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1 VOORWOORD VAN HET 
BESTUUR 

Het was me het jubileumjaar wel! 
Begonnen met een drukbezochte, spetterende opening op 9 januari: een prima presentatie 
van wat wij zo al als IVN te bieden hebben. Ook de introductie van het 1000-soortenjaar een 
paar dagen later in het Heidecafé werd met veel enthousiasme ontvangen. Dat alles smaakte 
naar meer! 
Maar toen veranderde alles: nog geen twee maanden later de eerste “intelligente” lockdown. 
Wat een dynamisch jubileumjaar had moeten worden met veel activiteiten, veranderde in een 
stille afstandelijke tijd. We moesten het doen zonder jubileumwandelingen, geen receptie of 
ledenuitje, geen Heidedag, cursussen, Boomfeest, Drie-dorpen-fietstocht. 
Daar ging het maandenlange, intensieve werk van onze jubileumcommissie! Daarvoor in de 
plaats hadden we zorgen over ons aller gezondheid, bijna geen contacten meer en het verlies 
van dierbare mensen. Zo verloren we op 9 april onze markante Bart Jansen, redacteur van Het 
Groene Blaadje. 
 
Natuurlijk heeft dit alles een schaduw geworpen op onze jubileum-vreugde! 
Maar blijven treuren helpt niet: een aantal activiteiten hopen we in het nieuwe jaar alsnog te 
ondernemen. Een opsteker was ook de koninklijke onderscheiding voor onze actieve leden 
Corrie Vincent en Henk Groenemans voor hun jarenlange inzet. 
Gelukkig vonden we Klaasje Douma bereid de redactie van ons Groene Blaadje te verzorgen. 
En wat kunnen we blij zijn met het succes van het 1000-soortenjaar, waarvan de teller op het 
eind van het jaar op ruim 2000 geïnventariseerde planten en dieren stond. 
Een belangrijk resultaat door de bijdragen van vele enthousiaste mensen binnen en buiten 
onze IVN, die daarvoor een dikke pluim verdienen! 
Bijzondere vermelding verdient de coördinator van het Soorten-project: Hans Teeven. 
Toch nog een mooi resultaat in ons jubileumjaar! 
 
We maken ons, zoals vermeld, op om in het nieuwe jaar 2021 een aantal jubileumactiviteiten 
alsnog uit te voeren en daarbij ook weer nieuwe activiteiten toe te voegen. 
In de loop van het jaar kunnen we hopelijk gezond en wel de “natuur-draad” weer oppakken. 
Daarbij hebben we de steun van al onze leden hard nodig! 

 
Ben Pollmann, voorzitter 
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2 EDUCATIE EN ONTSPANNING 

2.1  CURSUSWERKGROEP 
Corrie Vincent 

2.1.1 Nog geen corona 
Vol enthousiasme begonnen we aan ons jubileumjaar 2020. Op 9 januari was er een openings-
avond waarop de aftrap werd gegeven voor een heleboel IVN activiteiten om ons 50-jarig ju-
bileum te vieren met alle inwoners van de gemeente Heeze-Leende en andere belangstellen-
den. 
De Cursuswerkgroep had een jubileumjaar gepland met 5 korte cursussen, laagdrempelig, zo-
dat het voor iedereen mogelijk zou zijn één of meer van deze cursussen te volgen. In maart 
een cursus amfibieën, in april een vogelcursus, in juni een plantencursus, in september een 
cursus Weer: wolken wind en water, en in november een bevercursus. Op aanraden van Evert 
Houniet, beverdeskundige, besloten we de bevercursus te verplaatsten naar januari 2020, om-
dat beversporen in de winter beter zichtbaar zijn. 
Sinds 1988 is men in Nederland begonnen met het terugplaatsen van bevers. Inmiddels nemen 
de bevers op eigen kracht hun plek weer in in onze rivieren en beekstelsels, maar nog niet in 
Heeze-Leende 
Na de openingsavond begonnen we op 20 januari enthousiast aan de bevercursus met 21 
deelnemers. Deze avond werd verzorgd door twee beverdeskundigen: Marcel Cox, ecoloog bij 
waterschap Aa en Maas, en Evert Houniet, lid van werkgroep Calutra, vereniging voor de be-
scherming van otters en bevers in Nederland. Het was een interessante avond, waarbij de 
twee heren elkaar goed aanvulden. Er was veel interactie en bovendien konden we genieten 
van de mooie beverfoto’s en filmpjes van Evert, die hij genomen had in de omgeving Eindho-
ven o.a. bij de Collse Zegge.  
Er zaten dus bevers ten noorden van Heeze-Leende en ook ten zuiden van Heeze-Leende in de 
buurt van Soerendonk hadden we beversporen ontdekt. Het was dus een kwestie van tijd of 
de bever (foto: Evert Houniet) zou ook opduiken in Heeze-Leende.  
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Op zaterdag 25 januari hadden we de eerste excursie naar de Collse Zegge. Een prachtig beek-
dalgebied met heel veel beversporen: een burcht, knaagsporen aan takken en bomen met de 
bekende potloodpunten.  

 

 
foto boven en onder: Sonja Versteegen (deelneemster bevercursus)  

 
Ook hebben we van Evert geleerd hoe we bevergeil kunnen herkennen. Dit is een stof die de 
bever uitscheidt van een klier. De bever brengt deze stof aan bij de grenzen van zijn 
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territorium. Zo’n weetje is leuk, maar als je dit daadwerkelijk zelf kunt ontdekken in de na-
tuur geeft dit een euforisch gevoel. Evert heeft ons geleerd nog beter op kleine aanwijzingen 
te letten en al onze zintuigen te gebruiken.  
Dat kwam ons goed van pas tijdens de tweede excursie, waarvoor we op zaterdag 1 februari 
naar het Leudal zijn geweest. Ook hier is de bever zeer actief en vonden we heel veel sporen, 
inclusief bevergeil. Annemiek had als beloning hiervoor een heerlijke zelfgebakken traktatie 
meegebracht. 
Na de cursus zijn we nog met een groepje cursisten op zoek gegaan naar beversporen in ons 
1000-soortengebied langs de Kleine Dommel. Helaas zonder succes, maar alle deelnemers wa-
ren ervan overtuigd dat dit in potentie een echt bevergebied is. 
Kort na de cursus heeft Annette Coomans ergens langs de Kleine Dommel een cameraval ge-
plaatst en ja hoor.... dit leverde een paar mooie beelden op van de bever. Voor ons was dit 
een teken dat het een goede timing was waarop we de bevercursus hebben gegeven! Met een 
goed gevoel hebben we het hoofdstuk bever afgesloten en gingen we enthousiast verder om 
de cursus amfibieën vorm te geven. Afspraken werden gemaakt met de amfibieënwerkgroep 
en met Annemarie van Diepenbeek. 

2.1.2 En toen kwam …  
Helaas is het zover niet gekomen. Het Coronavirus kwam op ons pad en in februari konden we 
nog niet vermoeden hoe dit virus ons aller leven, werken en ons jubileumjaar zou beïnvloeden. 
Aanvankelijk hadden we het idee dat we misschien later in het jaar het cursuswerk nog zouden 
kunnen oppakken, maar inmiddels weten we allemaal beter. We hebben dus van 4 cursussen 
mensen moeten teleurstellen, maar we blijven de ontwikkelingen van Corona volgen en zo 
snel het weer kan zullen we de cursisten opnieuw benaderen en plannen maken het cursus-
werk weer op te starten.  

2.2  KINDERACTIVITEITEN 
Weena Oskamp 

2.2.1 Alle activiteiten geannuleerd 
2020 is een bijzonder jaar: de natuur kan zijn gang gaan, maar wij als mens hebben beperkin-
gen tot samenzijn en kunnen geen activiteiten uitvoeren. 
De kinderactiveitengroep wilde starten met de terugkerende activiteit Hakken op de hei, maar 
toen kwam Covid-19 om de hoek. In overleg met de werkgroep Natuurbeheer hebben we be-
sloten om de activiteit niet te laten doorgaan. Alle daarop volgende activiteiten zijn eveneens 
geannuleerd.  

2.2.2 Plannen voor 2021 
 

 
 
We hopen dat we in het jaar 2021 de geplande activiteiten weer kunnen oppakken. We den-
ken aan een lente-activiteit, slootjesdagen met een picknick en kunstwerken gemaakt door 
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kids, die we in samenwerking met bibliotheek Dommeldal willen presenteren bij de bibliothe-
ken en bij de Strabrechtse Heidedag. En dan een afsluiting met een herfst-activiteit. We gaan 
de lente- en herfst-activiteit nog niet verklappen. We houden moed en hopen in 2021 alles 
weer te mogen doen. Want de natuur is te mooi om te negeren.  

2.2.3 Nieuw 
Twee dames hebben gereageerd op de oproep voor vrijwilligers. Ze gaan hopelijk dit jaar met 
ons mee meedraaien. 

2.3  GROEN VOOR OUDEREN 
Ruud Krielaart 

2.3.1 Impact van corona 
De werkgroep heeft veel te lijden gehad onder de corona. Allereerst door het overlijden van 
Bart Jansen, die net het stokje had overgenomen van Maria Willems om de natuurkoffer in 
Leende te bezorgen. Gelukkig was Weena Oskamp bereid de taak van Bart over te nemen. 
Vanwege de kwetsbaarheid van de doelgroep werd al begin maart in overleg met de zorgcen-
tra besloten om de distributie van de koffer en de natuurlijke materialen tijdelijk te staken. 
Voor de zorgcentra in Heeze en Maarheeze geldt nog steeds een stop, maar ondertussen heeft 
Weena de distributie in Leende hervat.  
 

 
 
Bedankt, Ton en Weena! Hopelijk volgend jaar beter. De mensen waar we het uiteindelijk voor 
doen zitten “er om te springen”, dat is zeker. 

2.4  WANDELINGEN COÖRDINATIE  
Harrie van Litsenburg, Ruud Krielaart 

2.4.1 Wat een jaar! 
Het begon allemaal zo mooi, maar plotseling stond de hele wereld op z'n kop. We werden 
aangevallen door een onzichtbare vijand. Een vijand die niets en niemand ontzag. Plotseling 
werd onze Bart van ons afgenomen. Bart, die altijd zo goed voor ons Groene Blaadje zorgde, 
was er in één keer niet meer. Allerlei zekerheden waren plotseling niet meer zo zeker. Ge-
plande wandelingen konden niet doorgaan, omdat het gevaarlijk was om met veel mensen bij 
elkaar te komen. Terwijl de natuur gewoon haar gang ging en het gewoon voorjaar werd kon-
den wij er niet zoals anders van genieten. Even leek het erop dat we het ergste gehad hadden, 
maar na de zomervakantie kwam het in volle hevigheid terug. 
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Op het moment dat dit geschreven wordt (nov. 2020) is het aantal besmettingen nog steeds 
heel hoog. Desondanks hebben we in de loop van het jaar toch nog wel enkele wandelingen 
kunnen verzorgen. Veel minder dan anders, maar toch. 

2.4.2 Stand van zaken medio november  
Op de publiekswandelingen kwamen voor de crisis en tussendoor in totaal 30 personen af 
(excl. paddenstoelenwandeling). De wandelingen op Schoorsveld werden bezocht door in to-
taal 47 personen. Op Kapellerput hebben we in totaal 25 personen begeleid op de lunch-
wandelingen. Aanvragen genoeg, maar vrijwel allemaal werden ze ook weer afgezegd. De aan-
gevraagde wandelingen die we hebben mogen verzorgen zaten allemaal voor de eerste uit-
braak. In totaal 40 personen hebben daaraan deelgenomen.  
Zodoende hebben we in totaal 142 mensen rondgeleid. Hierbij zijn niet geteld het grote aantal 
mensen (volwassenen en kinderen) die, ondanks de afgelasting door ons, toch nog op de pad-
denstoelenwandeling waren afgekomen. Meer dan honderd personen waren gekomen om 
van het vele fraais dat paddenstoelen nu eenmaal bieden te genieten. Wel op eigen gelegen-
heid aan de hand van een door Minke en Ko gemaakte routebeschrijving. 
 

  
 

Laten we hopen dat alles snel weer een beetje normaal wordt. Als we ons allemaal goed aan 
de regels houden moet dat lukken. 

2.5  SCHOLENWERK  
Wilhelmien van de Paal 

2.5.1 Nog geen corona 
We werden hartelijk welkom geheten door Ans die samen met Diny de nieuwjaarswandeling 
had voorbereid. In het kasteelbos hebben we de app voor het 1000 soortenjaar een paar maal 
gebruikt. Dit jaar bestaat het IVN 50 jaar, een Gouden Jubileum, er wordt gestreefd om 1000 
soorten in een bepaald deel van het beekdal te vinden. We hebben hier straks ook het project 
Water en Bos & Bodem. Het is voor ons leuk om dan eventueel nieuwe planten en dieren te 
ontdekken. Het was een gezellige wandeling en daarna hebben we bij Ans nog heerlijk koffie 
gedronken met iets lekkers dat de dames zelf hadden gemaakt. 
 
In februari hebben we de prachtige PowerPoint over Water bekeken, door Ellen gemaakt voor 
groep 5 en 6 in het voorjaar. Leerlingen nemen lesstof beter op via plaatjes en korte filmpjes. 
Daarom gaan we dit uitproberen. We hopen ook dat ze tijdens de wandeling veel herkennen. 
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2.5.2 Toen kwam corona 
Op 18 maart zou de Boomfeestdag gehouden worden op een deel van het terrein van de 
Poortmannen. Het thema was “Bomen geven Energie”. Het Brabants Landschap had aan alle 
kinderen hout voor een koolmeeskastje geschonken ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan 
van IVN Heeze-Leende. De leerlingen zouden de kastjes in een hal van de familie van de Vin in 
elkaar timmeren. Helaas ging deze ochtend niet door, vanwege de coronaregels. 
Ook de projecten Ganzenspel en Boerderij gingen niet door. Als alternatief voor het Water-
project hadden we een PowerPoint naar de leerkrachten gestuurd, want wandelen mocht nog 
steeds niet. De leerlingen zijn van maart tot juni niet naar school gegaan. 
 
Eind augustus waren de coronaregels versoepeld en zijn we als opstart voor het nieuwe 
schooljaar naar de prachtige groentetuin van Constance van Dijk geweest, aan het einde van 
de Rul. Vrijwilligers en bewoners en begeleiders van Kempenhaeghe helpen haar. De groenten 
en bloemen die hier verbouwd worden zijn voor een aantal restaurants en voor eigen gebruik. 
Haar tuin is een eldorado voor insecten.  
 
Helaas, de coronaregels werden weer strenger, zodat het project Bos & Bodem niet door kon 
gaan. Gelukkig had Ellen ook hiervoor een prachtige, informatieve PowerPoint gemaakt. De 
leerkrachten konden de leerlingen met de werkvellen toch paddenstoelen en bodemdieren 
laten ontdekken rondom de school.  
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In november hebben de leerlingen, voor wie de Boomfeestdag van 18 maart niet doorging, 
alsnog het nestkastje mogen timmeren. In het voorjaar van 2021 kunnen er weer meer kool-
meesjes gebruik maken van deze kastjes en de leerlingen kunnen zelf het proces van dichtbij 
volgen. 

2.5.3 Natuurouders 
We zijn nu de projecten voor de tweede helft van het schooljaar 2020/2021 aan het voorbe-
reiden. Het lukt helaas niet meer om de projecten te organiseren zoals we die jarenlang heb-
ben aangeboden. We hebben namelijk onvoldoende schoolgidsen. In Heeze hebben we op 3 
scholen natuurouders kunnen opleiden. Zij geven samen met de leerkracht het natuuronder-
wijs vorm in enkele groepen. We hopen in de toekomst voor alle scholen 2 tot 3 natuurouders 
per groep te hebben. 
Zij zullen in de toekomst de schakel zijn tussen de leerkracht en het IVN scholenwerk. 

2.6  FOTOGRAFIE 
Harry Dumoulin 

2.6.1 Jubileumtentoonstelling 
 

 
 
Het jaar 2020 was voor de fotowerkgroep een bewogen jaar. Na een historie van slechts drie 
jaar hadden we de uitdaging aangenomen om een foto-expositie in te richten ter gelegenheid 
van het jubileum van onze vereniging.  
Zeker in het begin waren de twijfels groot. Zijn de foto’s die we in die jaren gemaakt hebben 
van de omgeving van Heeze al goed genoeg om te tonen in een expositie? Aan wat voor eisen 

Project Bos & Bodem
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moeten de foto’s voldoen? Hoe richt je een expositie in? Wat voor materialen hebben we daar 
voor nodig? Waar gaan we de foto’s ophangen? Hoe gaan we het financieren? Vragen genoeg 
en terugkijkend kunnen we vaststellen dat we op alle vragen een voor ons bevredigend ant-
woord gevonden hebben.  
Het expositiemateriaal is op een enkele uitzondering na, allemaal gefotografeerd tijdens de 
excursies van de afgelopen jaren in de omgeving van ons dorp. De expositie in Heeze vond 
plaats in ’t Perron in oktober. Eind van dit jaar of anders in het begin van volgend jaar gaan de 
foto’s naar dorpshuis Valentijn in Sterksel. Daarna worden ze getoond in dorpshuis De Scham-
mert in Leende. 

2.6.2 Schoorsveld 
In het afgelopen jaar zijn we als werkgroep twee keer op natuurbegraafplaats Schoorsveld 
gaan fotograferen. Bovendien hebben enkele leden individueel vaker op deze plek gefotogra-
feerd. Een selectie van de foto’s wordt getoond op schermen in het ceremoniegebouw.  
Aanvankelijk was het de bedoeling dat de foto-expositie ook een plekje zou vinden in dit ge-
bouw. Daar werd om verschillende redenen toch van afgezien. Misschien dat er na “Corona-
tijd” een mogelijkheid gevonden wordt om de expositie daar alsnog in te richten. 
Met Schoorsveld is verder dit jaar afgesproken, dat we de ontwikkeling van het gebied de ko-
mende jaren op foto’s gaan vastleggen. Vier keer per jaar zullen enkele vaste punten in het 
terrein gefotografeerd worden, om op die manier door de tijd heen een beeld te krijgen van 
hoe het gebied zich ontwikkelt. 
 

 

2.6.3 Hoe verder 
De werkgroep heeft zich dit jaar al voorzichtig afgevraagd hoe wij in de toekomst verder zullen 
optreden. Gaan we gebieden buiten Heeze, Leende en Sterksel bezoeken? Gaan we werken 
met thema’s? Houden we vast aan onze maandelijkse gezamenlijke fotoshoots of gaan we het 
anders aanpakken? Wat kunnen wij betekenen voor andere werkgroepen? Allemaal vragen 
waar we nog geen antwoord op hebben. Maar het zijn wel de vragen die in de komende avond-
vergaderingen in de Sleutelbloem op tafel zullen liggen.  
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3 NATUUR(WERK)GROEPEN 

3.1  GENTIAANBLAUWTJE 
Leo van Bossum 

 

 

3.1.1 Geen eitjes 
In tel-plot Waschven en Molentje zijn voor het vijfde achtereenvolgende jaar geen eitjes waar-
genomen. Het ziet er somber uit, zeker nu het klimaat steeds meer extreem droge en natte 
periodes laat zien. Dit is funest voor de waardmieren en dus ook voor de larven van het gen-
tiaanblauwtje. 

3.1.2 Minder deelnemers 
Ook het aantal deelnemers aan de werkgroep neemt af. Vijftien jaar geleden bij de start be-
stond de werkgroep uit zeven leden, maar de laatste jaren werden de tellingen nog maar door 
drie leden en een gastteller uitgevoerd. Dit jaar is maar door één lid en een gast geteld. 

3.1.3 Toch gaan we door 
De planning voor 2021 is dit weer te gaan doen. De Vlinderstichting vraagt namelijk niet alleen 
gegevens over het aantal eitjes, maar ook hoeveel bloemstengels inclusief het aantal bloem-
knoppen aangetroffen worden in twee tel-plots met een grootte van elk 100 m2. 

3.2  AMFIBIEËNWERKGROEP 
Eelco Hoogendam 

3.2.1 Algemeen 
De activiteiten in 2020 waren beperkt door de corona-impact. Zo is de cursus in het kader van 
het 50-jarig jubileum, die volop in voorbereiding was, uitgesteld naar 2021. Ook zijn de inven-
tarisaties in de poelen op de Strabrechtse Heide stopgezet. In september hebben we nog wel 
éénmaal de rugstreeppadden op de Strabrechtse Heide geteld en geconstateerd: ze zijn er 
nog. 
Drie belangrijke activiteiten hebben we ondanks de corona nog wel kunnen ondernemen. Hier 
staan we bij stil in dit jaarverslag: de amfibieëntrek op de Somerense weg; de telling van boom-
kikkers op Valkenhorst; de telling van amfibieën op de natuurbruggen. 
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3.2.2 Amfibieëntrek Somerenseweg 
In 2020 heeft de Amfibieënwerkgroep wederom een overzetactie georganiseerd op de So-
merenseweg. En nog steeds mogen we het met recht een amfibieënscherm noemen: gewone 
padden, bruine kikkers, groene kikkers, alpenwatersalamanders, kleine watersalamanders, 
rugstreeppadden en heikikkers zijn gered en veilig overgezet. 
Gedurende de telperiode werden de corona-beperkingen bekend. Uiteindelijk is hierdoor de 
actie iets eerder gestopt dan oorspronkelijk gepland. 
 
In 2019 is het rapport Ontsnippering Somerenseweg aan de gemeente Heeze-Leende aange-
boden. Vervolgens zijn de resultaten van de overzetactie in 2020 aanleiding voor de gemeente 
om in de begroting geld te reserveren voor een aantal permanente amfibieëntunnels, zodra 
de Somerenseweg aangepakt gaat worden. Nu afwachten wanneer het zover is. 
Zodra de weg met de amfibieëntunnels is gerealiseerd is het overzetten niet meer nodig. Des-
ondanks zullen we dan steekproefsgewijs monitoren of de amfibieën daadwerkelijk gebruik 
maken van de tunnels. 

3.2.3 Boomkikkers Valkenhorst 
 

 
 
De boomkikkers van Valkenhorst zijn weer geteld en de resultaten waren prima. Er zijn veel 
roepende boomkikkers gehoord in het voorjaar. Bijzonder is dat de boomkikkers inmiddels de 
A2 zijn overgestoken en nu ook op de Groote heide meerdere keren gehoord zijn. Daar worden 
nu maatregelen genomen om het de beestjes goed naar de zin te maken. Ook is er een roe-
pende boomkikker gehoord ten noorden van het telgebied. 
Vorig jaar zijn ze in het Laagveld, dus aan de overkant van de Valkenswaardseweg gehoord, 
maar dit jaar is daar niet meer geluisterd. Tenslotte zijn er in juni vele honderden juvenielen 
geteld op Valkenhorst. 

3.2.4 Natuurbruggen 
Ook in 2020 hebben we weer gezocht naar de aanwezigheid van amfibieën op de natuurbrug-
gen in onze gemeente. De resultaten zijn nog steeds positief. Beide ecoducten worden volop 
gebruikt, alhoewel de droogvallende poelen op de flanken van beide ecoducten ons zorgen 
blijven baren. 
Bijzonder was dat we dit jaar ook relatief veel ‘omgevouwen blaadjes’ hebben waargenomen. 
In de oksel van een omgevouwen blaadje zetten de salamanders hun nakomelingen af. Derge-
lijke waarnemingen helpen in het nog beter begrijpen en herkennen van de leefwereld van 
deze mooie amfibieën, en het toont aan dat er voortplanting plaatsvindt. Mooi dus! 
 
Alle verzamelde gegevens zijn doorgegeven op www.telmee.nl en aan de terreinbeherende 
organisaties. 

http://www.telmee.nl/
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3.3  FLORAWERKGROEP 
Henk Groenemans 

3.3.1 Binnen-activiteiten 
2020 was een jaar met veel afzeggingen en aanpassingen, maar we hebben toch het een en 
ander kunnen doen. 
In januari en februari zijn we in de Sleutelbloem bij elkaar geweest. 
In februari zijn we gaan determineren met de nieuwe Heukels (Flora van Nederland 24e druk). 
Dit gaf ons vele voordelen later in het jaar. 
De binnen-activiteiten in het najaar zijn niet doorgegaan. 
 

 

3.3.2 In het veld 
6 keer zijn we als groep (met afstand) het veld in geweest naar de volgende gebieden: 
weiland langs de Boschlaan, Rulse laarzenpad Zuid, zandpad Vesterik tussen Strabrecht en de 
Rul, zandpad tussen Vesterik en Hodibalduslaan, weilanden langs de Dommel ten noorden van 
de Rul. 
Verder zijn we nog als eenlingen naar het Paddenven en het Brandtorenven geweest. 

3.3.3 Tellingen 
Gegevens over 2020: 

studie avonden  
6 excursies  
290 een plant op naam gebracht  
183 verschillende planten  
24 aandacht- / rode lijst soorten 
105 uren in het veld geweest. 

 
Alle gegevens van onze jaarlijks inventarisaties worden doorgegeven aan Floron en die in het 
gebied van de Kleine Dommel aan waarneming.nl (1000 soorten). 
Verder krijgen ook Staatsbosbeheer, Brabants Landschap en Brabant Water onze inventarisa-
tiegegevens van hun gebieden.  
Ons jaarprogramma wordt ook elk jaar naar hen toegestuurd en we vragen daarbij hun toe-
stemming om daar te mogen inventariseren. 
 
De werkgroep wil de terreinorganisaties bedanken voor hun toestemming om op hun terrei-
nen te mogen inventariseren.  
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3.4  VOGELWERKGROEP  
Jan de Vries 

3.4.1 Corona 
Als gevolg van de coronamaatregelen heeft de vogelwerkgroep nauwelijks activiteiten kunnen 
ontplooien. In januari was er een bosuilenexcursie en tot half maart hebben we nog enkele 
wekelijkse excursies gedaan, onder meer in het 1000-soortengebied. Vanaf dat moment was 
het feitelijk gedaan met de werkgroepactiviteiten. 
Op dat moment is ook de voorbereiding voor de vroege vogelswandeling stilgelegd. 

3.4.2 Activiteiten 
Gelukkig hebben leden individueel wel regelmatig tellingen in het 1000-soortengebied gedaan 
waardoor daarin geen stagnatie plaats vond. 
Ook heeft de VWG kunnen deelnemen aan de kick-off van het jubileumjaar. 
 
Er is dit jaar één lezing geweest, over steltlopers, verzorgd door Jan Vincent en Arthur van den 
Berg. 
 
Tussen de twee lockdowns door zijn we nog een enkele keer gezamenlijk op pad gegaan, maar 
vanwege besmettingsgevaar was de deelname minimaal.  
 

 
 
Een groep VWG-leden is in het laatste weekend voor de tweede lockdown naar Texel geweest. 
Het aanvankelijke aantal van achttien deelnemers slonk in verband met corona uiteindelijk tot 
acht. Het was een winderig weekend. Er werden in totaal 85 vogelsoorten waargenomen. Voor 
de meesten was de sneeuwgors een nieuwe soort. 
 
Kort daarna werden de coronamaatregelen opnieuw aangescherpt en is besloten de groeps-
activiteiten te staken om gehoor te geven aan de oproep van de overheid om alleen in uiterste 
noodzaak bij elkaar te komen. 
 
In deze periode zijn VWG-leden individueel het 1000-soortengebied in gegaan om dit IVN-
initiatief toch tot een succes te maken. 

3.4.3 Inventarisatie en tellingen 
Wat wel gewoon doorging was de inventarisatie van de huis- en oeverzwaluwen. Geert Engels 
heeft daar separaat een overzicht van gemaakt. Ook de jaarlijkse inventarisatie van de Stra-
brechtse Heide heeft (rekening houdend met corona) plaatsgevonden. Het verslag hiervan is 
verspreid.  
In februari en december hebben we weer deelgenomen aan de jaarlijkse Klapekstertellingen. 
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Wij doen al een paar jaar mee aan de wintertelling en de broedvogeltelling voor Agrarisch 
Natuurbeheer, in opdracht van Collectief Midden Brabant en Brabants Landschap. We zijn in 
de winter van 2017 begonnen. 
Voor de wintertelling bezoeken we elke plot zo’n 5 keer; voor de broedvogeltelling 6 keer. 
Deze tellingen zijn dit jaar, rekening houdend met coronamaatregelen, gewoon doorgegaan. 
We hebben ieder jaar een evaluatie, waarbij we getrakteerd worden op vlaai en we krijgen 
een vergoeding van € 250,=. Dit jaar wegens corona geen evaluatie, maar we hebben wel een 
vergoeding ontvangen. 

3.4.4 Last but not least 
Vermeldenswaard is de koninklijke onderscheiding voor ons lid Corrie Vincent. Die kreeg zij 
voor onder meer haar inzet voor het IVN. 

3.5  BOMENWERKGROEP  

Will Mijs 

Wat is het fijn dat de bomen zich niets van het coronavirus aantrekken. Het werd voorjaar, 
zomer, nazomer en herfst. En steeds kon ik genieten van de bomen, hun vorm en de mooie 
kleuren, hun bloei in het voorjaar, de vele kleuren groen in de zomer en de gouden kleuren in 
de herfst. Het was steeds een feest om buiten te zijn. 
Maar als groep naar bomen kijken en inventariseren is moeizamer, de 1.5 meterregel zit dan 
dwars en de groepsgrootte, dan 4, dan 2, en dan weer 4 werkt ook niet mee. Toch hebben we 
als werkgroep gedurende dit jaar enkele mooie wandelingen gemaakt. Een kort verslag. 

3.5.1 Wandelingen 
Januari. Vanaf de hoek Somerenseweg, Heipolderstraat 
Langs het zandpad naar de schuur van Wanders geitenhouderij een 3-tal zomereiken en een 
ruwe berk op kaart gezet. Daarna via zandpaden al bomenkijkend naar de meanderende Sterk-
selse Aa gewandeld. Daar op een bankje de gebruikelijke koffie met koek en elkaar een goed 
jaar gewenst. 
 
Februari. Samenkomst in de Sleutelbloem  
Rondom de Sleutelbloem geprobeerd de aanwezige bomen en struiken te inventariseren. 
Voorbeelden. Is het nu een iep die voor de dokterspraktijk staat? En even verder staan Turkse 
boomhazelaars met een mooi wintersilhouet. Tegenover de school is een katsoeraboom (Cer-
cerdiphyllum japonicum) aangeplant. 
 
Maart. Parkeerplaats SBB aan de Rul 
De aanwezige bomen in het dal van de Groote Aa geïnventariseerd, o.a. zomereik, grove den, 
meidoorn, lijsterbes, ruwe berk, wilde kers, iep etc. Deze bomen doorgegeven op waarne-
ming.nl in het kader van het 1000-soortenjaar. En vanzelfsprekend weer koffie en koek. 
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Juli.  Industrieterrein Heeze  
Op de fiets. Gekeken naar plekken waar nog bomen geplant kunnen worden. Het zijn er nogal 
wat. We komen uiteindelijk uit op een 30-tal bomen. Thuis heb ik deze plekken op een door 
de gemeente verstrekte tekening aangegeven en een paar dagen later afgeven aan Mike Stof-
fels, beleidsmedewerker groen bij de gemeente. We hopen dat er in de winter van 2020-2021 
meerdere bomen aangeplant gaan worden.  
 
September. Straat De Ven tussen Heeze en Leende 
Vertrokken bij het Jobsklokje richting Leenderweg. Onderweg een mooie zomereik met een 
omtrek van 303 cm genoteerd. Ook opvallend een bosje met Spaanse aak (Acer campestris) 
als bomen. Die zie je meestal als haag. De rest van de voormiddag koffie met lekkere koek bij 
ons werkgroeplid Will van der Sanden. 

3.5.2 Verder 
Loes Keijsper en ik hebben al sinds het jaar 1998 losstaande bomen in het buitengebied geïn-
ventariseerd en op kaart vastgelegd waar ze staan. Loes in Heeze en ik in Leende. Later zijn 
Sterksel en Leenderstrijp er bij gekomen. Ook houtwallen en kleine bosjes worden ondertus-
sen meegenomen. Ik kan wel zeggen dat we de hele gemeente hebben gehad. 
Maar we zijn niet klaar. Want staan de bomen van het eerste uur er nog? Zijn ze omgewaaid 
of misschien gekapt, al of niet met vergunning? Bomen die in het jaar 2000 nog klein waren, 
zijn nu wel 20 jaar ouder. We zullen dus alert blijven en doorgaan met rondstruinen. 

3.6  NATUURBEHEER 
Theo Sonnemans 

3.6.1 Jaarlijks terugkomend 
 

 
 
We hebben dit jaar 13 zaterdagen gewerkt aan verschillende projecten van Brabants Land-
schap (BL) en Staatsbosbeheer (SBB). Van 09.00 tot 12.30 uur hebben we ons lichamelijk 
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ingespannen om wilgen te knotten (’t Heike, Vesterikstraat en Kleine Dommel), dennen, elzen 
en berken te verwijderen (Heezerven, Strabrechtse Heide, Laarzen Pad, oude zandwinning na-
bij Strabrechtse dijk en de Lange Bleek) en houtsingels af te zetten (nabij de natuurbegraaf-
plaats, Herbertusbossen, Vlaamseweg en Strabrechtse Heide). Het doel daarbij is vlinderplek-
ken te creëren, heide de ruimte te geven en laag struweel te laten ontwikkelen. Daarmee kun-
nen we biodiversiteit bevorderen. Wilgen en elzen kunnen weer opnieuw uitschieten. Veel 
projecten zijn langdurige projecten waarbij we elk jaar terug komen om een gedeelte aan te 
pakken. Op die wijze kunnen de verschillende natuurbewoners (o.a. insecten, schimmels, 
(korst)mossen, vogels etc.) zich aanpassen aan de nieuwe situatie. In de Herbertusbossen (BL) 
zijn op diverse plaatsen langs de paden de rhododendrons gesnoeid om de open lanen struc-
tuur te versterken (Engelse landschapstijl). 

3.6.2 Incidenteel 
Voor het BL en de Amfibieënwerkgroep hebben we ook dit seizoen geholpen het padden-
scherm aan te brengen aan de Somerenseweg. 
 
De nestkasten in de bomen van het terrein aan de Hodibalduslaan werden ook weer gecon-
troleerd, schoongemaakt en hersteld. 
 
Met enige senioren zijn, in samenwerking met BL en Dings, steekdistels verwijderd in de paar-
denweides langs de Kleine Dommel. 
 
Bij al deze werkzaamheden hebben we ons gehouden aan de coronaregels. Alle plekken waar 
we gewerkt hebben waren voldoende groot om ons te kunnen verspreiden en alleen te wer-
ken in het gebied. 
 
In februari heeft Mat Crijns, lid van onze werkgroep, een lezing gehouden over dood hout in 
de natuur en het daarop levende milieu. 
 
De gemiddelde opkomst was 11 personen per werkdag. Het aantal vrijwilligers van de werk-
groep is 19 personen. 

3.7  MILIEU & LANDSCHAPSBEHOUD 
Henk Groenemans 

3.7.1 Werkgroep 
Als werkgroep zijn we in 2020 zeven keer (op gepaste afstand en met het raam open) in de 
Sleutelbloem bij elkaar geweest om diverse onderwerpen te bespreken.  
Verder hebben we ook regelmatig telefonisch contact met elkaar gehad. 
Corona heeft veel improviseren van ons gevraagd. 

 

De onderwerpen, activiteiten en/of gesprekspartners waren: 
Regulier overleg met de wethouder 
Het volgen van de raadsvergaderingen, ronde tafelgesprekken en openbare besluitenlijst 
van B&W 
Dorpsraad Sterksel 
Dorpsraad Leende 
BMF 
Brabants Burgerplatform 
Wildzwijnenoverleg 
VIC Sterksel 
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Poort 43 
Poortmannen 
Kloostervelden 
Beplanting randweg de Bulders 
Openbaar groen in plan de Bulders 
Herinrichting Muggenberg 
Natuur in de wijk 
Centrumvisie Heeze 
Verplaatsing AH 
Faunapassage Somerenseweg 
Diverse kapvergunningen 
Bestrijding processierups 
Platform biodiversiteit 
Energietransitie in Heeze-Leende 
Vooroverleg Omgevingsvisie 
Denktank duurzaamheid 
Workshop duurzaamheid de Bulders 
Actualisatie van de beschermde bomenlijst 
Operatie Steenbreek (beleid tegen wateroverlast) 
IVN website / persberichten  
 

In het begin van het jaar en later door middel van digitaal overleg zijn er ook contacten ge-
weest met de volgende personen/organisaties: 

Wethouder 
Diverse ambtenaren van onze gemeente 
Dorpsraad Sterksel 
Dorpsraad Leende 
BMF 
Stichting Brabants Burgerplatform 
Klankbordgroep Notitie reikwijdte en detailniveau mestverwerking in Brabant 
Zwijnentafel 
Denktank Duurzaamheid 
VIC in Sterksel 
Vooroverleg Omgevingsvisie 
Bureau Kuipers (Omgevingsvisie) 
Denktank Groen-Blauw 

3.7.2 Nadere toelichting van enkele onderwerpen 

 

Overleg met de gemeente 

In een overleg met de gemeente heeft het IVN voorgesteld om een Groene Tafel op te zetten 
om in plaats van alleen aan de achterkant bij inspraak en uitvoering ook aan de voorkant van 
de beleidsontwikkeling met alle betrokkenen een structureel overleg te organiseren, om onze 
visie en know-how van het begin af aan mee te kunnen nemen en te komen tot breed gedra-
gen ontwikkelingen. De Groene Tafel moet dan bestaan uit de diverse partijen uit onze ge-
meente inclusief de desbetreffende beleidsmedewerkers. Partijen haken aan bij onderwerpen 
die relevant voor hen zijn. 
De gemeente heeft aangekondigd dit idee verder uit te gaan werken.  
 



 

20 

Dorpsraad Sterksel 

Bij de Dorpsraad Sterksel hebben wij onze bezorgdheid uitgesproken over de ontwikkelingen 
bij Poort 43 en we hebben aandacht gevraagd voor nieuwe mogelijkheden voor invulling van 
de gebouwen van het VIC. 
 

VIC 

De werkgroep heeft nauwkeurig de ontwikkelingen rond het VIC gevolgd.  
Ook hebben we een brief geschreven naar de gemeente en de WUR met als kop “Nieuw per-
spectief voor het VIC te Sterksel”. 
 

Bestrijding processierups 

We hebben informatie verzameld en aangedragen over de beste mogelijkheden voor bestrij-
ding van de processierups. 
We hebben regelmatig contact gehad met de ambtenaren over hoe onze gemeente de pro-
cessierups bestrijdt. 
 

Poort 43 

Op Poort 43 bouwt Blue Sphere de grootste gasproducerende mestvergister van Europa. In 
oktober heeft het IVN een brief gestuurd naar o.a. de Gemeente en de Provincie over de emis-
sie-vergunning mestvergisting Sterksel.  
Citaat uit de brief: 
Ter zake: Aan de ene kant van Sterksel is de sanering van de mestvergister van het VIC-Sterksel 
van de WUR bijna voltooid. Dat ging niet zonder slag of stoot ook al lag deze mestvergister 
letterlijk op de rand van een natuurgebied. Met de sanering komt er een einde aan de forse 
belasting van de neus van omwonenden en passerende recreanten én de aantasting van de 
natuur in de omgeving.  
Tegelijkertijd echter wordt aan de andere kant van Sterksel, op het terrein van Poort 43, het 
vergistingsproces opgestart in de grootste biogas producerende mestfabriek van Europa: 11 
silo’s waar 250.000 ton per jaar in gaat en 24 miljoen m3 gas uit komt. Het College van B&W 
van Heeze-Leende laat bovendien in de kleine lettertjes van de bestuursrapportage 2020 weten 
dat er verkennende gesprekken gevoerd worden voor een tweede mestfabriek. De verontruste 
inwoners van Sterksel die eerder in het Eindhovens Dagblad hun zorgen kenbaar maakten on-
der de kop “Dit dorp zakt nog eens weg in de stront.” konden wel eens een vooruitziende blik 
hebben gehad.  
 
De Bulders 

De randweg is zo goed als klaar. Ook bij het gedeelte vanaf de spoorlijn tot aan de Muggenberg 
zijn we betrokken geweest. Er zijn veel bomen gekapt. Daar staat tegenover dat er ook weer 
bomen zijn terug geplant. 
Wel maken we ons nog zorgen over de 10 bomen in de driehoek bij de koeientunnel. 
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Kloostervelden 

 

 
 
Op het terrein van Kloostervelden wil men vlak bij de kapel 14 huizen gaan bouwen. Dit houdt 
in dat er bomen gekapt moeten worden. Hiertegen hebben wij bezwaar gemaakt, omdat dit 
niet vernoemd was in de aangevraagde bouwvergunning. Op een later tijdstip moet dan een 
kapvergunning worden aangevraagd. Dit speelde ook bij het centrumplan Leende. Dit soort 
problemen willen we in de toekomst voorkomen door aan de voorkant te overleggen met be-
trokken partijen aan de Groene Tafel.  
 

Centrumplan Leende 

Om het centrumplan Leende gerealiseerd te krijgen moesten er veel bomen gekapt worden. 
Op de ter inzage liggende kapvergunning heeft het IVN bezwaar gemaakt. Dit heeft er in gere-
sulteerd dat niet alle bomen gekapt worden. 
 

Omgevingswet 

De omgevingswet is uitgesteld tot 1 januari 2022. 
Ook hier zijn we met de gemeente in overleg over de uitwerking en wat de gevolgen zullen 
zijn voor onze gemeente voor wat betreft natuur en milieu.  
 

IVN website / persberichten 

Dit jaar hebben we ook regelmatig onderwerpen waar we mee bezig waren op de IVN website 
geplaatst. 
Verder hebben we via persberichten de aandacht gevraagd voor o.a. VIC, Poort 43, bestrijding 
processierups en centrumplan Leende. 
 

Overleg met de wethouder 

Dit jaar hebben we één keer met de wethouder overlegd.  
De volgende onderwerpen zijn besproken:  

ruimte voor de VAB (Vrijkomende Agrarische Bebouwing) 
VIC-vervolg 
Poort 43 
Omgevingsvisie 
operatie Steenbreek 

 

Hierbij wil ik alle leden van onze werkgroep bedanken voor hun inzet. 
Het viel niet altijd mee in deze tijden om zonder elkaar te zien toch het een en ander te be-
spreken, laat staan een brief op te stellen over onderwerpen waarop wij als werkgroep moes-
ten reageren. 
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Ook dank aan ons bestuur voor de snelheid en flexibiliteit waarmee zij er voor zorgden dat 
brieven, ook al was het ooit op het nippertje, toch ondertekend en verzonden konden worden. 

3.8  BIBLIOTHEEK, INFORMATIE & IVN WINKEL  
Loes Keijsper 

3.8.1 Gebruik van de Sleutelbloem 
In de Sleutelbloem waren in totaal 135 activiteiten. Elke woensdagochtend, behalve in de 
schoolvakanties, was de bibliotheekgroep (Diny, Leo en Loes) aanwezig om de bieb op orde te 
houden en koffie te schenken. Uiteraard was er minder behoefte aan informatie en een 
praatje vanwege de beperkende maatregelen door Covid-19. En wat we misten waren de be-
zoekjes en verhalen van Bart Jansen op woensdagen. 

3.8.2 Nieuw 
Voor de bibliotheek is een nieuw boek aangeschaft: de Flora van Heukels 2020, 24e editie. De 
nieuwe soorten in de Heukels laten goed zien dat het absolute aantal soorten in ons land toe-
neemt met nieuwkomers uit alle continenten. Dit is een vervlakking van de flora. Oorspronke-
lijke soorten en natuurlijke ecosystemen verliezen hun diversiteit. 
 
In de Sleutelbloem is een nieuwe verwarmingsketel geplaatst. Er is een nieuwe eco-printer. 
De TV is vervangen en staat nu op een verrijdbare tafel. Verder zijn naast de TL-balken LED-
spotjes in het houten plafond aangebracht. De TL-buizen zullen nog worden omgeschakeld 
naar LED-buizen. 
 
Buiten is de klimop gesnoeid en de vleermuizenkast, een cadeau voor ons jubileum, is opge-
hangen. 

3.9  1000-SOORTENJAAR 
In verband met ons jubileum hebben we als grote activiteit een bioblitz georganiseerd. We 
hebben het stroomgebied van de Kleine Dommel en haar zijbeken geadopteerd. Het was de 
bedoeling om in een jaar tijd zo veel mogelijk soorten planten, dieren en andere levensvormen 
te inventariseren. Daarvoor hebben we een beroep gedaan op onze leden, op burgers, maar 
ook op veel specialisten om in het gebied gedurende het jaar een of meerdere keren te komen 
inventariseren. Aan het einde van het jaar bleek dat het streefgetal van 1000 soorten ruim-
schoots was gehaald: 162 waarnemers hebben 8561 waarnemingen ingevoerd met behulp van 
apps op de telefoon of de computer, en dat resulteerde in maar liefst 2780 soorten. 
Over deze bioblitz verschijnt in het 1ste kwartaal van 2021 een rapport. 
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4 PR EN COMMUNICATIE 

4.1  PR & COMMUNICATIE 
Ruud Krielaart  

Net als bij alle andere werkgroepen heeft de corona grote invloed gehad op de activiteiten 
binnen PR & Communicatie.  

4.1.1 Het Groene Blaadje 
Vooral het overlijden van Bart Jansen was een grote schok voor ons. Gelukkig hebben we een 
opvolger kunnen vinden in de persoon van Klaasje Douma. Gevolg van alle ontwikkelingen was 
wel dat het zomernummer van het Groene Blaadje niet is verschenen. Daar staat tegenover 
dat er een speciaal jubileumnummer is uitgebracht (laatste actie van Bart!), dat geheel in kleur 
was. Het lente- en herfst-winternummer zijn gewoon verschenen, evenals het Jaarverslag. Alle 
covers waren zoals gebruikelijk voorzien van tekeningen door Ciel en dat maakte ze tot unieke 
nummers. Verder is er een enquête gehouden onder alle leden en donateurs naar de wijze 
van publiceren van het Groene Blaadje: op papier of digitaal (via de mail). Ongeveer 60% geeft 
de voorkeur aan mail, 40% wil een papieren versie hebben (waarvan een deel beide wil ont-
vangen). De meeste leden hebben geen probleem met advertenties in het blad. Het bestuur 
beraadt zich momenteel over de vervolgstappen.  

4.1.2 Website 
Hoewel ook de website invloed heeft ondervonden van het annuleren van veel activiteiten ten 
gevolge van de corona, hebben we toch geprobeerd de mensen van binnen en buiten zo goed 
mogelijk te informeren over wat wel en niet door kon gaan. De website is te allen tijde actueel 
gebleven. Webmaster Anne Groenewegen heeft ook dit jaar weer gezorgd voor een attrac-
tieve website, een visitekaartje naar buiten!  

4.1.3 Persberichten 
Vanwege de corona zijn er erg weinig publieksactiviteiten geweest, waardoor we nauwelijks 
reclame konden maken in de media. Slechts een enkele wandeling, cursus, kick-off soorten-
jaar, lezing en fototentoonstelling waren aanleiding om de publiciteit te zoeken. Waar het kon 
hebben we de (jubileum)activiteiten ondersteund met persberichten. Tot ook dat stopte… 

4.1.4 Digitale nieuwsbrief 
Met betrekking tot de interne communicatie en de ledenbinding hebben wij een belangrijke 
rol kunnen spelen door het uitbrengen van vele nieuwsbrieven. Hierdoor konden we de ont-
wikkelingen op de voet volgen en contact met onze leden houden in coronatijd. De soorten-
nieuwsbrieven van Hans Teeven waren stuk voor stuk pareltjes (bedankt, Hans).  
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5 BESTUUR 

5.1  HET BESTUUR 

5.1.1 Samenstelling bestuur 
In 2020 waren er geen wijzigingen in de samenstelling van het bestuur. 
De samenstelling bleef dus als volgt: 

- Ben Pollmann, voorzitter 
- Petra Leeuwestein-Verbeek, secretaris 
- Geert Engels, penningmeester, herbenoemd in november 
- Ko Dousma, algemeen bestuurslid. 

Het bestuur wenst een beperkte uitbreiding, bij voorkeur door een vrouw. 
Het bestuur heeft zijn maandelijkse vergaderingen meestal kunnen houden, enkele malen via 
digitale hulpmiddelen (Zoom/Teams). 

5.1.2 Doelen voor 2020 
Het spreekt voor zich dat het bereiken van onze jaarlijkse doelen fors beperkt is door het in de 
eerste maanden van 2020 opgedoken Corona-virus. 
Met name de viering van ons 50-jarig jubileum, zo zorgvuldig voorbereid door de speciale com-
missie, heeft hieronder sterk te lijden gehad. 
Waar het jaar nog zo goed gestart was met de uitstekende aftrap in ’t Perron en de introductie 
van het 1000-soortenjaar, werden we al snel ingehaald door de eerste lockdown in maart. Vele 
activiteiten, zowel regulier als in het kader van het jubileum, moesten helaas worden afgelast. 
Een opsteker was het toch nog buitengewone succes van het 1000-soortenjaar, waarvoor de 
gestelde doelen ruim overtroffen werden. 
De grote inzet van vele leden en niet-leden van binnen en buiten onze gemeente heeft dit 
mogelijk gemaakt! 
Door de beperkingen van het aantal vergader-deelnemers hebben we helaas slechts een en-
kele maal werkgroepen in onze bestuursvergaderingen kunnen uitnodigen. 
Diverse malen is overleg gepleegd over de toekomstige huisvesting van onze vereniging. Daar-
bij is nog onduidelijk of we op de huidige plek kunnen blijven of dat we door de sloop van de 
aanpalende gymnastiek-locatie een andere geschikte plek moeten zoeken. 

5.2 SAMENWERKING 

5.2.1 Regio-overleg 
Ondanks de coronabeperkingen is er een aantal malen regio-overleg geweest. 
Belangrijke punten van overleg waren de veranderingen in de landelijke organisatie. Met onze 
vertegenwoordiger in de landelijke raad waren er constructieve discussies. Daarnaast een af-
stemming over hoe de afdelingen met corona omgingen. Dit was in alle afdelingen redelijk 
identiek. Het bestuur ervaart dit overleg als nuttig. 

5.2.2 Schoorsveld 
De samenwerking met Schoorsveld betreft de organisatie van rondwandelingen en de bijdrage 
van onze fotowerkgroep aan een fotobestand: de ontwikkeling van de natuur aldaar wordt 
vier maal per jaar op een aantal punten vastgelegd.  



 

25 

5.2.3  Bibliotheek 
Ons eigen boekenbestand is nu ook in de bibliotheek van Heeze in te zien en belangstellenden 
kunnen via die weg boeken van ons lenen. 

5.2.4   Rotary 
Met de Rotary is in het afgelopen jaar gesproken of we in de toekomst een gezamenlijk project 
op het gebied van duurzaamheid in de gemeente Heeze-Leende kunnen gaan opzetten. 
Er wordt momenteel overlegd om in samenspraak met de gemeente tot concrete plannen te 
komen. 

5.3 AFDELING HEEZE-LEENDE 

5.3.1 Corona  
2020 is het jaar geworden waarin corona de wereld in haar greep kreeg en bleef houden. Ook 
onze vereniging ontkwam er niet aan. Tel maar eens het aantal keren dat de woorden corona 
en COVID-19 in dit jaarverslag voorkomt: maar liefst 38 keer. Activiteiten werden ten gevolge 
van de coronamaatregelen geannuleerd, opnieuw ingepland en vervolgens soms opnieuw af-
geblazen. Iedereen werd geconfronteerd met Covid-19. Sommigen werden persoonlijk getrof-
fen: werden zelf besmet, ziek, zagen hoe mensen in hun directe omgeving dit overkwam, of 
moesten zelfs ervaren dat dierbaren overleden. Onze vereniging werd hard getroffen door het 
overlijden van Bart Jansen, redacteur van het Groene Blaadje.  
Hopelijk komt er in 2021 een kentering ten goede en kunnen we als vereniging weer actief zijn 
in en voor de natuur. 

5.3.2 Financiën 
Hoewel de financiën pas tijdens de jaarvergadering worden besproken en naar wij hopen ook 
goedgekeurd, kunnen we wel enkele voorlopige conclusies trekken. 

 
Exploitatie 
De kosten/baten in 2020 zijn nagenoeg gelijk. Dit ondanks het feit dat er al een groot bedrag 
is uitgegeven t.b.v. de jubileumactiviteiten (jubileumuitgave HGB, opening activiteiten, etc.) 
Doordat veel activiteiten niet zijn doorgegaan, zijn de inkomsten daarvan ook uitgebleven. Per 
31 december was er een bedrag van € 1000,- dat we nog moesten ontvangen. 

 
Activa 
Er was een positief resultaat van onze beleggingen van 5%. 

 
Resultaat 
We sluiten 2020 af met een positief resultaat. Dit komt grotendeels uit de beleggingen. 

 
Jubileumjaar 
In de begroting van 2020 was veel geld uitgetrokken voor het jubileumjaar. Veel activiteiten 
zijn vooralsnog niet doorgegaan en dus is het resultaat heel anders dan begroot. Omdat enkele 
grote sponsoren (€ 4750,-) de toegezegde gelden pas na afloop van het jubileumjaar zouden 
gaan uitkeren, is er met hen contact geweest en kunnen we in 2021 alsnog gebruik maken van 
de toegezegde gelden. 

Ledenadministratie 

De overeenkomst met IVN Nederland inzake automatische incasso is per 1 januari ingegaan. 
Toch heeft in 2020 de correspondentie met leden en donateurs nog onvoorzien veel tijd 
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gekost. Aan het eind van het jaar waren echter alle toegezegde contributie- en donatiegelden 
geïnd. Doordat er per 2020 nieuwe minimale contributie- en donatiebedragen waren, zijn de 
inkomsten flink groter. In 2020 hebben 7 leden hun lidmaatschap/donateurschap opgezegd. 
We kregen er 16 nieuwe leden bij. Per 31 december waren er 242 leden en donateurs. 

5.3.3  Sleutelbloem   
Bij de jaarlijkse controle van de verwarming is deze afgekeurd als zijnde “zeer onveilig”. De 
gemeente heeft daarop een nieuwe ketel laten plaatsen. 
Ook is er een nieuwe TV, een verrijdbare TV-standaard en een nieuwe printer aangeschaft. 

5.3.4 Het Groene Blaadje 
In december is er een nieuw 1-jarig contract afgesloten met Editoo voor het drukken van het 
Groene Blaadje. Het Groene Blaadje verschijnt evenals voorgaande jaren nog maar drie keer 
per jaar. Het jaarverslag wordt voortaan alleen nog maar digitaal verspreid. 
In een enquête is gevraagd hoe onze leden en donateurs vanaf 2021 het blad wensen te ont-
vangen: op papier of digitaal. Omdat flink wat leden het Groene Blaadje alleen digitaal wensen 
te ontvangen, kunnen we de kosten van het drukken verlagen. 

5.3.5 Ledenactiviteiten 

 
Nieuwjaarswandeling 
Zondagmorgen 5 januari verzamelden zich om 10 uur ruim 20 leden voor de Nieuwjaarsbij-
eenkomst. Na de beste wensen, gevolgd door koffie en cake, werd de traditionele wandeling 
ingezet onder leiding van Harrie. 
Bij terugkomst stond de glühwein te geuren en werd het dus ouderwets gezellig, niet in het 
minst door de verse oliebollen van Ben. 
Verder gaf Geert nog een toelichting op de 1000 soorten app en het betrokken gebied. Op dat 
moment waren er reeds bijna 100 soorten ingevoerd: een veelbelovend begin van het soor-
tenjaar. 
 

Jubileum 2020 
Het jubileumjaar 2020 begon voortvarend met een grootscheepse kick-off van het soortenjaar 
voor alle inwoners van onze gemeente in dorpshuis ’t Perron, en een paar dagen later een 
workshop ten behoeve van de soorteninventarisatie in het Heidecafé. Als eerste van de vijf 
geplande en vrijwel volgeboekte jubileumcursussen werd de bevercursus gegeven.  
En toen kwam in maart de extra nieuwsbrief, met annuleringen in verband met Covid-19. De 
resterende vier jubileumcursussen konden niet meer worden gegeven, de feestdag met re-
ceptie moest worden afgeblazen, het jubileumuitje verviel, evenals de Strabrechtse Heidedag 
met als centrale thema het 1000 soortenjaar, om maar enkele van de geplande jubileumacti-
viteiten te noemen. Gelukkig kwam er nog wel een jubileumuitgave van het Groene Blaadje in 
de bus te liggen, en ook de inventarisatie voor het soortenjaar ging door, eindigend op 31 
december 2020 met een stand van maar liefst bijna 2500 soorten.  
Besloten is om de jubileumactiviteiten die vanwege corona niet konden doorgaan, door te 
schuiven naar 2021.  
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Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit rapport mag worden vermenigvuldigd d.m.v. druk, fotokopie, micro-

film of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbenden 

noch mag het zonder schriftelijke toestemming worden gebruikt voor commerciële toepassingen en/of voor 

enig ander werk dan waarvoor het is vervaardigd.  

 

De auteur besteedt de grootst mogelijke aandacht aan de juistheid van informatie in dit rapport. Fouten zijn 

echter niet volledig uit te sluiten. U kunt daarom geen rechten ontlenen aan deze teksten. 

 
 
Er wacht ons hopelijk een nieuw jaar met, laten we het afkloppen, zeer veel activiteiten. 
  


