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Van de redactie 

Over De Bimd en IVN Laarbeek 

De Bimd is het verenigingsgebouw van IVN Laarbeek, aan 
de Beekseweg 3, 5735 CB Aarle-Rixtel. Ook de prachtige 
natuurtuin rondom dit gebouw en het ledenblad dragen 
deze naam. De officiële naam van IVN is Instituut voor 
natuureducatie en duurzaamheid.   
Vanuit het duurzame gebouw, dat onlangs officieel is geo-
pend, worden de meeste activiteiten georganiseerd. IVN 
laat jong en oud beleven hoe leuk, gezond én belangrijk 
natuur is, met natuuractiviteiten, cursussen, projecten, 
ledenwandelingen, lezingen enz.  
Uitgebreide informatie over landelijk IVN vind je op de 
website: www.ivn.nl 
En voor IVN Laarbeek: www.ivnlaarbeek.nl 
Wil je lid worden van IVN Laarbeek? Meld je dan aan op 
deze site.  
Het is mogelijk om IVN Laarbeek te sponsoren. Dat kan op 
vrijwillige basis, of door IVN Laarbeek op te nemen in uw 
testament. Maar ook het plaatsen van een advertentie in 
dit verenigingsblad behoort tot de mogelijkheden.  
Contact:  secretaris@ivnlaarbeek.nl 

Tellingen Huiszwaluw  Laarbeek 

In augustus zijn de huiszwaluwen in Laarbeek geteld. Er 
zijn in het buitengebied twee nieuw koloniën ontdekt, aan 
de Herendijk en aan de Beukendreef. Van de 3 huiszwa-
luwtillen is alleen de til aan de Sonseweg bewoond met 19 
nesten. Aan de woning daar zijn 21 nesten bevolkt. Aan de 
Sluisweg zijn 66 nesten aan de boerderij bewoond. Bij de 
Deensehoek zijn 7 nesten en er zijn ook 7 nesten aan een 
woning op de Bosscheweg in Aarle-Rixtel. Op de Herendijk 
hebben huiszwaluwen 21 nesten 
gebouwd aan de koeienstal. Aan 
een woning bij een boerderij aan 
de Beukendreef hebben we 6 nes-
ten gezien. Verder in Lieshout nog 
2 bewoonde nesten aan de Bal-
duinstraat. In totaal  149 nesten. 

Je denkt, het is vakantie, weinig te doen. Zullen we wel een 
blad gevuld krijgen? Maar dan zijn er toch allerlei activitei-
ten. Zoals het graven van de poel, het tekenen van een 
vernieuwd samenwerkingsverband met het gilde, het be-
zoek van Breinplein, de dag met de Jeugd3Daagse. En na-
tuurlijk de officiële opening van ons verenigingsgebouw 
De Bimd. Wat een feest was het. Een stralende zomerdag 
en allemaal vrolijke bezoekers. Met dit gebouw kunnen we 
de toekomst tegemoet en veel natuurliefhebbers laten 
genieten van onze activiteiten. Je leest over dit alles in het 
blad dat voor je ligt. Ga ook eens mee met een wandeling, 
of kom naar een lezing. Heb je trouwens zelf een leuke 
foto of waarneming uit Laarbeek, of een interessant ver-
haaltje? Laat het ons weten, want De Bimd is ook jouw 
blad!   Veel plezier met het lezen van  deze uitgave. 

Iedere laatste zondag van de maand verzorgt Gerrit Post een 
wandeling in onze natuurtuin. Zie de agenda op de achterpagina. 

http://www.ivn.nl/
http://www.ivn.nl/afdeling/laarbeek
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Honderd bomen zijn geplant, geschon-
ken tijdens de crowdfunding en ge-
noemd in een boekje. Echt allemaal de 
moeite waard om te komen bezoeken. 

Het bestuur is trots op het nieuwe ver-
enigingsgebouw en met name ook de 
directe natuur-ingerichte omgeving, met 
heel veel educatieve mogelijkheden. 

Het bestuur heeft de laatste tijd veel aandacht besteed 
aan het proces van de renovatie, maar gaat nu weer prio-
riteit geven aan de doelstellingen van ons IVN. Natuurlijk 
is dat proces wel doorgegaan via onze werkgroepen, maar 
ook vanwege de corona-periode kan dat proces wel een 
nieuwe impuls gebruiken. 

Ben Swinkels, Voorzitter IVN Laarbeek 

Van de bestuurstafel 
Het is weer voorbij die mooie zomer… het was TE… 

Te warm, te heet, te droog, teveel zon, teveel stikstof, teveel dorheid, te bruin gras, te weinig regen, tekort aan 
water, teveel inspanning van de natuur om te overleven, maar ook… 

Tevreden mensen waren er desondanks ook veel, heel veel: Adrie Beekmans met zijn vrijwilligerspenning, ons 
bestuur, onze evenementenwerkgroep, onze natuurwerkgroep onder leiding Gerrit Post, die zijn bomenboek-
je presenteerde; onze redactie van De Bimd met haar vele redactie-momenten, onze andere werkgroepen, 
onze leden en ook veel niet-leden, onze Laarbeekse politiek, onze natuurgezinde bewoners, en wie ik nog ver-
geten ben. 

Waarom toch deze lange aanhef? 

Op 3 en 4 sept. werd op veel plaatsen Fête de la Nature, 
Feest van de Natuur gevierd; IVN Laarbeek heeft dit feest 

aangegrepen om het totaal ver-
nieuwde verenigingsgebouw te 
openen; aan deze realisatie is hard 
gewerkt door de vrijwilligers van de 
bouwploeg onder begeleiding van 
Adrie Beekmans die hiervoor ge-
waardeerd werd met de vrijwil-
ligerspenning van de Gemeente 
Laarbeek.  

Maar ook hebben er veel vrijwil-
ligers gewerkt op de achtergrond: 

met plannen, tekenen, berekenen, duurzame materialen 
uitzoeken, financiën zoeken, crowdfundings-actie opzet-
ten, enz. Vanaf deze plaats nogmaals hartelijk dank voor 
al deze inzet. 

We beschikken nu over een verenigingsgebouw met heel 
veel mogelijkheden: een grote zaal en twee kleinere zalen, 
geschikt voor lezingen, cursussen, vergaderingen en werk-
bijeenkomsten voor werkgroepen, niet alleen voor eigen 
gebruik maar ook voor verwante verenigingen en scholen, 
enz. Natuureducatie dient wel de drijfveer te zijn. 

Niet alleen het gebouw is geschikt voor deze doelstelling, 
maar ook de directe omgeving: 6,5 hectare is door onze 
natuurwerkgroep, onder leiding van Gerrit Post, omgezet 
tot natuurgebied: diverse poelen, voedselbos, tiny-forest, 
insectenhotels, insectenmuur, nestkasten, veentuin, vlin-
derweide, boomgaard, kruidencirkel, knotwilgen, foto-hut, 
enz.  
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Reptielen en amfibieën op Lesbos 

Afgelopen mei ben ik op Lesbos geweest. Het is een heel bekend eiland onder vogelaars. Maar er komen ook 
reptielen en amfibieën voor. Drie soorten kikkers, drie soorten padden, vijf soorten schildpadden en twaalf 
slangensoorten, waarvan ik dit jaar de Ottomaanse adder heb gefotografeerd.  

Ook komen er best veel hardoenen voor. Dat 
zijn hagedissen uit de familie Agamen, ook wel 
slingerstaarten genoemd. Deze zitten vaak op 
een donkere rots zichzelf op te warmen. Dat is 
een ontzettend mooi gezicht en echt genieten 
geblazen. Ze bewegen ook ontzettend mooi en 
heel beheerst. Geduld en rust wordt dan ook 
erg gewaardeerd door deze dieren. 

En zelfs ook de ontzettend gave pantserhazel-
worm ofwel Europese glasslang. 
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Ook heb ik de knoflookpad en de groene kikker hier gezien en gefotografeerd waarvan ik de knoflookpad wel 
een ontzettend mooie pad vind. 

Lesbos is sowieso een 
prachtig eiland om naar 
toe te gaan. Een echte 
aanrader als je van na-
tuur houdt. 

 

Frank van den Eijnde 

Zoals ik al eerder vertelde, 
komen er vijf schildpadden-
soorten voor. De geelwang-
schildpad heb ik gezien en de 
Griekse landschildpad.  

Deze liep heel rustig richting 
het gras. Ze zijn niet heel snel.  

In het water vind je veel geel-
wangen. Heel mooi om ze te 
zien zwemmen: je ziet net de 
kopjes boven water uitkomen 
tot ze aan land gaan.  
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 O f f i c i ë l e  o p e n i n g  v e r e n i g i n g s g e b o u w  D e  B i m d  

Passie voor de natuur 

Er is lang naar deze dag uitgekeken. Jaren van veel werk, 
voornamelijk door vrijwilligers, gingen eraan vooraf. Hob-
bels moesten worden genomen, zoals de coronamaatrege-
len en geldgebrek. Maar zaterdag 3 september was het 
dan zover, de officiële opening van verenigingsgebouw De 
Bimd van IVN Laarbeek. Een feestelijke dag, die in het ver-
enigingsgebouw en in de schitterende natuurtuin gevierd 
wordt. Een dag die mogelijk werd door de niet aflatende 
inzet van zoveel mensen die één belangrijk ding gemeen 
hebben: de passie voor de natuur. Natuur waar de mens 
onlosmakelijk deel van is.    

Duurzaamheidsdenken 

Lovende woorden zijn er van burgemeester Frank van der 
Meijden die bereid gevonden werd de door corona gevel-
de Hans Gilissen te vervangen. “Wij komen hier graag met 
college en ambtenaren”, vertelt hij in zijn toespraak. “Het 
duurzaamheidsdenken in Laarbeek heeft een impuls ge-
kregen door het IVN. Het Laarbeeks Landschap is mede 
door het IVN ontstaan. IVN is een vereniging met werk-
groepen die bemand worden door bevlogen vrijwilligers.” 
Hij overhandigt een ‘kleine geste’ van de gemeente aan 
voorzitter Ben Swinkels van IVN Laarbeek. Met de woor-
den: “Ik maak een diepe buiging voor alle vrijwilligers van 
deze vereniging en ik spreek uit dat we jullie blijven steu-
nen”, besluit de burgemeester zijn toespraak. 

Lof voor vrijwilligers 

Van de vele vrijwilligers worden een aantal in de ver-
schillende toespraken genoemd. Zoals Kees Burghouts 
die de aanzet gaf tot deze grondige verbouwing,  

Bert Lemmens die achter de schermen ontzettend veel 
werk verrichtte en ook kritiek niet schuwde. 
Annette Brand die zorgde voor de vrijwilligers, Harry 
Löhring die een crowdfunding actie  opzette en Antoinette 
van Bree die ervoor zorgde én zorgt dat altijd alles wordt 
opgeruimd.  
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  t i j d e n s  F ê t e  d e  l a  N a t u r e  

Adoptiebomen 

Lovende woorden zijn er ook voor Gerrit Post, de beheerder van de na-
tuurtuin en drijvende kracht achter de actie om een boom te adopteren. 
“Als je door dit gebied loopt, zie je overal de bomen met namen, als een 
mooie herinnering.” Van de adoptiebomen is een boekje gemaakt dat te 
koop is.  
 

Vlinderen in de nacht 
En dan wordt natuurlijk Adrie Beekmans niet vergeten, de bouwmeester 
van het hele project. Van ontwerp tot uitvoering zwaaide Adrie de scepter. 
Zelfs ’s nachts ging hij zijn bed uit om een betonvloer nog even op tijd te 
vlinderen. Voor zijn jarenlange inzet krijgt hij uit handen van wethouder 
Joan Briels de Laarbeekse vrijwilligerspenning. Voor zijn echtgenote Sylvia 
zijn er bloemen. “Normaal is dat omdat een vrouw haar man zoveel uren 
heeft moeten missen. Maar in dit geval is dat niet zo. Jij bent immers ook 
heel vaak hier”, grapt Briels. 

Brabant mooier maken 

Femke Dingemans, directeur van de Brabantse 
Milieufederatie, wijst in haar woorden naar de 
samenwerking met de vereniging en naar de 
natuurtuin. “Het tiny forest, de vlindertuin, alle-
maal inspirerende plekken die laten zien hoe 
Brabant mooier kan worden.” 

Klaar voor de toekomst 
De aanwezigen genieten in-
tussen van een prachtige 
zomerdag, van de kraampjes 
waarin de werkgroepen zich 
presenteren, en natuurlijk 
van het verenigingsgebouw 
zelf. De afgeschreven units 
die IVN Laarbeek begin deze 
eeuw van Bavaria kreeg, on-
der de voorwaarde dat de 
vereniging ze zelf verplaatste, 
zijn inmiddels getransfor-
meerd naar een gebouw dat 
klaar is voor de toekomst, dat 
toegankelijk is voor iedereen. 
Met financiële steun van on-
der meer gemeente Laarbeek 
en een succesvolle crowdfun-
ding actie. Er gaan veel activi-
teiten plaatsvinden, de vrij-
willigers staan er klaar voor. 
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Hopbeuk (Ostrya carpinifolia) 
Een paar jaar geleden kwam Bert Lemmens heel enthousiast naar mij toe omdat hij een bijzondere boom was 
tegengekomen en daar een takje van had afgesneden. Voor mij was de boom toen ook nieuw, maar inmiddels 
heb ik hem verschillende keren gezien. In onze eigen gemeente kom je de boom tegen in Lieshout langs de 
oprit naar het zorgboogcentrum Franciscushof. In Beek en Donk kan je de boom vinden in een grasveld in de 
bocht van de Lijsterlaan. 

Ook wanneer je wat van bomen weet, 
kan ik me heel goed voorstellen dat je er 
in eerste instantie langs loopt zonder dat 
hij opvalt. Het blad lijkt namelijk heel erg 
op dat van de haagbeuk (Carpinus betu-
lus). Daar is ook het tweede deel van de 
Latijnse naam van de hopbeuk van afge-
leid.  

Blad 

Belangrijke verschillen zijn dat het blad 
van de hopbeuk dubbel gezaagd is en 
meer zij-nerven heeft. Pas wanneer je de 
vruchten ziet, merk je dat er iets bijzon-
ders aan de hand is. 

De hopbeuk dankt zijn naam aan de bij-
zondere vruchten. Net zoals andere bo-
men van de berkenfamilie zie je al in de 
zomer de katjes van de mannelijke bloe-
men voor het volgend jaar.  

Hopbellen 

De vrouwelijke bloemen zijn onopvallen-
de kleine aartjes. Wanneer zij bevrucht 
zijn, groeien zij uit tot vruchten die op 
hopbellen lijken. Tussen de schutbla-
deren vind je kleine nootjes. In het begin 
zijn deze bellen crème-wit van kleur. Rijp 
worden ze bruin. 

Ik vind de boom met name door deze 
vruchten heel decoratief.  

Hoogte van de boom 

Volgens de boeken kan hij wel 16 tot 20 
meter hoog worden en ontwikkelt hij 
een ronde kruin. Ik heb de boom nog 
niet hoger dan een meter of tien gezien. 
De kruin kan wel tot 12 meter breed 
worden. Het is daardoor een prachtige 
parkboom. 

Zaailing 

De hopbeuk staat nog niet in de tuin van 
het IVN, maar ik heb een paar jaar gele-
den wat zaden in de grond gestopt en 
heb nu twee jonge hopbeuken in mijn 
tuin. Daarvan komt er (als Gerrit er een 
plekje voor kan vinden) te zijner tijd ze-
ker een naar het IVN. 

 Jonge zaadbel  

   Katjes van de mannelijke bloemen  

Rijpe zaadbel 

Dubbel gezaagd blad 
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 Plantaardig koken met Marrit 

Als mens heb je proteïnen nodig, hoor je vaak. Hoe zit het precies? 
Om lichaamscellen te maken, heb je aminozuren nodig. Sommige aminozuren 
maakt het lichaam zelf aan, deze worden niet-essentieel genoemd. Essentiële amino-
zuren zijn de aminozuren die je uit voedsel moet halen. Proteïnen (ofwel eiwitten) 
bestaan uit aminozuren die deze bouwstenen voor je lichaam vormen. Veel mensen 
denken dat alleen dierlijke proteïnen alle juiste aminozuren leveren.  Het is correct 
dat dierlijke proteïnen iets beter worden opgenomen door het lichaam. Waar je on-
geveer 0,83 gram dierlijke proteïnen nodig hebt per kilo lichaamsgewicht, wordt 1 
gram plantaardige proteïnen aangeraden. Plantaardige proteïnen kunnen echter net 
zo goed alle benodigde aminozuren leveren. Je hebt alleen meer variatie nodig. Zo 
bevatten peulvruchten meer lysine, terwijl granen rijk zijn aan methionine. Wanneer 
je door de dag echter gevarieerd eet, krijg je voldoende van alles binnen. Het hoeft 
ook echt niet allemaal in elke maaltijd.  
Er zijn voldoende plantaardige leveranciers van proteïnen. Bonen en peulvruchten 
uiteraard, maar ook noten, zaden, granen en (kiem-)groenten leveren proteïnen. 

Linzen en eiwitten 

Mijn persoonlijke favoriet om eiwitten binnen te krijgen, zijn linzen. Linzen zijn makkelijk om op voorraad te hebben, ze zijn 
goedkoop en vooral heel lekker. Ze kunnen door soepen, sauzen, stoofschotels, salades. Heel veelzijdig dus. De linze is een 
peulvrucht die warmte nodig heeft om te groeien. Ze groeien goed in het mediterrane gebied. Ongekookte linzen leveren 
ongeveer 25 gram proteïnen per 100 gram. Ze leveren de aminozuren isoleucine en lysine. Daarnaast bevatten linzen veel 
ijzer en leveren ze foliumzuur. Supergezond dus! 
 

Was gedroogde linzen altijd even voor gebruik. Tijdens de oogst kunnen zand en steentjes tussen de linzen komen, deze 
spoel je zo weg. Hieronder vind je een van mijn favoriete recepten voor soep met linzen. In het recept gebruik ik kerrie-
blaadjes en kaffir limoenblaadjes. Deze zijn bij een toko te koop. Koop het liefst geen gedroogde blaadjes, maar verse of 
uit de vriezer. Kerrieblad kan achterwege gelaten worden, kaffir limoenblaadjes kun je eventueel vervangen voor een sten-
gel citroengras. Kneus deze even voor gebruik, zodat de smaken vrij komen. 

Recept: soep van wortel en linzen  

 

• 150 gram ongekookte, gewassen linzen 

• 500 gram wortel, grof gesneden 

• 1 eetlepel olie (olijf of zonnebloem) 
• 1 ui, gesnipperd 

• 2 teentjes knoflook, fijn gesneden 

• 1 tomaat, in stukken gesneden 

• 1 theelepel komijnzaad 

• Halve theelepel korianderzaad 

• Halve theelepel mosterdzaad 

• Paar kerrieblaadjes 

• Paar kaffir limoen blaadjes 

• Groentebouillonblokje  

• Pakje kokosmelk 200ml 

Verwarm de olie op medium vuur in een diepe pan met dikke bodem (bijvoorbeeld een braadpan), doe er komijn-, kori-
ander- en mosterdzaad bij. Wacht tot de zaden “knappen” en gaan geuren, doe er dan de ui bij. Bak zachtjes, de ui moet 
niet aanbranden. Als de ui glazig is, kunnen knoflook, tomaat en kerrie- en limoenblaadjes erbij. Bak nog even en voeg 
dan wortel toe. Bak dit onder voortdurend roeren ook even aan, voeg dan linzen toe. Schep even om en doe dan 1,5 tot 2 
liter heet water in de pan en het bouillonblokje. Kook tot de linzen en wortels zacht zijn in een afgesloten pan op laag 
vuur. 
 

Haal de blaadjes uit de soep en doe alles in een blender (kan ook in porties) en maal heel fijn. Je kunt ook een staafmixer 
gebruiken. Voeg daarna de kokosmelk toe, verwarm nog even, breng eventueel nog extra op smaak met peper, tabasco 
of sriracha en serveer. Lekker met knoflooktoast. 

Eet smakelijk! 
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                             De  jonge  natuuronderzoekers  
Voelsprieten zijn eigenlijk neussprieten 

Een zonnige dag om er op uit te trekken. Deze keer gaan 
we op vlindersafari in Gemert. Een korte broek en T-shirt 
zijn de beste kleren om naar de vlinders te gaan kijken. Het 
is warm binnen. Vooraf krijgen we uitleg over vlinders. 
Dagvlinders zijn te herkennen aan hun kleuren maar voor-
al aan hun voelsprieten. En nu zeg ik voelsprieten, maar 
het is hun reukvermogen, dus eigenlijk neussprieten. Dag-
vlinders hebben dunne sprieten met een knopje erop. Zij 
gebruiken hun kleuren om opgemerkt te worden en heb-
ben daardoor minder reukvermogen nodig.  
 

Nachtvlinders hebben weinig kleuren maar die herken je 
ook aan hun voelsprieten. Die zijn namelijk geveerd. Hier-
door hebben ze meer oppervlakte en kunnen ze zeer goed 
ruiken. Soms wel kilometers ver. In de kas zitten vooral 
exotische vlinders. Kleine en hele grote. Wel 40 soorten. Ze 
hebben fantastische kleuren, leven van en op de 250 ver-
schillende exotische planten die in de kas groeien. Als je 
goed kijkt kun je eitjes, rupsen en cocons vinden.  
 

Zoektocht 
De kinderen krijgen allen een  zoektocht mee. Tijdens de 
zoektocht worden vragen gesteld. Als alle antwoorden 
goed zijn komt er een naam te staan van een Nederlandse 
vlinder.. En.... we hebben knappe koppen bij het jeugd IVN 
want ze hadden allemaal ORANJETIP als de juiste oplos-
sing. Om wat af te koelen kregen ze allemaal een waterijsje 
en koele limonade. De tijd was alweer verstreken. Op naar 
de volgende maand. 

Woensdag 18 mei, naar de vlindertuin 

Foto oranjetipje: Arjan Jeurgens 

Woensdag 8 juni 
Na afgelopen zondag de hele dag in de regen te hebben 
gestaan met onze kraam van het JEUGD-IVN op ons beken-
de Kikkerconcert, kregen we vandaag weer het nodige 
water over ons heen. Aanvankelijk hebben we met de kin-
deren binnen de fototentoonstelling bekeken. Prachtige 
foto's hingen er met diverse onderwerpen, bloemen, die-
ren, landschappen etc.  De kinderen kregen de opdracht 
om met een lijst de juiste foto's te zoeken.  

Ook werd ze gevraagd hun mening te geven zoals: leuk, 
mooi, eng, lelijk, saai, bijzonder. Als ervaren juryleden gin-
gen ze de foto's beoordelen. Maar na afloop waren de me-
ningen hierover zo verdeeld dat er geen uitslag te geven 
was. Na een glaasje limonade zijn we de tuin in gegaan op 
zoek naar 10 verschillende bomen, waarvan we een blad 
genomen hebben. Deze zijn in de bloemenpers gedaan, 
om er later iets moois van te maken. Verregend maar vol-
daan werden de kinderen weer opgehaald.  
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         van    IVN  Laarbeek 

Woensdag 13 juli 
Alweer de laatste bijeenkomst van dit schooljaar en die ging naar de Snelle Loop om waterdiertjes te scheppen. Voor-
zien van schepnetten, emmers en bakken begonnen we aan de meest favoriete activiteit. Marcel Cox, van het water-
schap, had zijn medewerking toegezegd. Met een waterpak aan liep hij de Loop in en dat was erg spannend voor de 
kinderen. Ook had hij een bak bij zich met een Amerikaanse rivierkreeft. 
Kinderen mochten het beest vasthouden, dat was gaaf!!! Zelf hadden de 
kinderen ook allerlei beestjes gevangen, waaronder ook veel visjes. Het 
was een zonnige, vrolijke en leerzame middag. Na afloop kreeg de leiding 
de nodige bedankjes van de kinderen die de groep gaan verlaten. Sommi-
ge gaan door naar de avondgroep. Ook de leiding is dit jaar met veel ple-
zier met de jeugd bezig geweest. 
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                             De  jonge  natuuronderzoekers  
Donderdag 9 juni, prutten! 
Namen voor de salamanders 

Vanavond zijn er 12 kinderen en het weer is perfect voor wat we van plan 
zijn, lekker prutten in de IVN vijver, het blote voetenpad lopen en de Kieknou 
fotoquiz doen. De kinderen hebben er zin in en gaan enthousiast aan het 
vissen. Er wordt veel gevangen, salamanders, bootsmannetjes, stekelbaars-
jes, libellelarven, watertorren, slakken etc. Ze worden tijdelijk in een aquari-
um gezet, zodat iedereen ze kan bekijken. De salamanders kregen zelfs na-
men als Henk, Luca, Harry en Ik geloof ook een William. 

Fotoquiz en blotevoetenpad 

Tijdens het prutten kwamen steeds een 
paar kinderen naar binnen om de foto-
quiz te doen bij de expositie van 
Kieknou en ook dat werd enthousiast 
gedaan, iedereen had alles gevonden. Jo 
nam nog even de tijd om de kinderen 
aan de hand van de zoekkaartjes iets 
meer bij te brengen over de diertjes die 
ze gevangen hadden. En een deel van de 
kinderen ging tussendoor het blotevoe-
tenpad lopen…al met al een heel ge-
slaagde avond! . 

Dank jullie wel kinderen voor 
jullie enthousiasme . Namens de 
aanwezige leiding, Thijs, Jo, Dieny 
en Maria 
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         van    IVN  Laarbeek 

14 juli barbecuen en handbogen maken!  

Om te laten zien dat barbecueën ook prima ve-
getarisch kan, hadden we vleesvervangers en 
groenten ingeslagen. Zo konden er vega worst-
jes gegrild worden op de barbecue.  

Ook waren er gevulde bloemen van de 
OostIndische kers met kruidenkaas. De 
kinderen vonden het erg leuk te zien dat 
sommige bloemen eetbaar zijn, en nog 
lekker ook!  

We hadden kampvuur ge-
maakt in 2 vuurschalen. De 
kinderen konden brooddeeg 
om stokken wikkelen en gril-
len in dit kampvuur. Ze leer-
den meteen hoe je kunt tes-
ten of het deeg gaar is zon-
der het broodje open te ma-
ken. Er waren bovendien 
aardappeltjes om in het 
kampvuur te poffen. 

Na het eten konden de kinderen met wilgen-
takken van ons eigen terrein handbogen ma-
ken. 
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Met twee groepen van basisschool Breinplein gingen Dieny en Antoinette dinsdag 24 mei op zoek naar beestjes. De eerste 
groep kwam van 9.00 tot 10.30 uur, gevolgd door de tweede groep van 10.30 tot 12.00 uur. Er werden beestjes werden 
gezocht in de tuin en in de vijver. Wij en de kinderen hebben ons best gedaan en hier volgt de reactie van de leerkracht: 

Wij hebben met onze groepen 3 en 4 genoten van het 
bezoek aan het IVN op 24 juni. De leerlingen gaven aan 
het volgende geleerd te hebben: 

• Het spoor van de slak komt uit zijn mond. 
• Er zijn naaktslakken en huisjesslakken. 
• Een chagrijnslak (segrijnslak) is een huisjesslak. 
• De mierenleeuw heeft grote kaken. 
• De mierenleeuw maakt kuiltjes voor de mieren waar 

de mieren in vallen.  
• De mierenleeuw eet de mieren op. 
• De waterschorpioen is heel plat. 
• Een waterschorpioen heeft een snorkel waarmee hij 

kan ademhalen. 
• Een lieveheersbeestje is eerst een larve en ziet er dan 

heel anders uit. 
• Spinnen leggen eitjes. 
• Insecten hebben 6 poten. 
• Sommige beestjes die onder water leven bijten. 
• Je moet met het visnet op en neer bewegen als je 

beestjes wilt vangen. 
• Een pissebed heeft 10 poten. 
• Een pissebed heet zo omdat hij stinkt naar plas als hij 

dood is. 
Met vriendelijke groet,  

Mariël Torres| leerkracht  

Foto Frans van den Heuvel 

Foto Ben van Noordwijk 

Groep 3 en 4 van basisschool Breinplein op bezoek bij IVN Laarbeek 

We vertrokken vanaf Snoeperij Jantje. Het winkeltje was al 
gesloten maar Koen trakteerde ons op een zak vol snoep-
jes van bomen. Startend met de witte en rode paarden-
kastanje op het Heuveltje lopend naar de smalbladige es 
in de Wilhelminalaan, bekend om zijn bijzondere herfst-
kleur.  

En zo verder lopend kwamen we tal van mooie exempla-
ren tegen. Wat me opvalt is dat veel boomsoorten ook een 
bijzondere naam hebben zoals Krimlinde, Piramidale eik, 
Slangenden, Trompetboom, Tamme kastanje en Valse 
Christusdoorn (bij de kerk).  

De majestueuze moeraseik aan de Kerkstraat springt er 
voor mij uit. Met zijn mooie, lange en welvende takken, 
begroeid met een bedje van mos. In de winter vind ik deze 
boom nog mooier omdat zijn prachtige vorm dan meer 
zichtbaar is. 

Verrassend ook was de wandeling door de kloostertuin 
achter het gezondheidscentrum aan de Bosscheweg. Ik 
woon er vlakbij maar had er geen weet van dat je er door-
heen kunt wandelen. Langs een van de kronkelige paden 
in deze tuin staat een ginkgo en als je de tuin weer uitgaat 
zie je een grote vederesdoorn. 

Bomen om bij stil te staan…terwijl je wandelt. 
Naast de vele pareltjes van bomen in De Bimd heeft Aarle-Rixtel ook mooie en bijzondere bomen in haar 
dorpskern. Daar kwam ik achter tijdens de publieke bomenwandeling op 6 juli. Onder de plezierige en inspire-
rende begeleiding van Koen Brand liep ik mee met deze wandeling. 

Bomenwandeling door Aarle-Rixtel 

Behalve aan bo-
men besteedde 
Koen ook aan-
dacht aan enkele 
historische plek-
ken in het dorp 
die op de route 
van de wande-
ling liggen. Een 
mooi samenspel 
van natuur en 
cultuur. 

Als geboren en 
getogen Aarlese 
was het een 
nieuwe ontdek-
kingstocht door 
mijn mooie dorp! 

Door Liesbeth van Kooten 
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Jeugd3Daagse bij IVN-Laarbeek 

Het was een verzoek waar IVN Laarbeek graag aan vol-
deed: of we mee wilden doen aan de Jeugd3Daagse. Er 
werd besloten om kinderen uit de middenbouw van de 
basisschool te ontvangen. 
 

Braakballen uitpluizen 

Drie groepen van 35 kinderen kwamen op woensdag 21 
augustus naar ons verenigingsgebouw De Bimd. Elke 
groep kreeg twee activiteiten van 30 minuten aangebo-
den. Een van de twee was het uitpluizen van braakballen. 
De reacties bij het zien van een braakbal, met de weten-
schap dat die door uilen zijn uitgebraakt, waren niet en-
thousiast. Maar... eenmaal aan de slag met het uitpluizen 
werden de kinderen steeds ijveriger. Schedeltjes, botjes, 
kaken: van alles werd er uitgehaald. Een half uur is dan 
snel voorbij. Alles werd in een bakje gedaan om mee te 
nemen.  
 

Blotevoetenpad 

De bedoeling van een blotevoetenpad is om de gevoels-
punten onder de voet te prikkelen. Dat bereik je door 
langzaam en intensief door alle bakken te lopen. Die bak-
ken zijn gevuld met leem, schelpen, dennenappels, grote 
ronde stenen, boomsnippers en kiezels. Daarna gaat het 
pad door de modder in de sloot en het eindigt met het 
lopen door gras. Door dit pad enkele keren te herhalen 
bereik je de prikkeling onder de voeten die zorgt voor een 
heilzame werking. Voor de kinderen een leuke belevenis. 
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Op zondagmorgen 12 juni staan ongeveer 23 belangstellenden klaar op de oprit van de Janmiekeshoeve. Dit 
keer weinig mensen uit de buurt, ook weinig Mariahoutenaren, maar vooral natuurliefhebbers van verder 
weg. Blijkbaar weet de omgeving al dat de familie Heesakkers de boel volledig heeft omgegooid. 

John en Angelique zijn de 7e generatie, die hier een boe-
renbedrijf hebben. Vroeger was dat een gemengd bedrijf 
met akkerbouw, koeien, varkens en kippen en waar zelfs 
vlas werd geteeld. Op alle mogelijke manieren werd gene-
raties lang geprobeerd op dit klapzand een karige boter-
ham te verdienen. Niet gemakkelijk op deze voedselarme 
grond. 

Zo ook de huidige familie Heesakkers. Zij zijn gestart met 
een gangbaar melkveebedrijf en later overgestapt op de 
biologische toer, waarmee het gebruik van kunstmest en 
bestrijdingsmiddelen tot het verleden behoorde. En nu 
weer enkele jaren geleden is ook het biologische melkvee 
verdwenen en is nog slechts een kleine kudde zoogkoeien 
over. 

Het heet daar nu Bosboerderij Janmiekeshoeve. Inmiddels 
is 7 ha aangeplant met voedselbos waar walnoten, hazel-
noten, perziken, kastanjes en verschillende soorten bes-
sen moeten straks voldoende opbrengst moeten geven 
om het bedrijf rendabel te houden. Daarnaast wordt op 
een deel van de 18 ha aan agroforestry gedaan, rijen met 
noten- en besdragende struiken en bomen worden afge-
wisseld met stroken, waarop rogge, spelt, mais en lupine 
wordt geteeld.  

Natuurlijk allemaal zonder gebruik 
van gewasbeschermende midde-
len, wat de bewerking wel erg ar-
beidsintensief maakt. 

Op onze wandeling door het ter-
rein bleek al snel, wat voor positief 
effect deze veranderde agrarische 
aanpak voor de natuur heeft bete-
kend.  

Geen monocultuur daar van En-
gels raaigras, maar ruimte voor 
allerlei verschillende kruidachtige planten. Binnen de kort-
ste keren hadden we wel 15 verschillende soorten gras in 
de hand.  

En wat te denken van de patrijs, enkele jaren geleden uit-
geroepen tot de vogel van Laarbeek, maar sindsdien vrij-
wel volledig afwezig in onze gemeente. Echter niet hier, 
sinds John overgeschakeld is, zitten er meteen drie kop-
pels van deze bijzondere vogelsoort op zijn terrein. En ook 
andere vogels laten zich zien en vooral ook horen, zoals de 
geelgors, ook een soort die vroeger algemeen was in het 
boerenland en nu tot de zeldzame gasten hoort.  

Wat deze wandeling voor het helaas kleine gezelschap in 
elk geval heeft opgeleverd, is het besef dat een andere 
aanpak van het agrarisch ondernemen een enorme boost 
kan geven voor de biodiversiteit. Zo vormt dit bedrijf geen 
barrière meer, maar juist een natuurbrug tussen de Maria-
houtse bossen (de Lieshoutse Heide) en de verderop gele-
gen bossen van het Lijnt, gemeente Meierijstad. 

Tekst: Cees Dietvorst   Foto’s: Ton op den Buijs 

Wandeling bij de Janmiekeshoeve aan de Hei Mariahout 
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FLORIADE 

Van het organiserend team, Het-
ty, Jean en Jo, kreeg ik een uitno-
diging om mee te gaan naar de 
Floriade in Almere. Als dank voor 
het vrijwilligerswerk. Dat was wel 
naar mijn zinnen, dus hebben ik 
en 17 anderen ons aangemeld 
voor dit uitstapje. Op 26 juni was 
het zover. Verzamelen bij de 
Bimd om 8.00 uur en vertrek om 

8.30 uur, zodat er nog tijd was voor een goede Brabantse 
gewoonte, een kop koffie. Met vier auto's zijn we ver-
trokken.  

Het was rustig op de weg zodat we tijdig ter plekke waren. 
Vanaf de parkeerplaats werden we met een bus naar de 
Floriade gebracht. Iedereen was vrij om zijn weg te gaan 
met de belofte om om 16.30 uur bij de ingang terug te 
zijn.  

De Floriade beslaat een groot oppervlakte met groen, 
kunst, horeca en internationale paviljoens. Met een kabel-
baan lieten we ons naar Utopia Island brengen. Hier veel 
wilde planten, groenten, voedselbomen, kunst en de 
schooltuin met de klankboom en de wenshoorn waar kin-
deren hun wens over het weerwater kunnen uitspreken.  

Inmiddels lunch-
tijd. Gezellig met 
ons groepje een 
lunch genuttigd 
op een terras. Op 
naar het interna-
tionale district. 
Hier lieten vele 
landen zien wat 
ze ontwikkeld 
hebben op ge-
bied van duur-
zaamheid.  

Veel innovatieve 
oplossingen met 
natuurlijke mate-
rialen, wat ons 
weer meer ver-
trouwen geeft in 
de toekomst.  

Bij het mycelium-
park kon je zien 
wat de mogelijk-
heden zijn van 
het gebruik van 
mycelium. Berna-
dette ging op on-
derzoek uit onder 
de manshoge 
paddenstoelen 
gemaakt van dit 
materiaal.  

Via de bomen-
kwekerij op naar 
de Hortus Ave-
nue, een zee van 

bloemen en kleuren. In het groene, glazen huis hebben 
we genoten van gekweekte bloemenpracht. Vele soorten 
tilantia's, orchideeën, kamerplanten maar ook groente-
kweek op stenen van kurk, drijvend op water.  

Op het centrale plein staat het mooie metershoge kunst-
werk ‘Beehold’ van metalen bijen, gemaakt door Florentijn 
Hofman. Hiermee wil de kunstenaar duidelijk maken dat 
het noodzakelijk is bijen te behouden.  

Graag zouden we nog het Eco District zijn gegaan. Helaas, 
de klok liet zien dat het tijd was om ons aan de belofte te 
houden tijdig terug te zijn. Het was een fijne dag. DANK! 

Antoinette 
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                   Nieuwe poel bij IVN De Bimd  door Ton op den Buijs 

Het geronk van de graafmachine van Verhoeven is uit de 
verte al te horen, als ik bij De Bimd aankom. Ik zou er van-
daag (13 juli) om 9.00 uur zijn voor de eerste scheppen 
zand bij het graven van een nieuwe poel in de natuurtuin. 
Adriaan, de machinist, was al iets eerder begonnen. Nu was 
het nog tamelijk koel, maar de dag beloofde erg warm te 
worden. En behalve dit karwei zou hij ook de steile kanten 
van de Koude Maas gaan afvlakken. Dat werd een lange 
werkdag. Op het terras zaten de mensen van het denkwerk 
en de financiën al te wachten; eerst koffie of thee met een 
koekje. Ik besluit om direct naar het graafwerk te gaan, om 
toch de eerste, niet allereerste, scheppen op de foto te kun-
nen zetten. Gerrit Post had met stokken het af te graven 
gebied uitgezet en geeft aanwijzingen. 

Natuur de grote winnaar 

Na de eerste foto’s loop ik terug naar het terras. “Kom op 
mensen, een gezamenlijke foto bij de grommende Volvo!” 
Sanne Huisman van Waterschap Aa en Maas drinkt nog 
vlug een paar slokken thee, Martien Vinken, de land-
schapsarchitect uit Someren-Eind, pakt zijn ontwerpteke-
ningen bij elkaar en ook Martine Niks van de gemeente 
Laarbeek en Karel Voets van Brabants Landschap maken 
aanstalten. Henk van der Velden van het Onze Lieve Vrou-
wegilde ziet er schitterend uit in zijn gildekledij. Het hele 
natuurproject is een geweldig samenspel tussen alle be-
trokkenen. Dat mag ook wel, want behalve dat er een be-
hoorlijke duit mee is gemoeid, moet de grote winnaar de 
natuur zijn. 

Bij de poel is ook een ijsvogelwand gepland. De kosten van het hele plan worden betaald uit de zogenoemde STILA-

regeling. Deze ‘Stimuleringsregeling Landschap Noord-Brabant’ is de opvolger van de subsidieregeling ‘Groen Blauw Sti-
muleringskader’ ook wel bekend als Stika. Het principe van de nieuwe regeling is gelijk gebleven: elke euro die een ge-
meente of waterschap beschikbaar stelt, wordt door de provincie verdubbeld. Mede door deze vorm van subsidie kan de 
prachtige IVN natuurtuin nog biodiverser worden!  

Er worden enkele foto’s gemaakt en na een korte wandeling door het terrein lopen we terug naar gebouw De Bimd. Daar 
wisselen we nog e-mailadressen uit en nemen afscheid. De Volvo EWR150E graaft nog even door. 
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Samenwerkingsverband De Bimd. 
Onze Lieve Vrouwe Gilde Aarle-Rixtel en IVN Laarbeek 

Het is woensdagavond 10 augustus als de voorzitter van 
Onze Lieve Vrouwe Gilde uit Aarle-Rixtel, Jos van den Heu-
vel, en voorzitter Ben Swinkels van IVN Laarbeek hun 
handtekening zetten onder het Samenwerkingsverband 
van beide verenigingen. Een warme avond tijdens de hit-
tegolf, maar op het beschaduwde terras van IVN vereni-
gingsgebouw de Bimd is het aangenaam toeven. De wes-
pen in de dichtbij staande perenboom laten de aanwezi-
gen na een korte verkenning gelukkig met rust. Het Bra-
bants kwartiertje is inmiddels bijna een half uur gewor-
den. 

Nieuwe landschapselementen 

Coördinator van de natuurtuin is Gerrit Post. Hij geeft uitleg 
over de verschillende nieuwe landschapselementen. Eén 
van de projecten betreft de beek Koude Maas. Om de bio-
diversiteit van de oever te vergroten is die over een deel 
afgevlakt. Aangrenzend is een 6 meter brede botanische 
hooilandrand aangebracht. Dat is kruidenrijk grasland.  
 

Een ander project is het graven van een poel met een dia-
meter van ca. 22 meter. Daaromheen zijn achtereenvol-
gens  een botanische hooilandrand, een rand struweel en 
een tweede botanische hooilandrand aangelegd. Bij de 
poel is ook een ijsvogelwand gepland. 
Op het terrein is verder een vlinderroute uitgezet. 

Ben Swinkels en Jos van den Heuvel hebben het er maar 
druk mee. Iedere bladzijde van de overeenkomst moet 
worden ondertekend en dat voor drie exemplaren. Gerrit 
Post, Ben van Noordwijk en Jos van der Velden houden als 
betrokkenen een oogje in het zeil. Als het officiële gedeelte 
van de avond gedaan is, komt de jonge klare op tafel. Er 
wordt vrolijk getoost op de samenwerking en op een 
mooie, biodiverse toekomst voor Natuurtuin De Bimd. 

Toosten op een biodiverse natuurtuin 

Stila-regeling 

In 2017 werd een overeenkomst getekend waarbij het 
Aarlese Gilde het beheer van een perceel landbouwgrond 
dat het in eigendom heeft, overdroeg aan IVN Laarbeek. 
Met als doel hier zoveel mogelijk de historische natuur 
terug te brengen. Er werd gebruik gemaakt van de zoge-
noemde subsidie ‘Groen Blauw Stimuleringskader’, de 
Stika-regeling. De herziening van de bestaande overeen-
komst is nodig omdat er nieuwe landschapselementen zijn 
gerealiseerd op het terrein rond de Bimd, waarvoor subsi-
die verkregen is vanuit de Stila-regeling. Deze 
‘Stimuleringsregeling Landschap Noord-Brabant’ is de op-
volger van de Stika-regeling. Het principe van de nieuwe 
regeling is hetzelfde gebleven: elke euro die een gemeente 
of waterschap beschikbaar stelt, wordt door de provincie 
verdubbeld. Mede door deze vorm van subsidie kan de 
prachtige IVN natuurtuin nog biodiverser worden. 

Terugbrengen historische natuur 
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KBO-schildersgroep bij IVN 

Nadat de Dreef, en daardoor onze 
ruimte waar wij elke twee weken 
schilderen, op slot ging wegens 
vakantie, zijn wij te gast geweest 
bij het IVN om daar buiten te schil-
deren. Wat een groot succes 
bleek.  
Nadat we samen een rondje over 
het terrein gewandeld hadden om 
de mooie plekjes te bewonderen, 
kwamen de kwasten, potloden en 
verf te voorschijn. Na de eerste 
opzetjes was het al heel snel tijd 
voor koffie en ‘buurten’.  
Rond 12 uur waren we best tevre-
den over de resultaten, maar 
vooral dankbaar dat we hier 
mochten zijn met ons groepje en 
we hopen dat dit herhaald mag 
worden. Dankjewel IVN.  
De schildersgroep KBO 

Beeldhouwen bij IVN 

Ons beeldhouwclubje kwam op losse schroeven te 
staan toen we bij de Scouting weggingen. Waar heen? 
Waar is een stekje voor ons? Dat was moeilijk te vinden 
voor de KBO. Tot Hetty zei: Wat zouden jullie vinden 
van het IVN? Er werd vergaderd bij het IVN en er kwam 
een plekje voor ons vrij. 
En wat voor een plekje. Dolgelukkig zijn we ermee. Vol 
energie zijn we weer aan het beeldhouwen. Het fijnste 
plekje ooit, midden in de natuur. HEERLIJK ! We genie-
ten er elke dinsdagmorgen, met een lekker bakje koffie 
en koekje. We hopen dat we nog lang gebruik mogen 
maken van de gastvrijheid van het IVN. 
De beeldhouwers 

IVN-gebouw De Bimd, een geweldige locatie voor kunstenaars! 

waterschapsverkiezingen 

In maart 2023 vinden de waterschapsverkiezingen plaats. 
Dat lijkt nog erg ver weg, maar komende herfst zullen de 
kieslijsten al opgesteld worden. Mensen die zich in willen 
zetten voor het bestuur van een waterschap zullen de ko-
mende maanden gevonden moeten worden.  

Waterschappen spelen een belangrijke rol. Door klimaats-
verandering hebben we last van droogte en overstromin-
gen. Nederland is nog ver weg van de normen voor schoon 
water. En ons landschap is volop in beweging. De water-
schapsbesturen hebben mensen nodig die hun kennis, 
kunde en passie inzetten voor het algemeen belang van 
Nederland.  

Onze regio valt onder het wa-
terschap Aa en Maas. Het alge-
meen bestuur is het hoogste  

bestuursorgaan van Aa en Maas en bestaat grotendeels uit 
leden van politieke partijen. Samen nemen zij beslissingen 
over wat het waterschap doet en hoe we onze taken uit-
voeren, nu en in de toekomst. In totaal telt het Algemeen 
Bestuur 30 leden. Ze worden elke vier jaar gekozen; de 
laatste verkiezingen waren in maart 2019. 

Misschien zijn er onder onze IVN-vrijwilligers wel mensen 
die de ambitie hebben om een functie in te vullen voor het 
waterschapsbestuur. 

Mensen die meer willen weten over hoe ze zich kandidaat 
stellen voor een positie in het waterschapsbestuur kunnen 
het beste contact opnemen met de provinciale afdeling van 
de gewenste partij. 

Op de website van het waterschap kunt u onder ‘bestuur’ 
vinden welke partijen er actief zijn binnen uw waterschap.  

Kijk op: https://www.aaenmaas.nl/bestuur/ 
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W I N T E R S L A A P  E N  W I N T E R R U S T  

Overleven in de winter 

Nu het tegen de herfst en winter gaat, breekt er voor de in 
het wild levende dieren een moeilijke tijd aan. De dagen 
worden korter, het wordt kouder en er is minder voedsel 
te vinden. Dieren hebben verschillende manieren om de-
ze tijd door te komen. Veel vogels trekken weg, de zee-
hond zorgt voor een extra dikke speklaag om in het koude 
water te overleven. De vos lijkt in de winter dikker, zijn 
ondervacht wordt dichter. Een warme winterjas als het 
ware. Vogels die hier blijven, zetten bij fikse kou hun ve-
ren op. Het zogenaamde ‘dik zitten’. Hierdoor wordt war-
me lucht vastgehouden. Andere dieren leggen in de herfst 
een voorraadje eten aan. Sommige dieren houden een 
winterslaap of gaan in winterrust.  

Wat is winterslaap 

Dieren die een winterslaap houden, verlagen hun li-
chaamstemperatuur tot wel 4 graden. De ademhaling en 
de hartslag gaan flink omlaag. De stofwisseling gaat hier-
door veel trager. Daarmee besparen ze een boel energie. 
Om tijdens de winterslaap niet van honger om te komen, 
eten ze zich in de herfst bolrond. De vetreserves gebruiken 
ze tijdens hun lange slaap.  
Een egel is een echte winterslaper. Hij kruipt vaak onder 
een hoopje bladeren, ook in je tuin. Niet zelden wordt hij 
verstoord door onze fanatieke drang om alsmaar bladeren 
op te ruimen. Omdat hij alles heeft gedaan om energie te 
sparen, denken mensen al te vaak dat het beestje dood is. 
Hij reageert nauwelijks op prikkels. Laat hem maar gewoon 
met rust,  dan gaat hij weer terug in zijn slaapje. Als een 
egel dan aan de wandel gaat, is de kans groot dat hij het 
niet overleeft. 
Ook de vleermuis is een echte winterslaper. Als insecten-
eter kan hij in de winter nauwelijks voedsel vinden. Het 
liefst zoekt hij een plek waar het tussen 5 en 10 graden 
blijft. Zijn lichaamstemperatuur laar hij net onder de tem-
peratuur van de omgeving zakken. Hij hangt graag op zijn 
kop. Om dit allemaal voor elkaar te krijgen, zoekt de vleer-
muis een plek waar het donker, vochtig en koud is. Ieder 
jaar komt hij naar die zelfde plek terug, zelfs van grote af-
stand. Bekende plekken zijn groeves, bunkers maar ook 
holtes in gebouwen. Worden ze gestoord, waardoor ze 
wakker worden, dan stijgt de lichaamstemperatuur, wat 
veel energie kost.  

Wat is winterrust 
Naast de echte winterslaap kennen we ook de winterrust. 
Hierbij dalen de ademhaling en de hartslag net als bij de 
winterslaap. Alleen de lichaamstemperatuur daalt maar 
een beetje. Deze dieren worden tijdens de winter regelma-
tig wakker om te eten. Een bekend voorbeeld is de eek-
hoorn. Hij hoort tot de knaagdieren. In de herfst legt hij 
een voorraadje aan van noten, eikels, zaden en dennenap-
pels. Met een beetje geluk kun je dit acrobaatje ijverig be-
zig zien als hij door je tuintje rent met een walnoot in zijn 
bekje. Op zoek naar een stapeltje blaadjes waar hij die 
heerlijke noot onder kan verstoppen. Op mooie winterda-
gen gaat de eekhoorn zijn aangelegde voorraadje zoeken. 
Om weer aan te sterken voor zijn volgende slaapje. Een al 
te goed geheugen heeft hij kennelijk ook weer niet. Hij laat 
veel van zijn voorraadje liggen. Ik heb al menig walnoten-
boompje en eikenboompje in mijn tuin gevonden. In het 
bos zorgt de eekhoorn op deze manier voor de versprei-
ding van verschillende soorten bomen. En zo helpt hij mee 
aan de biodiversiteit. Tekst: Anneke op den Buijs      Foto’s: KiekNou 
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Lezing: ‘Het weer, van zien naar begrijpen’ 
Donderdag 15 september 2022 

Lezing door Frans Verspaget 
Het weer is misschien wel één van de meest besproken 
onderwerpen in onze dagelijkse gesprekken. Vaak blijft 
het dan bij constateringen van de weersverschijnselen.  

Tijdens deze avond worden de weersverschijnselen ver-
klaard, leert men een weerkaart interpreteren en tot slot 
worden enige dieren en planten als weersvoorspellers aan 
u voorgesteld.  

Frans Verspaget, was onder meer luchtvaartmeteoroloog 
op de Vliegbasis Gilze-Rijen. Na het behalen van zijn MO-

Aardrijkskunde werd hij docent Aardrijkskunde aan de SG 
Augustinianum te Eindhoven. Inmiddels is hij gepensio-

Lezingen in De Bimd 

De lezingen zijn op donderdagavond.  
Tijdstip: van 20.00 uur tot 22.00 uur   
Waar: De Bimd, Beekseweg 3, 5735 CB Aarle-Rixtel  
Toegang gratis.  

Lezing: ‘Bosboerderij Janmiekeshoeve’ 
Donderdag 20 oktober 2022 

Lezing door John Heesakkers 

Op biologische boerderij Janmiekeshoeve is een transitie 
gaande. Er wordt de komende jaren een bosboerderij 
ontwikkeld.  

Bosboerderij is de Nederlandse naam voor agroforestry. 
Dit landbouwsysteem wordt over heel de wereld toege-
past maar hier zie je dit nog niet veel. Het is of landbouw 
of natuur.  

Er worden (vruchtdragende) bomen en struiken geplant 
op een landbouwperceel. Dit met de bedoeling om over 
een aantal jaren hiervan te oogsten. De bomen en strui-
ken worden op rijen geplant en gecombineerd met land-
bouw in stroken.  

Er ontstaan microklimaten 
die heel veel biodiversiteit 
geven met gezonde vruch-
ten, noten en diverse ak-
kerbouw- en groentege-
wassen. John Heesakkers, 
eigenaar van Janmiekes-
hoeve zal ons meenemen 
in het proces hier naar toe 
en zijn visie geven op het 
toekomstperspectief van 
dit landbouwsysteem. 

Lezing: ‘Kevers in ons land’ 
Donderdag 17 november 2022 

Lezing door Gerard Compiet  
Wereldwijd zijn er meer dan 300.000 keversoorten. Zij 
behoren daarmee tot de diergroep met het grootste aan-
tal vertegenwoordigers. In Europa zijn er zo’n 20.000 soor-
ten. In Nederland komen ongeveer 4000 soorten voor. 
Het zal duidelijk zijn dat je op een wandeling niet zomaar 
iedere kever kunt benoemen.  

Bij deze presentatie gaat het niet alleen om het herken-
nen van de diverse soorten maar zeker ook over de vaak 
buitengewoon interessante leefwijze van deze insecten. 

In deze presentatie is gekozen voor die kevers die wat 
meer tot de verbeelding spreken en die je tijdens een 
wandeling kunt tegenkomen. Denk daarbij bijvoorbeeld 
aan de meikever, de coloradokever, de boktor, de dood-
graver, het vliegend hert en het lieveheersbeestje,  

Gerard Compiet heeft al zijn hele leven grote belang-
stelling voor het gedrag van insecten en vogels in de vrije 
natuur. Zijn kennis heeft hij vooral vergaard door veel tijd 

in de natuur door te bren-
gen, te observeren en zich te 
verdiepen in de literatuur. 
Met zijn ruime ervaring in 
het onderwijs is hij moeite-
loos in staat anderen en-
thousiast te maken voor het 
insectenleven. 

Lezing: ‘De Das in Brabant’ 
Donderdag 19 januari 2023 

Lezing door Ton Popelier 

Nog niet zo lang geleden vormde de 
das een diersoort die nagenoeg on-
bekend was in Brabant. Dat is niet 
vreemd, want in de jaren zestig raakte het dier nagenoeg 
uitgestorven. Toch is het een diersoort, die voorheen alge-
meen voorkwam op de zandgronden van heel Brabant, 
van Grave tot Bergen op Zoom. Jacht, stroperij, de explo-
sieve groei van steden en dorpen en de teloorgang van 
zijn leefgebied betekenden zijn doodvonnis.  
Begin jaren negentig hebben uitzetacties van Das & Boom 
in samenwerking met Brabants Landschap, Natuurmonu-
menten en Staatsbosbeheer er voor gezorgd dat de das 
weer voet aan de grond kreeg in Brabant. Sindsdien gaat 
het goed met de das, volgens sommigen zelfs té goed. 
Toch krijgt maar een enkeling ooit een das in levende lijve 
te zien. Door zijn verborgen levenswijze blijft hij voor de 
meesten een grote onbekende. In deze lezing wordt een 
kijkje gegeven in het leven van de das, door de seizoenen 
heen. Helaas botsen de belangen van Das en Mens regel-
matig; ook hier zal in de lezing aandacht aan gegeven wor-
den.  
Er wordt uitgebreid ingegaan op de ontwikkeling van de 
dassenpopulatie in Brabant vanaf 1900 tot heden. Ook 
wordt gekeken naar wat we in Brabant en in het bijzonder 
rond Laarbeek kunnen verwachten. Ton Popelier uit 
Schijndel is vrijwilliger bij Das & Boom. Al 33 jaar monitort 
hij de dassenpopulatie in Het Groene Woud en kan daar-
om veel vertellen uit eigen ervaring.  
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RaboClubSupport-actie 

Van 5 tot en met 27 september kan iedereen die lid is van 
de Rabobank een stem uitbrengen op 3 verenigingen die 
deelnemen aan de RaboClubSupport-actie. In voorgaande 
jaren heeft dat een aanzienlijk bedrag opgeleverd voor IVN 
Laarbeek. 
Rabobank steunt met deze actie het lokale verenigingsle-
ven. Niet alleen onze club, maar de hele lokale samenle-
ving. Als lid van de Rabobank bepaal je welke clubs een 
financiële ondersteuning ontvangen, zoals IVN Laarbeek. 
Hoe meer stemmen, des te hoger het bedrag voor ons 
IVN. 
Je  kunt stemmen via de Rabo App: 
Ga naar ‘service’ , helemaal onderaan staat ‘Lidmaatschap’ 
Kies ‘Rabo ClubSupport’, Zoek ‘IVN Laarbeek’ 
Of via inloggen op de website van Rabobank ‘Helmond 
Peel Noord’. Bekijk deelnemers en zoek  ‘IVN Laarbeek’ 

Laat je stem niet verloren gaan! 

Workshops ‘Focus op natuur’ bij IVN Helmond 

voor beginnende (natuur-) fotografen 

Wandelend door de natuur wil je misschien mooie dingen, 
die je ziet, vastleggen om later nog eens thuis na te kun-
nen genieten. Misschien is dan de fotoworkshop ‘Focus op 
de natuur!’ iets voor jou. 
In vijf bijeenkomsten van 2,5 uur komen de volgen-
de onderwerpen aan de orde: 

• Hoe je camera werkt 
• Welke instellingen in diverse omstandigheden 

• Standpunten tijdens het fotograferen 

• Basisregels voor een mooie compositie 

Er is aandacht voor verschillende vormen van natuurfoto-
grafie. De workshop wordt geven door fotograaf Jan van 
Bommel. Hij is ook de coördinator van de fotowerkgroep 
‘Kiek Nauw’ van IVN Helmond. 
De cursus start op 18 oktober. 
Waar?  
IVN Lokaal De Koekoek, Arbergstraat 85 in Helmond 

Data en tijden 

Dinsdag 18 en 25 oktober, 19.00 - 22.00 uur 

Donderdag 3 november 19.00 - 22.00 uur 

Dinsdag 15 februari 19.00 - 22.00 uur 

Kosten 

Voor niet leden: € 55,00 p.p. incl. lesmateriaal en de rest 
van het jaar een gratis lidmaatschap van IVN Helmond. 
Voor leden van IVN Helmond: € 35,00 p.p. inclusief lesma-
teriaal.  
Aantal deelnemers: 
Min. 5 – max. 12 personen. 
Voor meer info zie website www.ivn.nl/helmond 

Stekelbaars en alpenwatersalamander  

Jo Kicken stuurde dit verhaal over de voortplanting van de 
stekelbaars en de alpenwatersalamander. Verteld vanuit 
het perspectief van de dieren zelf.  

Een droevig verhaal 
Een stekelbaarsmannetje vertelt in de avondschemering 
een droevig verhaal aan zijn vriendin de alpenwatersala-
mander. 
“Ik had volop zand weg gehapt om een kuiltje te maken en 
in dat kuiltje een mooi  tonvormig nestje geconstrueerd.  Ik 
had met mijn zigzag dans net  de belangstelling van een 
prachtig stekelig vrouwtje getrokken toen opeens, met 
bruut geweld, mijn nest vernield werd. Een seconde later 
zat ik gescheiden van mijn vriendin in een net. Weer even 
later zat ik in een glazen bak met een  geelgerande water-
tor en ander ongewerveld tuig.”  

De ogen van de alpenwatersalamander die aandachtig 
geluisterd had, werden vochtig. “Ik voel met je mee”, zei 
de  salamander snikkend. Ze zou graag troostend haar 
staart om hem heen hebben geslagen, maar dat doe je 
niet bij zo een stekelige vriend. Ze pinkte een traan weg en 
vertelde wat haar was overkomen: “Ik had net zo ‘n 
180  eitjes één voor één  keurig aan blaadjes van water-
planten  geplakt. Intens gelukkig keek ik naar de prachtig 
grijze glanzende eitjes, ieder in een  dichtgevouwen blad, 
toen al die blaadjes met mijn kroost en al woest werden 
weggerukt.” 

Een posthoornslak die het allemaal gehoord had blies luid 
op zijn hoorn woorden van troost: ‘Het is niet alleen kom-
mer en kwel. Kijk maar op internet: ‘Schooltv: Voortplan-
ting van de stekelbaars’. Daar komt het wel helemaal goed. 

World Cleanup Day, 17 september 2022 

World Cleanup Day is de grootste jaarlijkse opschoonactie 
ter wereld. Ook in de gemeente Laarbeek willen we een 
schone leefomgeving. Dat doen we door zwerfafval op te 
ruimen. Doe je ook mee? Je hoeft je niet vooraf aan te mel-
den. Vanaf 9.30 uur kunnen mensen zich verzamelen op 
drie locaties: 
 IVN in Aarle-Rixtel 
 Scouting Beek en Donk 

 Scouting Lieshout/Mariahout. 
Na ontvangst met koffie/thee krijg je een afvalgrijper, afval-
zak(ken) en een route mee. Bij IVN kun je tot ongeveer 
11.30 uur in de buurt het zwerfafval rapen. Bij terugkomst 
op de verzamellocatie staat er een hapje en drankje klaar 
voor alle rapers en ontvangen de kinderen ook een snoep-
zakje.  

Natuurwerkdagen, 4 en 5 november 2022 

In het hele land zijn er natuurklussen te doen, die bijdra-
gen aan natuurbehoud en -herstel, zoals wilgen knotten, 
snoeien, tuinonderhoud enz. De biodiversiteit in Europa is 
zorgelijk, in Nederland zelfs verontrustend: 40 % van alle 
soorten staat op de Rode Lijst. Bescherming van biodiver-
siteit en ecosystemen zijn van cruciaal belang voor het 
klimaat. Gezonde natuur helpt tegen hittestress, droogte 
en wateroverlast. 
Meer informatie op: www.natuurwerkdag.nl 

https://www.rabobank.nl/leden/clubsupport/club-overzicht?utm_campaign=PGM0000010232_ClubSupportoverzichtclubsledenBrabant&utm_source=0000010232&utm_medium=Email&utm_content=button_Doet_jouw_favoriete_Brabantse_club_mee%3F&ii=-3219594454579960836_10232_1
http://www.ivn.nl/helmond
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Agenda  
Publiekswandelingen Natuurtuin De Bimd 

De navolgende datums staan gepland voor de publieks-
wandelingen in de IVN natuurtuin de Bimd 

Zo 25 september 2022   Nieuwe natuur  

Zo 30 oktober 2022       Herfstwandeling 

Zo 27 november 2022 Winterwandeling 

Aanvang wandelingen 08.30 uur 

Duur ongeveer 2 uur, na afloop gratis koffie of thee  

Vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld voor onderhoud 
van de wandelroutes. 

Met vriendelijke groet, Gerrit Post 

Publiekswandelingen  
Zo 9 oktober 2022 Grotelse Heide (paddenstoelen) 
Tijdstip: 10.00 - 12.00 uur  
Vertrek:  parkeerplaats Grotel 5, Bakel 
 

Zo  29 oktober 2022 Nacht van de Nacht 
Tijdstip: 19.30 - 21.30 uur 

Waar:  IVN-gebouw De Bimd, Beekseweg 3, Aarle-Rixtel 

Zo 13 november 2022 De Biezen (landschap en water) 
Tijdstip: 10.00 - 12.00 uur 

Vertrek: Biezen 5, 5735 SM, Aarle-Rixtel 
 

Zo 11 december 2022 Wiebiegenhof (bos en smeltwater) 
Tijdstip: 10.00 - 12.00 uur 

Vertrek:  Wiebiegenweg (± verlengde Jonker Karellaan) 
 5708 BD Helmond 

Ledenwandelingen 

Zo 2 oktober 2022 Natuurtuin De Bimd 

Tijdstip: 8.30 - 10.30 

Waar: IVN-gebouw De Bimd, Beekseweg 3, Aarle-Rixtel 
 

Zo 6 november 2022 Peelrandbreuk en wijstgronden 

 Uden 

Tijdstip:  8.30 - 12.00 uur 

Vertrek:  IVN-gebouw De Bimd, Beekseweg 3, Aarle-Rixtel 

Overige activiteiten 

Za 17 september 2022 World Cleanup Day 

Tijdstip: 9.30 - 11.30 uur 

Waar:  IVN-gebouw De Bimd, Beekseweg 3, Aarle-Rixtel 
 

Vr 4 en za 5 november 2022   Natuurwerkdagen 

Tijdstip: 9.00 - 15.00 uur 

Waar:  IVN-gebouw De Bimd, Beekseweg 3, Aarle-Rixtel 

Lezingen in De Bimd 

De werkgroep contactavonden heeft weer enkele lezingen 
op het programma staan.   
Op donderdagavonden om 20.00 uur  
IVN-gebouw De Bimd, Beekseweg 3, 5735 CB Aarle-Rixtel 
 

Donderdag 15 september 2022 

‘Het weer’  door Frans Verspaget 
 

Donderdag 20 oktober 2022 

‘Bosboerderij Janmiekeshoeve’  door John Heesakkers 
 

Donderdag 17 november 2022 

‘Kevers in ons land’  door Gerard Compiet 
 

Donderdag 19 januari 2023 

‘Dassen’  door Ton Popelier 

Za 26 november 2022 Landelijke Dag van SOVON 

Tijdstip: 10.00 - 16.00 uur 

Waar: Reehorst,  Bennekomseweg 24,  6717 LM Ede 

Meer informatie op www.sovon.nl/landelijke-dag 


