
Laatste	nieuws	over	de
Crowdfundingsactie

We	 zijn	 begonnen!	 De	 crowdfundingsactie	 voor	 de
amfibieëntunnels	onder	de	Somerenseweg	is	officieel	van	start
gegaan.	 Op	 de	 website	 van	 het	 Buitenfonds	 van
Staatsbosbeheer	wordt	 al	 volop	 gestort	 en	 ook	 op	 onze	 IVN-
rekening.	Let	op:	op	de	site	van	het	Buitenfonds	zijn	alleen	de
particuliere	giften	zichtbaar.

De	teller	staat	dus	op	8242	euro.	Met	de	opbrengst	tot	nu	toe
zitten	we	dus	al	in	de	middenberm!	Dit	is	al	een	mooi	resultaat
voor	de	periode	dat	onze	actie	loopt.	Echter	is	het	nu	nog	een
doodlopende	weg	en	is	er	nog	geen	licht	aan	het	einde	van	de
tunnel	 voor	 de	 amfibieën.	 Dus	 geeft	 het	 door	 aan	 allen	 om
deze	actie	te	ondersteunen!
Ondertussen	 gaat	 het	 overzetten	 gewoon	 door	 en	 dat	 zal	 dit
jaar	ook	zo	blijven.	Naar	verwachting	zullen	de	tunnels	in	het
najaar	 aangelegd	 worden.	 De	 uitdaging	 om	 de	 financiering
rond	 te	 krijgen	 blijft	 groot.	 Volgens	 de	 deskundigen	 is	 7	 à	 8
tunnels	 het	 minimum	 en	 die	 kunnen	 de	 gemeente	 en	 de
provincie	niet	 leveren.	Onze	hulp	blijft	daarom	van	essentieel
belang	om	het	minimum	aantal	te	halen.

Crowdfunding:	wat	hebben	we	tot	nu	toe
gedaan?

Wij	 hebben	 grote	 bedrijven	 en	 organisaties
gevraagd	te	doneren.	Dat	loopt	goed	maar	er
gaat	wel	wat	 tijd	 overheen	 voordat	we	 daar
uitsluitsel	 over	 krijgen.	 We	 hebben	 al	 een
aantal	 donaties	 en	 enkele	 toezeggingen.
Verder	 hebben	 we	 concrete	 medewerking
gekregen	 van	 een	 aantal	 partijen	 zoals	 AH
Boonaerts	 die	 de	 promotiematerialen	 voor
zijn	 rekening	 neemt.	 ASML	 heeft	 toegezegd
de	 giften	 van	 hun	 medewerkers	 aan	 de
tunnels	te	verdubbelen.
Ondertussen	 is	 onze	 actie	 niet	 onopgemerkt

gebleven.	 Veel	 raadsleden	 en	 onze	 wethouder	 Robert
Groenewoud	 (foto)	 hebben	 belangstelling	 getoond	 voor	 het
overzetten	 van	 de	 amfibieën	 en	 de	 problematiek	 van	 de
tunnels.	Ook	de	media,	zowel	lokaal	als	landelijk,	zijn	bijzonder
geïnteresseerd,	vooral	omdat	Heeze	zo’n	unieke	locatie	is	voor
het	overzetten	in	Nederland.	Zie	het	verslag	van	Hans	Teeven
aan	het	eind	van	deze	nieuwsbrief.

Wat	staat	er	verder	nog	te	gebeuren?
Op	 2	 april	 zijn	 wij	 met	 een	 kraam
aanwezig	op	de	braderie	Heeze	Leeft
en	 hopen	 dan	 wat	 geld	 op	 te	 halen
voor	de	tunnels.	Een	werkgroepje	zal
allerlei	 activiteiten	 organiseren.
Verder	zijn	wij	aanwezig	bij	de	lezing
die	Vrienden	van	de	Bieb	organiseert
op	 13	 april	 in	 't	 Perron.	Daar	 zullen
Petra	 van	 Leeuwen	 en	 Mari	 de	 Bijl
(foto)	 een	 lezing	 verzorgen	 over
amfibieën.	 Ook	 op	 onze	 Algemene
Ledenvergadering	 zal	 aandacht	 besteed	 worden	 aan	 de
amfibieën	 in	een	 lezing	van	Jeroen	van	Delft	van	Ravon	en	 in
het	 komende	 Groene	 Blaadje	 zullen	 veel	 padden,	 kikkers	 en
salamanders	staan.
We	 gaan	 folders	 laten	 bezorgen	 op	 6000	 adressen	 in	 onze
gemeente,	 er	 komen	 borden	 aan	 lantaarnpalen	 en	 er	 zullen
affiches	 worden	 opgehangen	 bij	 de	 winkels	 in	 het	 dorp.
Tenslotte	 gaan	 we	 een	 loting	 organiseren	 onder	 IVN-leden.
Binnenkort	horen	jullie	hier	meer	over.

Wil	je	doneren?	Dat	kan	op	verschillende
manieren.	

Met	de	QR-code

Door	naar	de	site	van	het	Buitenfonds
te	gaan	(klik	op	het	logo)

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

	

Voorlopig	blijven	we	nog	met	de	hand
overzetten

	

Of	heeft	iemand	een	beter
idee?

	

We	 gaan	 alweer	 de	 7e	 week	 in.	 Tot	 nu	 toe	 is	 het
resultaat	minder	voorspoedig	dan	vorig	jaar	rond	deze	tijd,	een
verschijnsel	 dat	 ook	 bij	 andere	 overzetters,	 zoals	 onze
zuiderburen,	waargenomen	wordt.	Het	zal	dus	met	het	weer	te
maken	 hebben	 en/of	 met	 de	 warme	 zomer	 vorig	 jaar.	 Het	 is
echter	 nog	 te	 vroeg	 om	 hier	 conclusies	 uit	 te	 trekken.
Hieronder	 volgen	 de	 high-lights	 uit	 het	 verslag	 dat	 Hans
Teeven	iedere	week	binnnen	de	overzetgroep	rondstuurt.

Week	2:	"It	giet	oan"
Donderdag	 26	 januari	 hebben
Brabants	 Landschap	 en	 de	 IVN
beheergroep	 het	 paddenscherm
aangelegd.	 De	 laatste	 resten	 van
de	sneeuw	lijken	te	zeggen	dat	we
misschien	nog	te	vroeg	zijn.	Vanaf
dat	 moment	 is	 het	 overzetten
mondjesmaat	 begonnen.	 Dennis
Keuten,	raadslid,	was	van	de	partij
om	 kennis	 op	 te	 doen	 over	 het

overzetten	 van	 de	 amfibieën	 en	 een	 beeld	 te	 krijgen	 van	 de
locatie	voor	de	amfibietunnels.	Bijvangsten	van	deze	week:	de
gewone	 kortnek,	 een	 loopkever	 die	 in	 vochtige	 omgevingen
leeft.	 Verder	 de	 winterstrooiselspin	 en	 een	 rups,	 de
huismoeder.
Foto:	Hans	Teeven

Week	3:	De	week	van	de	trommelwolfspin
Na	 een	 goede	 start	 kwamen	 we
deze	 week	 in	 een	 koude	 periode
terecht.	 Zondag	 hadden	 we	 nog
een	mooi	 aantal	 en	maandag	 nog
wat	 nakomertjes,	 maar	 de	 dagen
daarna	leverde	alleen	maar	koude
vingers	 op	 voor	 degenen	 die	 de
emmers	 controleerden	 op
passagiers.
Dankzij	 de	emmers	 (insectenvangers	waar	menig	entomoloog
jaloers	 op	 zou	 zijn)	 is	 het	 wel	 weer	 gelukt	 om	 een	 zeldzame
bewoner	van	de	overzetlocatie	te	spotten:	de	trommelwolfspin
die	in	korte	tijd	regionaal	en	landelijk	nieuws	werd.
Foto:	Hans	Teeven

Week	4:	Volop	in	de	schijnwerpers
Ook	 deze	 week	 was	 het	 duimen	 draaien.
De	 meesten	 die	 deze	 week	 gegaan	 zijn
kregen	 alleen	 lege	 emmers	 te	 zien.	 Van
donderdag	 op	 vrijdag	 verdween	 de	 vorst
en	 viel	 er	 gelukkig,	 zij	 het	minimaal,	 wat
regen.	 Met	 de	 hoge	 temperatuur	 rond	 8
graden	 kwam	 de	 voorjaarstrek	 weer	 op
gang.	 Zaterdag	 werden	 176	 amfibieën
overgezet	 waaronder	 de	 gewone	 pad,
rugstreeppad,	 bruine	 kikker,	 heikikker,
alpenwatersalamander	 en	 kleine
watersalamander.	De	 complete	 jackpot	 op

een	 topochtend!	Met	 grote	 dank	 aan	 de	 8-jarige	 Rein	 (foto),
die	samen	met	moeder	Claire	veel	amfibieën	heeft	gered.
Raadslid	Miranda	 van	Hout	was	 aanwezig	 en	 verder	Omroep
Brabant.	 Het	 loopt	 goed	 met	 de	 media-aandacht.	 Omroep
Brabant	 zond	 een	 korte	 reportage	 uit,	 zowel	 op	 radio	 als	 op
TV.	 Bijvangsten	 deze	 week:	 tuinschallebijters	 en	 een
bosspiegelloopkever.
Foto:	Claire	van	Tongerloo

Week	5:	Hoezo	gewone	pad?
De	 week	 begint	 met	 een	 mooie
reportage	 van	 Hart	 van
Nederland.	 Cas	 van	 de	 Eijnde
maakte	 een	 onuitwisbare	 indruk
met	zijn	antwoord	op	de	vraag	van
de	reporter:	"Een	gewone	pad,	dus
het	 is	 eigenlijk	 niets	 bijzonders?".
Waarop	 Cas	 reageerde
met	”Hoezo,	alles	is	bijzonder”.
Ook	 wethouder	 Robert
Groenewoud	 en	 raadslid	 Jos	 Vos	waren	 aanwezig.	 En	Gerard
Peeters	 met	 kleinzoon	 Jeppe	 (foto)	 die	 bij	 alle	 emmers	 de
stokjes	 in	 de	 gaten	 hield.	 Behalve	 dat	 slaagde	 hij	 er	 in	 rap
tempo	 in	 om	 heikikker,	 pad	 en	 salamander	 van	 elkaar	 te
onderscheiden.	Bijzonder	knap!	Dan	nog	maar	even	graaien	in
de	 insectenpot.	 Deze	 week	 was	 de	 vangst	 een	 duizendpoot
(één	van	de	vele	soorten)	en	enkele	kortschildkevers.
Foto:	Hans	Teeven

Week	6:	Zo	zien	de	beestjes	ons
Een	slechte	week	voor	de	amfibieën.	We
hebben	 twee	 kleine	 watersalamanders
naar	 de	 overkant	 geholpen,	 niet	 meer
en	 niet	 minder.	 Ondanks	 de	 koude
nachten	 is	 toch	 iedereen	 gaan	 kijken
zoals	 Bogdan	 die	 deze	 prachtige	 foto
nam.	 Petje	 af	 voor	 zoveel
betrokkenheid!
Maar,	 een	 emmer	 is	 zelden	 leeg!	 De
bijvangst	 van	 deze	 week:
een	zwartkopschorsloopkever	(scrabble-

woord)	 uit	 de	 familie	 van	 de	 loopkevers,	 de
rondhalszwartschild,	de	gewone	kortnek,	de	akkerglimmer	en
de	Habrocerus	capillaricornis	(géén	Nederlandse	naam).	En	er
waren	natuurlijk	 ook	nog	 springstaarten,	 larven,	 een	gewone
oorworm	 en	 een	 duizendpoot.	 Kortom,	 het	 wordt	 langzaam
steeds	 duidelijker	 waaruit	 het	 voedsel	 van	 amfibieën	 zou
kunnen	bestaan.
Foto:	Bogdan	Nieborek
	

En	dan	hier	de	resultaten	tot	nu	toe:

Reageren	op	deze	nieuwsbrief?
Mail	naar	pr@ivnheezeleende.nl

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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