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Activiteiten 
In de zomer konden we weer het veld in om onder deskundige leiding van een bodemkundige in zijn 
weiland onder Gilze te oefenen in het hanteren van de grondboor.  
 

 
 
Daarna wilden we de relatie bodem – vegetatie onderzoeken in het natuurgebied van de gemeente 
Breda langs de Gilzewouwerbeek bij Bavel. Een goed toegankelijke plek om te oefenen. Al snel bleek 
dat de bodem van dit terrein tijdens de aanleg in 2012 dusdanig was verstoord dat de relatie tussen 
bodem en plantendek ver te zoeken was. Daar zijn we al snel mee gestopt. Gelukkig vonden we een 
nieuwe uitdaging. Uit het archeologisch rapport bleek dat zich in de ondergrond resten bevonden 
van een beekloop van maar liefst 12.000 jaar geleden, het begin van het Holoceen.  
In de maanden sept, okt en nov zijn we met gemiddeld 6 personen fanatiek op zoek gegaan naar die 
oude beekloop en waren vast overtuigd hem op het spoor te zijn. Begin december bleek door het 
beschikbaar komen van nauwkeuriger kaarten en informatie van de afdeling Erfgoed van de 
gemeente dat we niet de 12.000 jaar oude beekloop hadden gevonden maar delen van de beek die 
bij de aanleg van het terrein in 2012 waren gedempt. We hebben nog geen stokoude beek gevonden 
maar zijn wel een brok ervaring rijker met boren, het beschrijven van de resultaten en de omgang 
met kaarten in QGIS.  
 
Samenstelling werkgroep, tevredenheid 
Begin 2021 telde de werkroep 12 deelnemers. Drie daarvan zijn afgehaakt en een nieuw lid heeft zich 
aangesloten. Eind 2021 bestaat de groep uit 10 actieve deelnemers waarvan er gemiddeld 6 in 
wisselende samenstelling veldwerk verricht. Eind dit jaar is via een enquête gepeild naar de 
waardering voor de activiteiten. Die bleek, op een enkeling na, positief te zijn. Daarnaast zijn er veel 
verbeter-suggesties gedaan. Het meest genoemd is het organiseren van lezingen en excursies.  
 
 
 
 
 


