blinde bij, Franse veldwesp en 

Graafwesp. Natuurlijk werden ook veel andere soorten 

insecten waargenomen en gefotografeerd: vliegen, 

kevers, sprinkhanen, libellen en juffers. Dit alles werd 

aangetroffen in een tamelijke gevarieerde begroeiing. 

Sommige deelnemers proefden van de Waterpeper die 

op het pad groeide en ze konden beamen dat deze 

plant zijn naam eer aandoet. 
 

De wandeling eindigde zoals afgesproken in de insec-

tentuin. In deze fraai aangelegde tuin bevindt zich on-

GHU�DQGHUH�HHQ�¶ELMHQIODW·��HHQ�VWDP�YDQ�'RXJODVhout 

met honderden gaatjes van verschillende afmetingen. 

De stam heeft als doorsnede een regelmatige zeshoek, 

het logo van De Bijenkorf (gebaseerd op een honing-

raat). Met het Bijenkorf-project verleent het waren-

huisconcern (financiële) steun aan Staatsbosbeheer 

met het doel, de leefomstandigheden van bijen op de 

Strabrechtse Heide te verbeteren. Het betreft soorten 

zoals de Harsbij, de Koekoeksbij, de (zeldzame) Gele 

tubebij, maar eigenlijk alle soorten bijen. Behalve deze 

bijenflat is - als onderdeel van dit project, met steun 

van De Bijenkorf - ELM�'H�3ODHWVH�HHQ�´QHFWDUERVµ�DDQ-

geplant met onder meer kersenbomen, notenbomen  

en 5RELQLD·V��Het oorspronkelijke plan om deze bomen 

te laten planten door medewerkers van De Bijenkorf 

kon vanwege Corona niet worden uitgevoerd, maar 

inmiddels zijn de bomen wel geplant. 
 

Annemiek had een dag eerder in de insectentuin de 

vrij zeldzame rups van een Teunisbloempijlstaart 

gezien, maar ondanks onze inspanningen werd deze 

rups niet teruggevonden. We wisten waarnaar we 

moesten zoeken want zij had een zelfgemaakte foto 

van deze rups bij zich.  
 

Het aantal waargenomen vogelsoorten was tamelijk 

beperkt, de meest bijzondere was een Gekraagde 

roodstaart met jongen. Er werd (weer) duidelijk ge-

constateerd dat de diversiteit en de aantallen van  

de waargenomen insecten - net als de laatste jaren - 

veel kleiner zijn dan pakweg vijftien of twintig jaar 

geleden. Desondanks was het een zeer geslaagde 

wandeling met schitterend weer. 
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        Hieronder staan een aantal tLMGHQV�GH�H[FXUVLH�JHPDDNWH�IRWR·V.

 
Bastaardzandloopkever  Cicindela hybrida 

 
Blauwe breedscheenjuffer  Platycnemis pennipes 

 
Bruinrode heidelibel  Sympetrum striolatum 

 
Roodborst, juveniel Erithacus rubecula  

 
Gaai  Garrulus glandarius 

 
Gehakkelde aurelia  Polygonia c-album 

 
Gekraagde roodstaart  Phoenicurus phoenicurus 

 
Gewone schorpioenvlieg  Panorpa communis 
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Groene vleesvlieg  Lucilia spec. 

 
Prachtwapenvlieg  Chloromyia formosa 

 
Roodbaardroofvlieg  Eutolmus rufibarbis 

 
Tengere pantserjuffer  Lestes virens 

 
 

Bloeddonor gevraagd 
 
W�,V�warm, broeierig en windstil 
op de Peelbaan waarover ik langzaam voortga. 
Als ik even, turend door mijn kijker, stilsta 
LV�GU�LHPDQG�GLH�LHWV�YDQ�PH�ZLO� 
 
Die iemand vliegt steeds rond mijn hoofd, 
laat zich door geen simpele handbeweging verjagen, 
blijft hardnekkig mijn hoofd belagen. 
:DW�]RQ�LQVHFW�]LFK�DO�QLHW�YHURRUORRIW� 
 
Het beest heeft mijn aanwezigheid bespeurd 
aan de hand van kleur, geur, warmte en zo, 
heeft niet veel goeds voor mij in petto: 
Ik ben als potentieel slachtoffer goedgekeurd. 
 
Mevrouw Daas probeert haar kans te grijpen. 
Ze is uit op een paar druppels van mijn bloed. 
Dit mij lastig vallen moet 
om de eitjes in haar achterlijf te laten rijpen. 
 
Insecten hebben het tegenwoordig al moeilijk zat. 
Daarom moet ik misschien zo nauw niet kijken, 
eens een keer over mijn hart heen strijken. 
Dus geef ik het beest nou maar mijn fiat. 

 
 
%HVWH�OH]HU��]RQ�VWHHN�GRHW�SLMQ�HQ�MHXNW�KHODDV� 
Maar denk ook aan het goede doel. 
Schakel uit uw kleinzerig gevoel: 
Word ook bloeddonor van zoQ�IUDDLH�JRXGRRJGDDV� 
 
Gerard Compiet 
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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 onderzoek, of een samenvatting daarvan, presenteren.  

De voorgestelde lengte is 1000²1200 woorden. Graag met relevante illustraties. 
 

 

 

Amfibieën tellen op Gijzenrooi 

Vivian Maas, Brabants Landschap 

Figuur 1: Gijzenrooische Zegge met de locatie van plot 1113 (rood omcirkeld).

 

Inleiding 
 

Al meer dan twintig jaar inventariseert de Poelen-

werkgroep Eindhoven amfibieën op de ´Gijzenrooi-

sche Zeggeµ van Brabants Landschap, bij velen be-

NHQG�DOV�´*LM]HQURRLµ��,Q�KHW�JHELHG�OLJJHQ�WZHH�YDVWH�

telgebieden die aangemeld zijn bij het Meetnet Amfi-

bieën van RAVON dat deel uitmaakt van het landelij-

ke Netwerk Ecologische Monitoring. Met deze groep 

van meetnetten worden de populatieontwikkelingen 

in de Nederlandse flora en fauna gevolgd.  
 

In dit artikel worden de resultaten van 22 jaar moni-

toring in één van deze telgebieden (plot 1113) bespro-

ken. In dit telgebied liggen 14 poelen, waarvan het 

merendeel zich bevindt in een kleinschalig cultuur-

landschap met akkers, graslanden, hagen, houtsingels 

en kleine bosschages (figuur 1).  

 

 

 

 

Inventarisatiemethode 
 

Voor de monitoring wordt de methode uit de ´+DQG-

leiding voor het Monitoren van Amfibieën in Neder-

ODQGµ�XLW������YDQ�5$921�JHYROJG��$OOH�SRHOHQ�ZRU-

den ieder jaar, in de periode maart tot en met augus-

tus/september, minimaal vier keer geïnventariseerd. 

Tijdens elk bezoek aan het telgebied is een combina-

tie van verschillende methoden toegepast om alle 

soorten te kunnen waarnemen. Deze combinatie van 

PHWKRGHQ�YDOW�VDPHQ�WH�YDWWHQ�DOV�´HHUVW�OXLVWHUHQ��

GDQ�NLMNHQ�HQ�GDDUQD�YDQJHQµ��(ON�ZDWHU�GDW�EH]RFKW�

wordt, wordt voorzichtig benaderd, waarna op enkele 

meters afstand vanaf de oever geluisterd wordt naar 

roepende mannetjes of plonzen in het water van 

Groene kikkers. Vervolgens wordt de oever afgelopen, 

waarbij gezocht wordt naar eieren en larven en vol-

wassen dieren onder stenen, takken, enzovoorts. 
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Figuur 2: Leden aan het werk 
 

Bij een avondbezoek worden de open plekken in het 

water met een zaklamp afgezocht naar salamanders. 

Tot slot wordt het schepnet een aantal malen door 

het water gehaald om een compleet beeld te krijgen 

van de aanwezige dieren (E. Goverse et al, 2015).  
 

Van iedere inventarisatie is de datum, tijd en het 

nummer van de geïnventariseerde poel genoteerd. 

Van de waarnemingen zijn soort, aantal, stadium 

(adult, subadult, juveniel, larve, ei) en, indien moge-

lijk, geslacht vastgelegd. Van het begin in 1997 tot  

en met 2012 is echter alleen de presentieklasse van 

de verschillende amfibieënsoorten genoteerd, van 0  

(soort ontbreekt) tot 3 (soort is zeer algemeen), ter-

wijl vanaf 2013 alleen exacte (geschatte) aantallen 

genoteerd zijn.  

Analyse van de gegevens 
 

Voor een analyse van de verzamelde gegevens zijn 

de waarnemingen van de 14 poelen samengenomen. 

Hierdoor ontstaat een beeld van de ontwikkelingen 

in het hele telgebied. Omdat er voor de jaren 1997 

t/m 2012 geen aantallen beschikbaar zijn, zijn deze 

gegevens alleen gebruikt om de aanwezigheid van de 

verschillende soorten over deze periode in beeld te 

brengen. Voor de periode 2013 t/m 2019 is ook de 

aanwezigheid van de soorten bepaald door een waar-

neming van een soort in een jaar als aanwezigheid 

van deze soort te zien. 

Met de telgegevens uit de periode 2013 t/m 2019 is 

vervolgens een draaitabel gemaakt om de aantallen 

per soort, per jaar inzichtelijk te krijgen en de totale 

aantallen amfibieën per jaar. Vanuit deze tabel zijn 

vervolgens grafieken gemaakt om trends in beeld te 

kunnen brengen.  

Resultaten 
 

In het telgebied waren in de periode 1997 t/m 2019 

8 soorten amfibieën aanwezig. Vier van deze soorten 

zijn al vanaf het begin van de monitoring aanwezig, 

de overige soorten werden een jaar later waargeno-

men of, in het geval van de Heikikker en Poelkikker, 

8 of 11 jaar later (tabel 1). Wellicht zijn de Bruine 

kikker en Gewone pad in het eerste jaar gemist tij-

dens de inventarisaties. Van de Heikikker is daar-

QDDVW�EHNHQG�GDW�GH]H�VRRUW�DO�LQ�GH�MDUHQ�·���YDn  

de vorige eeuw aanwezig was in het gebied. Mogelijk 

hebben de Heikikkers het telgebied pas later ontdekt 

of zijn ze hier terug van weggeweest. Op de Poelkik-

ker na, waren alle soorten ook in 2019 nog aanwezig 

in het telgebied.  

In totaal zijn in het telgebied in de periode 2013 t/m 

2019 607 amfibieën geteld, met in de top 3 de Groe-

ne kikker (spec.), Kleine watersalamander en Alpen-

watersalamander (tabel 2).
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Tabel 1: Aanwezigheid van amfibieënsoorten in de periode 1997 t/m 2019 (22 jaar)

 
 

Soort Aantal waarnemingen 

Groene kikker (spec.) 142 
Kleine watersalamander 123 
Alpenwatersalamander 103 
Heikikker 80 
Rugstreeppad 67 
Bruine kikker 54 
Gewone pad 38 

 
 

Tabel 2: Totaal aantal waarnemingen per soort in  

                 de periode 2013 t/m 2019 
 

Opvallend is dat de Gewone pad en Bruine kikker, 

die gezien worden als algemeen voorkomende 

soorten, onderaan het lijstje eindigen. Het totale 

aantal amfibieën in het telgebied laat, ondanks de 

dip in 2016 en 2017, een duidelijk stijgende lijn zien 

(figuur 2). 
 

Wanneer de aantallen per soort, per jaar naast elkaar 

gezet worden (figuur 3), valt op dat alle soorten, 

behalve de Gewone pad, ieder jaar waargenomen 

zijn. Daarnaast is de Alpenwatersalamander vanaf 

2018 ineens flink in aantal toegenomen, terwijl de 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2: Ontwikkeling van het totaal aantal 

               waargenomen amfibieën in het telgebied 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aantallen waargenomen Heikikkers juist vanaf 2015 

afgenomen zijn. Ook de Rugstreeppad nam de eerste 

jaren in aantal toe, maar laat in 2017 ineens een flin-

ke afname zien. In 2018 en 2019 zitten de aantallen 

echter alweer bijna op het niveau van 2016.  
 

Verder kan uit de grafiek opgemaakt worden dat de 

dip in 2016 vooral veroorzaakt wordt door flink 

lagere aantallen van de Kleine watersalamander en 

Groene kikker. In 2017 zijn de Gewone pad en Rug-

streeppad verantwoordelijk voor de dip in totale 

aantallen amfibieën.  

 
 
 
 
 

Figuur 3: Aantallen waargenomen individuen per soort, per jaar in de periode 2013 t/m 2019 
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Discussie  
 

Het aantal waarnemingen van soorten in een telge-

bied geeft slechts een indicatie van het daadwerke-

lijk aanwezige aantal dieren in een gebied en aantal-

len kunnen (zeker bij koortellingen) door de tellers 

over- of onderschat zijn. De aantallen kunnen hier-

door in werkelijkheid hoger of lager liggen dan de 

aantallen waarnemingen die in dit artikel in beeld 

gebracht worden. Daarnaast kunnen de tellers in 

bepaalde jaren soorten (zoals de Gewone pad in 

2017) over het hoofd gezien hebben en zouden er 

verkeerde determinaties gedaan kunnen zijn. Een 

Groene kikker zou bijvoorbeeld voor een Poelkikker 

aangezien kunnen zijn, of andersom.  

Ondanks deze kanttekeningen, geven de telgegevens 

een goed beeld van de ontwikkelingen in het totale 

aantal amfibieën in het telgebied en de aantallen per 

soort.  
 

Dankwoord 
 

Onze dank gaat uit naar de leden van de Poelenwerk-

groep Eindhoven die zich al bijna 25 jaar lang inzet-

ten voor de amfibieën op Gijzenrooi en de Stratumse 

Heide (daar ligt ook een vast telgebied). Dankzij de 

gegevens die zij verzamelen en hun adviezen, kun-

nen we een vinger aan de pols houden en, indien  

mogelijk, ingrijpen wanneer een soort sterk in  

aantal achteruitgaat. 

 

 

 

Vogelgeluiden herkennen met de BirdNet App 

Ella Haven 
 

 

Hoe kunnen computers vogels leren herkennen aan de 

geluiden die ze maken? Door middel van de gratis App 

´%LUG1HWµ wil het Ornithologische Laboratorium van 

Cornell University samen met de Technische Universi-

teit Chemnitz het antwoord op deze vraag vinden. 
 

BirdNet is er zowel voor Apple als Android smart-

phones. Met BirdNet kun je geluiden opnemen en dan 

krijg je met een waarschijnlijkheidsscore variërend 

van onzeker tot vrijwel zeker de vogel(s) te zien die 

daar bij hoort.  
 

Omdat BirdNet wereldwijd gebruikt kan worden, is het 

handig om bij de installatie aan te geven in welke regio 

je bent, dan zijn de determinaties betrouwbaarder. Je 

kunt nog meer instellen, zoals de taal van de vogelna-

men, de soortenselectie die door het jaar heen te zien 

is, of alleen de vogels die in de actuele week te ver-

wachten zijn. Ook zijn er verschillende gevoeligheden 

in te stellen voor de opnames, de versterking van het 

geluid, en de maximale frequentie. Ook de manier 

waarop de geluiden worden weergegeven in het spec- 

trogram, het visueel weergegeven geluid, kan worden 

ingesteld. Zo kun je de geluiden selecteren die je gea-

nalyseerd wil hebben. Verschillende geluiden geven 

verschillende plaatjes 

 

Als je je locatie aanzet wordt deze meegenomen in je 

observaties, deze worden bewaard en je kunt ze later 

terugkijken. Als je de locatie uit hebt staan, gebruikt 

BirdNet de laatste locatie als vindplaats. 
 

Hoe goed werkt BirdNet? Voor een beginnende vo-

gelaar zoals ik is dit een geweldige hulp. Je ziet en  

hoort in de verte een roofvogel, en door de App zie  

je dat het waarschijnlijk een Buizerd is. Je fietst er- 

 

 

 

 

 

gens en je hoort heel druk gepiep en gekwetter. Er 

blijken vrijwel zeker Putters en zeer waarschijnlijk 

ook nog Sijsjes in de bosjes te zitten. Als je weet waar 

je naar moet zoeken, dan maakt deze tool het herken-

nen van vogels een stuk makkelijker. Zo heb ik al op 

verschillende plekken in mijn buurt Putters kunnen 

vinden, en kwam ik ook Rietgorzen, de Kleine kare- 

kiet en een Zwartkop tegen. 
 

Werkt BirdNet altijd? Vooral als er meerdere vogels 

door elkaar te horen zijn neemt de betrouwbaarheid 

af. Huismussen worden altijd herkend en soms is dat 

de enige vogel die eruit springt voor BirdNet. Jammer, 

want de Huismus is denk ik voor bijna iedereen wel 

herkenbaar. Dat vraagt dus om de te analyseren ge-

luiden nog beter te selecteren. Ook als het hard waait, 

er gepraat wordt of er andere harde achtergrondge-

luiden zijn, werkt de App niet zo goed. Het systeem 

leert nog, wat ook betekent dat het je ook vraagt of de 

voorgestelde vogel klopt. Je kunt direct  feedback 

geven. Zo ben je samen met de App aan het leren. 
 

BirdNet staat op je smartphone en is dus makkelijk 

mee te nemen als je gaat wandelen of fietsen. Je krijgt 

geen reclame of andere meldingen te zien. Je verbruikt 

wel wat mobiele data als je het gebruikt, in mijn geval 

was dat 53,37 MB bij 88 observaties. Het batterijge-

bruik is niet overdadig. Het is gemakkelijk te gebrui-

ken als je daar zin in hebt en ik vind ineens vogels die 

ik anders nooit zou ontdekken. Bij mij blijft BirdNet 

op mijn smartphone en ik merk dat ik het elke keer 

dat ik buiten ben wel een keer gebruik. Leuke App! 

Een aantal screenshots van BirdNet staat op de 

volgende pagina. 
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Flora en fauna op vier natuurontwikkelingsterreinen  
ten zuiden van de Stippelberg ² Deel 2 
Jan Kersten en Riek van den Bosch 

)RWR·V��-DQ�.HUVWHQ 

Flora  
 

Inventarisatie van de flora  

In juni 2011 zijn wij begonnen met het inventari-

seren van de vaatplanten en mossen op alle vier de 

velden. Als er zich later nieuwe soorten aandienden 

werden deze alsnog bijgeschreven. 

 

 
Ligging van de vier velden 
 

Een aantal Rode Lijstsoorten hebben we per GPS in-

gemeten en de coördinaten op kaart in het verslag 

geplaatst zodat de beheerders hiermee rekening kun-

nen houden bij geplande ingrepen.  
 

Mossen  

In totaal leverde de inventarisatie 44 soorten mos op. 

Er stonden 3 soorten op de toen geldende Rode Lijst.  

Van de mossen zijn dat Flesjesmos (Blasia pusilla), 

Grote viltmuts (Pogonatum urnigrum) en Geel hauw-

mos (Phaeoceros carolinealis), alle in de categorie 

Kwetsbaar.  

Grote viltmuts 

Flesjesmos 
 

Andere bijzondere mossen waren o.a. Gewoon hauw-

mos (Anthoceros agrestis), Hol moerasvorkje (Riccar-

dia incurvata) en Kropgoudkorrelmos (Fossombronia 

foveolata). 
 

Vaatplanten  

In totaal noteerden wij 198 soorten vaatplanten 

waarvan 5 op de toen geldende Rode Lijst. Van de 

vaatplanten zijn dat Dwergviltkruid (Logfia minima), 

Jeneverbes (Juniperus communis) en Waterdrieblad 

(Menyanthes trifoliata) uit de categorie Gevoelig en 

Borstelkrans (Clinopodium vulgare) en Gaspeldoorn 

(Ulex europaeus) uit de categorie Kwetsbaar.  

 

Borstelkrans 
 

Andere bijzondere planten waren o.a. Beemdooie-

vaarsbek (Geranium pratense), Geel nagelkruid 

(Geum urbanum), Gele kamille (Anthemis tinctoria), 

Kleine zonnedauw (Drosera intermedia), Gewone 

pastinaak (Pastinaca sativa), Slangenkruid (Echium 

vulgare), Watercrassula (Crassula helmsii) en Bezem-
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brem (Cytisus scoparius cultivar Andreanus). Met 

uitzondering van Kleine zonnedauw en Watercras-

sula zijn deze soorten ingezaaid of aangeplant en 

zeggen ze dus niets over de natuurkwaliteit van het 

betreffende veld.  
 

 
Kleine zonnedauw 
 

Van Dwergviltkruid, dat hier massaal voorkwam en 

in 2020 nog steeds voorkomt, mogen we aannemen 

dat het spontaan gekomen is en dus een goede indi-

cator van natuurkwaliteit.  
 

Dwergviltkruid 
 

Watercrassula is een exoot die, na een voorzichtig 

begin, inmiddels de poel op Veld 4 geheel overwoe-

kerd heeft en waarvan we in 2019, ook in de droog-

gevallen poel op Veld 1 een kleine populatie hebben 

gevonden.  
 

 
Watercrassula 

Struikhei (Calluna vulgaris) is op Veld 1 en 3 ge˩nt 

door van elders aangevoerd maaisel uit te strooien; 

deze heeft zich plaatselijk goed ontwikkeld.  

 

Paddenstoelen 

Paddenstoelen, vruchtlichamen van zwammen 

(Fungi), hebben we niet systematisch ge˫nventari-

seerd, maar enkele bijzondere soorten hebben we 

wel genoteerd.  
 

De zeer zeldzame Zandaardtong (Geoglossum 

arenarium) staat volgens de Rode Lijst paddenstoe-

len in de categorie Ernstig Bedreigd. Deze grillig 

knotsvormige vruchtlichamen waren vaak maar  

een centimeter groot maar staken, door hun intens 

zwarte kleur, goed af op het geelbruine zand. 
 

Zandaardtong 
 

De Heideknotszwam (Clavaria argillacea), Rode  

Lijst Kwetsbaar, en het Blauwgroene trechtertje 

(Omphalina chlorocyanea) kwamen op Veld 1 en 3  

in meerdere jaren met tientallen tot honderden 

exemplaren voor. Deze soorten zijn wel spontaan 

gekomen en geven een duidelijke indicatie over de 

kwaliteit van de bodem van deze op de Peelhorst 

gelegen velden. Deze paddenstoelen stonden op  

zeer arme, grindrijke grond waarvan de bouwvoor  

is afgegraven.  
 

Heideknotszwam 

 



 29 

 
 

Verspreiding van bijzondere paddenstoelen op  
Veld 1 op 27 en 29 oktober 2014 
Bij een gerichte zoekactie in het voorjaar van 2020 

naar het minuscule Roze grondschijfje (Roseodiscus 

formosus), dat lijkt te parasiteren op Gewoon purper-

steeltje (Ceratodon purpureus), kon deze zeldzame 

Rode Lijstsoort uit de categorie Gevoelig ook nog 

worden bijgeschreven. Roze grondschijfje zag ik een 

aantal keren staan, ook op andere plaatsen, tussen 

afgestorven Gewoon purpersteeltje, dit lijkt niet 

toevallig te zijn. 

 
Roze grondschijfje 
 

Naschrift over de flora  

De pioniersoorten hebben inmiddels plaats gemaakt 

voor meer stabiele populaties en dat zou bos zijn 

geweest als er niet regelmatig werd ingegrepen in de 

vorm van maaien en afvoeren, verwijderen van 

boomopslag en ook door schapenbegrazing. In de 

afgelopen negen jaren hebben we de flora aanzienlijk 

zien veranderen op deze vier velden. Veel kruidach-

tige planten zijn verdwenen en kleine boompjes zijn 

aanzienlijk groter geworden.  
 

Het zien van de natuurontwikkeling, maar vooral ook 

de ontdekking van de eerste Kleine zonnedauw, die 

inmiddels rondom de poel op Veld 1 een aanzienlijke 

populatie heeft ontwikkeld, en de zeldzame padden-

stoelen, deden ons bijzonder deugd.     

Geleedpotigen 
 

Spinachtigen (Arachnida)
 

De Inventarisatie van spinnen  

Voor zover dit voor ons mogelijk was hebben we ook 

de verschillende soorten spinnen in het veld geno-

teerd of op foto vastgelegd voor latere determinatie 

thuis en als bewijs.  
 

 
Wolfspin Ƃ met pas uitgekomen jongen en eipakket 

 

 

 

Als hulpmiddel hebben we wel een omgekeerde 

paraplu gebruikt om spinnen en ook andere beestjes 

op te vangen die van takken van bomen werden 

geklopt, of van hoge planten. In totaal heeft dit 82 

spinachtigen opgeleverd, waarvan 1 teek, 1 mijt, 6 

hooiwagens en 74 spinnen. Een aantal soorten, zoals 

o.a. de meeste wolfspinnen, zijn zonder genitaal-

onderzoek niet met zekerheid op naam te brengen 

en dat is niet gedaan. Een deel van de waarnemingen 

wordt hier nader toegelicht.  
 

Teken (Ixodida)  

Van Nederland zijn 15 soorten teken bekend. Welke 

soort wij tijdens onze bezoeken, en later vaak ook 

op ons lichaam, zagen is niet precies bekend. Naar 

6RRUWHQUHJLVWHU�RSJHVWXXUGH�IRWR·V�NRQGHQ�QLHW�

worden gevalideerd door het ontbreken van een 

soortspecialist.  
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Teken ƂƂ�en ƃƃ 
 

 
De snuit van een teek, met weerhaken 
 

Trombidiformes, een orde van mijten  

Mijten zijn minuscuul kleine spinachtige beestjes 

waarvan de aanwezigheid o.a., in de vorm van gallen, 

op allerlei planten zichtbaar kan zijn. Zo vormt de 

Brembolletjesgalmijt (Aceria genistae), vaak massaal, 

door fijne beharing wit uitziende, grillig gevormde 

gallen aan Brem (Cytisus scoparius).  

 

 
Brembolletjesgalmijt  
 

Hooiwagens (Opiliones)  

Hooiwagens zijn spinachtige dieren, waarbij evenals 

bij teken en mijten, de kop, borststuk en achterlijf 

een geheel vormen. Ze hebben twee enkelvoudige 

ogen die op een oogheuvel geplaatst zijn. Van 

Nederland zijn 37 soorten hooiwagens bekend. Op 

de vier velden kwamen er zes regelmatig in beeld.  

 

  
Gewone hooiwagen (Phalangium opilio), paring 
 

Echte spinnen (Aranae)  

Van spinnen zijn in Nederland 681 soorten bekend. 

Zij vormen het grootste aantal waargenomen spin-

achtigen op de onderzochte velden, en ook de meest 

spectaculaire. Bij echte spinnen zijn het kop-borst-

stuk en het achterlijf duidelijk van elkaar te onder-

scheiden. De meeste hebben acht ogen, maar som-

mige zes. 
 

Trechterspinnen (Agelenidae)  

De Gewone doolhofspin (Agelena labyrinthica) was 

rijk vertegenwoordigd in de hogere vegetatie op alle 

velden.  
 

 
Gewone doolhofspin Ƃ 
 

Kraamwebspinnen (Pisauridae)  

De grootste aangetroffen spin, ook de grootste spin 

van Nederland, was de Gerande oeverspin (Dolome-

des fimbriatus) die zich ophoudt in vochtige tot natte 

milieus zoals bij de poelen van Veld1 en Veld 4.  

De iets kleinere, nauw verwante, Kraamwebspin 

(Pisaura mirabilis) kwam elk jaar op alle velden alge-

meen voor, deze soort is minder kritisch wat betreft 

biotoop. De Kraamwebspin en ook de Gerande oever-

spin doen aan kraamzorg. De vrouwtjes hangen hun 

eipakket op in een tentvormig spinsel en houden  
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hierop toezicht totdat de jongen zijn uitgekomen  

en zich hebben verspreid in de omgeving.  

 

 
Gerande oeverspin Ƃ 
 

 
Kraamwebspin Ƃ met eicocon 
 

 

Kraamwebspin Ƃ in haar tentvormig spinsel 
 

Kruisspinachtigen (Araneidae)  

De kruisspinachtigen vormden met 15 soorten de 

grootste familie op de vier velden. Hiervan waren de 

Brede wielwebspin (Agalenatea redii), de Driestreep-

spin (Mangora acalypha), de Gewone/Tweeling kom-

kommerspin (Araniella cucurbitina/opisthographa), 

de Kruisspin (Araneus diadematus), het Maskerspin-

netje (Zilla diodia), de Viervlekwielwebspin (Araneus 

quadratus) en de Wespspin (Argiope bruennichi) vaak 

te zien.  

  
Maskerspinnetje ƃ op de paraplu 

 

 
Viervlekwielwebspin Ƃ 

 

Springspinnen (Salticidae)  

Ook de springspinnen met 10 soorten waren vaak te 

zien. Het meest voorkomend waren de Eikenspring-

spin (Ballus chalybeius) die voornamelijk op eiken te 

vinden is, en de Gehaakte blinker (Heliophanus 

cupreus) die zich vooral liet zien in de vegetatie.   
 

 
Gehaakte blinker ƃ op de paraplu 
 

Op Veld 2 zagen we in 2011 een Bosmierspringspin 

(Myrmarachne formicaria). Deze gespecialiseerde 

jager op bosmieren (Formica spec.) is zodanig toe-

gerust voor zijn jachttechniek dat je al goed moet 

kijken om te zien of je met een spin te maken hebt 
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of met een bosmier. Bosmierspringspinnen zijn  

actief jagende spinnen die mieren besluipen en  

bespringen en dan doden met het gif uit hun gif-

klauwen. 
 

 
Bosmierspringspin Ƃ  
 

Kogelspinnen (Theridiidae)  

We hebben 12 soorten kogelspinnen genoteerd, 

waarvan de Gewone tandkaak (Enoplognatha ovata) 

en de Kleine wigwamspin (Theridion sisyphium) het 

meest in beeld kwamen. De Kleine wigwamspin zat 

vaak onder een soort van gesponnen tentje dat opge-

hangen was oude plantenstegels. Een mooie kogel-

spin, bewoner van warme droge terreinen, is de Hei-

desteatoda (Asagena phalerata) die we op Veld 1 en 

2 zagen waar ze zich snel verplaatsten op kale 

plekken op de bodem. 
 

 
Kleine wigwamspin Ƃ met eicocon in haar wigwam  
 

 
Heidesteatoda Ƃ  

Wolfspinnen (Lycosidae)  

Wolfspinnen vormen een grote groep van spinnen 

die meestal alleen met genitaalonderzoek op naam te 

brengen zijn. Een uitzondering daarop is de Gewone 

zandwolfspin (Arctosa perita). Deze prachtige spin 

vertrouwt heel sterk op haar schutkleur waardoor ze 

bij voorzichtig naderen stil blijft zitten. De meeste 

andere soorten van deze familie rennen dan vaak 

snel weg.  
 

 
Gewone zandwolfspin Ƃ  
 

Soorten uit deze familie doen aan een soort van 

kraamzorg. De vrouwtjes dragen een eipakket aan 

hun spintepels mee en verzorgen dit goed tot de 

jongen uit zijn gekomen. Als de jonge spinnetjes uit 

het ei komen klimmen ze meteen op het achterlijf 

van de moeder. Als hun meegekregen voedselvoor-

raad op is verlaten ze deze en moeten dan op eigen 

pootjes verder door het leven. 
 

  
Wolfspin Ƃ met uitkomende jongen 
 

Bijzondere spinnen  

De Prachtlynxspin (Oxyopes ramosus) is voor ons 

wel de meest fascinerende spin. Deze spin is prach-

WLJ�JHWHNHQG�HQ�UHQW�HQ�VSULQJW�DOV�HHQ�¶/\Q[·��KHW�

bekende katachtige roofdier, zo snel door de vege-

tatie op zoek naar prooi. Op alle vier de velden 

hebben we deze spin wel één of meerdere keren 

gezien.  
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Prachtlynxspin Ƃ met strekspin als prooi  
 

Een zeer klein spinnetje met een perfecte schutkleur 

dat leeft van andere spinnen is de Gevorkte spinnen-

eter (Ero furcata). We zagen hem in 2014 op Veld 2, 

of beter gezegd thuis op de uitvergrote foto. Met zijn 

zeer sterke gif kan hij aanzienlijk grotere spinnen 

doden en daarna leegzuigen.  
 

 
Gevorkte spinneneter Ƃ  
 

Een wel heel bijzondere kogelspin was de Zwarte 

galgspin (Lasaeola tristis) in 2012 op Veld 1 en in 

2016 op Veld 2. Van deze minuscule spin heb ik een 

foto gemaakt zonder dat ik het wist. Ik had namelijk 

een foto gemaakt van een Rode bosmier (Formica 

spec.) die hing aan een spinseldraad in een jong 

dennenboompje.  
 

 

Zwarte galgspin Ƃ met bosmier als prooi 
 

Toen ik de foto later thuis uitvergroot op het beeld-

scherm zag viel me een zwart bolletje op dat zat bij 

de mier en dat bleek dus een Zwarte galgspin te zijn. 

Ook deze spin is gespecialiseerd in het vangen van 

bosmieren, maar dan op een heel andere manier, met 

een spinseldraad waaraan de bosmier wordt opge-

hangen als zij daarmee in aanraking komt.  
 

Spinnen fotograferen en observeren 

'RRU�KHW�PDNHQ�YDQ�IRWR·V�]LH�MH�RRN�pas goed hoe 

mooi deze dieren zijn. Ook ben je daardoor intensief 

bezig met een spin en ontdek je allerlei gedragsken-

merken zoals jacht- en paringsgedrag en ook bio-

toopvoorkeuren van de soort spin. Tijdens de paring 

van sommige soorten spinnen, o.a. de Gewone krab-

spin (Xysticus cristatus) en de Wespspin (Argiope 

bruennichi), zie je ook het verschil in grootte en 

tekening tussen mannetjes en vrouwtjes wat deter-

minatie makkelijker kan maken. Soms lijken de 

mannetjes in het geheel niet op de vrouwtjes. 

 

 
Gewone krabspin, paring. Het vrouwtje eet intussen 

van een Rozenkever en het veel kleinere mannetje 

doet zijn mannelijke plicht 
 

Naschrift 

1DDU�6RRUWHQUHJLVWHU�RSJHVWXXUGH�IRWR·V�YDQ�teken 

konden helaas niet gevalideerd worden door het 

ontbreken van een soortspecialist. Om alle spinnen 

op naam te kunnen brengen moet je de dieren doden 

om genitaalonderzoek te doen, maar het gaat ons te 

ver om deze prachtige dieren te doden alleen voor  

de naam. Wij kunnen met minder dan alles ook 

tevreden zijn. 0HW�GH�IRWRJLGV�¶6SLQQHQ�YDQ�(XURSD·�

van Heiko Bellmann aangevuld met internet, waar 

vaak Soortenregister werd geraadpleegd, kun je al 

aardig wat spinnen op naam brengen. 
 

Als je er de tijd voor neemt dan zijn er in de natuur, 

ook dicht bij huis, nog zoveel mooie dingen te bele-

ven. Spinnen zijn bijzonder boeiende studieobjecten 

met hun verrassende vormen, kleuren en gedrag en 

waren dan ook een zeer aangenaam onderdeel van 

onze inventarisatierondes. Wie het kleine niet eert  

is het grote niet weerd« 
 

Opmerking 

Voor meer gegevens over deze inventarisaties, waar-

onder waarnemingstabellen, zie de ´.HQQLVEDQNµ 

op de website van de KNNV-afdeling Eindhoven.
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Verslag reis Nieuw-Zeeland, winter 2019 ² 2020 
 

Deel 6: Spoorwegen in Nieuw-Zeeland 

Marijke van Noort 

Opmerking van de redactie: De KNNV is geen reisor-

ganisatie en de Venkraai geen reisgids, maar in tijden 

van Covid 19, met aanvankelijk minder kopij, hebben 

ZLM�0DULMNH·V�reisbeschrijvingen graag opgenomen.  

De reeks wordt met dit artikel afgesloten. 
 

Aan het eind van de 19e eeuw en in het begin van de 

20ste eeuw liepen er over het Zuidereiland van Nieuw-

Zeeland behoorlijk wat spoortrajecten. Door de op-

komst van vrachtwagens, die voornamelijk hout ver-

voeren, zijn veel trajecten in onbruik geraakt. Vanuit 

Christchurch is er nog een spoorverbinding naar 

Picton en Blenheim in het noorden van het zuider-

eiland, the Coastal Pacific, en de TranzAlpine Train  

die dagelijks heen en weer rijdt via Arthurs pass naar 

Greymouth. Veel andere sporen zijn, vanwege hun 

geringe verval, omgebouwd tot fietspaden en bieden 

de sportieve toerist tochten door prachtige omgevin-

gen en langs historische plaatsen. In deze Venkraai 

een verslag van ongekende vergezichten, waar u wel-

licht nooit zult komen.  
 

Coastal Pacific 
 

De Coastal Pacific sluit in Picton aan op de overtocht 

van het Noordereiland naar het Zuidereiland, over de 

Cook straat. Via Blenheim voert deze trein je in ruim  

6 uur langs de kust, vaak op slechts enkele tientallen 

meters van de zee, langs zeehonden en meeuwenko-

lonies. 
 

Hoewel de trein per dag maar één keer heen en weer 

ULMGW��]LMQ�ZH�KHP�¶V�PRUJHQV�WHJHQJHNRPHQ�RS�]LMQ�

tocht. Wij reden met de camper over de SH (State High-

way) 1 zuidwaarts, de trein noordwaarts en als de 

kustVWURRN�]R·Q�����PHWHU�EUHHG�LV��RI�VRPV�]HOIV�

maar 30 meter, kun je elkaar niet missen.  
 

Tranzalpine Express 
 

De mooiste treinrit in NZ, en waarschijnlijk een van  

de mooiste tracés ter wereld, is de route van de Tranz-

Alpine Express, die eenmaal per dag 223,8 km (enkele 

reis) heen en weer rijdt van Christchurch (vertrek 8:15 

am) naar Greymouth (aankomst 13:05, vertrek 14:05 

terug naar Christchurch). Kiwirail biedt deze reis aan 

als een van hun Great Journeys. Ook al zijn er niet veel 

treintochten in NZ en ben je al gauw de mooiste, het is 

echt bijzonder. Je hoeft niet naar NZ om een indruk te 

krijgen van deze prachtige route: Youtube is je vriend. 

Wij reden met onze camper over SH 73, the Great 

Alpine Highway, die ongeveer dezelfde route volgt. 

Aanvankelijk rijdt de trein door het dal van de vlech-

tende Waimakariri Rivier. Deze rivier mondt even bo-

ven Christchurch, bij Kaiapoia, uit in de Stille Oceaan. 

Prachtig blauw water in een bedding met heel, heel 

veel grind.  

Als de heuvels naderen, bij Springfield, kiest de trein 

een andere, meer afgelegen route, om ruim 60 km 

noordelijker weer bij SH 73 te komen. Hier wordt de 

Waimakariri verlaten en gaat de tocht verder langs 

Bealey River naar Arthur·s pass. Daar zijn wij in de 

VWURPHQGH�UHJHQ�QDDU�'HYLO·V�3XQFK�%RZO�JHZDQdeld. 
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Nou ja, gewandeld, het eerste stukje was nog vlak, 

voor de rest was het trappen klimmen, die dan wel 

weer goed zijn aangelegd door het Department of 

Conservation. Die rHJHQ�LV�JHHQ�WRHYDO��$UWKXU·V�SDVV�

ligt hoog en het regent hier bijna altijd. 
 

:LM�NDPSHHUGHQ�HYHQ�YRRUELM�$UWKXU·V�SDVV�LQ�-DFN-

sons, waar het gematigd regenwoud letterlijk achter  

de camping begon, slechts gescheiden door een hou-

ten hekje. Opvallend op deze camping waren een soort 

grote houten schuren zonder deur, waarin je je tent 

GURRJ�NRQ�QHHU]HWWHQ��'DW�JHHIW�WH�GHQNHQ«�-H�NRQ�HU�

RRN�¶V�DYRQGV�QDDU�GH�JORHLZRUPHQ�JDDQ�NLMNHQ��PDDU�

het regende zo dat we dat allemaal gemist hebben. Een 

paar dagen later hebben we gloeiwormen gezien bij 

een nat dalletje in Hokitika. Dat is één van de bekende 

plaatsen om deze beestjes te zien. Dat wil zeggen, de 

beestjes zelf zie je niet, wel het oplichtende deel van 

de achterlijfjes. Dit verschijnsel heet bioluminiscentie 

en komt bij verschillende geslachten voor. Het enzym 

luciferase bindt zuurstof aan luciferine, in aanwezig-

heid van magnesiumionen, waarbij energie wordt gele-

verd door het verbreken van een fosfaatbinding in ATP 

(Adenosine Tri Phosfaat).  
 

Vuurvliegjes, Lampyrus noctiluca, zijn eigenlijk kevers. 

Ze zijn een onsmakelijke prooi en de lichtsignalen zijn 

een waarschuwingssignaal voor oneetbaarheid: een 

aposematisme.  Ook wordt gedacht dat de signalen 

een vorm van communicatie zijn. In Nederland kun je 

op windstille, zwoele zomeravonden vuurvliegjes 

treffen in het Geuldal, Gulpdal en het Geleenbeekdal. 

Andere Lampyridae zijn Elateridae, Pheugodidae en 

Rhagophtalmidae. (dat heb ik niet van mezelf) 

In Nieuw-Zeeland gaat het vrijwel altijd om de larve 

van een vliegje, geen kever, de Arachnocampa lumi-

nosa. De langgerekte, groene larven spinnen dunne 

draden, waarlangs ze kleverige druppeltjes laten zak-

ken om tijdens vochtige avonden of in vochtige grot-

ten, hun prooi te vangen. Hoe hongeriger ze zijn, hoe 

helderder het licht. Dit kan varieren van groen tot 

oranje. De Maori noemen de gloeiwormen Titiway 

(over water schijnend). De bekendste plaats om gloei-

wormen te treffen is in de grotten van Waitomo, waar 

je met een bootje doorheen vaart. Commerciële uitbui-

ting, vindt een vriend van ons. Per kayak zijn de gloei-

wormgrotten van Te Anau en Waimarino te bezoeken. 

In de omgeving van Westport kun je vanuit Charleston 

gloeiwormen zien in het Paparoa National Park. Verder 

tref je gloeiwormen op het noordereiland in de Kawiti 

grotten in de Bay of Islands en in de buurt van Cam-

bridge bij het Karapiro meer.  
 

Ook de Tranzalpine Express, met zijn mooie KiwiRail  

logo, hebben we zien rijden: we troffen de moderne 

trein toen hij het station van Greymouth, het eind-

punt, in kwam rijden.  
 

 

 

Verder hebben we in Greymouth vooral goede herin-

neringen aan ons bezoek aan Monteith Brewery, lekker 

borrelen en een hapje eten bij de lokale westcoast 

brouwerij.  
 

Taieri Gorge line 
 

Dunedin, de Schotse stad in het zuidoosten van het 

zuidereiland (Dunn Edin is Gaelic voor Edinburg) heeft 

sinds 1906 een prachtig station, ontworpen in Vlaam-

se Neorenaissance stijl door de spoorwegarchitekt  

van die dagen, George Troup. Vanwege de uitbundige 

versieringen was zijn bijnaam Gingerbread George.  
 

 

 

Was het een eeuw lang een belangrijk verkeerspunt,  

nu dient het station dient alleen nog maar als vertrek-

plaats voor 2 toeristische treinen: De Taieri Gorge lijn 

en de Seasider Rail Journey naar Waitati, 19 km ten 

noorden van Dunedin. Vooral door het spectaculaire 

uitzicht over Blue Skin Bay is dit stukje spoorweg een 

van de mooiste in NZ. Wij boekten de Taieri Gorge lijn, 

een retourtje naar Pukerangi dat ons zes uur zou 

NRVWHQ��0LMQ�DFKWHUQLFKWMH�EHVFKULMIW�KHW�DOV�´ERULQJµ��

saai, maar wij zijn geen 120 jaar oude treinstellen, 

ravijnen en diepe dalen gewend en het hilarische 

commentaar van de gastheer op de trein maakt veel 

goed. Avondeten meenemen, want we zouden pas om 

20 uur terug zijn in Dunedin. Er is ook een aardige 
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restauratie aan boord. Helaas is deze dienst per eind 

juni 2020 opgeheven, maar wij hebben het nog mee-

gemaakt. Ook van deze rit staan aardige filmpjes op 

Youtube.  
 

Na vertrek vanaf het station rijden we eerst zuid-

waarts door de voorsteden van Dunedin. Na de eerste 

tunnel maakt de trein een bocht naar het noordwes-

ten, rijdt een stukje door de vruchtbare Taieri vlakte 

en zoekt de Taieri Gorge op. De lijn is aangelegd als 

verbinding tussen Dunedin en het Maniototo plateau, 

voornamelijk voor agrarische doeleinden. Maniototo 

betekent bloedvlakte, verwijzend naar de Red Tussock 

(Rood Schapegras?) dat grote delen van de hoogvlakte 

van Otago bedekt. Tijdens de rit van 45 km passeren 

we verschillende spoorbruggen, verlaten stationnetjes 

en welgeteld 3 huizen, waarvan er een bewoond is en 

eentje in gebruik als vakantiewoning. Erg afgelegen, 

dit huis ligt vlak na een tunnel en als de bewoners van-

af hun privé halte naar hun huis willen lopen, moeten 

ze wel even de spoorwegen waarschuwen. Niet dat er 

veel treinen langs komen.  
 

Een verlaten stationnetje, informatiebord en een 

spoorlijn is alles wat er over is van een dorpje dat 

ruim 100 jaar geleden bestond uit 1500 inwoners, 

inclusief winkel, school en kerk. Inkomsten werden 

verkregen uit schapenteelt. 
 

 

 

150 jaar geleden zijn 6 tracés tussen Dunedin en 

Middlemarch overwogen voor de aanleg van de spoor-

lijn, vanwege het geringste hoogteverschil is gekozen 

voor de route door het ravijn. Daarmee was de aanleg 

nog niet eenvoudig, af en toe lijken de rails tegen de 

helling geplakt en de brug over een klein zijdal heeft 

zeker een jaar aanleg gekost. Hier rijdt de trein tussen 

steile rotswanden, zonder begroeiing.  
 

Eerder zagen we vanuit de trein begroeiing van wilgen 

in de rivierbedding, veel Brem en veel Douglassparren. 

Al deze soorten, meegebracht door de Schotten, zijn 

hier invasieve exoten die de oorspronkelijke begroei-

ing van Manuka en Kanuka verdringen. Gelukkig zijn 

van Manuka en Kanuka ook nog grote oppervlakken te 

vinden.  
 

 
 

Bij het eindpunt, Pukerangi, stappen enkele fietsers 

in voor de terugreis naar Dunedin. Met deze treinver-

binding keren ze terug naar de bewoonde wereld, na 

het volgen van de Otago Central Rail Trail. 
 

Otago Central Rail Trail 

 

Deze fietsroute over de oude spoorlijn tussen Clyde  

en Middlemarch inspireerde tot het ontstaan van het 

Nieuw Zeeland Fietsroute netwerk. Het traject loopt 

over de Otago vlakte en passeert vriendelijke dorpjes 

en historische plaatsen. Je kunt het 152 km lange tra-

ject in enkele dagen fietsen, maar ook in nog kleinere 

stukken opsplitsen. Ook deze spoorlijn kent weinig 

verval, mede dankzij bruggetjes, bruggen en tunnels. 

Onderweg kom je langs oude hotels, Art Deco archi-

WHFWXXU�LQ�5DQIXUO\��HHQ�´HQJLQHHULQJ�VLWHµ��YHUODWHQ�

goudzoekersstadjes en -mijnen en oude boerderijen. 

Dat klinkt allemaal heel aantrekkelijk, maar DOE HET 

NIET. De vlakte van Otago biedt geen enkele beschut-

ting, er is alleen maar Red Tussock gras, en het traject 

van de spoorlijn. 
 

 

 

De kans om dagen in de gietende regen te rijden is 

klein, want in de regenschaduw van de bergen in het 

westen, het natste deel van NZ, is dit het droogste 

deel. Er valt toch nog 360 mm per jaar, in ongeveer  

65 dagen. De luchtvochtigheid varieert tussen 67 en 

89%, dus ook geen extremen. Gelukkig ligt Alexandra, 

de tweede halte op het traject, 1550 m boven zee en 

wordt de hitte van de zomer getemperd door de hoog-

te. De gemiddelde maximumtemperatuur in januari is 

25 graden, bij een minimum van 10,8. In de winter is 

het gemiddelde maximum 8 graden en het minimum 

min 2,4. Toch spreken de mensen die in het gebied 

wonen over toeristen die bij 37 graden over de droge 

vlakte rijden, een zonnesteek oplopen, en geen idee 

meer hebben waar ze zijn. Wij volgden het traject van 

de Rail Trail met onze camper via SH 85 met een uit-

stapje naar de dorpjes Saint Bathans en Naseby via 

grindwegen. 
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,Q�*LOFKULVW·V�*HQHUDO�6WRUH��]R·Q�RXGHUZHWVH�ZLQNHO�

waar je alles kan kopen, van levensmiddelen tot visge-

rei tot kasregisters en opbergblikken, van lampen en 

fietsen tot diervoer en een ijsje, vroeg de winkelier als 

HHUVWH��´DR�\RX�NQRZ�ZKHUH�\RX�DUH"µ�Ja, duh, we heb-

ben een kaart bij ons, anders waren we hier niet eens 

gekomen. 
 

 
 

De Otago Central Rail Trail is dus geen aanrader, maar 

we hebben een alternatief: de Little River Rail Trail. 
 

Little River Rail Trail 
 

Deze 49 km lange route loopt grotendeels op zee-

niveau van Christchurch naar Little River op Banks 

Peninsula.  De enkelspoorlijn, Little River Branch ge-

naamd, was in gebruik van 1886 tot 1962 en bedoeld 

om landbouwproducten, vooral ook hout, te vervoe-

ren. Omdat er geen herplanting van bomen plaats-

vond, ging de houtindustrie achteruit en kwam de 

nadruk op landbouwproducten te liggen. Het pad 

loopt door landelijke gebieden en nederzettingen op 

de Canterbury Plains, langs de flanken van de oude 

vulkaan die het schiereiland Banks vormt, en langs de 

kustlijn van een enorme lagune, Te Waihora of Lake 

Ellesmere, en zijn kleinere tweelingbroer Te Roto o 

Wairewa of Lake Forsyth. De meren en bijbehorende 

rivieren en wetlands zijn rijk aan dieren in het wild  

en natuurlijke vegetatie.  
 

Het laatste deel van de route stijgt behoorlijk. In Little 

River kan overnacht worden en als je daarna moed 

hebt om te klimmen kun je 25 km doorfietsen naar 

Akaroa over de SH 75. Je klimt dan naar de rand van 

de vulkaankrater en daalt af naar het kratermeer.  

De beloning, in de vorm van prachtige vergezichten, 

maakt het de moeite waard. Je zou over de Summit 

Road kunnen terugkeren naar het hoogste punt, dan 

passeer je verschillende Scenic Reserves: beschermde 

uitzichten. Kleine weggetjes langs de noordkant van 

het schiereiland en rond Lyttelton harbour (Whaka-

raupo) brengen je terug naar Christchurch. 
 

Weka Pass Historic Railway 
 

=R·Q����NP�QRRUG�YDQ�&KULVWFKXUFK��YDQ�:DLSDUD�tot 

Waikari, loopt de Weka Pass Historic Railway. Het tra-

ject is 12,8 km lang en af en toe rijdt er een diesel- of 

stoomtreintje langs punten met namen als Frog Rock. 

En inderdaad, in de kalksteenformatie is een zittende 

kikker te herkennen. Ook van dit traject staan filmpjes 

op Youtube. 
 

Westcoast Wilderness trail 
 

Als het over fietstochten over oude treintrajecten gaat, 

mag de Westcoast Wilderness Trail niet ontbreken. 

Deze loopt van Greymouth naar het goudzoekersstad-

je Ross, via Hokitika en Kumara. Wij waren een paar 

dagen in dat gebied, hebben er niet gefietst maar wel 

delen van het traject gereden en gewandeld. Als  je 

wilt fietsen is een mountainbike noodzakelijk, dat is 

de standaard fiets in NZ. Van het 136 km lange traject 

is het grootste deel niet geasfalteerd, maar goed 

berijdbaar grindpad.  
 

De tekst op de website van de Westcoast Wilderness 

Trail is zeer wervend, schrijft over verborgen schatten, 

ruige kustlijnen en stoere verhalen. Het belooft gladde, 

toegankelijke en zeer populaire fietspaden: ´2S�MH�

betrouwbare fiets trek je door oeroude regenwouden, 

langs gletsjerrivieren, stemmige meren en verbazing-

wekkende moerassen. Je fietst langs vroege bos-tram-

lijnen en stroombeddingen naar oude goudzoekers-

stadjes, historische bruggen en nog veel meer. Je kunt 

het alles achter elkaar doen ² in vier dagen van onge-

veer 35 km ² of pauzes inlassen. In ieder geval is het 

een spectaculaire manier om je van besneeuwde berg-

toppen, via alpine bossen naar de woeste Tasman Zee 

WH�YHUSODDWVHQ´. 
 

Gelukkig hoef je die besneeuwde toppen niet met  

de fiets te beklimmen, vanuit de verte zijn ze mooi 

genoeg. Het grootste deel van de tocht is nivo 2, easy, 

met sommige stukjes nivo 3, gematigd, waarbij aan-

geraden wordt stukjes te wandelen om van het mooie 

uitzicht te genieten. Daarnaast kun je bijzondere fau 
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na tegenkomen, waaronder KLZL·V��LQKHHPVH�YDUHQV� 

en ongekend mooi bladerdak.  
 

Wij troffen in een strooisellaag een kleine Weta aan, 

]R·Q���FP�JURRW��(U�]LMQ�RQJHYHHU�����VRRUWHQ�:HWD·V�

bekend, de grootste soort kan ruim 8 cm worden. De 

PHHVWH�OHYHQ�LQ�1=�RI�GH�RPULQJHQGH�HLODQGHQ��:HWD·V�

zijn nachtdieren, ze hebben geen vleugels en bewegen 

zich voort als sprinkhanen. Ze zijn opgewassen tegen 

grote temperatuurverschillen en kunnen daarom in 

allerlei omgevingen voorkomen. De meeste Weta's  

eten vegetatie, fruit en wat hun omgeving maar te 

bieden heeft aan natuurlijk afval. Omdat zoogdieren 

tot de introductie door mensen niet voorkwamen in 

NZ hebEHQ�:HWD·V�GH�HFRORJLVFKH�QLFKH�YDQ�NOHLQH�

knaagdieren bezet. De naam Weta is afgeleid van het 

Maori Wetapunga: de god van de lelijke dingen. De 

geslachtsnaam Deinacrida betekent verschrikkelijke 

sprinkhaan. Ze schijnen nogal te stinken en vallen 

daardoor makkelijk ten prooi aan bijvoorbeeld 

knaagdieren. 
 

Het eindpunt van de tocht is het mijnstadje Ross, waar 

in 1909 de grootste goudklomp uit de geschiedenis 

van NZ werd gevonden. Een wandeling van een uur 

voert langs een volledig ingericht woonhuis van 150 

jaar oud, hutjes, oude mijninstallaties en informatie-

borden, waaruit blijkt dat water essentieel was voor  

de goudwinning. Stroompjes werden daarvoor omge-

leid en door het afgraven van berghellingen kreeg de 

streek een ander aanzien. Inmiddels heeft de vegetatie 

zich hersteld en vind je in de kloven dikke mospakket-

ten en lianen, en zijn de hellingen weer begroeid.  

 
 

 
 

Bronnen 
 

x seat61.com/TranzAlpine.html 

x Capitool reisgids voor Nieuw-Zeeland, Unieboek / 

Het Spectrum bv, Houten. 

x Otagocentralrailtrail.co.nz 

x docs.niwa.co.nz/library/public/NIWAsts67.pdf 

x littlerivertrail.kiwi.nz/ 

x westcoastwildernesstrail.co.nz 

x Wikipedia over gloeiwormen 

x nzpocketguide.com 

De website van de KNNV afdeling Eindhoven 

Harry Nouwen 

Onze website is te vinden op: eindhoven.knnv.nl 
 

Begin dit jaar is de KNNV landelijk overgegaan naar 

Wordpress, een open source software voor het reali-

seren van websites. Dat brengt een heel andere opzet 

en gedaante van de site. Zo zijn bepaalde onderdelen 

al vooraf bepaald door een landelijke commissie, om 

te bereiken dat alle afdelingen eenzelfde format heb-

ben. Het was even wennen, maar de wisseling heeft 

geleid tot een site waar in ieder geval onze bezighe-

den en activiteiten weer zichtbaar zijn. 
 

Een aantal onderdelen is nog niet teruggekomen, 

waaronder: Artikelen uit de Venkraai, voorgaande 

 
 

 

 

 

Venkraaien (de site is geen archief) en oude verslagen. 
 

De website dient niet alleen door de webredactie 

gevuld worden, ook leden en werkgroepen kunnen 

suggesties doen om de site meer inhoud te geven en 

levendiger te maken. Zo zouden de werkgroepen hun 

activiteiten en bezigheden kunnen presenteren met 

onder meer IRWR·V�of ILOPV��2RN�¶QLHXZV·, wat dat  

ook moge zijn, gelezen in een blad bijvoorbeeld,  

is welkom. 
 

Opmerkingen, bijdragen, nieuws, bijzonderheden 

sturen naar: webredactie@eindhoven.knnv.nl 

Oproep

Harry Nouwen 

Wellicht bezitten onze leden nog waarnemings- en 

inventarisatierapporten die de moeite waard zijn om 

op te bergen in ons archief. Daarom mijn oproep:  

 
 

 

 

 

Stuur dergelijke rapporten, liefst in digitale vorm,   

naar: webredactie@eindhoven.knnv.nl 



 39 

Uit de historie van de Venkraai, aflevering 19 (1961) 
 
Jelle Schuurmans 

Voor de afdeling was 1961 een druk jaar, met  
33 excursies, 9 lezingen en 7 kampjes. 

Hier een deel van de convo van juli/augustus. 

Opmerkelijk is de geadviseerde uitrusting voor de 

excursie naar het Kanunnikesven. En ook, de toen  

al traditionele "familiedag" bij de familie Wijnen in 

Bergeyk.
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Kanaries  
 

 
 

Achilles Cools� 
 

Je zou het zo'n klein vogeltje niet aangeven, maar ze 

zitten graag aan de vijgen. De Europese kanaries met 

hun cirkelende zangvluchten en hun parachutes val-

len niet echt op. Ze zijn er en laten van zich horen, 

vaak in het topje van een boom. Van daaruit laten ze 

een stroom horen van rinkelende klanken als brekend 

glas. In onze finca in Extremadura hebben we ze altijd 

om ons heen. De Europese kanarie is geen bijzondere 

zanger, maar de wilde kanarie is van een ander kali-

ber en een virtuoos die kan componeren in een lied 

dat hij luid laat klinken in hevige trillers. Kanaries 

zijn vernoemd naar hun land van herkomst, de Cana-

rische eilanden, die op hun beurt vernoemd zijn naar 

canis, omwille van de grote honden die er leefden.  

We vinden deze vogels er in boomrijke tuinen en  

wijngaarden. Niet in de schaduwrijke dichte geberg-

tebossen. Ze houden van een parkachtige omgeving, 

waar mensenhanden het landschap getekend hebben. 

Buiten de broedtijd zwermen ze in losse groepen. Ze 

snoepen wat van onkruidzaden, bladknoppen en 

groene scheuten, en laten ook vruchten van aardbei-

bomen en vijgen smaken, die zitten vol zoete zaden. 

Ze klampen zich eraan vast en zwaaien met hun diep 

gevorkte staart. Groene vogels die niet opvallen, toch 

heeft hij al zingend zichzelf populair gemaakt als een 

geliefd huisdier. Misschien wel als de bekendste vogel.   
 

Waar nu een radio staat, daar stond vroeger een kooi 

met een kanarie. Vanaf de vijftiende eeuw werden 

overal in Europa kanaries geïmporteerd om mensen-

oren aan hun gerief te helpen. Eerst als kostbaarheid 

voor koningen. Kanaries waren de lievelingen van 

vorsten, edelen en rijken. Ze raakten nog meer ge-

hecht aan hun kleine vogeltjes toen de groenachtige 

wildkleur van het verenpak in volgende generaties 

door stralend geel werd vervangen. 'Goudvogels', 

werden ze genoemd. Onder voorname Spaanse dames 

was het zelfs een tijd lang een echte rage om bezoek 

te ontvangen met een kanarie op de hand, of gewoon 

op hun vinger, of in een kooitje meedragend. Ze lieten 

zich in die periode dan ook steevast met hun geveder-

de vrienden portretteren. Uit paleizen en kastelen 

klonk het kanarielied uit een gouden kooitje.  
 

Men zag met nuchtere blik dat een levend vogeltje 

goud waard was. Spanjaarden ontdekten als eersten 

dat er handel in kanaries zat vanwege hun zang, 

vriendelijke aard, en het gemak waarmee ze gefokt 

konden worden. Dat monopolie wisten ze meer dan 

honderd jaar in handen te houden. In het begin wer-

den alleen mannetjes geëxporteerd zodat niemand 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

anders kon fokken. Af en toe zat er bij vergissing  

wel eens een vrouwtje tussen.  
 

Dat de kanarie zo in de smaak viel bij de maatschap-

pelijke bovenlaag was waarschijnlijk een reden te 

meer om deze kostbare vogels illegaal en tegen ge-

paste vergoeding het land uit te smokkelen. België, 

Nederland, Oostenrijk, en delen van Italië maakten 

trouwens deel uit van het Spaanse Keizerrijk en de 

adel voelde zich niet aan bepaalde landgrenzen ver-

bonden. Tegen het eind van de zestiende eeuw was 

de kanarie dan ook in allerlei Europese landen te 

vinden en ze werden goedkoper.  
 

Monniken hadden al snel het fokken van kanaries in 

gevangenschap onder de knie. Op den duur gingen 

ook gewone burgers zich specialiseren. Het werd een 

heuse economische bedrijvigheid, vooral onder mijn-

werkers in de omgeving van de stad Imst in Tirol. 

Alleen handelaren van goede naam en faam mochten 

vogels inkopen en bij elke vogel hoorde een certificaat 

van echtheid. Door oorlogen en economische malaise 

raakte de handel aan het eind van de 17de eeuw in 

verval. De mijnbouw loonde niet langer. Mijnwerkers 

trokken weg uit Imst en namen hun kanaries mee, 

onder andere naar het Duitse Harzgebergte waar de 

mijnbouw nog wel floreerde. Ze hadden interessante 

fokvogels mee. Zo werd de grondslag voor de wereld-

beroemde Harzer Roller gelegd. Rond deze tijd ont-

stonden overal in Europa plaatselijke variëteiten, van 

Oostenrijk tot de Verenigde Staten en van Zuid-Ame-

rika tot Japan. Overal werd gefokt met de gouden 

vogels. Overal kregen ze hun eigen vorm en type 

vogel met zelfs een eigen lied.   
 

Veel later klonken ze ook in gewone huizen om troost 

te bieden aan het harde leven van de arbeider. Een 

goedkope troost was het niet, want een kanarie gaat 

vlugger dood dan een radio stuk gaat. En je moest 

voor zo'n vogeltje dat maar enkele jaren meegaat,  

wat centen bij elkaar tellen. Nu is een kanariepiet  

voor iedereen te koop, maar wie haalt hem nog in 

huis? Alleen gepensioneerde mannen, meestal uit de 

arbeidersklasse, hebben een volière vol fokvogels om 

kleur en klank te geven aan hun oude dag. In allerlei 

kleurvormen worden de vogels tentoongesteld om 

kampioen te spelen, zodat het dagelijkse leven van  

de hedendaagse proletariër eveneens fleuriger wordt.  

De gewone arbeider leeft tussen zijn kanaries in zijn 

eigen gecreëerd paradijs. Koningen en rijken verza-

melen geen vogels meer, ze laten zich ompraten door 

kunstpauzen om collecties aan te leggen van creaties 
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van snuggere en bevrijde geesten. Blind trappen ze 

erin. De statushonger van de rijken berust altijd op 

snobisme.  
 

Het fokken van kanaries was niet moeilijk, maar 

sommige begaafde hobbyisten wilden meer. Door de 

kunst van het fokken bekwam niet alleen gele kana-

ries, in allerlei kleuren ontstonden rassen. Tevens 

rassen die zich onderscheiden in zang. Een kanarie 

die klinkt uit een huiskamer was lange tijd een nor-

maal verschijnsel. Nu zijn het enkel de liefhebbers die 

zich toeleggen op het aanleren van een speciale zang.  

 

Het leerproces kan worden geprogrammeerd. Er zijn 

voorzangers die het lesje aanleren. Kanaries imiteren 

alles. Hun repertoire kan met lessen, of zelfs met een 

voorzanger van een andere soort worden verbeterd. 

Er is het beroemde geval uit het begin van vorige 

eeuw van een goudvink die men het Engelse volkslied 

had leren fluiten. Een kanarie in de kamer ernaast 

leerde in de loop van een jaar de melodie ook, en  

als de goudvink halverwege te lang aarzelde viel  

de kanarie in en maakte het lied af.  
 

Rassen als Lizard, Roller, Gloster, Yorkshire, Border, 

Frisé, Fancy, Timbrado, Harzer. Dit laatste ras was er 

het eerst. Een product van de Tirolers en vooral van 

de Harzers. Zij waren trouwens niet de enige mijnwer-

kers met een bijzondere voorliefde voor de kanaries. 

Deze vogels speelden bij de werkers onder de grond 

nog een andere rol. Misschien verklaart dat waarom 

ze in mijnstreken vaak zo populair waren. Mijnwer-

kers namen de vogels mee de mijnen in. Een kleine 

vogel met een hoge stofwisseling haalt veel sneller 

adem. Als de kanarie door mijngassen flauwviel, 

spoedden de mijnwerkers zich naar boven. Menig 

mijnwerker werd zo door de kanaries gered want 

ander meetapparatuur bestond nog niet. Over de 

mijnkanarie is veel geschreven, maar klopt dit ver-

haal eigenlijk wel? Een kanarie was een te dure vogel 

om van zijn stokje te laten gaan. Daarom vermoed ik 

dat de mijnwerkers goedkopere vogels vingen om 

mee de mijn in te nemen. In de kleine kooitjes zal 

geen enkele vogel het lang hebben volgehouden in  

de mijn. Van deze zogenaamde mijnkanarie werd  

de klimaatkanarie afgeleid als een dier waarvan het 

naderende uitsterven duidt op klimaatsverandering. 

In een klein kooitje zal geen enkele vogel het lang 

uithouden, vaak ook in droevige omstandigheden. 
 

Ik heb al wat kanaries in piepkleine kooitjes gezien.  

In de Montfrague werden ik en Brénine tijdens een 

wandeling overvallen door hevige regen en stonden 
 

we doornat te schuilen onder een dikke kurkeik. 

De geitenhoeder woonde vijftig meter verder en ken-

de ons van een paar ontmoetingen. De vriendelijke 

man riep ons binnen om te schuilen. We kwamen 

terecht in een donker plaatsje van vier op vijf met een 

grote brandende open haard waarrond zes mensen en 

vier honden zaten. Geen enkel raam, alleen het boven-

ste luik van de dubbele deur stond open waardoor 

wat licht binnenviel. Een paar honden vlogen buiten 

om plaats te maken voor ons. Lage melkkrukjes waar-

op we konden zitten stonden voor de open haard.  

La Madré voerde het hoge woord en toonde waarom 

ze warme as onder de tafel in een grote pot deed.  

Een dik tafelkleed hing tot op de grond. Zij en haar 

drie volwassen dochters schoven rond tafel met het 

tafelkleed over hun benen. Zo hadden ze gegaran-

deerd warme voeten. De herder toonde terwijl trots 

wat van zijn bezittingen, dat was niet veel. Verkleur-

de familiefoto's, een antieke koteraar voor in de haard 

het vuur op te poken, twee schaapsbellen, en een 

mooie wandelstok. Ik wees naar een tafeltje waar-

onder een klein vogelkooitje stond waarin iets be-

woog. De herder haalde uit de donkere hoek drie 

kooitjes tevoorschijn met twee vuile kanaries, nau-

welijks kon je zien van welke kleur. Oorspronkelijk 

waren het waarschijnlijk gele, maar dat kon je niet 

zien. In het derde kooitje zat een onherkenbare 

Europese kanarie, eveneens grijs als een muis.  

De vogels konden nooit een bad nemen.   
 

Iets gelijkaardig hadden we al eens meegemaakt in 

Polen op een afgelegen gehucht in de Biëbrza. In een 

donker huis met tien honden en vol antiek en raritei-

ten zat een kanarie in een kooi achter een hoge zetel. 

Helemaal verstopt tussen de rommel. Nauwelijks was 

er licht en ik begrijp nog niet hoe die vogel het over-

leefde. Lang zal dat niet zijn. De zonderlinge man 

wilde al zijn vreemde spullen en antiek tonen en het 

enige wat ik er nu nog van weet is die kooi met die 

kanarie.   
 

Gelukkig zie ik vogels meestal in hun volle pracht. 

Terwijl ik naar de Europese kanaries kijk in de Spaan-

se tuinen, vogeltjes met onopvallende groene kleuren, 

ontdek ik hun vriendelijke gezichtje, ze kunnen uit-

dagend omkijken. Dat oogje zo zwart tussen de gele 

omranding, dat korte bekje maakt hen verleidelijk 

mooi. Dan begrijp ik dat de Spanjaarden door diezelf-

de bekoring werden geraakt, en destijds begonnen 

aan een succesvol experiment met een lang verhaal, 

waarvan zij het resultaat nooit konden vermoeden, 

een proces dat nog helemaal niet ten einde is.   
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