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Voorwoord  

 
Met plezier kan ik u aanbevelen het jaarverslag van 2022 te lezen om diverse redenen. 

Te beginnen met het feit dat 2022 grotendeels was verlost van de beperkende corona-

maatregelen. Veel activiteiten hebben weer kunnen plaats vinden. Met trots kan ik zeg-

gen dat we een succesvol jaar hebben gehad wat betreft inhoud en belangstelling. Het 

jaarverslag heeft een zekere metamorfose ondergaan. Minder uitgebreid, mooi gerubri-

ceerd kortom overzichtelijk. De leesbaarheid hierdoor is verbeterd. Rest mij eenieder 

die in 2022 in meer of mindere mate zich heeft ingezet voor het IVN Best heel hartelijk 

te bedanken. 

Veel leesplezier. 

 

Jan Ackermans, voorzitter IVN Best 

  

 
 
 

1. Organisatie      

A. Bestuur 

 
 
Van rechts naar links: 

Jan Ackermans (voorzitter) 

Ans Wester (bestuurslid) 

Robine Deleij (bestuurslid) 

Trees Cremers (bestuurslid) 

Henk van Kessel (penningmees-
ter) 

Henk van den Heuvel (secretaris) 

Marian Alkemade  (bestuurslid) 

 

 

In de Algemene Ledenvergadering van november is bekend gemaakt dat in het voorjaar 
van 2023 twee bestuursleden aftreden en in het najaar nog twee. 
 
 
Ledenadministratie: Hanny van Rooij        Distributie Seizoenblad: Rita en Dirk Dijkhuizen 
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Jubileumcommissie  

Coördinator: Trees Cremers 

Op zondag 22 mei is op de locatie Campus Westerwind de feestelijke ledendag 

gehouden in het kader van het 50-jarig jubileum van 2020. Er waren 64 leden aanwezig. 

De leden konden kiezen uit 5 workshops, 3 natuurwandelingen of 2 fietstochten. De 

prachtige zonnige dag is afgesloten met een gezellige barbecue. 

 

B    Werkgroepen en activiteiten      

 
De meeste activiteiten die de vereniging ontplooit, worden uitgevoerd door zelfstandig 
opererende werkgroepen. Elke werkgroep wordt geleid door een coördinator met 
enthousiaste vrijwilligers. De werkgroepen komen aan bod in hoofdstuk 2 van dit 
verslag. 
 
 

C     Leden, donateurs en giften 

 
Leden, huis- en jeugdleden 
De ledenadministratie wordt bijgehouden door Hanny van Rooij. Elk jaar zijn er veel 
mutaties en IVN Best heeft een eigen ledenadministratie die uitgebreider is dan het 
landelijke systeem. In 2022 hebben zich 27 leden (inclusief huisleden) aangemeld, maar 
helaas zijn er ook 20 leden die zich hebben afgemeld. 
 
Op 16 maart 2022 is Louis van Elderen op 92-jarige leeftijd overleden. Zijn perceel in 
de Pailjaart stond bekend onder de naam ‘het landje van Louis’. In het verleden ging het 
IVN er met scholen en jeugd naar toe. Ook waren er gidsen in opleiding die dit landje 
als onderzoeksgebied hadden. 
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Donateurs 
Donateurs (8 personen) ontvangen 4 keer per jaar het Seizoenblad en zij worden 
uitgenodigd om de Algemene ledenvergadering bij te wonen. Dankzij hun bijdragen 
kan IVN Best nog meer activiteiten ontplooien. 8 Basisscholen zijn eveneens 
ingeschreven bij IVN Best. 
 
 
 

Leden en relaties     31 december 2021      31 december 2022 

Totaal aantal leden 366 373 

Leden onderverdeeld in:   

- Volwassen leden 282 287 

- Huisleden   74   78 

- Jeugdleden   10     8 

Relaties onderverdeeld in:   

- Donateurs   14     8 

- Scholen     8     8 

- Adverteerders    12   11 

 

Overige relaties 
We hebben naast onze betalende leden en donateurs 50 relaties die onze nieuwsbrief 
en/of het Seizoenblad ontvangen. 

 

D    Huisvesting en planning ruimtes in ´t Tejaterke   

 
Coördinatoren: Jos van Rooij en Frans Erich 
Contactpersoon bestuur:  
Contactpersoon ‘t Tejaterke: Ad van Loosdregt 
 
Activiteiten die in ’t Tejaterke plaats hebben gevonden: 

- Lezingen 8 avonden 
- Vergaderingen, Algemene leden 2 maal en 2 coördinatoren 
- Plantenwerkgroep 11 keer (determineren) 
- Natuurfotowerkgroep 1 keer en 3 dagen 2 zalen (foto-expositie)  
- Scholenwerkgroep 1 bijeenkomst 

 
Alle contacten voor reserveringen, wisselen van zalen, uitlenen van materialen lopen 
altijd via beide coördinatoren. Uiterlijk in november worden de laatste afspraken afge-
rond voor de planning van het volgende jaar.  
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2       Verslag werkgroepen 

 

A  Activiteiten 

 
Coördinator: Gera Soederhuizen 
Contactpersoon bestuur: Trees Cremers 

Leden: Christien van Diesen, Marjel van Dijk, Freke van der Esch en Kathy Hesen 

 

De volgende activiteiten zijn in 2022 aangeboden. 

Lezingen: 

- De natuur als vijand en partner door Jan Luiten van Zanden. In samenwerking 
met Erfgoedvereniging Dye van Best (50 bezoekers). 

- Afrekenen met het negatieve beeld van alle kraaiachtigen door Gerard Compiet 
(37 personen). 

- De ontwikkeling van het hoogveen in de Peel door Rick Verrijt  
(23 belangstellenden). 

- Kijken en luisteren naar vogels en hun geluiden door Bart Gras (39 bezoekers). 
- Kijken en luisteren naar sprinkhanen en krekels door Gerard Compiet  

(23 personen). 
- De bever in Noord-Brabant, boegbeeld van natuurherstel door Marcel Cox (20 

belangstellenden). 
- Zintuigen en natuur, zowel bij mens als dier door Rini Kerstens (37 bezoekers). 
- Invasieve exoten door Maik Jansen (37 personen). 

 

               

 

Overige aangeboden activiteiten. 

- Bezoek aan Tuinderij de Es in Haaren (12 deelnemers). 
- Excursie naar de Groote Peel o.l.v. Rick Verrrijt (12 personen). 
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B   Jeugdactiviteiten 

 
Coördinator: Trees Cremers 
Contactpersoon bestuur: Jan Ackermans 

Leden: Jan Ackermans en Marjel van Dijk 

 

De volgende activiteiten voor kinderen van de bovenbouw van de basisschool zijn in 

2022 aangeboden. 

- Alles over wolven door Jan Ackermans en Trees Cremers (26 personen, onder 
wie 16 kinderen). Ook het Eindhovens Dagblad was present en heeft er een 
artikel aan gewijd. 

- Waterbeestjes scheppen door Jeroen Appeldoorn en Wim Vogel (28 
deelnemers). 

- Kijken naar paddenstoelen door Trees Cremers en Marleen Smulders (29 perso-
nen, onder wie 11 kinderen). De krant heeft hier voor de wandeling, een groot 
artikel aan besteed. 
 
 
 

C Wandelingen   

Coördinator wandelingen: Marjel van Dijk         
Contactpersoon bestuur: Ans Wester 
Contactpersoon Publieks- en Beleef de Seizoenen wandelingen: Marjel van Dijk 
Contactpersoon Best-Kort wandelingen: Els Maris-Frijters 
Contactpersoon Wandelingen op aanvraag: Ellen Toben 
Contactpersoon Wandelingen nieuwkomers in Best: Lotte Ghielen van LEV-groep Best 
 
In 2022 zijn de volgende weekend- en avondwandelingen aangeboden 

- Wandeling langs de Dommel in Eindhoven (10 personen) 
- Land van Bosch wandeling (25 deelnemers, van wie 3 kinderen). 
- Wandeling voor nieuwkomers in Best in samenwerking met LEV Best (8 

personen). Ook hiervoor was belangstelling vanuit het Eindhovens Dagblad. 
- Vroege vogelwandeling in de Vleut, met aansluitend ontbijt (26 personen). 
- Natte stappen door de Boktse Beemden in Eindhoven (17 mensen). 
- Kruidenwandeling in de Pailjaart, met aansluitend lunch o.l.v. Hilma van 

Rozendaal (15 personen). 
- Wandeling door de Scheeken in Sint-Oedenrode (25 deelnemers). 
- Avondwandeling Aarlesche Heide (28 belangstellenden). 
- Nacht van de nachtwandeling, centrum en buitengebied (22 personen, onder wie 

4 kinderen). De pers van Eindhovens Dagblad was weer present. 
- Doorstapwandeling in de natuur in Oirschot (14 doorstappers). 

 
Op één na zijn alle wandelingen door eigen natuurgidsen geleid. 
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In het verslagjaar zijn de volgende doordeweekse Beleef de Seizoenen wandelingen 
georganiseerd. 

- Ommetje Olland in Sint-Oedenrode is 3x bezocht met respectievelijk 24, 14 en 
16 wandelaars. 

- Ommetje Lusdonck in Spoordonk is 4x bezocht, met achtereenvolgens 12, 11, 
17 en 12 deelnemers. 

- Er is 4x Rond de Heilige Eik in Oirschot gewandeld met 20, 12, 13 en 20 
personen. 

 

Al deze wandelingen zijn door eigen natuurgidsen verzorgd. 

 
In 2022 zijn 3 Best-Kort wandelingen 
gehouden. 
 

- Vanaf ’t Boshuys zijn 19 mensen          
meegegaan. 

- Vanaf De Vrolijke Jager in     
Oirschot hebben 16 mensen 
deelgenomen. 

- Vanaf BestZOO is met 11 
deelnemers gelopen. 

-  
Deze wandelingen zijn door 2 IVN-

leden begeleid. 

 
 
De volgende Wandelingen op aanvraag zijn gehonoreerd op verzoek van: 

- Particulier (Jan Ackermans) met studiegenoten, 14 personen onder leiding van 
Marjel van Dijk naar de Pailjaart. 

- LEV Best voor statushouders, 3 personen onder leiding van Adrie Brands en 
Marjel van Dijk + journaliste en fotograaf Eindhovens Dagblad. 

- PleinBest ter gelegenheid van hun 4-jarig bestaan met een groep De  
Vleutsche Kampenwandeling onder leiding van Jeroen Appeldoorn en een his-
torische fietstocht onder leiding van Adrie Brands. 

- Personeel van gemeente + Bestwijzer voor teambuilding met 8 personen  
een deel van de Vleutsche Kampenwandeling onder leiding van Adrie  
Brands. 

- Pius X-college uit Bladel voor 14 biologie docenten onder leiding van  
- Marijke Abrahams naar De Scheeken. 
- José van Kesteren met een groep van 22 personen naar de Nieuwe Heide,  

 onder leiding van Henk van Kessel en Wim Vogel. 
- ‘t Boshuys voor 15 personen van de Reclassering Zuid Nederland naar het Oud 

Meer onder leiding van Marijke Abrahams. 
 
 
In 2022 zijn 5 IVN leden gestart met de nieuwe gidsencursus georganiseerd door de 
IVN afdelingen van het Groene Woud. Deze opleiding duurt anderhalf jaar.  
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D      Landschapsonderhoudsgroep  
 
Coördinator: Jeroen Appeldoorn 
Contactpersoon bestuur: Marian Alkemade 
Aantal leden: 22 
 
Van oktober tot april onderhoudt deze groep diverse landschapselementen voor o.a. de 
gemeente Best en Brabants Landschap. Dit jaar zijn er veel verschillende zaken aange-
pakt. Er zijn 3 poelen opgeschoond, 1000 struiken en 20 knotwilgen geplant en een rij 
heel oude knotwilgen gesnoeid. 
De werkgroep organiseert de landelijke Natuurwerkdag die begin november plaatsvindt. 
Dit jaar is een ven op de Nieuwe Heide opgeschoond. 25 volwassenen en 20 kinderen 
hielpen hierbij.                                                 
 

E     Scholen    

 
Coördinator: Annelies Berende 
Contactpersoon bestuur: Jan Ackermans 
Aantal leden: 11 
 
De werkgroep Scholen gaat in het voorjaar met leerlingen van Bestse basisscholen naar 
de Nieuwe Heide en in het najaar met dezelfde leerlingen naar de Pailjaart.  
 
In het voorjaar hebben 7 groepen met 174 leerlingen op de Nieuwe Heide de natuur-
route met opdrachten gelopen.   
 
In het najaar zijn alle 12 geplande speurtochten in de Pailjaart uitgevoerd: 301 leerlingen 
plus 38 ouders en 13 leerkrachten hebben meegedaan. Eenmaal zelfs in de regen ver-
trokken. 
 
 

F     Planten    

Voorzitter: Trudy aan den Toorn 
Coӧrdinator: Henk van Kessel 
Contactpersoon bestuur: Henk van Kessel 
Aantal leden: 17 
 
Er waren 10 determineeravonden in ‘t Teja-

terke met gemiddeld 8 personen. Elke week 

gaat de plantenwerkgroep het veld in en houdt 

op die manier de plantenkennis bij. De gege-

vens worden aan Floron doorgegeven. 

In het winterseizoen wordt er aandacht be-

steed aan paddenstoelen en aan mossen.  
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Voor de gemeente Best zijn de volgende gebieden in 2022 geïnventariseerd:  
-   De beide zijden van de zandweg aan de Boslaan zijn 2x gemonitord.  
-   Aan de Eindhovenseweg-Zuid is de brede berm 2x gedaan. 
-   De aarden wal aan de Oirschotseweg is 3x geïnventariseerd. 
-   Het overloopgebied van het waterschap aan De Wilg is 3x onderzocht. 

 
 

G     Vogels    

 
Coördinator: Marco Renes 
Contactpersoon bestuur: Jan Ackermans 
Aantal leden: 7 
 
Deze groep houdt vogeltellingen en controleert nestkasten van steenuilen en broed-
plaatsen van zwaluwen. Ook al is deze vogelwerkgroep maar klein, toch verrichten zij 
een aantal vaste werkzaamheden. Er zijn vaste activiteiten die zich veelal in en rond het 
broedseizoen afspelen.  
 
De gaten van de oeverzwaluwwand zijn door de groep landschapsbeheer weer dicht-
gezet. Er zijn helaas geen tellingen verricht, maar de wand is zeker weer goed bezet 
geweest. Ook de ijsvogel heeft waarschijnlijk weer gebruik gemaakt van de wand. 
 
Ook van de huiszwaluwtillen is weer goed gebruik gemaakt. Er zijn in de drie tillen in 
totaal 153 huiszwaluwen geteld.  
 
De nestkasten voor steen- en kerkuil zijn gecontroleerd en bezocht. Het aantal gastge-
vers is gelijk gebleven op 49. Er zijn 63 broedlocaties gecontroleerd. 
Dat leverde 17 broedparen van de steenuil op, een mooi resultaat wat past in het pro-
vinciaal beeld. 
 

 
 

Van de kerkuil konden in 2022 niet met zekerheid geslaagde broedgevallen worden 

vastgesteld. Voor de kerkuil is het droge jaar minder goed verlopen. Er waren te wei-

nig muizen voorhanden en dat is het voornaamste dat hij als voedselspecialist wil 
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eten. Dit stemt overeen met het beeld dat in heel Brabant en de rest van Nederland 

voorkomt. 

Gelukkig zijn de nestkasten in en om Best wel bezet gebleven door kerkuilen. 

De gegevens van de uilen worden al enkele jaren verwerkt in de uilenmonitor. Een 

Brabants systeem voor de Brabantse uilenwerkgroepen. Daardoor is een goed inzicht 

mogelijk in onze eigen resultaten, ten opzichte van de rest van de provincie. 

 

 

H     Natuurfotografie    

 
Coördinator: Roland Kemp 
Contactpersoon bestuur: Henk van Kessel 
Aantal leden: 14 
 
Deze groep komt regelmatig bij elkaar om foto’s te bespreken. Op 15 en 16 oktober van 
dit jaar heeft de werkgroep een tentoonstelling van eigen werk in ’t Tejaterke georgani-
seerd. De belangstelling was groot. Naast de tentoonstelling was er een permanente 
diavoorstelling in de Foyer met een kleine expositie.                              
De foto’s in dit verslag zijn van deze werkgroep.   
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I    PR en Communicatie   

 
Coördinator: Robine Deleij, tevens contactpersoon als lid van het bestuur 

 
Samenstelling werkgroep 
Robine Deleij   persberichten/ bijdragen Seizoenblad 
Bernard van Duijnhoven Nieuwsbrief/ vaste bijdrage Seizoenblad 
Louise Mak    Facebook/ Groeiend Best 
Wil Pruijsen    Website/ Seizoenblad 
Bas Kuipers   Seizoenblad/ Nieuwsbrief 

 

- Er zijn ieder kwartaal ongeveer 325 seizoenbladen bezorgd bij of verzonden 
naar onze leden, donateurs en adverteerders. Ook werd het blad op diverse plek-
ken in Best, waar veel publiek komt, ter inzage gelegd. De collega-IVN's van onze 
regio Het Groene Woud krijgen het blad per mail toegestuurd. 

- Dit jaar is er 20 keer een digitale nieuwsbrief verstuurd naar de leden en belang-
stellenden. 

- Er zijn 44 persberichten gestuurd naar: Omroep Best, Thuis in Best, mooiBest, 
Eindhovens Dagblad en de redactie van inwonersbestenomgeving. 

- Het aantal likes op Facebook: de pagina blijft gestaag groeien en staat in de-
cember 2022 op 470. 70% is vrouw, 30% is man. De meeste volgers zijn tussen 
de 45 en 65 jaar. Publicatie van of over onze eigen activiteiten, onderwerpen uit 
Best en actuele foto’s bereiken tot 200 mensen. 

- De website is de plek waar alle informatie over IVN Best te vinden is. Wat is en 
wat doet IVN Best, welke werkgroepen zijn er, hoe ziet de omgeving van Best 
eruit en hoe kan men daar van de natuur genieten?  Alle activiteiten en wande-
lingen worden vermeld en hier kan men zich aanmelden om mee te doen. Ook 
het aanmelden van nieuwe leden en donateurs verloopt via de website. 

 

J     Welkomstcommissie   

 
Coördinator: Ans Wester, tevens contactpersoon als lid van het bestuur. 
Leden: Hanny van Rooij, Frans Erich, Ellen Toben en Ans Wester. 
 
In 2022 zijn er 27 leden lid geworden van IVN Best (lid en/of huislid). 
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3 Contacten met derden 

 

A      Gemeente Best, Klankbordgroep Groen 

- IVN Best is lid van de gemeentelijke klankbordgroep. Deze groep brengt advies uit aan 
de gemeente Best inzake het groenbeleid. Marco Renes en Marijke Abrahams zitten 
namens IVN Best in dit overleg. In 2022 zijn er 5 vergaderingen geweest. In november 
is de 5e rondgang Landschapselementen afgerond. Voor alle landschapselementen is 
een specifiek beheer opgesteld.    
 

B      Projecten waarbij IVN Best betrokken is 

- De gemeente heeft een nieuwe website Beleef Best gelanceerd. Onze Best Bij-
zondere Natuurwandelingen worden gepromoot op deze website. Ook worden 
door de gemeente op termijn nieuwe folders gemaakt van onze wandelingen. De 
gemeente heeft ook de verspreiding van de huidige folders op zich genomen. 

- In mei is op het perceel van de Groene Broekbeemd door de gemeente een poel 
gegraven en bijenwand aangelegd. Het gebied is door de natuurgidsen in oplei-
ding geadopteerd als onderzoeksgebied.  

- Samen met de groenafdeling van de gemeente zijn in De Scheeken 90 populie-
ren geplant door 58 leerlingen van twee basisscholen in Best. 

- Zowel met Best Duurzaam als met de erfgoedvereniging Dye van Best worden 
er verschillende activiteiten afgestemd en/of uitgevoerd (wandelingen, lezingen, 
groene projecten).    

                                          
 
C. Plaatsing IVN vitrine/ wisseltentoonstelling 
  
 Coördinatie Ans Wester (bestuurslid) 
 

Een vitrine staat in buurthuis De Kadans. Elke 4 maanden heeft een werkgroep 
de vitrine gevuld. De eerste 4 maanden de vogelwerkgroep, daarna de activitei-
ten werkgroep en de laatste 4 maanden de scholenwerkgroep. De plaatsing 
van een 2e vitrine in de bibliotheek is door de verbouwing opgeschort.  
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4 Financieel jaarverslag  
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5     Plannen 2023 
 
Ook dit jaar is het weer gelukt om gezamenlijk een mooi jaarprogramma in elkaar te zetten. 
 
Op de website www.ivn.nl/best staat het hele jaarprogramma. Daarnaast staat er 
uitgebreide informatie over de afdeling zelf. De vereniging is ook te volgen op Facebook: 
www.facebook.com/ivnbest. 
 
 
 

              

http://www.facebook.com/ivnbest

