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IVN, Vereniging voor educatie en duurzaamheid, is
een landelijke organisatie.
Wij willen door voorlichting en educatie begrip bij
brengen voor de natuur en wijzen op een gezond
milieu. IVN werkt aan een duurzame samenleving.
Ons idee is dat betrokkenheid bij de natuur, duur
zaam handelen stimuleert. Daarom laten we jong en
oud de natuur dichtbij beleven. 
IVN heeft verspreid over Nederland circa 170 afdelin
gen, die bemand worden door zo'n 20.000 vrijwilli
gers.
IVN-afdeling Heeze-Leende heeft verschillende
werkgroepen. Deze  houden zich o.a. bezig met
educatie, observatie/inventarisatie, publiekswande
lingen, milieuwerk en natuurbeheer. Door deze acti
viteiten draagt IVN Heeze-Leende bij aan een betere
kwaliteit van de natuur en het milieu in en rondom
onze gemeente.
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Redactioneel
 
In dit nummer laten diverse werkgroepen van zich
horen. Zo krijgt u als lezer een inkijkje in de verschil
lende activiteiten waarmee IVN-leden zich bezig
houden. Het is natuurlijk heel mooi dat vooral de
jeugd een centrale rol heeft in deze uitgave.
Daarnaast maken we nader kennis met Stefanie van
Heck en haar zoon Mart en met het nieuwe lid Boy
Derks. Hij heeft zijn erf aan de Strijperstraat aantrek
kelijker gemaakt voor verschillende dieren en insec
ten en doet daar verslag van via enkele foto's.
De situatie rondom corona lijkt zich positief te ont
wikkelen. We kunnen daarom uitzien naar een
'normaal' vervolg van het jaar. In een hopenlijk
boordevol voorjaarsnummer zullen we u daarvan op
de hoogte brengen. 
 
Klaasje Douma
 
Wij behouden ons het recht voor om uw bijdrage in
te korten of niet te plaatsen.
 
Kopij voor de volgende aflevering
Uw bijdrage(n) voor het winternummer ontvangen
wij graag vóór 1 mei 2022.
U kunt uw bijdrage(n) insturen per e-mail aan:
hetgroeneblaadje@ivnheezeleende.nl
of per post aan:
Redactie Het Groene Blaadje
De Zadelmaker 2
5591 NR  Heeze
 

Drukker:
Editoo B.V. te Arnhem

IVN bloeit
 
Goed dat we ons 50-jarig jubileum hebben kunnen
vieren. De timing was dit keer aan onze kant.
Alle jubilarissen zijn muzikaal in het zonnetje gezet,
waarbij er zelfs iemand tot ridder werd geslagen door
onze Willem. Het was een feest dat ons lang zal
blijven heugen.  Ondertussen is ons ledental flink
groeiende waaronder maar liefst 17 nieuwe jeugdle
den. Over deze jonge aanwas zijn we zeer enthousi
ast. Dit biedt hoop voor de toekomst.
 
Voor de korte termijn heeft corona weer roet in het
eten gegooid voor het samenzijn. We hopen dat het
dit keer wat minder lang zal duren.
Maar onze nieuwjaarsbijeenkomst hebben we weer
moeten schrappen dus het glas heffen zullen we thuis
moeten doen.  Met de nieuwe leden willen we in het
vroege voorjaar uit wandelen, maar ook dat is afhan
kelijk van de omstandigheden.
 
Voor wat betreft overleg zijn we weer aangewezen op
de digitale mogelijkheden, toch goed dat die er zijn
en door gewenning gaat dat steeds soepeler. Recent
hebben we via dit medium nog regio overleg gehad
met de afdelingen Nuenen, Geldrop, Mierlo, Some
ren-Asten, Helmond en Laarbeek. Zeer interessant
om ervaringen uit te wisselen en te kijken waar we
samen kunnen werken.
IVN heeft een landelijke meerjaren visie uitgebracht,
het idee is om met alle regio’s in Brabant met IVN
Brabant te kijken of we tot een gezamenlijk project
kunnen komen, waarin we elkaar kunnen ondersteu
nen.  
 
Rest mij tot slot om een ieder een voorspoedig 2022
toe te wensen met een groot aantal gezamenlijke
activiteiten.
 
Ko Dousma, bestuurslid
 

Toon Bosmans overleden
Vorige week bereikte ons het bericht dat ons lid Toon
Bosmans op 29 januari plotseling is overleden. Toon was
ruim 23 jaar lid van onze vereniging. We kennen hem
natuurlijk allemaal als actief raadslid en wethouder van
onze gemeente. Vorig jaar is hij gestopt als wethouder en
richtte hij zich op zijn baan als zelfstandig adviseur in de
ruimtelijke ontwikkeling. Sinds eind vorig jaar hadden we
als IVN contact met hem in zijn rol als voorzitter van de
Raad van Advies van Stichting Bibliotheek Heeze-Leende.
In oktober jl. waren Toon en Caroline nog bij ons te gast
tijdens de jubileumreceptie. Toon is vijftig jaar geworden. 
Wij wensen zijn partner Caroline, moeder Annemie en
overige familieleden veel sterkte bij het verwerken van dit
verlies.
Bestuur IVN Heeze-Leende,
Ben Pollmann

En verder ...Wandelingen en rondleidingen
Voor groepen/bedrijven kunnen wij boeiende excur-
sies verzorgen in de natuur. Neem daarvoor contact
op met de wandelingen-coördinator Harrie van Lit-
senburg: wandelingen@ivnheezeleende.nl of 040
2262697. Vergoeding p.p. bedrijven €5,00 / particu-
lieren €2,50.

Spreektijd
 
Het bestuur vergadert in principe iedere eerste
woensdag van de maand vanaf 19.30 uur in de
Sleutelbloem. Leden van IVN Heeze-Leende kunnen
vooraf spreektijd aanvragen bij het secretariaat.
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Fotobeleid IVN
Heeze-Leende
 
Het zal jullie niet ontgaan zijn dat we bij onze publi
citeit (persberichten, nieuwsbrief, website) regelma
tig gebruik maken van foto’s die door onze fotogroep
gemaakt zijn. Als bestuur zijn we daar erg blij mee en
ook de fotografen vinden het een leuke klus. Toch
levert het ook wat vragen op, o.a. met betrekking tot
de privacy van de personen die gefotografeerd wor
den. Dat geldt met name voor kinderen bij jeugdac
tiviteiten. Bijvoorbeeld: Wat mag wel/niet en moet
iedereen toestemming verlenen?

 
 
Het beleid van onze vereniging is vastgelegd in de
notitie Veiligheid van jan. 2019. Daarin staat t.a.v.
fotobeleid onder andere dat indien er foto’s gemaakt
worden bij IVN-activiteiten, we ervan uitgaan dat
deelnemers geen bezwaar hebben tegen publicatie.
Wanneer iemand toch bezwaar heeft tegen een ge
publiceerde foto, dan kan men dat kenbaar maken bij
onze PR-afdeling. De foto wordt dan per ommegaan
de verwijderd. Foto's waar kinderen herkenbaar op
staan, worden nooit gepubliceerd, tenzij ouders daar
expliciet toestemming voor gegeven hebben. Ten
aanzien van het laatste willen wij als bestuur de
volgende kanttekening maken:
Onze PR-mensen zullen er altijd op letten (zeker bij
kinderen) dat geen foto’s geplaatst worden waarop

kinderen afzonderlijk en "en face" afgebeeld staan.
Meestal worden foto’s gebruikt van een groepje kin
deren, van achteren of "en profiel" gefotografeerd.
Ouders zullen hun eigen kind altijd wel herkennen in
een groepje, maar in een groep ligt dat toch anders.
Foto’s van een lezing met veel mensen zijn ook geen
probleem, anders zou het gebruik van foto’s in de
media überhaupt onmogelijk worden.
 
Omdat duidelijkheid voor alles gaat hebben wij met
de coördinatoren van de werkgroepen het volgende
afgesproken:
Indien er in de toekomst foto’s gemaakt worden van
een IVN-activiteit dan zal de organisator bij het begin
van de activiteit altijd expliciet vragen aan de deel
nemers of iemand daar bezwaar tegen heeft. Uiter
aard zal de fotograaf ter plaatse (vaak een lid van de
fotowerkgroep) daar dan rekening mee houden. Op
deze manier kunnen wij toch gebruik blijven maken
van de unieke beelden die de fotogroep voor ons
maakt, terwijl wij de veiligheid van de deelnemers
maximaal gewaarborgd is.
 
Het bestuur
 

Beekdalen
 
De beekdalen zijn in onze gemeente prominent
aanwezig. In de gemeente Heeze-Leende lopen ver
schillende laaglandbeken die deel uitmaken van het
stroomgebied de Dommel.
De afgelopen jaren is er een retentiebekken ontwik
keld dat ligt vanaf de Somerenseweg tot aan de A67.
Het retentiebekken is ontwikkeld om water vast te
houden en zo ervoor te zorgen dat stroomopwaarts
dorpen droge voeten houden. Vooral bij heftige re
genbuien en langdurige regen, waar we als gevolg van
klimaatsverandering mee te maken hebben, is deze
waterbuffer nodig. Bij het ontwikkelen van dit gebied
heeft de natuur grote kansen gekregen zich te her
ontwikkelen.
In ons gebied stromen de Sterkelse AA en de Groote
AA, bij het kasteel in Heeze komen ze samen en gaan
verder als de Kleine Dommel. In het jubileumjaar van
het IVN, het 50-jarig bestaan, hebben een groot
aantal mensen dit relatief nieuwe gebied geïnventa
riseerd en dit heeft geresulteerd in een prachtig boek.
Dit boek kunt u lenen bij onze eigen bibliotheek in de
Sleutelbloem. De ruimte is open van 10.00 tot 13.00
uur op woensdagochtend.
In een kleine expositie in de praktijk van dokter Lie
bregts willen wij nog een keer aandacht schenken aan
het beekdal. Wij illustreren de dynamiek van dit ge
bied met foto’s en tekeningen. Op 15 december
werden de platen opgehangen en ze blijven een
maand of drie/vier hangen.
 
Werkgroep Tentoonstellingen
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De Floragroep
Hoe gaat die te werk?
 
De florawerkgroep is in 2021 alleen buiten bezig ge
weest. De binnenavonden zijn door de corona komen
te vervallen. Bij de excursies, toen het mocht, kon het
goed omdat we (met gemiddeld 5 personen) voldoen
de afstand hielden in het veld.
Normaal gesproken bestaat ons jaarprogramma in de
maanden januari, februari, maart, oktober en novem
ber uit studieavonden en de rest van het jaar gemid
deld om de 14 dagen uit excursies in onze gemeente.
Op de binnenavonden spitten we een bepaalde
plantengroep verder uit door gebruik te maken van
de boeken uit de bibliotheek in de Sleutelbloem, in
ternet en eigen boeken. Tevens maken we gebruik
van de binoculaire. Deze studie komt later goed van
pas bij het determineren van de planten in het veld.
We weten nu waar we op moeten letten bij bepaalde
kenmerken van de plantensoorten met de daarbij
gebruikte terminologie.
In november evalueren we doorgaans het afgelopen
jaar en wisselen we ideeën uit voor het komend jaar.
Eind december sluiten we het jaar af met de Einde
jaars Plantenjacht van Floron in de omgeving van de
Sleutelbloem.
De afgelopen jaren hebben we diverse gebieden
geïnventariseerd o.a. zandpaden met hun randen op
de Strabrechtse heide en enkele hooilandjes van SBB.
Ook de ecoducten over de A2 en de Valkenswaardse
weg en hooilandjes van Brabants Landschap hebben

we in kaart gebracht. Verder nog diverse vennen in
het gebied van Brabant Water, waaronder het Brand
toren, Veeven en Paddenven.
Verder hebben we ook nog in onze gemeente gebie
den geïnventariseerd omdat die liggen in een gebied
waar het aanleggen van wegen of andere ontwikke
lingen in de toekomst gaan plaatsvinden. Denk
hierbij aan het verlengen van de Randweg naar indu
strieterrein de Poortmannen door het beekdal van de
Groote Aa, en de Centrale As van Zevenhuizen naar
de Somerenseweg.
Na afloop van een excursie worden de gegevens uit
gewerkt in een Excel-bestand. Dit wordt dan doorge
maild binnen de werkgroep met daarbij een uitnodi
ging voor de volgende excursie. In het Excel-bestand
staat o.a. de plattegrond van het excursiegebied, de
wetenschappelijke- en Nederlandse naam van de
plant, de datum en aantal deelnemers.
Op het einde van het jaar worden de gegevens door
gestuurd naar de desbetreffende terreinbeherende
organisaties zoals Brabants Landschap, Staatsbosbe
heer, Brabant Water en Floron voor registratie in de
Nationale Databank. Tot slot wordt er een jaarover
zicht gemaakt  , dat wordt toegevoegd aan het jaar
gangenoverzicht vanaf 2014 tot heden.
Als we kijken naar het jaar 2021 dan hebben we 467
keer een plant op naam gebracht, waarvan 238
soorten. Van die 238 soorten zijn er 49 gekenmerkt
als rode lijst of aandachtsoorten.
 
Henk Groenemans
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Bosgebied
Vlaamseweg
Ontwikkeling bosgebied Vlaamseweg
 
In december 2021 zijn door de werkgroep Natuurbe
heer (op verzoek van Brabants Landschap) 2.250
bomen en struiken geplant in het bosje, ingeklemd
tussen de Albertlaan en de Vlaamseweg te Sterksel.
Meestal kappen en snoeien we, gelukkig kunnen we
ook wel eens planten.
Het bosje was deels flink onderhanden genomen door
houtkap en door het aanbrengen van plantgeulen. De
grondsamenstelling varieerde behoorlijk. Van dikke
grijze podzollagen met ruime humuslagen (deels
begroeid) tot direct geel zand met maar 2 cm humus
lagen. Benieuwd hoe zich de aanplant gaat ontwik
kelen. Wel hebben we ervoor gezorgd dat in het
plantgat flink wat bovenliggende humus werd mee
gegeven.
 
Omdat ik geen kennis had van dit vakgebied en ik er
meer van wilde weten, heb ik Nick Jeurissen, contact
persoon en de opvolger van Mari, benaderd voor meer
info. Hij schreef mij uitgebreid terug, zie onderstaan
de correspondentie:
 
Hoe groot is het gebied?  
Het hele bosje is ongeveer 13 ha. Het voorste stuk waar
jullie werkgroep heeft geplant is +/- 3,5 ha. 
 
Er is vooral lariks en fijnspar gekapt? 
Ja, in de eerste plaats is de fijnspar gekapt, voor een groot
deel in de winter van 2020. Dat was omdat ongeveer 70%
van de fijnsparren hier dood waren gegaan door invasie
van de letterzetter (Ips typographus). Dit is een kevertje
dat massaal op fijnspar voor kan komen. Doordat de larven
vlak onder de bast deze aanvreten wordt de sapstroom
onderbroken, waardoor de boom sterft op stam (terwijl hij
nog recht blijft staan). Deze kever krijgt echter alleen de
kans om zo massaal toe te slaan wanneer de fijnsparren
al verzwakt zijn. Waarschijnlijk is dit hier gebeurd omdat
de bomen in slechte conditie waren vanwege de droge zo
mers van 2018-2019-2020. Hierdoor heeft de spar niet
voldoende sapstroom en daarmee hars kunnen produceren
om zich tegen de kever te weren.
Later in het najaar van 2021 is ervoor gekozen om ook het
resterend deel te kappen, omdat deze ook nog verder werd
aangetast. Nu is bijna voor 99% de fijnspar daar dood.
Maar ja, dit geldt voor bijna heel Europa omdat deze kever
flink tekeer is gegaan. Vooral in Duitsland omdat ze daar
veel fijnspar hebben (o.a. in Beieren en in de Harz).
Ook een deel van de lariks was aangetast, waarschijnlijk
eveneens door letterzetters die overgesprongen zijn van de
fijnsparren toen deze dood waren. Fijnspar heeft bij de
letterzetter eigenlijk de voorkeur boven lariks, maar als je
honger hebt dan moet je iets.

Daarom hebben we ervoor gekozen om nog een deel te
kappen. Enerzijds was dit voor de veiligheid en anderzijds
leveren ze nu nog wat geld op. Omdat enkel de buitenkant
vlak onder de bast is aangetast is er met het hout nog niets
mis. De fijnsparren die al een jaar langer dood stonden
waren niet meer zo geweldig van kwaliteit.
Het hout zal op een duurzame manier verwerkt worden.
Fijnspar wordt vurenhout, voor pallets en papier enz. La
riks heeft een betere houtkwaliteit, dus kan worden ver
werkt tot zaaghout voor planken en meubels, hoogwaardig
spaanplaat of OSB.
 
Ook is er bewust voor gekozen om nog een deel dood hout
achter te laten in het bos. Dit is zeer interessant voor veel
insecten en schimmels. Waar vervolgens weer vogels, zoals
grote bonte specht en zwarte specht op af komen. Deze
spechten kunnen op hun beurt weer nestholtes kappen in
de dode bomen, waardoor er nestgelegenheid ontstaat voor
andere soorten, zoals bijvoorbeeld boomklever, kuifmees,
koolmees, bonte vliegenvanger, maar ook voor vleermui
zen. 
Ook zullen deze bomen langzaam verder worden aange
vreten door insecten (voer voor vogels), schimmels en
paddenstoelen. Op deze manier keren structuurstoffen
(houtdelen die luchtigheid en vochtbinding geven aan de
bodem) en mineralen terug in de bodem. Zo komen de
voedingsstoffen die de boom heeft opgenomen terug in de
bosbodem.
 
Verder moeten we niet treuren dat we deze soorten in dit
stukje kwijt zijn. De fijnspar is een exoot die oorspronkelijk
afkomstig is uit Oost-Europa. De lariks die hier stond is de
Japanse lariks, zoals je al ziet dus ook een exoot uit Azië.
Beiden zijn destijds aangeplant met de doelstelling om hout
te leveren voor productie. Dit betekent niet dat we deze
soorten hardhandig bestrijden en hier als BL op tegen zijn.
In tegendeel, ze waren een leuke afwisseling in het geheel
en ik denk ook niet dat we ze daar geheel kwijt zijn, want
er zullen nog wel jonge zaailingen opkomen nu er meer licht
door het kronendak kan doordringen. 
 
In 2.250 plantjes zijn geplant (elk 250 stuks): zomereik,
beuk, haagbeuk, tamme kastanje, esdoorn, lijsterbes,
vuilboom, meidoorn, hazelaar. 
 
Doelstelling toekomst?
Niets meer aan doen, het mag zich verder natuurlijk
ontwikkelen. Inderdaad doelstelling "natuur". Helaas
groeit bos langzaam en geeft het spreekwoord “boom
pje groot, plantertje dood” gelijk. De soorten die jullie
werkgroep heeft geplant zijn allemaal inheemse
soorten, die dus ook veel meer andere soorten kun
nen faciliteren en een hogere bijdragen zullen leveren
aan de natuurlijkheid en natuurwaarde van het bosje
(biodiversiteit).
  
Theo Sonnemans,
coördinator Natuurwerkgroep IVN Heeze-Leende
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Leerlingen van De Talententoren zijn enthousiast bezig met het voorjaars

project Pinkeltje. Foto's: Leerkracht de Talententoren.

 

Scholenwerk
 
In september Het kabouter-pad voor groep 1 en 2
 
De leerlingen van De St Jan, De Talententoren, De
Triangel, De Merlebos en De Berkenschutse deden
mee aan dit project. Aan de kabouters hingen op
drachten waarbij ze vooral hun zintuigen mochten
gebruiken. Het kabouter-pad begon en eindigde bij
elke school. De leerkrachten kregen een informatie
map en materialen. De ouders hebben de route uit
gezet en daarna liepen ze samen met groepjes leer
lingen. Alle leerkrachten, ouders en leerlingen waren
heel enthousiast want ze hadden veel ontdekt in de
buurt van hun school. De St Jan had zelfs een pick
nickstop toegevoegd en het kabouterrecept, appel
moes, gemaakt. De kinderen van De Triangel waren
in de groentetuin van de Fam. Simpkens geweest. Zij
zagen hier o.a. hoe aardappelen en rode bieten
groeiden.
 
In september  Het project Heide voor groep 6
 
Er is een begin gemaakt met overdracht van inhoud
van de schoolprojecten naar de natuurouders. In
september  hebben schoolgidsen samen met de na
tuurouders het heideproject gedaan. Dit was ook een
leuke manier om elkaar te leren kennen. Daarna
hebben enkele gidsen en natuurouders dit project
met de leerlingen van De Trumakkers gedaan.
 
In oktober/november  Het project Bos-Bodem voor
groep 6 en 7
 
Dit project is digitaal naar de leerkrachten gestuurd;
een Power Point en werkbladen voor binnen- en

 

De leerlingen van groep 1 en 2 van De Talententoren onderweg op het

kasbouterpad. Foto's: Leerkracht van De Talententoren.
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buitenopdrachten. Helaas hadden weinig groepen
het project gedaan vanwege tijdgebrek en of omdat
het nu nog niet aansloot bij hun programma. Op een
later tijdstip willen sommigen het project wel doen.
Omdat wij de projecten digitaal sturen, kunnen de
leerkrachten zelf bepalen wanneer zij dit doen samen
met hulp van ouders. Ze kunnen altijd een beroep
doen op de schoolgidsen om b.v. bij een post uitleg te
geven.
 

 
10 november  De Boomfeestdag voor groep 7 of 7/8
 

 
Het thema was “Bomen maken Gezond” De boom
feestdag kon in maart vanwege corona niet doorgaan
en was daarom verplaatst naar 10 november. Helaas
hadden 2 scholen op deze dag een studiedag gepland.
Er hebben 3 scholen meegedaan, daardoor konden de
enthousiaste leerlingen veel struikjes planten. Enke
le gidsen van het IVN, van Natuurbeheer en mede
werkers van de gemeente hielpen de kinderen. Voor
onze binnen activiteiten mochten we gebruik maken
van een ruimte van de firma Espe-Labeling aan de
Boelakkers. Vanwege het mooie weer vond de uitleg
o.a. over insecten, een vos, een reeën gewei toch
buiten plaats. Alle leerlingen kregen als beloning
natuurlijk het liniaaltje met een appel, die gespon
sord was door A.H. Het plantterrein aan het Maarhee
zerpad bij het industrieterrein “De Poortmannen”
heeft er weer een mooi stukje houtwal bij.
 

 

 
Werkgroep scholenwerk;
Wilhelmien v. d. Paal
 

Laat duizend bloe-
men bloeien
(bij de scholen)
 
In het groen bij basischolen Merlebos en de Trumak
kkers bloeien vroeg in het komend voorjaar ruim
duizend biologisch geteelde bloembolletjes. In het
najaar heeft een klas van beide scholen eerst een
korte les van ondergetekende gekregen over honge
rige hommelkoninginnen en de noodzakelijke nectar
en stuifmeel voor hun jonkies. Het verband tussen
bloemen en insecten hebben de kinderen mooi
kunnen ervaren door het ruiken aan de geurige
Oost-Indische Kers, het zien van het honingmerk en
het proeven van de nectar.
Na deze les ging de Trumakkersgroep naar buiten
waar burgemeester Verhoeven al klaarstond om het
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eerste bolletje in de grond te stoppen. Daarna gingen
de kinderen enthousiast aan de slag om de bolletjes
te planten.
 

 
De grond was prima voorbereid: daar had Henk van
der Loo van de gemeente voor gezorgd. Dit hele
project heeft kunnen plaatsvinden door een ad hoc
samenwerking tussen Provincie Brabant (financie
ring), Velt Nederland (initiatief en organisatie van
vijftien bollenplantprojecten), gemeente Heeze-
Leende, burgemeester Verhoeven, de natuurouders
van de Trumakkers, Veltteam Eindhoven (voor het
project in Heeze) en van het IVN: het bestuur, de
Werkgroep Natuur- en landschapsbehoud en school
gidsen.
Dit biobollenproject past in de doelstelling van Velt
en de andere betrokkenen om bestrijdingsmiddelen
zo snel mogelijk de wereld uit te krijgen: hoe meer
gemeenten en particulieren kiezen voor biologisch
geteelde bloembollen hoe minder onze insecten en
de rest van de natuur schade ondervinden van de
gifstoffen in de gangbare bloembollen.
Als de bloemen bloeien en de bijen zoemen krijgen
de kinderen nog een korte les over bijen en een
hommelfolder/telformuliertje. Dan kunnen ze, hope
lijk ook samen met hun ouders, gaan kijken hoe de
hommels en bijtjes hun stuifmeel en nectar komen
verzamelen.
 
Minke Greve

 

Herfstwandeling 
 

op de Dirk Heziusschool 2021

 
De natuurouders van Dirk
Hezius hebben weer samen
met de leerkrachten leuke
herfstwandelingen kun
nen organiseren. De groe
pen 1-2 zijn in het wandel
park geweest op zoek naar
paddenstoelen. Daar ston
den er heel veel in allerlei
vormen en kleuren. Met
een spiegeltje kon je goed
onder de hoed kijken.
 
 
De kinderen van groep 3-4 gingen naar de pastorie
tuin waar een heeeeele dikke en hoge boom staat. Om
te meten gingen heel veel kinderen om de boom
staan. De top van de boom is zelfs hoger dan de toren
van de kerk. Een vader heeft veel over de boom
verteld!
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Groep 5 ging naar het wandelpark waar 2 gidsen van
het IVN Scholenwerk stonden om te vertellen over de
boom en paddenstoelen. Onder de hoed van de
paddenstoel zag je met een spiegel of er plaatjes of
gaatjes waren. Niet alle paddenstoelen zijn hetzelfde.
En groep 6 ging met de fiets naar het Herbertusbos
waar de gidsen je vertelden over: de boom, de bodem
diertjes, de paddenstoelen en hoe je weet hoe oud
een boom ongeveer is.
Voor alle groepen waren er hulpouders die de leerlin
gen begeleidden tijdens de wandelingen.
 

 

 
Groep 7 had op 10 november de boomfeestdag. Fijn
dat het door kon gaan. Dit keer in het najaar!
Helaas is de activiteit voor groep 8 net niet door
kunnen gaan vanwege nieuwe coronamaatregelen.
Het Project Eigen Dorp is een binnenactiviteit, van
daar. Maar we hopen dat we wat later in het school
jaar deze activiteit alsnog samen met de IVN school
gidsen en de Heemkundekring kunnen gaan doen.
 
Ineke Thijs
Scholenwerk IVN Heeze-Leende/Natuurouders

Column Mari de Bijl
 

Eén jongetje meende nog de staart van
een wolf gezien te hebben
 
'Mijn opa kan ál zijn tanden uit zijn mond halen', zegt
het meisje nadat ze gezien heeft dat er een tand
ontbreekt in de kaak van een ree-schedel. Ik had
geopperd dat reeën niet naar de tandarts kunnen in
geval van tandpijn.
 
Er zijn in totaal twintig kinderen in de leeftijd van vijf
tot acht aanwezig in de werkschuur van Brabants
Landschap in Heeze. Het regent en het is echt donker
buiten. Een aantal gidsen van het IVN neemt ze mee
voor een spannende wandeling in het aangrenzende
bos met al zijn geheimen. De regen deert de kinderen
totaal niet.
Ze komen terug met vragen: 'Waarom is het bos 's
avonds dicht voor de mensen?' Ik antwoord dat de
dieren ook rust moeten hebben en dat iemand wel
eens honderd euro boete moest betalen toen hij toch
het bos inging in de duisternis. 'Dan heb ik nog ze
ventien euro over mijnheer!'
Nog een vraag: 'Hoeveel verschillende dieren wonen
er in het bos?' en: 'Wat is uw lievelingsdier?' Het was
een hartverwarmende avond. Eén jongetje meende
nog de staart van een wolf gezien te hebben achter
een struik.
 
Goed dat een ouder het initiatief genomen heeft het
Jeugd IVN weer nieuw leven in te blazen. Haar zoon
tje wil boswachter worden en heeft al ontzettend veel
kennis van de natuur. 's Morgens bij het inrichten van
de ruimte is hij er ook bij, evenals zijn zusje. Ik heb
nog wat neushoornkevers in een doosje zitten en
denk dat hij er wel een paar wil voor zijn verzameling.
Hij ziet meteen dat het bijna allemaal vrouwtjes zijn,
zonder zo'n mooie kromme hoorn. We vinden geluk
kig toch nog een mannetje. Dan ziet hij een paar
andere kevers. Hij ontdekt het klein vliegend hert
tussen de grote neushoornkevers. Tuurlijk, neem
maar mee.
We vragen hem of hij die bruine kever kent die er ook
tussen zit. 'Volgens mij is dat een junikever', zegt hij.
Oppassen nu! Je wilt je niet de oren laten wassen door
een knul van zes. Volgens mij is het een meikever,
maar de junikever lijkt er sterk op. Heeft hij gelijk,
dan sta je daar, anders dan de opa, met een mond vol
tanden!
 
Mari de Bijl
 
Deze column verscheen in het Eindhovens Dagblad van 8
november 2021 n.a.v. de “Nacht van de nacht” van het
Jeugd IVN.
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In de spotlights

 

STEFANIE VAN HECK (en Mart)
 
Zijn eerste woordje was Dudu, “insect” in het Swahili
 
Sint: “Mart, wat wil jij later worden?”. Mart: “Bos
wachter, Sinterklaas”. Sint:  “Waarom boswachter?”.
Mart: “Dan kan ik de natuur in balans houden”.
Aan het woord is Mart Kolenberg, de 6-jarige zoon
van Stefanie. Hoe bijzonder is het als je zo’n kind
hebt? Heel bijzonder. En wat zegt het over jouzelf? Ik
ging op zoek naar het antwoord.
Ik ben te gast bij Stefanie van Heck, coördinator van
het Jeugd IVN. De kerstboom staat te branden. “Ieder
een heeft er van alles ingehangen”, zegt Stefanie, “
Mijn dochter Liza (4 jaar) wilde er alleen maar rode
ballen in, ik wilde natuurlijke dingen en Mart, ja die
kwam natuurlijk met een uil aan. Die moest in de
boom”.
Een gesprek met Stefanie komt al gauw op de tijd die
ze in Kenia woonde. Als 19-jarige liet ze haar werk als
sociaalpedagogisch medewerker achter zich en
reisde haar geliefde Chris achterna, die al in Kenia
zat. Daar zijn ook haar twee kinderen geboren. Het
was een boeiende tijd, genoeg om een boek over te
schrijven. Stefanie trok zich het lot aan van mensen
in de sloppenwijken en probeerde die te helpen, met
name moeders met jonge kinderen. Het bleek niet
eenvoudig. In Kenia groeiden de kinderen van Stefa
nie en Chris op met de natuur, vooral Mart. Het eerste
woord dat hij leerde was “Dudu”, oftewel “groot in
sect” in het Swahili. Mart kroop achter de termieten
aan, zat onder de stekende mieren, moest oppassen
voor schorpioenen en slangen, maar had de tijd van
zijn leven. Daar zal de liefde voor de natuur zijn
ontstaan, in ieder geval bij moeder en zoon. Toen Mart
naar de basisschool ging werd het steeds ongemak
kelijker om in een land als Kenia te wonen. Stefanie
ging terug naar Nederland, Chris kwam een paar jaar
later.
Het was wel even wennen in een stedelijk gebied als
Heeze, maar gelukkig zat schoonfamilie in de buurt.
En de Engelse Tuin is natuurlijk een prima uitvalsba
sis voor allerlei natuurtripjes. Stefanie en Chris zijn
ondertussen behoorlijk ingeburgerd in Heeze. Stefa
nie heeft wel wat aan te merken op het schoolsysteem
waarmee zij kennismaakte. Ze vindt het veel te veel
op boekenkennis gericht en te weinig op het samen
leven als mens in relatie tot de omgeving. Stefanie:
“Ik zou weer terug naar de basis willen. Het gaat

volgens mij om het vinden van een balans in jezelf
en dat vind je met name in de natuur”. Op dit punt
zijn moeder en zoon het dus wel eens. Maar ze mist
dat in het huidige onderwijs. Daarom werd Stefanie
getriggerd door een oproep voor natuurouders op
school. Ze kwam in contact met Ineke en Betty van
het Scholenwerk en wist het idee van een Jeugd IVN
aan de man te brengen bij het bestuur van het IVN.
Zo kwam het vorig jaar tot de oprichting van een eigen
jeugdafdeling in Heeze-Leende, een lang gekoesterde
wens. Ondertussen heeft IVN Heeze-Leende 20
jeugdleden. Samen met Marleen Aalbers en geassis
teerd door Ankie, Annelieke en opa Jan is een ambi
tieus programma opgesteld, waarbij maandelijks een
activiteit is. Stefanie hoopt zoveel mogelijk kinderen
te bereiken en deze ook vast te houden als ze ouder
dan 12 zijn. Onder andere daarover heeft ze regelma
tig contact met andere IVN-afdelingen in de regio die
in hetzelfde schuitje zitten. “Je moet het stoer houden
voor de jongeren tussen 12 en 18 jaar”, aldus Stefanie.
“Met acties voor een bepaald doel kun je ze hopelijk
maatschappelijk bewust maken. En dat is nog steeds
nodig”.
Ondertussen is Mart thuisgekomen. “Mama, ik ga
bladeren vegen voor in de tuin en dan wil ik een egel
die kan daar dan wonen”. “Ja,” zegt Stefanie, “Mart
wil altijd huisjes maken voor dieren. En dat doet hij
ook in ons huis. Soms zaten de slakken in de gordij
nen en vlogen de strontvliegen door het huis”. “Ik ga
even de bladluizen wegbrengen met mijn vrachtau
to”, zegt Mart.
Du du du.
 
HAAS
(naam bij de redactie bekend)
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Broedvogel
inventarisaties
 
Strabrechtse Heide
Als sinds 1988 worden er jaarlijks door een vijftiental
vrijwilligers broedvogels geïnventariseerd op de
Strabrechtse Heide. Het gebied is opgedeeld in 6
deelvakken. Elke deelvak heeft zijn eigen groepje
inventariseerders. In twee van die groepjes zitten ook
leden van IVN Heeze-Leende.
Al in de winter gaan ze een keer ‘s avonds op pad om
uilen te inventariseren. Uilen broeden erg vroeg,
vandaar. Vanaf maart gaan de groepjes gemiddeld
zo’n 1 keer per twee weken een half uur voor zons
opkomst op pad om te inventariseren. Gelukkig
hoeven niet alle vogels geïnventariseerd te worden
en houden we ons beperkt tot de wat zeldzamere
soorten. Omdat de zonsopkomst in de loop van het
jaar steeds vroeger is, betekent dit dat men in juni/
juli al heel vroeg in het veld is om de hobby uit te
oefenen.
De vogels worden genoteerd en er wordt tevens
aangegeven wat het gedrag is. Denk daarbij aan:
zingen, voedsel verzamelen, nestbouw, jong voeden
etc. Dit zijn broedcodes. Deze gegevens worden ge
noteerd. Vroeger gebeurde dit op papier en kreeg ik
na het inventarisatieseizoen van de zes groepen alle
gegevens aangereikt en kon ik aan de slag om deze
te analyseren en om te zetten in kaartjes met broed
gevallen per soort.
 
Sinds enkele jaren maken de waarnemers gebruik
van aan “avimap” die speciaal ontwikkeld is om de
gegevens van de vogel in het veld vast te leggen. Groot
voordeel daarbij is ook dat dan meteen de locatie van
de vogel is vastgelegd. Dit ook om dubbeltellingen te
voorkomen. Elke vogel heeft in de broedperiode een
vast gebied. De grootte hiervan is bekend in het
systeem. Wanneer ik dus op punt A een geelgors in
het systeem breng en ik doe dat op 100 meter verder
weer dan interpreteert het systeem dat als een terri
torium. Maar als ik op 300 meter verder weer een
geelgors spot en in het systeem invoer dan maakt het
systeem er een nieuw territorium van.
Zo zijn die “fusieafstanden” van alle vogelsoorten
bekend en zitten in het systeem. Ook de zogenaamde
broedcodes (zie hierboven, er zijn er twaalf) zijn be
langrijk voor het waarnemen en invoeren. Het is
duidelijk dat een waarneming van een vogel met voer
in de bek een bijna zeker broedgeval is en een zin
gende vogel ook een beetje. In de meeste gevallen
moet een vogel met zijn broedcode meerdere dagen
ingevoerd worden op dezelfde plek om er een terri
torium van te maken.
Aan het einde van het seizoen krijg ik een seintje van
de tellers en dan ga ik de gegevens controleren. Het
is belangrijk om kritisch naar de plekken te kijken

 

Zingende ortolaan op de heide. Foto: Cor Speek.

waar twee deelgebieden aan elkaar grenzen om te
voorkomen dat er dubbeltellingen plaatsvinden.
Soms komen er bijzondere vogels in het vizier. Dat
gebeurde in het voorjaar toen Cor Speek een zingen
de ortolaan (zeer zeldzaam) op de hei fotografeerde.

 
Als alle gegevens van 75 inventarisatiedagen akkoord
zijn dan maak ik ze definitief door ze digitaal naar
SOVON Vogelonderzoek Nederland te sturen. Ook
maak ik jaarlijks een verslag. Dit verslag gaat uiter
aard naar de inventariseerders en naar Staatsbosbe
heer. SOVON is de maker en eigenaar van de app. Zij
verzamelen de gegevens die voor allerlei doeleinden
gebruikt worden. In het verslag zijn ook nog gegevens
verwerkt van enkele vogelsoorten die broeden nabij
het Beuven (dat geen onderdeel van de Strabrechtse
Heide is). Op de Strabrechste Heide is ook een zgn.
trektelpost. Hier worden tijdens de vogeltrek gege
vens verzamend over de vogels die er voorbijkomen.
Ook deze gegevens komen in het verslag.
 
Rond februari is het verslag klaar en wordt het gepu
bliceerd. Met dank aan alle inventariseerders voor
hun bijdragen.
 
Huis- en oeverzwaluwtellingen
We kennen in Nederland 5 vogels met zwaluw in hun
naam. De boerenzwaluw, de huiszwaluw, de oever
zwaluw, de gierzwaluw en de nachtzwaluw. Die
laatste twee zijn ondanks hun naam geen zwaluwen
maar maken deel uit van andere vogelfamilies. De
heggenmus die in onze tuinen scharrelt is ook geen
mus.
 
Aan het einde van het broedseizoen gaan er enkele
van onze leden (Jan van de Laar, Marion van den Boer)
op pad om de huiszwaluwen en oeverzwaluwen in
onze gemeente te inventariseren. Huiszwaluwen
broeden onder overstek bij huizen en boerderijen,
mits die overstek maar licht van kleur is. Ze broeden
graag zo’n beetje bij elkaar in de buurt. In onze ge
meente wordt het buitengebied van Leende ten zui
den van de A2 door Roel Winters geïnventariseerd.
Daar zijn de meeste nesten te vinden. Sinds 1994
worden de nesten geteld. De laatste 20 jaren schom
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melen de aantallen nesten van de huiszwaluw tussen
150 en 200.
 

 
 
De oeverzwaluwen broeden ook in kolonies. Zij
maken hun nesten in zandige oevers of – in onze
gemeente – in zandopslag. In het verleden (2000 tot
2011) waren er jaarlijks gemiddeld zo’n 300 nesten.
Daarna bleven de aantallen vaak hangen bij +/- 50
nesten. De laatste paar jaar zijn er weer rond 175 per
jaar.
 
Geert Engels
 

Bosmierennest
Waterstraat Leende
 
In de berm van de Waterstraat in Leende ligt al een
paar jaar bij een zomereik een bosmierennest. Eind
oktober 2020 werd ter plekke de berm gemaaid en het
mierennest daarbij letterlijk onthoofd. Toen ik er een
paar dagen later langs kwam probeerden de mieren
het nest te herstellen. Ik heb ze geholpen door weer
een hoop te maken met het verspreid liggend strooi
sel.
Op een mooie dag in het voorjaar van 2021 zag ik dat
er nog leven was in het nest, de mieren zaten op een
kluitje op te warmen in de zon. In de zomer van 2021
hoorde ik op de radio een reportage over het bestrij
den van de processierups. Daarbij vertelde een bos
wachter die werkzaam was in de buurt van Den Haag
dat er daar 2 eikenbosjes waren. In een van die bosjes
lagen enkele bosmierennesten en daar waren geen
processierupsen. In het andere bosje waren geen
bosmierennesten en wel heel wat processierupsen.
Hij concludeerde dat de bosmieren de processierup
sen  als voedsel gebruikten. Of er bij het nest in de

Waterstraat processierupsen als mierenvoer gediend
hebben weet ik niet. Er waren beduidend minder
rupsen in 2021.
In oktober heb ik met 2 knotwilgentakken en een
waarschuwingslint het nest afgezet zodat de berm
maaier gewaarschuwd was. Op de eik bij het nest heb
ik een kaartje gehangen met daarop “niet maaien
IVN”. Ik heb dit ook doorgegeven aan de groenafdeling
van de gemeente. Begin november werd de berm
gemaaid en wat bleek, na het maaien zijn de 2 wil
gentakken (door de maaier, denk ik) vervangen door
2 stevige weipalen. In de tweede helft van november
is de sloot langs de weg geschoond. En begin decem
ber heb ik het waarschuwingslint en het kaartje
verwijderd. De 2 weipalen heb ik laten staan, die
beschermen zo het nest. Benieuwd wat er volgend
jaar gaat gebeuren.
 
Will Mijs
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Een fotograaf in een bloemenwei (Fotowerkgroep).

 

Wel en wee
van de fotowerkgroep
 
De laatste tijd is onze piepjonge werkgroep voor het
eerst bij de meeste leden van onze vereniging echt
duidelijk in beeld gekomen. Hoofdzakelijk door de
activiteiten die te maken hadden met het vijftigjarig
bestaan van IVN Heeze-Leende, konden we nadruk
kelijk naar buiten te treden. Op de foto expositie die
we mochten inrichten voor het jubileum kijken we
met tevredenheid terug. Maar ook het Jeugd IVN weet
ons inmiddels te vinden. Bij verschillende van hun
activiteiten hebben we foto’s kunnen maken.  
Een werkgroep met een historie van slechts vier jaar
kan nog niet veel terugblikken. Daarom kijken we
vooral vooruit en moeten we gaan nadenken over de
betekenis die onze fotografie voor ons en voor de
vereniging kan hebben.
Wat we in de toekomst in ieder geval blijven doen,
zijn de maandelijkse foto excursies in de natuur in
en rondom Heeze. De foto’s die dat oplevert worden
ondergebracht in de OneDrive van het IVN. Aan de
hand van de ongeveer 45 excursies die we tot nu toe
gehad hebben, kun je de ontwikkeling in het fotogra
feren aardig zien. Werd in het begin alles in de natuur
van Heeze dat stil bleef zitten enthousiast vastgelegd,
nadien zie je dat de fotografen in hun foto’s meer
rekening gaan houden met bijzondere lichtomstan
digheden, kleur en compositie. Het fotobestand telt
nu ongeveer 2800 foto’s en dient nodig gearchiveerd
te worden. Daar zijn we sinds kort mee begonnen. De
beste foto’s uit deze verzameling zullen in een map
op onderwerp gerangschikt worden. Dat is een hele
klus en we trekken daar dan ook ruimschoots tijd voor
uit. Uit dit bestand kan straks ieder IVN-lid foto’s
gebruiken ten behoeve van de vereniging.
Indien werkgroepen de foto’s uit  het archief niet
bruikbaar vinden, dan kunnen we natuurlijk op
drachten uitvoeren die wel geschikt materiaal ople
veren.

Tot zover de activiteiten die we blijven doen. Voor de
toekomst zijn er nog zaken waar we als fotowerk
groep over moeten nadenken. Blijven we de natuur
in en rondom Heeze fotograferen of treden we ook
buiten dat gebied? Gaan we meer thema gestuurd
fotograferen? Hoe vergroten we onze kennis en
vaardigheden?  Hoe vergroten we de toegankelijk
heid van het fotobestand voor onze leden? Waarvoor
kunnen of mogen onze foto’s gebruikt worden? Aan
het beantwoorden van deze vragen zijn we nu wel
toe, na een viertal jaren enthousiast en heel plezierig
fotograferen.
 
Harry Dumoulin
 
 Boekennieuws
 
Maandag 25 oktober fiets ik naar de Sleutelbloem.
Dichtbij in de strook gras onder de eiken staan zeven
vliegenzwammen, grote en kleine. Paddenstoelen
zijn vooral in de herfst een natuurverschijnsel om je
over te verwonderen. Als je er over gaat lezen begrijp
je dat zo’n paddenstoel het vruchtlichaam is van een
schimmel. De sporen van de paddenstoel verspreiden
zich. Daaruit groeien nieuwe schimmeldraden.
Veel bomen en planten leven samen met schimmels,
de mychoriza’s. Er vindt uitwisseling van voedings
stoffen plaats tussen de plant en de schimmel. De
plant maakt suikers in de groene delen, de schimmels
waar de plant mee samenleeft haalt mineralen uit de
bodem. De moeraseiken voor de Sleutelbloem leven
samen met de vliegenzwammen.
 
Het weekend van 24/25 oktober vierden we feest: 50
jaar IVN Heeze-Leende. Marijke van Winsum (vroe
gere secretaris IVN Heeze-Leende) en haar man gaven
ons een boek cadeau voor onze bibliotheek. De titel
van het boek is “Het verweven leven, De verborgen
wereld van schimmels” door Merlin Sheldrake. Mer
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lin Sheldrake is bioloog en schrijver. Hij promoveerde
op zijn onderzoek naar ondergrondse schimmelnet
werken in het regenwoud. Sheldrake gaat o.a. mee
met truffelzoekers in Oost-Frankrijk. Truffels zijn
daar één van de duurste delicatessen. Een truffel is
een zwam die onder de grond, op de wortels van
verschillende boomsoorten in symbiose groeit.
 
Over heel de wereld slaat het idee aan dat je schim
mels niet alleen gebruikt om iets af te breken, maar
ook om iets op te bouwen. De buitenste laag van de
portobellopaddenstoel lijkt een veelbelovend vervan
ger van grafiet in lithiumbatterijen. Het mycelium
van bepaalde soorten schimmel is een effectief alter
natief voor mensenhuid en wordt door chirurgen
gebruikt om wonden te genezen. In de Verenigde
Staten maakt Ecovative Design bouwmaterialen van
mycelium. Bouwwerken van schimmels zijn te ge
bruiken om bijvoorbeeld in korte tijd heel veel huizen
in rampgebieden te bouwen tegen hele lage kosten.
De NASA heeft belangstelling voor “mycrotectuur”
vanwege de mogelijkheid om er mee op de maan te
bouwen.
Het boek van Merlin Sheldrake leest als een avontu
renroman. Het is in de Sleutelbloem te leen.
 
Loes Keijsper
 

Lichtpuntjes
De wereld wordt wakker. Er komt veran-
dering, of je het nu leuk vindt of niet
(Greta Thunberg)
 
De weidevogels nemen nog steeds in aantal af, de
waterjuffers raken verder uit beeld, zoetwatervissen
staan onder druk. En wat heeft de klimaatconferentie
in Glasgow nou concreet opgeleverd?
Het is niet moeilijk om negatieve ontwikkelingen om
ons heen te zien. Maar het is ook niet moeilijk om
lichtpuntjes te zien. Er is meer licht in de duisternis
dan je denkt.
Een paar weken berichten spellen in kranten en
tijdschriften leverde het volgende op:

•   Noorwegen heeft besloten geen olieboringen op
de eilandengroep De Lofoten te verrichten om
het ecosysteem te beschermen

•   De bijna uitgestorven zeeschildpaddenpopula
tie is met 980% toegenomen dankzij een speci
ale actie

•   Thaise supermarkten schaffen plastic zakken af
en beginnen aankopen in bananenbladeren te
verpakken

•   In Rome is het mogelijk om een metrokaartje te
betalen met plastic flessen

•   Rijstboeren over de hele wereld beginnen een
den te gebruiken op hun rijstvelden i.p.v. pesti
ciden (eenden eten insecten/onkruid en laten de
rijst staan)

•   Nederland heeft de daken van honderden bus
haltes beplant met bloemen en planten, special
voor de bijen

•   Duitse circussen gebruiken hologrammen i.p.v.
dieren om de uitbuiting van dieren te stoppen

•   Een speciale onderwaterrobot zaait microsco
pisch kleine koraaltjes op de bodem van het
Groot Barrièrerif om het ecosysteem te herstel
len

•   Een Indiaas dorp viert de geboorte van elk
meisje door 111 bomen te planten. Op die manier
zijn al 350.000 bomen geplant.

•   Een verbod op de jacht op bultruggen heeft hun
populatie doen toenemen van een paar honderd
tot 25.000

•   Uit onderzoek blijkt dat er in onze bossen steeds
meer leven zit, vooral kenmerkende soorten
zoals broedvogels en zoogdieren

•   Sinds 1990 is de Nederlandse uitstoot van am
moniak met 64% afgenomen

•   De avondklok is een zegen voor de (trekkende)
padden omdat er nu minder worden platgereden

•   De vermiljoenkever (een beschermde soort) rukt
op in Nederland en vooral in Brabant o.a. door
natuurlijk beheer van de bossen

•   Het aantal vleermuizen neemt in heel Europa
toe

•   Al 20 jeugdige natuurvorsers hebben zich aan
gemeld als lid van het Jeugd IVN afd. Heeze-
Leende

Zie je wel? Het is gewoon een kwestie van oefenen.
 
Ruud Krielaart
 
 

Wanneer bloeit de
heide?
 
Tijdens wandelingen over de heide krijg ik vaak de
vraag: "Wanneer bloeit de heide?"
Welnu: Om te beginnen moeten we even duidelijk
maken hoe wij Brabanders het woord heide uitspre
ken. Vaak hebben de mensen het over de hei met de
harde klank zoals in hij. Wij spreken het anders uit,
of liever, wij zingen het. Dus: niet hij, maar heei.
Gewoon even oefenen dan lukt het wel. De heei bloeit
begin Augustus. Laatst had ik tijdens een wandeling
over de heei een 'ouw menneke' bij mijn gezelschap
en toen een van de mensen vroeg: "wanneer bloeit
de 'hij'," zei hij: "de heei bloeit tussen de hôg en de
laag Maria". Niemand begreep wat hij bedoelde maar
toen zei hij: "Met de hôg Maria wordt Maria-Hemel
vaart (15 Augustus) bedoeld (Zij gaat naar de hemel)
en met de laag Maria wordt bedoeld Maria geboorte
(8 september) (zij daalt neer op aarde)". Zo zie je maar:
Je bent nooit te oud om te leren.
 
Harrie van Litsenburg
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De verschillende
werkelijkheden van
de wolf
 
De wolf en andere roofdieren staan tegenwoordig
volop in de belangstelling in de media. Helaas gaat
het er dan meestal over of we het dier wel in onze
leefomgeving willen hebben en niet over de fascine
rende ecologie en leefwijze van het dier. Naast de wolf
hebben we het dan ook over de wasberen, de was
beerhond en de goudjakhals. De commotie over de
laatste soorten is opmerkelijk kleiner dan die over de
wolf. Terwijl veel mensen de wolf associëren met
gevaar lijkt de wasbeerhond knuffelbaar. Inderdaad
tamelijk ambivalent.
Het lijkt erop dat er drie werkelijkheden naast elkaar
bestaan:
Ecologische werkelijkheid
Sinds lange tijd hebben we in Nederland weer enke
le toppredatoren. Voor zover uit onderzoek is bekend
worden er daardoor geen ecologische relaties ver
stoord. Het ziet er niet naar uit dat deze nieuwe
soorten één van de andere soorten die hier voorko
men zullen wegdrukken. Ecologische netwerken
worden juist eerder verstrekt en/of hersteld. Uiter
aard moeten we goed blijven monitoren hoe zich dat
in de praktijk verder ontwikkelt.
Maatschappelijke werkelijkheid
De vraag is hoe wij er als maatschappij tegenaan
kijken. Ook dat is tamelijk ambivalent. Waarom zo
veel discussie over de wolf en zo weinig over de
Amerikaanse rivierkreeft, een soort met een veel
grotere reproductie-snelheid en schade aan de na
tuur? Eveneeens is er weinig discussie over bijvoor
beeld de halsbandparkiet die inheemse (en be
schermde) soorten als de rosse vleermuis wegconcur
reert. Ook hier speelt het knuffelgehalte vermoedelijk
een rol. De maatschappelijke onrust is vooral te
wijten aan de perceptie. Mensen hoeven niet banger
te zijn voor een wolf dan bijvoorbeeld voor een
boommarter of wasbeer. Het beeld van de wolf als
gevaarlijk dier wordt gevoed door een onderbuikge
voel dat al eeuwen oud is. Onderzoekers die het ge
drag van de wolf in Noord-Amerika en Europa hebben
bestudeerd komen echter niet verder dan acht gere
gistreerde aanvallen in 30 jaar tijd. Ook de media
spelen hierbij een grote rol. Als een schaap door een
wolf gebeten wordt is dat groot nieuws, als het ge
beurt door een hond (wat veel vaker voorkomt) dan
hoor je daar weinig van. Toch is het beeld genuan
ceerder. Het maatschappelijk debat wordt gedomi
neerd door enkele groeperingen, maar er is zeker
draagvlak onder de bevolking voor de herintreding
van de wolf (57% is het daarmee eens). Zo’n 65% ziet
de wolf als niet direct gevaarlijk, ruim driekwart van
de bevolking zou het een ervaring vinden om een wolf

in het wild tegen te komen. Uit onderzoek blijkt dat
de meeste Nederlanders relatief veel weten over het
gedrag van wolven. Zij zien een ondersteunende rol
van de overheden bij de hervestiging van de wolf, met
name bij schadeloosstelling van boeren en bij preven
tieve maatregelen. Slechts 18% vindt dat de wolf niet
welkom is Nederland. Het Interprovinciaal Wolven
plan voorziet in een ruimhartige schadevergoeding
bij predatie op vee. De aanwezigheid van de wolf is
daarom geen economisch probleem, hooguit een
sociaal-cultureel probleem.
Juridische werkelijkheid
De bescherming van grote roofdieren is over het al
gemeen in de Europese wetgeving goed geregeld,
maar op lager niveau is het juridisch systeem niet zo
goed op orde. Schade aan dieren of gewassen die een
goudjakhals veroorzaakt kan de overheid niet vergoe
den, omdat de goudjakhals juridisch (nog) niet be
staat. De soort staat niet in de Nederlandse wetgeving
genoemd (wel in de Europese) en kun je dus ook niet
beschermen of vogelvrij verklaren. De internationale
beschermingsstatus van de verschillende diersoor
ten verschilt om onduidelijke redenen nogal. Wan
neer is een soort een exoot, een invasieve exoot of
een inheemse soort? In de praktijk hangt de juridi
sche bescherming af van de beleidsmatige aandacht
die de soort krijgt. Dit werkt in het voordeel van de
wolf en de boommarter en in het nadeel van andere
soorten zoals de ernstig bedreigde hermelijn. In het
geval van de wolf is de bescherming is in de wet ge
regeld. Zijn aanwezigheid is niet onderhandelbaar!
Duidelijk is dat de overheid geen duidelijke visie en
beleid heeft m.b.t. de omgang met alle roofdieren. En
wat er aan wetgeving is wordt door de overheid
nauwelijks uitgedragen in het openbaar. Daarmee
maakt zij zich er gemakkelijk vanaf en komt er veel
op het bordje van de beheerder te liggen, in plaats
van de natuurbeheerders meer uit de wind te houden.
 
Uit “Vakblad natuur bos landschap” door Glenn Lelieveld
(Zoogdierenvereniging)
 

 

Foto: Zoogdierenvereniging - Maaike Plomp
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Erf van Boy Derks
 
Hallo allemaal,
 
Hierbij wil ik me even voorstellen. Ik ben Boy Derks
(34) en woon samen met mijn vriendin Sabine Diele
mans (33) aan de Strijperstraat in Leende. Wij zijn
samen erg geïnteresseerd in natuur en biodiversiteit.
In de 7 jaar dat we hier wonen zijn we ontzettend
leuke mensen tegengekomen waarbij onze interesses
hetzelfde bleken. Zo hebben we met het ‘erven plus’
project mee mogen doen en hebben we door middel
van tips en inzicht enkele eigen erf projecten kunnen
maken. Het leuke hiervan is dat je anders leert kijken
naar beplanting of een hoekje in de tuin en bovendien
kan het een leuke aanwinst zijn voor zowel je eigen
tuin als de mogelijke dieren en insecten die er gebruik
van gaan maken.
Hierdoor  ben  ik  ook  lid  geworden  van  IVN  Hee
ze-Leende en hoop hiermee nog meer mensen te
leren kennen en kennis op te doen.
Gezien dit mijn 1e artikeltje is, wil ik graag door
middel van een aantal foto’s een inkijk geven in wat
we tot nog toe bereikt hebben en wellicht zal ik in het
nieuwe jaar de bevindingen hiervan toelichten.
 

 
Een manshoog insectenhotel gemaakt door mensen
van de dagbesteding, en geplaatst in 2021. Hopelijk
kunnen we nu gaan bekijken wat er het aankomende
jaar allemaal in zal gaan zitten.

 
De gehele zomer zaten er elke dag enorme hoeveel
heden wilde bijen en insecten. Hier wil ik graag meer
over weten. Ondanks dat het zo’n kleine hoek is, is
het opmerkelijk te zien hoe goed ze deze weten te
vinden.

 
 
Hoekje van 25 m2 in de achtertuin in april gezaaid en
in juni opgekomen. Akkerbloemenmengsel via online
webshop. (cruydt hoeck). Foto hierna in volle bloei in
augustus.
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Ledenbestand
Nieuwe leden:
Marleen Aalbers, Leende; Gigi Bacuna, Heeze; Marlou
Bax, Leende; Sil Bax, Leende; Elske Bax, Leende; Kevin
van de Berkmortel, Heeze; Kees Couwenberg, Heeze;
Boy Derks, Leende; Abel Gijsen, Leende; Stefanie van
Heck, Heeze; Luuk Hensing, Leende; Heijn Keijsers,
Leende; Janske Keijsers, Leende; Ricardo van Kessel,
Helmond; Michelle van Kessel, Helmond; Jan van
Kessel, Heeze; Mart Kolenberg, Heeze; Nele de Kort,
Heeze; Fenna Luijben, Heeze; Gijs van Maldegem,
Heeze; Chris Merks, Heeze; Emanuel Nervo, Heeze;
Ilse Peperkamp, Heeze; Rein van Tongerloo, Leende;
Lot Veldkamp, Heeze; Jelle Zwegers, Heeze; Vince
Donders, Waalre; Luud van Gestel, Heeze; Anouk van
Laarhoven, Heeze; Lotte Rutten, Heeze; Aljosha
Swart, Leende; Ankie Thijs, Heeze; Bram Thijs, Heeze;
Noa de Vries, Leende; Ben Riekhoff, Heeze (was do
nateur); Tessy van Mierlo, Heeze (in plaats van Toon
van Mierlo).
 
Overleden:
Toon van Mierlo, Heeze; Toon Bosmans, Heeze.
 
Uitgeschreven:
7 leden en 2 donateurs.

 
Houtwal op erfgrens met kastanje palen om dieren
beschutting te bieden. Gemaakt 2018 en jaarlijks vul
ik het aan met dikke takken. Deze tip heb ik van mijn
achterbuurman gekregen.
 

 
 
2018 aangelegde kikker – vogel poel op basis van leem
als onderdeel van een vogelvriendelijk erf.
In de afgelopen zomer hebben hier enkele heel dikke
padden in gezeten, dit vond ik wel bijzonder om te
zien en ik hoop dat zij zich hier gaan huisvesten.
Groene kikkers zaten er al na 2 maanden in, waar ze
vandaan komen, geen idee.

 
 
Voederplek voor de grote bonte specht, die hier vaak
te vinden is.  Helaas heb ik hier geen scherpe foto van.

 
 
 
2019 aangelegd struweel van 40 x 2 meter met in
heemse struiken en winterlinde. Hiermee hebben we
geprobeerd een beetje een ouderwets landschap te
laten uitstralen en hopelijk gaat er iets in broeden.
Dit jaar pas op mooie hoogte.
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Vliegende start Jeugd IVN 2021 

Foto’s: Fotowerkgroep 

 
juni “Op avontuur langs 

de waterkant” 
 

 
 

 
 

 

 
juli “Op zoek naar de 
krachtpatsers v/h bos” 

 

 
 

 

 
augustus “Kriebel-
beestjes van de hei” 

 

 
 

 
 

 

 
sept. ”Hakken maar” 

(o.l.v. Kinderdoegroep) 
 

 
 

 

 
november “Op een 
grote paddenstoel” 

 

 
 

 
 

 

 
oktober ”Op stap met 

de boswachter” 
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Bestuur 
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voorzitter@ivnheezeleende.nl T: 040 2265668 
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secretariaat@ivnheezeleende.nl T: 040 2264714 

Penningmeester: 
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Ko Dousma 
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Ineke Thijs 040 2264191 

Florawerkgroep florawerkgroep@ivnheezeleende.nl 

Henk Groenemans 040 2264122 

Fotografie fotowerkgroep@ivnheezeleende.nl 
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Gentiaanblauwtje gentiaanblauwtje@ivnheezeleende.nl 

Leo van Bossum 040 2263124 
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Weena Oskamp 06 54705501 
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milieu-en-landschap@ivnheezeleende.nl 

Henk Groenemans 040 2264122 

Ciel Broeckx 040 2264226 

Natuurbeheer natuurbeheer@ivnheezeleende.nl 

Theo Sonnemans 040 2265689 
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Steun ons ...
• als lid voor tenminste €24,00 per jaar. Huisgenoten
€12,00. U ontvangt drie keer per jaar ons blad "Het
Groene Blaadje" en vanuit IVN Nederland het blad
"Mens en Natuur".
• voor organisaties gelden aangepaste tarieven.
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Heeze-Leende
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