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IVN, Vereniging voor educatie en duurzaamheid, is
een landelijke organisatie.
Wij willen door voorlichting en educatie begrip bij
brengen voor de natuur en wijzen op een gezond
milieu. IVN werkt aan een duurzame samenleving.
Ons idee is dat betrokkenheid bij de natuur, duur
zaam handelen stimuleert. Daarom laten we jong en
oud de natuur dichtbij beleven. 
IVN heeft verspreid over Nederland circa 170 afdelin
gen, die bemand worden door zo'n 20.000 vrijwilli
gers.
IVN-afdeling Heeze-Leende heeft verschillende
werkgroepen. Deze  houden zich o.a. bezig met
educatie, observatie/inventarisatie, publiekswande
lingen, milieuwerk en natuurbeheer. Door deze acti
viteiten draagt IVN Heeze-Leende bij aan een betere
kwaliteit van de natuur en het milieu in en rondom
onze gemeente.
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Redactioneel
 
Het zal de IVN'ers en trouwe volgers van de activitei
ten van het IVN niet verbazen dat een groot deel van
dit nummer draait om amfibieën en de realisatie van
de tunnel(s) die nodig zijn om ze een veilige overtocht
over de Somerenseweg te bieden. Daarnaast belich
ten we andere IVN-acties en is er gelukkig ook ruim
te voor zaken die mede-IVN'ers bezighouden en
waarover ze de lezers van het Groene Blaadje willen
vertellen.
 
Klaasje Douma
 
Wij behouden ons het recht voor om uw bijdrage in
te korten of niet te plaatsen.
 
Kopij voor de volgende aflevering
Uw bijdrage(n) voor het najaarsnummer ontvangen
wij graag vóór 1 oktober 2023.
U kunt uw bijdrage(n) insturen per e-mail aan:
hetgroeneblaadje@ivnheezeleende.nl
of per post aan:
Redactie Het Groene Blaadje
De Zadelmaker 2
5591 NR  Heeze
 

Drukker:
Editoo B.V. te Arnhem

Van het bestuur
 
Op het moment dat ik dit voorwoord schrijf, moeten
de provinciale statenverkiezingen nog plaatsvinden.
Wat de uitslag gaat worden is dus nog niet bekend.
Dat het een en ander zal veranderen staat vast, alleen
al door polarisatie, die alsmaar groter lijkt te worden.
Platteland, stad, boeren, stedelingen, we staan tegen
over elkaar terwijl we met zijn allen in hetzelfde land
en dezelfde omgeving wonen. Een omgeving waarin
het samengaan van natuur en dier, dorp en stad,
voedsel en energie voor ieder van belang is. Is het niet
beter te kijken waar we met elkaar de raakpunten
hebben? Om gezamenlijk naar oplossingen te zoeken
voor de problematiek van stikstof, energie, verduur
zaming, leefbaarheid en natuur?
Nu denkt u misschien wat heeft dit met het Groene
Blaadje en het IVN te maken? Als grote natuurlief
hebbers zijn we met zijn allen een onderdeel in het
debat en nemen we er ook aan deel. Denk aan onze
werkgroepen natuur- en milieubescherming, natuur
beheer en bomen. We hebben toch een gezamenlijk
doel? Namelijk het in stand houden, zo niet verbete
ren van de natuur in en rondom onze leefomgeving.
Met wat wij doen als IVN proberen wij dit te beïnvloe
den, of zoals dat ook wel heet: ‘lobbyen’. We willen
dat onze standpunten ook in de politiek meer aan
dacht krijgen. Vandaar dat het van belang is om te
reflecteren op en na te denken over wat we gaan doen
na verkiezingen.
Hoe past dit dan in ons privéleven waarin wij ook
consument zijn? We willen graag goedkoop bood
schappen doen en lage energiekosten hebben. Dan
toch de boeren meer ruimte geven ten koste van
natuur? Toch windmolens en zonneparken ten koste
van natuur? Of toch liever natuur en dier op de eerste
plaats? En we betalen gewoon wat meer, eten minder
dierlijke producten en zijn zuiniger met energie? Al
met al genoeg om over na te denken als IVN-er. Maar
dan nu naar deze editie van het Groene Blaadje.
Veel over de amfibieën deze keer, daar hebben we al
jaren maar zeker ook nu even onze focus op, zie de
crowdfunding voor de amfibietunnels. Ook dit jaar
zijn weer vele leden in de weer met het overzetten
van de amfibieën. De tunnels zijn een goede uitkomst
voor de toekomst en zorgen ook buiten de overzetpe
riode dat onze dierlijke vrienden de weg veilig over
kunnen steken. We zijn natuurlijk niet alleen bezig
met amfibieën, ook ‘de mooiste boom-actie’ komt
eraan, de cursussen gaan weer van start, alle werk
groepen zijn de activiteiten weer gestart. Het is zoveel
dat het gewoonweg niet allemaal in een introductie
past! Chapeau aan iedereen namens het bestuur!
Speciaal te vermelden zijn natuurlijk onze Jeugd IVN-
werkgroep en de scholenwerkgroep. Daar wordt zo
veel gedaan en georganiseerd dat we dit hier zeker
willen vermelden. Ook hier chapeau van het bestuur!
 
Paul Gerrits

Ledenbestand
 
Wij verwelkomen de volgende nieuwe leden:
Flip Baars, Hendri van den Bogaart, Maaike van
Breugel-Smolders, Joris van Camp, Mariette van
Camp, Marlouke Creemers-Samuels, Adriaan van
Eert, Will van Elmpt, Janna Ermers, Fiene Ermers,
Wies van Gestel, Joost Heessels, Kate Jenneskens,
Marc Koetse, Mariska van der Kolk, Sven van Lies
hout, Roan van Lieshout, Susan Maas, Liam Moreira,
Ruud Nonnekens, Ineke Nordt, Wendy Ritterbusch,
Brigit Rooyakkers, Thierry Senders, Betsy Senders, A.
M. Slegers, Claire van Tongerlo, Maartje de Vries.
 
Wij hebben afscheid moeten nemen van: 
Martien Veraart. 
 
Per 1 maart heeft de vereniging 282 leden en 14 do
nateurs.
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D'r op of d'r onder!
 
Het kan niemand van jullie ontgaan zijn: we zijn in
actie voor de amfibieën. Niet alleen met onze jaarlijk
se overzetactie, maar ook om te zorgen voor een echte
oplossing om het doodrijden van de diertjes op de
Somerenseweg te voorkomen. We hebben goede
steun van de gemeente en provincie (goed voor 3 tot
4 tunnels), maar het moeten er meer worden. Hans
Teeven heeft heel precies in beeld gebracht wat echt
nodig is, nl. minstens 8 tunnels. Daarvoor gaan we
als vereniging en we zien wel hoever we komen.
Het mes snijdt aan 2 kanten: we zorgen voor onze
dierenwereld en we laten zien dat we een actieve club
zijn, die de handen uit de mouwen steekt. En de actie
raakt ons als vereniging in alle geledingen, of het nu
om vogels, insecten of om planten gaat.

 
De amfibieën, hoe klein ook, zijn een waardevol on
derdeel van de totale keten van de biodiversiteit.
Daarom doe ik een beroep op alle leden van onze IVN
om alles uit de kast te halen om de actie te laten
slagen. Roep de hulp in van van familie en kennissen,
van bedrijven en organisaties om te doneren, wat
voor bedrag dan ook. Er zijn zelfs kinderen die hun
spaarpot omgekiept hebben voor de amfibieën!
Speciale aandacht vraag ik voor onze verloting,
waarover verderop in dit Groene Blaadje meer. Onze
actie moet slagen!
Het is d'r op of d'r onder!
 
Ben Pollmann,
voorzitter
 

Laat ze niet over
aan hun lot, koop
een paddenlot

• een originele ingelijste illustratie van Ciel Broeckx
• een aantal sets van 2 bioscoopkaartjes
• een familierondleiding door een IVN-gids
• een aantal prachtige natuurfoto’s van onze

fotowerkgroep
• enkele zakken kikkersnoep

 
Je zal het maar hebben: een lot uit de loterij. Voor IVN-
leden kan dat binnenkort werkelijkheid worden bij
de verloting die gehouden wordt in het kader van de
crowdfundingsactie. Tussen 15 maart en 1 juni
kunnen alle IVN-ers meedoen aan een verloting met
prachtige prijzen. Voor € 15,- ben je de eigenaar van
een “paddenlot” en daarmee bezegel je (mede) het lot
van de padden, kikkers en salamanders. Want die
bijdrage gaat regelrecht in de pot van de
amfibieëntunnels!
Je mag natuurlijk altijd meer overmaken maar dat
kan helaas geen rol spelen bij de trekking.
Welke spectaculaire prijzen zijn er te winnen? Een
grote prijzenpot hebben we niet maar je maakt wel
kans op:
 

 

Maar het belangrijkste is: je draagt bij aan de instand
houding van de unieke populatie van de zeven soor
ten amfibieën die wij in onze gemeente hebben. En
dat gevoel is onbetaalbaar!
Begin mei vindt de trekking plaats in de Sleutelbloem
door drie onafhankelijke mensen (een notaris kun
nen/willen we niet betalen maar het wordt wel een
eerlijke trekking). Iedereen mag bij deze openbare
trekking aanwezig zijn.
 
Daarom, doe mee aan de Paddenloterij en maak € 15,- over
op rekening NL22 RABO 0338 5315 99 t.n.v. IVN afd.
Heeze-Leende, onder vermelding van “Paddenlot”.
 
Misschien heb jij dan binnenkort wel een originele
Broeckx aan de muur hangen.
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IVN aanwezig op
braderie
HeezeLeeft
 
Op zondag 2 april vindt weer het jaarlijkse evene
ment, de braderie, plaats in de gemeentetuin en op
het gemeentehuisplein in Heeze. Vanaf 12.00 uur tot
17.00 uur staan er kraampjes op het plein, in de ge
meentetuin gaan de activiteiten door tot 18.00 uur.
IVN Heeze-Leende is ook met een kraam aanwezig en
heeft een mooie plaats gekregen in de gemeentetuin
bij veel activiteiten voor kinderen. Een ad-hoc werk
groepje, bestaande uit enthousiaste leden van de
Kinderdoegroep, het Jeugd IVN, de Amfibieëngroep,
het Bestuur, de Tentoonstellingswerkgroep en de PR-
afdeling, heeft allerlei plannen gemaakt voor een
mooie stand met veel activiteiten voor kinderen.
Klassiekers zijn de voelkast (foto), de grote grondpuz
zel, het draairad, de draaikast en nog veel meer. Een
selfie met de kikvorsman? Dat kan! Verder gaan we
o.a. met de kinderen verspringen, waarbij ze zich
kunnen meten met allerlei dieren. Pret gegarandeerd!

 
Daarnaast proberen we natuurlijk wat te verkopen
aan de ouders, waarbij de opbrengst ten goede zal
komen aan de crowdfundingsactie voor de amfi
bieëntunnels. Onder het motto: “Adopteer een amfi
bie” vragen we om voor 10 of 7,50 of 5 euro een kikker,
salamander of pad veilig naar de overkant te brengen.
Een spotprijsje, wie kan dat weigeren?
Maar het belangrijkste is dat we aanwezig zijn als
actieve vereniging voor natuureducatie.We zullen
dan ook laten zien wat we in huis hebben.
Kom op zondag 2 april even langs voor een praatje of
help een handje mee! We hebben vooral behoefte aan
goede verkopers die wat aan de man/vrouw kunnen
brengen.
 
Werkgroep IVN-HeezeLeeft

Verkiezing mooiste
boom van de
gemeente
 
Bomen spelen een belangrijke rol in het leven van
mensen. Ze zorgen voor schonere lucht, voor verkoe
ling, geven plaats aan allerlei dieren en zorgen ervoor
dat de grond gezond en stevig blijft. Het belang
daarvan zien we bijvoorbeeld bij overstromingen.
Bomen geven een gevoel van rust en zijn dus goed
voor onze gezondheid. Maar ze zijn vooral mooi om
te zien!

Berkenbomen op de Strabrechtse Heide.
Foto Mariet Camp
 
IVN Heeze-Leende wil graag weten welke boom in
onze gemeente favoriet is. Daarom heeft zij een
verkiezing uitgeschreven van “De Mooiste boom”.
Vanaf 1 april tot half mei kunnen alle inwoners van
Heeze-Leende-Sterksel stemmen op hun favoriete
boom. Dat is voor iedereen verschillend. De één zal
de hoogste of de dikste kiezen, de ander de oudste of
de markantste. Sommige bomen hebben een hele
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aparte vorm, wat je vooral in de winter ziet. Misschien
heb je een persoonlijk relatie met een boom, is het
een boom met een verhaal zoals Anne Frank met haar
boom in de achtertuin. Zoiets kan ook voor jou gelden.
IVN vraagt alle inwoners om te stemmen op hun
mooiste boom. Je moet dan op de website aangeven
wat je favoriet is. De boom mag ergens in de natuur
staan, maar ook in je eigen tuin of “bij de buurman”.
Wel moet de boom vanaf de openbare weg zichtbaar
zijn. De boom moet een volwassen exemplaar zijn,
dus minimaal 20-25 jaar oud. Maak een foto van de
boom, geef een zo nauwkeurig mogelijke beschrijving
van de plaats waar de boom staat en vermeld waarom
je deze boom nomineert voor de mooiste boom. De
argumentatie hoeft niet gebaseerd te zijn op het
jaargetijde tijdens de verkiezing (lente). Wellicht vind
je de boom juist het mooist in een ander jaargetijde
(herfst/winter).
 
Uit de genomineerde bomen kiest een jury 10 bomen
die volgens haar in aanmerking komen voor de
mooiste boom. Vervolgens wordt dit bekend gemaakt
en organiseert IVN een fietstocht langs deze bomen
met uitleg van natuurgidsen. De inwoners van onze
gemeente kiezen uit deze selectie uiteindelijk de
mooiste boom. Je hoeft daarvoor niet aan de fietstocht
mee te doen. Uit de mensen die gekozen hadden voor
de uiteindelijke winnende boom wordt door de jury
één winnaar bepaald aan de hand van loting. Deze
winnaar ontvangt een “jonkie” van dezelfde soort van
de winnende boom.
 
Voor meer informatie en verkiezing zie de website:
www.ivn.nl/heeze-leende
 

Waarom is zo’n am-
fibieëntunnel zo
duur?
 
Een veel gestelde vraag: 30.000 euro voor een gewoon
gootje onder de weg. Is dat niet een beetje veel? Het
is inderdaad erg veel geld, maar het is ook geen ge
wone tunnel. Ze worden uitsluitend door gespeciali
seerde bedrijven gemaakt. Het materiaal voor de
tunnel, dat speciaal hiervoor ontworpen wordt, moet
vooral duurzaam zijn. Betonnen tunnels hebben de
voorkeur vanwege minder koudegeleiding. De coa
ting mag niet te ruw zijn, met name voor de salaman
ders want die hebben hele tere pootjes. Het oppervlak
moet een gladde structuur hebben zonder uitsteek
sels en met naadloze aansluitingen van de elemen
ten. Het loopvlak moet lichtjes hellend vlak zijn naar
de bermzijde. Dat klinkt allemaal niet als een gewoon
tunneltje.
Ook de vorm is een hele puzzel. Er zijn verschillende
profielvormen van amfibieëntunnels. De meeste

amfibieën geven de voorkeur aan een rechthoekig/
vierkant profiel, vanwege het relatief grotere loop
vlak.

Hoewel amfibieën kleine
dieren zijn prefereren zij
tunnels met een zo groot
mogelijke breedte of dia
meter. De lengte en de
breedte van een tunnel
systeem hebben invloed
op de lichtinval, op de
temperatuur en op de

luchtvochtigheid in de tunnel. Alleen als de afmetin
gen optimaal zijn zullen de tunnels goed gebruikt
worden. Afhankelijk van de verhouding tussen de
lengte en diameter of breedte/hoogte is extra-licht
inval nodig. In ons geval zijn dus extra-lichtroosters
nodig. Tunnels waarbij het uiteinde niet zichtbaar is
of waar geen lichtinval gerealiseerd is, worden over
het algemeen gemeden. Nadeel van het gebruik van
roosters is dat er verstoring plaatsvindt door overrij
dende auto’s en inspoeling van oliën, rubberresten
en pekel.
Prijsverhogend is natuurlijk ook dat er geleidings
wanden nodig zijn. Voor het goed functioneren van
een amfibieëntunnel is een goede geleiding vereist.
Een geleidingswand dient zowel een barrièrewerking
als een geleidende werking te hebben. De barrière
werking van een geleidingswand voorkomt dat am
fibieën op de weg kunnen komen. De geleidende
werking van dit systeem zorgt ervoor dat alle migre
rende amfibieën naar de ingang van de amfibieën
tunnel geleid worden. De hoek waarin de beestjes
naar de opening van de tunnel wordt geleid komt ook
erg nauw. De optimale hoek van de geleiding ten
opzichte van de trekrichting is 45° tot 60°.
Het zal duidelijk zijn dat we te maken met een zeer
specifiek product. Maar het blijft veel geld!
 
Ruud Krielaart

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

Spreektijd
 
Het bestuur vergadert in principe iedere eerste
woensdag van de maand vanaf 19.30 uur in de
Sleutelbloem. Leden van IVN Heeze-Leende kunnen
vooraf spreektijd aanvragen bij het secretariaat.
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Hans Teeven
wil de natuur beschermen
 
“Wat dood is komt nooit meer terug”
 
Hans Teeven is één van de stuwende krachten van
de amfibieënwerkgroep. Samen met talloze anderen
zorgt hij er voor dat elk jaar duizenden amfibieën
veilig de Somerenseweg over komen om zich aan de
overkant van hun winterverblijf voort te planten.
Zonder de hulp van Hans en de andere vrijwilligers
zouden de dieren geen schijn van kans maken tegen
de mens die voortraast in zijn auto. En tegen die mens
moet de natuur beschermd worden.

Pats! Hans slaat met zijn platte hand op de tafel.  Hij
suggereert een platgereden kikker. “Zelfs als ik jou
een miljard euro geef zul je die niet weer levend
kunnen maken. Hij blijft dood en komt nooit meer
terug,” zegt hij om het belang van natuurbescherming
te onderstrepen. “De natuur,” zegt hij, “zal het wel
overleven. De vraag is of de mensheid goed genoeg
voor de natuur zal zorgen om daarin ook zelf te
kunnen overleven.”  Hans Teeven heeft er zo zijn
bedenkingen bij. De mens is opportunistisch en
kortzichtig.

Toen Hans in Heeze kwam wonen werd hij maat
schappelijk actief om zijn nieuwe woonplaats en de
inwoners te leren kennen. Hij sloot zich aan bij onder
meer het IVN. Hij volgde de natuurgidsenopleiding.
Samen met enkele andere cursisten kozen zij de

houtwal als onderwerp. “Want,” zegt hij, “de houtwal
dreigde te verdwijnen en als je van natuur houdt dan
wil je niet dat iets kapot gemaakt wordt.” Ook hout
wallen moeten tegen de mens worden beschermd.
Het feit dat hij en anderen zich gingen inzetten voor
de amfibieën waren twee grote projecten van Staats
bosbeheer waarbij rugstreeppadden uit een terrein
waar de vervuilde bovenlaag afgegraven werd, wer
den verplaatst. Het overzetten van amfibieën over de
Somerenseweg ontstond min of meer toevallig. Een
aantal jaren geleden meldde zich iemand bij het
Brabants Landschap die al fietsend langs de Some
renseweg heel veel doodgereden amfibieën zag. Dat
was waarschijnlijk al jaren zo, maar het was tot dan
niemand opgevallen. Er zijn ook niet zo veel mensen
die in de winter als het vroeg, nat, koud en donker is,
over die weg fietsen. “Eelco en ik gingen kijken en
zagen inderdaad over honderden meters dode dieren.
Er hing een geur van dood boven de weg.”
Het plan om amfibieën veilig over te zetten werd
samen met boswachter Mari de Bijl geboren. Het
eerste jaar waren dat er al 3200, daarna was het iets
minder (mede als gevolg van corona), maar 2022
kende een recordaantal van 6500 dieren. Een record
ook in Nederland. Hans en de zijnen ontdekten hoe
groot de verscheidenheid aan amfibieën is. Maar dat
niet alleen, de emmers waarin de dieren terecht
komen en waarmee ze worden over gezet zaten ook
vol insecten. Na een aantal jaren amfibieën over
zetten bekent Hans: “Mijn eigenlijke drijfveer zijn die
insecten”.   Die vormen namelijk het voedsel van de
amfibieën en als je de voedselketen begrijpt weet je
ook beter hoe belangrijk een gezonde leefomgeving
is voor amfibieën.
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“Het is een fascinerende wereld,” zegt hij. “Dan kom
je een kevertje tegen van twee millimeter. Dat kan
eten, dat kan zich voortplanten, dat heeft een over
levingsstrategie.” Zo’n kevertje is onderdeel van de
voedselketen. Het zorgt voor een dynamisch even
wicht. Die context is voor Hans Teeven de essentie
van de natuur, het verschil tussen chaos en even
wicht, tussen overleven of uitsterven.
Amfibieën overzetten is arbeidsintensief werk. Dat
kan makkelijker worden met amfibieëntunnels, maar
dat is een kostbare zaak. Op dit moment wordt er
gekeken naar de mogelijkheid van zulke tunnels
onder de Somerenseweg. Er is een crowdfunding
gestart. Hans: “Het beste is natuurlijk dat de weg
helemaal verdwijnt. De op één na beste optie is die
weg op palen te zetten, zeg maar een fly-over. Dat
kan in principe want hij ligt op een dijk, maar dat
vindt men onbetaalbaar. Dan zijn de acht tot tien
tunnels die minimaal nodig zijn om de populatie van
onder meer heikikkers te laten overleven, eigenlijk
een koopje.”
Maar dé vraag is volgens Hans, hoever wil je gaan bij
natuurbescherming om als mensheid te kunnen
overleven? Hans: ‘Het leven op aarde is als een
blokkentoren, elke keer als er een soort uitsterft
verdwijnt een blokje, totdat die toren omvalt”.
Hans Teeven wijst op het Rapport van Rome dat in
de jaren zeventig werd geschreven en dat een somber
beeld schetste van de wereld en dat hem als tiener al
aangreep. Zijn constatering is dat daaruit te weinig
lessen zijn geleerd. Het is een somber verhaal. “Maar,”
zegt Hans, “wij hebben een tuin bij ons huis die zo
natuurlijk mogelijk is ingericht. Weet je dat ik daar al
930 soorten in geteld heb.”
Het is één van de vele steentjes die hij bijdraagt.
 
Jan de Vries
 

Somerenseweg
Er was eens een kikker uit Heeze
Die wilde aan de overkant weze
Hij rende voor zijn leven
En is er in gebleven
Dat allemaal om te kunnen keze
 
Platvoetje

De amfibieën van
de Somerenseweg
 
We hebben het steeds over de ‘amfibieën’ die we
overzetten en die baat zullen hebben bij de tunnels
onder de Somerenseweg. Maar over welke diertjes
hebben we het dan precies? Voor de overzetters in
middels wel gesneden koek, maar voor anderen
wellicht iets vager. Daarom in dit Groene Blaadje een
overzicht.
Binnen de klasse van de amfibieën heb je verschil
lende ordes, zoals ze dat noemen: kikkers, salaman
ders en wormsalamanders. Die laatste komen in
Nederland niet voor. Padden vallen onder de kikkers.
We spreken dan ook over drie verschillende soorten
groepen die we aantreffen in de emmers: kikkers,
padden en salamanders. Aan de Somerenseweg in
Heeze komen we zeven verschillende soorten tegen.
Twee soorten padden, de gewone pad (Bufo bufo) en
de rugstreeppad (Epidalea calamita), twee verschillen
de soorten salamanders, de kleine watersalamander
(Lissotriton vulgaris) en de alpenwatersalamander
(Ichthyosaura alpestris) en drie soorten kikkers, de
bruine kikker (Rana temporaria), de heikikker (Rana
arvalis) en de groene kikker (Pelophylax sp.). Om het
nog gecompliceerder te maken is die groene kikker
eigenlijk nog geen soort ook! Er zijn namelijk drie
soorten groene kikker, die erg moeilijk van elkaar te
onderscheiden zijn en die onderling ook nog eens
hybridiseren (kruisen), namelijk de poelkikker,
meerkikker en bastaardkikker. Laten we het daar dus
maar helemaal niet over hebben.
Hieronder behandel ik de groep kikkers. Verderop in
dit blad komen de padden en salamanders aan bod.
 
Willem van de Ven
 
 

Kikkers
 
Een speciale en veel geziene gast in de emmers is de
heikikker. De mannetjes van de heikikker doen alle
moeite om naar de overkant van de weg te komen,
met het doel om daar vervolgens een blauwtje te lo
pen! Tenminste, letterlijk dan. Tijdens een paar
weken per jaar in de lente worden alle mannetjes
blauw om aan te geven dat ze klaar zijn om te paren.
Een mannetje is dan vervolgens maar een dag of tien
in die blauwe stemming, en vervolgens wordt ie weer
bruin. Ze zijn dan ook niet makkelijk te onderschei
den van de bruine kikker; je moet letten op de wat
spitsere kop, de langer doorgetrokken streep op de
rug (over de kop tot aan de snuit), een grotere meta
tarsusknobbel (een verdikte en soms verhoornde
structuur aan de achterpoten) en de wat fijnere bouw
van de heikikker. Niet gemakkelijk om te doen als je
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niet toevallig ook een bruine kikker bij de hand hebt
om mee te vergelijken.

 
De bruine kikker.
 
Daarom krijgen de overzetters aan het begin van het
seizoen ook een speciale voorbereidingsavond waar
bij expert Petra van Leeuwen ons allemaal nog eens
goed op de verschillen wijst.
De heikikker was ooit een kwetsbare soort in Neder
land, maar is gelukkig weer aan het herstellen. Ner
gens in Nederland worden zoveel heikikkers overge
zet als in Heeze-Leende! In het topjaar 2022 hadden
we er zelfs 2.192! Dat was 94% van alle overgezette
heikikkers in heel Nederland.

“Ik hoop dat jullie worden overreden
door een leger vrachtwagens”

 
Oeps, nu heb ik me toch weer een beetje op lopen
fokken. Ik stuur binnenkort een excuusbrief over deze
excuusbrief.
‘Jullie zijn een stel laag-bij-de-grondse, akelige, kruipgeile
vroegtrekkers! Ik hoop dat jullie allemaal worden overreden
door een leger vrachtwagens, kleine misselijkmakende
pletgrage monstertjes, met jullie prehistorische uiterlijk.
Jullie zijn afschrikwekkend, afstotend en vies! Jullie zijn
nog slijmeriger dan de gladste politici, ze moesten een bom

op jullie winterverblijfplaatsen gooien! Kijk maar goed om
je heen als je weer op pad gaat, een ongeluk zit in een klein
hoekje, stelletje drilschieters!’
Voor ik het wist had ik het er uitgefloept op Twitter
en Facebook. Tja, biertje op, pilletje geslikt en veilig
achter de computer waande ik me even Koning On
benul. Ik bied bij deze (anders krijg ik er nog meer
gelazer mee) mijn excuses aan. Het was eigenlijk ook
een beetje een grapje, ha, ha. Hierna komt de manier
waarop ik eigenlijk met jullie had moeten communi
ceren:
Beste kikkers, salamanders en padden, jullie zijn er
weer vroeg bij dit jaar. De afspraak is dat jullie vanaf
begin maart pas beginnen te trekken! Maar nee, dat
is in de loop van de jaren al vervroegd naar half fe
bruari maar nog zijn jullie niet tevreden. Bedenk wel
dat hardlopers doodlopers zijn. Jullie moeten gewoon
in winterslaap blijven in plaats van eind januari al op
pad te gaan! Want wie moet er daardoor vroeg uit
bed? Jazeker ik! Omdat ik nou ook vrijwilliger ben bij
de paddenwerkgroep van IVN Heeze-Leende. En
hoeveel van jullie zaten er in de emmers bij controle
door mij en Cas? Juist, één inimini-salamandertje en
één heidekikkertje! En een paar dagen later, toen
anderen controleerden, waren jullie met meer dan
honderd! Jullie hebben gewoon een hekel aan mij,
stelletje miezerige insectenslikkers. En ik heb jullie
niks gedaan! Maar nee, ondankbare honden, jullie
spelen gewoon verstoppertje. Maar ik zal jullie vin
den! En wee jullie gebeente dan! Weten jullie hoe
lekker heidekikkerbilletjes zijn? En ik wil ook wel
weten of salamander- en paddenbilletjes smaken,
stelletje engerlingen!
Oeps, nu heb ik me toch weer een beetje op lopen
fokken. Ik stuur binnenkort een excuusbrief over deze
excuusbrief.
 
Column Mari de Bijl
ED 13-02-‘23
 

Zaaiadvies
vlindermengsel
Het zakje zaden (vlinder
bloemenmengsel) dat ie
dereen heeft ontvangen
bevat een aantal biologi
sche zaden. Het bestaat uit
dille, goudsbloem, boek
weit, pronkerwt, groot
bloemige lavatera, klap
roos en smalle wikke.
Zaaien kan vanaf eind maart t/m/ juli direct in de volle
grond. Zaad goed verspreiden en met een dun laagje
aarde bedekken. Regelmatig sproeien. Eénjarige
bloemen, 20-80 hoog. Voldoende zaad voor 0,75 M2.
Zaai op diverse plaatsen uit om vlinders aan te
trekken in de hele tuin en zorg voor een tuin vol
gefladder!
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Padden
 
Vanuit een biologisch standpunt, zoals de genetische
evolutie van de soorten uit andere soorten, is het niet
zo gemakkelijk om padden en kikkers uit elkaar te
houden. Maar om het makkelijk te houden zullen we
zeggen dat we soorten met een gladde huid en een
gespierd lichaam, die door de langere achterpoten
goed kunnen springen, kikkers noemen. En we zullen
soorten met een ruwe huid en een gedrongen li
chaam, die slecht kunnen springen door de kortere
achterpoten, padden noemen. Gelukkig vallen zowel
de rugstreeppad en de gewone pad ook onder de
zogenaamde ‘echte padden’ van de familie Bufonidae.

De gewone pad.
 
De gewone pad in de emmers tellen valt nog niet
altijd mee. Ja, het zijn erg rustige beestjes, en ja ze
zijn meteen duidelijk herkenbaar als gewone pad, dus
vanwaar de verwarring? Nou, ze zijn vaak al bezig
met de paarrituelen voordat ze in het gebied aan de
andere kant van de weg aangekomen zijn! Als een
mannetje een geschikt vrouwtje tegenkomt, besluit
hij vaak om daar meteen beslag op te leggen en zich
vast te klampen op de rug van het vrouwtje, dat een
stuk groter is dan hij zelf is. Daarvoor hebben ze zelfs
speciale paarkussentjes aan de voorpoten. Twee ge
wone padden die in paarhouding worden aangetrof
fen in de emmers noemen we één amplex, maar deze
worden wel weer als twee stuks meegerekend in de
totaaltelling. Houd het allemaal maar eens bij.

 
Parende padden.
 
 
 
De rugstreeppad is
een soort die op de
Rode Lijst staat geno
teerd als ‘gevoelig’,
wat in dit geval in
houdt dat deze wordt
beschouwd als plaat
selijk algemeen voor

komend maar wel afnemend in aantal. Dit wordt dus
bepaald aan de hand van de zeldzaamheid van de
soort en de trend van de algemene populatie in Ne
derland. De rugstreeppad is bij ons ook de minst
voorkomende soort in de emmers bij het overzetten.
Het is wel een erg mooie soort, met een gele streep
over zijn gehele rug en smaragdgroene ogen. Eenmaal
aangekomen in het voortplantingsgebied op de
Strabrechtse Heide (en als ze ’s nachts in de juiste
stemmig zijn), maken ze geluiden die tot op kilome
ters te horen zijn.

De takkenknakker
 
Zoals veel Heezenaren loop ik bijna dagelijks mijn
rondje in onze prachtige omgeving.
Ik geniet van de natuur in al zijn vormen, kleuren en
geluiden. Heel af en toe kom ik iemand tegen.
Toch wandelen er heel wat mensen met ieder zijn of
haar eigen interesses en doelen.
Alleen maar even flink bewegen met het verstand op
nul of luisteren naar de vogels, oog voor speciale
planten, paddestoelen, etc. Ook ik heb zo mijn rede
nen om te wandelen, maar vooral even de rust van
de natuur ervaren trekt mij aan. Die wordt dus maar
zelden verstoord.
Wel ervaar ik soms PIJN! Ai, ai, weliswaar voel ik het
niet aan den lijve, maar zie de pijn bij een ander le
vend wezen. Wat is dat?
Soms lijken paadjes dicht te groeien en loop je tegen
takken aan. Een enkele keer meen ik te moeten in
grijpen en breek ik soms een tak af die het pad ver
spert en gooi hem weg. Geen probleem zou je zeggen,
maar..soms hangt er een tak half afgebroken weg
kwijnend aan struik of boom. Ik zie dat regelmatig op
door mij belopen paden. Ai, ai, dat doet me zeer. Want
waarom niet gelijk die tak er helemaal afbreken? Het
is moedwillig leed veroorzaken. Niet stilstaan bij wat
je aanricht. De boom of struik verbruikt veel energie
om die halfgeknakte tak toch nog van voedsel te
voorzien. Zonde.
Stel dat de chirurg die een been moet amputeren dat
been half inzaagt en het vanzelf laat afsterven ...
Of een mug een paar pootjes of vleugeltjes uittrekken
zodat hij langzaam sterft ... Zo voelt het ook voor die
boom. Dit langzaam sterven moet toch zeer doen en
is nergens voor nodig.Zo'n stervende tak breek ik dan
gelijk maar even helemaal af.
Er is dus iemand die er plezier in heeft een struik of
boom opzettelijk pijn te doen. Het lijkt wel een soort
spoor van vernieling dat iemand achter wil laten,
zoals een hond zijn geurspoor achterlaat.
Hier ben ik geweest. Ik noem hem of haar de takken
knakker . Hopelijk zet dit verhaaltje die persoon aan
het denken en neemt hij of zij misschien voortaan
een klein snoeischaartje mee? Ik zie de bomen al
glimlachen.
 
Truus Kraaijeveld
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Zandpad op de hei. Foto Ulrich Dregler

Tentoonstelling
“Zandpaden voor dier en mens”
 
Binnenkort wordt door de tentoonstellingsgroep bij
de dokterspraktijk van dokter Liebregts een expositie
ingericht over zandpaden.
Al zo lang er dieren zijn, lopen er wegen door de
natuur. Dieren hebben de gewoonte zich langs dezelf
de weg te verplaatsen. Wij noemen dit wissels. Langs
deze wissels is het wat kaler, de bodem is vaster
aangeduwd en de dieren nemen via de poten, hun
vacht en hun ontlasting zaden mee zodat planten
zich verspreiden. Allerlei soorten dieren hebben le
venskansen langs een wissel.
Het verhaal van de wissels past naadloos op de paden
van de mens. De mens ging ook van A naar B. Deze
paden waren, sommigen zijn dat nog, onverhard en
veel breder. Langs deze paden werden ook zaden, en
planten verspreid. Naarmate er meer mensen kwa
men kwam er meer en zwaarder verkeer over de
onverharde paden. Er ontstonden op plaatsen diepe
karrensporen en los zand. Het vervoer met paarden
leverde op plaatsen extra vruchtbare plekken op.
Deze omstandigheden zijn voor de natuur een

meerwaarde. Vogels gebruiken het zand voor een
zandbad en om hun nesten te bouwen. De rugstreep
pad profiteert van de plassen water die in een kar
renspoor blijven staan, in de bermen groeien allerlei
kruiden en insecten en spinnen hebben aan de on
verharde wegen perfecte verbindingsroutes en
woonplaatsen.
Maar…, de mens heeft steeds meer wegen verhard
en verbreed tot het punt dat je als dier niet meer over
kunt steken. Op sommige plaatsen zijn ecoducten
gebouwd die grote natuurgebieden verbinden. Want
waar er meer belangstelling en bescherming bestaat
voor de cultuurhistorische onverharde paden is er
besef ontstaan dat dieren ook eeuwenlang eenzelfde
route lopen. Als deze oude routes worden doorsneden
door brede asfaltwege dan worden dieren opgesloten
in relatief kleine natuurgebieden. Ze worden doodge
reden en populaties gaan ten onder aan inteelt. Een
voorbeeld van een dergelijke situatie in onze gemeen
te is de paddentrek langs de Somerense weg.
Gelukkig worden de onverharde wegen die er nog zijn
beschermd en in de kleine expositie in de dokters
praktijk kun je zien hoeveel ecologische waarde ze
hebben.
 
Ciel Broeckx
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Held van de
amfibieën
Jonge Leendenaar (8) maakt zich sterk
voor amfibieëntunnels
 
Eigenlijk wilde hij helemaal geen tunnels voor de
amfibieën van de Somerenseweg in Heeze. De 8-jari
ge Rein van Tongerlo uit Leende vond het overdragen
van de emmers met kikkers, padden en salamanders
juist zo leuk en dan had hij geen werk meer. Maar
toen moeder Claire vertelde dat de beestjes later in
het jaar weer terugkruipen over de weg, met hun
jonkies erbij, en dat er dan geen schermen en emmers
staan, toen was Rein gauw verkocht.

 
Dus ging hij op eigen houtje in Leende geld ophalen
voor de crowdfundingsactie van het IVN. Hij nam alle
klusjes aan: auto’s wassen, plantjes zaaien, mos
tussen de stenen uit halen, vijvers schoonmaken,
tekeningen maken op bestelling, lege flessen verza
melen. Bij de dierenspeciaalzaak bood hij aan om de
hokken van de konijnen en de cavia’s schoon te
maken. En dat allemaal voor het goede doel! Want
Rein is een echte liefhebber van de natuur en dan
vooral van amfibieën die hij bijna allemaal bij naam
kent. Hij is ook lid van het Jeugd IVN in onze gemeen
te.
 

Rein heeft met zijn eigen crowdfunding al ruim 200
euro opgehaald. Moeder vond 250 een mooi streefbe
drag, maar daar wilde Rein niets van weten. Hij gaat
door tot hij zeker weet dat zijn beestjes veilig naar de
overkant kunnen komen via de tunnel.
Rein van Tongerlo, held van de amfibieën!
 

Salamanders
 
Waar de wetenschappelijk familienaam van de kik
kers (Anura) letterlijk “zonder staart” betekent, staat
de wetenschappelijke familienaam van de salaman
ders (Caudata) juist voor “met staart”.

Het mannetje van de alpenwatersalamander.
 
Herkenbaar aan de felgekleurde onbevlekte oranje
buik, de vrouwtjes grijsgroen tot grijsblauw gemar
merd en de mannetjes versierd met een band van
zwarte stippen, en een zwart-wit geblokte rugkam
die mooi afsteekt tegen de verder donkerblauwe
huidskleur, zijn alpenwatersalamanders prachtig om
te zien. Helaas is er op de oranje buik na vaak weinig
van de zien als je ze verkleumd tegenkomt in de
emmers. Het grootste gedeelte van hun leven zitten
de salamanders op het land. Toch komen ze eigenlijk
pas echt tot hun recht in het water, waar ze naar toe
op weg zijn als ze de grote weg tegenkomen. Daar
kruipen ze, zonder onze oversteekactie, erg langzaam
overheen, waarbij zovele het leven laten.
 
Laten we er dus voor zorgen dat voor de salamanders,
voor de kikkers en ook voor de padden, een veilige
oversteek wordt gerealiseerd, voor de lange tocht
naar hun voortplantingsgebied. En terug!
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De Franse veldwesp
 
Bij deze wil ik graag iets delen omtrent het insecten
hotel dat we in maart 2022 geplaatst hebben in
Leende.
Op een zonnige avond begin augustus zag ik een
aantal opvallende bewegingen nabij het hotel en zag
al snel dat er zich verschillende wespen rondom een
stenen kruik begaven.
Ik vond dit verrassend en had deze bewoners niet
bepaald verwacht.
Bij een betere benadering van het dier kwam ik er
achter dat het ging om de Franse veldwesp. Deze soort
laat zich herkennen door een meer afgeplat en slan
ker lichaam met oranje voelsprieten.
Oorspronkelijk komt hij voor in de meer zuidelijke
gelegen landen, maar door het warmer wordende
weer komt hij sinds de jaren negentig steeds meer
voor in Nederland.
Er kunnen meerdere nesten bij elkaar in de buurt zijn.
Ik heb er echter maar één gevonden en zo te zien
waren de wespen met enkele tientallen exemplaren.
Prettig is dat deze soort als niet agressief bekend staat
en ook niet in ons voedsel is geïnteresseerd. Hij heeft
echter wel een angel en kan in geval van gevaar
steken !

 

Bij elkaar gebonden kruiken.  Het nest.
 
Hieronder een aantal kenmerken:

•   familie plooivleugelwespen
•   lange hangende pootjes tijdens de vlucht
•   mannetjes hebben gekromde uiteinden voel

sprieten en groene ogen
•   maken vaak een nest in een holte
•   voedsel bestaat vooral uit zoete stof genaamd

honingdauw…
 
Een locatie in je tuin beschikbaar stellen voor een
bepaalde doelgroep ervaar ik als erg leuk.

Ik heb inmiddels ook een schaaltje water aangele
verd, waarbij ik wel een steen in de bak heb geplaats
in verband met verdrinkingsgevaar. Behalve dat je
een bijdrage levert aan de natuur heb je ook altijd een
gespreksonderwerp als je bezoek hebt in je tuin.
 
Boy Derks
Bron: www.wespenbestrijding.net
 

Merel uit Nederlandsche vogelen. Collectie Koninklijke Bibliotheek

Nesteldrang 
 
Zo prachtig je ogen
Zo krachtig je zang
Zo lenig je tred
Zo geruisloos je stappen gezet
 
Als je zingt, ben jij de ster van het koor
Als je bouwt, kom je terug met wat hout
Als je vliegt, kan de wind je niet deren
Als je...... ach! Je laat me niet koud!
 
Kom, wees mijn muze
Kom, wees mijn maat
Kom, wees mijn eeuwige
Maak een nest in mijn straat.
 
Want alleen jij en ik
hebben dat nog niet.
En waar wachten wij op
na jouw hemelse lied?
 
Ach, zeg ik tot mijn eigen kerel:
“Had jij maar iets meer van die merel”.
 
Viola Majoie
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Broedvogelinventari-
saties
 
Strabrechtse Heide
In de winter van 1987-1988 heeft Staatsbosbeheer een
groep van enthousiaste vogelaars bijeengebracht om
de Strabrechtse Heide op broedvogels te gaan moni
toren. De groep vrijwilligers heeft in de loop van de
jaren nogal wat wisselingen gekend, maar nog steeds
gaan er zes groepen vogelaars in het voorjaar voor
dag en dauw (en soms ’s avonds/’s-nachts) het gebied
in om waarnemingen te doen en deze vast te leggen.
De deelnemers zijn leden van vogelwerkgroepen van
IVN-afdelingen in de omgeving van het gebied (Hee
ze-Leende en Mierlo) en anderen.
Niet alle soorten worden geïnventariseerd, enkel de
zeldzame soorten broedvogels. De laatste jaren
maken we gebruik van de app AviMap van Sovon
(Samenwerkende Organisaties Vogelonderzoek Ne
derland). Samen met duizenden vrijwilligers brengt
Sovon de ontwikkelingen in aantallen en versprei
ding van vogels in kaart. Met de app kun je in het veld
meteen de waargenomen vogels en hun broedcodes
invoeren. Bij broedcodes moet je denken aan bijvoor
beeld nestbouw, voedseltransport, zang, paring, etc.
Wanneer aan het einde van het broedseizoen alle zes
groepen hun gegevens hebben ingevoerd mag ik deze
‘controleren’ en indien nodig wat wijzingen aanbren
gen om dubbeltellingen te voorkomen. Door de gege
vens te clusteren krijgen we dan een overzicht van
alle territoria in het gebied. Deze stuur ik vervolgens
naar Sovon.

 
In de loop van de jaren zijn er flinke verschillen in
aantal soorten en ook in het aantal territoria, waarbij
een territorium een mogelijk broedgeval is (zie de
afgebeelde grafieken). De eerste jaren waren er bij
voorbeeld nog enkele tientallen territoria Wulpen
aanwezig, maar sinds 2016 geen enkele meer. De
Roodborsttapuit was de eerste jaren met zo’n 40

territoria aanwezig. Nu zijn dat er bijna elk jaar meer
dan 100. De Grauwe Klauwier en de Middelste Bonte
Specht zijn nieuw in het gebied en de aantallen van
deze soorten nemen toe.
 
Strabrechts Broek
In de winter 2021/2022 is het gebied ten zuiden van
de Strabrechtsedijk opnieuw ingericht. Het is van het
Brabantse Landschap. Op verzoek van Brabants
Landschap hebben we daar in 2022 ook een broedvo
gelinventarisatie gedaan. Hier hebben we ervoor ge
kozen om alle soorten broedvogels te inventariseren.
We hebben er 36 gevonden. Leuke soorten waren de
Bosrietzanger, Putters, Kleine Plevier en de Grauwe
Klauwier. Dit jaar zijn we hier ook weer aan de slag.
Mocht je de verslagen van deze inventarisatie willen
lezen: deze kun je vinden op de pagina van de vogel
werkgroep https://www.ivn.nl/afdeling/heeze-leen
de/vogelwerkgroep-de-spotvogel/.
 
Herbertusbossen
Een aantal jaren geleden hebben wij als vogelwerk
groep ook de Herbertusbossen geïnventariseerd. Dit
jaar gaan hier weer enkelen van ons samen met leden
van IVN Veldhoven/Eindhoven/Vessem aan de slag.
 
Huis- en oeverzwaluwen
We kennen in Nederland 5 vogels met zwaluw in hun
naam. De boerenzwaluw, de huiszwaluw, de oever
zwaluw, de gierzwaluw en de nachtzwaluw.
Die laatste twee zijn ondanks dat ze ‘zwaluw’ in hun
naam hebben geen zwaluwen maar maken deel uit
van andere vogelfamilies. De heggenmus die in onze
tuinen scharrelt is ook geen mus en de klapekster is
geen familie van de ekster.
Aan het einde van het broedseizoen gaan er enkelen
van onze leden o.l.v. Jan van de Laar op pad om de
huiszwaluwen en oeverzwaluwen in onze gemeente
te inventariseren. Huiszwaluwen broeden onder
overstek bij huizen en boerderijen, mits die overstek
maar licht van kleur is. Ze broeden graag zo’n beetje
bij elkaar in de buurt in verspreide kolonies. Het
buitengebied van Leende ten zuiden van de A2 wordt
door Roel Winters geïnventariseerd. Daar zijn de
meeste nesten te vinden. Sinds 1994 worden de
nesten geteld. De laatste 20 jaren schommelen de
aantallen nesten van de huiszwaluw tussen 150 en
200. In 2022 waren er 216 nesten. Een lichte verbete
ring t.o.v. voorgaande jaren.
De oeverzwaluwen broeden ook in kolonies. Zij
maken hun nesten in zandige oevers of – in onze
gemeente – in een zandopslag. In het verleden (2000
tot 2011) waren er jaarlijks gemiddeld zo’n 300 nesten.
Daarna bleven de aantallen vaak hangen bij zo’n 50
nesten. Deze zandopslag is inmiddels geruimd. De
eigenaar Jan Kursten heeft als vervanging een oever
zwaluwwand gemaakt en daar hebben zo’n 73 paren
hun nest gehad.
 
Geert Engels
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Aanleg hoek voor
wilde bloemen 2023
 
Begin februari 2023, zaterdagmorgen. Al enkele dagen
geen nachtvorst en de tuin ongemoeid gelaten de
afgelopen winterperiode. Drie jaar geleden ben ik
begonnen om een hoek van 20 m2 van de tuin ‘zwart
te maken’. Dat wil zeggen dat je de grond ontdoet van
de op dat moment aanwezige grassen en ‘onkruiden’
en je een soort van nul-moment maakt om weer
opnieuw te beginnen. Dit kan op allerlei manieren,
bijvoorbeeld met het huren van een frees bij Welkoop
of lokaal verhuurbedrijf of uiteraard, zoals het vroe
ger ook gebeurde met een hark, schoffel en riek. Je
moet er wat voor over hebben, maar na eenmaal
gedane inspanning heb je van april t/m september
plezier van een palet mooi gekleurde bloemen. Aan
gezien dit het vierde jaar wordt dat deze hoek suc
cesvol opkomt, kan ik daar advies over geven.
 

 
Stappenplan:
 
Stap 1: Voorbereiding
Aangezien ik alles heb laten staan zodat het bestaan
de zaad gewoon in de tuin kon vallen en de muizen
en insecten er een schuilplek hadden, heb ik de res
tanten eerst bij elkaar geharkt. Daarna laat ik ze nog
een week of twee liggen, waarna alles op de compost
hoop gaat.

Stap 2: Bedenk wat je leuk vindt
De ene mens houdt van bloemen, de ander van in
secten. Het is mij opgevallen dat er bijzonder veel
insecten en met name wilde bijen op mijn bloemen
hoek af komen. Bij natuurinformatiecentrum ‘De
Paardenstal’ in Geldrop kun je op zondag tussen 14:00
en 17:00 uur een zoekkaart voor wilde bijen kopen.
Het is erg leuk om met behulp daarvan te gaan zoe
ken. Helaas schijnt het met 19 van de 29 soorten
hommels in Nederland niet goed te gaan. Mijn perk
je van 20 m2 zal hier geen ommekeer aanbrengen
maar ik vind het wel een mooie gedachte dat ze hier
in ieder geval wel de juiste planten voor voedsel
kunnen vinden.

 

Stap 3: Kiezen en zaaien
Nazaaien is vereist! Helaas is het niet voldoende om
via het natuurlijke zaad weer een mooi perk te krij
gen. Het afvoeren van het oude materiaal is nodig om
voldoende zonlicht te geven aan de nieuw te ontkie
men plantjes. Anders bemest je hiermee onbewust je
tuinhoek. Dat is niet gunstig voor de oude soorten
omdat deze van schrale grond houden. Ik adviseer
om een zakje kruidenmengsel aan te schaffen dat
geschikt is voor het type tuinhoek dat je hebt, bijvoor
beeld vol in de zon of schaduw, natte grond of droge
grond. Dit kan via diverse webshops waarbij ik de
Cruydt-Hoeck kan aanbevelen, gezien de goede op
komst van vorig jaar. Je kunt kiezen voor losse indi
viduele soorten die je mooi vindt, maar ik heb geko
zen voor een algemeen inheems mengsel (soorten die
van oudsher hier in de omgeving voorkomen). Dit
bloemrijk grasland-mengsel (bestaande uit 26 soor
ten) zou je dus kunnen gebruiken en de zaai-instruc
tie krijg je erbij.
 
Mijn tip voor 2023: Hartgespan
Dit jaar ga ik voor het eerst proberen om bloemzaad
jes te zaaien die in de Sleutelbloem bij het IVN ver
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Boomfeestdag
“Bomen Werken ”
 
Dit was het thema van de viering van de Nationale
Boomfeestdag op woensdag16 november 2022. Er zijn
bomen geplant bij het industrieterrein De Poortman
nen in Heeze.
Het is belangrijk dat de schooljeugd het belang inziet
van het planten van (meer) bomen en wat hun rol is
in het tegengaan van klimaatverandering. Ze leerden
dat bomen water vasthouden, verkoeling brengen,
schadelijke stoffen uit de lucht filteren en voedsel
leveren. Verder dat ze leefruimte en bescherming
bieden aan allerlei planten en dieren. Kortom: bomen
werken voor een gezond klimaat! Naast deze bewust
wording hielpen de kinderen met het planten van
bomen ook nog eens mee aan het behalen van de
klimaatdoelen door de gemeente.
Dankzij de gemeente Heeze-Leende, die het plantter
rein ter beschikking stelde, en met medewerking van
gemeentewerkers en gidsen van het IVN, gingen 170

kinderen van groep 7 en 7/8 struiken planten. Daar
naast mochten de leerlingen van alle scholen een
Parrotia Persica (ijzerhoutboom) planten en een
zelfgemaakte plaquette erbij plaatsen.
Zoals gebruikelijk was er naast het planten ook een
educatief programma. Dat werd gehouden bij de
firma Espe-Labelling. In groepjes kregen de kinderen
uitleg van IVN gidsen over delen van diverse soorten
dieren die op de drie tafels lagen, bijvoorbeeld een
patrijs, een schedel van een wild varken, het gewei
van een ree, een bunzing, diverse kevers, waterdier
tjes, boomklever, een muisje enz. Dit vonden ze alle
maal zo interessant dat de tijd per groep uitliep.
Het Brabants Landschap had voor de tafels en een
deel van het materiaal gezorgd.
Na afloop kregen alle leerlingen een liniaaltje en een
appel die gesponsord was door A.H.
Alle medewerkers aan deze Boomfeestdag heel har
telijk bedankt namens de werkgroep scholenwerk
Boomfeestdag.

krijgbaar zijn. Hier zit een specifieke insecten-min
nende soort bij, namelijk Hartgespan.
Later dit jaar zal ik jullie vertellen over het verloop en
de uitkomst van het ingezaaide stukje tuin. Ik wens
alle tuinierders veel succes! Hopelijk is er iemand die
dit inspireert om ook een klein stukje in de tuin te
verbeteren voor de natuur. De insecten zullen er blij
mee zijn!
 
Boy Derks
Bron: -www.bijenstichting.nl en -www.cruydthoeck.
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Hiernaast een opstel van een van de deelnemers.
 
Voor meer informatie over het scholenwerk en de
andere activiteiten van IVN Heeze-Leende, zie de
website.
 
Scholenwerkgroep
 

Doneren aan de
amfibieëntunnel?
Het kan nog steeds!
 

•   Met de QR-code.
•   Door naar de website van het Buitenfonds te

gaan (https://www.buitenfonds.nl/crowdfun
ding/projecten/project/amfibieentunnel_heeze).

•   Door overmaking op rekening NL22 RABO 0338
5315 99 ten name van IVN Afd. Heeze-Leende.

Het Groene Blaadje 17voorjaar 2023



GRASSPRIETJES
voor onze jeugdleden

Amibieën
WAT ZIJN AMFIBIEËN?
Kikkers, padden en salamanders zijn allemaal 

amibieën. Amibieën zijn net als reptielen 

(hagedissen en krokodillen) koudbloedige 

gewervelde dieren.  Het speciale aan een 

amibie is dat ze een dunne huid hebben en ze 

halen adem via de longen en de huid. Behalve 

salamanders want die hebben geen longen, 

die kunnen alleen via de huid ademhalen. Dat 

kan alleen doordat er heel veel bloedvaatjes 

net onder die dunne huid zitten. Ook drinken 

amibieën niet maar krijgen ze vocht binnen 

via de huid en door de prooien die ze eten. De 

huid van de amibieën moet vochtig blijven 

willen ze niet uitdrogen. Aan zonlicht en 

hevige wind hebben ze dan ook een hekel.

Het bijzondere van amibieën is ook hun 

levenscyclus, van een doorzichtig eitje 

in het water, naar larve, naar volwassen 

stadium op het land.

Liever niet oppakken

Pak amibieën niet zomaar op. De dunne 

huid is heel gevoelig en voor een amibie 

lijken onze vingers op schuurpapier en aan 

je handen kunnen stojes zitten waar de huid 

van een amibie niet tegen kan. Gebruik 

eventueel een Nitril handschoen, daar zit geen 

latex in. Maar eigenlijk willen ze helemaal niet 

vastgepakt worden. Dus gebruik vooral je 

ogen.

Er komen 7 verschillende soorten 

amibieën voor in Heeze-Leende. 

Zoals de Kleine watersalamander, 

Heikikker, Rugstreeppad, gewone 

pad, bruine kikker, groene kikker 

en de alpenwatersalamander. 

Hieronder een paar beschreven.

De Kleine watersalamander is een algemene soort 

en kun je overal in Nederland vinden. De kleine 

watersalamander is echt heel klein (6 tot 9 cm) en 

heeft hele kleine teentjes waarmee die zelfs bij 4 

graden al de weg over wil steken. 

Heikikker is heel bijzonder omdat 

de mannetjes in het water tijdens 

de voortplantingstijd blauw 

worden. Die tijd is maar heel kort. 

(2 weken per jaar). Je moet dus 

heel veel geluk hebben om ze te 

zien en te horen. 

De Rugstreeppad herken je meteen aan de felgele 

streep die over de rug loopt. Alleen het is een beetje 

lastig om ze te zien te krijgen. Ze leven het liefst in 

het donker en komen dan ook pas te voorschijn als 

het echt donker is. 

95% 
van alle heikikkers 
in Nederland in Heeze 

worden overgezet over 
de Somerenseweg?

Wist je dat? 

heikikker (m
anne

tj
e

)

kleine watersalander

Weet ji
j het 

vers
chil

 tusse
n 

padd
en en 

kikk
ers? 

      Levenscyclus ami bieën

Padden die lopen, 

hebben een dikke 

wratachtige huid en 

leggen hun eitjes in 

slierten..

Kikkers springen 

vooruit, hebben een 

gladde huid en ze 

leggen hun eieren in 

klompjes (kikkerdril)

Rugstreeppad



1. Welke vleermuis bestaat niet

S    Groot neus vleermuis  

K     Groot hoeijzerneus vleermuis

2. Welk kleur licht is het beste voor vleermuizen

I Groen  A Rood   

3. Hoe heet het sterrenbeeld, 

     dat eruit ziet als een 

     steelpannetje?

K Grote Leeuw

L Grote Beer

4. Welke ster staat altijd 

     in het Noorden?

S de Noordster

A de Poolster

5. Wat is een fossiel?

M Een versteende (afdruk) van dieren of   

 planten op natuurlijke wijze ontstaan

N     een versteende (afdruk) van planten of   

 dieren, door mensen gemaakt

6.  Waaruit bestaat de aarde?

O de aarde is een bol van gas

A de aarde is van bol steen

7.  Waarvan worden pannenkoeken gemaakt?

K Eieren, meel/bloem en rozijnen

N Eieren, melk, meel/bloem

8. Waar zijn bijen goed voor? 

D Ze maken honing, bestuiven                   

 bloemen van onder andere fruitbomen

U Nergens, zijn vervelende beestjes

9. Waarvoor is IVN Heeze-Leende geld aan het                        

    inzamelen?

E Om amibieëntunnels te kopen en    

 te plaatsen 

O Om een ecoduct te maken

10.  Welke kikker komt veel voor in Heeze? 

E     Boomkikker         R Heikikker

Quiz! Weet jij het nog?
vragen over afgelopen half jaar

  oplossing: 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

A

B

C

v
ind de Weg

Welke
 tunne

l gaat
 naar 

de ove
rkan

t?

WAAR LEVEN EN WAT ETEN AMFIBIEËN?
Deze mooie dieren leven vooral op het land. 

Alleen tijdens de voortplantingstijd leven ze 

in het water. Op het land zoeken ze vochtige 

plekjes onder stenen, rottend hout of in het 

hoge gras. Als het regent gaan ze op jacht 

naar kleine beestjes die ze eten, zoals slakken, 

rupsen, spinnen, libellen, vliegen of de larven 

van bodemdiertjes . 

Kikkers, 

padden of een 

salamander in je tuin?
Dat kan! Zorg voor:

- een klein waterbadje

- stapeltjes hout/stenen/dakpannen. 

- een stukje hoog gras

- gebruik geen gif tegen insecten of 

planten

En wie weet komt er dan een amibie 

bij jouw in de tuin zoeken naar 

een lekker hapje!

Let op! Paddentrek!
Je  hebt de borden vast wel een keer zien staan 

langs de weg. In het voorjaar trekken de amibieën 

massaal van het land naar het water (ven, poel, 

sloot) om hun eieren af te zetten en te bevruchten. 

Helaas  moeten ze vaak een weg oversteken en 

worden er dan ook veel plat gereden. Gelukkig 

willen ze in Heeze tunnels gaan plaatsen, speciaal 

voor de amibieën en andere kleine dieren. De 

tunnels kosten alleen heel veel geld. IVN Heeze-

Leende is hiervoor dan ook geld aan het

inzamelen. 
Paddentrek

maart-mei

Groene kikker

alpen watersalamander

Bruine kikker

Gewone pad

Help jij mee? 
Met geld inzamelen voor 

de amibieëntunnels?



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisatie 
Bestuur 
Voorzitter: 

Ben Pollmann 

voorzitter@ivnheezeleende.nl T: 040 2265668 

Secretariaat: 

Petra Leeuwestein-Verbeek 

De Mandenmaker 11 5591 NS Heeze 

secretariaat@ivnheezeleende.nl T: 040 2264714 

Penningmeester: 

Geert Engels De Groote Aa 21   5591 KX Heeze 

penningmeester@ivnheezeleende.nl T: 06 38895545 

Leden: 

Ko Dousma 

bestuurslid-01@ivnheezeleende.nl T: 06 83997769  

Paul Gerits 

bestuurslid-02@ivnheezeleende.nl T: 06 29348810 

Ledenadministratie: 

ledenadministratie@ivnheezeleende.nl 

Werkgroepen 
Amfibieënwerkgroep amfibieen@ivnheezeleende.nl 

Eelco Hoogendam 040 2266428 

Bibliotheek, Informatie & IVN winkel 

sleutelbloem@ivnheezeleende.nl 

Loes Keijsper 040 2261717 Diny Michiels 040 2261229 

Bomenwerkgroep bomengroep@ivnheezeleende.nl 

Will Mijs 040 2062225 

Cursuswerkgroep cursusteam@ivnheezeleende.nl 

Ine Troelstra 06 48260698 

Florawerkgroep florawerkgroep@ivnheezeleende.nl 

Henk Groenemans 040 2264122 

Fotografie fotowerkgroep@ivnheezeleende.nl 

Mariet Camp 06 53744009 

Gentiaanblauwtje gentiaanblauwtje@ivnheezeleende.nl 

Leo van Bossum 040 2263124 

Groen voor ouderen Ruud Krielaart 06 10435830  

Jeugd-IVN jeugd-ivn@ivnheezeleende.nl 

Stefanie van Heck 06 46789989 

 

 

 

 

 

 

Kinderactiviteiten kinderactiviteiten@ivnheezeleende.nl 

Weena Oskamp 06 54705501 

Natuur- & Milieubescherming 

milieu-en-landschap@ivnheezeleende.nl 

Henk Groenemans 040 2264122 

Ciel Broeckx 040 2264226 

Natuurbeheer natuurbeheer@ivnheezeleende.nl 

Theo Sonnemans 040 2265689 

PR & Communicatie 

Ruud Krielaart pr@ivnheezeleende.nl 06 10435830 

- Webmaster: webmaster.heeze.leende@ivn.nl 

Anne Groenewegen 06 50868653 

- Redacteur Het Groene Blaadje 

hetgroeneblaadje@ivnheezeleende.nl 

Klaasje Douma 040 2263668 

Scholenwerk scholenwerk@ivnheezeleende.nl 

Willemien v.d. Paal 040 2263274 

José Verbeek 040 2260069 

Tentoonstellingen & Vormgeving 

Ciel Broeckx 040 2264226 

tentoonstellingswerkgroep@ivnheezeleende.nl 

Vogelwerkgroep spotvogel@ivnheezeleende.nl 

Jan de Vries 06 39484388 

Wandelingen coördinatie 

wandelingen@ivnheezeleende.nl 

Aangevraagde wandelingen 

- Harrie van Litsenburg 040 2262697 

Publiekswandelingen 

- Ruud Krielaart 06 10435830 

 
Postadres: 

IVN Heeze-Leende 

de Mandenmaker 11 5591 NS Heeze  

Verenigingsgebouw: 

De Sleutelbloem IVN Heeze-Leende 

Strabrecht 14 5591 BP Heeze  

Website: ivn.nl/heeze-leende 

Steun ons ...
• als lid voor tenminste €25,00 per jaar. Huisgenoten
leden en jeugdleden €12,50. U ontvangt twee keer
per jaar ons blad "Het Groene Blaadje" en vanuit
IVN Nederland het blad "Mens en Natuur".
• voor organisaties gelden aangepaste tarieven.
Informatie: ledenadministratie@ivnheezeleende.nl
of 06 38895545
Bankrekening NL17RABO0120361132 t.n.v. IVN
Heeze-Leende

www.editoo.nl

INDIEN ONBESTELBAAR:  

STRABRECHT 14

5591 BP HEEZE


