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Dit	 is	 de	 eerste	 uitgave	 van	 "Tunnelberichten".	 Aan	 de
hand	 hiervan	 houden	 wij	 jullie	 op	 de	 hoogte	 van	 de
voortgang	 van	 onze	 crowdfundingsactie	 voor
amfibieëntunnels	 onder	 de	 Somerenseweg.	 Als	 eerste
een	oproep	vanuit	de	werkgroep.

	

Beste	IVN-er,

Zoals	 je	 de	 afgelopen	 jaren	 in	 de
nieuwsbrief	hebt	kunnen	lezen	zijn
wij	 als	 IVN	 Heeze-Leende	 zeer
actief	 bij	 het	 overzetten	 van
amfibieën	over	de	Somerenseweg.
Ieder	 voorjaar	 trekken	 de
amfibieën	 weer	 van	 hun
overwinteringsgebied	bij	de	Lange
Bleek	 naar	 de	 poelen	 op	 de

Strabrechtse	 heide	waar	 ze	 zich	 voortplanten.	 Daarbij	 vallen
veel	slachtoffers	door	het	intensieve	autoverkeer.	Teneinde	de
amfibieën	 veilig	 naar	 de	 overkant	 te	 helpen	 worden	 daarom
ieder	 voorjaar	 schermen	 en	 emmers	 geplaatst	 waar	 de
beestjes	in	opgevangen	worden.	Een	groot	aantal	vrijwilligers
gaat	 vanaf	 eind	 januari	 tot	 half	 april	 dagelijks	 op	 pad	 om	de
emmers	naar	de	overkant	te	brengen.	Heeze	 is	een	“hotspot”
in	 Nederland	 v.w.b.	 het	 overzetten	 van	 amfibieën.	 Vorig	 jaar
stonden	we	 zelfs	 op	 nummer	 1.	 Gemiddeld	 worden	+/-	 3500
amfibieën	 per	 jaar	 overgezet,	 waaronder	 de	 zeer	 zeldzame
heikikker	die	hier	zeer	frequent	voorkomt.
Je	 begrijpt	 dat	 dit	 een	 hels	 karwei	 is	 en	 ook	maar	 een	 halve
oplossing	omdat	de	amfibieën	op	de	 terugweg	 in	de	 loop	van
het	 jaar	 alsnog	 geplet	 kunnen	worden	 onder	 de	 autobanden.
Als	 IVN	 zijn	 wij	 voorstander	 van	 een	 meer	 structurele
oplossing:	 een	 vaste	 verbinding	 tussen	 de	 twee
natuurgebieden	aan	beide	kanten	van	de	Somerenseweg	in	de
vorm	van	amfibieëntunnels.
In	 totaal	 zijn	 er	 minimaal	 7-8	 tunnels	 nodig,	 waarvan	 de
gemeente	en	de	provincie	een	deel	voor	hun	rekening	nemen,
maar	zeker	niet	alles.	Daarom	willen	wij	als	IVN	Heeze-Leende
minimaal	 1	 tunnel	 realiseren.	Wij	 gaan	 hiervoor	 de	 komende
maanden	 een	 grootschalige	 crowdfundingsactie	 houden.
Kosten	van	1	tunnel:	30.000	euro!

30.000	euro	is	best	veel
Je	 begrijpt	 dat	 het	 inzamelen	 van	 een
dergelijk	 bedrag	 voor	 een	 kleine
vereniging	 als	 de	 onze	 een	 enorme
“tour	de	force”	is,	waar	we	iedereen	bij
nodig	 hebben.	 Ook	 jou,	 juist	 jou!
Vandaar	dit	beroep	vanuit	de	werkgroep
die	 hier	 samen	 met	 de	 gemeente	 mee
bezig	is.
Ons	 IVN	 heeft	 bijna	 300	 leden.	 Het
aantal	 leden	 is	 de	 laatste	 tijd	 flink
gegroeid.	 Niet	 iedereen	 is	 even	 actief
binnen	onze	vereniging.	Er	zijn	mensen	die	dagelijks	met	IVN
bezig	 zijn,	 anderen	 zijn	 sympathisant	 en	 nemen	 niet	 of
nauwelijks	 actief	 deel	 aan	 de	 activiteiten.	 Dat	 is	 geen	 enkel
probleem.	 IVN	 is	 een	 laagdrempelige	 vereniging	 met	 veel
verschillende	werkgroepen	en	 iedereen	bepaalt	zelf	waarvoor
hij	of	zij	lid	is	en	wanneer	men	actief	wil	zijn.

Daarom	hebben	wij	echt	iedereen	nodig!
Het	 realiseren	 van	 amfibieëntunnels
onder	 de	 weg	 is	 voor	 ons	 van
essentieel	belang.	Het	staat	symbool
voor	 het	 doel	 van	 onze	 vereniging:
opkomen	 voor	 de	 natuur	 die	 zelf
geen	stem	heeft.	Het	is	ook	mooi	om
in	 je	 eigen	 omgeving	 iets	 te	 kunnen
doen.	Je	kunt	wel	op	de	uitkomst	van
klimaatconferenties	 gaan	 zitten
wachten	 en	 je	 ergeren	 aan	 de

traagheid	van	de	besluitvorming,	maar	het	 is	fijner	om	zelf	 in
actie	 te	komen.	Opkomen	voor	de	natuur	 in	het	algemeen	en
de	amfibieën	van	de	Somerenseweg	in	het	bijzonder	levert	een
directe	bijdrage	aan	biodiversiteit	in	onze	omgeving.	Daardoor
ontstaat	 er	 namelijk	 een	 betere	 soortenuitwisseling	 tussen
verschillende	 natuurgebieden	 langs	 de	 Somerenseweg.	 Dat
leidt	weer	 tot	een	 rijkere	natuur	waar	wij	met	z’n	allen	weer
van	 kunnen	 genieten,	 ook	 één	 van	 de	 doelstellingen	 van	 het
IVN.	De	 financiering	van	een	amfibieëntunnel	brengt	dit	doel
een	 stukje	 dichterbij.	 Maar	 dan	 moeten	 wij	 ons	 er	 als
vereniging	 volledig	 achter	 zetten.	 En	 dan	 bedoelen	 we	 echt
iedereen,	 anders	 lukt	 het	 niet.	 Op	 dit	 moment	 is	 er	 een
werkgroep	van	5	personen	hiermee	bezig,	maar	dat	 is	veel	te
weinig.

Wat	vragen	wij	van	jou	persoonlijk?
-	 Ten	 eerste	 hopen	 wij	 dat	 je	 je
eigen	 netwerk	 aan	 familie,
vrienden,	collega’s,	werkgever	e.d.
alvast	 informeert	 over	 de
aanstaande	 crowdfundingsactie
zodat	 ze	 later	 zullen	 doneren.	 In
maart	en	april	 zal	 er	grootschalig
publiciteit	gegeven	worden	aan	de
campagne.	 Je	kan	ook	alvast	 in	 je
eigen	omgeving	beginnen	met	het	inzamelen	van	geld.
-	 Verder	 vragen	 wij	 je	mee	 te	 denken	 over	 acties	 die	 we
kunnen	 ondernemen	 om	 aan	 geld	 te	 komen.	 Op	 dit	 moment
zijn	wij	 in	gesprek	met	een	aantal	bedrijven	en	dat	 zal	 zeker
tot	 resultaat	 leiden,	 maar	 dat	 is	 niet	 voldoende.	 Heb	 je	 een
idee	 voor	 een	 actie	 om	geld	 te	 genereren,	 hoe	groot	 of	 klein
ook,	 laat	 het	 ons	 weten.	 Alle	 beetjes	 helpen	 en	 uiteindelijk
helpen	we	de	beestjes.
-	 Tenslotte	 vragen	wij	 om	 versterking	 van	 ons	 team.	 Op	 dit
moment	 draait	 het	 nog	 voor	 een	 groot	 deel	 op	 het	 bestuur,
maar	 we	 vragen	 uitdrukkelijk	 mensen	 voor	 hand-en-span
diensten	 bij	 onze	 geldinzamelingsacties.	 We	 denken	 dan
concreet	 over	 het	 voorbereiden	 van	 onze	 presentatie	 bij
verschillende	 evenementen	 (zoals	 de	 braderie	 in	 onze
gemeente),	 het	 organiseren	 van	 een	 verloting	 o.i.d.,	 of	 het
houden	 van	 een	 lezing	 “voor	 het	 goede	 doel”.	 We	 zoeken
in	ieder	geval	mensen	die	een	actie	voor	hun	rekening	nemen.

Doe	mee!
Als	 het	 ons	 lukt	 om	 het
streefbedrag	op	te	halen	via	de
crowdfunding	dan	zal	dat,	naast
het	 bereiken	 van	 het	 doel	 voor
de	amfibieën,	veel	sympathie	en
goede	 publiciteit	 opleveren	 in
onze	 gemeente.	 We	 gaan	 er
helemaal	 voor!	 Help	 jij

mee?	Alvast	bedankt	voor	je	reactie.

Werkgroep	Crowdfunding	Amfibieëntunnels,
	
Ben	Pollmann	(voorzitter@ivnheezeleende.nl)
Hans	Teeven	(hteeven@gmail.com)
Geert	Engels	(penningeester@ivnheezeleende.nl)
Willem	van	de	Ven	(wacvandeven@gmail.com)
Ruud	Krielaart	(pr@ivnheezeleende.nl)
	

Wil	je	alvast	doneren?

Dat	kan	op	rekening:

NL22	RABO	0338	5315	99

of	scan	de	QR-code

Is	deze	e-mail	niet	goed	leesbaar?	Klik	hier	voor	de	webversie.

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.
Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt	u	zich	hier	afmelden.

	
Verzonden	met			
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