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´2S�GH�KRRJWH-24µ 
 
Han Monteiro  
 

Voorzitter KNNV afdeling Eindhoven 
 
 

 

 

We hebben een heel fijn 

jubileumfeest gehad. Niet  

alleen de locatie was goed, 

maar ook de sfeer. We heb-

ben kunnen genieten van het 

museum, de optredens, de 

GLVFXVVLHV��GH�IRWR·V��GH�

lunch en de wandeling.   
 

Er werden heel wat herinne-

ringen opgehaald. Gerda Birza, in 1956 lid geworden 

en intussen op respectabele leeftijd, was ook in ons 

midden, haar commentaar: ´,N�KHE�HUYDQ�JHQRWHQµ� 
 

Terecht werd de vraag gesteld, de serieuze noot van 

de dag, of we over 25 jaar nog een jubileum van de 

KNNV Eindhoven kunnen vieren. Net zoals zo veel 

verenigingen, moeten we ons bestaansrecht bewijzen. 

Juist in deze tijd moeten we aansluiting vinden bij de 

samenleving, zodat men weet dat we bestaan. 

Naamsbekendheid is belangrijk. Sociale media, of 

men wil of niet, worden steeds belangrijker. Ook de 

landelijke KNNV worstelt met hetzelfde probleem, 

zoals ik al eerder heb geschreven. 
 

Om vooral bij het publiek bekendheid te krijgen is  

in de coördinatorenvergadering van oktober aan elke 

werkgroep gevraagd hoe we ons het beste zichtbaar 

kunnen maken. Bijvoorbeeld bij het doen van offici-

eel onderzoek, of bij 1000-soorten dagen. Gedacht 

wordt aan hesjes, T-shirts, armbanden en petten met 

opdruk. In ieder geval komt er het logo op, alleen  

GH�WHNVW�ZHUG�HHQ�GLVFXVVLHSXQW��´9HOdELRORJLHµ�HQ�

´.119µ�OLMNHQ�GH�EHODQJULMNVWH�ZRRUGHQ�WH�ZRUGHQ��

wat ook niet verwonderlijk is. Jullie horen nog wat de 

uitkomst is.  

 
 

Om nieuwe leden welkom te heten is er een wel-

komstcommissie gevormd, versterking vanuit de 

werkgroepen wordt op prijs gesteld. Aanmelden bij 

Trudy Mennen of Han Monteiro. Het zou ook fijn  

zijn dat, als een nieuw lid zich aanmeldt bij een 

werkJURHS��HU�ELQQHQ�GLH�ZHUNJURHS�HHQ�´PHQWRUµ� 

is die het nieuwe lid begeleidt. 
 

Ook onze website heeft onze aandacht. Harry Nou-

wen, onze webmaster, heeft het verzoek gedaan voor 

HHQ�´PHHNLMNHUµ��:Dt kan er nog verbeterd worden? 

Hij staat open voor opbouwende kritiek. Wel heeft 

het format zijn beperkingen. Graag bij hem opgeven. 
 

De lezingen en cursussen gaan door als de regels 

betreffende corona niet verscherpt worden. We gaan 

er van uit dat elke deelnemer geen coronaklachten 

heeft, en alles vindt plaats op 1,5 meter afstand.  

Voor verdere (verscherpte) regels verwijs ik naar de 

actuele mail die aan iedere deelnemer verstuurd 

wordt vlak voor aanvang van lezing of cursus. 
 

Op de Beleidsraad, waarin elke afdeling vertegen-

woordigd is en die mede het beleid van het landelijk 

bestuur bepaalt, is door ons de vraag gesteld of er 

nog nagedacht wordt over een fusie met het IVN.  

Het antwoord is nee, nog niet. Regel het met de  

IVN-afdelingen om je heen kreeg ik als antwoord. 
 

Als laatste moet mij van het hart, wetende dat ik na 

de volgende ALV niet meer jullie voorzitter zal zijn, 

dat er nog geen zicht is op een opvolger. Heb je be-

hoefte om te weten wat deze functie inhoudt, dan 

ben ik graag bereid om je te informeren. Vooral  

visie en enthousiasme zijn belangrijk

Foto: Gerard Vos 
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Nieuwjaarswandeling op zondag 9 januari 2022 in Liempde 
 

Ursula Elskamp 
 

Vertrek: ������XXU��YDQDI�&DIp�¶W�*URHQH�:RXG��.DVWHUHQVHVWUDDW����������19�/LHPSGH 

Duur:  Ongeveer 2 uur 

 
Waterdicht schoeisel is aanbevolen. 
 

Vanwege de coronamaatregelen en de catering graag 

vooraf maar uiterlijk op 5 januari aanmelden per mail 

aan: bestuur2@eindhoven.knnv.nl. 
 

De horeca-gelegenheid zal alleen te betreden zijn met 

het dan geldende digitale dan wel afgedrukte corona-

toegangsbewijs. 
 

De wandeling zal waarschijnlijk door het natuurgebied 

De Geelders gaan. Daarover zullen we u in de herinne-

ringsmail meer informatie sturen. 
 

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

erwtensoep met garnituur naar keuze aan. U kunt ook 

kiezen voor de dagsoep met brood, een worstenbrood-

je of een tosti. Overige consumpties zijn voor eigen 

rekening. 
 

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

VWDQGLJ�RP�¶V�RFKWHQGV�YyyU�YHUWUHN�QRJ�HYHQ�XZ�

ingekomen e-mailberichten te bekijken.

 
 

Algemene Ledenvergadering op 17 maart 2022, om 20 uur 
Reserveer dit in uw agenda!  
 

  
 

 
 

 

Wijzigingen ledenbestand van 7-8-2021 t/m 29-11-2021 
 

 

 

Nieuw 

Mevr. L. Schellekens-Timmermans Eindhoven 

Dhr. A. van Schaik Eindhoven 

Dhr. L. de Bresser Eindhoven 

Mevr. A. de Cock Eindhoven 

Mevr. A. Simkens Eindhoven 

Dhr. G. Simkens Eindhoven 

Dhr. A. Vos  's Hertogenbosch 

Mevr. C. Van Outheusden-van Schie Eindhoven 

Dhr. H. Reitsma Veldhoven 
 

Overleden 

Dhr. M. Hendrix Waalre 
 

Geen lid meer per 01-01-2021  

Dhr. G.J. Couwenberg Veldhoven 

 

Stuur wijzigingen naar onze ledenadministrateur: ledenadministrateur@eindhoven.knnv.nl 
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Viering van ons 75-jarig jubileum 
 
Han Monteiro 
 

)RWR·V�]LMQ�YDQ�RQ]H�KRIIRWRJUDDI�/XG\�$DUWV 
 

Op 30 oktober 2021 hebben we ons jubileum gevierd  

in Hoeve Strobol bij Nijnsel. Bij toeval ontdekte de 

jubileumcommissie deze locatie. Het is een gouden 

greep gebleken. 
 

Naast het maken van een mooie wandeling is er ook  

de mogelijkheid om het museum te bezoeken. Het ge-

bouw, een replica van een 19e-eeuwse fabriekshal, is 

splinternieuw, op een duurzame manier gebouwd en 

geschikt voor ons feest. 
 

Op vrijdag voorafgaande is de ruimte op KNNV-wijze 

opgepimpt met groene tafelkleden, pompoenstukjes  

en bloemstukken. Allemaal gemaakt door Ilse, Plonie, 

Trudy en José. Het zag er geweldig uit. 
 

De dag begon om kwart voor tien met het drinken  

van een kop koffie of thee met gebak. De eerste deel-

nemers verschenen al vóór half tien. Die wilden niets 

missen. 
 

Het werd een gezellige boel met hernieuwde kennis-

makingen. Vergeten namen waren geen probleem,  

iedereen kreeg zijn of haar naam op een zijden  

badge opgeplakt. 
 

Als organisatoren hadden we ons mooier weer voor-

gesteld, het regende matig en vanuit de ruimte naar 

buiten kijkend, nodigde het niet uit om te gaan wan-

delen. 
 

 

Na de koffie en thee werd iedereen, ongeveer 50  

leden, officieel welkom geheten. Een extra welkom  

voor twee leden die al heel lang lid zijn, Gerda Birza  

en Huub van Melick. 
 

De deelnemers werden in vier groepen verdeeld en 

YHUWURNNHQ�PHW�GH�RSGUDFKW��´1HHP�HHQ�YRRUZHUS� 

of belevenis mee die jouw bijzondere aandacht heeft 

getrokken. Jouw voorwerp of belevenis op papier kan 

RS�GH�JHOH�WDIHO�ZRUGHQ�WHQWRRQJHVWHOGµ�� 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Niet geremd door het matige weer ging het grootste 

deel mee met de vier begeleiders die de wandeling 

eerder die week hadden voorgewandeld onder wel  

iets andere weersomstandigheden.  
 

Diegenen die niet mee gingen bezochten onder lei- 

ding van Bert het museum. Dit museum staat vol  

met voorwerpen variërend van koetsen tot zeldza- 

PH�DXWR·V�XLW�������NQLMSNDWWHQ�WRW�toverlantaarn, 

gevulde weckpotten tot allerlei oude bijenkorven,  

te veel om op te noemen. In de tweede hal is onder 

andere een oude bakkerij, smederij en drukkerij te 

bezichtigen. De opgestelde stoommachines werken  

nog echt. 
 

Bij terugkomst vulden de wandelaars de tafel met  

de meegebrachte natuurvondsten en belevenissen.  

Overweldigend, er werd zelfs een tweede tafel aan-

geschoven.  
 

 

Er ontstonden geanimeerde gesprekken tussen de 

deelnemers. Na opgedane indrukken volgde een wel-

verdiende lunch met HHQ�SLWWLJ�´FDSSXFFLQR-VRHSMHµ�

vooraf en broodjes. Geserveerd door een tweetal 

charmante dames. 
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Om de act van Jan Schellekens en Mari de Bijl in te  

leiden deed ik mijn familieverhaal over het niet ge- 

boren zijn. Mijn moeder heeft mij geplukt. Als be- 

wijs zette ik het verdroogde steeltje op mijn nog  

steeds kale plek op mijn hoofd. Het is jammer dat  

mijn moeder mij niet eerder heeft geplukt, dan had  

ik misschien iets meegekregen uit de tijd dat onze 

afdeling opgericht werd.  
 

 
 

Gelukkig kreeg ik een tweede kans. Jan speelde  

een man uit de jaren vijftig die mijmerde over de 

komst van de Wolf en de Zeearend naar de Stra- 

brechtse Heide. Mari, zijn tegenspeler, kon hem 

vertellen dat het nu werkelijkheid is geworden. 

 

 

Mari vermaakte ons daarna met een zestal liedjes  

en humoristische puntdichten. 

 

 

 

In de pauze kregen de deelnemers de gelegenheid  

het museum te bezoeken, heerlijk met elkaar te klet- 

sen en herinneringen op te halen naar aanleiding van 

GH�GRRU�-RVp�YHU]DPHOGH�IRWR·V��]LFKWEDDU�JHPDDNW�RS�

een scherm. Elke foto had ze voorzien van een tekst. 
 

  

Na de pauze werd Robbert Snep ingeleid door Trudy. 

+LM�QDP�GH�DDQZH]LJHQ�PHH�LQ�GH�YUDDJ�´+RH�ZRUGW�

RQ]H�YHUHQLJLQJ�����MDDU"µ�+LM�ZLVW�GH�GLDORRJ�RS� 

gang te brengen. Heel knap!  
 

 

 

Via een flipover werden de reacties verzameld. Hoe 

worden we bekender? Hoe trekken we nieuwe leden? 

Hoe leggen we contacten met nieuwe doelgroepen, 

]RDOV�0%2·V��+%2·V�HQ�XQLYHUVLteiten? Samenwerking 

zoeken met diverse organisaties: natuurverenigingen, 

waarneming.nl, de professionals van SOVON, FLORON 

en RAVON. Sociale media zijn belangrijk. Daarna ont-

spon zich een levendige discussie met de deelnemers.  
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Bovenstaande sluit aan bij wat het landelijk bestuur 

van de KNNV voorstaat. Ook ons bestuur is daar al  

heel lang mee bezig. 

 

 

 

Na het serieuze deel volgde het optreden van Ivo 

Rothuizen, die ons in zijn liederen meenam naar 

biologische sferen. 
 

We eindigden met humor. Fred Lambert wist menig-

maal de lachers op zijn hand te krijgen met zijn her-

senspinsels in poëzievorm. 
 

'DDUQD�ZDV�KHW�´ERUUHOWLMGµ��2QGHU�KHW�JHQRW�YDQ�HHQ�

drankje en een heerlijk hapje werd er nog nagepraat. 
 

We hebben veel complimenten gehad, zowel mondeling 

als schriftelijk en dat heeft ons heel erg goed gedaan. 

Daar hebben we energie van gekregen. 
 

De Jubileumcommissie, bestaande uit Trudy Mennen, 

José Walthuis, Jan Schellekens en ikzelf, wil iedereen 

die verder heeft meegewerkt aan het feest bedanken.
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Fotocollage: Ludy Aarts  
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In memoriam Michel Hendrix
 

Op 3 november overleed ons KNNV-lid Michel Hendrix. 

Hij is maar 54 jaar geworden.  
 

Michel was lid van de KNNV Plantenwerkgroep, maar 

velen kennen hem vooral als de man die zo geweldig 

enthousiast en deskundig excursies kon leiden.  
 

Hij heeft als coördinator natuurbeheer een groot 

aantal jaren gewerkt voor het Natuurmonumenten 

beheerteam Kempen en Midden-Limburg.  
 

Michel is destijds begonnen met het megaproject De 

Plateaux, vennen op de grens van België en Nederland. 

Bestaande landbouwgebieden werden afgegraven en 

ingericht als nieuwe natuur. Dit vennengebied De 

Plateaux behoort inmiddels tot de absolute top, met 

veel zeldzame plantensoorten.  
 

Michel was niet alleen heel goed als natuurbeheerder, 

hij was ook een meester in het begeleiden van de vele 

vrijwilligers bij Natuurmonumenten. Hij wist altijd op  

een heel positieve manier de mensen te motiveren. 

Bijzonder is ook de goede samenwerking met de col-

OHJD·V�YDQ�GH�.119�Afd. Eindhoven en het Belgische 

Natuurpunt via het Hageven reservaat Neerpelt.  
 

Wij wensen de familie veel sterkte.   
 

Michel, geweldig bedankt. 
 

Voor meer informatie, zie de website Michelhendrix.nl  

Jacques van Kessel 

 

Michel op landgoed Valkenhorst, november 2020  

Foto: Jacques van Kessel 

 
 
 
 

Excursies   

 
 

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 30 jan - Excursie naar de Herbertusbossen in Heeze 

Thema:  Landschap, algemeen 

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

Duur:  Halve dag 

Start:  9:30 uur, Parkeerplaats bij Boschlaan 2, 5591 HJ Heeze

Achter het kasteel van Heeze liggen de Herbertus-

bossen. Het is een oud bos met hoogopgaand loof-  

en naaldhout. 
 

Bij het Kasteel van Heeze komen de Groote Aa en 

Sterkselsche Aa samen. Ze gaan verder als de Kleine 

Dommel, in Heeze ook wel de Rul genoemd. Bij de 

overgang van de Strabrechtse Heide naar de Her-

bertusbossen ligt een mooi door oude dennen om-

zoomd pad, het Freulelaantje, waar naar verluidt de 

freule zich graag liet rondrijden. 
 

Het bos is vernoemd naar Herbertus van Heeze, de 

eerste Heer van Heeze.  
 

Benieuwd wat we tegen gaan komen.

 
Za 19 feb - Excursie naar De Vilt 

Thema:  Landschap, winterwatervogels 

Duur: Driekwart dag 

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

Start: 9:00 uur op de parkeerplaats bij Albert Heijn aan de Orionstraat of  

 9:50 uur op de parkeerplaats aan de Moerbaan (zandweg te bereiken via de Heiveldsestraat) te Beugen. 

We gaan een uitstapje maken naar De Vilt, een oude 

meanderboog van de Maas tussen Oeffelt en Beugen.  

 

Het gebied is uniek in Noord-Brabant omdat deze 

meander ongeveer 12.000 jaar geleden langs natuur-

lijke weg werd afgesneden van de rivier. De meeste 

meanders in Nederland zijn kunstmatig aangelegd.  
 

Het gebied werd gevoed door regenwater en kwel. Op 

die manier ontstonden er moerassen en verveende het 

hele gebied. In het begin van de twintigste eeuw begon 

men met de turfwinning en werd de Moerbaan aange-

legd, de baan waarover de moer (de turf) kon worden 

afgevoerd tot 1920, toen was de turf op. Op deze 

manier is de Grote Vilt ontstaan.  
 

De Kleine Vilt is pas in de twintigste eeuw ontstaan 

door kleiwinning voor een steenfabriek. Daaromheen 

ligt een kleinschalig agrarisch en boslandschap.  
 

We gaan genieten van het landschap en de winterwa-

tervogels op de plassen. 

 

Zo 6 mrt - Excursie naar Dommeldal, Elshouters en Heike in Waalre 

Thema: Landschap en vogels. 

Leiding: Jacques van Kessel,  040 ² 2531211,  j.kessel51@upcmail.nl 

Duur: 3-4 uur 

Start: 9:00 uur - Parkeerplaats Volmolen, Molenstraat, Waalre.

Vlakbij de watermolen ligt een prachtig beekdalland-

schap met schraalgraslanden, bossen en houtwallen  

die grotendeels eigendom zijn van Natuurmonumen-

ten.  
 

In deze bossen kunnen we soorten zien als Buizerd, 

Kleine bonte specht, Middelste bonte specht en Zwarte 

specht.  
 

In dit deel van de Dommel en de Keersop komt ook  

de Bever voor, kortom een prachtig gebied voor een 

wandeling. 
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Covid-voorzorgsmaatregelen bij cursussen en lezingen 

Vanwege de sterke toename van de Covid-19 besmet-

tingen om ons heen vragen we u om de volgende voor-

zorgsmaatregelen in acht te nemen: 

x We gaan er vanuit dat aanwezigen volledig gevac-

cineerd zijn, dan wel genezen na een infectie met 

Covid-19 of recent negatief getest op Covid-19 
 

x Blijf thuis bij klachten van Corona-achtige aard 

Voorzorgmaatregelen in het gebouw van IVN-KNNV 

'·Q�$DUG�LQ�9HOGKRYHQ� 

x Draag als u door het gebouw loopt een mondkapje. 
 

x Doe het mondkapje alleen af als u op uw plaats zit. 
 

x Houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand in het hele 

gebouw. 

x De stoelen in de grote zaal staan op 1,5 meter af-

stand uit elkaar. Alleen aanwezigen uit hetzelfde  

huis of gezin kunnen de stoelen dichter bij elkaar 

zetten. 

x Hang uw jas aan uw eigen stoel. 

 
 

 

 

 

 

Cursussen 
 

Minicursus ´Tuinvogels Herkennenµ  

Docent: Han Monteiro 
 

Welke vogels zie je in jouw tuin? Het verschil tussen 

de Mus en de Merel ken je misschien wel. Maar wat is 

het verschil tussen de Pimpelmees en de Koolmees?  

Of zit er een Heggemus of Huismus op de voedertafel?  
 

In samenwerking met Jaarrond Tuintelling organiseren 

we als KNNV afdeling Eindhoven een Minicursus Tuin-

vogels herkennen. Na deze minicursus kan je succes-

vol meedoen met de Nationale Tuinvogeltelling in het 

weekend van 28, 29 en 30 januari 2022.  
 

Lesavond 
 

Donderdag 20 januari 
 

Tijd: 20:00 ² 22:00 uur 
 

3ODDWV��*HERXZ�'·Q�$DUG��$ULsVSDG���������(=�

Veldhoven (s.v.p. niet parkeren aan Ariëspad) 
 

Excursie  
 

Zaterdag 22 januari 
 

Tijd: 10:00 - 11:30 uur 
 

In de Genneperparken, bij de Genneper Watermolen  

in Eindhoven  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mussen - Foto: Martien Helmig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prijs (inclusief koffie en thee) 
 

½����- voor KNNV- en IVN-leden 
 

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

tot eind 2022 

Aantal deelnemers: max. 18. 

Opgave  
 

Vóór vrijdag 8 januari 2022 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 betaalgegevens. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Koolmees - Foto: Martien Helmig
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Kennismakingscursus ´Mossenµ 

Docenten: Jan Kersten en Riek van den Bosch  
 

Veel natuurliefhebbers worden geïntrigeerd door die 

kleine groene plantjes die op allerlei verschillende 

plaatsen groeien: op stenen, op bomen, op de grond, 

enzovoort. Cabaretière en schrijfster Pauline Corne-

lisse ruimde zelfs een rol in voor mossen in een van 

KDDU�SURJUDPPD·V�� 
 

Soms kunnen enkele mossen van een naam worden 

voorzien, maar vaak vinden mensen het moeilijk om 

een verdere studie van mossen zelfstandig op te pak-

ken. Het werken met een determinatietabel wordt 

vaak als (te) moeilijk ervaren. 
 

De docenten willen hier verandering in brengen en 

nemen u graag mee in de wondere wereld van de 

mossen. 
 

Tijdens inleidingen, practica en excursies krijgt u 

praktische informatie over hoe u de diverse mos-

soorten kunt onderscheiden. Die kennis kunt u 

tijdens de cursus meteen toepassen. 
 

Deze cursus van KNNV afdeling Eindhoven bestaat 

uit 3 hele zaterdagen, die als volgt worden ingedeeld: 
 

De ochtend begint met een inleidend gedeelte, waar-

in de docenten u vertellen wat mossen zijn, in welke 

groepen ze worden ingedeeld, hoe zij zich voortplan-

ten, enzovoort. Daarna volgt een practicum, waarin u 

met behulp van binoculairs, werkbladen (ochtend 1) 

HQ�KHW�ERHN�¶Het )ORULVVDQWH�SDG�GHU�PRVIORUD·�GH�

aanwezige mossen van een naam leert voorzien. Het 

genoemde boek krijgt u digitaal aangeleverd. Het is 

de bedoeling dat u tijdens de ochtenden het boek bij 

u hebt (uitgeprint of op uw laptop/iPad opgeslagen).  
 

Tijdens de excursies besteden we vooral aandacht 

aan de kenmerken van de verschillende groepen 

mossen en hun stand- en vindplaatsen. Bent u geïn-

teresseerd in mossen en wilt u er meer van weten? 

Dan is deze kennismakingscursus iets voor u. 

 
 

 

 

 

Cursusdagen en tijden 
 

Zaterdag 12, 19 en 26 maart 2022 
 

10:00 ² 12:30 uur Inleiding en practicum 
 

12:30 ² 13:30 uur: lunch (zelf meebrengen) en ver-

plaatsing naar excursielocatie. 
 

13:30 ² 16:00 uur: excursie (locaties 2e en 3e excur-

sie nog af te spreken) 
 

Plaats: Gebouw D'n Aard in Veldhoven, Ariespad 5, 

5503 EZ Veldhoven (s.v.p. niet parkeren op het 

Ariespad) 

 

NB: Op de 1e lesdag nuttigen we de (zelf meege-

brachte) lunch in het IVN-gebouw D'n Aard en is  

de veldexcursie rond dat gebouw en in de directe 

omgeving. 

Prijs (inclusief koffie, thee en materialen) 
 

½����- voor KNNV- en IVN-leden. 
 

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

eind 2022. 
 

0DWHULDOHQ��0RVVHQIRWRERHN�¶Het Florissante pad  

GHU�PRVIORUD·��GHHOQHPHUV�RQWYDQJHQ�GLW�GLJLWDDO�� 

en werkbladen. 

Opgave 

Voor 1 maart 2022 per mail aan: 
 

cursussen@eindhoven.knnv.nl onder vermelding  

van naam, adres, woonplaats, e-mailadres en 

telefoonnummer. Na uw aanmelding ontvangt u  

een bevestigingsmail met de betaalgegevens. 
 

Maximum aantal deelnemers: 18. 
 

Voorkennis is niet nodig, het is een kennismakings-

cursus. Na afloop van deze kennismakingscursus 

kunt u, als u dat wilt, kennismaken met of u aan-

sluiten bij de Mossenwerkgroep van onze afdeling.

 

 

 

 
 
Parapluutjesmos  
Marchantia polymorpha   
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Cursus ´,nheemse Amfibieën en Reptielenµ 
 

Docent: Annemarie van Diepenbeek 
 

De tijden dat er in bijna alle poelen en boerensloten 

een keur aan amfibieën werd aangetroffen zijn 

voorbij, maar met enige kennis van de habitateisen 

en leefgewoonten zijn veel soorten toch nog wel op 

allerlei plaatsen te vinden. Ook in de directe leefom-

geving van mensen is met kleine aanpassingen een 

geschikte leefomgeving voor veel soorten te maken, 

met name voor amfibieën. Tuinvijvers en een ´URP-

PHOKRHNMHµ�achter in de tuin kunnen wonderen 

verrichten.  
 

Het programma 
 

Deze korte cursus laat deelnemers kennis maken 

met de inheemse soorten amfibieën en reptielen, 

hun kenmerken, leefwijze en habitateisen, en geeft 

inzage hoe het met ze gaat de laatste jaren.  

 

Vergeleken met vogels en zoogdieren gaat het over 

slechts enkele soorten: 16 amfibieën (en 2 exoten) 

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

Hun leefwijze is echter zo verschillend en interes-

sant dat er twee avonden dik mee gevuld zijn. 
 

Tijdens de veldles zoeken we zowel in water als  

op land naar amfibieën en een deel van de ochtend 

gaan we op zoek naar de levendbarende hagedis,  

in de meeste delen van Noord-Brabant de enige 

reptielsoort. Maar hoe naar de andere soorten 

reptielen te speuren elders in Nederland, dat weten 

de deelnemers van deze cursus achteraf. Kort wordt 

ingegaan op bedreigingen en beschermingsprojec-

ten.  
 

De cursus wordt verzorgd door Annemarie van 

Diepenbeek, al bijna 40 jaar lid van onze afdeling. 

Zij is oud-projectleider bij RAVON (Reptielen 

Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland). In die 

functie was zij co-auteur van de RAVON Veldgidsen 

´Herkenning amfibieën en reptielenµ en ´Het waar-

nemen van amfibieën en reptielenµ. Verder schreef 

ze de KNNV Veldgids ´Diersporen Europaµ (2019) 

en is ze co-auteur van de ´KNNV Veldgids Europese 

Zoogdierenµ (2019). 
 

Theorieavonden 
 

Do 10  mrt Amfibieën en hun habitat (adulten) 

Do 24  mrt Eieren en larven van amfibieën  

   en reptielen en hun habitat 

Tijd   19:30 ² 22:00 uur 

Plaats   Gebouw D'n Aard, Ariespad 5,  

   5503 EZ Veldhoven (s.v.p. niet  

   parkeren op het Ariespad) 

Veldles 
 

Zo 20 mrt Zoeken in water en op land 

   Locatie en tijd nog af te spreken 

Za 2 apr Reservedatum (mocht het voorjaar  

   onverhoopt nog te koud zijn)  

   

Prijs (inclusief koffie en thee): 
 

½����- voor KNNV- en IVN-leden. 

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

eind 2022. 
 

Opgave voor 1 maart 2022 per mail aan:  
 

cursussen@eindhoven.knnv.nl onder vermelding  

van naam, adres, woonplaats, e-mailadres en 

telefoonnummer.  
 

Na uw aanmelding ontvangt u een bevestigingsmail 

met de betaalgegevens. 
 

Maximum aantal deelnemers: 18.

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

Do 10 feb ² Lezing ´1DWXXU�LQ�KHW�Noordoosten van Zuid-$IULNDµ 

Door Ivo Rothuizen 

20:00 ² 22:00 uur 

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

 

Covid-voorzorgsmaatregelen bij lezingen: 
 

- Zie pagina 10, bovenaan. 

- We gaan er van uit, dat alle deelnemers gevaccineerd zijn. 

- Vooraf aanmelden per mail is noodzakelijk: lezingen@eindhoven.knnv.nl 

- Aantal deelnemers: maximaal 18. 

Ooit wemelde het in Zuid-Afrika van kuddes hoefdie-

ren, van giraffen tot antilopen. Al deze grazers moes-

ten wijken voor akkerbouw, veeteelt en de jacht. Het 

bijna uitgeroeide wild weet zich nu nog te handhaven 

in diverse natuurreservaten. Een flink deel van die fau-

na bestaat uit soorten die alleen maar in Zuid-Afrika 

voorkomen.  
 

Via uitgestrekt savannegebied in het noorden gaat de 

reis naar de halfwoestijn in het zuiden. En vanuit het 

binnenland door de Drakensbergen naar de kust van 

de Indische oceaan en weer het binnenland in. Op 

zoek naar ongerepte natuur in al zijn verschijnings-

vormen. De reis start in het vroege voorjaar, waardoor 

met name in het Krugerpark nog maar weinig bloeien-

de planten te vinden zijn. Tijdens het einde van de 

droge tijd dragen veel bomen en struiken nog geen 

blad. Daardoor zijn bepaalde roofdieren evenals de 

grote planteneters nu wel eerder waarneembaar in  

hun leefgebied. 
 

Deze lezing voor de KNNV afdeling Eindhoven geeft 

een beeld van het landschap en de diversiteit van met 

name de zoogdieren en vogels in een aantal uitgestrek-

te natuurparken. Biologische en ecologische achter-

gronden van de aanwezige soorten komen aan bod. 

Ook geografische en geologische aspecten illustreren 

het leefgebied van plant en dier. Het verklaart mede  

de hoge biodiversiteit ter plaatse. 

Bericht voor speurneuzen, nieuwsgierigen en 

avonturiers 

x Trek over de velden van de savanne en doorkruis 

de indrukwekkende Drakensbergen 
 

x Verneem meer over de biologie en de ecologie van 

de bewoners van de Zuid-Afrikaanse vlakten: 
x  

x Betreed het territorium van de Gevlekte hyena  
x  

x Vang een glimp op van een Oryx en volg het spoor 

van de gestreepte skaapsteker 
x  

x Aanschouw de behuizing van termieten en betrap 

een zuidelijke Roodsnaveltok 
x  

x Ervaar de potholes in de diepte van een kloof en 

spot de Tropische boubou 
x  

x Herken de geringde hoorns van een Hartenbeest  

en sta oog in oog met een Witstaartgnoe 
x  

x Sta stil bij een Harig gifbossie en bespied de 

Gewone tarentaal 
x  

x Treed in de sporen van een Impala, of in de poep 

van een nijlpaard 
x  

x Beleef de halfwoestijn tussen de doringbomen  

en struikel over een Gladde blaaraalwijn  

Als je dit allemaal aandurft, waag dan de stap, en ga 

mee op safari!

Zebra·s                                           Nijlpaarden                                              Gewone koedoe
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Do 24 feb ² Lezing ´'H�%XL]HUGµ 

Door Gerard Compiet 

20:00 ² 22:00 uur 

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

 

Covid-voorzorgsmaatregelen bij lezingen: 
 

- Zie pagina 10, bovenaan. 

- We gaan er van uit, dat alle deelnemers gevaccineerd zijn. 

- Vooraf aanmelden per mail is noodzakelijk: lezingen@eindhoven.knnv.nl 

- Aantal deelnemers: maximaal 18. 

De Buizerd is onze talrijkste en misschien ook onze 

bekendste roofvogel. Vaak wordt hij hoog in de lucht 

waargenomen. Rondjes zwevend en daarbij al of niet 

miauwend. Dan weer zittend in een boom aan de bos-

rand of op een paal langs de snelweg. In dit laatste ge-

val ogenschijnlijk een beetje suffig rondkijkend. Schijn 

bedriegt echter. De vogel zit dan meestal op de uitkijk 

en via deze zit-en-wacht strategie probeert hij vroeg  

of laat zijn slag te slaan en een argeloze prooi te 

overrompelen. 
 

De Buizerd is een roofvogel die alleen al door zijn 

afmetingen tot de verbeelding spreekt. Veel verder dan 

KHW�JHLMNWH�¶URRIYRJHO�RS�HHQ�SDDO·�NRPHQ�YHHO�PHQVHQ�

meestal niet, terwijl men graag meer over de vogel aan 

de weet zou willen komen. 
 

Welnu, aan die vaak geuite wens wil KNNV-afdeling 

Eindhoven graag voldoen door het organiseren van een 

lezing die helemaal in het teken van de Buizerd staat.  

Op deze avond zal Gerard Compiet het onder  

meer hebben over: 

x de veldkenmerken en het zintuiggebruik 
 

x het buizerdbiotoop 
x  

x de jachtstrategieën en de prooikeuze 
x  

x de broedbiologie 
x  

x de Buizerd tijdens de trek 
x  

x de relatie met andere organismen 
x  

x de verhouding Buizerd/mens, vroeger en nu. 

Deze lezing verschaft u een duidelijk beeld van  

het wel en wee van de Buizerd. U zult daarna tij- 

dens uw wandelingen met meer plezier en kennis  

van zaken naar de Buizerd kijken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Gerard Vos 
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Viering 40 jarig jubileum Vogelgroep 

Hans van Sprang  

Is dat eigenlijk iets om te vieren, 40 jaar vogelgroep? 

Niet over denken, gewoon doen. 
 

Zondag 12 September, rond 9 uur, NRPHQ�HU�DXWR·V�

aangereden over de weg naar het Beleven. Het is koud 

maar zonnig. De hele ochtend blijft dan ook de vraag: 

zal ik mijn fleece nu uitdoen, nu de zon schijnt of 

houd ik hem beter aan, omdat de zon vast zo weer 

YHUGZLMQW«� 
 

Bij het uitkijkpunt over het water verzamelt de groep. 

We kijken naar wat er op en rond het water te zien is 

en eigenlijk is dat weinig. Zowel in aantal als in soor-

tenrijkdom is het een schrale morgen, die zoals dat 

vaker gaat de verzuchting laat klinken dat het een 

aantal jaren geleden op deze plek toch wel rijker was.  

 

*HOXNNLJ�NDQ�KHW�QD�]R·Q�EHJLQ�DOOHHQ�PDDU�EHWHU�

worden. We volgen dan ook het schema van de ge-

bruikelijke excursies op zondagmorgen, we gaan 

wandelen om het ven heen. 
 

En, valt het dan later mee, zou je kunnen vragen? 

Zeker, het valt eigenlijk altijd mee. Wilde eenden, 

Krakeenden, Kuifeendjes en Slobeenden drijven er  

tussen de Kokmeeuwen en Grauwe ganzen.  

Zilverreiger en Blauwe reiger staan te jagen en boven 

het water jaagt een Kievit een Bruine kiekendief weg. 

Ook een Sperwer, Torenvalk en Havik laten zich zien. 

Als we de ronde hebben voltooid en weer terug zijn 

bij het startpunt vliegen als afscheid een paar Water-

snippen over onze hoofden. Dan wordt het tijd om  

40 jaar te vieren. 
 

We reizen af naar het aan het begin van de weg  

gelegen restaurant de Hollanderhoeve waar we ook  

de aanstichter van al dit moois, Hans Oversteegen  

en zijn vrouw Plonie begroeten, die met ons komen 

lunchen. Het is een fijn weerzien en er worden veel 

herinneringen opgehaald.  
 

Willy geeft een mooi overzicht van hoe het begon en 

wat er gebeurde en met name de jaarlijkse weekend 

excursies, die soms ook langer duurden, riepen veel 

herinneringen op. Zowel bij de aanwezigen van het 

eerste uur als bij hen die er later bijkwamen. Het 

volgende weekenduitje, over twee weken naar  

Texel, past helemaal in deze traditie.  
 

Na een goede lunch nemen we buiten afscheid  

met een groepsfoto. 
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40 jaar Vogelgroep 
 

Toespraak door Willy Meijer, bij de viering op 12 september 2021 

Hoe het allemaal begon! 

40 jaar geleden, in 1981, kreeg ik per post een gesten-

cilde brief, dubbelgevouwen en vastgeniet, met daar-

RS�PHW�GH�KDQG�JHVFKUHYHQ�´GUXNZHUNµ������� 

´%HVWH�QDWXXUYULHQG� 
 

Tot ons genoegen kunnen wij U meedelen dat U be-

hoort tot de groep van 21 cursisten waarmee Hans 

Oversteegen op 8 april 1981 de basiscursus vogel-

herkenning gaat beginnen. 
 

Wij hebben inmiddels reeds 15 candidaten moeten 

teleurstellen zodat wij hopen dat U Uw plaats waard 

zult zijn door regelmatig en enthousiast mee te doen. 
 

De cursus duurt t/m 7 oktober 1981 en omvat 10 

lesavonden en 10 excursies met een onderbreking 

gedurende de zomervakantie van 24 juni tot 20 

augustus. 
 

De lesavonden vangen aan om 19.30 en eindigen om 

������HQ�ZRUGHQ�JHJHYHQ�LQ�·W�6ORW�LQ�=HHOVW� 
 

De excursies beginnen om 19.00 uur. Hans zal op de 

lesavonden bijzonderheden over de excursie van de 

GDDURSYROJHQGH�GLQVGDJDYRQG�EHNHQG�PDNHQ�µ 

 

De hele cursus duurde dus een half jaar. We gingen 

enthousiast aan de slag.  
 

Op de theorie-avonden vertelde Hans waar je bij 

vogelherkenning op moet letten en hij behandelde 

DDQ�GH�KDQG�YDQ�GLD·V�YHHO�YRJHOV�PHW hun specifieke 

kenmerken. 
 

De excursies begonnen al om 19:00 uur. Ik werkte tot 

18:���XXU��GXV�JDXZ�HHQ�ERWHUKDP�HWHQ�RS�P·Q�ZHUN�

en dan naar een dorp in de buurt waar we verzamel-

den bij de kerk, het gemeentehuis of een bekend 

gebouw. 
 

En toen was het oktober. De cursus was afgelopen 

maar we wilden wel verder. Het zou zonde zijn om  

er nu mee te stoppen, want we waren nog steeds  

enthousiast en we wilden doorgaan. Daarop besloot 

Hans nog een vervolgcursus te geven en de meesten 

gingen mee. We zaten toen, meen ik, nog steeds in  

¶W�6ORW��'H�H[FXUVLHV�ZHUGHQ�QX�RS�]DWHUGDJRFKWHQG�

JHKRXGHQ��ZDDUELM�ZH�DO�RP������XXU�·V�PRUJHQV�

moesten verzamelen. 
 

Hans vond dat we onze blik moesten verruimen en we 

moesten vooral eens bij de kust vogels gaan kijken. 

We gingen dus op weekend, in mei 1982 naar  

Westenschouwen en in september naar Texel.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maar ook aan die cursus kwam een einde en een aan-

tal mensen, ongeveer de helft, wilde nog steeds door-

gaan. Hans besloot daarop dat hij zelf, binnen de 

KNNV, een vogelgroep wilde vormen. Voor de theorie-

avonden, die 1x per maand waren, konden we terecht 

in het MEC. 
 

We gingen steeds vaker op pad en de zaterdagoch-

tend werd de zondagochtend. 
 

Daarnaast gingen we in het voorjaar en in de zomer 

ook iedere woensdagavond vogels kijken. 
 

Onze weekenden en vakanties waren niet alleen in 

Nederland maar ook in het buitenland.  
 

Onze eerste buitenlandse reis was met Hemelvaart 

1985 naar St. Maurice-sous-les-cotes in Frankrijk. 

Daar zag ik voor het eerst een Griel, tegenwoordig 

heel zeldzaam. 
 

Een jaar later, in 1986, gingen we naar Illmitz aan  

de Neusiedlersee in Oostenrijk, tegen de Hongaarse 

grens. Daar zagen we al de poesta en we luisterden  

en keken naar de Sperwergrasmus.  
 

Verder gingen we in Duitsland naar Rügen, de Elbe,  

de Dümmersee. 
 

Maar ook naar de Spaanse Pyreneeën en naar  

Falsterbo in Zweden. 
 

Dat waren allemaal prachtige reizen! 
 

Door de jaren heen vielen er mensen af, maar er 

kwamen ook steeds weer nieuwe mensen bij, want 

Hans gaf nog steeds vogelcursussen. 
 

Maar na 30 jaar besloot Hans er mee te stoppen.  

Hij had geen opvolger, dus wat nu??? 
 

We besloten om zelf door te gaan in een iets andere 

vorm. De theorieavond in het MEC verviel en we 

gingen voortaan 1x per maand op pad.  
 

Wij organiseerden ook weer weekenden en een  

paar reisjes naar het buitenland, naar België en naar 

Frankrijk, naar het Lac du Der, waar ik een goede 

herinnering aan heb. In november 2015 was het nog 

20 graden en iedere avond was er een prachtige 

zonsondergang boven het meer met heel veel 

Kraanvogels in de lucht. 
 

We hebben in die 40 jaar veel vogels ontdekt en 

gezien, vaak in grote aantallen. 
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De Landschotsche Heide was altijd een bijzonder 

gebied waar veel te zien was, zoals 40 jaar geleden, 

het laatste Korhoen. Geoorde futen zaten er, er was 

een bosje waar nog Ransuilen zaten, en  op woens-

dagavond zagen en hoorden we de Regenwulpen  

overvliegen. 
 

Het blijft ook nu een mooi gebied. Tegenwoordig ko-

men er soms Zwarte ooievaars en vorig jaar zagen we 

een grote patrijzenfamilie. 
 

Helaas is overal het aantal vogels de laatste jaren 

sterk afgenomen, vooral de weidevogels. 
 

Maar we zien ook dat er andere soorten bijgekomen 

zijn. Het bekendste voorbeeld zijn de zilverreigers, 

daarvoor je moest je tot 20 jaar geleden naar Zuid-

Frankrijk.  
 

De roofvogelpopulatie is toegenomen, denk aan de 

Zeearend en de Visarend. 
 

Met de Ooievaars en de Lepelaars gaat het tegenwoor-

dig heel goed. 
 

De Kraanvogels zijn hier voorzichtig aan het broeden 

en met de Raaf gaat steeds beter. 

Door de klimaatverandering vinden er verschuivin-

gen plaats, sommige vogels trekken meer naar het 

noorden en de warmteminnende vogels komen hier 

nu ook naar toe. In Limburg zijn bijvoorbeeld dit  

jaar al 8 broedparen Bijeneters geteld. 
 

Er gaat natuur verloren, maar komt ook weer nieuwe 

natuur bij. Bij Soerendonk is een heel mooi plassen-

gebied ontstaan, doordat er grond afgegraven is.  
 

We hebben deze zomer Munnikenland ontdekt.  
 

Het grootste nieuwe natuurproject is natuurlijk de 

Markerwadden, waar veel vogels op af komen. Daar 

JDDQ�ZH�ELQQHQNRUW�PHW�]·Q�DOOHQ�HHQ�NLMNMH�QHPHQ� 
 

Zo zijn we 40 jaar doorgekomen. Eugène is de enige 

die mijn hele verhaal kan controleren. 
 

En zo gaan we de komende jaren verder. We blijven 

vogels kijken en we gaan op zoek naar nieuwe 

natuurgebieden en nieuwe vogels. 
 

Eugène heeft voor het voorjaar al een nieuw gebied  

in Luxemburg ontdekt. 
 

We blijven plannen maken, we blijven enthousiast! 

 

Kraanvogels boven het Lac du Der, bij de reis van de Vogelgroep in november 2015 -  Foto: Gerard Vos 
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Verslag excursie Lange Bleek in Sterksel, op 28 augustus  

Ursula Elskamp 
 

)RWR·V��,YR�5RWKXL]en 

Met een clubje van 5 mensen gaan we vanaf de par-

keerplaats Lange Bleek aan de Vlaamseweg op een 

EHZRONWH�]DWHUGDJPRUJHQ�RS�SDG��ELM�]R·Q��� graden 

en een zwakke noordenwind ² dat merk je aan de 

toename van het verkeerslawaai als we richting 

Somerenseweg lopen.  
 

De Struikheide staat prachtig in bloei dit jaar dankzij 

de neerslag. De grassen doen het daarom ook heel 

goed. Er is een grassenkenner onder ons die meer kan 

vertellen over de soorten die we nu zo overdadig op 

de heide, onder de begroeiing van naaldbomen en op 

open plekken zien staan. We krijgen ook tips over an-

dere planten om deze gemakkelijker te herkennen, 

waardoor we ze beter hopen te onthouden. 
 

 

Op deze arme, veelal droge en zure zandgronden zijn 

drie karakteristieke grassen te zien: 
 

Het kleinste gras, tot 60 cm hoog, is Gewoon struis-

gras, herkenbaar aan de pollen met ijle bloeipluimen 

die de paden en het landschap een lichtgeel-bruine tot 

roodachtige gloed geven.  
 

Bochtige smele wordt iets hoger, tot 70 cm. Op onze 

wandeling komen we hele velden Bochtige smele met 

gele bloeipluimen tegen. Kenmerkend aan Bochtige 

smele zijn de kronkels in de hoofdas en zijtakken.  

De dichte pollen van Bochtige smele bestaan uit zeer 

fijne glimmende donkergroene grasstengels, het lij-

ken wel haren, en zijn ook zonder bloeipluimen goed 

herkenbaar.  
 

Pijpenstrootje is met 1,2 m de hoogste van de drie 

karakteristieke grassen. De stengel van het Pijpen-

strootje heeft alleen een knoop aan de voet en is 

verder recht, lang en glad en werd daarom gebruikt 

voor schoonmaken van aardewerken Goudse pijpen. 

De stijve opgaande halmen hebben lange bloeiplui-

men met zijtakken die vaak tegen de hoofdstengel 

¶DDQSODNNHQ·��'H�SDDUVH�KHOPNQRSSHQ�KDQJHQ�DOV�

klontjes tegen de paars-groene aartjes aan. 
 

Het Gewoon biggenkruid is goed herkenbaar aan het 

rozet en de bladerloze stengel. Aan de stengel van 

Havikskruid zitten wel bladeren. Een plantje dat we 

overal tegenkomen is Rankende helmbloem, soms 

alleen als groen plantje met de eironde blaadjes,  

vaak ook met lichtgele lipbloemetjes, en een keer  

als hoge klimplant. Over Sint-Janskruid horen we  

dat de zogenaamde gaatjes in het blad doorschijnen-

de klierpunten zijn. Daar zou een geneeskrachtige 

olie uit gehaald worden. Over Leenderstrijp gaat het 

verhaal dat er bossen Sint-Janskruid op de deur 

werden bevestigd om de duivel buiten te houden.  
 

De vochtige omstandigheden zijn ook gunstig voor 

mossen. Overal zien we grote zoden van onder meer 

groene Haarmossoorten en lichtergroen Laddermos. 

Een van ons herkent Ruig haarmos, maar verder wa-

gen we ons niet aan naamgeving door gebrek aan 

kennis.  
 

Tussen het groene mos ziet iemand ineens de oranje 

sprietjes van het Kleverig koraalzwammetjes uitste-

ken en al gauw zien we er meer. Talrijk zijn de Aard-

appelbovisten. Er staan her en der Russula-soorten, 

met bleekrode en bleekgele kleuren, die we door 

gebrek aan expertise niet kunnen duiden.  
 

Een van ons herkent de Roodbruine slanke amamiet. 

Op minder vitale berkenstammen zitten Berkenzwam-

men, in stadia variërend van jong tot oud en van klein 

tot groot formaat. Op het open heideterrein zijn 

korstmossen te vinden, zoals het veel voorkomende 

Ezelspootje (grof vertakt rendiermos) en het fijnere 

Open rendiermos. Verderop staat een bekermos. 
 

In de buurt van de villa van de familie Elias zien we 

¶RQWVQDSWH·�VLHUVWUXLNen en planten, zoals de jonge 

planten van Vingerhoedskruid. In de voormalige tuin 

staat nog een enkele Taxus en verderop Rododendron 

en een verdwaalde Hulst. Er staan ook enkele varens: 

Tongvaren, met lang, recht, gootvormig blad en 

Mannetjesvaren 1), met dubbelgeveerd blad en 

sporenhoopjes onder de bovenste bladeren die 

afgedekt zijn met een niervormig vliesje. We lopen 

nog even naar de restanten van de betegelde vloeren. 

Daar horen het klagende geluid van een Zwarte 

specht even verderop.     
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Er staat een gras dat we nog niet gezien hebben: 

Witbol, waarschijnlijk de gestreepte. Kenmerkend 

voor Witbol zijn de zachte stengel en de lichte pluim. 

Verderop kleurt de Schapenzuring rood tussen de 

heide: eveneens een plant die hier thuishoort. 
 

Andere vogels die we onderweg zien en/of horen  

zijn Boomklever, Staartmees, een groepje Kruisbek-

ken, Roodborsttapuit (meerdere), Gele kwikstaart, 

Grote bonte specht (op meerdere plekken), Kuifmees, 

en heel bijzonder: een Grauwe vliegenvanger bovenop 

een vliegden. We zien een Zwarte specht, met zijn 

karakteristieke silhouet, in een lange vlucht overvlie-

gen.  
 

Bij een grote, oude eik zien we een bijzonder tafereel. 

In een opening tussen de wortelstronken zit het deur-

tje van een kabouterhuisje. Er blijkt een mierenkolo-

nie in te zitten. Tussen de mieren loopt de rups van 

naar alle waarschijnlijkheid een Wapendrager (er zijn 

geen kruisbloemigen in de buurt dus is het niet de 

rups van het Groot koolwitje). De rups lijkt zonder 

problemen weg te komen. 
 

 

 

 

Enkele overige waargenomen insecten: Bruinrode 

heidelibel; Gewone pantserjuffer; bij het Bultven  

een Watersnuffel. Zie verder onderstaande lijst.  

Aan het eind van de wandeling lopen we langs  

HHQ�¶MXQJOH·�YDQ�PDQVKRJH�$GHODDUVYDUHQV� 
 

1) Kijk op www.floravannederland.nl voor meer 

details over varens en andere plantensoorten.

     
   Planten / struiken   Mossen   Insecten 
   Bezemkruiskruid   Haarmos: diverse soorten   Atalanta (vlinder) 

   Gewoon biggenkruid   Een Laddermos   Aardhommel en diverse andere hommels 

   Gewone brunel   Ruig haarmos   Bruinrode heidelibel 

   Douglas zaailingen       Groene wants 

   Wilde gagel   Korstmossen   Mierenkolonie 

   Kleine klaver *)        Bekermos   Sprinkhaan 

   Vingerhoedskruid   Ezelspootje Cladonia zopfii   Gewone pantserjuffer 

   Een Havikskruid   Open rendiermos Cladina portentosa   Rups van Wapendrager 

   Hulst      Watersnuffel? (juffer) 

   Jacobskruiskruid   Varens   Diverse Zweefvliegen 
   Knopkruid   Adelaarsvaren     
   Perzikkruid   Mannetjesvaren   Vogels 
   Schapenzuring   Tongvaren   Boerenzwaluw 
   Sint-Janskruid      Boomklever 
   Speerdistel   Paddenstoelen   Boomkruiper 
   Stekelbrem   Aardappelbovist   Gele kwikstaart 
   Struikhei   Berkenzwam   Grauwe vliegenvanger 
   Taxus   Kleverig koraalzwammetje   Grote bonte specht 
   Sporkehout   Roodbruine slanke amaniet   Koolmees 
   Waterpeper   Russula  **)    Kruisbek 
   Zwarte braam      Kuifmees 
   Tandzaad ² waarsch. Zwart  Amfibiën  Oeverzwaluw 

  Kikker (groene?)  Roodborsttapuit   

   Grassen    Staartmees 

   Bochtige smele    Zwarte specht 

   Witbol ² waarsch. Gestreepte     

   Gewoon struisgras     

   Pijpenstrootje 
 

    

   *) met kleine gele bloemhoofdjes, Liggende?       **) diverse soorten o.a. met bleekgele en bleekrode kleur         
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Het Texel weekend van de Vogelgroep, 24-27 september 

 

7HNVW�HQ�IRWR·V��Hans van Sprang  

Ze hadden hem gevonden op een baal hooi, uitgeput 

wachtend op wat komen ging en toen de eerste om-

standers hun opwachting maakten was hij opge-

schrikt. Een vluchteling in een vreemde omgeving. Een 

dwaalgast die vanaf dat moment geen rust meer had. 

Met zijn laatste krachten vluchtte hij weg, de bosjes 

in die vlakbij stonden. Hij probeerde weg te kruipen 

achter de bladeren die al deels verdroogd aan de 

struiken hingen. Onzichtbaar worden en dan als het 

avond wordt opgaan in de nacht en als de krachten 

het toelaten de vlucht voortzetten. De vlucht van de 

Goudlijster. 

 

 
 

Waren wij ook afgekomen op de zich razendsnel 

verspreidende stroom van berichten dat iemand hem 

gezien had?  Nee, wij waren niet die ochtend na een 

melding van zijn aankomst vertrokken. Maar tiental-

len anderen wel. Wij liepen over de weg naar de auto 

terug na een rondje door het gebied en iemand zag 

een dame, in een tenue dat aan EHBO deed denken, 

het gebied in rennen. Iemand onwel geworden? Maar, 

en daar heb je een kijker voor, er stond geen EHBO 

maar Wageningen University and Research achterop 

en de dame bleek niet alleen. Er stonden tientallen 

anderen en er renden nog veel meer mensen naar een 

plek waar er ook al veel stonden.  Het was een spek-

takel van jewelste. Allen om even te mogen kijken 

naar een eenzame Goudlijster die als je veel verbeel-

ding had nog net zichtbaar was achter een paar blaad-

jes, diep verscholen in een struik. Texel, 25 septem-

ber 2021. 
 

Het begon dus anders 
 

Wij hebben de tijd, dus zijn we op vrijdag 24 septem-

ber vertrokken voor wat een bijna subtropisch week-

end op Texel zou worden. Temperaturen deels boven 

de 20 graden en weinig wind op twee van de dagen. 

Mensen die op het strand een duikje nemen en ande-

ren die we zonnebadend aantreffen op plaatsen waar 

anderen vogels gingen kijken. Een weekend dat ener-

gie geeft en aanzet tot denken. Maar die vrijdag is 

alles eerst nog wat grauw en bewolkt. We komen na 

de middag op Texel aan en we hebben besloten om 

via de nieuwe vogelkijkplaats bij de Prins Hendrik 

Zanddijk over de vogelboulevard naar het hotel en 

EXQJDORZSDUN�´3ULQV�+HQGULNµ�WH�UHL]HQ��RQV�RQGHU-

komen voor het weekend. Voordien waren we samen 

gekomen bij een scherm waar je uitkijkt over de 

Balgzandpolder, vlak bij Den Helder.  
 

Daar kregen we een voorproefje van wat er de komen-

de dagen op Texel te zien zou zijn. Veel vogels; hier 

waren dat Zwarte ruiters en Tureluurs aangevuld met 

een grote kolonie Lepelaars. Een fantastisch schouw-

spel. Eenmaal op Texel blijkt het laag water bij de 

Prins Hendrik Zanddijk en dus zijn de vogels ver weg 

en moeilijk te zien. Maar ook op de grote plassen 

langs de vogelboulevard zagen we duidelijk minder 

vogels dan in het voorjaar. Maar het licht is fantas-

tisch. Een schitterend, diffuus licht dat alles laat 

stralen. Een schitterend begin van een verrassend 

weekend. In meer dan één opzicht verrassend. 

Zaterdag 
 

Naar goed gebruik kent het weekend een programma. 

Voor zaterdag staat het noorden van Texel op het 

menu. We beginnen met een ritje naar de Cocksdorp 

om lunchinkopen te doen en stoppen natuurlijk even 

bij het kijkscherm bij Dorpszicht. Het is niet erg vol 

met vogels maar we zien een aantal Watersnippen in 

de vlucht en op en rond het water, altijd een specta-

culair gezicht en wat zijn het prachtige vogels. 
 

De Slufter is het volgende station en daar is het juist 

erg nat. Mensen die net weglopen bij het uitkijkpunt 

aan de Oorsprongweg waarschuwen ons voor de natte 

boel in de Slufter. We zijn enkel van plan om uit te 

kijken over het water en dat doen we dan ook. 

Ondertussen is het al aangenaam warm aan het 

worden, hoewel de zon niet echt doorbreekt. Vanaf  

de Slufter rijden we door via de Robbenjager, een 

uitzichtpunt op een plas met die naam, naar de 

Tuintjes, een mooi duingebied waarin veel konijnen-

holen zitten waarin we vaak Tapuiten aantroffen in 

het verleden. Helaas, nu niet. Op een Roodborsttapuit 

na weinig vogelleven in de duinen. Maar daarmee doe 
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ik natuurlijk de meeuwen te kort die in grote getale 

steeds maar af en aan vliegen. Omdat je die overal 

ziet ben ik geneigd ze niet meer te noemen. Aan het 

einde van de Tuintjes kun je over het duin het strand 

op en dat doen we. Langs de vloedlijn terug, Daar op 

het strand zien we vrijwel meteen Bontbekplevieren, 

Bonte strandlopers en Drieteenstrandlopers. Meer 

soorten dan gedurende de hele wandeling door het 

duingebied. In de zee drijven Eidereenden vlak voor 

de kust en op een strekdam lopen steenlopers tussen 

de Aalscholvers en meeuwen door. 
 

 

 

Via de strandovergang bereiken we de weg en vervol-

gens lopen we langs de vuurtoren naar de auto. Dan 

zien een paar van de langzamere lopers in de groep 

een vrouw de ingang van de Tuintjes in rennen.   

Die nacht 
 

Goedenavond dames en heren. Welkom op deze in-

formatieavond over de toekomst van ons prachtige 

eiland Texel. Ik geef eerst het woord aan Dhr. Oud die 

ons de huidige situatie en de ideeën voor de toekomst 

zal toelichten. Daarna zal Dhr. de Jong de uitvoering 

ervan aan u presenteren. Het woord is aan Dhr. Oud. 
 

Geachte mede-eilanders, Texel is een weergaloos 

eiland, dat in de laatste jaren na de vermelding in de 

Lonely Planet gids een ongelooflijke aantrekkings-

kracht op toeristen heeft gekregen. De periode van 

corona heeft dit nog eens verder versterkt en op dit 

moment is het ook nog eens zo dat al die toeristen 

gewapend met verrekijkers het eiland op komen. 

Vrijwel allemaal bedoeld om vogels te observeren, die 

we hier gelukkig uitzonderlijk veel hebben. Natuurlijk 

ZRUGHQ�HU�IRWR·V�JHPDDNW�HQ�ZRUGHQ�GLH�ZHHU�JH-

bruikt voor reclame en leidt dat weer tot meer nieuwe 

toeristen en herhaald bezoek. Maar het zien van 

steeds dezelfde vogels zal gaan vervelen en we den-

ken die verveling al een beetje te merken. Gelukkig 

zien we ook een tegenbeweging. Regelmatig komen  

er nieuwe golven toeristen naar het eiland op het 

moment dat er weer een bijzondere vogel op het 

eiland wordt waargenomen. Een exotische verdwaal-

de vogel die er toe leidt dat veel gasten hierheen 

komen en zich dan laten vervoeren waardoor de 

plaats waar de vogel is gezien is een topattractie 

wordt. We vragen ons dus af of we de aanwezigheid 

van exotische vogels zouden kunnen plannen en  

reguleren op het eiland. We hebben Dhr. de Jong 

gevraagd om te komen met een uitvoeringsvoorstel. 

Ik geef hem het woord voor een toelichting. 
 

Geachte aanwezigen. Toen duidelijk werd dat we  

een impuls in ons vogelbestand nodig hebben, wist  

ik meteen de oplossing. We zijn dan ook al begonnen 

met het aanleggen van een verzameling van dwaal-

gasten en exoten in samenwerking met Wageningen  

University and Research. Op een geheime plaats wor-

den deze dieren ondergebracht en door specialisten 

getraind op een aantal vlakken. Het belangrijkste is 

dat wij ze ergens kunnen neerzetten, dat ze enige tijd 

poseren voor de buitenwereld en vervolgens na een of 

meer dagen terugkeren naar de opvangplek. We zien 

nu al een aantal leuke resultaten bij recente tests. Om 

de logistiek beter te kunnen coördineren heb ik een 

bestelling van een twintigtal elektrische personen-

busjes in « 
 

,N�VFKULN�ZDNNHU�YDQ�HHQ�KDUGH�´=ZRHVM�=ZRHVMµ��het 

geluid dat ons in onze kamer teistert wanneer iemand 

de tussendeur tussen gang en hal in het hotel open-

zwaait en weer dicht laat vallen. Zondagochtend 

zeven uur. 

Zondag 
 

Op Waarneming.nl zijn Wilde zwanen gezien bij 

Zevenhuizen, een Zwarte ibis op het grote vlak, een 

Grauwe franjepoot in de Horsmeertjes en een Bona-

parte strandloper afwisselend bij de Bol en bij Utopia. 

Een aantal interessante vogels, netjes verspreid over 

het eiland. Vandaag staat het zuidelijke deel van 

Texel op de agenda en mogelijk aan het eind van de 

dag nog Utopia, want je kunt toch moeilijk je eigen 

voortuin vergeten. Utopia is het gebied dat echt vlak 

voor het hotel begint. 
 

Naar het zuiden van het eiland rijden we langs Zeven-

huizen, een straat met ongeveer dit aantal huizen er-

aan en helaas geen zwanen. Daarna via een paar korte 

tussenstops naar de Mokbaai, waar we de auto·s neer-

zetten om een route om het oostelijke Horsmeertje te 

gaan lopen. Zondag blijkt een zomerdag. Het is zo 

warm, dat we mensen zien zonnen en vogels kijken 

tegelijk. Op het water van het meertje zien we heel 

fraai Geoorde fuutjes duiken, naast de vele eenden 

die er zwemmen. De wandeling begint met een kruip-
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door sluip-door stuk omdat veel struiken ver zijn 

uitgegroeid en dat maakt het ook tot een vrij rustige 

wandeling in het verder druk bezochte gebied.  
 

Aan het einde van het jungle-deel komen we op het 

fietspad uit, vlak bij een uitzichtpunt over het andere 

Horsmeertje. Daar zit een vriendelijke man te lun-

chen. We lopen er heen en eigenlijk zonder dat we 

iets vragen vertelt hij al wijzend dat dáár een Grauwe 

franjepoot rondloopt. Hij heeft geen telescoop, alleen 

een gewone kijker, maar wijst de exacte plek aan.  

Met onze kijkers zien we niets maar in de telescoop 

danst een klein vogeltje door het water. Wat een 

OLHYHUG�LV�]R·Q�IUDQMHSRRWMH�WRFK��� 
 

 

 

 

We eten een broodje bij de Mokbaai waar het laag 

water is en de vogels ver weg zijn. Wulpen, Tureluurs 

en Lepelaars en één Groenpootruiter zien we daar 

onder andere hun voedsel zoeken in de waterige 

grond.  
 

Later op de middag zijn we terug in het hotel en 

maken een rondje Utopia. Het is nog steeds warm als 

we beginnen en wat verderop langs het fietspad staat 

een groep mensen met kijkers en fototoestellen.  

Dichterbij gekomen blijkt daar de Bonaparte strand-

loper te zijn geland. Op de vraag waar hij zit, is alleen 

een moeilijk antwoord mogelijk, maar na wat zoeken 

zien we iets dat het meeste lijkt op een bolletje wol. 

Een vogeltje dat met de kop tussen de veren op het 

gras ligt, omringd door Scholeksters. We hebben zelfs 

door de telescoop geen echt goed beeld maar op de 

foto lijkt het wel op een vogel en blijkt er even een 

kopje te zien. Duidelijk? 

 

 

Overigens is de hele dag geen melding meer gemaakt 

van de Goudlijster, die is blijkbaar gevlogen. 
 

Maandag 
 

Onze laatste dag. Voor het ontbijt rijd ik met de auto 

even naar de winkel in de Cocksdorp. Het is vroeg en 

de zon gaat op. Alles kleurt goud-oranje. Langs de 

Hoofdweg staat een stapel blokken hooi. Als ik eraan 

kom rijden zit boven op die stapel een lijster. De hele 

lijster heeft een prachtige gouden glans over zich.  

Ik kan niet meteen stoppen. Het is vast een gewone 

lijster in een prachtige zonsopgang gekleurd tot 

goud, maar het is wel mijn Goudlijster.  
 

Dit weekend hebben we gezocht naar vogels, gewone 

vogels. We hebben het met elkaar gezellig gehad en 

geleerd van elkaar over vogels en natuur. Maar we 

hebben ook de invloed gezien van internet en van 

DBA-berichtjes over zeldzame vogels op de manier 

waarop mensen zich gaan gedragen in de natuur.  
 

Texel is een prachtig eiland, het heeft veel en mooie 

vogels. Prins Hendrik is een aardig hotel met een 

mooie ligging in de natuur maar ver van winkels en 

zo. We hebben ook geleerd dat het op dit moment 

niet aan te bevelen is om in het hotel te dineren, de 

kok die ze nu hebben heeft veel moeite met het berei-

den van groente en vlees en met het opmaken van de 

borden. Kan van voorbijgaande aard zijn, maar wees 

erop bedacht als je toch wilt gaan eten daar.
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Verslag excursie Strijper Aa, Leenderstrijp op 26 september 

Irene van der Kooy 
 

)RWR·V��*HUDUG�9RV 

De zon breekt door terwijl we op elkaar wachten bij 

het Co-op winkeltje in Leenderstrijp. Jacques van 

Kessel wijst ondertussen op de mooie boerderijen 

rond het pleintje en vertelt ons dat in Leenderstrijp 

van oudsher veel rijke boeren en valkeniers woonden. 

De valkeniers reisden al in de 16e en 17e eeuw naar 

IJsland en Scandinavië om valken en Giervalken te 

vangen. Ze maakten ze tam voor verschillende vor-

stenhuizen in Europa, en werden vaak voor enige ja-

ren ingehuurd door het hof om daar ter plaatse hun 

kennis over de verzorging van het dier over te dragen 

en exclusieve jachttournooien te organiseren. Ze wer-

den daar goed voor betaald. 
 

Via Riesten en een serie oude geknotte elzen (snoei-

hout voor de mutserd ten behoeve van de bakhuisjes) 

komen we bij de nieuwe loop van de Strijper Aa. De 

gekanaliseerde loop van de Strijper Aa bestaat ook 

nog maar parallel hieraan hebben Staatsbosbeheer 

(SBB), Waterschap de Dommel en de Provincie Noord-

Brabant een nieuwe bedding gemaakt waarin de Strij-

per Aa mag meanderen. Langs de beek is ruimte geko-

men voor nieuwe natuur en Jacques inventariseert 

hier planten voor SBB.  
 

 

 

Rechts zien we een zandvang die een jaar geleden  

nog kaal zand was maar nu al volop begroeid is met 

onder andere Kikkerbeet (dat in Brabant niet zoveel 

voorkomt) en Borstelbies. 
 

Borstelbies  
 

We zien ook Grote waterweegbree, Watertorkruid en 

Blaartrekkende boterbloem. Jacques vertelt ons dat 

bedelaars vroeger de Blaartrekkende boterbloem over 

hun armen wreven waardoor afschuwelijke blaren 

ontstonden en mensen uit medelijden meer aalmoe-

zen gaven. 
 

We dachten hier ook een vervelende ontdekking te 

doen: Grote waternavel, een invasieve exoot die in een 

jaar tijd een sloot compleet kan bedekken, waardoor 

andere planten verdwijnen. Maar gelukkig bleek later 

dat het de Blaartrekkende boterbloem was. 
 

Verder zien we onder andere een egelskop, Moeras-

rolklaver, Moerasdroogbloem, Koninginnenkruid 

(belangrijk voor vlinders), Zwart tandzaad, kikkers, 

veel elzen en mos, veel schrijvertjes (O krinklende 

ZLQNOHQGH�ZDWHUGLQJ�PHW�·W�]ZDUWH�NDERWVHNHQ�DDQ�² 

Guido Gezelle, 1857), en de vrij zeldzame Pilvaren. 
 

 

 

 

 

Pilvaren 
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Ook nog Pitrus, Egelboterbloem, Koningsvarens in  

de bosrand, Boerenwormkruid, de 2-huizige Hop met 

hopbellen, Tijmereprijs, Peen, Kleine pimpernel, Moe-

raskers, een Melkdistel, Tuinradijs, Kleine vuurvlin-

der, Dagpauwoog en een Bloedrode heidelibel die dol 

is op Trudy. Een sprinkhaan heeft geduldig voor 

Gerard geposeerd. 

Jacques heeft er eerder Wespendieven gezien (er zit-

ten 1 of 2 paartjes). De plaatselijke vogelgroep is heel 

actief en heeft veel nestkasten voor Torenvalken 

kunnen plaatsen bij de boeren.  
 

Wij zien vooral veel Gaaien. En uitlopers van Riet die 

dwars door de nieuwe natuur naar de beek groeien. 

Het beekdal zal er volgend jaar heel anders uit zien! 
 

Na een fijne wandeling van drie uur staan we alle zes 

weer bij Co-op St. Jan.

 

Verslag excursie naar De Plateaux, op 9 oktober 
 

Annemieke van Vucht 
 

)RWR·V��0DUWLHQ�+HOPLJ 

Een beetje lichte mist, een zon die langzaamaan door-

komt, 9° C, heel veel kleine bedauwde spinnenwebben 

van o.a. Hangmatspinnen, een wielweb van de Herfst-

spin en uitgebloeide berenklauw met spinweb tussen 

de schermen, lichtbanen tussen de populieUHQ«�KRH�

mooi kan het buiten zijn.  
 

 

Met 7 mensen hebben we genoten van deze wande-

ling, vanaf de parkeerplaats in Nederland via een lom-

merrijk pad (met nog bloeiende Grasklokjes!) naar de 

bekende vloeiweiden waar de Herfsttijloos nog volop 

stond.  
 

De Plateaux bieden een gevarieerd landschap, heide-

gedeeltes met Grove den, meer beboste gedeeltes met 

eiken en berken, natte gedeeltes zoals de vloeiweiden 

uiteraard en een stuk Dommeldal. Elk gebied vormt 

een eigen habitat voor de vegetatie en insecten die  

daarbij thuis horen.  

Hersttijloos 
 

Tot onze verrassing vonden we nog een enkel takje 

bloeiende Struikhei. Lopend naar één van de grenspa-

len genoten we nog van de geluiden van de Veldleeu-

werik, een lachende Groene specht, Rietgors en Geel-

gors.  

 

Na het passeren van die paal bevonden we ons offici-

eel in België en daar, onderweg naar de hangbrug over 

de Dommel, in een vochtig gedeelte vonden we nog 

bloeiende Dopheide, maar ook Klokjesgentiaan, Klei-

ne zonnedauw, Moeraswolfsklauw en een Koeienbo-

leet. Lopend over een vlonderpad liet de Waterral lang 

van zich horen, terwijl we ondertussen de Moerasan-

doorn, de Wolfspoot, Engelwortel en Watermunt nog 

bewonderden. Een eindje verderop vond Trudy de 

Mannetjesereprijs.  
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Op paddenstoelgebied vonden we o.a. mooie Berken-

zwammen, parasolzwammen, Parelstuifzwammen, de 

Parelamaniet en zowaar één Vliegenzwam!  

 

Parasolzwammen 
 

Verderop langs een meer bebost pad liepen we eerst 

langs tientallen exemplaren van uitgebloeide Brede 

wespenorchissen en verderop genoten we van grote 

groepen Wortelende inktzwammen, een bijzonder 

fraai familielid van de Inktzwammen.  

 
Wortelende inktzwam 
 

Er vlogen nog aardig wat libellen en juffers rond,  

o.a. de Bruinrode heidelibel. Josephine vond nog de 

indrukwekkend grote, dikke en harige rups  van de 

Veelvraat.  
 

Tot slot, genietend van de zon en de temperatuur van 

18° C - zomaar een ware temperatuursverdubbeling 

op een dag! -  liepen we op de terugweg langs brand-

netels waar heel veel rupsen van de Dagpauwoog 

genoten van hun maaltje. 

Op expeditie met Abel Tasman, op 17 oktober 
 

7HNVW�HQ�IRWR·V��Hans van Sprang 

´*RHGHPRUJHQ�PLMQKHHU��PDJ�LN�XZ�45-code en uw 

OHJLWLPDWLH�DOVWXEOLHIW"µ��(HQ�JHUXVWVWHOOHQGH�JURHQH� 

V op een schermpje en een goedkeurende blik op een 

legitimatie.  
 

´:LOW�X�RRN�HYHQ�KHW�PRWLYDWLHIRUPXOLHU�LQYXOOHQ�

D�X�E��PHW�H[WUD�DDQGDFKW�YRRU�GH�RSWLHV�ELM�YUDDJ��"µ� 

 

Ik werd wat onrustig en las de vraag aandachtig. 
 

´Geef aan waarom u hebt gekozen om vandaag per 

boot naar dit gebied te willen: 

a. Omdat u een gezellig dagje uit wilt zijn. 
 

b. Omdat u wel eens wilt zien of het iets is geworden. 
c.  

d. Omdat u vandaag wilt genieten van het grote 

aantal vogels in dit gebied. 
e.  

f. Omdat u gelooft in de helende werking van nieuwe 

natuurµ. 

Het zweet brak me uit, ik moest kiezen en het kon 

belangrijk zijn. Ik besloot tot de meest nietszeggende 

oplossing, optie b. Tot mijn geluk kreeg ik een goed-

keurend knikje. De man achter mij had luidkeels ver-

kondigd dat hij alleen kwam vanwege de grote diver-

siteit aan vogels en de huizenhoge vogelstand in het 

gebied. Hij werd voorzichtig uit de rij gehaald en een  
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van de dames fluisterde hem toe dat hij vandaag be-

ter niet mee kon, er waren helaas nauwelijks vogels 

en men kon de bezoekers die daar zwaar op inzetten 

beter maar niet teleurstellen ter plekke, toch? 
 

De weg naar de Markerwadden, bij de ingang van de 

Abel Tasman die de oversteek ging maken. Ging het 

zo in Nederland anno 2021? Niet helemaal natuurlijk, 

maar die boot heette wel zo en die QR-code en legiti-

matie zouden zo uit 1984 kunnen komen. Om 10 uur 

vertrok het prachtige zeilschip op de motor uit de 

Bataviahaven in Lelystad. 
 

De tocht ging zo snel dat na een half uurtje de schip-

per een set zeilen liet hijsen aan de bezaan en keek 

met welke snelheid het schip alleen op zeil zou gaan. 

Het bleek 3,5 knopen per uur te zijn, ongeveer 7 km 

per uur. Voor ons te langzaam om binnen de gestelde 

tijd de haven van de markerwadden te bereiken. 

Motor weer aan, rust weg en op tijd aangelegd.  
 

 

Die aankomst op de Markerwadden had iets ver-

vreemdends. Ik ben nooit op Spitsbergen geweest 

maar de nederzetting met houten huizen en het feit 

dat er zeilschepen in een kleine baai lagen liet me 

even denken dat de Abel Tasman dáár was aange-

komen. IJsberen op kant, grote jagers over het dek  

en de wintervoorraad vis die hing te drogen aan een 

waslijn. Het voelde even alsof je als pioniers in een 

nieuwe wereld belandde net als Abel Tasman op Tas-

manië. Maar toen we even later de lange rij wachten-

den zagen die óf met een QR-code koffie willen drin-

ken in het bezoekerscentrum óf zonder code aan een 

excursie wilden deelnemen was de illusie van een 

nieuwe wereld versplinterd. Het was er al te druk, 

maar gelukkig merkte je dat alleen op het punt waar 

iedereen nog bij elkaar was. Het deed je denken aan 

de cruise-terminal in Venetië.  We besloten de drukte 

snel te verlaten en door te lopen naar de rust en de 

vogels.  
 

Natuurlijk kwamen mensen van de Vogelgroep voor 

de vogels en mede daarom zou ik voorstander zijn 

van de motivatielijst zoals aan het begin genoemd. 

Want het was een teleurstelling als je na een uur 

varen op een eiland komt waar dan de vogels toch 

eigenlijk het lieten afweten. Excuses als het verkeerde 

jaargetijde en het ontbreken van zon of zin waren 

dan ook ontoereikend. Maar ja, we konden niet weg 

voor de volgende boot ons om half 3 weer mee zou 

nemen.  
 

En eigenlijk kregen we al dit idee tijdens de boot-

WRFKW��´*HHQ�PHHXZ�JH]LHQ�RQGHUZHJµ�ZDV�GH�RSPHU-

king van een van de groepsgenoten die me het meest 

trof toen we de loopplank over waren en op het ei-

land stonden. En dat is zo gebleven terwijl daarbij 

later opviel dat we in het hele gebied geen Meerkoet 

hebben gezien.  
 

De merkwaardig vormgegeven hut rechts op de foto·V 

was de eerste vogelkijkhut. Je kon aan alle kanten op 

verschillende hoogtes naar buiten kijken en hoewel er 

weinig vogels te zien waren was er wel iets van vol- 

 

 

 

 

 

doening. Een groep Baardmannetjes streek neer in het  

riet en was met name bij het in- en uitvliegen goed  

te zien. Maar ze hadden geen rust en bleven heen en 

weer ijlen. Verder was er vanuit de hut zicht op twee 

verre Lepelaars en veel kleine onbestemde eenden op 

het water waarvan door hun fluitende roep de Smien-

ten zich verraadden.  
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We hadden voor vandaag de wandeling van 3,5 km op 

het programma staan. We liepen met onze gebruike-

lijke snelheid naar de tweede vogelhut, de Lepelaar 

geheten , en we legden de eerste anderhalve kilometer 

daarheen af in precies anderhalf uur.  Die tweede hut 

was heel selectief gebouwd. Mensen korter dan 1,80 

meter zagen niets. Er was een kijkopening die ge-

maakt lijkt voor comfortabel kijken voor medebur-

gers van ongeveer 2 m lengte. Kortom niet echt een 

feestje voor velen. Wel leuk dat  degenen die door de 

kijkspleet konden kijken een Blauwe kiekendief al 

jagend voorbij zagen komen, aangemoedigd door het 

roepen van de Waterral.   
 

Op dus maar naar de derde vogelhut in onze route.  

Ook een leuk idee geweest, want als je aan kwam lo-

pen zag je door de deur een kijkopening op kniehoog-

te zitten. Alleen voor heel jonge kinderen? Niet alleen, 

want het bleek dat de hut verdiept was aangelegd en 

dat er een glazen ruit zat die deels onder water uit-

zicht bood en deels boven water.  Ongelukkigerwijs 

zat de houten bovenlijst van de glazen wand weer 

precies op ooghoogte van velen. Verder was het kleine 

waterplasje waar dit kunstwerk was aangelegd hele-

maal levenloos, zo te zien. In ieder geval geen vogel 

boven en geen vis onder water te zien.  
 

Omdat iedereen toch even zelf wilde zien dat er niets 

te zien was stonden we een tijdje naar een moeras-

vlakte te kijken tegenover de aanvoerroute naar de 

hut. Daar liepen vele Wintertalingen in hun bedroe-

vend trieste winterkleed en daartussenin de enige 

steltloper die ik op het eiland mocht aantreffen.  

Die bleek ook meteen aanleiding tot een dispuut  

over zijn of haar naam. Tja, zeg het maar. 
 

 

Dit was de boosdoener, een onschuldige passant die 

even wat voedsel zocht. Voor de een een Zilverplevier, 

voor de ander een Bonte strandloper. Ik heb de beide 

soorten nog even van internet gehaald en hieronder 

weergegeven. Kan iedereen zelf oordelen of er vol-

doende overeenkomst is tussen de vogel hier en een 

soortgenoot van internet of dat we nog een andere 

soort moeten aanroepen. 

Op onderstaande IRWR·V�LV�boven de Zilverplevier en 

daaronder de Bonte strandloper te zien. 

 

 

Na dit intermezzo waren we gelukkig weer op tijd 

terug bij de haven, omdat we de wandeling van 3,5 

km wel in ongeveer 3 uur konden afleggen. We heb-

ben in totaal nog geen 30 verschillende vogelsoorten 

kunnen waarnemen en zoals al gezegd viel dat tegen. 

Het gebied is mooi geworden, veel groener al dan we 

van tevoren hadden gedacht. De vogelhutten waren 

dus weer eens meer op architectuur dan op kijkgenot 

gericht. Door de rij wachtenden voor ons hebben we 

geen beeld gekregen van hoe het bezoekerscentrum 

er vanbinnen uit zag. Nog een keer QR-code contro-

leren was nodig en dat was even te veel aan het begin 

en aan het einde van de wandeling.  
 

Op de boot terug stond ik buiten op het achterdek 

naast de stuurhut. De kapitein leunde met 1 hand op 

het grote houten stuurwiel en stuurde met de andere 

hand met een minuscule joystick de weg naar Lely-

stad. Achter hem werden ballonnen opgeblazen en 

kwamen bordjes friet uit de kombuis omhoog. Een 

kinderfeestje. Hoewel de wind harder was dan op de 

heenweg bleven de zeilen omlaag en werd de hele 

tocht op de motor afgelegd. Ik denk dat de wind te-

veel tegen was, want de tocht duurde langer dan de 

heenweg.  
 

Abel Tasman ontdekte nieuwe werelden, wij zagen 

nieuwe natuur. Het is goed om te vermelden dat wij 

net als Abel Tasman werden gesponsord bij onze 

ontdekkingsreis. De jaarlijkse KNNV subsidie van de 

jaren 2020 en 2021 samen maakten dat we de over-

tocht voordelig maakten.
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De Oostvaardersplassen, op 18 oktober 
 

Marja Rissenbeek 
 

)RWR·V��*HUDUG�9RV

 Na de aparte Markerwaddenervaring de vorige dag 

gaat de Vogelgroep in afgeslankte vorm verder met  

de Oostvaardersplassen experience: Willy, Herman, 

Trudy, Gerard, Connie en ik. Het lekkere diner, fijne 

overnachting en uitgebreide ontbijt in hotel 'De Aal-

scholver' heeft ons weer helemaal opgeladen voor 

nieuwe avonturen. 
 

Eerst bezoeken we het Natuurbelevingscentrum De 

Oostvaarders. Op de 2e etage heb je een mooi uitzicht 

over het gebied. We zien onze eerste Edelherten met 

enorme geweien, de Konikpaarden en een grote groep 

Brandganzen. Binnen wordt informatie gegeven over 

het ontstaan van het landschap en opvallende vond-

sten in de bodem. Er zijn een paar opgezette vogels 

waaronder een Zeearend. Ook een paar vitrines waar-

onder een met vogelschedels.  
 

Rondom, in de struiken met bessen en rozebottels, 

horen we de geluidjes van allerlei vogeltjes. Connie 

spot een Keep en ik zie een Heggenmus. In een plasje 

zijn Putters samen met Huismussen, een Merel en een 

Groenling heerlijk aan het badderen.  
 

Hierna richting Oostvaardersdijk met een aantal vo-

gelkijkplekken. Bij de eerste stop zien we al direct  

een Zeearend met prooi. Op zijn of haar dooie gemak 

wordt die opgepeuzeld op een boven het water uitste-

kende tak.  

 

De zon komt er even bij zodat we zelfs wat kleur zien, 

de dag kan nu al niet meer stuk! Een eind verderop, 

dus moeilijker te zien, zit nog een Zeearend rustig op 

het slib. We horen Baardmannetjes in het riet. 
 

De 2e stop is bij kijkhut de Kluut, hier is weinig te 

zien. Vanaf hier maken we een mooie wandeling door 

wilgenbosjes, rietvelden, over houten bruggetjes waar-

onder enorme Karpers zwemmen. We komen bij de 

grootste vogelkijkhut van vandaag die, zoals Willy 

zegt, heel toepasselijk 'De Zeearend' heet. Het is ook 

met stip de mooiste, toegankelijk voor mensen met 

een rolstoel en op de 1e etage glas voor de ramen, 

rubberen matten en uitzicht rondom. Hier blijven we 

een hele tijd hangen. Het hoogtepunt is een Vos die 

vanaf de overkant op zijn dooie gemak aan een wan-

deling begint. Hij gaat door het water, bezoekt een 

eilandje, uiteindelijk is ie vlakbij de hut maar dan is 

hij niet meer te zien. Het opvallende is dat de vogels 

niet onder de indruk zijn, ze blijven rustig zitten.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We zien grote groepen Kieviten, groepen Goudplevie-

ren komen aan, Blauwe reigers, Grote zilverreigers,  

1 Grutto, 1 Kemphaan, 1 Watersnip, Lepelaars, en 

Zeearend nr. 3 komt aangezeild.  
 

 

 
 

We maken dezelfde wandeling terug. Een onbekende 

roofvogel houdt ons even bezig. Ook zien we een aan-

tal Torenvalken en Buizerds. Verder naar de 'Oever-

loper'. Hier zien we Vos nr. 2, twee Kleine zilverrei-

gers, en Slobeenden dichtbij waarvan twee mannetjes 

in mooi zomerkleed. Aan de overkant van de weg ligt 

de 'Poelruiter'. Hier is een aalscholverkolonie te zien 

en een groepje Pijlstaarten.  
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Als laatste stop de uitzichtpunten Kleine Praambult: 

de zon komt erbij, er vliegen wat libellen in het rond. 

Een eindje verder Grote Praambult met weids uitzicht 

over de Oostvaardersplassen. Hier nemen we om 16:30 

uur afscheid van elkaar en gaan op weg naar huis. 
 

De hele dag door zien we allerlei eenden: Kuif-Tafel-

Berg-Krak, Wintertaling. Grauwe en Nijlganzen, Fuut, 

Waterhoen, Meerkoet, Kok-, Zilver- en Mantelmeeuw, 

Ekster, Kraai, Gaai, Kauw, Houtduif, Kool- en Pimpel-

mees, groepen Spreeuwen, Grote bonte specht. Kleine 

vogeltjes overvliegend, moeilijk te identificeren. 

Iedereen bedankt voor deze 2 bijzondere dagen, ik 

vond het geweldig en had het gevoel dat ik een week 

weg was geweest! 
 

Thuis ligt de Kampioen oktober 2021 bij de post met 

op blz. 13 een prachtige foto met info over de Marker-

wadden. 
 

Herman en Willy: dankjewel voor het meerijden en 

voor het sjouwen van de telescoop! 

Verslag paddenstoelenexcursie de Wielewaal op 24 oktober  
 

7HNVW�HQ�IRWR·V��Rob en Ludy Aarts 

Het ochtendlicht van de zon schitterend door de 

bomen, sluiers nog van feeërieke ochtendnevel.  

De mystieke sfeer van een prachtig landgoed. Dreven 

verdwijnend in de verte. Een goede fee met haar eru-

diete uitstraling. De eigenaresse, even maar zoals 

altijd. Ingrediënten voor een sprookje waarin slechts 

kabouters ontbraken.  
 

+RHZHO�DOV�MH�KHHO�JRHG�NHHN«�HQ�GLW�ODDWVWH�PRHVWHQ�

we tijdens de paddenstoelen excursie in landgoed de  

 

Wielewaal aan de Oirschotsedijk in Eindhoven. Van-

wege slecht weer en corona alweer twee jaar geleden. 

Vijf uur lang naar beneden kijken en lang niet altijd 

zien wat onze kenners, grote kenners, wel zagen.  
 

Je ziet dan zo mooi wat specialisme met een natuur-

mens doet: deze mens ziet veel meer dan een gewone 

naar beneden kijker en liet ons vervolgens de schoon-

heid van de paddenstoelenwereld meebeleven. Mooi is 

dat toch! 
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Vertellen konden ze ook. Over de Zeepzwam, Hek-

senschermpje, Elfenschermpje, Grauwkoppen, en  

de Krulzoom die je vooral niet moet eten. En niet  

te vergeten het Pijpenstrootjemoederkoren, de klei- 

ne versie van het Moederkoren in Rogge, vroeger 

verantwoordelijk voor het Sint-antoniusvuur. Dat  

wil je echt niet krijgen, maar velen kregen het.  
 

De ouderen onder ons herinneren zich vast nog LSD. 

Daarin zit een moederkoren ingrediënt. Tja, in wat 

voor een gevaarlijke wereld kun je terecht komen  

QD�]R·Q�SDGGHQVWRHOHQH[FXUVLH��,N�KRRS�VDPHQ�PHW� 

de andere 22 uitverkorenen nog jaren te genieten  

van deze welhaast mythische excursie.  
 

Voor nadere inlichtingen over onderstaande 

soortenlijst kun je contact opnemen met de 

paddenstoelenwerkgroep. Tot volgend jaar!

 

Waargenomen paddenstoelen (137 soorten) 
 

  Bleke elzenzompzwam Tweekleurige vaalhoed Berkenzwam 
  Gele knolamaniet Sneeuwwitte mycena Plooivlieswaaiertje 
  Grauwe amaniet Gele stekelzwam Gewone hertenzwam 
  Vliegenzwam Roestkleurige borstelzwam Blauwe kaaszwam 
  Parelamaniet Eikeldopzwam Zwetende kaaszwam 
  Echt judasoor Bleke moeraszwavelkop Sierlijke franjehoed 
  Oorlepelzwam Gewone zwavelkop Witsteelfranjehoed 
  Muizenstaartzwam Gladde kogelzwam Vroege franjehoed 
  Grijze buisjeszwam Vlokkige vezelkop Blauwwordend kaalkopje 
  Gewoon eekhoorntjesbrood Sombere vezelkop Getande boomkorst 
  Geel hoorntje Witte satijnvezelkop Botercollybia 
  Kleverig koraalzwammetje Gewone fopzwam Roestvlekkenzwam 
  Plooivoetstuifzwam Gekroesde fopzwam Oranjegeel trechtertje 
  Hanenkam Grijsgroene melkzwam Roze berkenrussula 
  Peperboleet Kaneelkleurige melkzwam Regenboogrussula 
  Sombere knolparasolzwam Bitterzoete melkzwam Beukenrussula 
  Gewone knolparasolzwam Rimpelende melkzwam Broze russula 
  Paarse korstzwam Schaapje Vissige eikenrussula 
  Pijpenstrootjemoederkoren Roodbruine schijnridderzwam Violetgroene russula 
  Asgrauwe koraalzwam Paarse schijnridderzwam Stevige braakrussula 
  Kleine bostrechterzwam Zachtstekelige stuifzwam Grofplaatrussula 
  Knotsvoettrechterzwam Zwartwordende stuifzwam Geelwitte russula 
  Witte bundelridderzwam Parelstuifzwam Berijpte russula 
  Vaalroze trechterzwam Bruine bundelridderzwam Abrikozenrussula 
  Slanke anijstrechterzwam Draadknotszwam Zwartpurperen russula 
  Bleekrandtrechterzwam Weidekringzwam Kastanjestromakelkje 
  Tweekleurige trechterzwam Tengere beukentaailing Witte tandzwam 
  Nevelzwam Breedplaatstreephoed Kale aardappelbovist 
  Groene anijstrechterzwam Zwartwitte veldridderzwam Gele aardappelbovist 
  Spieringtrechterzwam Elzenweerschijnzwam Gele korstzwam 
  Giftige weidetrechterzwam Kleine stinkzwam Sparrenkegelzwam 
  Gestreepte trechterzwam Graskleefsteelmycena Gewone franjezwam 
  Grote molenaar Dennenkleefsteelmycena Witte bultzwam 
  Glimmerinktzwam  Draadsteelmycena Ruig elfenbankje 
  Melige mestinktzwam Geelsnedemycena Gewoon elfenbankje 
  Vaaggegordelde gordijnzwam  Helmmycena Gele trilzwam 
  Gelig oorzwammetje Gewone melksteelmycena Zeepzwam 
  Houtknoopje Zwarte melksteelmycena Beukenridderzwam 
  Okergele korrelhoed Stronkmycena Zemelig donsvoetje 
  Oranje druppelzwam Chloormycena Gewoon donsvoetje 
  Eikentrilzwam Gewoon elfenschermpje Roodvoetknotsje 
  Dennenvlamhoed Heksenschermpje Blauwvlekkende fluweelboleet 
  Paardenhaartaailing Kleine bloedsteelmycena Purperbruine fluweelboleet 
  Eikenbladzwammetje Papilmycena Beukwortelzwam 
  Kale roodsteelcollybia Gewone krulzoom Geweizwam 
  Scherpe collybia  Paarse eikenschorszwam   
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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. 
 

 

 

Resultaten en bespreking van de broedvogelinventarisaties in 
stadsdeel Gennep van 2002 tot 2018 
 

 

Jan Schellekens en Rob Aarts 

Voorwoord 
 

De gemeente Eindhoven heeft in 2002 een beheerplan 

laten opstellen voor stadsdeel Gennep. Dit gebeurde 

naar aanleiding van verschillende ontwikkelingen die 

destijds speelden in het gebied. Het optimaliseren van 

de natuurwaarden was hierin een belangrijke doelstel-

ling. Om de ontwikkelingen te kunnen volgen is een 

monitoring van flora en fauna opgezet die door vrij-

willigers (vooral KNNV) en ecologisch advies- en 

onderzoeksbureau Ecologica is uitgevoerd. Dit 

rapport beschrijft de resultaten van de vogel 

inventarisaties. 
 

Gebiedsbeschrijving 
 

Stadsdeel Gennep vormt één van de groene wiggen in 

Eindhoven en is daarmee een belangrijke schakel in 

de groenstructuur van de stad. Wat betreft natuur-

waarden is het een gevarieerd gebied, waarbij zowel 

natte natuurwaarden aanwezig zijn bij de twee beken 

in het gebied: de Dommel en de Tongelreep, als 

natuurwaarden van de droge zandgronden, welke 

voorkomen in het zuidwesten van het gebied. Rond 

2010 is de Dommel in Gennep hermeanderd.   
 

Inleiding 
 

De 4 broedvogel inventarisaties door onze vogelwerk-

groep maken deel uit van een breed spectrum aan 

inventarisaties van diverse soortgroepen in 2002, 

2005, 2009 en 2017/ 2018. Een deel van stadsdeel 

Gennep zit echter ook in de gemeentelijke monitoring 

van Eindhoven en is in 2012 en 2016 door Ecologica 

geïnventariseerd. Omdat er deels overlap is tussen de 

gebieden is ervoor gekozen deze gegevens mee te 

nemen in de analyse. 
 

Methode 
 

Door de vogelwerkgroep is 3 van de vier keer gebruik 

gemaakt van de BMP-A methode van SOVON. Hierbij 

worden alle broedvogels die op enigerlei wijze (genor-

meerd door SOVON) territoriaal gedrag vertonen ge-

karteerd, verdeeld over 7 ochtenden en 1 avondronde. 

In 2017/18 heeft de vogelwerkgroep geïnventariseerd 

volgens de BMP-B methode met een gelijk aantal ron-

den maar zonder kartering van 39 talrijke en in heel 

Nederland voorkomende broedvogels. Ecologica heeft 

de inventarisaties in 2012 en 2016 uitgevoerd volgens 

een aangepaste BMP-A methode, waarbij is uitgegaan 

van 3 ochtendronden en geen avondronden. Ook wer-

den niet alle broedvogels gekarteerd maar werden de 

meeste soorten via een streeplijst bijgehouden. 
 

Resultaten 
 

In het rapport zijn de waargenomen soorten gecate-

goriseerd in een aantal grofmazige categorieën. Op 

basis van veranderingen in aantallen in de loop van 

de inventarisaties is een berekening per soort gehan-

teerd met de trend over de verschillende jaren.  

Wij hebben als samenstellers van dit artikel ook de 

landelijke trend per soort toegevoegd. (Sovon 2000-

2019). Daarbij moet worden opgemerkt, dat de trends 

voor Gennep op basis van (zeer) kleine aantallen en 

landelijke trends op basis van grote aantallen waar-

nemingen gebaseerd zijn. De onzekerheidsmarges 

zijn voor kleinere aantallen groter. 
 

Analyse 
 

Onderstaande tabel is opgemaakt op basis van de 

gegevens van alle inventarisaties. Het valt op dat, na 

een sterke toename in 2005 van het aantal territoria  

en soorten, het totaal aantal soorten vrij stabiel blijft.  
 

Schommelingen in aantal territoria treden vaker op, 

meestal doordat één of meerdere soorten een slecht 

jaar hadden. Dit was het geval in 2009, waar er 

slechts 2 soorten minder zijn aangetroffen, maar het 

aantal territoria is gedaald met 166. Vooral algemene 

soorten die vaak een groot aantal territoria bezetten, 

zoals Winterkoning, Tjiftjaf, Roodborst, Merel, Pim-

pel- en Koolmees scoren slecht dat jaar, vergelijkbaar 

met zowel landelijke als provinciale trends (SOVON, 

provincies en CBS, 2016). 
 

Op soortniveau zijn ook trends zichtbaar. Er zijn 6 

nieuwe soorten vastgesteld, namelijk Boomvalk, Grote 

Canadese gans, Grote gele kwikstaart, Putter, Spotvo-

gel en Waterral. Vooral de vestiging van 2 territoria 

Boomvalk in 2017/2018 is goed nieuws. Boomvalken 

doen het landelijk en provinciaal gezien niet heel 

goed, maar het kleinschalig en parkachtig landschap  
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  Categorie/soort  
 Trend in     
 Gennep 

 Trend in  
 Nederland 

  Bosvogels     

  Appelvink incidenteel sterk stijgend 

  Boomklever stabiel/licht stijgend stijgend 

  Boomkruiper stabiel/licht stijgend stijgend 

  Boomvalk nieuwe soort (2x) sterk dalend 

  Bosuil stabiel/licht dalend licht stijgend 

  Buizerd stijgend stijgend 

  Gaai licht stijgend stabiel 

  Gekraagde roodstaart verdwenen stijgend 

  Goudhaan stabiel/licht dalend stijgend 

  Grauwe vliegenvanger incidenteel dalend 

  Groene specht stabiel/licht stijgend stijgend 

  Grote bonte specht stabiel/licht stijgend stijgend 

  Grote lijster dalend dalend 

  Holenduif stabiel/licht dalend licht stijgend 

  Houtduif licht stijgend stabiel 

  Kleine bonte specht stabiel/licht stijgend sterk stijgend 

  Kuifmees incidenteel stabiel 

  Matkop incidenteel dalend 

  Nachtegaal  
incidenteel/ 
verdwenen 

stabiel/ 
licht dalend 

  Spreeuw stabiel/licht stijgend licht dalend 

  Staartmees stabiel/licht stijgend dalend 

  Tjiftjaf stabiel/licht stijgend licht dalend 

  Vink stabiel/licht stijgend stabiel 

  Wielewaal dalend stabiel 

  Winterkoning stabiel/licht stijgend licht stijgend 

  Zanglijster 
  

stabiel/licht dalend 
  

stabiel/ 
licht stijgend 

  Zwarte kraai 
  

stabiel/licht stijgend 
  

stabiel/ 
licht dalend 

  Zwarte mees stabiel/licht dalend dalend 

  Zwarte specht verdwenen stabiel 

  Zwartkop stabiel/licht stijgend stijgend 

   

  Moerasvogels     

  Blauwborst verdwenen stijgend 

  Bosrietzanger stabiel/licht dalend stabiel 

  Fitis stabiel/licht dalend licht dalend 

  Kleine karekiet stabiel/licht stijgend licht stijgend 

  Koekoek dalend stabiel 

  Rietgors 
  

incidenteel/ 
verdwenen 

Stabiel 
  

  Waterral nieuwe soort stijgend 

   

  Akker/ruig/ 
  buitengebied 

    

  Boerenzwaluw stabiel/licht dalend licht stijgend 

  Fazant stabiel/licht dalend dalend 

  Grasmus stabiel/licht stijgend stijgend 

  Kievit dalend dalend 

  Patrijs verdwenen dalend 

  Putter nieuwe soort sterk stijgend 

  Ringmus stabiel/licht stijgend dalend 

  Roek 
  

verdwenen  
(kolonie weg) 

stabiel/licht 
dalend 

  Scholekster incidenteel dalend 

  Witte kwikstaart  stabiel/licht dalend stabiel 

   

  Watervogels     

  Dodaars incidenteel licht stijgend 

  Fuut stabiel/licht stijgend stabiel 

  Grauwe gans incidenteel sterk stijgend 

  Grote Canadese gans nieuwe soort sterk stijgend 

  Grote gele kwikstaart nieuwe soort stabiel 

  IJsvogel stabiel/licht dalend stijgend 

  Knobbelzwaan incidenteel stabiel 

  Kuifeend incidenteel licht dalend 

  Meerkoet stabiel/licht dalend stabiel 

  Nijlgans stabiel/licht stijgend sterk stijgend 

  Soepgans dalend dalend/stabiel 

  Soepeend incidenteel dalend/stabiel 

  Waterhoen stabiel/licht dalend stabiel 

  Wilde eend stabiel/licht stijgend dalend 

   

  Parkvogels     

  Goudvink incidenteel stijgend 

  Groenling stabiel/licht stijgend stijgend/stabiel 

  Spotvogel 
  

nieuwe soort 
  

stabiel/ 
licht stijgend 

  Tuinfluiter stabiel/licht dalend stabiel 

   

  Stadsvogels     

  Ekster stabiel/licht stijgend stabiel 

  Heggenmus stabiel/licht stijgend licht dalend 

  Huismus stabiel/licht stijgend stabiel 

  Kauw dalend stabiel 

  Koolmees stabiel/licht stijgend stabiel 

  Pimpelmees stabiel/licht stijgend stabiel 

  Merel stabiel/licht dalend licht dalend 

  Roodborst stabiel/licht dalend licht stijgend 

  Stadsduif incidenteel dalend 

  Turkse tortel dalend licht dalend 

  Zwarte roodstaart incidenteel stabiel 
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van stadsdeel Gennep vormt een goede habitat voor 

deze soort. Ook de Spotvogel houdt van dit soort 

landschappen, en is, na een eerdere afname in Neder-

land, weer langzaam bezig aan een herstel.  
 

Naast vestiging van nieuwe soorten zijn er ook soor-

ten die verdwijnen. De meest recente verdwijning is 

die van de kolonie Roeken, welke tot en met 2012 

aanwezig was. Dit was tevens het jaar met het hoog-

ste aantal nesten (25). Omwille van veiligheid zijn ver-

schillende bomen, waaronder de nestbomen, gekapt  

en verdwenen uit het gebied. Blauwborst, Gekraagde 

roodstaart, Patrijs en Zwarte specht zijn alleen tij-

dens de eerste inventarisatie in 2002 vastgesteld en 

dus al lang geleden verdwenen uit het gebied. 
 

Incidentele broedvogels zijn ook vastgesteld binnen 

het gebied. Dit kan soms te maken hebben met een 

invasie van een soort of het tijdelijk vrijkomen van 

een geschikte habitat. Het kan ook een voorbode zijn 

van nieuwe vestiging. Enkel voorbeelden van inciden-

tele broedvogels zijn Appelvink, Dodaars, Kuifeend, 

Nachtegaal en Zwarte roodstaart. De toekomst zal 

moeten uitwijzen of deze soorten zich uiteindelijk 

stabieler weten te vestigen. Dit is met name te ver-

wachten voor een soort als de Appelvink, die landelijk 

al jaren in de lift zit en daarbij ook nogal heimelijk in 

een gebied aanwezig kan zijn en dus eenvoudig enige 

tijd over het hoofd gezien wordt.   
 

De Buizerd is de enige soort die beoordeeld is met 

een stijgende trend. Van afwezigheid in de beginja-

ren, via 1 territorium vanaf 2009 naar 2 territoria in 

2017/2018. Op zich lijkt een verhoging met 1 territo-

rium geen noemenswaardige stijging, maar als je 

bedenkt dat het gebied zich in de stadsrand bevindt 

(geen optimale habitat, drukte) en het jachtterrito-

rium een zone tot enkele kilometers rondom het nest 

beslaat (BIJ12, 2017), dan kan een tweede territorium 

toch als noemenswaardige stijging worden 

beschouwd. 
 

Soorten met en dalende trend zijn met name Kauw, 

Kievit, Soepgans en Turkse tortel. Met name de ach-

teruitgang van de Kievit is duidelijk en zorgelijk, van 

12 territoria in 2005 naar slechts 1 in 2017/2018. Het 

laatste territorium houdt nog steeds stand op dezelf-

de locatie: de graslanden langs de Dommel in het 

zuidwesten van het gebied. Het betreft een van de 

laatste plekken binnen Eindhoven waar de soort nog 

voorkomt, samen met Flightforum (waar ook sprake 

is van een dalende trend, net al elders in Nederland). 

Wat betreft de Kauw hangt de terugval mogelijk 

samen met een dalende beschikbaarheid van bomen 

met nestholten. Indien dat inderdaad het geval is, is 

dat ook zorgelijk, niet alleen voor de Kauw, maar ook 

vooral van andere diersoorten die boomholten ge-

bruiken, zoals vleermuizen en talloze insecten. Wat 

betreft de Turkse tortel volgt de trend in Gennep de 

nationale en internationale trend, waarschijnlijk 

zonder dat er echt sprake is van een zwaarwegend 

lokaal knelpunt. Wat betreft de (exotische) Soepgans 

is er mogelijk actief ingegrepen in de populatie of 

hun belangrijkste hangplek in het gebied. Afname  

van deze ongewenste soort kan als positief worden 

gezien.  
 

Verder is ook de situatie ten aanzien van Koekoek, 

Grote lijster en Wielewaal zorgelijk. Deze kwamen 

nooit in groten getale voor, maar in 2017/2018 zijn 

ze helemaal niet meer territoriaal vastgesteld. Moge-

lijk zijn ze aan het verdwijnen uit Gennep (net als  

uit veel andere terreinen in de regio). 
 

Als laatste zijn er veel soorten die in stabiele aan-

tallen met een hooguit licht dalende of stijgende 

trend aanwezig zijn. Met name binnen de bosvogels, 

de soortgroep met de meeste soorten in het gebied, 

vertonen veel soorten een stabiele tot licht stijgende 

trend. Soorten zoal Boomkruiper, Gaai en Vink doen 

het erg goed. Ook de Boomklever, een soort die van 

oudere, soortenrijke bossen of parken met oude bo-

men houdt, is door de jaren heen licht toegenomen 

en bezet nu 4 territoria. Daarnaast komen 3 soorten 

spechten voor: Groene specht, Grote bonte specht en 

Kleine bonte specht. Deze bosvogels hebben behoefte 

aan oudere bossen of parken met voldoende diver-

siteit.  Uit het gegeven dat deze soorten al lang stand-

houden of zelfs een licht stijgende trend kennen valt 

af te leiden dat het stadsdeel Gennep voldoet aan de 

behoefte van deze bosvogels. Soorten die echt een 

lichtte dalende trend laten zien zijn met name de Bos-

uil, Fitis en Zwarte mees. Het is zeker aan te raden de 

aantallen van deze soorten de komende jaren in het 

oog te houden. 
 

Uit bovenstaande tabel is af te leiden dat relatief veel 

bosvogels het vrij goed doen. Ook relatief veel stads-

vogels laten een licht positieve trend zien. Omgekeerd 

hebben relatief veel moerasvogels en soorten van 

akker/ruig/buitengebied het moeilijk. Veel incidentele 

broedgevallen zijn waar te nemen bij de watervogels.  

Conclusie 
 

Stadsdeel Gennep is met een gemiddelde van 53 

soorten goed ontwikkeld voor broedvogels. Volgens  

de criteria van SOVON worden bij een BMP-A inventa-

riVDWLH�LQ�GH�ODQGVFKDSSHQ�´RXG�JHPHQJG�	�ORRIERV� 

PRHUDV�HQ�VWUXZHHO�´HQ�´jong bos/naaldbos/halfopen 

ODQGVFKDSµ�WXVVHQ�GH����HQ����VRRUWHQ�YHUZDFKW�

(Vergeer et al, 2016). Een gemiddeld aantal van 53 

soorten zit vrij hoog in die range. Stadsdeel Gennep 
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kan dus vrij vogelrijk genoemd worden. Het gebied 

herbergt een grote diversiteit aan ecotopen, waaron-

der een kleinschalig agrarisch landschap, de moeras-

sige delen in het noordwesten van het gebied en de 

vochtige bosjes langs de Tongelreep. Om deze reden 

voelen vogelsoorten van diverse leefgebieden zich 

thuis in het gebied. 
 

Bespiegelingen t.a.v. de vogelinventarisaties in 

Gennep 

 

Er is heel wat afgevogeld in Gennep vanaf de eerste 

inventarisatie in 2002 tot de laatste in 2017/2018.  

De SOVON-norm schrijft een minimum van 7 tellin-

gen voor in een vogelarm gebied tot 12 tellingen in 

een vogelrijk gebied omstreeks zonsopgang. Ook 

hoort daar minimaal 1, weinig populair, nachtbezoek 

bij. Door de VWG is dus minimaal aan de norm vol-

daan met uitzondering van het nachtbezoek, dat 

avondbezoek werd. De inventarisaties zijn helaas niet 

alle op gelijke wijze uitgevoerd. De telling van de 

VWG in 2017/18 werd uitgevoerd volgens de BSP-B 

methode waardoor een flink aantal soorten werd 

gemist. De VWG verkeerde in de veronderstelling,  

dat Ecologica de tellingen van 2012 en 2016 volgens 

BSP-A had uitgevoerd en beschouwde de telling van 

2017/18 slechts als aanvullend. Jammer maar een 

leermoment! Ecologica voerde gemeentelijke moni-

toring tellingen uit in 2012 en 2016, beide op gelijke 

wijze uitgevoerd, maar niet volgens de minimum-

norm en in een beperkter gebied dan de vogelwerk-

groep.  De resultaten werden geëxtrapoleerd over het 

grotere VWG-gebied. Deze extrapolatie is weliswaar 

statistisch correct uitgevoerd, maar temeer omdat de 

inventarisaties ook niet volgens de norm werden uit-

gevoerd, onderzoekstechnisch niet wenselijk, omdat 

kleine verschillen in aantallen een grote impact in de 

analyse kunnen hebben. De SOVON-norm is leidend 

om vergelijkingen in de tijd valide te maken. 
 

Gebruikelijk is de resultaten van soort niveau te clus-

teren naar groepsniveau. Een tegenwoordig gebruike-

lijke indeling is de door Sierdsema (Sovon 1995) ont-

wikkelde indeling in ecologische vogelgroepen, waar-

bij soorten worden ingedeeld in hun ecologische 

voorkeuren. Dit is een fijnmazige indeling. De inde-

ling die voor deze inventarisatie is gekozen is prag-

matischer maar ook grofmaziger: watervogels, moe-

rasvogels, parkvogels, stadsvogels, bosvogels en 

akker/ruig/buitengebied. Er is bijvoorbeeld een forse 

overlap tussen bosvogels, parkvogels en stadsvogels 

terwijl ook de plaatsing van sommige soorten zeker 

aan discussie onderhevig is. Goudvink en Tuinfluiter 

SDUNYRJHOV"�%LM�PHHU�´YHUSDUNLQJµ�]XOlen de aantallen 

van deze soorten niet toenemen. Fitis moerasvogel en 

Nachtegaal bosvogel? Welk soort moeras en welk 

soort bos? Grote gele kwikstaart een watervogel? 

Welk soort water? Enkele voorbeelden dus uit deze 

indeling waarbij duidelijke ecologische parameters 

worden gemist en oorzaken van vooruitgang of ach-

teruitgang van soorten lastiger zijn te duiden. Als 

moerasvogel werd b.v. de Blauwborst alleen in 2002 

aangetroffen, terwijl de vogel landelijk toen en nu 

nog steeds aan een opmars bezig is. Zijn de specifieke 

omstandigheden in de tijd verdwenen of speelt er iets 

anders? Bijvoorbeeld toenemende drukte en versto-

ring? Los van deze verschillen in inzicht voor wat 

betreft deze analyse is er in het rapport sprake van 

een goede analyse op soortniveau voor de verande-

ringen in aantallen, waarbij vaak wel sprake is van 

kleine verschillen voor wat betreft de trend in de tijd. 

Ook de conclusie uit de verkregen gegevens wordt 

GRRU�RQV�YROOHGLJ�RQGHUVFKUHYHQ��´6WDGVGHHO�*HQQHS�

is met een gemiddelde van 53 soorten goed ontwik-

keld voor broedvogels volgens de SOVON-criteria 

JHOGHQG�YRRU�´2XG�JHPHQJG�HQ�ORRIERV��moeras en 

VWUXZHHO�HQ�MRQJ�ERV�QDDOGERV�KDOI�RSHQ�ODQGVFKDSµ�

Te verwachten is hier tussen 30 en 60 soorten. 

�9HUJHHU�HW�DO�������µ 
 

Voor toekomstige analyse van de inventarisaties 

bevelen wij de indeling in ecologische vogelgroepen 

van Sierdsema aan waardoor het bijvoorbeeld duide-

lijker wordt dat een eventueel verdwijnen van de  

Grote gele kwikstaart te wijten kan zijn aan toene-

mende recreatiedruk in zijn habitat langs de Dommel. 

Dit is uit een eventuele achteruitgang of vooruitgang 

van alleen watervogels niet zomaar af te leiden. 

Gennep is een voor Eindhoven uniek gebied, dat 

steeds verder onder recreatieve druk komt te staan. 

Het gebied is dus erg kwetsbaar. De verschillende 

ecotopen of habitat hebben veelal een kleine omvang 

en herbergen dus vaak een relatief klein aantal terri-

toria van specifieke soorten. Om de gevolgen van 

deze druk te kunnen monitoren is BMP-A zeer belang-

ULMN��MXLVW�RPGDW�GDQ�RRN�DOOH�´JHZRQHµ��]DQJ��YRJHOV�

worden meegenomen. Ook wordt in Gennep in de 

toekomst een aantal ingrepen verricht. Monitoring is 

ook dan van belang om eventuele gevolgen daarvan te 

kunnen aantonen. Gelukkig is er op basis van de 

beschikbare data voldoende basis voor een vergelij-

king in de tijd van trends per vogelgroep en per soort. 
 

Met dank aan de Gemeente Eindhoven en adviesbu-

reau Ecologica voor het bereidwillig toestaan van 

gebruik van gegevens uit het rapport. 
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Flora en fauna op vier natuurontwikkelingsterreinen  
ten zuiden van de Stippelberg ² Deel 3 
Jan Kersten en Riek van den Bosch 

)RWR·V��-DQ�.HUVWHQ 

Geleedpotigen, vervolg 
 

Orde: Vlinders (Lepidoptera) 
 

Subgroep: Dagvlinders 
 

Voorwoord 

In dit Deel 3 wordt een beeld geschetst van dagvlin-

ders op de vier velden.  
 

 

Ligging van de vier velden 
 

De meeste waarnemingen waren van volwassen vlin-

ders, maar ook enkele rupsen zoals van de Koningin-

nenpage (Papilio machaon) en de Distelvlinder (Vanes-

sa cardui) kwamen in beeld. De indeling dag-, nacht- 

en microvlinders heeft geen wetenschappelijke basis, 

vandaar dat de dagvlinders hier als subgroep aange-

duid worden.  
 

Inventarisatie Vlinders 

Van vlinders hebben wij op de vier velden 228 soorten 

geteld, waarvan 26 dagvlinders. Dat is een normaal te 

verwachten aantal voor de dagvlindersoorten in deze 

omgeving.  
 

Dagvlinders  
 

Familie: Pages (Papilionidae) 
 

De Koninginnepage (Papilio machaon) zagen we drie-

maal op Veld 4 waarvan tweemaal als rups op Peen 

(Daucus carota) en eenmaal volwassen, op Veld 2.  

Op Veld 1 komt veel Peen voor die hier ingezaaid is  

bij de aanleg van het veld. 
 

Familie: Blauwtjes en vuurvlinders (Lycaenidae) 
 

Van de vijf blauwtjes was de Kleine vuurvlinder 

(Lycaena phlaeas) het meest aanwezig. De overwegend 

droge bodem en schrale begroeiing is dan ook de 

ideale biotoop voor deze soort. 

Koninginnenpage, rups pas verveld 

 

Koninginnenpage 

 

Het Boomblauwtje (Celastrina argiolus) werd op alle 

velden vaak gezien. 
 

Icarusblauwtjes (Polyommatus icarus) werden ook vaak 

gezien, hun waardplanten Gewone rolklaver (Lotus cor-

niculatus) en vooral Kleine klaver (Trifolium dubium) 

waren dan ook volop voorhanden.  
 

Het Bruin blauwtje (Aricia agestis), dat we een keer 

hebben gezien op Veld 2 in 2014, was de meest bijzon-

dere dagvlinder. Hier zagen we hem fouragerend op 

bloemen. Deze soort kan makkelijk voor een Icarus-

blauwtje aangezien worden, maar van dit exemplaar 

hadden we een duidelijke foto die is gevalideerd. 
 

De Eikenpage (Favonius quercus) zagen we enkele ke-

ren. Deze vlinders houden zich vooral op hoog in de 

bomen maar dalen, vooral tijdens droge periodes, ook 

wel eens af. 
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Bruin blauwtje 
 

Eikenpage 

 

Familie: Schoenlappers, Parelmoervlinders en 

Zandoogjes (Nymphalidae) 
 

Vroeger werden deze groepen als aparte families ge-

zien, maar volgens Soortenregister vormen ze nu een 

familie verdeeld in zeven subfamilies. Van deze fami-

lie kwamen 12 soorten in beeld, waarvan 6 Schoenlap-

pers (Nymphalinae), 5 Zandoogjes (Satyrinae) en  

1 Parelmoervlinder (Helyconiinae).  
 

Van de Schoenlappers zagen we de Kleine vos (Aglais 

urticae) tot en met 2015 op alle velden, maar daarna 

niet meer. Het was tot ongeveer tien jaar terug een  

van de meest algemene dagvlinders. 

Kleine vos 

De Atalanta (Vanessa atalanta) was op alle velden vaak 

te zien.  
 

De Dagpauwoog (Inachis io) was op alle velden wel 

vaste gast. Grote brandnetel (Urtica dioica), de voed-

selplant voor de rupsen van deze soort en ook andere 

schoenlappers, was op alle velden wel te vinden, maar 

alleen op Veld 4 in grotere aantallen. 

Dagpauwoog 
 

Ook de Gehakkelde aurelia (Polygonia c-album) en het 

Landkaartje (Araschnia levana) waren jaarlijks op de 

meeste velden wel te zien. 
 

Distelvlinders (Vanessa cardui) zagen we jaarlijks wel 

enkele exemplaren en ook tweemaal als rups in spinsel 

op Akkerdistel (Cirsium arvense).  
 
 

 

 

Distelvlinder 
 

Van de Parelmoervlinders zagen we 1 soort, de Kleine 

parelmoervlinder (Issoria lathonia) op Veld 1 in 2014 

en in 2019 op Veld 1, 2 en 3. Deze soort lijkt de laat-

ste jaren te profiteren van de warme zomers.  
 

Zandoogjes (Satyrinae) waren met 5 soorten vertegen-

woordigd. Het Hooibeestje (Coenonympha pamphilus), 

Bruine zandoog (Maniola jurtina), Bont zandoogje 

(Pararge aegeria) en Koevinkje (Aphantopus hyper-

antus) waren allen vaak te zien op alle velden.  

 

  



 37 

 
Kleine parelmoervlinder 
 

Hooibeestje 

 

Familie: Dikkopjes (Hesperiidae) 
 

Dikkopjes kwamen twee soorten voor, het Groot dik-

kopje (Ochlodes sylvanus), Rode Lijst Gevoelig, en in 

veel mindere mate het Zwartsprietdikkopje (Thyme-

licus lineola). 

Groot dikkopje 

 

 

Familie: Witjes (Pieridae) 
 

De witjes waren met 6 soorten aanwezig met o.a. de 

Citroenvlinder (Gonepteryx rhamni) jaarlijks op alle 

velden.  
 

De Oranje luzernevlinder (Colias croceus), die als 

trekvlinder in sommige jaren in grote aantallen naar 

het noorden komt, zagen we eenmaal op Veld 1.  

Oranje luzerne vlinder 
 

De Oranjetip (Anthocharis cardamines) was slechts af 

en toe te zien.  

Verschillende witjes vlogen ook vaak rond, maar in de 

vlucht was de soort dan niet te bepalen waardoor deze 

ondervertegenwoordigd zijn op de lijst. Soms zagen 

we zittende exemplaren van vooral het Klein geaderd 

witje (Pieris napi) en in mindere mate het Groot kool-

witje (Pieris brassicae) en het Klein koolwitje (Pieris 

rapae). 
 

Naschrift 
 

Ondanks het feit, dat elk bezoek een moment in de 

tijd was denk ik dat we over de hele periode genomen 

weinig soorten dagvlinders gemist zullen hebben.
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Uit de historie van de Venkraai, aflevering 20 (1962) 
 
Jelle Schuurmans 

In 1962 werden 4 kampjes, 10 lezingen en meer dan  

40 excursies gehouden. Met ook weer een "familiedag" 

bij de familie Wijnen in Bergeyk. 

De convo van maart geeft een goed beeld van de 

verschillende activiteiten.
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De clown Buteo buteo *  
 

Gerard Compiet

 

¶Q�:HHNMH�YRRU�NHUVW��$OV�LN�GH�GHXU�DFKWHU�PH�GLFKW-

doe en naar buiten ga is het nog halfdonker. Het is 

ongekend zacht, een graad of twaalf. Wolken jagen 

langs de vroege-PRUJHQ�KHPHO��¶Q�9ODJHULJH�ZLQG�ODDW�

de regen op het asfalt kletteren. De straat verder 

nachtstil en schemerig. Hier en daar in de voortuinen 

al kerstbomen met brandende lampjes. De wind rukt 

aan de verlichte takken waardoor deze wild heen en 

weer zwaaien. Alsof ze zich van hun feesttooi willen 

ontdoen, deze wezensvreemde opsmuk van zich af 

willen schudden. Overal waar ik passeer brede plassen 

aan weerszijden van de weg. De sloten overvol. Op 

velden en in weilanden water dat bleek oplicht nu de 

dag langzaam aanbreekt. De anders zo rustig stromen-

de beek die ik oversteek is een onstuimig voortjagende 

stroom. 
 

Uiteindelijk blijf ik bij een weiland staan. Daar op een 

paal, niet al te ver weg, een Buizerd��¶Q�7DPHOLMN�OLFKW�

exemplaar. De witte kop met hier en daar een enkele 

EUXLQH�VWUHHS�JHHIW�KHW�EHHVW�LHWV�FORZQHVNV��¶Q�%HHWMH�

een trieste clown, want hij ziet er helemaal verregend 

en ontdaan uit. Na enige tijd gaat hij in het gras zitten 

en kijkt speurend rond. Hij pikt iets op van de grond, 

doet een paar stapjes vooruit en heeft weer wat te pak-

ken. Deze laatste prooi is een worm. Als die naar bin-

nen gewerkt is, draait hij zich schielijk om. Voor een 

prooi achter zich. Alsof hij ogen in zijn achterhoofd 

heeft. Daarna wordt er teruggekeerd naar de uitkijk-

post, de weipaal.  
 

Maar daar is het vandaag met die harde wind slecht 

toeven. Het kost veel te veel energie om overeind te 

blijven, om te blijven staan. En dan ben je verkeerd 

bezig. Dus terug de wei in. Maar och arm, nou laat hij 

zich aan de verkeerde kant zakken. In de berm langs 

de sloot, net buiten de afrastering van de schapenwei. 

En als hij terug de wei in wil, wordt hij geconfronteerd 

met het schapengaas. Als een gekooid dierentuindier 

loopt onze antiheld nu heen en weer langs het gaas. 

Van links naar rechts, en terug. En dat steeds maar 

opnieuw. Om moedeloos van te worden. Hoe is het 

mogelijk. Aldoor in het weiland in de weer geweest en 

nou is de toegang versperd. Blijkbaar schiet het hem 

op den duur dan toch te binnen dat hij vliegen kan en 

dan is het leed gauw geleden. 
 

En nu maar weer op jacht. Als een uit de kluiten ge-

wassen Merel stapt hij in het rond. Bezig met zijn 

grondjacht. Het lijkt dan misschien af en toe wat 

 

onbeholpen maar het is best een lucratieve bezigheid, 

want kijk eens aan, alweer een worm te grazen. Dat  

geeft de burger moed. Het gestap mondt nu zelfs uit 

in een grappig en koddig aandoend spurtje. Een beetje 

zijdelings tegen de straffe wind in. Maar dan treft hij 

een worm die zich niet zo maar gewonnen geeft. Die 

blijkbaar zijn borstels goed overeind heeft gezet en 

moeilijk uit zijn gangetje te trekken is. Het lijkt wel 

een touwtrekwedstrijd. De worm nog voor een gedeel-

te in de grond, de Buizerd met het andere uiteinde in 

zijn snavel. En maar sjorren. Tot de worm plotseling 

losschiet, waardoor de vogel achteruit buitelt en op 

zijn staart landt. Einde van de komische circusact. 

Alleen de roffel van het circusorkest en het applaus 

van het publiek ontbreken nog. 
 

 
 

Foto: Gerard Vos 

 

Een gedegenereerde, een aan lagerwal geraakte roof-

vogel die zich tevreden moet stellen met wormen, 

kevers en slakken, zou je kunnen concluderen. Niets  

is minder waar. Jagen op die prooien die op een be-

paald moment rijkelijk voorhanden zijn en de daarbij 

passende jachtmethode gebruiken. Hierin schuilt de 

kracht van de Buizerd��+LM�LV�HHQ�DOOURXQGHU��HHQ�¶XQL-

YHUVDOLVW·��+HW�LV�GDDURP�GDW�LQ�GH�]HVWLJHU�HQ�]HYHQ-

tiger jaren van de vorige eeuw toen de specialisten 

onder de roofvogels aan gif bijna ten gronde gingen, 

hij zich nog redelijk kon handhaven. Een Buizerd 

bezig met zijn grondjacht. Vooral in voor- en najaar. 

De moeite waard om daar eens aandacht aan te 

besteden. 

 

*  Buteo buteo: Wetenschappelijke naam voor Buizerd
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Slechtvalk  
 

 
 

Achilles Cools� 
 

Hij was slechts een klein stipje, als de pupil van een 

ver oog. Van een stipje werd hij een veegje en vervol-

gens een vogel: een slechtvalk. Een gevleugelde pijl 

die zich liet glijden met volle vaart. Ik vreesde dat ik 

hem zou verliezen, toch, hij kwam in mijn richting, 

alsof hij oprees uit het landschap. Hij bewoog zich 

nu sneller, sloeg met korte glijvluchten en verander-

de telkens van richting. Dan cirkelde hij omhoog, 

steeds kleinere kringen beschrijvend. Soms maakte 

hij achtjes en dan weer ging hij met de wijzers van 

de klok omlaag. Terwijl hij schroevend naar beneden 

draaide, oplettend en voor zich uit kijkend, schoot 

hij recht naar één punt, tot achter de rots.  

Ik liep op de trapweg naar de ingang van een grot.  

Er lagen keutels van steenbokken op het smalle berg-

paadje. Het was een decemberdag, toch bloeiden tus-

sen de rotsspleten al voorjaarsbloeiers: dwergirissen 

en maagdenpalm. Gestreepte aronskelkjes met thee-

mutsjes staken hun koppen al boven. Kleine zwart-

koppen verscholen zich tussen de doornige struikjes, 

je hoorde ze, maar zag ze niet.  

De ronde ingang van de grot was niet groter dan een 

ouderwetse staldeur. We kropen met een gids naar 

binnen, diep in de schoot van de stagnerende tijd.  

De lucht rook er naar aarde. We liepen met stinkende 

paraffine lantaarns in de hand door doolhoven, in 

galerijen, hallen en langs een koor met stenen orgel-

pijpen. We zaten in de grot La Pileta van het Spaanse 

dorpje Benaojan.  De grote zalen waren wel dertig 

meter hoog. Je kon er groeiende stalactieten zien 

druipen. De drogere spleten en gaten in het plafond 

werden bewoond door vleermuizen.  

Verfrommelde rotsformaties tekenden zich af als 

menselijke hersens. Primitieve kunst en symbolen 

kwamen in het zicht van de lantaarns: cijfers, teke-

ningen van paarden, stieren, vissen en geiten uit de 

Paleolithische tijd. Menselijke skeletten lagen in een 

hoekje bijeen, misschien wel van een offer. Hier 

hadden duizenden jaren geleden mensen geleefd: 

onze verre voorouders. Vooral de voorste kamers 

waren de meest gebruikte, vertelde de gids. En ook 

het terras op de rots was een vaak benutte rustplek, 

van daaruit gingen ze op jacht, bij de uitgang van de 

grot. Vanaf dat uitkijkpunt was een goed uitzicht 

tussen de rotsachtige heuvels van twee bergketens.  

Terwijl we buitenkwamen zag ik alweer de sikkel-

vorm van de slechtvalk voorbijschieten. Ik richtte  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mijn verrekijker. Met de kop in de wind, als een 

kompasnaald die telkens naar het noorden schoot, 

zweefde de jager een poosje, tot zijn vlucht rustiger 

werd en op dezelfde plek bleef ronddraaien. Bijna 

onverschillig zag de slechtvalk dat alles onder hem 

een landschap was waarin nauwelijks iets bewoog. 

Terwijl glinsterden zijn pupillen naar alle kanten, 

boog zijn kop of er ergens ook vleugels flitsten: 

vogels die zich repten, waarop hij zijn stoot kon 

richten. Beweging is voor een valk als een rode lap. 

Alles wat roerloos is, is voor hem dood. Alles wat 

beweegt en stopt en zich dan niet meer beweegt, 

gaat voor hem langzaam dood.  

De valk doorsneed de wind, sloeg beurtelings met 

zijn vleugels en gleed verder. Toen wierp hij zich 

voorover in een snelle zweefvlucht. Met zijn vleugels 

naar binnen gebogen in een speerpunt. Een zwerm 

kauwen steeg vlak voor hem op. De valk suisde in 

een seconde over ze heen en aan ze voorbij. Ze leken 

onder hem achteruit te wijken. Misschien had hij 

geen honger, werd hij er door de gewoonte toe ge-

dwongen het ritueel van jagen en doden te oefenen. 

De wolk kauwen werd uit elkaar geslagen toen de 

slechtvalk erdoorheen vloog. Sommige kauwen be-

gonnen uit angst te bluffen. Hun geluiden klonken 

als muziek en de vlucht leek een ballet. Alsof de valk 

datgene wil doden wat hij liefheeft. Het streven van 

vogels om te doden of de dood te ontvluchten, is als 

een vreselijke schoonheid. Deze keer was het slechts 

een schone schijnaanval. Terwijl de valk hoger steeg 

en steeds kleiner werd, zag ik nog slechts een donker 

stipje tegen de achtergrond van een witte wolk. Toen 

hij de blauwe hemel had verlaten, leek het alsof daar 

nog enige tijd zijn sporen in de lucht bleven hangen 

voordat ze vervaagden.  

Enkele kilometers verderop vond ik nog een grot 

langs de weg en klom er heen. Nu helemaal alleen, 

zonder gids. Dertig meter stijl omhoog op een rots-

clif. Een veel groter gat dan het vorige, het was er 

compleet verlaten. Ik geraakte niet diep, er waren 

slechts twee grote kamers waar drie erg smalle gan-

gen aan verbonden waren. Ik waagde me niet in die 

enge pijpen. Dit was iets voor speleologen. Het terras 

was een breed portiek vanwaar je een prachtig zicht 

had op de rest van de rotsclif. Ik zette me rustig neer 

op een grote kei en keek over de stille omgeving. Aan 

mijn voeten ontdekte ik braakballen. Was hij hier 

ook geweest? Ik brak een paar braakballen open.  
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Ze bevatten veel veertjes van meeuwen, duiven en 

enkele korrelige steentjes. Die kiezeltjes had de 

vogel waarschijnlijk opgepikt bij het baden in de 

rivier, om een goede spijsvertering te bevorderen.  

Plots hoorde ik de slechtvalk kikkeren tegen de rots, 

hij landde schuins van mij op een richel, en keek met 

koude ogen naar beneden. Je kon het winterlicht zien 

schijnen op zijn streepjespak en op zijn gele poten. 

Het gestroomlijnde lichaam met de afgeronde kop en 

brede borst die geleidelijk versmalde naar de staart. 

Meestal zie je hem altijd van ver wegzinken in het 

landschap. Deze levende vogel zat dichtbij, fier als 

een beeld. Ik richtte mijn verrekijker en trok de pel-

grim nog dichterbij. Hij keek, en ik keek terug.  
 

Kijken in die blik lijkt als een heldendaad, en tegelijk 

is het een voorrecht dat je slechts eens op een men-

senleven meemaakt. Die grote glazige onmenselijke 

sepiaogen waarin het hele landschap was weerspie-

geld met mij erbij als toeschouwer. Bruinzwarte bol-

len boven zijn langgerekte bakkebaarden, de spies-

vormige hoorn van de gekromde snavel, het vernieti-

gende licht in die ogen. Veel van zijn prooien keren 

hun ogen naar hem toe terwijl ze sterven.   

De slechtvalk leek niet schuw. Zag hij mij voor een 

steenbok? Hij heeft een beter zicht dan ik, hij ziet 

achtmaal zo sterk als mensen en ook veel duidelij-

ker, veel breder. Hij ziet ongeveer zoals mijn super-

vision verrekijker, maar dan met een panorama dat 

tien maal breder is. Tien verrekijkers naast elkaar. 

Zijn ogen zijn ook groter en zwaarder dan een men-

senoog. Als mijn oog in verhouding dezelfde afme-

tingen zou hebben, was die zevenenhalve centimeter 

breed en bijna twee keer zo zwaar als nu, dus zo 

groot als een pompelmoes.  

Had de valk hier ergens zijn nis, zijn portiek, zijn 

hol, zijn aanvliegroute? De slechtvalk houdt van 

tradities. Gedurende duizenden jaren worden 

dezelfde rotsen gebruikt om er nesten te bouwen. 

Jonge vogels keren terug naar de plek waar hun 

voorouders leefden. Hier woonde hij zeker veilig in 

de rotsspleten en kon van hieruit duiken in de 

spleten van de hemel, op de bochten van de lucht. 

Ik richtte mijn verrekijker nog eens en zag dat hij 

bleef kijken. Ik was als prooi te groot, als verschij-

ning niet interessant, hij beschouwde mij als een 

traag voorbij kruipend dier zoals het petieterig gewe-

mel tussen de huizenblokken waar hij af en toe over 

vloog. Mensen zijn voor hem slechts nietige stipjes 

waar hij geen mieter om geeft. De valk kikkerde 

weer, keek op, en liet zich op een lichte bries van de 

rotsrichel tillen. Zijn vleugels openden zich als een 

waaier. Ik kon de gleuven zien tussen de slagpennen 

en de gelijkmatige lijntjes in vleugels en staart. Dan 

sloten zijn vleugels zich en bogen naar achteren. De 

staart spitste zich als een gevederd projectiel en 

vervolgens zeilde hij majesteitelijk omhoog.  

Door zijn uitzicht van horizonnen kun je deze valk 

benijden. Wij die beneden leven kunnen ons deze 

vrijheid van het oog niet voorstellen. Zijn onbelem-

merde uitzicht op de hemel en zijn land, in het 

steeds wegstromende landschap zonder grenzen.  

De slechtvalk ziet patronen waarvan wij het bestaan 

niet kennen. Zijn bolle ogen hebben nooit de grauwe 

vlakheid van onze menselijke visie aanschouwd. 

Tijdens zijn vlucht leeft de slechtvalk in een wereld 

waarin voorwerpen altijd groter en kleiner worden. 

Zo herkent hij door opeenvolging van symmetrieën 

de omvang van wat hij ziet. Voor de valk moeten 

deze landweggetjes er uitzien als adertjes in een 

grote steen. 

Hij vloog voor de zon, ik keek even opzij, om het  

hete licht uit mijn oog te knijpen, daardoor was ik 

hem kwijt. Toen ik hem terugvond, vloog hij hoog 

ten oosten van de zon, in het ontstellende blauw van 

de hemel, verder naar een chemspoor dat een vlieg-

tuig zo even had getrokken, naar het wit van een 

wolk, en weer in het blauw. Tot ik hem in mijn kijker 

opnieuw naar me toe trok, dan beschreef hij een 

bocht in het zonlicht. Daar was hij heer en meester 

over alles onder hem. Toen ik weer keek kon ik nog 

net zien dat er een nietig stipje uit de zon naar de 

aarde viel. 

                                               

 

 

  


