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1 VOORWOORD VAN HET 
BESTUUR 

Alweer een coronajaar! 
Helaas verstoorde het virus voor het tweede jaar op rij weer veel van ons IVN-werk. 
Naast onze gewone activiteiten als wandelingen, cursussen, jaarlijkse Strabrechtse heidedag 
en allerlei werkgroep-werkzaamheden stond ook de inhaal van het jubileumjaar onder druk. 
En dat in een tijd dat vele mensen in de natuur willen zijn en ook meer over de planten- en 
dierenwereld willen weten. Gelukkig waren er ook een aantal lichtpuntjes! 
 
Denk bijvoorbeeld eens aan de (her)oprichting van het Jeugd IVN met eind december al 14 
nieuwe leden (en eind januari 2022 zelfs al 25!) in de basisschoolleeftijd. En wat werden er 
voor de kids leuke, interessante activiteiten georganiseerd. Begonnen werd met het zoeken 
naar waterdiertjes, vervolgens een mieren-expeditie, speuren naar insecten en hakken op de 
hei, een nachtwandeling en tot slot zoeken van paddenstoelen. Hoe leuk kan het zijn! 
Er werden weer amfibieën overgezet op de Somerenseweg, een fototentoonstelling georga-
niseerd in Sterksel en voor een prachtige afronding gezorgd van het succesvolle 1000 soorten-
jaar (met uiteindelijk ruim 2500 soorten!). Het samengestelde boekwerk over de gevonden 
soorten is een waar juweeltje geworden. 
En in oktober konden we toch nog onze jubileumreceptie houden: wat een feest met onze 
leden en vele externe gasten. Een prachtkans om in deze afstandelijke coronatijd weer echt 
contact met elkaar te hebben en ook om jubilarissen en ereleden in het zonnetje te zetten. 
En daags erna met prachtig weer een interessante fietstocht door onze drie dorpen. 
Bijzonder is ook dat we In het afgelopen jaar een forse ledenwinst konden boeken met ruim 
30 nieuwe leden. 
 
Ik wil dan ook jullie allen danken voor de inzet en steun voor onze natuur in het afgelopen jaar. 
En met enig optimisme aan de slag in 2022! 
 
Ben Pollmann, voorzitter 
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2 EDUCATIE EN ONTSPANNING 

2.1  CURSUSWERKGROEP 
Ineke Thijs 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Het was weer een verrassend jaar! Zouden we dit jaar wel een korte cursus kunnen geven? En 
voelen we ons daar veilig genoeg bij? Regelmatig werden er vragen door cursisten gesteld of 
er dit jaar wel een cursus zou doorgaan. Helaas is dat ook in 2021 niet gelukt vanwege Covid-
19. 
 
Maar we hebben als cursusteam niet stil gezeten, want we wilden op de een of andere manier 
in contact blijven met de cursisten die zich opgegeven hadden voor de korte cursussen. 
 
Al direct in januari hebben we het plan gemaakt om een fenolijn te maken voor de cursisten. 
Voor ons en ook voor cursisten leuk om te doen, dachten wij. De fenolijn bestaat uit korte 
(informatieve) filmpjes en foto’s van planten, dieren, insecten of andere leuke en mooie erva-
ringen in de natuur. Deze werden door Henk aan elkaar gemaakt met eventueel nog wat toe-
gevoegde testen die de foto’s ondersteunen. In totaal zijn er acht afleveringen vanaf februari 
gestuurd naar de cursisten. Als voorbeeld kun je bijgevoegde link bekijken van de laatste fe-
nolijn die we de cursisten gestuurd hebben: https://youtu.be/a0SjZMH5ieU. 
 
Op 24 maart van dit jaar zijn vier leden (Henk, Trineke, Ine en Ineke) van de werkgroep gestart 
met een online basis-plantencursus bij Floron. Een hele leuke en interessante cursus waarvoor 
we op pad moesten, op zoek naar allerlei plantjes. Gezamenlijk gingen we dan ook nog eens 
apart een keertje op zoek onder begeleiding van het hele team en af en toe met Corrie. Heel 
gezellig en leerzaam. 
 
Dit jaar hadden we ook twee jubilarissen in het team, namelijk Corrie (40 jaar lid IVN) en Leo 
(50 jaar lid IVN). Mede daarom zijn we in april met het cursusteam gaan wandelen in de Pla-
teaux waar we Corrie en Leo speciaal in het zonnetje hebben gezet.  

https://youtu.be/a0SjZMH5ieU
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In september zijn we weer bij elkaar geweest (buiten) om het nieuwe jaar 2022 te bespreken. 
Daarin werd afgesproken dat we in maart willen proberen om de amfibieëncursus te geven in 
aangepaste vorm. Tevens willen we de plantencursus in juni gaan geven met eventueel een 
online planten-les. De aangepaste vorm betekent dat we een les of lezing binnen in een gro-
tere ruimte gaan geven en verder buiten-excursie(s) geven. Later in het jaar overleggen we of 
de weercursus (september) eventueel door zou kunnen gaan.  
 
Wij wensen iedereen alle goeds en gezondheid toe voor 2022!! 

2.2  KINDERACTIVITEITEN 
Weena Oskamp 

 

Als Kinder-Doe-Groep hebben we in het jaar 2021 weinig binnen-activiteiten gehad. Dat heeft 
ermee te maken dat we normaliter gebruik maken van de Sleutelbloem en dat kon nu niet, 
vanwege covid-19 restricties. We hebben gekeken hoe we kinderen op een andere manier 
konden benaderen. Dat is gelukt! En dan ook nog in samenwerking met bibliotheek Dom-
meldal. Hoe gaaf is dat?  
In de meivakantie hebben we een oproep gedaan, aan alle kinderen, om een eigen fantasiedier 
te maken. Ons getekend voorbeeld was de vierpotige, geschubde margrietvreter (dank aan 
Ciel):   
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en daar hebben de kinderen goed op gereageerd: 
 

 
 
Het doel was om materialen vanuit de natuur of thuis te gebruiken en een mooie naam erbij 
te bedenken. Ben benieuwd of we deze fantasiedieren gaan terugzien in onze natuur.  
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In dit jaar is het Jeugd IVN opgericht en daar zijn al een aantal buiten-activiteiten van geweest, 
met op zondag 26 september alweer de vijfde activiteit van het Jeugd IVN: het jaarlijkse Hak-
ken op de Hei! We hebben met de kinderen knetterhard gewerkt en een gedeelte van de hei 
bij de Heezerenbosch vrijgemaakt van dennen en berken. 
 

  
 
Na een korte uitleg door de Natuurwerkgroep konden we veilig aan de slag met de snoeischa-
ren en zagen. Meer dan 30 kinderen hebben met hulp van ouders, opa’s en oma’s enkele hec-
taren heide vrijgemaakt van bomen. Het weer was prachtig en door het harde werken gingen 
de jassen al snel uit. Na een korte pauze met wat drinken en iets lekkers ging iedereen weer 
aan de slag. Rond 12.00 uur was dit gedeelte van de Grote Heide weer klaar voor het najaar! 
Het resultaat mag er zeker zijn!  
 
We kunnen terugkijken op een mooie start van het Jeugd IVN en hopen dat in het aankomende 
jaar 2022 ook weer gebruik gemaakt kan worden van de Sleutelbloem. De kinderen zijn van 
harte welkom! 

2.3  GROEN VOOR OUDEREN 
Ruud Krielaart 

 

Voor het tweede jaar op rij heeft de werkgroep (zoals vele werkgroepen) te lijden gehad onder 
de corona. Vanwege de kwetsbaarheid van de doelgroep is in overleg met de zorgcentra be-
sloten om de distributie van de koffer en de natuurlijke materialen pas te hervatten als de 
organisaties daar zelf aan toe waren. Dat heeft ertoe geleid dat alleen de herfstkoffer werd 
bezorgd bij het woonzorgcentrum Nicasius in Heeze en bij Leenderhof en Molenschut in 
Leende. Zorgcentrum Marishof uit Maarheeze zag er dit jaar nog vanaf om de koffer in te zet-
ten. Ondertussen kijken de activiteitenbegeleiders van de zorgcentra uit naar de winterkoffer, 
hetgeen een stimulans is om er enthousiast mee door te gaan.  
Hopelijk kunnen de natuurkoffers volgend jaar weer volop ingezet worden. 
 
Bedankt, Ton en Weena! Jullie maken onze doelstelling waar: IVN is er voor jong en oud, groen 
en grijs. 

2.4  WANDELINGEN COÖRDINATIE  
Harrie van Litsenburg, Ruud Krielaart 
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Voor de werkgroep Wandelingen was 2021 een matig jaar. Vanwege de corona(maatregelen) 
konden minder wandelingen doorgaan dan normaal. Hierna een overzicht: 
 
Publiekswandelingen (82 deelnemers in totaal) 
Alleen in de maanden september en oktober werd er gewandeld. Aan de bomenwandeling in 
het beekdal namen 20 wandelaars deel, bij de paddenstoelenwandeling bij het crematorium 
waren 41 volwassenen en 21 kinderen aanwezig.  
 
Aangevraagde wandelingen (48 deelnemers in totaal) 
Dit jaar werd er drie keer op verzoek gewandeld.  
 
Kapellerput (177 deelnemers in totaal) 
Er werden 11 lunchwandelingen gehouden met 11 verschillende bedrijven/organisaties.  
 
Schoorsveld (42 deelnemers in totaal) 
Op het terrein van de natuurbegraafplaats hebben we twee wandelingen begeleid. De winter- 
en lentewandeling gingen niet door, de zomer- en herfstwandeling wel.  
 
Totaal 2021: 349 wandelaars 
 
Ook dit jaar konden wij weer een beroep doen op ons vaste groep natuurgidsen. Dankzij hen 
konden wij weer velen laten genieten van de natuur. Hartelijk bedankt! 

2.5  SCHOLENWERK  
Wilhelmien van de Paal 

De vertrouwde projecten, met schoolgidsen 
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We hebben vanwege de coronamaatregelen de projecten dit jaar moeten aanpassen. 
In de wintermaanden hebben we vaak digitaal vergaderd over de toekomst van het scholen-
werk, omdat we te weinig schoolgidsen hebben en de lesprogramma’s van scholen verande-
ren. 
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Maart De Boomfeestdag “Bomen maken Gezond” voor groep 7 en 7/8 
Door de coronamaatregelen kon deze dag niet doorgaan.    
 
Mei De alternatieve Boomfeestdag  
Er zijn door ORBIS diverse bijenhotels geplaatst om de biodiversiteit te vergroten in onze ge-
meente: deze insecten zijn verantwoordelijk voor de bestuiving van 80 % van onze planten. 
Daarom hebben we een PowerPoint over het leven van solitaire bijen als alternatief gekozen. 
Ook kregen de leerlingen van het IVN materiaal om zelf in de klas een bijenhotel voor de soli-
taire bijen te maken en een jeugdbijlage over deze insecten van het Brabants Landschap. Dit 
vonden de leerkrachten een creatieve oplossing: een leuke, boeiende PowerPoint voor de 
leerlingen en als kers op de taart zelf een bijenhotel maken.  
 
April Pinkeltje, een zaai-project voor de leerlingen van groep 1 en 2  
De leerkrachten kregen een informatiemap, een wandeling met opdrachten, de materialen 
voor het zaai-project en het verhaal over kabouter Pinkeltje. De leerkrachten mochten zelf 
bepalen wanneer ze het project zouden doen. De wandeling werd door enkele ouders uitge-
zet en weer andere ouders liepen samen met een groepje kinderen de route en deden met 
hen de opdrachtjes. Het mutsje van Pinkeltje zoeken blijft spannend voor de kinderen en ook 
is er steeds weer verwondering over hoe uit tuinkers en boontjes plantjes groeien. 
 
April Het ganzenspel, een natuurspel voor groep 4 
Het originele ganzenspel is met twee gidsen op basisschool De Triangel in Leende doorgegaan. 
Helaas was het niet mogelijk om het ganzenspel ook in Heeze te laten spelen. 
Als alternatief heeft één school een buiten-les over vogels gevolgd, in de buurt van de 
school. Deze les is gegeven door een schoolgids. 

 
Mei Het Boerderijproject voor groep 3 of 3/4  
Elk jaar zijn we welkom voor dit project bij kinderboerderij “De Hoeve” op Kempenhaeghe. 
Helaas kon dit nu ook niet. De beheerder nodigde de leerlingen met hun ouders van harte uit 
om in de grote vakantie naar de dieren te komen kijken, mits maatregelen dat dan zouden 
toelaten. We hebben als alternatief opdrachten met informatie over boerderijdieren gemaakt, 
die in de klas en ook in de omgeving van de school gedaan kunnen worden. Voor de buiten-
opdrachten kon de leerkracht de kinderen lege pakken en blikjes laten verzamelen, bijvoor-
beeld pak melk, vla, yoghurt, knakworst van de kip, rund, varken enz. Dit materiaal verstopte 
een ouder rondom de school en de leerlingen mochten het zoeken en bij het goede dieren-
plaatje zetten. Eventueel liet de leerkracht de kinderen vertellen wat de dieren zelf aten. Om-
dat in de buurt van de scholen ook de bijenhotels staan, hebben wij de leerkrachten ook de 
PowerPoint van de solitaire insecten gemaild, zodat de leerlingen wisten waarom die er staan. 

 
Juni Het waterproject voor groep 5 en 6 
Dit project is digitaal; er was een PowerPoint en werkbladen voor binnen- en buitenopdrach-
ten naar de groepen gestuurd. Helaas hebben weinig groepen het project gebruikt, omdat er 
geen ouders mochten helpen. 
 
Juni Project Eigen Dorp voor groep 8 
De rode kool proef van dit project is op vier scholen klassikaal uitgevoerd in groep 8. 
 
Juli Evalueren van projecten 
Gelukkig hebben de schoolgidsen elkaar, na lange tijd, weer kunnen ontmoeten, buiten op het 
Beempje van José. We hebben de projecten geëvalueerd, die we digitaal aan de scholen had-
den aangeboden. Uitgebreid werd besproken hoe leerkrachten met natuurouders samenwer-
ken, op de basisscholen Kindcentrum De Parel, de Dirk Heziusschool en De Trumakkers.  
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Het streven is dat uiteindelijk op alle basisscholen de leerkrachten samenwerken met natuur-
ouders. Onze gidsen blijven daarbij onmisbaar, want hun taken worden onder andere 

• helpen bij voorbereiding van een project dat de ouders samen met de leerkracht uit-

kiezen en daarna met de leerlingen doen  

• zo nodig verzamelen van informatie en materialen voor een project  

• uitleg geven bij een buitenactiviteit voor de leerlingen, over bijvoorbeeld paddenstoe-

len, de kringloop in een bos, in een waterpoel, enz. 

Het was een informatieve, gezellige avond, een fijn begin van de vakantie. 
Ook de natuurouders hebben zo het schooljaar op het Beempje kunnen afsluiten.  
 
Augustus  Wandeling voor de schoolgidsen  
Wij zijn het nieuwe schooljaar gestart met een wandeling door Leenderstrijp. Maria en Ma-
rijke hadden deze cultuurhistorische wandeling voorbereid. Maria vertelde enthousiast over 
bijzondere boerderijen: het zadeldak, de spinnenkop, de muizentanden, de hartjes in het 
metselwerk enz., waar de naam tiendschuur vandaan komt, het Kaetsveld met de gekandela-
berde lindeboom, de Sint-Janstros, de teuten die er woonden evenals de valkeniers. Marijke 
vulde soms enkele bijzonderheden aan. Ook vertelde Maria anekdotes uit de tijd dat ze in 
Leenderstrijp woonde. Na afloop hebben we buiten genoten van heerlijk gebak, onder an-
dere de beroemde Strijper vlaai, natuurlijk uit dorpswinkel Coöp Sint Jan in Leenderstrijp. 
 
September Het kabouter-pad voor groep 1 en 2 
De leerkrachten van basisscholen Sint Jan, De Talententoren, De Triangel, Merlebos en De 
Berkenschutse kregen een informatiemap, een wandeling met opdrachtenkaartjes en kabou-
ters. De kinderen mochten vooral hun zintuigen gebruiken en daarmee bijvoorbeeld padden-
stoelen ontdekken. De ouders hebben de route uitgezet en daarna gingen de kinderen in 
groepjes met hen lopen. Iedereen was heel enthousiast, ze hebben veel ontdekt in de buurt 
van hun school. De Sint Jan had zelfs een picknick-stop toegevoegd en het kabouterrecept, 
appelmoes, gemaakt. De kinderen van De Triangel waren in de groentetuin van de familie 
Simpkens geweest tijdens de wandeling. Zij zagen hier onder andere hoe aardappelen en rode 
bieten groeien.  
 
September Het project Heide voor groep 6  
Er is een begin gemaakt met overdracht van inhoud van de schoolprojecten naar de natuur-
ouders. In september hebben schoolgidsen samen met de natuurouders het heideproject ge-
daan. Dit was ook een leuke manier om elkaar te leren kennen. Daarna hebben enkele gidsen 
en natuurouders dit project met de leerlingen van De Trumakkers gedaan. 
 
September Het project Bos-Bodem voor groep 6 en 7 
Dit project is digitaal naar de betreffende leerkrachten gestuurd; een PowerPoint en werkbla-
den voor binnen- en buitenopdrachten. Helaas hebben weinig groepen het project gedaan, 
vanwege tijdgebrek en/of omdat het nu nog niet aansloot op hun programma. Op een later 
tijdstip willen ze het project samen met ouders doen. 
Het voordeel is dat de projecten digitaal naar de leerkrachten gestuurd worden. Ze kunnen 
dan zelf bepalen wanneer zij dit project doen samen met hulp van ouders. Ook kunnen ze altijd 
een beroep doen op de schoolgidsen om bijvoorbeeld bij een post uitleg te geven. 
 
November Project Eigen Dorp voor groep 8 
Helaas kon ook dit project op het laatst door corona niet doorgaan. 
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10 november Boomfeestdag voor groep 7 of 7/8 
 

  
 
Het thema was “Bomen maken Gezond”. De boomfeestdag kon in maart vanwege de corona 
niet doorgaan en was daarom verplaatst naar 10 november. Helaas hadden twee scholen op 
deze dag al een studiedag gepland. Er hebben drie scholen meegedaan, waardoor de enthou-
siaste leerlingen veel struikjes konden planten. Enkele gidsen van het IVN, vrijwilligers van de 
werkgroep Natuurbeheer en medewerkers van de gemeente hielpen de kinderen. Voor onze 
binnen-activiteiten mochten we gebruik maken van een ruimte van de firma Espe-Labeling 
aan de Boelakkers. Vanwege het mooie weer vond de uitleg over onder andere insecten, een 
vos, een reeëngewei, toch buiten plaats. Alle leerlingen kregen als beloning natuurlijk het lini-
aaltje met een appel, dat gesponsord was door AH. Het plantterrein aan het Maarheezerpad 
bij het industrieterrein “De Poortmannen” heeft er weer een mooi stukje houtwal bij. 

De projecten nieuwe stijl, met natuurouders 
 
Heide 
Trumakkers: 
Groep 6 van de Trumakkers wilde graag het heideproject doen. Drie schoolgidsen hebben dit 
project begeleid. Er waren drie posten waar een schoolgids over een onderwerp iets vertelde. 
Onderwerpen waren: het schaap, sporen op de heide en de bijen(kast). Onder begeleiding van 
ouders liepen de leerlingen van post naar post. Het was een andere manier van invulling van 
het heideproject, maar de organisatie verliep goed en iedereen was enthousiast. 
 
Kabouterpad          
De natuurouders van elke school hebben de route uitgezet en daarbij wat materialen neerge-
legd zoals spiegeltjes, loeppotjes en lepels. 
Kindcentrum de Parel:  
Er is gekozen om een route vlak bij school te doen. Daarvoor is als uitgangspunt de route van 
Pinkeltje gebruikt. De natuurouder heeft zelf aanpassingen gemaakt en de route uitgezet. 
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Voldoende hulpouders hebben de kinderen in groepjes meegenomen. Iedereen was erg en-
thousiast.  
Trumakkers: 
De route startte vanuit de school en is sinds vorig jaar aangepast. De route is daardoor korter 
geworden, maar heel leuk. Alle onderwerpen van het kabouterpad kwamen aan bod. Ook hier 
waren voldoende hulpouders om met de kinderen op pad te gaan en was iedereen enthou-
siast. 
Dirk Hezius: 
Het kabouterpad was zoals ook andere jaren in het wandelpark, waar veel paddenstoelen te 
zien waren. Ook is er een kikker gevonden. Veel hulpouders en enthousiasme bij de kinderen. 
 
Bos Bodem 
Evenals bij het project Kabouterpad hebben de natuurouders van elke school de route uitgezet 
en daarbij wat materialen neergelegd zoals spiegeltjes, loeppotjes en lepels. 
Kindcentrum de Parel 
De leerlingen van de groepen 3 en 4 zijn lopend naar de pastorietuin gegaan om daar op 
zoek te gaan naar bodemdiertjes, paddenstoelen en bladeren. Ook de bomen kwamen volop 
aan bod. De leerkracht en de natuurouders wilden de wandeling graag doen, maar wisten 
niet of het toch te ver zou zijn. De leerlingen zijn via het wandelpark naar de pastorietuin ge-
lopen. Iedereen was heel erg enthousiast en ze willen deze wandeling volgend jaar weer 
doen. 
Trumakkers: 
Een aantal groepen hebben wel de werkbladen gebruikt, maar geen wandeling gedaan. 
Dirk Hezius: 
Groep 3 en 4 zijn naar de pastorietuin gegaan en hebben daar veel bomen, paddenstoelen, 
bladeren en kastanjes gevonden. Een vader van een kind uit groep 3 heeft speciaal iets verteld 
over de mammoetboom die in de tuin staat. Hulpouders hielpen bij de wandeling. Iedereen 
was erg enthousiast. 
Groep 5 heeft een wandeling in het wandelpark gedaan waar twee gidsen waren. Een gids 
vertelde iets over de boom en een gids over de paddenstoelen, omdat die er heel erg veel 
waren! Af en toe kwamen er teveel groepjes tegelijk bij de gids waardoor ze even moesten 
wachten, maar de kinderen bleven heel enthousiast. 
Groep 6 is met de fiets naar de Herbertusbossen gegaan waar vier gidsen waren die iets ver-
telden over bodemdiertjes, paddenstoelen, de boom en de boomschijf. De leerlingen stelden  
veel vragen en waren enthousiast net als de ouders die de groepen begeleidden. 
 
Project Eigen Dorp 
Op het allerlaatste moment kon het Project Eigen Dorp in de oorspronkelijke vorm niet door-
gaan vanwege corona. Wel willen twee scholen (De Trumakkers en de Dirk Heziusschool) pro-
beren om dit project later in het schooljaar te doen. 
 
Boomfeestdag 
De Trumakkkers en de Dirk Heziusschool hebben mee gedaan met de boomfeestdag. 
Was een feestdag, de kinderen mochten veel struikjes planten omdat drie scholen afgezegd 
hadden vanwege een dan al gepland staande studiedag. Ook de activiteiten, het bekijken van 
onder andere insecten, vlinders, een vos, een gewei van een ree en de kop van een wild var-
ken, vielen in de smaak. 
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2.6  JEUGD IVN 
Stefanie van Heck 

 

Begin 2021 was er enkel een idee, een inspiratie die ik mocht voorleggen aan een voor mij 
volstrekt onbekend bestuur.  
Het idee om een jeugd IVN op te zetten, en ik zelf, werden beide enorm hartelijk ontvangen,  
ook al verliepen de eerste contacten allemaal via live vergaderingen op de computer.  
Na een paar maanden van elkaar leren kennen en voorbereiding was daar dan onze allereerste 
activiteit in juni: de slootjesdag. Tientallen enthousiaste kinderen schreven zich in, even zo 
enthousiaste IVN-ers kwamen assisteren en vele waterbeestjes werden geschept en bestu-
deerd.  
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Een nieuw jeugd IVN in Heeze-Leende werd hiermee duidelijk op de kaart gezet.  
In samenwerking met de kinder-doe-groep en vele gidsen is er van juni tot en met november 
elke maand een activiteit voor de jeugd in de leeftijd van 6 tot 12 jaar georganiseerd.  
Dat het een zeer geslaagd try-out jaar was mag duidelijk zijn, want in 2022 gaan we overtui-
gend van start met maar liefst twintig nieuwe jeugdleden en vijf begeleiders.  
Dit alles met enorm veel dank aan Geert, Petra en Ineke, die het jeugd IVN in razend tempo 
hebben weten te realiseren met al hun enthousiasme en kennis. Aan alle begeleiders die heb-
ben bijgedragen aan de organisatie van de activiteiten. En zeker ook aan alle gidsen die de 
activiteiten tot een waar succes hebben gemaakt en de kinderen elke keer weer hebben weten 
te boeien met al hun informatie en verhalen. En de fotografen natuurlijk, die de activiteiten 
op beeld hebben vastgelegd! 
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2.7  FOTOGRAFIE 
Harry Dumoulin 

 

 
 

De fotowerkgroep is in haar activiteiten in het begin van het jaar gehinderd door coronamaat-
regelen en lockdown. Onze bijeenkomsten in de Sleutelbloem konden niet doorgaan en we 
hebben minder dan in andere jaren gezamenlijke foto-excursies gehad. Echter, met een afge-
sproken thema als leidraad zijn er toch door de individuele fotografen in deze tijd veel foto’s 
gemaakt. In Zoommeetings hebben we die foto’s bekeken en besproken. 
In juni, toen weer meer mogelijk was, zijn we begonnen met het fotograferen voor het Jeugd 
IVN. Een zevental activiteiten zijn door de werkgroep vastgelegd. De foto’s worden gebruikt 
voor PR-doeleinden. 
In augustus hebben we de foto-expositie in het gemeenschapshuis van Sterksel ingericht. Daar 
hebben de foto’s twee maanden gehangen. Het is nu wachten op de mogelijkheden die we in 
2022 krijgen in Leende, in dorpshuis de Schammert. 
Op 23 oktober zijn door drie leden van de fotowerkgroep de jubileumfestiviteiten gefotogra-
feerd. Een deel van de foto’s die dat heeft opgeleverd staat op de website van onze IVN afde-
ling. 
Omdat de verzameling foto’s gestaag groeit, zijn we er sinds kort mee begonnen om ze duide-
lijker te archiveren. Op die manier proberen we te bereiken, dat IVN-leden voor benodigd fo-
tomateriaal makkelijker hun weg vinden op de OneDrive van onze vereniging. 

2.8  TENTOONSTELLINGSWERKGROEP  
Els Smedema-van Zaanen, Marleen Hoogendan, Ciel Broeckx  
 
Na jaren een “slapende” werkgroep te zijn geweest, we hebben weleens overwogen de groep 
op te heffen, zijn we dit jaar weer actief geworden. 
In het voorjaar zijn we door Dr. Liebregts uitgenodigd om zijn gedeelte van de praktijk op Stra-
brecht 18 te Heeze in te richten met een kleine tentoonstelling/expositie. 



 

17 

Een geweldig aanbod, maar omdat de groep nog maar uit twee personen bestond en we dat 
te weinig vonden, hebben we eerst heel gericht gevraagd of Marleen Hoogendam bij onze 
groep wilde. En dat wilde ze! Aan de slag dus. 
 
De eerste expositie zit er inmiddels al weer op. Het onderwerp was bos. Van 27 augustus tot 
en met 15 december hebben foto’s en platen met dit onderwerp in de wachtkamer gehangen. 
We maakten gebruik van de oude posters die we gedurende dertig jaar hebben getekend, van 
de posters uit de Sleutelbloem en van wat we privé hebben liggen.  
 
Inmiddels hebben we al weer gewisseld. Het onderwerp is de beek. Hier hebben we o.a. ge-
bruik kunnen maken van de foto’s van de fotowerkgroep. Dat willen we in de toekomst vaker 
gaan doen. En er is natuurlijk ook gebruik gemaakt van het eindrapport van de soorteninven-
tarisatie in het beekdal van de Kleine Dommel dat in het jubileumjaar van IVN Heeze-Leende 
is gemaakt. 
 
Vanwege Corona en het besloten karakter van een wachtkamer is de expositie alleen te be-
zichtigen voor mensen die bij de dokters moeten zijn. 
 
Op 23 oktober heeft IVN Heeze-Leende alsnog zijn 50 jarig jubileum gevierd in de Kapellerput 
in Heeze. De tentoonstellingswerkgroep heeft daar de zaal en receptieruimte des IVN’s inge-
richt. 
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3 NATUUR(WERK)GROEPEN 

3.1  GENTIAANBLAUWTJE 
Leo van Bossum 

 

In tel-plot Waschven en Molentje zijn ook in 2021 geen eitjes van het gentiaanblauwtje waar-
genomen. Het ziet er somber uit: de laatste keer dat er eitjes zijn geteld dateert al van 2015. 
Maar er is hoop, want dit jaar zijn niet ver buiten de plots volgens de Vlinderstichting wel eitjes 
geteld. Mooi is ook dat de werkgroep is uitgebreid met drie nieuwe leden: Marion den Boer, 
Annie van den Eijnden en Hanny Cuijten. Wij zijn nu weer een werkgroep met vier leden die in 
2022 klaar zijn om ook buiten de plots waar wel eitjes waargenomen zijn te mogen tellen. 
(moet nog geregeld worden met Staatsbosbeheer). In juli hebben we met onze voorzitter Ben 
en boswachter ecologie Bjorn de twee telplots bezocht, die door de hoge waterstand helaas 
niet betreden konden worden. In plot Waschven is nog een mooie waarneming gedaan: we 
vonden een rups van de kleine nachtpauwoog.  
 

 

3.2  AMFIBIEËNWERKGROEP 
Eelco Hoogendam 

 

Algemeen 
Ook in 2021 waren de activiteiten van onze groep beperkt door de corona, alhoewel minder 
dan in 2020. De cursus in het kader van het 50-jarig jubileum is wederom uitgesteld; hopelijk 
gaat het in 2022 eindelijk lukken. De amfibieën zijn veilig overgezet bij de Somerenseweg. De 
inventarisaties in de poelen op de Strabrechtse Heide zijn uitgevoerd en de rugstreeppadden 
in dit gebied zijn geteld. De natuurbruggen zijn – nadat de avondklok was opgeheven – bezocht 
en de boomkikkers op Valkenshorst zijn geteld. 
Ik licht enkele zaken hieronder toe. 
 
Amfibieëntrek Somerenseweg 
In 2021 hebben we weer volop amfibieën overgezet op de Somerenseweg, met uitzondering 
van de enige winterweek, toen de amfibieën (en de tellers) zich niet lieten zien. 
Nog steeds mogen we het scherm met recht een amfibieënscherm noemen: gewone padden, 
bruine kikkers, groene kikkers, alpenwatersalamanders, kleine watersalamanders, rugstreep-
padden en heikikkers zijn gered en veilig overgezet. 
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De resultaten van de overzetacties van de afgelopen jaren hebben geleid tot de aankondiging 
van de gemeente Heeze-Leende om een aantal amfibieëntunnels te financieren; als cadeau 
voor het 50-jarig bestaan van het IVN Heeze-Leende. Een mooi gebaar, waaruit blijkt dat ook 
deze gemeente belang hecht aan een veilige oversteek voor amfibieën. Een welgemeend 
dankjewel is hier op zijn plaats. 
Zodra de weg met de amfibieëntunnels is gerealiseerd is het overzetten niet meer nodig, al-
thans, dat hopen we. We zullen sowieso steekproefsgewijs monitoren of de amfibieën daad-
werkelijk gebruik maken van de tunnels. 
 
Poelen Strabrechtse Heide 
Op verzoek van Staatsbosbeheer zijn alle poelen op de Strabrechtse Heide (13 stuks) door ons 
bezocht. 
In twee poelen zit helaas de Amerikaanse hondsvis; amfibieën vinden dit niet leuk. 
In alle andere poelen hebben we wel salamanders aangetroffen. Soms maar een enkele, maar 
in één van de poelen hadden in totaal 41 salamanders de weg gevonden naar onze fuik (zie 
foto). 
 

 
 
Boomkikkers Valkenhorst 
De boomkikkers van Valkenhorst zijn weer geteld en de resultaten waren prima. Er zijn veel 
roepende boomkikkers gehoord in het voorjaar. Bijzonderheid is dat de boomkikkers inmid-
dels de A2 zijn overgestoken en nu ook op de Groote heide meerdere keren gehoord zijn. 
In 2021 is ook de eerste boomkikker waargenomen op de natuurbrug over de A2 (zie foto). 
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Natuurbruggen 
Nadat de avondklok was opgeheven hebben we ook in 2021 de natuurbruggen enkele malen 
kunnen bezoeken. Over het algemeen zijn de resultaten positief, maar dan met name bij de 
natuurbrug over de A2. De natuurbrug over de N396 is duidelijk minder in trek. 
De droogvallende poelen op de flanken van beide natuurbruggen blijven ons zorgen baren. 
 
Alle verzamelde gegevens zijn doorgegeven op www.telmee.nl en aan de terreinbeherende 
organisaties. 

3.3  FLORAWERKGROEP 
Henk Groenemans 

 

2021 was een gek jaar met al die coronamaatregelen. 
Als werkgroep hebben we er ons goed aan gehouden. 
Als het niet kon, gingen we niet. Kon het wel, dan hielden we ons goed aan de afspraken 
door in het veld afstand te houden tot elkaar. 
 
De studieavonden zijn dit jaar allemaal komen te vervallen. 
Het excursieschema werd aangepast. In de tijd dat we mochten zijn we elke week gegaan. 
Al met al hebben we elf gebieden bezocht, waarvan enkele meerdere keren. Sommige leden 
van de werkgroep zijn alleen het veld in gegaan en hun gegevens werden dan ook verwerkt. 
 
Gegevens over 2021: 
 12  excursies  
466  planten op naam gebracht 
237 verschillende planten 
 49  aandacht- / rode lijst soorten 
150 uren in het veld geweest.  
 

http://www.telmee.nl/
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We zijn in de volgend gebieden geweest: 
Brandtorenven, de Waarden, ecoduct over de A2 en de Valkenswaardseweg, Boschlaan, wei-
landen langs de Rul, Strijper Aa, Spinsterberg, ’t Heike, Veeven en Paddenven. 
 
Alle gegevens van onze jaarlijkse inventarisaties worden doorgegeven aan Floron. 
Verder krijgen ook Staatsbosbeheer, Brabants Landschap en Brabant Water onze inventarisa-
tiegegevens van hun gebieden. 
Ons jaarprogramma wordt ook elk jaar naar hen toe gestuurd en we vragen daarbij hun toe-
stemming om daar te mogen inventariseren. 
 
Verder wil de werkgroep de terreinorganisaties bedanken voor hun toestemming om op hun 
terreinen te mogen inventariseren.  

3.4  VOGELWERKGROEP  
Jan de Vries 

 

Ook de activiteiten van vogelwerkgroep De Spotvogel werden ten dele negatief beïnvloed 
door de coronapandemie. Omdat vogeltellingen meestal door kleine groepen worden gedaan, 
konden die wel doorgaan.  
  
Enkele leden van de werkgroep hebben ook in 2021 tijdens vele bezoeken aan de Strabrechtse 
Heide broedvogels geïnventariseerd. Dat gebeurt al bijna een halve eeuw.  
Harrie Dumoulin, Rien Swinkels, Jan van de Laar, Wim Middel, Ineke Thijs en Geert Engels heb-
ben hier vele uren in gestoken. Het verslag volgt in 2022.  
  
Ook zijn er in 2021 weer huis- en oeverzwaluwen in Heeze en Leende geteld. Dit gebeurt al 
sinds 1994. Jan van de Laar, Marion van den Boer, Annie van den Eijnden en Hannie Cuijten 
hebben dit weer voor hun rekening genomen. Het verslag is bijna klaar.  
  
Gedurende de winterperiode zijn er weer twee simultaantellingen van de klapekster op de 
Strabrechtse Heide geweest. Daar hebben veel leden van de vogelwerkgroep aan meegedaan.  
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Leden van de Spotvogel hebben tellingen uitgevoerd in het kader van het Agrarisch Natuurbe-
heer. 
 

 
 
De zaterdagse excursies stonden op een laag pitje, omdat het voortdurend niet was toege-
staan met grotere groepen het veld in te gaan. Bovendien hebben we ervoor gekozen niet met 
meerdere mensen in één auto te gaan zitten. Omdat sommige mensen niet autorijden of zelf 
geen lange afstanden willen rijden, hebben we er voor gekozen naar gebieden in de omgeving 
te gaan. We zijn dit jaar wel enkele keren met elkaar op pad gegaan. Bijvoorbeeld naar de 
visvijvers in Valkenswaard, het Rulse Laarzenpad, Mariahof, Gijzenrooi en de Banen. 
 
Daarnaast zijn mensen in groepsverband en individueel naar het 1000-soortengebied gegaan. 
 
Omdat het het grootste deel van het jaar niet mogelijk was om bijeen te komen in de Sleutel-
bloem, zijn ook de binnen-activiteiten grotendeels geschrapt. We zijn in oktober één keer bij 
elkaar geweest om de vroege vogelswandeling in de steigers te zetten, zodat we daar meteen 
mee aan de slag zouden kunnen gaan, zodra versoepelingen van coronamaatregelen dat weer 
toelaten.  
 
We hebben tijdens die vergadering ook met elkaar afgesproken dat we op zoek gaan naar 
meer vogeltellers die het werk tot in lengte van jaren voort kunnen zetten. Na een oproep in 
de media hebben zich meerdere mensen gemeld. Met hen is afgesproken dat we zo mogelijk 
in januari of februari met elkaar om tafel gaan.  
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3.5  BOMENWERKGROEP  

Will Mijs 

 

 
 
Voor de bomengroep is 2021 door omstandigheden een jaar geworden met weinig activitei-
ten. Als groep zijn we er maar zes keer op uit gegaan om van bomen te genieten en/of ze te 
determineren.      
 
Pas in juni zijn we als groep dit jaar voor het eerst op pad gegaan. We zijn toen gaan kijken 
naar de Oude Strijper Aa onder Leenderstrijp. In het voorjaar is deze beek in zijn oude glorie 
hersteld, maar de beek meandert nu nog door een nog kaal landschap, omdat de beek bege-
leidende begroeiing ontbreekt. De wandeling mislukte grotendeels, omdat de dag ervoor 40 
mm regen was gevallen en veel stroken langs de beek waren gefreesd om er een bloemmeng-
sel in te zaaien. Eén grote modderpoel dus. We zagen dat er veel wilg en els als struiken waren 
aangeplant. De aangeplante bomen gaan we op een andere keer bekijken. 
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In juli zijn we gaan kijken naar de bomen rondom Kapellerput in Heeze. Mooie rode beuken 
staan er in het gazon aan de voorzijde. En in het beekdal van de nabij gelegen Sterkselse Aa 
staan imposante dikke zomereiken en enkele tamme kastanjes. Langs de vijver achter de Ka-
pellerput enkele voor ons onbekende struiken. Takje meegenomen en thuis in de boeken kom 
ik er achter dat het zwarte appelbes (Aronia melanocarpa) is. 
 
In augustus een rondwandeling in Leende over de recreatievelden achter het sportpark in 
Leende. Daar staan veel inlandse bomen, meer dan 25 soorten, en in 2022 hebben we daar de 
publiekswandeling van de bomengroep gepland. 
 
In september was de bomengroep actief als gidsen bij de publiekswandeling bij het beekdal 
van de Groote Aa bij de Strabrechtse Heide. Een 20-tal belangstellenden zijn daarbij meege-
wandeld om te gaan kijken hoe bomen en struiken omgaan met natte voeten in het beekdal 
en droogte op de hei. Opmerkelijk vond ik de vondst van een wegedoorn (Rhamnus cathar-
tica). Voor mij was het de eerste keer dat ik deze struik aantrof in de gemeente Heeze-Leende. 
En op het eind van de wandeling werden we als gids gewezen op enkele witte elzen (Alnus 
incana) die in de buurt van de parkeerplaats langs de Rul zijn aangeplant. 
 
Op 30 oktober een morgen in de Sleutelbloem. Hoe gaan we verder met de inventarisatie van 
de “oude” bomen in het buitengebied van de gemeente. Sinds 1997 hebben Loes in Heeze en 
ik in Leende, deze bomen gelokaliseerd en gefotografeerd. We zijn nu klaar, maar ook weer 
niet. Er zullen bomen weg zijn en er zijn bomen die nu wel oud genoeg zijn om op de bomenlijst 
te vermelden. Hoe gaan we hier mee verder? Nog geen oplossing gevonden. 
 
In december wandelden we vanuit de Sleutelbloem naar de Strabrechtse Dijk om te gaan kij-
ken naar de eerste bomen die Loes op haar lijst gezet heeft. Ze staan er nog. In de buurt van 
de Rielloop vinden we enkele zomereiken die in aanmerking komen om op de bomenlijst ver-
meld te worden. We meten de dikte van de stam op (op 1.3 meter hoogte) en schatten de 
hoogte van de bomen. Terug in de Sleutelbloem nog een kop koffie, dan houdoe en tot het 
volgende jaar. 
 
Ter afronding een spreuk van Confusius: 



 

25 

De beste dag om een boom te planten was 30 jaar geleden. Maar de op een na beste dag is 
vandaag. 

3.6  NATUURBEHEER 
Theo Sonnemans 

 

Ook dit jaar hebben we weer 14 zaterdagochtenden en een paar extra ochtenden (senioren-
groep) gewerkt voor Brabants Landschap, de gemeente Heeze-Leende en Staatsbosbeheer. 
Daarnaast zijn we begonnen met werkzaamheden voor Brabant Water. 
 
De wilgen langs de Kleine Dommel en het Peelven (Sterksel) zijn weer geknot. 
 

 
 
Nabij het Heezerven zijn weer berk en grove den verwijderd, zodat de heide zich daar op ver-
schillende plekken goed kan ontwikkelen. 
Op de Strabrechtse Heide is op verschillende plaatsen berk en grove den verwijderd. Ook bij 
de natuurbrug over de A2 is de heide grotendeels opgeschoond. 
De poel in het stroomgebied van de Kleine Dommel, nabij de A2, is deels vrijgezet van berken-
opschot. 
De heide bij het Kiezelven en de Braakhuizense Heide is ook ontdaan van vooral grove den. 
Verder zijn er struiken en bomen geplant in de weides van de Lange Bleek langs de Someren-
seweg. 
In het oppompgebied van Brabant Water nabij de Huisvenseweg zijn we begonnen met het 
verwijderen van Amerikaanse bosbes en berk. In dit opvallende bremveld moeten open ruim-
tes gecreëerd worden voor de levendbarende hagedis die daar voorkomt. 
 
Dit jaar hebben we ook weer ondersteuning verzorgd bij de boomplantdag en de doedag “hak-
ken op de heide” voor de kinderen.  
 
Het ledenbestand is uitgebreid met nieuwe leden, maar gezien de gezondheidsrichtlijnen heb-
ben we gemiddeld met tien enthousiaste mensen op de zaterdagochtenden gewerkt, met veel 
tussenruimte onderling. 
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3.7  MILIEU & LANDSCHAPSBEHOUD 
Henk Groenemans 

 

Het was een jaar vol afspraken en afzeggingen. Toch zijn we enkele keren, toen het mocht, bij 
elkaar gekomen met de nodige voorzorgsmaatregelen. Regelmatig hebben we telefonisch 
contact met elkaar gehad. Verder hebben we deelgenomen in Teams-overleggen met diverse 
organisaties. 
Ook hebben we dit jaar een keer overleg gehad met één van de wethouders, over een deel 
van onze agendapunten. 
 
Ondanks de corona is onze werkgroep dit jaar uitgebreid met drie personen, één persoon 
heeft de werkgroep verlaten. 
 

We zijn als werkgroep met de volgende zaken bezig geweest: 
vergunningen Poort 43, logistiek centrum op Poort 43 
zonneparken in Leende  
centrumplan Heeze  
bestrijding processierups 
wildzwijn populatie in onze gemeente 
bestemming voormalig VIC-terrein  
gemeenteraadsverkiezing 2022  
bomen langs de randweg die nu in een wei staan  
educatieve bijeenkomst met nieuwe bewoners in onze gemeente  
verplichte erfbeplanting rond gebouwen  
klimaatbeleid 
Cijnsgoed 7 
omgevingsvisie en omgevingstafel  
energietransitie, energiecorridor langs de A67, zienswijze RES  
gemeentelijk informatievoorzieningen 
diverse kap- en omgevingsvergunningen 
contacten met de dorpsraad Sterksel  
halfjaarlijks overleg met de wethouder 
uitbreiding camping Heezerenbosch 
aanleg van een bouwplaats BrabantseDag in Natuurnetwerk Brabant. 

 

 
 

Toelichting bij enkele onderwerpen: 
 
Kloostervelden 
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In 2020 had onze werkgroep bezwaar gemaakt tegen een bouwvergunning. In de omgevings-
vergunning werd nergens over de bomen gesproken, terwijl er toch bomen gekapt moesten 
worden. 
Wij werden uitgenodigd voor een gesprek. Tijdens dat gesprek konden we niet voorkomen dat 
er bomen gekapt zouden worden, maar er worden wel twee grote bomen verplaatst. Dit is 
ondertussen al gebeurd. Nu maar hopen dat de verplaatste bomen het halen. Wij denken van 
wel. 
 
Poort 43 
De werkgroep heeft een brief geschreven naar Poort 43 en in afschrift aan de gemeente en de 
provincie naar aanleiding van een ongeval met een gescheurde mestzak. Hierin hebben we 
onze bezorgdheid kenbaar gemaakt over de aaneenschakeling van slordigheden en fouten. De 
provincie heeft mede naar aanleiding hiervan Poort 43 een forse waarschuwing gegeven.     
 
Mogelijke komst van logistiek centrum naar Poort 43 
Hierover hebben wij ook een brief geschreven naar de gemeente met daarin veel vragen. Hoe 
kan het dat de gemeente wél overleg voert met Poort 43 over nieuwe plannen voor een logis-
tiek centrum, terwijl de provincie een brief heeft geschreven dat er eerst een complete aan-
vraag voor een revisievergunning moet worden ingediend, voordat er verder meegewerkt kan 
worden aan nieuwe ontwikkelingen? 
 
Kapvergunning. 
Omdat er een nieuwe omgevingswet komt en de oude regelingen onduidelijk en niet inzichte-
lijk waren, is het raadzaam deze gelegenheid aan te grijpen om nu ook de regelingen rondom 
de kapvergunning aan te passen. Onze werkgroep heeft hiervoor een opzet gemaakt in de 
vorm van een inzichtelijke beslisboom met een voorstel voor vereenvoudiging van de proce-
dure. 
 
Verplichte erfbeplanting rond gebouwen 
Bij een fietsronde door het buitengebied van onze gemeente constateerde onze werkgroep 
dat 95% niet was aangeplant. Dit hebben wij bij het wethoudersoverleg aangekaart. 
 
Aanleg van een bouwplaats BrabantseDag in Natuurnetwerk Brabant 
Op het industrieterrein liggen onder andere bouwplaatsen voor wagens van de BrabantseDag. 
Nu wil de gemeente één bouwplaats verplaatsen naar een lokatie in het Natuurnetwerk Bra-
bant langs de Somerenseweg. De werkgroep gaat hierover een brief schrijven naar de ge-
meente, omdat het merkwaardig is dat dit zomaar blijkt te kunnen. 
 
Energie  
De sub-werkgroep energie heeft een presentatie opgesteld met een tiental verbeterpunten 
voor de Regionale Energie Strategie van de Metropool Regio Eindhoven. Deze verbeterpunten 
zijn ingebracht in de gemeenteraad. Daarna zijn deze verbeterpunten in overleg met de be-
sturen van de samenwerkende IVN’s in de regio, namens dit regio-overleg, ingebracht bij de 
MRE en besproken met de stuurgroep. Eén van de aanbevelingen, die overgenomen is door 
zowel de gemeente als de MRE, was het advies zwaar in te zetten op de mogelijkheden van 
innovatie in deze regio.        
 
Al met al toch een enerverend jaar. 
 
Hierbij wil ik ook de werkgroep en het bestuur bedanken voor hun medewerking en we kijken 
uit naar wat er in 2022 op ons bordje komt. 
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3.8  BIBLIOTHEEK, INFORMATIE & IVN WINKEL  
Loes Keijsper 

 

In 2021 was het gebruik van de Sleutelbloem door de periodes van lockdown minder. Iets 
minder dan honderd maal was er een vergadering of bijeenkomst van werkgroepen. 
 
De bibliotheek werd verrijkt met twee boeken: “Verweven leven”, de verborgen wereld van 
schimmels, van Merlin Sheldrake, en “Insectenrijk”, het grootse leven van kleine beestjes, van 
Aglaia Bouma. Interessante boeken, zoals onze bibliotheek er vele bevat.  
We zijn nu ook gelinkt aan bibliotheek Dommeldal. Er is een regeling voor de uitleen. 
Regelmatig was er uitleen van onze tijdschriften, bijvoorbeeld De Levende Natuur. 
Op de website staat een overzicht van onze ruim 600 boeken. 
 
Eenmaal was de poetsploeg actief, waarvoor dank. 
 
Aan de buitenzijde is de klimop gesnoeid en ons IVN-embleem schoon gemaakt. 
 
Hopelijk kunnen we in 2022 op woensdag meer mensen te woord staan. 

3.9  1000-SOORTENJAAR 
Geert Engels 

 

In de maanden januari, februari en maart zijn Hans Teeven, Ruud Krielaart en Geert Engels 
druk geweest om alle gegevens die in het soortenjaar (2020) verzameld zijn in de data van 
waarneming.nl op een inzichtelijke manier beschikbaar te maken voor geïnteresseerden. 
 
Het verslag bevat na een inleiding door Ben Pollmann beschrijvingen van het gebied en de 
gehanteerde methode, de resultaten van de inventarisatie van de diverse soortgroepen, aan-
bevelingen voor de eigenaren/beheerders van het gebied en enkele bijzondere verhalen. 
Aan een aantal van onze waarnemers is gevraagd een bijdrage te leveren. Waterschap de 
Dommel (Mark Scheepens), Brabants Landschap (Mari de Bijl), Staatsbosbeheer (Rick Verrijt), 
KNNV-Eindhoven (Han Monteiro), maar ook specialisten zoals Ton Hermans, Marc de Mooij, 
Mark Scheepens, Piet Tutelaers, David Tempelman en Pieter van Bruegel hebben dat gedaan. 
Ook Annette Coomans heeft haar ervaringen als waarnemer met ons gedeeld.  
Het lijvige verslag (177 pagina’s A4) is verfraaid met heel veel foto’s van waargenomen soor-
ten. Tot slot bevat het document tabellen met daarin alle waargenomen soorten. 
 

 
 
In april zijn er drie informatie-avonden voor belangstellenden gehouden. Als gevolg van de 
coronamaatregelen moesten deze online gehouden worden. Hiervoor hebben we een presen-
tatie gemaakt en deze hebben we besproken met gemeentebestuurders, beheerders en leden 
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van onze afdeling. Ben zorgde voor de inleiding en Hans en Geert hebben de presentaties voor 
hun rekening genomen. De toehoorders waren erg te spreken over het verslag en het vele 
werk dat daaraan vooraf is gegaan door alle inventariseerders (163 personen of groepjes van 
personen).  
Het verslag is ook in boekvorm verschenen en aangeboden aan de beheersorganisaties en het 
gemeentebestuur. Onze burgemeester heeft er een in ontvangst mogen nemen van Ben en 
Geert. 
 

 
 
Het document is nog te downloaden: verslag soortenjaar. 
 
Omdat het gebied nog flink in ontwikkeling is, hebben wij met waarneming.nl afgesproken dat 
we nog tot 2030 waarnemingen kunnen blijven invoeren. Het streven is om over enkele jaren 
dit weer gedurende een jaar groots aan te pakken en daarmee de verschillen inzichtelijk te 
maken. 

https://www.ivn.nl/afdeling/heeze-leende/soortenjaar-2020
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4 PR EN COMMUNICATIE 

4.1  PR & COMMUNICATIE 
Ruud Krielaart  

 

Het werkgebied omvat de volgende onderdelen:  
1. Website 

2. Groene Blaadje 

3. Nieuwsbrief 

4. Persberichten 

5. Lezingen 

6. Brochures 

Ad 1 Website 
Webmaster Anne Groenewegen heeft de website zoals gewoonlijk zeer accuraat bijgehouden. 
Ook dit jaar was onze site steeds actueel en attractief, een visitekaartje naar buiten! Volgend 
jaar ondergaat de landelijke website van het IVN een gedaanteverandering en dus ook die van 
IVN Heeze-Leende. Op dit moment is daar nog weinig over bekend, dus daarover volgend jaar 
meer. 
De gebruikers van de website kwamen uiteraard uit Nederland (overgrote deel uit Heeze en 
Eindhoven) en uit België. Opvallend was dat een aantal hits uit Rotterdam kwam en zelfs en-
kele uit de USA (!). Wij hebben de indruk dat de meeste bezoekers ouder dan 65 jaar zijn, 
hetgeen misschien geen verrassing is. Toch wordt de website door alle leeftijdsgroepen be-
zocht, met name de rubriek activiteiten. 
Pagina’s die in het afgelopen jaar goed bezocht werden zijn die van de insectenhotels, het 
soortenjaar, de wandelingen en de activiteiten in het algemeen. Het is opvallend dat juist de 
pagina’s met inhoudelijke informatie (insectenhotels, soortenjaar), oftewel de zaken waar IVN 
voor staat (behoud van de natuur) goed bezocht werden. De redactie van de website vindt dat 
een mooi gegeven en een stimulans om in het komende jaar door te gaan met het delen van 
dit soort informatie. 
 

 
 
Ad 2 Groene Blaadje 
De redactie was ook dit jaar in goede handen bij Klaasje Douma. Ons blad voldeed ook nu weer 
aan de interne en externe doelstelling: ledenbinding binnen de vereniging en visitekaartje naar 
buiten.  
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Er zijn dit jaar twee Groene Blaadjes verschenen: het lentenummer en het herfstnummer. Het 
zomernummer is vervallen vanwege het gebrek aan kopij doordat de meeste activiteiten stil-
lagen door de corona. Het herfstnummer stond in het teken van de jubileumviering op 23 
oktober.  
Ongeveer 60% van de leden ontvangt het blad digitaal, 20% krijgt het zowel op papier als digi-
taal, de overige 20% krijgt het Groene Blaadje op papier thuisbezorgd.  
Het jaarverslag over 2020 is voor de eerste keer uitsluitend digitaal verschenen. De cover van 
het Groene Blaadje werd zoals gewoonlijk weer verzorgd door Ciel Broeckx, waardoor de uit-
straling naar buiten weer uniek was.  
Dank aan Ans Loeters en de bezorgers die de distributie van het blad weer voor hun rekening 
namen. En verder natuurlijk dank aan iedereen die een inhoudelijke bijdrage heeft geleverd in 
het afgelopen jaar. 
 
Ad 3 Nieuwsbrief 
In 2021 zijn 20 nieuwsbrieven uitgebracht. Naast de maandelijkse nieuwsbrieven waren er ook 
veel extra nieuwsbrieven. De nieuwsbrief werd per uitgave naar ruim 300 personen verstuurd, 
waarvan +/- 240 eigen leden en (voormalige) donateurs. Iedere nieuwsbrief werd naar +/- 65 
externe relaties verstuurd. Het leespercentage lag steeds rond de 70% (hetgeen hoog is voor 
een nieuwsbrief in het algemeen). Als de brief uitsluitend intern nieuws bevatte, dan werd 
deze soms alleen naar de leden gestuurd en lag het leespercentage hoger. 
 
Ad 4 Persberichten  
Totaal zijn er 20 verschillende persberichten verstuurd naar de media (kranten, websites). Dat 
is minder dan normaal omdat er slechts twee publiekswandelingen waren. Daar staat tegen-
over dat er ongeveer 8 berichten gerelateerd waren aan het jubileum c.q. soortenonderzoek. 
Een even groot aantal berichten betrof een nieuwe activiteit, het Jeugd IVN. 
  
Ad 5 Lezingen 
Er werd één lezing georganiseerd, de wolvenlezing van Johan Mees. Hoewel er reeds 150 kaar-
ten waren verkocht, kon de lezing op het laatste moment niet doorgaan door de aange-
scherpte coronaregels. De lezing is nu gepland op donderdag 24 maart 2022. 
 
Ad 6 Brochures 
In 2021 zijn 5 brochures gemaakt, voor het grootste deel voor de opstart van het Jeugd IVN. 
Voor volgend jaar is een update gepland van alle folders. 
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5 BESTUUR 

5.1  HET BESTUUR 

5.1.1 Samenstelling bestuur 
In 2021 is het bestuur versterkt met een tweede algemeen bestuurslid.  
De samenstelling werd als volgt: 

- Ben Pollmann, voorzitter 
- Petra Leeuwestein-Verbeek, secretaris 
- Geert Engels, penningmeester 
- Ko Dousma, algemeen bestuurslid 
- Paul Gerits, algemeen bestuurslid. 

Een verdere uitbreiding, bij voorkeur door een vrouw, blijft gewenst om de toenemende be-
stuurstaken goed te kunnen blijven vervullen. 
Ondanks corona heeft het bestuur alle maandelijkse vergaderingen, op één na, kunnen hou-
den. Drie daarvan vonden via Teams plaats. 

5.1.2 Doelen voor 2021 
Wat was het een mooi feest, ons 50-jarig jubileum, en wat hebben alle vrijwilligers van de 
jubileum-commissie er met hun inzet een mooi geheel van gemaakt. Dank aan allen die hier-
aan meegewerkt hebben. Er is al wéér een jaar versteken waarin we te maken hebben gekre-
gen met vele covid-beperkingen, die ons allen echter inventiviteit gebracht hebben om toch 
het vele en mooie werk van en voor ons IVN Heeze-Leende zo goed mogelijk door te laten 
gaan.  
 
Even 2021 in covid-maatregelen samengevat: 
januari – avondklok 
februari – verlenging lockdown 
maart – derde golf 
april – eerste stap naar heropening 
mei – einde lockdown in zicht 
juni/juli – samenleving gaat weer open 
november – weer strengere maatregelen 
december – nieuwe lockdown. 
 
Ondanks dit alles hebben alle werkgroepen, commissies en leden er een mooi jaar van ge-
maakt met vele activiteiten. Zoals het overzetten van de amfibieën in de periode januari-
maart, het Jeugd IVN met diverse buiten-activiteiten (en een mooie aanwas van nieuwe jeugd-
leden), diverse fietstochten en wandelingen, de nieuwsbrieven en het Groene Blaadje, de af-
ronding van het 1000 soortenjaar, het planten van de herdenkingsboom, de bijeenkomst van 
de coördinatoren, het scholenwerk, de fototentoonstelling in het Perron, en er is nog veel 
meer te benoemen. Gewoonweg te veel om in dit korte doelen-overzicht op te nemen, zonder 
de niet genoemden te kort te willen doen. 
 
Zoals te lezen valt zijn vele doelen ondanks het 2e covid-jaar toch behaald. Laten we dit in 
2022 zo voortzetten en alles weer oppakken zodra het kan. Waarbij we met ons allen met een 
goed gevoel terug denken aan het planten van de zes jubileumbomen voor onze 50-jarige ju-
bilarissen bij de Kapellerput tijdens het jubileumfeest. 
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5.2  SAMENWERKING 
 
Evenals voorgaande jaren is er weer intensief samengewerkt met vele partijen. waaronder 
collega IVN-afdelingen uit onze regio, natuurbegraafplaats Schoorsveld en Rotary Strabrecht. 
Zo heeft het regio-overleg, dankzij de kennis en inzet van Frank van den Dungen, lid van onze 
werkgroep Milieu & landschapsbehoud, uitgebreid input kunnen geven voor de Regionale 
Energie Strategie. Deze is voor een belangrijk deel omarmd door MRE en lokale politiek. De 
samenwerking met Schoorsveld is verder verstevigd en nieuwe binnenkomer Rotary Stra-
brecht heeft, evenals de gemeente, het Scholenwerk een mooie financiële impuls kunnen ge-
ven. 
Niet onvermeld mag blijven de al jaren durende goede samenwerking met natuurbeherende 
instanties als Brabants Landschap en Staatsbosbeheer, en met Waterschap De Dommel. Ook 
wordt stevig ingezet op goede contacten met de gemeentelijke gremia. 

5.3 AFDELING HEEZE-LEENDE 

5.3.1  Financiën  
Hoewel de financiën pas tijdens de jaarvergadering worden besproken en naar wij hopen ook 
goedgekeurd, kunnen we wel enkele voorlopige conclusies trekken. 
 
Jubileumjaar 
In de begroting van 2021 was veel geld uitgetrokken voor het jubileumjaar. Veel activiteiten 
zijn vooralsnog niet doorgegaan en dus is het resultaat tot nu toe anders dan in de begroting 
vermeld staat. Omdat twee grote sponsoren (€ 4500,-) de toegezegde gelden pas na afloop 
van het jubileumjaar zouden gaan uitkeren, is er contact geweest en is er “rekening en verant-
woording” aan deze twee organisaties afgelegd. Inmiddels is er € 2500,- uitgekeerd. Het res-
tant ontvangen we nadat de laatste activiteiten zijn geweest en we opnieuw “rekening en ver-
antwoording” hebben afgelegd.  
Tot en nu toe (2019 t/m 2020) zijn de inkomsten en uitgaven ten behoeve van de jubileumac-
tiviteiten nagenoeg gelijk. Met de nog te ontvangen sponsorgelden (€ 2000,-) en de te ver-
wachte uitgaven van de geplande activiteiten (ledenuitje, Strabrechtse heidedag, vroegevo-
gelontbijt en kinderpicknick) is de verwachting dat de kosten van het jubileum nagenoeg gelijk 
zullen zijn aan de inkomsten.  
 

 
 
Exploitatie 
De kosten/baten zijn in 2021 positief. Dit ondanks het feit dat er al een groot bedrag is uitge-
geven voor de jubileumactiviteiten (jubileumuitgave het Groene Blaadje, opening activiteiten, 
etc.). Doordat veel activiteiten niet zijn doorgegaan, zijn de inkomsten daarvan ook weggeble-
ven en zijn er nog geen uitgaven voor gedaan.  
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Activa 
Er was een positief resultaat van onze beleggingen van 11%. Dit komt volledig voor rekening 
van het fonds ASN Duurzaam. Triodos Groenfonds kent al jaren vrijwel geen rendement. 

 
Resultaat 
We sluiten 2021 af met een positief resultaat. Dit komt grotendeels uit de beleggingen. En 
omdat er nog sponsoring voor het jubileum ontvangen moest worden. 

Verhuur Sleutelbloem 

Als gevolg van de coronamaatregelen is de Sleutelbloem enkele periodes gesloten geweest. 
Dat betekent ook dat er slechts 8 middagen verhuur is geweest tegen normaal 40. Ook is er 
één avond gebruik gemaakt van ons lokaal. 

Ledenadministratie 

De ledenadministratie is in 2021 overgedragen van Eelco Hoogendam naar Geert Engels, met 
als back-up Ko Dousma. In het verleden werd er gebruik gemaakt van een lokaal bestand en 
Procurios, dat door IVN Nederland wordt beheerd voor veel afdelingen. Procurios is voortaan 
leidend. Hiervan wordt minimaal eenmaal in de maand een lokale dump gemaakt voor gebruik 
van het bestuur en voor verzending van HGB en mailings. In Procurios zijn ook opgenomen alle 
relaties (politiek, media, andere IVN-afdelingen, verenigingen e.d.) die geen lid zijn. Dit om 
eenvoudig lijsten te kunnen samenstellen. 
  
In 2021 hebben 7 leden hun lidmaatschap opgezegd. 
We kregen er 32 nieuwe leden bij. Hiervan zijn er 17 jeugdlid.  
Per 31 december waren er 244 leden en 25 donateurs. 
 

 

5.3.2 Ledenactiviteiten 
De ledenactiviteiten stonden dit jaar op een lager pitje door de welbekende belemmerende 
oorzaak. 
Wel hebben er in de loop van het jaar enkele publieksnatuurwandelingen door kunnen gaan 
zoals de bomenwandeling en de paddenstoelenwandeling. Ook de foto-expositie van de foto-
werkgroep is in zijn geheel in Sterksel tentoongesteld en is daar goed bezocht. Enkele jubile-
umvieringen hebben in oktober plaats kunnen vinden, erna moest helaas de wolvenlezing 
weer wijken. 
 
Jubileumfeest 
De jubileumviering op 23 oktober was een groot succes. In de ochtend is vanuit de boerderij 
van Ton van Dijk (de plaats waar 50 jaar geleden de eerste gesprekken over de oprichting van 
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een IVN Leende-Heeze werden gevoerd) na de koffie met Strijper vlaai de plaquette onthuld 
bij de jubileumboom in Leenderstrijp, onder begeleiding van de Lindse Blaos.  
 

 
 

In de middag vond een grootse receptie plaats in de Kapellerput. Onze jubilarissen zijn in het 
zonnetje gezet, Maria Willems is zelfs tot ridder geslagen door onze Willem (Berry Knapen). 
Na een concert door ons Heezer coryfee Mari de Bijl, inclusief ons eigen IVN-lied, zijn de jubi-
leumbomen geplant onder begeleiding van harmonie St. Nicasius. De hele dag liep op rolletjes 
door de goede voorbereiding van de jubileumcommissie en onze ceremoniemeester Toon 
Thijs. 
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Fietstocht biodiversiteit 
Op 23 oktober, daags na het jubileumfeest, was er een fietstocht die door en langs de natuur- 
en landbouwgebieden van onze gemeente voerde. Startpunt van de route was bij Natuurpoort 
de Plaetse. Daar kregen de 80 deelnemers de route uitgedeeld. Tussen 10:30 uur en 11:30 uur 
kon men vertrekken. Onderweg kwam men op elf plaatsen gidsen van ons tegen die ter plekke 
uitleg gaven over de biodiversiteit aldaar. Door medewerking van ZLTO-Groote Heide waren 
er ook twee landbouwers die informatie verzorgden over hun werkzaamheden in het kader 
van het verduurzamen van landbouw en veeteelt ter plaatse. Omdat de pauzes bij de gidsen 
en soms bij een terrasje wat tijd vergden, moesten de gidsen die in de tweede helft van de 
route hun plek hadden soms wat langer wachten. De bezemwagen in de vorm van een fiets 
reed achteraan om de gidsen na hun laatste bezoek weer naar huis te sturen. Rond 17:00 uur 
was ieder tevreden en voldaan op weg naar huis of terras. 
 
Kort daarna begon de nieuwe lockdown en zijn we in afwachting van wat 2022 ons gaat bren-
gen. 
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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. 


