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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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Lente
 
Bij het verschijnen van dit blad is het inmiddels volop
lente. Toen deze in maart begon hadden we er al een
maand met droge, zonnige dagen op zitten. Eind
maart kwam er een einde aan deze periode en keerde
de kou en de regen terug. Die regen is erg belangrijk
voor onze natuur omdat deze al weer kurkdroog was
geworden. Medio april keerde de lente weer terug.
Met het verscheiden van de winter hebben we ook
afscheid kunnen nemen van bijna alle corona-maat
regelen. De diverse werkgroepen zijn weer druk aan
het werk gegaan. Eindelijk heeft de wolvenlezing
plaats gevonden. Er waren 120 deelnemers die naar
het verhaal van Johan Mees kwamen luisteren. Een
goed verhaal waarin alle voor en tegens van de komst
van de wolf de revue passeerden. Duidelijk is wel dat
we de komst niet kunnen tegenhouden en er mee
zullen moeten leren omgaan.
 
De jaarlijkse algemene ledenvergadering is gehou
den. Daarbij heeft het bestuur weer een akkoord ge
kregen om door te gaan. Petra Leeuwenstein en Ko
Dousma zijn voor 4 jaar herkozen. Na de pauze
hebben Erik Schram en Sjaak Smits ons inzage gege
ven in het beheer van de natuurgebieden van Staats
bosbeheer in Oost-Brabant. Diverse van onze werk
groepen voeren inventarisaties uit hun gebieden.
In maart is ook de regionale gidsenopleiding met 30
deelnemers gestart. Onder de cursisten zijn er vijf van
IVN Heeze-Leende. Ons lid Hans Schilders is betrok
ken bij de organisatie en Corrie Vincent gaat als
mentor van onze vijf deelnemers aan de slag.
Half april kwam er een einde aan het jaarlijkse
overzetten van amfibieën over de Somerenseweg. Dit
was een groot succes. Nog nooit zijn er zoveel padden,
kikkers en salamanders overgezet. Er werden ook drie
levendbarende hagedissen aangetroffen. Op 15 april
is deze activiteit afgesloten met een borrel in de
Sleutelbloem. Nu maar hopen dat de gemeente snel
start met het realiseren van de amfibieëntunnels.
Deze zijn ons beloofd als geschenk bij de jubileum
viering.
In april hebben we een enquête uitgezet over onze
nieuwskanalen: het Groene Blaadje, de Nieuwsbrief
en de website. De uitslagen hiervan vindt u verderop
in dit Groene Blaadje.
 
Op zaterdag 9 april heeft het bestuur een ochtend
belegd met de nieuwe leden. Normaal gebeurt dit elk
jaar maar door corona kon deze activiteit twee jaar
niet doorgaan. Na een inleidend praatje van Ben, onze
voorzitter, liet Ruud Krielaart de nieuwe leden kennis
nemen van de activiteiten en de werkgroepen van
onze vereniging. Hierna is de jubileumfilm vertoond.
Als afsluiting van de ochtend was er een wandeling
onder leiding van de gidsen Corrie Vincent en Geert
Engels. Een geslaagde ochtend.
 

De komende tijd staan er nog twee uitgestelde jubi
leumactiviteiten op het programma. Op 15 mei is de
vroege vogelwandeling. Een wandeling in de Herber
tusbossen o.l.v. leden van de vogelwerkgroep, met
aansluitend een ontbijt op het terrein van het Bra
bants Landschap. Op 2 juli is alsnog het jubileumuit
je gepland. Met ruim 40 leden gaan we dan naar
Leende en Leenderstrijp. Aansluitend gaan we een
hapje eten in het Brouwershuis.
 
Geert Engels, bestuurslid

Redactioneel
 
Dit boordevolle voorjaarsnummer begint met 'vere
nigingstechnisch' nieuws, waaronder het verslag van
de ledenvergadering. Diverse werkgroepen berichten
over hun activiteiten. Individuele leden schrijven
over zaken die hen aan het hart gaan en die tevens
voor andere IVN-ers interessant kunnen zijn. De re
dactie hoopt dat deze artikelen leden aansporen ook
op deze manier van zich te laten horen. We eindigen
met een nieuwe rubriek speciaal voor de jeugd, ge
naamd 'Grassprietjes'.
 
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 15 oktober 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

 
Riek van der Paal overleden
 
Helaas hebben we afscheid moeten nemen van ons
gewaardeerd lid Riek van de Paal. Riek was 35 jaar lid
van onze vereniging en erg betrokken met het scho
lenwerk en met name was zij de spin in het web bij
de jaarlijkse boomfeestdag. Ze was al enkele jaren
ernstig ziek. We gaan haar missen. Wij wensen haar
familieleden veel sterkte bij het verwerken van dit
verlies.
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Ledenvergadering

 1.   Opening en welkom door voorzitter Ben Pollmann.
 2.   Mededelingen en ingezonden stukken
  - vertrouwenscontactpersoon: al vóór de landelijke hype is het bestuur begonnen hiervan werk te maken;

inmiddels is Corrie Vincent benoemd tot vertrouwenscontactpersoon, maar desgewenst kan men zich
ook wenden tot anderen. Corrie gaat in oktober 2022 een cursus voor vertrouwenscontactpersonen
volgen. Landelijk komen er er vijf vertrouwenspersonen, die gecertificeerd zijn.

  - nieuwe NGO-opleiding: Hans Schilders meldt dat gestart wordt met dertig cursisten, van wie vijf uit
IVN Heeze-Leende; Corrie Vincent wordt mentor van deze vijf.

 3.   Goedkeuring notulen van de ALV van 2020
    De notulen worden met in achtneming van enkele wijzigingen vastgesteld en de secretaris wordt be

dankt voor het maken van het verslag.
 4.   Toelichting financieel jaarverslag 2021 door de penningmeester, gevolgd door bevindingen

kascommissie
    Exploitatie 2021:
    - data en software: betreft de vroegere post Algemene kosten
    - natuurouders: het bedrag van € 2600 is samengesteld uit € 2000 sponsoring (gemeente en Rotary elk 

  € 1000) en een eigen bijdrage van de scholen voor de materialenbox (vraag van Jan Vincent)
    - jubileumactiviteiten: het relatief grote verschil tussen € 3220 versus € 4750 komt doordat er in 2022 

  nog een aantal jubileumactiviteiten (kinderpicknick, vogelontbijt en ledenuitje) uitgevoerd worden 
    - huisvesting: weinig verhuur van de Sleutelbloem ten gevolge van coronasluitingen
    Balans 2021:
    - de kascommissie heeft er op gewezen dat het verplicht is een balans op te maken
    - Jan Vincent: het vermogen lijkt op te lopen, voldoende om eventuele herhuisvesting op te vangen
    - Geert Engels: inmiddels is één van de twee spaarrekeningen opgeheven, om bankkosten te besparen
    - Ben  Pollmann:  er  loopt  landelijk  een  discussie  rond  beleggingen  in  verband  met  de  huidige   

   negatieve rente op hoge spaartegoeden; dit laatste speelt niet bij onze vereniging
    - Geert Engels: geeft een toelichting op de term overlopende posten, bijvoorbeeld: verschuldigde huur 

   over 2021 wordt pas in 2022 betaald
    - jubileumactiviteiten: reserve voor in 2022 uit te voeren activiteiten
    - inventaris Sleutelbloem: pm, want huidige waarde komt bij lange na niet overeen met waarde nieuw
    De kascommissie, bestaande uit Marco Wijnands en Geert Hamers, laat weten dat de kas is gecontro

leerd en adviseert de jaarrekening goed te keuren. Het bestuur wordt decharge verleend voor het in
2021 gevoerde beleid.

    Verder heeft zij het bestuur de volgende adviezen gegeven:
    - maak de presentatie van de jaarcijfers inzichtelijker
    - stel  een  balans  en  exploitatieoverzicht  op  conform  de  voorschriften  uit de statuten, zodat op   

   jaarbasis de financiële ontwikkelingen binnen de vereniging beter te zien en te volgen zijn, ook over 
   de jaren heen

    - doe jaarlijkse  reserveringen voor  toekomstige, eenmalige  gebeurtenissen, bijvoorbeeld een nieuw 
   onderkomen  voor de vereniging,  toekomstige  investeringen voor vervanging van apparatuur, een 
   bijzonder project of festiviteit

    - bespreek doel en risico’s van de beleggingsportefeuille nog eens kritisch
    Het bestuur heeft deze adviezen reeds ter harte genomen. De voorzitter complimenteert de kascom

missie voor haar werk.
 5.   Vaststelling en goedkeuring van het jaarverslag over 2021
    Geen op- of aanmerkingen: het verslag wordt goedgekeurd.
 6.   Voorlopige begroting 2022
  - natuurouders: uitgaven zijn al in 2021 gedaan

 
Verslag van de Algemene Ledenvergadering IVN Heeze-Leende d.d. 30 maart 2022
 

 

Het Groene Blaadje IVN  HEEZE-LEENDE4



  - jeugd-IVN: de eenmalige aangevraagde en verkregen subsidie van € 500 is voor 2022 opnieuw
aangevraagd

  - donaties: IVN Nederland wil het innen van gelden van donateurs stopzetten, omdat zij deze in zijn
totaliteit weer moet terugstorten naar de betreffende lokale afdeling. De donateurs is daarom gevraagd
hun SEPA-machtigingen over te hevelen naar IVN Heeze-Leende of lid te worden van IVN. Ongelukki
gerwijs bleek IVN Nederland intussen de donaties al afgeboekt te hebben. De penningmeester heeft
excuses aangeboden.

  - wandelingen: een bedrag van € 500 is afkomstig van natuurbegraafplaats Schoorsveld
  - fotowerkgroep: het bedrag van € 600 is eveneens afkomstig van natuurbegraafplaats Schoorsveld
  - Jan Vincent: merkt op dat hij het prettig vindt om de financiële stukken voorafgaand aan de vergadering

te ontvangen, zodat deze rustig bestudeerd kunnen worden.
    Geert Engels wordt bedankt voor zijn werk als penningmeester.
 7.   Benoeming kascommissie voor financieel jaarverslag 2022
    Marco Wijnands is aftredend en wordt bedankt voor zijn werk als kascommissielid; Geert Hamers wordt

herbenoemd. Nieuw benoemd wordt de reserve van vorig jaar, Harry Dumoulin. Joop Jaspers biedt zich
aan als reserve voor 2022.

 8.   Herbenoeming bestuursleden
    Aftredend en herbenoembaar als bestuurslid zijn Petra Leeuwestein-Verbeek en Ko Dousma. Zij worden

door de vergadering unaniem herbenoemd. Voorzitter Ben doet nogmaals een oproep voor nieuwe
bestuursleden. Met name een vrouwelijk lid is welkom.

 9.   Huldiging huidige jubilarissen (voor zover aanwezig)
    Dit jaar jubileren:
    25 jaar lid: Trineke Hofstra, Jan Kursten
    40 jaar lid: Harrie van Litsenburg
    40 jaar donateur Finy de Kort
    Door een fout in de ledenadministratie van Procurios is het 25-jarig lidmaatschap van Hans Teeven ten

onrechte enkele jaren geleden niet opgemerkt. De fout zal worden hersteld. De voorzitter feliciteert
namens de vereniging Trineke, Jan, Harrie en Finy, en overhandigt hun het gebruikelijke speldje, en
Trineke, Jan en Harrie de bijbehorende oorkonde; daarnaast ontvangen zij als attentie een bloeiend
daslookplantje (foto). De voorzitter zal Hans (niet aanwezig) zijn speldje, oorkonde en attentie thuis
bezorgen.

 10.  In het zonnetje
    Ineke Thijs wordt – tot haar verrassing – voor haar vele inspanningen (cursuswerk, scholenwerk en

natuurouders) in het zonnetje gezet en ontvangt een mooie bos bloemen.
 11.  Korte presentaties van werkgroepen
 12.  Na een korte pauze, met een drankje aangeboden door het bestuur, nemen Erik Schram en Sjaak Smits –

in vol ornaat – de aanwezigen op boeiende wijze mee naar de ins en outs van hun werk als boswachter
respectievelijk boa bij Staatsbosbeheer. Attributen als handboeien, pepperspray, netten en vallen, een
kogelwerende vest en een toegangsbordje met vele kogelgaten maken het af.

 
Petra Leeuwestein-Verbeek, secretaris
 

Ledenbestand
 
Wij verwelkomen de volgende nieuwe leden:
 
Henk Bukkems, Gerard Bukkems, Jan van Eersel,
Claudie Groot Zevert, Fred Guitjens,
Miranda ten Hout, Viola Majoie en Willem van de Ven.
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Enquête Interne Communicatie

1.   Groene Blaadje - leesgedrag  
  • Ik lees het Groene Blaadje altijd helemaal 45%
  • Ik lees het Groene Blaadje meestal voor een groot gedeelte 39%
  • Ik lees soms slechts enkele artikelen in het blad, maar niet alles en niet altijd 11%
  • Ik lees het Groene Blaadje zelden of nooit 5%
2.   Groene Blaadje – voortbestaan 1  
  • Ik zou het heel jammer vinden als het huidige Groene Blaadje niet meer zou verschijnen 63%
  • Ik heb er geen probleem mee als het Groene Blaadje verdwijnt 13%
  • Het Groene Blaadje moet blijven, maar in aangepaste vorm c.q. frequentie 24%
3.   Groene Blaadje – voortbestaan 2  
  • 19 leden hebben aangegeven dat het Groene Blaadje moet blijven, maar dat een aanpassing

wellicht wenselijk is (zie “Conclusies”).
 

4.   Groene Blaadje – mijn bijdrage  
  • Ik wil wel af en toe een bijdrage leveren aan Het Groene Blaadje 37%
  • Ik ben niet in de gelegenheid om een bijdrage leveren aan Het Groene Blaadje 63%
5.   Groene Blaadje - papier of digitaal  
  • Ik wil het Groene Blaadje op papier ontvangen 29%
  • Ik wil het Groene Blaadje digitaal ontvangen 61%
  • Ik wil het Groene Blaadje zowel op papier als digitaal ontvangen  10%
6.   Digitale nieuwsbrief - leesgedrag  
  • Ik lees de nieuwsbrief altijd helemaal  56%
  • Ik lees de nieuwsbrief meestal voor een groot gedeelte 32%
  • Ik lees soms enkele onderwerpen in de nieuwsbrief, maar niet alles en niet altijd  11%
  • Ik lees de nieuwsbrief zelden of nooit 1%
7.   Digitale nieuwsbrief – voortbestaan 1  
  • Ik zou het heel jammer vinden als de huidige nieuwsbrief niet meer zou verschijnen 77%
  • Ik heb er geen problemen mee als de digitale nieuwsbrief verdwijnt 8%
  • De nieuwsbrief moet blijven, maar in aangepaste vorm c.q. frequentie 15%
8.   Digitale nieuwsbrief – voortbestaan 2  
  • 12 leden hebben aangegeven dat de digitale nieuwsbief moet blijven, maar dat een aanpassing

wellicht wenselijk is (zie “Conclusies”).
 

9.   Website - bezoek  
  • Ik kijk regelmatig op onze website 21%
  • Ik kijk soms op onze website 68%
  • Ik kijk nooit op onze website 11%
10.   Website - toegankelijkheid  
  • Als ik iets zoek op de website dan kan ik dat gemakkelijk vinden 80%
  • Ik heb er soms moeite mee om te vinden wat ik zoek 20%
  • Ik vind onze website niet duidelijk en kan nooit vinden wat ik zoek 0%

 
Zoals bekend heeft het bestuur een klein onderzoek gedaan naar de interne communicatie binnen onze
vereniging. Het gaat dan met name over de mate van waardering van onze leden voor het Groene Blaadje,
de digitale Nieuwsbrief en onze website (hoewel deze laatste ook en vooral voor de communicatie naar
buiten is). Beantwoordt het aan de verwachtingen? Hoe goed wordt het gelezen? Moet het in de huidige vorm
blijven of zijn er aanpassingen nodig? Wat de website betreft: Is die overzichtelijk, is alles goed en snel te
vinden?
Hieronder volgt de uitslag van de enquête en daarna proberen we enkele conclusies te trekken.
 
Uitslag Enquête
79 personen hebben de enquête ingevuld (37%)
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11.   Wat vindt u van deze enquête?  
    * 0%
    ** 0%
    *** 23%
    **** 43%
    ***** 34%
 
Samenvatting
Groene Blaadje:

•   84% van de mensen die de enquête ingevuld hebben lezen het Groene Blaadje helemaal of voor een
groot gedeelte, 11% leest het af en toe.

•   63% zou het heel jammer vinden als het blad verdwijnt. Daarnaast wil een aanzienlijk deel (24%) het
Groene Blaadje wel behouden maar met een aanpassing.

•   Suggesties voor aanpassing van het Groene Blaadje: aparte pagina voor jeugdleden? 2x per jaar,
eventueel in kleur?  Aandacht voor het jaarverslag. Meer achtergrondinformatie o.a. voor (school)gidsen
over de natuur en over het landelijk IVN, structurele aandacht voor de werkgroepen, aandacht voor
leden, samenwerking Schoorsveld, nieuws uit regio-overleg, projecten IVN Brabant, inbreng/reactie op
gemeentelijk beleid.

•   37% wil wel af en toe een bijdrage leveren aan het Groene Blaadje.
•   61% wil uitsluitend een digitale versie ontvangen, de rest wil het op papier of beide.

Nieuwsbrief:
•   88% van de mensen die de enquête ingevuld hebben lezen de nieuwsbrief helemaal of voor een groot

gedeelte, de rest leest af en toe een onderwerp.
•   77% zou het heel jammer vinden als de nieuwsbrief verdwijnt. Daarnaast wil een aantal mensen (15%)

de nieuwsbrief wel behouden maar met een aanpassing. 
•   Suggesties voor aanpassing van de nieuwsbrief: meer verbinding tussen nieuwsbrief en website, gelei

delijk Groene Blaadje vervangen door actuele nieuwsbrief met verdiepende artikelen op website, inkor
ten o.a. via "lees meer".

Website:
•   89% kijkt soms/regelmatig op onze website.
•   80% vindt de website duidelijk, 20% heeft er soms moeite mee om iets te vinden.

De enquête zelf wordt met ruim 3 sterren beoordeeld
Eén respondent merkte terecht op dat niet gevaagd wordt naar de mate waarin Facebook van IVN ZO Brabant
wordt bezocht en hoe het gewaardeerd wordt. Alle IVN-afdelingen van ZO Brabant leveren hiervoor content
aan, waaronder IVN Heeze-Leende. Hoewel Facebook sterk extern gericht is kan het ook bij de interne
communicatie een rol spelen. Wij zullen hiernaar een aanvullend onderzoekje doen.
 
Conclusies
De communicatiemiddelen die IVN Heeze-Leende inzet voldoen grotendeels aan de verwachtingen en be
hoeftes van de leden. De suggesties voor verbeteringen zullen verder uitgewerkt worden.
Het bestuur kiest vooralsnog bij het Groene Blaadje voor een frequentie van 2x per jaar (voor- en najaars
nummer) en daarnaast een jaarverslag. Het blijft mogelijk om het blad zowel digitaal als op papier te ont
vangen.
De digitale nieuwsbrief verschijnt 1x per maand of vaker als de actuele situatie dat vraagt. Er zal meer gezocht
worden naar een relatie met de website.
De website zelf wordt momenteel geactualiseerd, waarbij uitdrukkelijk gekeken wordt naar de gebruikers
vriendelijkheid.
 
April 2022

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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Aanbevelingen aan
het gemeentebe-
stuur 
voor de periode 2022-2026
 
De werkgroep voor Natuur- en Milieubescherming
heeft een brief met aanbevelingen aangeboden aan
de lokale politiek onder het motto “Naar meer ver
trouwen en betere samenwerking”.
 
Brief Milieugroep d.d. 23 maart 2022
We hebben goede herinneringen, maar ook slechte
ervaringen. We pleiten ervoor dat er in Heeze-Leende
meer ingezet wordt op vertrouwen en samenwerking.
In deze nieuwe bestuursperiode biedt de invoering
van de Omgevingswet daarvoor de ideale kans. Een
vernieuwing van de bestuurscultuur sluit goed aan
bij de in deze wet beoogde participatie. Verbeter de
samenwerking, waardoor vertrouwen kan groeien.
We willen niet negatief focussen op minpunten, maar
we richten ons liever positief op verbeterpunten. En
wij vertrouwen erop dat een nieuw college en een
nieuwe raad hier écht werk van maken.
 
Naar een open relatie en betekenisvolle communicatie
1. Maak alle bijeenkomsten met raadsleden openbaar
en geef inwoners, lokale bedrijven en organisaties bij
elke gelegenheid bij alle agendapunten de kans om
hun bijdrage te leveren.
 
Naar herstel van vertrouwen
2. Bouw aan herstel van wederzijds vertrouwen in de
relatie met inwoners, lokale bedrijven en organisaties
door in te zetten op inzichtelijke, toegankelijke en
adequate informatie bij agenda’s, notulen, besluiten
lijsten, vergunningen en aanvragen daarvoor.
 
Naar betere samenwerking
3. Vraag in eerste instantie inwoners, lokale bedrijven
en organisaties om samen met de eigen medewerkers
hun expertise en denkkracht in te zetten voor ont
wikkeling van nieuw beleid in plaats van bureaus in
te schakelen. Benut het vrijkomende budget voor
facilitering, begeleiding en ondersteuning van dit
proces. En schakel pas externe expertise in, als helder
is dat we er samen niet uit komen.
 
Naar een volwaardige participatie
4. Geef heldere spelregels met richtlijnen voor de
rapportage aan de raad voor de organisatie door een
initiatiefnemer van de dialoog met omwonenden,
omliggende bedrijven en belanghebbende organisa
ties.
 
 
 

 

Everzwijn met biggen.

Naar vermindering van de regeldichtheid
5. Maak serieus werk van de vermindering van het
aantal regels, van de inhoudelijke vereenvoudiging,
de begrijpelijkheid van het taalgebruik, de gebruiks
vriendelijkheid van formulieren en de verkorting van
de doorlooptijd van procedures.
 
Naar mogelijkheden voor maatwerk
6. Zet in op richtinggevend beleid op hoofdlijnen en
benoem daarbij heldere kaders, criteria en de band
breedte van normen die bij afwegingen gehanteerd
zullen worden met het oog op het mogelijk maken
van maatwerk.
 
Naar heldere prioriteiten
7. Maak duidelijk dat bij afwegingen en keuzes in alle
gevallen het meeste gewicht wordt toegekend aan
gezondheid, veiligheid, welbevinden, duurzaamheid
en biodiversiteit.
 
Naar een dienstverlenende houding
8. Investeer binnenshuis in de omslag van een verko
kerde op regels gerichte ambtelijke bureaucratie naar
een op dienstverlening gerichte dynamische organi
satie van samenwerkende voortrekkers, gidsen en
coaches.
 
Naar nabije service en ondersteuning
9. Stel voor elke kern een vaste medewerker aan die
als gids geraadpleegd kan worden en die inwoners,
lokale bedrijven en organisaties met vragen, proble
men en plannen wegwijs maakt in de regelingen en
ondersteuning biedt bij het doorlopen van procedu
res.
 
Naar een lerende organisatie
10. Reserveer structureel ruimte in alle agenda’s om
met alle betrokkenen dit ontwikkelingsproces perio
diek te evalueren, eventuele tekortkomingen te on
dervangen en mogelijke verbeteringen door te voe
ren.
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Amfibieën
overzetten, een recordjaar
 
In de periode van 28 januari tot 7 april 2022 heeft een
groep van 25 vrijwilligers van IVN Heeze-Leende in
totaal 6.586 amfibieën de Somerenseweg in Heeze
over geholpen. Dat is veel meer dan in voorgaande
jaren toen gemiddeld 2.400 amfibieën werden gered
van de verkeersdood. Door teams van twee personen
werden iedere ochtend onder allerlei weersomstan
digheden zo’n 90 padden, kikkers en salamanders per
dag overgesjouwd. Dat gebeurde met emmers, totaal
19 stuks verspreid over een lengte van 350 meter. Op
de topdag van 16/17 februari werden 1.332 amfibieën
overgezet.
 
Aantal controledagen emmers en aangetroffen am
fibieën: 
 
2019: 60 dagen en 3.543 amfibieën
2020: 53 dagen en 1.723 amfibieën (voortijdig gestopt
vanwege Corona)
2021: 78 dagen en 2.030 amfibieën
2022: 76 dagen en 6.586 amfibieën
 
Maar niet alleen amfibieën werden aangetroffen in
de emmers. Heel interessant wat we verder tegen
kwamen:

1. Veldmuis (2x)
2. Levendbarende hagedis (3x)
3. 23 Keversoorten: aardloper, zwarte dwergloper, 

heel veel slakkenaaskevers (phosphuga atrata),
zwartblauwe baardloper, bosbaardloper, zwartkop
baarloper, zwarthalsglansloper, Nalassus laevi
octostriatus,  groeftarszwartschild?, driehoorn
mestkever, kortschildkevers, kortnekloopkever,
kielsprietloopkever, veelkleurige kielspriet,
bronzen boszwartschild, glimmer onb., tuin
schallebijter, kettingschallebijter, gewone tand
klauw, bosspiegelloopkever, tweespiegelloop
kever, moerasschallebijter (zeldzaam),  Ectinus
aterrimus? roodaarskniptor.

4. Larven: diverse onbekende
5. Springstaarten: Entomobrya nivalis, Orchesella

villosa, onbekenden
6. Rupsen: huismoeder, breedbandhuismoeder?,

agaatvlinder?, tweestreepvoorjaarsuil?, phege
avlinder

7. Wantsen: miersikkelwants
8. Gewone duizendpoot
9. Kokerjuffers: Landkokerjuffer (bijzondere soort

omdat het de enige kokerjuffer is die op het land
leeft)

10. Oorwormen: bosoorworm?
11. Spinnen, heel veel: Agroeca spec.? Trochosa

spec.? kampoot? oeverspin?, gerande oeverspin,
hangmatspin?

12. Rouwmug
 

Procentuele verdeling over de soorten (totaal 2019 t/
m 2022):

 
GP = Gewone pad; RSP = Rugstreeppad; BK = Bruine
kikker; GK = Groene kikker; HK = Heikikker; AWS =
Alpenwatersalamander; KWS = Kleine watersalamander
 
Aantal amfibieën per soort en per jaar (2019 t/m/
2022)

 
Over alle jaren gezien werden heikikkers het meest
aangetroffen (1/3 deel) en ook de kleine watersala
mander springt eruit in vergelijking met het landelij
ke beeld. De rugstreeppad en de gewone pad zijn bezig
met een rustige maar gestage opmars. Somerense
weg Heeze stond de afgelopen jaren steeds hoog ge
noteerd in Nederland als het gaat om het overzetten
van amfibieën. Wellicht wordt het dit jaar zelfs een
top-5 notering. Uiteraard spelen diverse factoren en
rol zoals:

•   Natte en droge zomers
•   Temperatuur
•   Kwaliteit winter-zomer en voortplantingshabi

tat (aanwezigheid van voldoende voedsel in de
vorm van larven, wormen en andere bodemdie
ren)

•   Geschikte weersomstandigheden tijdens de
trek

Toch is het duidelijk dat het jarenlange overzetten
over de Somerenseweg wel degelijk succes heeft
gehad. Daardoor hebben meer dieren zich kunnen
voortplanten.
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Paddenschermen plaatsen 2021. Foto Hans Teeven

Ondanks het enorme enthousiasme van de “overzet
ters” pleiten wij als IVN al jaren voor een meer be
stendige oplossing: amfibieëntunnels onder de So
merenseweg. Omdat het hier een verandering betreft
in een Natura2000 gebied is een vergunning ver
plicht. Met de realisatie van de tunnels zou het
handmatig overzetten definitief verleden tijd moeten
zijn, mits er voldoende tunnels aangelegd worden.
Uit internationaal onderzoek is gebleken dat er om
de 50 meter een tunnel moet komen, hetgeen voor
het huidige overzetgedeelte van de Somerenseweg
neerkomt op 7 tunnels. Naast het aantal speelt ook
het type tunnel een belangrijke rol bij het uiteindelij
ke effect op de amfibieënpopulatie. Om financiële
redenen gaat de gemeente echter voor slechts 3
tunnels.
In hoeverre de amfibietunnels ook daadwerkelijk
gebruikt worden hangt van een aantal factoren af. Op
de piekdag 16 op 17 februari 2022 moesten we 1.332
amfibieën overzetten. De vraag is of een amfibie-in
dividu met zovelen in maar 3 buizen gedirigeerd wil
worden terwijl dat volledig tegen de natuur, de
overlevingsstrategie, van een amfibie ingaat? Waar
bij iedere soort ook nog een andere strategie heeft. In
ieder geval hebben wij als mens de verantwoordelijk
heid om een oplossing te bedenken die uitgaat van
het natuurlijk gedrag van de verschillende amfibieën
en daar zo dicht mogelijk bij aansluit. De tunnels
mogen dan ook niet te nat of te droog zijn, niet te
winderig of te windstil, niet te warm of te koud, te
smal of te rond, te lang, te klein of te gevoelig voor
milieuverontreinigingen (olie en strooizout). Er moet
voldoende voedsel zijn voor onderweg. En kan een
amfibie zich nog wel oriënteren in de tunnel m.b.v.
reuk, zicht of de nachtelijke sterrenhemel? Zullen
zieke dieren niet gemakkelijk andere amfibieën be
smetten? Vorm, lengte, doorsnede, materiaal van een
tunnel moeten afgestemd zijn op het natuurlijke
gedrag van amfibieën. Daar komt nog bij dat als er
sprake is van trek naar de voortplantingswateren er
ook een omgekeerde trek is. Ook daar zal dus bij de
aanleg van amfibietunnels rekening mee moeten
worden gehouden. Kortom, er komt heel veel kijken
bij de aanleg van goede tunnels.
 
Hans Teeven

Wie het kleine niet
eert
Wanneer het gaat om de grote problemen van deze
tijd, zoals de klimaatcrisis, uitsterven van soorten en
verlies van biodiversiteit, ligt er veel nadruk op grote
politieke veranderingen. Dat zou je kunnen overlaten
aan de politici in Den Haag of waar dan ook!
Maar onderschat niet de invloed die wij kunnen uit
oefenen in onze eigen steden en dorpen. Die noodza
kelijke veranderingen vragen ook om een nieuwe
houding naar de wereld om ons heen. Die zit voor ons
vooral in het kleine, beïnvloedbare werk voor de na
tuur, waar wij als IVN goed in zijn.
Ik werd getroffen door een artikel in de NRC van eind
maart met als titel “De liefde zit gewoon op straat”.
Daarin werd een
mooi initiatief
beschreven, waar
bij een bewoon
ster de buurt
mobiliseert om
tijdens de pad
dentrek in actie
te komen om de
diertjes te red
den. Daarbij gaat
het natuurlijk
vooral om de
amfibieën, maar ze beschrijft ook, dat door de dieren
te helpen er meer oog voor de omgeving ontstond en
ook voor elkaar!
Voor ons als IVN is het overzetten één van de concre
te, praktische activiteiten, waar we goed in zijn. En
onderschat niet wat dat voor de natuur betekent. Zo
zien we bij het overzetten een enorme toename van
het aantal dieren, die best wel eens het gevolg kan
zijn van de reddingsacties In de afgelopen jaren.
Vooral goed voor de natuur, maar ook onderschei
dend voor ons als IVN. Dat is te merken aan vele
positieve reacties, ook in de pers.
Daar mogen we trots op zijn als IVN. Het afsluitende,
gezellige samenzijn van de “overzetters”  was dan
ook dik verdiend!
 
Ben Pollmann

Presentatie eindresultaat paddenoverzetten 2022. Foto Ben Pollmann
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Korte cursus
amfibieën
 
In maart gaven we voor het eerst in twee jaar weer
een cursus! Van de vijf cursussen die we in het jubi
leumjaar 2020
hadden gepland,
ging alleen de
bevercursus door.
Gelukkig kon
den we nu na
twee jaar op
nieuw starten
met een korte
cursus over am
fibieën. Van de
oorspronkelijke deelnemers uit 2020 schreven de
meesten zich opnieuw in. De rest werd aangevuld
met nieuwe deelnemers, ook van andere IVN-afde
lingen. Uiteindelijk hadden we 18 cursisten.
Het programma voor de cursus bestond uit vier on
derdelen: het meekijken bij het overzetten van amfi
bieën langs de Somerenseweg, een lezing en twee
excursies rond de Plaetse.
 
Overzetten
In de periode van 26 februari tot 13 april werden er
dagelijks amfibieën overgezet tussen de Lange Bleek
en het Platvoetje. Cursisten die dat wilden konden
een ochtend meekijken. Via een datumprikker kon je
aangeven wanneer je mee wilde gaan en een lid van
het cursusteam begeleidde de cursist dan ter plekke.
De cursisten die hieraan meededen vonden het
zonder uitzondering een heel leuke ervaring, ook
dankzij de enthousiaste toelichting door de ‘overzet
ters’. Helaas hadden we rondom de cursusdata een
heel lange droge periode, waardoor er op sommige
dagen maar een enkele kikker of pad werd aangetrof
fen.

 

 
Lezing
De lesavond op maandagavond 14 maart was in het
PG Centrum in de Julianalaan en werd gegeven door
Annemarie van Diepenbeek. Deze ruimte is een stuk
groter dan de Sleutelbloem en is goed te ventileren.
De opkomst met cursusteam en leden van de amfi

bieënwerkgroep was uiteindelijk 27 mensen.  In een
avondvullend programma vertelde Annemarie over
de verschillende amfibieën, waar we ze in Nederland
aantreffen en hoe je ze van elkaar kunt onderschei
den. Tussendoor gaf ze inspirerende voorbeelden
over hoe ze in haar eigen tuin amfibieën een schuil
plaats geeft voor de winter, met bijvoorbeeld stapel
tjes dakpannen en wat rommelige hoekjes met ge
stapelde houtblokken. Confronterend onderdeel van
de lezing was dat de mens soms onneembare obsta
kels aanlegt. We weten dat veel amfibieën de over
steek in het verkeer niet overleven, maar wij wisten
nog niet dat ook een enorm aantal padden en kikkers
in straatkolken eindigt (naar schatting meer dan een
miljoen jaarlijks!) en er niet meer uit kan. Gelukkig
zijn er oplossingen in de vorm van ruwe gaasmatten
die tegen de wanden geplaatst kunnen worden, zodat
de kikkers en padden er weer uit kunnen klimmen.
 
Veldlessen
Met medewerking van de werkgroep amfibieën
werden in de weekenden na de lezing twee excursies
gehouden. De cursisten mochten twee poelen bezoe
ken bij de Plaetse op de Strabrechtse Heide. Hans
Teeven en Eelco Hoogendam hadden de avond ervoor
fuiken geplaatst , en zo konden we de volgende
ochtend de inhoud bekijken. De amfibieën werden
overgedaan in een cuvet, een doorzichtige glazen bak,
waardoor je de dieren van alle kanten goed in het licht
kunt bestuderen. We hadden het geluk dat we over
twee ochtenden verdeeld de kleine watersalamander
(man en vrouw), de alpenwatersalamander (man en
vrouw), bruine kikker en heikikker aantroffen. In een
andere poel hebben we de eieren in de vorm van
paddenstreng en kikkerdril goed kunnen zien. En
natuurlijk als bijvangst nog diverse kleine waterdie
ren, waaronder de geelgerande watertor en veel
watervlooien. Behalve het herkennen van de amfibi
een was er ook aandacht voor de inrichting van het
landschap en de omgeving van de poel. Daarnaast
vertelde Eelco ook over de activiteiten van de werk
groep amfibieën: inventariseren en tellen, het mee
denken over gunstige omstandigheden creëren en
natuurlijk het overzetten waardoor honderden ver
keersslachtoffers kunnen worden voorkomen.
We danken de werkgroep amfibieën heel erg voor de
samenwerking bij het geven van deze inspirerende
cursus.
 
Ineke Thijs en Ine Troelstra

 
Foto's: Kikker en Cuvet met alpenwatersalamanders:
Ine Troelstra; Emmer: Ineke Thijs
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Scholenwerk 2022
 
IVN Heeze-Leende wil graag een steentje bijdragen
aan natuureducatie op de basisscholen van onze
gemeente. Dit doen wij heel praktisch door projecten
aan te bieden aan scholen waar (nog) geen natuurou
ders actief zijn. Schoolgidsen gaan samen met leer
kracht en leerlingen buiten op een speelse manier de
natuur ontdekken en beleven. Dit doen we al meer
dan 45 jaar! Welke projecten we aanbieden is te
vinden op de website van IVN Heeze-Leende.
Sinds 2019 richten wij ons niet alleen op het aanbie
den van projecten, maar ook op het betrekken van
ouders bij natuureducatie in de groep(en) van hun
kind(eren) op school. Voor ouders die de leerkracht
willen ondersteunen bij natuureducatie, bieden we
de mogelijkheid om een cursus Natuurouders te
volgen.
Ons doel is meer natuureducatie in de klas, maar
vooral meer natuurbeleving buiten in de natuur, het
mooiste leslokaal van de wereld! Het IVN Scholen
werk ondersteunt natuurouders en de school hierbij.
De gemeente Heeze-Leende en Rotary Strabrecht
hebben door een financiële donatie mogelijk gemaakt
dat er een mooie natuurbox aangeschaft kon worden
met daarin allerlei materialen waarmee natuurou
ders en scholen aan de slag kunnen (b.v. spiegeltjes,
loepen, waterbak en kweekkooi, onderzoeksbak en
nog veel meer).

 
Deze natuurboxen zijn 23 februari onder een stralen
de voorjaarszon overgedragen aan de scholen. Dit
gebeurde op een ludieke manier. Na een woord van
onze voorzitter en de sponsoren werd door wethou
der De Bruijn een compostemmer met pieren in een
onderzoeksbak gegooid en Henriëtte Tomassen en
Wim van Eekelen leegden de inhoud van een loep
emmer in een waterbak. De natuurbox van de Tru
makkers werd meteen ingewijd door de aanwezige
kinderen van de BSO. Vol enthousiasme werd er ge
zocht naar bodemdiertjes en waterbeestjes. De ko
kerjuffers oogsten veel oohs en aahs… het zijn dan
ook heel bijzondere larven met bijzondere bouwkun
dige vaardigheden die nu goed bekeken konden

worden. Een betere manier om het nut van deze na
tuurbox te laten zien was er niet!
 
Als afsluiting werd een boom geplant bij de Trumak
kers en vonden de bodemdieren daar hun nieuwe
bestemming. Uiteraard gingen de waterdieren weer
terug naar hun eigen omgeving.
 
Om meer informatie te geven aan geïnteresseerden
is de website aangepast Heeze Leende- IVN. Onder
het thema “Scholen” kun je informatie vinden over:
- Scholenwerk Algemeen
- Scholen zonder natuurouders
- Natuurouders
- Lesmateriaal
Het lesmateriaal met de thema’s Water, Voorjaar, Bos
en Bodem en Heide is voortaan te downloaden via de
website zodat leerkrachten, natuurouders en andere
belangstellenden in de gelegenheid zijn hier gebruik
van te maken.
 
Alle scholen in Heeze, Leende, Leenderstrijp en
Sterksel  hebben een natuurbox. Aan de slag dus!!
 
Betty van Zijl
 
 

Kinderdoe-ochtend
over vogelinstrumenten
 
Na een periode dat we geen Kinderdoe-activiteit
mochten uitvoeren in de Sleutelbloem, konden we op
13 maart 2022 weer aan de slag gaan. We hadden die
dag alles mee: onze ruimte de Sleutelbloem, het weer,
een enthousiaste werkgroep en zeer enthousiaste
kinderen.
We hebben de kinderen laten zien hoe vogels hun
snavels gebruiken als instrument en ze zagen ook
skeletjes van vogels en verschillende groottes van
eieren. Ook de functies van de veren en welke ver
schillende soorten veren er zijn. Kortom veel infor
matie, maar het was een genot om te kijken naar de
kinderen, die zo geboeid aan het luisteren waren naar
Willemjan, Marleen en Ciel. En dan de vragen die ze
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stelden! Het was een fijn moment om te weten waar
we het allemaal voor doen.
Het weer zat zo goed mee dat we bijna de tijd verge
ten waren om weer snel naar binnen te gaan. Na een
hapje en drankje zijn we gaan knutselen met de
materialen die de kinderen buiten gevonden hadden
om een vogellokker te maken. We hebben de meest
mooie creaties gezien en alles ging mee naar huis om
natuurlijk thuis de vogels in de eigen omgeving te
krijgen/lokken.
Kortom een geslaagde Kinderdoe-ochtend van IVN
Heeze-Leende.
 
Weena Oskamp - Rantong
 

Lente en Zomer
De wisseltentoonstelling bij Huisartsenpraktijk
Frank Liebregts is veranderd van het thema 'water'
in 'Lente en Zomer'. 
Onderstaande tekst begeleidt de tentoonstelling.
 
De decoraties van deze wachtkamer staan in het
teken van lente en zomer. Zondag 20 maart j.l begon
de lente. De zon stond toen loodrecht boven de eve
naar en het wordt dagelijks langer licht tot dinsdag
21 juni; dan begint de zomer en wordt het iedere dag
weer een beetje donkerder.
De planten, de dieren en de mensen profiteren van
deze warmere en lichtere periode.
Planten gaan bloeien en groeien en brengen vruchten
voort.
Vogels nestelen en leggen eieren waar jonge vogeltjes
uitkomen.

Insecten komen uit de winterslaap en bestuiven de
bloemen,
Ook zijn zij voedsel voor de vogels.
De dieren worden actiever en brengen nageslacht
voort.
Ook de meeste mensen voelen zich beter en actiever
in deze periode en genieten van het warmere weer.
IVN Heeze - Leende probeert U deze maanden te laten
genieten van de mooie dingen die de natuur ons biedt
in  deze periode.
 
(De aquarellen op deze tentoonstelling zijn geschilderd door
Loes Keijsper)
 
Marleen Hoogendam
 

In de spotlights

Harrie van Litsenburg 
 
“Gewoon is wel het laatste waar je aan denkt”
 
“Begrijp jij nou waarom er bij zoveel planten het
woord “gewoon” staat: gewone waterbies, gewone
ereprijs, gewone rolklaver. Als je goed naar die
planten kijkt dan is gewoon wel het laatste waar je
aan denkt”.
Aan het woord is een “gewone IVN-er”, Harrie van
Litsenburg. Nou ja, gewoon: als je ziet wat die man
voor het IVN gedaan heeft dan is dat verre van ge
woon. Wàs het maar gewoon! Onlangs is Harrie ge
huldigd omdat hij 40 jaar lid was. Nee, een slapend
lid was Harrie bepaald niet. Maar laten we teruggaan
naar het begin, naar Harrie-junior.
 
Harrie komt uit een gezin van zes kinderen, vier
meiden en twee jongens. Hij woonde destijds in
Eindhoven in de wijk Gestel. De eerste stappen op het
natuurpad zette hij in het Broek samen met zijn oom.
Op zijn 23e verhuisde onze Harrie naar Heeze. Samen
met vrouw Bertie kreeg hij twee dochters: Jolanda en
Monique, en vier kleinkinderen. In ieder geval Moni
que heeft het natuur-gen van Pa geërfd. Jarenlang was
ze actief bij het Jeugd IVN.
Op een mooie zondag in mei ’82 maakte Harrie kennis
met het IVN dat een kraam op de braderie in Heeze
had. Hij kende Jan Vincent die met Corrie in de kraam
stond en zij overtuigden hem om de natuurgidsen
opleiding te gaan volgen, in het klooster in Deurne.
En aldus geschiedde. Vanaf dat moment hoorde
Harrie bij het gidsengilde van het IVN. Hij beleefde er
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veel vrolijke uren aan, met name aan de gidsendagen,
soms zelfs weekenden. “Ja, we waren een kleurrijk
gezelschap in die tijd”, zegt Harrie, ”Weekendje
Griendsveen: begin van de zomer, allemaal witte lij
ven, maar in de loop van het weekend werden ze
roder en roder. ‘s Avonds hielden we het niet droog,
waren we blauw van de drank en de volgende dag
groen en geel van de kater”.
 
Als je bij het IVN denkt aan “wandelingen” dan denk
je aan “Harrie”. En inderdaad, dat is een belangrijke
taak van hem: het coördineren van (aangevraagde)
wandelingen. Steeds opnieuw zorgen dat er gidsen
zijn. Gids nodig op Kapellerput? Er komt altijd een
oplossing uit de hoge hoed. Iemand die Engels of Duits
spreekt? Geen probleem! Of had u liever een Frans
talige gids? “Oui, monsieur Engels parle francais, pas
d’anglais”. Naast Kapellerput zorgt Harrie ook voor
gidsen bij de wandelingen op de natuurbegraafplaats
Schoorsveld.
Groepen begeleiden heeft hem altijd in het bloed
gezeten. Vroeger verzorgde hij de Zomeravondwan
deling (nachtzwaluwen kijken) en ook nu is hij nog
steeds betrokken bij de Nieuwjaarswandeling. Ook
gidst hij zelf nog regelmatig. “Ik wil de natuur naar
de mensen brengen op een simpele manier. Geen
Latijnse namen voor die plantjes. Daarvoor gaan ze
maar naar het KNNV”. Harrie: “KNNV, dat is meer van
achter de komma, wij zijn van vóór de komma”. Nog
een typisch Harrie-uitspraak: “Een goede gids begint
met een lege rugzak. Nou ja, hij heeft natuurlijk de
gidsenopleiding gedaan, maar dan kan je nog geen
mensen boeien. Die rugzak moet gevuld worden met
verhalen die je kan rondstrooien. En niet alleen met
een EHBO-koffer, al is dat natuurlijk verplicht”.
De IVN-CV van Harrie is rijk gevuld: Strabrechtse
heidedag (puzzeltocht samen met Louise Roelofs),
trekker van de hakgroep (opknappen ijskelder met
het Jeugd IVN), floragroep. Hij heeft zelf één periode
in het bestuur gezeten, maar dat was niet “zijn ding”
(al noemden ze dat toen anders).
 

En dan niet te vergeten het rolstoelpad. “Harrie is van
het padje”, zeiden we tegen elkaar. Nou, laat Harrie
maar schuiven! Zonder hem was er nooit een pad
gekomen. Toen de eerste ronde “bedelbrieven” (ver
stuurd naar bedrijven en organisaties) exact 0,00 euro
opleverde wilden velen de handdoek al in de ring
gooien. Dan kenden we Harrie nog niet! ”Stoppen is
geen optie” was zijn motto en nadat we een kratje
Rufus-bier bij opbod verkocht hadden ging het snel.
Harrie met de collectebus op de Lindse Mert: “Me
vrouw, het mag rammelen, maar liever ritselen”. Het
duurde wel een tijdje maar inderdaad ritselde Harrie
5.000 euro bij elkaar. Rabo verdubbelde het en de rest
is “history”.
 
Ach, denkend aan de toekomst van het IVN en van
het wandelen dan bekruipt Harrie ook wel eens de
angst: in welke vorm blijft het allemaal bestaan?
Hebben we steeds voldoende (jonge) aanwas? IVN-
leden, maar ook natuurgidsen?
Harrie is zo’n beetje de nestor van de club. Typerend
is zijn rol bij de Nieuwjaarswandeling als hij bij de
jeneverbes een moment van stilte vraagt “voor hen
die er niet meer zijn maar die altijd bij ons zullen
zijn”. We hopen dat we nog lang van Harrie mogen
genieten. Zijn biologische (non-electric) fiets, zoals
hij dat zelf noemt, houdt hem fit.
Om met zijn eigen woorden te spreken: “Stoppen is
geen optie, Harrie!”.
 
HAAS
(naam bij de redactie bekend)
 

 

Harrie van Litsenburg en Harrie Schepers, opening rolstoelpad 2018.

Foto: Ko Dousma

 

Peuken in de natuur
Gevaarlijk, niet doen!!
 
Alles wat op straat, in het bos of op de heide wegge
gooid wordt is zwerfaval, dus ook sigarettenpeuken.
In de hele wereld worden elk jaar 4.500.000.000 peu
ken op de grond gegooid! Een sigarettenfilter is ge
maakt om de schadelijke stoffen van de sigaret uit de
longen te houden. Dat betekent dat al het gif ín het
filter blijft zitten! Veel mensen gooien sigarettenpeu
ken op de grond omdat ze denken dat het geen kwaad
kan. Ze weten niet dat het filter gemaakt is van
kunststof. Het gif uit de sigaret komt in de grond en
in het grondwater. Eén peuk blijft 12 tot 15 jaar liggen
en kan 500 liter water vervuilen! Het gif bestaat bij
voorbeeld uit: nicotine, zware metalen, pesticiden,
antivries, arseen. Peuken die in riviertjes of meertjes
of in het riool terechtkomen, zorgen ervoor dat
planten, waterdiertjes, vissen, en kikkers doodgaan.
 
Peuken happen
Schadelijke stoffen uit sigaretten komen in een die
renlichaam terecht. Er zijn dieren die de sigaretten
peuken opeten of in één keer willen doorslikken.
Sommige vogels voeren peuken aan hun jongen
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omdat ze denken dat dit voedsel is. Dieren kunnen
de peuken niet verteren. Vogels eten peuken op en
sterven door vergiftiging of verhongering. De peuken
blijven in de maag zitten of blijven in hun keeltje
hangen. Sommige dieren stikken zelfs in de peuk,
vooral de jonge vogeltjes.
 
Sigarettenpeuken in nesten
Er worden ook sigarettenpeuken gevonden in vogel
nestjes. Vogels gebruiken peuken als bouwmateriaal.
Helaas weten de vogels-ouders niet dat hun jongen
tussen het gif liggen. De jonge vogels kunnen het gif
uit de peuken pikken.
 
Planten groeien minder snel
Ook planten hebben last van het gif in de sigaretten
peuken. Het gif komt in het grondwater terecht.
Planten groeien langzamer en worden minder groot.
 
Smeulende peuken veroorzaken bosbranden 
Een sigarettenpeuk kan 3 tot 4 uur blijven na-smeu
len. Geen wonder dat smeulende peuken één van de
grootste voorkomende oorzaken zijn van bosbranden!
 

Al met al genoeg redenen om alert te
zijn op peuken in de natuur!
 

Inwoners op pad voor zwerfafval 
Een aantal inwoners van de Heeze-Leende (w.o. veel
IVN-ers) gaan regelmatig met elkaar op pad om de
gemeente vrij te maken van zwerfafval, o.a. sigaret
tenpeuken. Het probleem is (naast stoppen met ro
ken) gemakkelijk te verhelpen met speciale zakas
bakjes. Deze zijn overal te koop via internet.
Wil je zelf zwerfafval rapen? Er zijn hulpmiddelen,
zoals een grijper, ring en zakken verkrijgbaar via
Stephan van Tilburg van afvaldienst Blink (hel
mond@mijnblink.nl) en/of gemeenteambtenaar Joris
Mol (j.mol@heeze-leende.nl) 
 
José Verbeek
 

Bodembedekkers
In elke tuin (of zelfs op elk balkon) kunnen we de
natuur een handje helpen.
 
Onze gezamenlijke Nederlandse tuinen beslaan een
grotere oppervlakte dan de Veluwe. Als we allemaal
rekening houden met o.a. insecten en vogels bij het
inrichten van onze tuin kan ieder van ons een bijdra
ge leveren aan het versterken van de biodiversiteit.
En als bonus krijgen we een tuin vol kleur, geur,
fladderende vlinders, zoemende bijen en vogelge
zang.
Een knelpunt voor veel mensen is de tijd die het
onderhoud van de tuin vergt. Daarom wordt soms
gekozen voor een strak gemaaid gazon, of zelfs een
tegeltuin.
Een gazon vraagt meer werk dan een tuin met bijv.
veel bodembedekkers. Maaien moet immers telkens
weer gebeuren (grote gazons waren oorspronkelijk
een statussymbool voor rijke mensen waarmee ze
konden showen dat ze genoeg personeel hadden om
een gazon in topconditie te houden). Daar staat te
genover dat als je de bodem bedekt met geschikte
lage, bodem bedekkende planten, je alleen in het
begin het onkruid ertussen moet wieden. Als de
planten eenmaal tegen elkaar aan zijn gegroeid heb
je er nauwelijks meer omkijken naar, zo weet ik uit
eigen ervaring. Een duidelijke begrenzing van de
vakken, bijv. met paadjes, maken het onderhoud nog
eenvoudiger. 
Bodembedekkers bieden dus een mooie, werk bespa
rende en natuurvriendelijke oplossing. Helaas kiezen
steeds meer mensen voor een tegeltuin. Hoe meer
tegeltuinen er komen, hoe heter het wordt in de be
bouwde kom (op versteende plekken kan het zeven
graden warmer worden dan op groene plekken) en
hoe meer waterproblemen we krijgen: verdroging én
overstromingen. Het water in een groene tuin zijgt in
en komt in ons eigen grondwater terecht. Het water
van een tegeltuin kan ter plekke, bij de buren of
stroomafwaarts voor (meer) overstromingen zorgen.
Of het wordt meteen via het riool afgevoerd naar de
zee, terwijl we dit water zelf zo hard nodig hebben
gezien het veranderende klimaat.
Bijgaande lijst is samengesteld in de hoop dat de
keuze voor een klimaatbestendige en natuurvriende
lijke tuin wat gemakkelijker wordt zodra men weet
welke bodembedekkers qua grondsoort voor de tui
nen in onze gemeente geschikt zijn. Men kan zelfs
kiezen voor het weghalen van een deel van de reeds
aanwezige tegels en de vrijgekomen plekken alsnog
beplanten met bodembedekkers. Ook dat helpt al qua
leven in de tuin, waterbeheer en temperatuur.
Veel mensen in onze gemeente hebben natuurlijk al
groene tuinen, maar ter voorkoming van nóg meer
betegelde tuinen: zegt het voort en deel deze lijst
vooral met anderen!
 
Minke Greve
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Inzetten op de na-
tuurlijke vijanden
van de teek
Pleidooi voor onderzoek aan de
voorkant
 
We woonden jarenlang in een oude boerderij. Als
buren hadden we links en rechts varkensboeren. Die
bouwden er telkens een stal bij. Daar kon je weinig
tegen beginnen. Dat was immers vergund. Dus beslo
ten we de andere kant op te kijken. Daar word je
blijer van. Om dat makkelijker te maken plantte ik
rond onze boerderij bomen aan. Met elke nieuwe stal
kwam er een nieuwe strook. Dat begon klein. Maar
omdat de stallen steeds groter werden, moesten mijn
bomen ook groeien. Uiteindelijk ontdekte ik dat zelfs
wilgentakken van tien meter lang nog wortel schoten.
Als ik ze maar met hun voeten in het grondwater
plantte. Dus er kwam een heel bos. En het hielp. De
stallen waren uit het zicht. Maar je kunt helaas niet
de andere kant op ruiken. En je weet niet wat er alle
maal nog meer mee liftte op de emissies uit die
stallen. Dus besloten we uiteindelijk toch te verhui
zen.
 
Een echt bos
Ons nieuwe huis lag ideaal. Aan de rand van een klein
dorpje. Links en rechts geen varkens, maar natuur
gebieden. En een grote verassing: onze tuin liep over
in een bos. Een écht bos, met veel stokoude grove
dennen. Primitieve bomen die lijken te stammen uit
een tijd, toen bomen nog niet wisten hoe een boom
er eigenlijk uit hoorde te zien.
 
Onderkruipsel
 

 
Het was een
mooie zomer.
Dus dat was ge
nieten. Tot ik
mijn eerste on
derkruipsel ont
dekte. En het
bleek nog aan
me gehecht ook.
Een weekje later
had ik nog eens
twee van die
verstekelingen 
geëpileerd. En

inmiddels had ik op internet ook wat kennis bij elkaar
gesprokkeld. Het leek er veel op dat ik met mijn

verhuizing van de regen in de drup beland was. Want
het tiental teken dat ik inmiddels onder plakbandjes
verzameld had, kon mij, statistisch gezien, wel eens
heel wat meer concrete ellende bezorgen dan de
duizenden varkens met hun potentiële pandemische
dreiging.
 
Controleren, epileren, registreren
Nu ben ik als kind in zo’n Panoramix-ketel gevallen.
En men weet nog steeds niet precies wat daarin zat.
Maar het gevolg is dat ik in zo’n geval op zoek ga naar
het naadje van de kous. En jawel hoor: het werd me
duidelijk. Om kwaad én erger te voorkomen, moest
ik me, als ik de tuin in ging, inpakken, insmeren en
intapen om me deze ongenode gasten van het lijf te
houden. En dan ’s avonds weer controleren, epileren
en registreren. Want ik was inmiddels vaste klant bij
tekenradar.
 
Dwarskruid
Maar in het mengsel in die ketel zat blijkbaar ook wat
dwarskruid: “Er moest toch ergens een simpelere
manier zijn om de plaagdruk van dit ongedierte onder
controle te krijgen?” Dus sloeg ik aan het mengen. Ik
maakte diverse ik anti-teek cocktails van etherische
oliën en kruiden. Ik testte ook enkele kant & klare
smeersels en sprays. Ik hing een elektronische tick-
repeller aan mijn broekriem. Ik slikte zware knoflook
pillen. Ik droeg maandenlang armbanden van barn
steen. En soms dacht ik dat iets hielp. Tot er zich toch
weer een teek meldde die niet op de hoogte was van
het afschrikwekkende effect van mijn maatregelen.
 
Vraagteken
En dan ging het vraagteken weer branden: waarom
werd er zo weinig gedaan om deze dreiging aan de
voorkant in te dammen? Er was erg veel aandacht
voor hoe je teken wel en niet moet verwijderen, dus
zeg maar de zorg aan de achterkant van het probleem.
Maar er moest toch ook preventief wat aan te doen
zijn om de dreiging of het aantal van deze geniepige
insluipers te minimaliseren. En zo kwamen de recep
ten op mijn scherm voorbij. Ik moest de onderbe
groeiing in mijn bos kort houden en aanharken. Ik
moest mijn paden ontmossen. Ik moest als tekenhin
dernis rond mijn gazon grindbanen aanleggen. Ik
moest periodiek het hele bos besproeien met een
gecertificeerde anti-teken-cocktail. Ik moest alle
muizen wegvangen als tussengastheer. Of ik moest
kwartels uitzetten.
 
Een natuurlijke vijand
En bij dat laatste idee ging mijn hart sneller kloppen.
Dát was het: een natuurlijke vijand mobiliseren.
Want dat was de manier om de disbalans in de bio
diversiteit van de schepping weer een beetje in mijn
voordeel te laten doorslaan. Kwartels waren hier niet
zo voor de hand liggend als in Brookhaven in de staat
New York, waar deze natuurlijke tick-control met
succes geïntroduceerd werd. Maar ik was jarig. Dus
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ik kreeg kippen en een haan als tekenruimers. Bar
nevelders. Eerst een paar weken laten wennen in een
rennetje. Toen mochten ze het bos in. Op tekenjacht.
Maar toen bleek dat onze biodiversiteit ook zijn na
delen heeft. Want een havik kon de uitnodiging van
kip op het menu niet afslaan. En hij plukte ze een voor
een uit mijn bos weg.

 
 
Mechelse Koekoeks
Dus kwam er een vijftal Mechelse Koekoeks. Een uit
de kluiten gewassen kip die mijn havikje niet zomaar
uit mijn bos zou plukken. Dat deed hij dan ook niet.
Hij plukte ze ter plekke. En hij nam de lekker hapjes
in onderdelen mee naar zijn kroost. Tja… de laatste
Koekoek hebben we naar de kinderboerderij ge
bracht. Want die was zo getraumatiseerd dat hij zijn
nachthok niet meer uitkwam.
 
Poelepetaten
Het jaar daarop ging ik op zoek naar volwassen pa
relhoenders. Liever: poelepetaten, zoals men ze hier
noemt. Die zouden waakzaam genoeg zijn om zich
niet te laten verschalken. Bovendien stonden ze be
kend als gerenommeerde tekenliefhebbers. Ik kreeg
er echter geen te pakken. Maar … wat belangrijker
was: de teken kregen mij vorig jaar ook niet meer te
pakken. Het hele jaar door viel er niets te epileren.
Zelfs geen larve of nimfje. Laat staan een Hyalomma.
Die zag ik alleen in het nieuws voorbijkomen.
 
Oproep voor onderzoek
Inmiddels weet ik niet of ik nog poelepetaten zou
nemen, als de onderkruipsels zich weer zouden
melden. Want die poelepetaten terroriseren de hele
omgeving met hun gekrijs. Maar het idee erachter
blijft me bezighouden. Daarom hier een oproep aan
alle aspirant afstudeerders en hun professoren en
hoogleraren: ga onderzoek doen naar alle mogelijke
natuurlijke vijanden van de teek. En selecteer de
beste waarmee we in Nederland deze groeiende plaag
aan de voorkant kunnen bestrijden. Want voorkomen
is beter dan genezen. Zeker omdat dat genezen, met

de hele reeks kwalen die je bij een tekenbeet kunt
oplopen, nog niet al te best wil lukken.
 
Frank van den Dungen
Ook gepubliceerd op de website van de Stichting Teken
beetziekten: https://www.tekenbeetziekten.nl/de-teek-
en-tekenbeetziekten/de-teek/pleidooi-voor-onderzoek-
aan-de-voorkant-inzetten-op-de-natuurlijke-vijanden-
van-de-teek/
 

Doe het zelf:
nachtvlinders lokken
 
Vaak worden nachtvlinders gelokt met licht. Maar in
het voorjaar zijn nachtvlinders ook te verleiden met
zoetigheid. Maak een mengsel van stroop en suiker.
Zorg ook voor een 'geheim' ingrediënt: variërend van
appelmoes en overrijpe bananen tot de meest exqui
se likeurtjes. En kijk wat er in je omgeving rondvliegt!
 
Lok nachtvlinders met zoete smeersels! 
Nachtvlinders houden van zoetigheid. Je kunt ze goed
te zien krijgen door een zoet brouwsel op bomen of
muren te smeren. Hieronder een paar voorbeelden
van nachtvlinderlokrecepten.
Bananenstroop: 1 pot stroop, 1 of 2 overrijpe bananen,
enkele eetlepels suiker, een scheut donker bier
Multifruitstroop: 1 pot appel/perenstroop, een paar
eetlepels suiker, een scheut kersenlikeur, een beetje
bier
Honingstroop: 1 pot honing, 100 gram suiker, een
scheut rum
Bereiding: 
Doe eerst alle zoetigheden bij elkaar. Gebruik daarna
de alcohol om er een goed smeerbare stroop van te
maken. Laat deze twee dagen afgedekt staan (het
liefst in de zon) voor je die gebruikt.
Lokwerk: 
Smeer het goedje met een oude (afwas) kwast, voor
dat het donker wordt, op bomen en/of muren die op
een zo donker mogelijke plek staan. Als het goed
donker is kan je met een zaklamp gaan kijken of er
vlinders op zitten. Je smeerplek licht op wanneer je
erlangs schijnt.
Tip! Smeer een paar dagen achter elkaar op dezelfde
bomen. Waarschijnlijk zie je dan iedere dag meer
vlinders.
Tip! Nachtvlinderweer: nachtvlinders houden van
zwoele en donkere nachten. Ga dus vlinders lokken
rond nieuwe maan en als het bewolkt is.
Wist je dat… alcohol ervoor zorgt dat nachtvlinders
je stroop van grote afstand kunnen ruiken. Daarnaast
worden de vlinders er een beetje dronken van en
blijven ze daarom rustig zitten.
Het zijn net mensen.
 
(Bron: Vlinderstichting)
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Evolutie van Witte
Klaver
Klein plantje draagt bij aan inzicht over
evolutie soorten in de stad
 
De Universiteit van Toronto heeft opzienbarend on
derzoek gedaan naar de evolutie van witte klaver in
talloze steden “all over the world”. Het blijkt dat dit
plantje zich overal aanpast aan het leven in de stad.
“Verstedelijking transformeert de landelijke en na
tuurlijke omgeving steeds meer in een ecosysteem
dat de aarde nooit gekend heeft, en deze verandering
beïnvloedt de evolutie van het leven”, aldus het on
derzoek van de universiteit. Zij deed onderzoek naar
de genetische code van witte klaver in een groot
aantal steden in de wereld. Wat bleek? Des te dichter
de planten in de buurt van het centrum stonden des
te minder werkzame genen ze hadden voor blauw
zuur. Dit is een gifstof die de plant beschermt tegen
allerlei dieren (zoals knaagdieren), maar deze komen
in de stad minder voor en dus is het nut hiervan be
perkt.
 
Er zijn meer voorbeelden bekend van planten en
dieren die zich aanpassen aan de stedelijke omge
ving. Zo wordt de berkenspanner in de stad donkerder
van kleur, omdat de berken waarop de vlinder zit
steeds zwarter worden door de luchtvervuiling in de
stad. Een ander voorbeeld is de gele jasmijn die in de
stad meer bloemen maakt omdat het stuifmeel zich
daar moeilijker verspreidt. De kardinaalsmuts is
minder gevoelig voor licht, zwanen minder schuw,
de azuurwaterjuffer kan verder vliegen omdat de
leefgebieden in de stad verder uit elkaar liggen. Zo
zijn er nog talloze voorbeelden, die al langer bekend
zijn. Ook bij vogels zie je dat soort invloeden: het
gezang van vogels in de stad is hoger dan in de natuur
omdat ze boven het lawaai van het verkeer uit moe
ten komen. Spreeuwen, meesters in de imitatie,
kunnen in de stad feilloos een mobieltje nadoen, op
het platteland zijn dat tractoren en treinen.
 
Nieuw aan het wereldwijde onderzoek naar de genen
van de witte klaver is dat voor het eerst is aangetoond
dat er sprake is van een evolutionaire aanpassing.
Blijkbaar hebben planten (en dieren) die al heel lang
bestaan een manier gevonden om met de mens om
te gaan. Dat is ook in ons voordeel. Kennis van de
evolutie van de stedelijke soorten kan ons helpen om
beter samen te leven met de natuur. De plantenpo
pulatie past zich blijkbaar heel snel aan. Als je nieuwe
planten of bomen aanplant in de stad dan is het dus
raadzaam om altijd zaden te nemen van dichtbij. Dat
verhoogt de overlevingskans van de kleine plantjes.
 
(Naar een artikel in De Volkskrant, maart 2022)

Vlinders
als indicatoren
 
Als de omstandigheden veranderen zullen vlinder
soorten daar allemaal anders op reageren. Sommige
soorten zullen toenemen, andere afnemen. Neem het
klimaat: als het warmer wordt verwacht je dat zuide
lijke soorten – die goed overweg kunnen met hogere
temperaturen – toenemen, en noordelijke, koele
soorten juist afnemen. Dat leidt ertoe dat de vlinder
gemeenschap zal veranderen: op een route zullen
langzamerhand meer exemplaren van ‘warme’ en
minder exemplaren van ‘koele’ soorten vliegen.
 
We kunnen dat in beeld brengen met indicatoren, die
laten zien hoe in Nederland die vlindergemeenschap
pen veranderen:
• Beschaduwing: soorten met een voorkeur voor
schaduwrijke omstandigheden nemen in alle be
groeiingstypen relatief toe, soorten die houden van
open, lage vegetaties nemen relatief af.
• In bos nemen ook gespecialiseerde soorten relatief
toe. In de andere begroeiingstypen is geen significan
te trend.
• Stikstoftolerante soorten doen het bijna overal beter
dan stikstofmijdende soorten, behalve op halfna
tuurlijke graslanden.
• Warmteminnende soorten nemen bijna overal re
latief toe, behalve in de duinen.
 
Met deze indicatoren zien we de Nederlandse dag
vlindergemeenschappen op routes uit het “Meetnet
Vlinders” steeds meer veranderen naar gemeen
schappen met stikstoftolerante, warmteminnende
soorten met een voorkeur voor beschaduwde plek
ken. In bos gaat het goed met de gespecialiseerde
bossoorten, die houden van hoogopgaand bos (zoals
grote weerschijnvlinder en kleine ijsvogelvlinder).
 
(Uit: “Vlinderstand 2022”)

Kleine ijsvogelvlinder. Foto Diny Snoeijen
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Natuureducatie
in de Filippijnen
 
Als nieuw lid leek het me leuk om me voor te stellen
en jullie even kort over mijn achtergrond te vertellen.
Ik ben sinds februari 2022 lid van IVN Heeze-Leende
nadat ik vroeg in de ochtend een aantal leden van de
amfibieën werkgroep tegenkwam die aan de Some
renseweg bezig waren om de padden over te zetten,
en het me geweldig leek om hier ook aan mee te
mogen doen. Inmiddels ben ik ook begonnen aan de
Natuurgidsenopleiding.
 
Ik woon in Sterksel, maar daar zit ik nog maar sinds
vorig jaar; daarvoor heb ik een jaar of twaalf in de
Filippijnen gewoond en gewerkt. Ook daar was ik
actief met natuureducatie, en dat gaat er net even iets
anders aan toe, maar soms ook met verbazend ver
gelijkbare methodes.
Na mijn studies (diermanagement en biologie) ben ik
op mijn afstudeerplek blijven hangen; een dorpje in
het noorden van de Filippijnen, bij een kleine stich
ting die de inheemse Filipijnse krokodil probeert te
behoeden voor uitsterven (mabuwaya.org).
 

Uitleg geven over krokodillen en hun bescherming, bij het
opfokstation.
 
Voornamelijk door jacht zijn de meeste wilde kroko
dillen in de afgelopen driehonderd jaar gedood en nu
zijn er nog maar zo’n 200 volwassen dieren over in
het wild. Ze worden nog steeds bejaagd, voornamelijk
omdat mensen bang van ze zijn. Op zich niet zo heel
vreemd wellicht, maar toch gebeuren er eigenlijk erg
weinig ongevallen met deze soort. In de beschreven
geschiedenis van het land is er nog nooit iemand
doodgebeten door een inheemse zoetwater krokodil.
Toch hebben die scherpe tanden een slecht imago,
en een groot deel van ons werk was dan ook om
mensen in te lichten en te overtuigen dat ze het be
schermen waard zijn.

 
De poppenkast door studenten van de lokale universiteit.
 
Mijn werk hier bestond voornamelijk uit ecologisch
onderzoek naar de krokodillen; ’s nachts er op uit met
de zaklamp om ze te gaan tellen, of met de hand te
vangen voor metingen. Ik beheerde ook een opvang
en opfokstation voor kleine krokodillen. Door habi
tatverandering zijn er weinig geschikte nestplekken
in het wild, en jongen spoelden zo de wilde rivier in.
Die vingen we op en we lieten ze dan weer los als ze
een jaar of twee waren en sterk genoeg om wel de
rivier te navigeren.
 

Een zendertje aanbrengen zodat we de krokodil kunnen
monitoren.
 
Na dit een paar jaar als vrijwilliger te hebben gedaan
was de pot leeg en ben ik naar de stad (Manilla) ver
huisd voor een kantoorbaantje met een beter salaris.
Daar ben ik toen onder andere betrokken geraakt bij
de nationale vogelclub van de Filippijnen (de Wild
Bird Club of the Philippines, voor meer info zie bird
watch.ph) en hier ging toen veel van mijn vrije tijd
naartoe. Dit niet alleen om de vele eilanden af te
struinen op zoek naar weer één van de 240+ endemi
sche vogels om op mijn lijstje te zetten, maar ook
vaak voor natuureducatie en vooral om natuurwaar
dering bij mensen te inspireren.
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We gaven regelmatig excursies, op aanvraag of voor
het algemene publiek, waarbij we met een doos
verrekijkers naar een (nationaal) park in de buurt
gingen, of de lokale redelijk groene universiteitscam
pus bezochten. Ook vaak gewoon bij mensen in de
buurt zelf, want het verbaasde ze steeds weer dat er
toch echt meer dan alleen mussen in de bomen zaten.
De tropen zijn natuurlijk erg rijk aan biodiversiteit,
en meestal hadden we op zo’n ochtend toch snel
20-30 soorten vogels in de kijkers.
 

Met de telescoop het park in om vogels te spotten.
 
Een keer per jaar organiseerden we ook een heus
festival ergens in het land. In samenwerking met een
gemeente en het ministerie van onderwijs zetten we
een twintigtal stands op, nodigden nationale en in
ternationale partners van andere vogelclubs en na
tuurbeschermingsorganisaties uit om deel te komen
nemen. Het ministerie nodigde alle scholen in de
regio uit om ook mee te komen doen.
 

Parade met alle deelnemers en honderden schoolkinderen.
 
Gedurende drie dagen waren er dan activiteiten zoals
vogel-origami, schminken, quizzen en een zoektocht,
lezingen en voordrachten. Een heuse parade met
honderden leerlingen in de stad werd door de scholen
georganiseerd. Het werd altijd een feestje. Wij vonden

het een goede manier om mensen, zowel jong als oud
in te lichten over de natuur, en in de Filipijnen hebben
mensen verder eigenlijk weinig excuus nodig om te
mogen zingen en dansen.
 

Origami en andere activiteiten.
 
Nu ik weer terug ben in Nederland kijk ik er naar uit
om bij het IVN ook bij te kunnen dragen aan natuur
educatie en -bescherming, en hoop ik alle andere
prachtige mensen die dit hier ook doen snel beter te
leren kennen.
 
Tot binnenkort,
Willem van de Ven
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Jeugd IVN gaat op watersafari 

Het is weer bijna zover. Laarzen aan, schepnet uit de schuur en op naar het water. Weten jullie 

nog vorig jaar? Wat we toen allemaal gevonden hebben! Allerlei waterdiertjes. Weet je nog hoe 

ze eruit zien? Nee, kijk dan nog maar eens goed. Dan kan je ze straks herkennen. 

 

Kokerjuffer 

Kokerjuffers zijn larven  

van schietmotten. 

Schietmotten leggen hun 

eitjes in het water waar de 

larven een eigen 

schuilplaats bouwen van zand, steentjes en 

plantenrestjes. De larve sleept de koker 

achter zich aan tijdens het jagen naar 

voedsel. In het water lijken ze wel kruipende 

takjes. 

Waterspin  

De waterspin wordt ook 

wel de duikerspin 

genoemd. Net als duikers 

neemt deze spin haar 

eigen zuurstofvoorraad 

mee onder water. Af en 

toe gaat ze even naar het wateroppervlak – 

als ze weer naar beneden duikt, blijft er lucht 

tussen de haren van haar achterlijf zitten. 

Dat lijkt daardoor wel van zilver. 

 

Schaatsenrijder  

De schaatsenrijder is 

een diertje dat op het 

water kan lopen. Dat 

komt omdat ze 

haartjes op hun poten 

hebben die het water 

afstoten, waardoor ze over het water kunnen 

roeien. Schaatsenrijders komen alleen voor 

in schoon water. 

Poelslak  

De poelslak is dol op 

algen. Hij leeft in zijn eigen 

kleine huisje onder water 

en smikkelt van de algen 

die op stenen en 

waterplanten groeien. 

Ademen doet hij door zijn 

huid. Als er te weinig zuurstof in het water is 

opgelost, maakt hij even een uitstapje naar 

het wateroppervlak. Hij heeft namelijk ook 

een long waarmee hij extra zuurstof kan 

tanken. 
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Bootsmannetje  

Bootsmannetjes 

zwemmen op hun 

rug en lijken 

hierdoor op een 

bootje. Het ziet er 

heel leuk uit, maar 

eigenlijk is het een gemene rover. Het 

bootsmannetje eet kikkervisjes, insecten en 

kleine vissen (zelfs als ze groter zijn dan hij 

zelf) en soms eet hij ook soortgenoten. Pak 

het bootsmannetje maar niet op, want hij 

kan ook hard in een mensenvinger bijten! 

Waterschorpioen 

Een echte staart 

heeft de water-

schorpioen niet. Het 

uitsteeksel aan zijn 

achterlijf lijkt eerder 

op een angel. De 

waterschorpioen is dan ook geen echte 

schorpioen: het is gewoon een insect. Maar 

door de grijpertjes die hij bij zijn voorpoten 

heeft lijkt hij wel een beetje op een 

schorpioen. Met die grijparmen vangt hij 

kleine waterdiertjes. 

Geelgerande Watertor  

De geelgerande 

watertor is de schrik 

van de sloot: deze 

roofkever jaagt op 

insecten, vissen en 

salamanders. Hij grijpt 

zijn prooi met zijn 

voorpoten en kauwt hem vervolgens fijn. 

Volwassen kevers kunnen wel 3,5 cm groot 

worden. 

Bloedzuiger  

Dit beestje heeft zijn 

naam niet mee. En zijn 

uiterlijk ook niet, hij ziet 

eruit als een glibberig 

slurfje en is een in het 

water levend neefje van 

de regenworm. Maar wel 

een vervelend neefje, 

want de bloedzuiger zuigt zich namelijk 

dolgraag vast aan andere dieren zoals vissen. 

En je raadt wel wat hij drinkt… Hun bloed! En 
als er een mens lang zwemt? Dan zuigt hij 

zich aan een lekker stukje mensenhuid vast. 

Afblijven dus! 

 

Maak je eigen schepnet  

 

Een schepnet is ideaal om onder water op ontdekkingstocht te gaan 

zonder zelf nat te worden. Heb je er geen in huis? Geen probleem, je 

kunt hem gemakkelijk zelf maken. Hieronder lees je hoe je dit doet.  

 

Dit heb je nodig: 

Keukenzeef, 2 Slangklemmen, Stok/bezemsteel, Schroevendraaier 

 

Zo doe je dat:  

Plaats de keukenzeef aan de bovenkant van de stok. Zet met twee slangklemmen de keukenzeef 

vast aan de stok. Draai de schroeven van de klem vast met een schroevendraaier. Scheppen 

maar! 
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Groene Blaadje" en vanuit IVN Nederland het blad
"Mens en Natuur".
• voor organisaties gelden aangepaste tarieven.
Informatie: ledenadministratie@ivnheezeleende.nl
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