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De tijd van de kortere dagen is begonnen, de ochtenden zijn vaak koud en mistig. Zo ook vandaag met 8 graden. 

De zon verdreef de mist en naar het eind van de ochtend hadden we het warm; van het harde werken en van de 

zon.  

Samengekomen op de centrale plek gaf Berry een introductie van de nieuwe leden, Olivier en Jan. Beiden 

bijzonder geinteresseerd in de natuur en bereid aan te pakken in het veld, dat kunnen we gebruiken. 

De werkzaamheden voor vandaag bestonden uit met name het verder uithalen van jonge berkjes rondom de 

leemkuil. Er werd behoorlijk doorgewerkt hoewel het niet zo koud was dat hard werken nodig was om warm te 

blijven: er was ruimte voor een praatje en dat was wel welkom na een beetje een sociaal arme tijd. 

 

Na de zomer is dit herfstige plaatje van de leemkuil met mist weer mooi om te zien. Berkjes worden uitgetrokken om te zorgen dat 

het ven vrij blijft. 

 

 



 

 

 

 

 

In de pauze zaten we heerlijk in het zonnetje, iedereen pakte zijn koffie of thee met een boterham. Er kwam van 

alles “over tafel” qua onderwerpen. Wat mij echt onthutste was de gentiaanzaadroof; iets of iemand heeft een 

groot deel van alle gentiaanzaaddozen op de Regte Hei gejat. Dit gaan we zeker uitzoeken.  

 

Pauze in de zon 

 

De natuurwerkdag volgende maand lijkt door te gaan. Dit jaar heeft Berry een locatie uitgekozen die deel uitmaakt 

van de overgang van de Regte Hei met de Fokmast. Dit gebied is aangemerkt als een soort 

proeftuin/ontwikkelingsgebied met verschillende functies. Het is de bedoeling dat er in delen van het gebied meer 

water zal worden vastgehouden. Hopelijk zijn met de toegenomen waterwinning voor Tilburg en Goirle, deze en 

andere vernattingsmaatregelen voldoende voor de kansen voor kwetsbare soorten in het grotere gebied.  

 

 



De Beenbreek staat er in oranje nabloei mooi te zijn 

Als je je nog niet hebt ingeschreven voor de natuurwerkdag, kan dat hier: 

https://www.natuurwerkdag.nl/klus/de-regte-heide/2021-11-06 

“Aan de rand van de Regte heide staan grote veranderingen op de planning. Akkers zullen getransformeerd worden 

naar natte natuurpareltjes. Het kan nog wel enige tijd duren voordat dit gerealiseerd is. Zo lang willen we niet 

wachten om de bosrand geschikt te maken voor insecten. Er is geen tijd te verliezen, want als er voldoende insecten 

zijn komen de vogels, kikkers en andere dieren vanzelf. De bosrand is de laatste jaren dichtgeroeid met dennen, 

populieren, en berken, daardoor kan de zon de bodem niet meer zo goed verwarmen. Door de bomen te 

verwijderen krijgen kruiden meer kans om te kiemen (en bloeien) en kunnen open zandplekken opgewarmd worden 

voor de graafbijen en hagedissen.” 

Na de pauze is verder gewerkt aan de berm van het Grondsterpad bij de Leemkuil. Daarbij werden ook bramen en 

dennetjes en wat wilgen meegenomen. En Berry, Olivier, John en Louis zijn op pad geweest om Gentiaanzaad te 

zoeken. Wat ons heel goed stemt is dat ons 14-jarig lid Olivier zo enthousiast is en niet van ophouden wist, terwijl 

de we toch echt naar huis moesten, zo erg dat hij bijna uit het terrein gesleept moest worden. Een compliment 

voor Olivier en voor Berry en zijn groep.  

   Tot 6 november bij de natuurwerkdag! 

https://www.natuurwerkdag.nl/klus/de-regte-heide/2021-11-06

