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Voorwoord 
 

Het werd de hoogste tijd om weer eens een meerjarenplan te maken voor IVN Bernheze. 
Onze vereniging bruist van activiteiten en ideeën. Dus is dit document opgesteld, enerzijds 
als middel om de status van activiteiten binnen IVN Bernheze te beschrijven, maar ook 
omdat wij de plannen, om onze missie verder uit te bouwen, met onze leden en partners 
willen delen. Omdat landelijk en regionaal binnen IVN wordt ingezet op jaarplannen rondom 
diverse thema’s, hebben wij ons hierop nu ook gericht. 

Het meerjarenplan biedt een overzicht van al onze activiteiten en wensen voor de nabije 
toekomst. Het is dus ook een catalogus voor leden en belangstellenden om te participeren in 
alle mogelijkheden die IVN Bernheze te bieden heeft. Wil je gidsen, inventariseren, foto’s 
maken, werken in de natuur, wandelen? In dit meerjarenplan wordt een breed scala aan 
activiteiten vanuit verschillende invalshoeken gepresenteerd. Iedereen kan meedoen! Ook 
degenen die (nog) geen lid zijn, maar een keer willen proeven, zijn van harte welkom. 

Terwijl we dit document maken, zijn veel activiteiten in onze werkgroepen niet mogelijk 
door Corona. We zien dat onze leden wel veel buiten zijn en genieten van de natuur. In de 
app groepen zien we regelmatig foto’s van het moois dat ze beleven. Dit meerjarenplan 
nodigt uit om nog actiever te worden. Juist nu is er behoefte aan positief perspectief.  

Het is nuttig dat we, in het kader van één IVN, samenwerken met de landelijke, provinciale  
en collega-IVN organisaties, en gebruik kunnen maken van elkaars expertise en ervaringen. 
Als leidraad voor de opzet van ons meerjarenplan heeft het door de landelijke organisatie 
van IVN opgezette jaarplan gefunctioneerd: Samen meer bereiken, d.d. 13-11-2020. Ook de 
jaarplannen van onze regio-collega’s hebben als inspiratie gediend. Uiteraard gaan we in dit 
meerjarenplan in op de specifieke omstandigheden, eigenschappen en plannen van onze 
eigen afdeling, IVN Bernheze. 

Dit document is tot stand gekomen met behulp van de inbreng van de coördinatoren van 
onze werkgroepen en diverse leden binnen onze vereniging.                                                       
De foto’s zijn gemaakt door de leden van IVN Bernheze, tenzij anders vermeld. 

Het is vastgesteld in de virtuele Algemene ledenvergadering van maart 2021. 

 

Joost Willems 

Voorzitter  
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1. Inleiding 
 

IVN is een vrijwilligersorganisatie, gericht op de vergroting van de natuurbeleving van 
mensen door educatie en deelname. Zo’n 60 jaar geleden is IVN opgericht om mensen te 
verbinden met de natuur. Het is nu urgenter dan ooit om de natuur weer in de harten van de 
mensen te brengen. We streven naar een natuur-inclusief leven voor allen. IVN omvat een 
landelijke vereniging, 1IVN, met zo’n 150 beroepskrachten. Vanuit alle Nederlandse 
provincies werken ze samen met ongeveer 8.700 actieve vrijwilligers in 169 lokale 
afdelingen.  

IVN Bernheze doet dat op de schaal van onze Gemeente, met meer dan 50 actieve en 
enthousiaste vrijwilligers, met vele programma’s, activiteiten en bijeenkomsten. Dit 
meerjarenplan biedt daar een inzicht in. We richten ons op de landelijk benoemde thema’s, 
welke in de navolgende hoofdstukken worden toegelicht. 

Een actueel overzicht van de activiteiten, wat, wanneer, waar en hoe laat, is altijd te vinden 
op onze website. www.ivn.nl/afdeling/bernheze  

We hebben er bewust voor gekozen om de actuele gegevens op deze manier te 
communiceren. Gebleken is dat de concrete activiteiten soms aan wijziging onderhevig zijn. 
Ook worden er tussentijds nog diverse bijeenkomsten georganiseerd, die nu nog niet 
(concreet) bekend zijn. Dus voor de actualiteit van onze activiteiten: zie de website! 

Voor nadere informatie kunnen geïnteresseerden te allen tijde contact zoeken met een van 
de bestuursleden of werkgroep coördinatoren. Contactgegevens in Hoofdstuk 3. 

 

Regionale samenwerking 

Binnen de regio Noord Brabant Noord Oost werken wij nauw samen met de afdelingen IVN 
Oss, IVN Uden en IVN Veghel. IVN Bernheze is in dit samenwerkingsverband veruit de 
kleinste groepering. Daarom zijn we erg blij met de samenwerking en ondersteuning door 
onze collega’s. Zo hebben we gezamenlijk al diverse malen de opleiding tot natuurgids 
georganiseerd, waarbij een beroep kan worden gedaan op de deskundigheid in alle 
afdelingen. Ook de nascholing van de natuurgidsen wordt op die wijze georganiseerd. Door 
uitwisseling van (digitale) nieuwsbrieven zijn onze leden snel en gemakkelijk op de hoogte 
van de activiteiten van onze buren en kunnen daarop inhaken. 

 

Kennisontwikkeling 

Er is een enorme digitale kennisbank tot onze beschikking in de vorm van de 
natuuracademie, bereikbaar via https://www.ivn.nl/natuuracademie  . Deze is voor alle leden te 
raadplegen, en deze informatie vormt de basis voor vele activiteiten.  

Ook kunnen de medewerkers van het landelijke bureau en hun collega’s van IVN Brabant ons 
helpen bij de ontwikkeling van programma’s en activiteiten. 

http://www.ivn.nl/afdeling/bernheze
https://www.ivn.nl/natuuracademie
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2. Activiteiten IVN Bernheze 
 

2.1. Landelijke thema’s  
 
De landelijke thema’s aan de hand waarvan de activiteiten voor natuureducatie kunnen 
worden gerangschikt zijn de volgende: 

1. Kind en Natuur 
2. Jongeren 
3. Natuur en Gezondheid 
4. Natuur en Recreatie 
5. Natuur in de Buurt 
6. Educatie 
7. Vrijwilligers 
8. Duurzaamheid 
9. Marketing en Communicatie 

 

2.1.1. Kind en Natuur 

Doelstelling 

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Dus moeten we meer kinderen zien te betrekken bij 
de natuur, bijvoorbeeld met activiteiten van IVN. Het natuur-inclusieve opgroeien. Denk 
daarbij aan vergroening van schoolpleinen, ondersteuning van de leerkrachten in het Basis 
Onderwijs (B.O.), natuureducatie met behulp van natuurouders en/of schoolgidsen. 

Organisatie 

 Werkgroep slootjesdagen. Coördinator Theo Jacobs, aantal actieve leden: 8. 

 Werkgroep educatie B.O.  Coördinator nog niet, actieve leden, nog niet. 

Activiteiten 

In samenhang met de landelijke slootjes dagen het organiseren van een inventarisatie in een 
sloot/ poel in de Gemeente. We streven er naar in meerdere kernen van de Gemeente een 
activiteit te organiseren. Voor de actuele data zie website IVN Bernheze. 

Toekomstbeeld 

We willen natuurlessen gaan geven in het Basisonderwijs en de B.S.O. . Daartoe wordt 
overleg geïnitieerd met de besturen van het B.O. in de Gemeente Bernheze. Dit zijn SKPO 
Novum te Nistelrode, Saam (openbaar Onderwijs) en B.O. Heesch. 

Verkenning van de mogelijkheden tot samenwerking met Stichting Dier en Tuinweide in 
Heeswijk-Dinther. 

Samenwerkingen 
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IVN Landelijk, regio, Openbaar en bijzonder Basisonderwijs, B.S.O.. 

   

 

2.1.2. Jongeren 

Doelstelling 

IVN biedt jongeren een platform om bij te dragen aan een natuur-inclusieve samenleving. 
Daarvoor werken we samen met andere jongerenorganisaties. IVN ondersteunt projecten op 
dit gebied. 

Organisatie 

 IVN Bernheze heeft nog geen activiteiten op dit gebied. 

Activiteiten 

Nog geen. 

Toekomstbeeld 

Proberen jongeren te interesseren voor de natuur en IVN. Nodig de scoutinggroep (oudste 
groep) een keer uit bij de werkzaamheden van VENEL. 

Samenwerkingen 

Scouting Heesch, Scouting Nistelrode, Jong Nederland, Woesteland (jongerenafdeling van 
IVN). 

 

2.1.3. Natuur en Gezondheid 

Doelstellingen 

We positioneren natuur als bron voor gezondheid voor alle Nederlanders. Maak het effect 
van de natuur op de gezondheid zichtbaar en voelbaar via onze activiteiten. De natuur 
draagt bij aan de gezondheid van kwetsbaren, en ook aan een goede leef- en werkomgeving. 

Organisatie 

 Bio-walking. Coördinator Joep van Lieshout (IVN Uden), actieve deelnemers vanuit 
Bernheze: 2. 
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 Natuurbeleving en dementie. Coördinator Jan van den Broek, actieve deelnemers: 2. 

Activiteiten 

IVN Bernheze levert gidsen voor de wandelingen die in het kader van bio-walking worden 
georganiseerd. Deze activiteit staat momenteel op een laag pitje. 

Bij diverse manifestaties van IVN Bernheze wordt de link gelegd tussen de natuurbeleving en 
dementie. 

Met de bewoners van zorgcentrum Heelwijk te Heesch worden geregeld wandelingen in de 
natuur gemaakt. 

We organiseren natuurwandelingen. Zie 2.1.5. 

Toekomstbeeld 

We willen ons nadrukkelijker manifesteren bij ouderen en bij de zorginstellingen voor 
ouderen en dementerenden in onze Gemeente, door het organiseren van wandelingen en 
kleine excursies die passen bij de doelgroep. 

Samenwerkingen 

IVN Regio, Ziekenhuis Bernhoven te Uden, KBO, Zorgcentrum Laverdonk te Heeswijk-
Dinther, Laarstede te Nistelrode, Heelwijk te Heesch. 

     

 

2.1.4. Natuur en Recreatie 

Doelstelling 

Recreatie in de natuur leidt voor velen tot een sterkere verbinding met de natuur, plezier en 
vitaliteit. We promoten de beleving van de Maashorst en het Aa-dal in onze Gemeente, 
alsmede vele kleinere natuurgebiedjes zoals de Meeuwel en de Klotbeek. We werken mee 
aan programma’s van gastheren van het landschap.  

Organisatie 

 Werkgroep natuurwandelingen. Coördinator Theo Jacobs, actieve deelnemers 10. 

 Werkgroep gastheren van het landschap, i.s.m. IVN Brabant, IVN Oss en IVN Uden. 
Coördinator voor Bernheze Mart Jenneskens, actieve deelnemers: 3. 
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 Controleurs knooppuntenwandelnetwerk. Coördinator Theo Brienen, actieve 
deelnemers: 20. 

 
Activiteiten 

Organisatie van vijf nieuwe en enkele bestaande natuurwandelingen door de Gemeente, 
vanuit elke kern van de Gemeente. Voor de actuele data zie website. 
Medewerking aan de totstandkoming van meerdaagse trektochten door natuurgebied De 
Maashorst. 
Jaarlijks trekken de controleurs van de werkgroep knooppuntenwandelnetwerk er 
meermalen op uit om de wandelpaden (225 km) te controleren, mankementen door te 
geven en kleine onvolkomenheden zelf direct te herstellen. Ook wordt er al gewerkt aan het 
opzetten van ommetjes in de dorpskernen en het buitengebied. 
 

Toekomstbeeld 

Zelf nog meer natuurwandelingen organiseren, verspreid over de seizoenen.              

Onderzoek de mogelijkheid tot samenwerking met de coöperatie Aa-land. 

Samenwerkingen 

IVN Brabant, Visit Brabant, Routebureau Brabant, regio IVN’s, Coöperatie Aa-land, Stichting 
Kasteel Heeswijk, Stichting de Kilsdonkse Molen, 

      

 

2.1.5. Natuur in de Buurt 

Doelstelling 

Medewerking aan en initiatief voor natuur-inclusieve buurten en wijken, bijvoorbeeld met 
Tiny Forest, Gezonde Buurten en vergroening tuinen en schoolpleinen. Ook het buitengebied 
wordt hierin betrokken. 

Organisatie 

 Werkgroep VENEL. Coördinator Jan Dortmans/ Joost Willems, actieve deelnemers: 
30. 

 Werkgroep Kasteelgriend. Coördinator Kristie Spijker, actieve deelnemers: 15. 
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 Participatie in Stichting natuurorganisaties Maashorst, vertegenwoordiger Bernheze 
Joost Willems, actieve deelnemers vanuit Bernheze: 10. Hieronder vallen ook de 
Maashorst-rangers. 

 Ondersteuning van de ontmoetingstuin Servaes. Coördinator Jan van den Broek, 
actieve deelnemers: 20 (inclusief de vrijwilligers van de Ontmoetingstuin). 

 Werkgroep onderhoud Abdijtuin (publiek toegankelijke gedeelte) van de Abdij van 
Berne in Heeswijk. Coördinator Ien van Grunsven, actieve deelnemers: 8, waarvan 6 
van IVN. 

 
Activiteiten 

Onderhoud aan en ontwikkeling van natuur in de leefomgeving met landschapselementen, 
met name in het buitengebied. Onder andere door een griend, een natte akker waarop 
wilgentenen groeien.                                                                                                            
Vergroening van buurten en tuinen, eerst in Heesch, later ook in andere dorpskernen. 

Toekomstbeeld 

Continueren en uitbouwen van de huidige wijze, verbindingen leggen tussen de diverse 
grotere en kleinere landschapselementen. 

Onderzoek de mogelijkheid tot inventarisatie, beheer en onderhoud van de poelen in de 
dorpskernen en het buitengebied. 

Samenwerkingen 

Gemeente Bernheze, Brabants Landschap, Ontmoetingstuin Servaes, Waterschap Aa en 
Maas, Stichting Kasteel Heeswijk, de Kilsdonkse Molen, Abdij van Berne, grondeigenaren en 
pachters. 

    

 

2.1.6. Educatie 

Doelstelling 

Ons streven is om zoveel mogelijk mensen de natuur te laten ontdekken. Leren door te 
doen, door zelf te beleven. We raken steeds meer mensen met onze educatie. Jong en oud, 
analoog en digitaal, laagdrempelig en verdiepend. 

Organisatie 
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 Werkgroep Lezingen. Coördinator Nico Anker, actieve deelnemers: 4 

 Werkgroep Natuurwandelingen: zie 2.1.4. 

 Verder is dit aspect verweven in de activiteiten van alle werkgroepen. 
 

Activiteiten 

IVN Bernheze participeert in de regionaal opgezette natuurgidsenopleiding. De opgeleide 
gidsen worden betrokken bij het organiseren en aanbieden van natuurwandelingen. Gidsen 
kunnen ook worden betrokken bij andere activiteiten of werkgroepen. 

Jaarlijks worden nascholingen voor opgeleide natuurgidsen en leden verzorgd, in 
samenwerking met de regio. 

Er is een interactief natuureducatiecentrum ingericht nabij Cultureel Centrum Servaes in 
Dinther, het Knekelhuis, waar met name de natuurwaarden en recreatiemogelijkheden in 
het Aa-dal worden belicht. Dit is in de zomermaanden elke dag vrij toegankelijk. 

Toekomstbeeld 

IVN Bernheze verzorgt voor actieve leden , cursussen over onderwerpen die van belang zijn 
voor de uitvoering van de werkzaamheden binnen werkgroepen. Daarmee wordt de kennis 
en kunde van de werkgroep vergroot. Ook worden opleidingen verzorgd om veilige 
arbeidsomstandigheden te waarborgen. 

Verken de mogelijkheid tot samenwerking met de Museumboerderij in Heeswijk-Dinther. 

Overweeg een aparte coördinator voor educatie voor allerlei praktische vragen die kunnen 
opkomen tijdens een wandeling, in je tuin, etc.  
 

Samenwerkingen 

IVN regio, IVN landelijk, Brabants Landschap,  

 

   

 

2.1.7. Vrijwilligersbeleid 

Doelstelling 
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IVN streeft naar een vrijwilligersbeleid waarin bestaande en nieuwe vrijwilligers zich welkom 
en ondersteund voelen. Op de eerste plaats door elkaar, maar ook door beroepskrachten, 
die beschikbaar zijn bij de provinciale en landelijke organisatie. Door de instroom van 
nieuwe vrijwilligers en het behoud van bestaande blijft IVN Bernheze een vitale en 
toekomstbestendige organisatie. Afdelingen putten hun kracht uit de passie van vrijwilligers.  

Organisatie 

 IVN Bernheze wil vrijwilligers vinden en binden, met name uit jongere en diverse 
andere doelgroepen. Onze activiteiten bieden een grote maatschappelijke 
meerwaarde en we willen deze graag opschalen. Contact via het bestuur. 

 Ieder lid van IVN Bernheze is idealiter lid van tenminste één werkgroep. Regel de 
bevoegdheid om leden aan de werkgroep toe te voegen. Ideaal is dat in elke 
werkgroep minimaal een bestuurslid zit om het proces te kunnen volgen. 

 

Activiteiten 

Het samenstellen van een werkgroep, die de doelstelling en de organisatie verder gaat 
uitwerken in concrete activiteiten. 

Het organiseren van een midzomeravondbijeenkomst met de leden van VENEL en de Griend, 
om de ontwikkeling en resultaten van hun werkzaamheden in de winter, te aanschouwen. 
Dit onder het genot van een hapje en een drankje, om het sociale aspect te onderstrepen. 

Veel vrijwilligers willen zich kortdurend inzetten op een moment dat het past in hun agenda. 
De opmerking “ik ga morgen op het Kasteelgriend werken” resulteert vaak in meer 
aanmeldingen of een beter voorstel. Veel werkgroepen maken gebruik van een actieve 
groepsapp. Dit is belangrijk gereedschap. Het dient namelijk verschillende doelen: bevordert 
de relaties, maakt het mogelijk om op willekeurige momenten iets te ondernemen en naar 
vrienden te zoeken, waarnemingen worden gedeeld en het is de basis voor de 
verslaglegging. 

Toekomstbeeld 

De toerusting van vrijwilligers wordt verder uitgebouwd. Alles wat er al is op het gebied van 
ondersteuning is beschikbaar via één loket: het intranet OnsIVN. Hier vinden vrijwilligers 
informatie over o.a. vrijwilligersverzekeringen, de afdelingswebsite, of een toolkit voor het 
binden van vrijwilligers. Faciliteiten zoals het intranet, de Servicedesk, de ledenadministratie 
en de bijscholing voor vrijwilligers brengen we naar een hoger niveau. Vrijwilligers kunnen 
met korting producten bestellen in de IVN webwinkel. Op de IVN website staat voor nieuwe 
vrijwilligers overzichtelijk wat zij kunnen doen en wat zij kunnen verwachten. 

Samenwerkingen 

IVN landelijk en regionaal. 

 

2.1.8. Duurzaamheid 

Doelstelling 
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IVN wil bijdragen aan het herstel van de balans tussen mens en natuur en de teruggang van 
de biodiversiteit helpen tegengaan. Daarom willen we mensen aanzetten tot duurzaam 
gedrag en bijdragen aan het creëren van een duurzame samenleving. Het verspreiden van 
kennis over duurzaamheid draagt op de lange termijn bij aan het herstellen van het 
evenwicht van de aarde. Bewustzijn over het effect van ons menselijk handelen, is de eerste 
stap naar een duurzamere planeet. Zo kunnen we mensen verleiden tot duurzaam gedrag. 
Met onze educatieactiviteiten (lezingen, excursies, cursussen) sluit IVN aan bij de 
belevingswereld van bewuste mensen. 

Organisatie 

 Een duurzame relatie tussen mens en natuur vereist ook beleidsverandering. IVN zet 
zich op beperkte schaal in voor beïnvloeding van beleid. Op lokaal niveau draagt IVN 
Bernheze vanuit expertise bij aan beleidsvorming die recht doet aan de waarden van 
natuurbescherming en landschapsbehoud.  

 Werkgroep Gemeentelijke plannen. Coördinator Theo Brienen/ Jan van den Broek. 
 

Activiteiten 

Deelname in het Partneroverleg buitengebied van de Gemeente Bernheze, door middel van 
een werkgroep Gemeentelijke plannen.  

Reactie op gepubliceerde (bouw)plannen en bestemmingsplanwijzingen, zoals Heesch West 
en aanpassing golfbaan The Duke in Nistelrode. 

Het kweken en onderhouden op het Kasteelgriend van diverse wilgensoorten op de natte 
akker, alsmede het gefaseerd snoeien en maaien.  

Deelname in overleg over de natuurwaarden rondom Kasteel Heeswijk in de klankbordgroep 
Natte Natuurparel 

Verzamelen zwerfafval. 

Toekomstbeeld 

Gesprekspartner zijn bij natuur belastende activiteiten of initiatieven in de regio, zonder een 
groep actievoerders te zijn. 

Aandacht voor en voorlichting over Biomimicry. Dat is de leer, waarbij men kijkt naar de 

natuur als voorbeeld en inspiratiebron voor toepassingen in het dagelijkse leven. Denk  

bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van klittenband, geïnspireerd op de Klit-plant, en de 

vormgeving van de wieken van een windmolen, geïnspireerd op de hobbelige vormen van de 

borstvinnen van een bultrug. 

Samenwerkingen 

IVN Bernheze is lid van de Brabantse Milieufederatie (BMF) en we overleggen regelmatig op 
regionaal niveau met  IVN Oss, IVN Uden en IVN Veghel, Gemeente Bernheze, Waterschap 
Aa en Maas en Beco, de Bernhezer energie coöperatie. 
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2.1.9. Marketing en Communicatie 

Doelstelling 

IVN wil met haar missie en programma’s veel betekenen voor mens en natuur. Daarom 
streven we ernaar dat veel meer mensen weten wie IVN is, wat IVN voor hen kan betekenen, 
hoe zij mee kunnen doen en ons kunnen steunen.  

Organisatie 

IVN Bernheze wil een succesvolle persstrategie waarbij we een goed mediaprofiel hebben 
opgebouwd rond onze kernthema’s. Via  onze publiekscampagnes bereiken we jaarlijks 
groeiende aantallen mensen, we focussen daarbij op vaste campagnemomenten in het jaar 
waarop we lokaal en landelijk (pers en publiciteit) zichtbaar zijn. Voorbeelden daarvan zijn: 
Modderdag, Slootjesdagen, Paddenstoelencampagne, et cetera. Waar mogelijk betrekken 
we nieuwe partners om het bereik van deze campagnes te vergroten. Ook proberen we de 
kring van zakelijke relaties (onderwijs, kinderopvang, zorg) te laten groeien. We informeren 
en boeien deze groep met relevante content, via o.a. aantrekkelijke en doelgroepgerichte 
nieuwsbrieven. We werken samen met andere (groene) organisaties voor 
vrijwilligerswerving en ondersteuning. Onze website moet nog verder groeien als de plek 
waar mensen met IVN in contact komen en toegang hebben tot een schat aan cursussen, 
excursies en wandelingen. IVN Bernheze werkt met plezier met een gebruiksvriendelijke 
afdelingswebsite. IVN Bernheze wil aanwezig zijn op social media en onderhoudt met deze 
kanalen een bloeiende relatie met een grote en groeiende achterban. De IVN webwinkel is  
dé plek voor alles wat je natuurbeleving compleet maakt. Ons sociaal intranet Ons IVN is de 
plek waar beroepskrachten en vrijwilligers op een laagdrempelige en interactieve manier  
bijeen komen. Hiermee bevorderen we uitwisseling van ervaringen, samenwerking en het 
delen van kennis en materialen. Het ledenblad Mens en Natuur en Bladgroen (al dan niet in 
‘hard copy’) zijn succesvolle bouwstenen voor informatie, inspiratie en binding aan IVN.  

 

Activiteiten 

 Werkgroep Bladgroen. Coördinator Eric Kaelen, actieve deelnemers: 5. 

 Websitebeheer. Coördinator Mart Jenneskens, actieve deelnemers: 1. 

 Publicaties magazine Bladgroen: 2x per jaar,  
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 Publicatie digitale nieuwsbrief: circa 12x per jaar,  

 Publicaties in lokale media (MooiBernhezeKrant en HaDeejer) naar actualiteit,  

 Algemene Ledenvergadering: 2x per jaar,  
 Digitale media zoals Facebook en Instagram. 

 

Toekomstbeeld 

Werken aan de vergroting van de kwaliteit van onze publicaties en de continuïteit daarvan. 

Samenwerkingen 

Regionale en lokale pers, zoals de MooiBernhezeKrant en de Hadeejer. 

 

 

 

 

2.2. Flora en Fauna 

2.2.1. Vegetatie, inventarisatie, Floron 

Doelstelling 

In beeld brengen van de vegetatie in de Gemeente, onderzoek naar de biodiversiteit,  

Organisatie 

Werkgroep Floron. Coördinator vacant. Contact via het bestuur. 

Activiteiten 

Het in beeld brengen van en rapporteren over de vegetatie. 

Toekomstbeeld 

Het nieuw leven inblazen van de werkgroep, zo mogelijk met inbreng van de kennis en 
ervaring van voormalige werkgroep leden. 

Samenwerkingen 

Landelijke FLORON, Waterschap Aa en Maas, Gemeente Bernheze, 
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2.2.2. Vogels 

Doelstelling 

Bijdragen aan een gezonde en gevarieerde vogelstand in de Gemeente 

Organisatie 

 Werkgroep weidevogels. Coördinator Gerard van Hintum, actieve deelnemers: 5. 

 Werkgroep Uilen. Coördinator John Davies/ Frank van Venrooij, actieve deelnemers: 
8. 

Activiteiten 

Monitoren en vastleggen van de gegevens van de weidevogels op de locatie de Bleken 
(Loosbroek), het voeren van overleg met en geven van informatie aan de boeren, die het 
land bewerken en exploiteren. 

Installeren, controle en schoonmaken van nestkasten van steen- en kerkuilen, het voeren 
van overleg met en geven van informatie aan de gastgevers. 

Toekomstbeeld 

Continuering van deze activiteiten. 

Samenwerkingen 

Brabants Landschap, regionale IVN, lokale landbouwondernemers, gastgevers. 

 

Foto: Maartje Ruijs, Heesch. 
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2.2.3. Insecten 

Doelstelling 

Monitoren van de stand van deze dieren en hierover rapporteren. 

Organisatie 

 Werkgroep vlinders en libellen. Coördinator Fons Jacobs. 

Activiteiten 

Tellingen organiseren. Aandacht vragen voor de oorzaken van het teruglopen van aantallen 
en soorten, en bijdragen aan de verbetering daarvan. 

Toekomstbeeld 

Nader in te vullen. 

Samenwerkingen 

Werkgroep IVN Oss.  

 

 

2.2.4. Zoogdieren 

Doelstelling 

Monitoren van de stand van deze dieren en hierover rapporteren. 

Organisatie 

 Werkgroep vleermuizen. Coördinator Bert en Hermine Verheul, actieve deelnemers 
8. 

 Werkgroep dassen. Coördinator vacant. Contact hierover via het bestuur. 

Activiteiten 

Tellingen organiseren en waarnemingen doen. 

Toekomstbeeld 

Ontwikkelen van nieuwe activiteiten, mogelijk onderzoek naar de bever in ons gebied. 

Samenwerkingen 

Provinciale werkgroepen Vleermuizen en Dassen. 
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3. Organisatie IVN Bernheze 

IVN Bernheze is een zelfstandige afdeling van de landelijke organisatie IVN Nederland. De 
landelijk organisatie kan ondersteuning bieden bij de uitvoering van activiteiten van IVN 
Bernheze en bij het opzetten van nieuwe activiteiten van onze afdeling. In de praktijk is IVN 
Brabant, gevestigd in Tilburg, daarvoor de aangewezen instantie. 

3.1. Leden 

IVN Bernheze heeft per 1-1-2021 ruim 130 leden, verspreid over de kernen van de 
Gemeente, inclusief enkele leden in buurgemeenten. 

De werkwijze van onze afdeling is veelal dat in werkgroepverband men zich bezig houdt met 
diverse onderwerpen, en activiteiten hieromtrent organiseren. Elke werkgroep heeft een 
coördinator die de werkzaamheden coördineert en initieert. 

De leden kunnen elkaar minimaal twee keer per jaar ontmoeten, bij de algemene 
ledenvergadering. Hiervoor wordt, naast de algemene verenigingszaken, meestal ook een 
extern spreker uitgenodigd die een actueel thema in relatie tot de natuur bespreekt. 

3.2. Coördinatoren 

Overzicht van werkgroepen met hun coördinatoren: 
Slootjesdagen  : Theo Jacobs, slootjesdag@ivn-bernheze.nl ; 
Educatie BO  : vacant; educatie@ivn-bernheze.nl ; 
Jongeren  : vacant; jongeren@ivn-bernheze.nl ; 
Bio-walking  : Joep van Lieshout (IVN Uden); joep.vanlieshout@kpnmail.nl ; 
Natuur/ dementie : Jan van den Broek,   natuurendementie@ivn-bernheze.nl ; 
Wandelnetwerk : Theo Brienen, wandelpaden@ivn-bernheze.nl ; 
Kasteelgriend  : Kristie Spijker, kasteelgriend@ivn-bernheze.nl  ; 
VENEL                            : Jan Dortmans en Joost Willems, werkgroepvenel@ivn-bernheze.nl; 
Gemeenteplannen      : Theo Brienen, Jan van den Broek, gemeenteplannen@ivn-bernheze.nl ; 
Ontmoetingstuin         : Jan van den Broek,  ontmoetingstuin@ivn-bernheze.nl    ; 
Bladgroen                     : Eric Kaelen,    bladgroen@ivn-bernheze.nl    ; 
Website                         : Mart Jenneskens, website@ivn-bernheze.nl 
Floron                            : vacant; floron@ivn-bernheze.nl ; 
Weidevogels                : Gerard van Hintum,  weidevogels@ivn-bernheze.nl    ; 
Lezingen                        : Nico Anker,  lezingen@ivn-bernheze.nl  ; 
Uilen                              : John Davies, uilen@ivn-bernheze.nl ; 
Vlinders en Libellen    : Fons Jacobs,   vlinderslibellen@ivn-bernheze.nl   ; 
Vleermuizen                 : Bert en Hermine Verheul,    vleermuizen@ivn-bernheze.nl  ; 
Dassen                           : vacant; bestuur@ivn-bernheze.nl  ; 
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3.3. Bestuur 

Het bestuur bestaat per 1-1-2021 uit vijf personen, met daarbij de volgende taakverdeling: 

Voorzitter  : Joost Willems, sinds 2016, voorzitter@ivn-bernheze.nl; 
Secretaris  : Nico Anker, sinds 2016, secretaris@ivn-bernheze.nl; 
Penningmeester : Theo Jacobs, sinds 2018, penningmeester@ivn-bernheze.nl; 
Webmaster  : Mart Jenneskens, sinds 2017, website@ivn-bernheze.nl; 
Algemeen   : Marita Drijfhout, sinds 2020, Marita.drijfhout@gmail.com. 
 
Het bestuur zoekt nog naar versterking, zodanig dat alle kernen van de Gemeente goed 
vertegenwoordigd zijn en dat er een evenwichtigere verdeling tussen mannen en vrouwen 
is. 
IVN Bernheze werkt in regioverband nauw samen met de IVN afdelingen Oss, Uden en 
Veghel. Eén van de vier voorzitters is jaarlijks per toerbeurt de vertegenwoordiger in de 
Landelijk Raad van IVN. Uit het oogpunt van continuïteit is er momenteel een discussie of 
het niet beter is dat er een vaste vertegenwoordiger is van onze regio in de Landelijke Raad.  

 

3.4. Vertrouwenspersoon 

De leden van onze vereniging hebben recht op een ongestoorde uitoefening van hun hobby. 
Bij problemen in de sfeer van machtsverhoudingen, dwarsbomen, pesten etc.  hebben ze de 
beschikking over een vertrouwenspersoon, waar in vertrouwelijkheid ongewenst gedrag kan 
worden gemeld. De vertrouwenspersoon zal in gesprek treden met de betrokkenen en 
proberen de problemen op te lossen. In het uiterste geval zullen de bevoegde instanties 
worden geïnformeerd en zal het probleem aan hen worden overgedragen. 

Onze vertrouwenspersoon is Mariken Ruiter, vertrouwenspersoon@ivn-bernheze.nl . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bernheze, 

Maart 2021 
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