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Van de redactie
 
Er begint weer een nieuw seizoen en dat betekent dat er weer een nieuwe
Vergeet Mij Niet wordt samengesteld. De redactie had voor deze editie veel
aanbod van artikelen en foto’s. Wij vinden het altijd leuk om terug te kij
ken, in dit geval naar de afgelopen zomer én vooruit naar het nieuwe sei
zoen de herfst. Zo houden we het zomergevoel nog even vast en kunnen we
ons verheugen op al het moois dat de herfst brengt.
 
De activiteitenkalender van IVN-Oirschot is weer goed gevuld met excur
sies, lezingen, cursussen en wandelingen over en door de natuur. Als u
deelneemt aan een van deze activiteiten stellen wij het zeer op prijs om fo
to’s en/of een verslag te ontvangen voor de volgende Vergeet Mij Niet. Het
adres en meer informatie over het inleveren van kopij vindt u op pagina 2.  
 
De redactie wenst u veel leesplezier en een kleurrijke herfst.
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Van de bestuurstafel
LOEK KUPERUS, VOORZITTER

Heeft u dat nou ook? Dat u zich machteloos voelt tegen
over al die problemen die zich voordoen? We hebben wat
mij betreft een heel verwarrende zomerperiode meege
maakt waarvan de meeste zaken die spelen nog lang niet
achter de rug zijn. Denk aan de hete en droge periode die
we (weer) hebben gehad met alle problematieken die
hierbij komen. En dat als in Pakistan terwijl ik dit schrijf
grote overstromingen voor groot leed zorgen. Dit alles
dankzij de opwarming van de aarde en de achteruitgang
van de biodiversiteit door ons handelen van met name de
laatste 50 jaar. En eindelijk wil onze regering er in ons
verstikstofte landje iets aan doen, maar dan staat een deel
van de bevolking (en onze vlag) op zijn kop. 
 
Ik vind het wel eens jammer dat altijd de achteruitgang
van de natuur en biodiversiteit voor o.a. de stikstofplan
nen als argument wordt gebruikt. Dat is wel zo, maar het
gaat veel verder dan dat. Het gaat uiteindelijk om de leef
baarheid voor de mens op aarde.
 
Hiernaast spelen dan nog grote andere zaken als de oor
log in Oekraïne, asielzoekers die massaal buiten moeten
slapen, inflatie en nog veel meer.
 
Ondanks onze machteloosheid in het grote geheel kunnen
we als IVN Oirschot toch een klein beetje helpen. Laten we
vooral onze kennis over datgene dat de natuur ons biedt
blijven verrijken en deze kennis, binnen en buiten onze
vereniging, blijven uitdragen middels wandelingen, lezin
gen, cursussen, groenplatform en dergelijke.
 
Na de voor IVN rustige zomer starten in september weer
allerlei initiatieven: de publieksactiviteiten, de cursus
diersporen en de Opleiding tot Natuurgids (NGO). De
jeugd IVN start weer met een maandelijkse activiteit en
ook de andere werkgroepen zullen weer actiever worden.
 
Voor de NGO hebben zich voor de beschikbare 5 plekken
helaas maar 3 mensen aangemeld, waarbij twee nieuwe
leden uit Eindhoven (zie elders in dit blad). Hopelijk kun
nen we een volgende keer wat meer mensen enthousiast
krijgen zodat we ons gidsenbestand, één van de pijlers
van IVN, op peil kunnen houden.
 
Het bestuur heeft in augustus een heidag gehad. Hierbij
schoven twee nieuwe gezichten aan die mogelijk ons be
stuur in 2023 gaan versterken: Rosetta Hovius en Anne
marie Huibers-Kessen. Deze ochtend was zeer vrucht
baar, er kwamen goede ideeën op tafel waarvan u onge
twijfeld later meer hoort. Ook over de toekomst van de
Vergeet Mij Niet hebben we uitgebreid gesproken. Hoewel
we nog geen nieuwe hoofdredacteur hebben is de intentie
toch om het blad ook in 2023 te laten verschijnen. Wel
willen we om reden van kosten en milieubelasting zoveel
mogelijk naar een groter gebruik van de digitale versie

toe. Niet de papieren maar de digitale versie wordt dan de
standaard, ook voor mensen die de VMN nu nog op papier
krijgen. Een (bewuste) keuze blijft er wel voor een be
perkter aantal papieren bladen.
 
We hopen dat u er ook weer zin in heeft! En mogelijk wilt
u ook eens een bijdrage leveren aan de vereniging in een
werkgroep. Dat kan op het gebied van de kennis en bele
ving van onze natuur (werkgroepen planten, insecten,
vogels, paddenstoelen, amfibiën, water) of als ondersteu
ning bij bijv. de jeugd of scholenwerkgroep of bij onze
communicatie zoals de Vergeet Mij Niet. Dat zou mooi
zijn, we kunnen altijd extra inbreng gebruiken. 

Welkom nieuwe leden:
 
Theo Zweekhorst
Alexander van Andel
Ronald Goossens
Mieke de Kroon
Rieneke Rozijn
Marike Arents
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 IVN wandeling in de Moerputten
ROSETTA HOVIUS

De IVN wandeling op 26 juni in de Moerputten was magisch.
 
Natuurgebied de Moerputten ligt ten westen van Den
Bosch tussen de Vlijmenseweg en de Deutersestraat.
Het is een Natura 2000 gebied, alwaar je eindeloze wan
delingen kunt maken en kunt genieten van de verrassen
de natuur, die naar mijn gevoel zeer "on-Hollands” is.
 
Prachtige foto’s kun je er maken van o.a. de moerasbos
sen, de Moerputtenbrug, het Halve Zolenpad, vlinders,
bloemen, kruiden, bijen en vogels.
 
Met ongeveer 30 IVN leden reden we op 26 juni, vanuit
Oirschot, naar dit mooie stukje natuur.
De weergoden waren ons goed gezind….. het was een
prachtige zomeravond.
We gingen in twee groepen op pad met twee natuurgidsen
van het IVN Den Bosch. Ze vertelden onderweg al wande
lend veel over de Moerputten zoals:
 
   *   Dat dit gebied een wonderlijke geschiedenis heeft, de
        naam zegt het al, Moer staat voor moeras en drassig
        land. Dit was een opvanggebied bij hoogwater, daar
        komt het woord putten vandaan.
   *   Rond 1850 bloeide in die streek de handel en nijver-
        heid en leerindustrie op nl. "de Langstraat”.

Brug met ondergaande zon (foto Cees Ouwerkerk)

 
Het was daar moerassig met laag- en hoogveen, daarom
was de aanleg van een brug noodzakelijk om het leer te
vervoeren. 
Een spoorlijn en de Moerputtenbrug werden realiteit,
maar tijden veranderen. De spoorlijn was niet meer nodig
en raakte  in verval en dreigde afgebroken te worden.
Gelukkig werd in 1995 de brug Rijksmonument en de
moerasbossen kwamen in bezit van Staatsbosbeheer.
De spoorlijn en de brug werden een wandelpad, met aan
weerszijden van de brug een moerasbos, graslanden en
waterpartijen met lelies en gele plomp. 
 
   *   Het Halve Zolenpad werd aangelegd en genoemd
        naar het Halve Zolenlijntje, de spoorlijn voor
        goederenvervoer in de Langstraat vanwege
        de schoenenfabrieken aldaar.
Het is een  prachtig houten pad van 1,4 km lang, dat
boven het water slingert en daardoor allerlei kruiden,
bloemen en planten die bij de moerasbossen horen goed
zichtbaar zijn.
   *   Zeldzaam is het pimpernelblauwtje dat in 1990
        daar succesvol geherintroduceerd is en waar een
        ideale leefomgeving voor gecreëerd is.
 
Kortom dit was een magische IVN wandeling een parel in
de Brabantse natuur! Zo dicht bij Oirschot en heel toegan
kelijk. En natuurlijk dank aan het IVN voor het organise
ren van deze wandeling. Deze wandeling is echt een
aanrader!
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Kruidencursus
WILLY VAN DE SCHOOT

Na twee jaar uitstel vanwege Corona was het dan eindelijk
zo ver: op 21 april startten we met 16 deelnemers aan de
IVN Kruidencursus. In zes lessen werden we door Hanne
ke de Brouwer ingewijd in de geheimen van kruiden, en
vooral: wat je allemaal met kruiden kunt doen.
 
Hanneke de Brouwer heeft een praktijk, onder de naam
Kruid of Zo, voor natuurgeneeskunde en educatie. De cur
sus vond plaats in de cursusruimte bij Hanneke aan huis,
in het buitengebied aan de Oirschotseweg in Moergestel.
Een heel geschikte ruimte waar we elke keer ook mochten
genieten van een vers kruidenwater en een verse kruiden
thee. Eigen recepten met kruiden uit haar eigen kruiden
tuin natuurlijk.
 
Die kruidentuin van Hanneke was het echte middelpunt
van deze cursus. Het is dan ook een kruidentuin om U
tegen te zeggen. Niet een klein stukje grond met wat
kruidenplantjes maar een huis dat grotendeels wordt om
geven door één grote kruidentuin. Met natuurlijk een
enorme variatie aan kruiden. Waarbij we vaak leerden dat
niet alleen de “gewone” keukenkruiden kruiden zijn,
maar dat ook veel planten die we gewoonlijk als “on
kruid” betitelen evengoed kruiden zijn. Brandnetel, smal
le weegbree, smeerwortel, madeliefje, paardenbloem heb
ben allemaal hun toepassing. In de drankjes vonden voor
al citroenmelisse, verveine, citroentijm, munt, kruize
munt, agrimonie en vlier hun weg.
 
Elke les brachten we een deel van de tijd in de tuin door.
Om uitleg te krijgen, om kruiden te verzamelen voor de
opdracht van die les of om zomaar te genieten van de
avond en elkaar te attenderen op de enorme variatie in de
tuin.

 
De lessen bestonden meestal uit vier onderdelen: klassi
kale uitleg over planten, de tuin in en dan weer terug in
de cursusruimte een praktijkonderdeel en tenslotte weer
uitleg met ruimte voor vragen. We hebben in de praktijk
onderdelen kruidenboter gemaakt, kruidentinctuur, krui
denazijn en kruidenolie. Ook hebben we gezien hoe Han
neke brandnetelzalf maakte, waarvan elk een potje mee
naar huis kreeg.
 
Zoals we het kennen van andere IVN activiteiten: het was
een fijne groep leergierige mensen met wie we zes leerza
me en gezellige avonden hebben doorgebracht. Een
aanrader!
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Levende Beerze of dode Beerze?
CEES OUWERKERK

Het zal u niet ontgaan zijn dat veel beken in Oirschot deze
zomer opnieuw droog zijn gevallen. Met uitzondering van
2021 is dat nu al vijf jaar op rij het geval. In die periode
begonnen de gemeentes Eersel en Oirschot, Waterschap
de Dommel, Brabants Landschap, Provincie en ZLTO met
het realiseren van het project ‘Levende Beerze’.
 
In het midden van de vorige eeuw werden de beeklopen
gekanaliseerd tijdens de ruilverkaveling. Nu meanderen
delen van de Grote- en Kleine Beerze weer vanaf de Bel
gische grens door het landschap, tot ze bij Boxtel in de
Dommel stromen. Het water wordt beter- en langer vast
gehouden en de natuur opgewaardeerd. Veel agrariërs in
het beekdal werken mee aan deze integrale gebiedsont
wikkeling en doen nu aan natuur inclusieve akkerbouw. 
 
De Kleine Beerze en het daarbij behorende Omleidingska
naal zijn al van oudsher een ware kraamkamer voor vis
sen en ander waterleven. Als het droogvalt, verzamelt een
gedeelte van de waterdieren zich bij de aanwezige stuwen
en in bakken/poelen onder bruggetjes. Zij wachten op
voldoende regenwater om de beek weer te vullen, zodat
zij zich weer kunnen verspreiden over het gebied. Als dit
regenwater niet op tijd komt, dan komen vrijwilligers in
actie om de vissen te vangen en over te zetten naar dieper
water elders. Helaas lukt dat maar bij een beperkte hoe
veelheid dieren, de meeste andere stikken of vormen een
makkelijke prooi voor reigers en andere predatoren. 
 
In het project Levende Beerze vervallen een aantal stu
wen, waardoor er minder plaatsen overblijven waar de vis
zich kan verzamelen om te overleven in droge tijden.
Natuurliefhebbers hebben hierover met de projectleiders
Levende Beerze gesproken en tussen de Meerven/Donk en
de Heikesestraat is een stuw met enkele honderden me
ters beek gebypassed in plaats van afgebroken en volge
stort. Deze ‘dode’ beek vult zich gedurende driekwart van
het jaar met beekwater uit de meanderende Kleine Beerze
en als het water daarin zakt, blijft het nog maanden aan
wezig in de dode beektak. Een slimme en mooie oplos
sing, maar helaas in deze droge zomer nog niet voldoende
om te voorkomen dat ook dit droogvalt.

 
Enkele leden van de waterwerkgroep van IVN Oirschot
houdt de situatie nauwlettend in de gaten, helpt door het
evacueren van vis en overlegt met vertegenwoordigers
van het waterschap en aanwonende agrariërs welke mo
gelijkheden er zijn om de situatie te verbeteren en herha
ling in 2023 te voorkomen.
Zo kun je denken aan het aanleggen van caisons of water
reservoirs (‘koelkasten’), het uitdiepen van bestaande
verzamelplaatsen, het volpompen van overlevingskamers
met water in droge periodes of het onderwater zetten van
bepaalde lage stukken beek of land, vanuit het Wilhelmi
nakanaal. In de tweede helft van augustus is al bijge
pompt bij Landgoed Baest en de Kampina. Langs de beken
bevinden zich al veel beregeningsputten en uit het Wil
helminakanaal kan ook water opgepompt worden, dat met
een watertank achter een tractor naar de overlevings
plaatsen wordt getransporteerd, mits deze plaatsen be
reikbaar zijn. We realiseren ons heel goed dat grondwater
geen ideaal water is. Het is koud, zuurstofarm en ijzer
houdend.  Ook de kwaliteit van het water in het Wilhelmi
nakanaal is niet op zijn best in de hete maanden.  Maar
alles is beter dan totale verdroging waardoor de ‘Levende
Beerze’ een ‘Dode Beerze’ wordt.
 
Verdroging en watermanagement kunnen tegenwoordig
in één adem genoemd  worden met klimaatverandering
en de stikstofproblematiek. De kosten van beregening en
de schade aan de oogst voor de akkerbouwer zijn eenvou
dig te berekenen, maar de maatschappelijke kosten van de
verdrogende natuur zijn een stuk moeilijker te bepalen.
Het is verleidelijk om dit voor ons uit te schuiven, wach
tend op een innovatie. Grondwater is op dit moment in
Nederland nog in grote hoeveelheden beschikbaar voor
relatief lage kosten, maar of dat in de toekomst zo zal
kunnen blijven, is zeer de vraag en stelt ons voor grote
uitdagingen.
Heeft u zelf ook nog tips of opmerkingen over water of
heeft u kennis of deskundigheid op dit gebied, neem dan
contact op met de waterwerkgroep van IVN Oirschot.

dode snoeken
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Als afsluiting van het seizoen organiseert de leiding van
de Jeugd-IVN altijd iets speciaals.
 
Deze keer fietsten we met de hele groep naar Kees Schee
pens op Hemelrijken voor een excursie op zijn biologisch
varkensbedrijf. Na ontvangst met fris citroenwater en uit
leg over zijn bedrijf mochten we naar de slimste land
bouwhuisdieren gaan kijken.
 
De kinderen kregen bananen mee om te voeren en in de
loader van de tractor lag veel biologische andijvie, die ook
gevoerd mocht worden aan de varkens. De varkens kwa
men al gauw naar ons toe en Kees liet de biggetjes zien,
die hij naar buiten lokte uit hun nishut. Wie dat wilde
mocht een biggetje vasthouden en Kees waarschuwde ons
voor de modderspetters van de varkens, die een heerlijk
modderbad namen.
 

Afsluiting Jeugd-IVN 13 juli 2022

Alle kinderen mochten op de tractor, die hen weer terug
bracht naar de voorraadschuur, waar het overtollige eten
van een biologische supermarkt met een vrachtwagen re
gelmatig bezorgd wordt. De kinderen mochten producten
kiezen om mee naar huis te nemen. Sommigen kozen toch
teveel, want het kon amper vervoerd worden op hun fiet
sen! De leiding koos ook groenten uit voor de soep, die we
samen gingen maken bij boer van Hersel in de Boterwijk
sestraat.
 
Alle soepgroenten werden klein gesneden door de kinde
ren. In de wei werd door de kinderen een vuurtje gestookt
in een vuurschaal. Daarboven hing een “heksenketel”,
waarin het soepwater werd gekookt. Zodra het water
kookte deden de kinderen alle soepgroenten er in. Het
werd rijk-gevulde groentesoep, waar heerlijk van werd

gesmuld! Het stokbrood, gesneden door de jongens en de
eigengemaakte kruidenboter smaakten daar heerlijk bij.
Ook de broodjes worst waren snel op. Nog een ijsje van
Esther als toetje en een groepsfoto als slot.
 
We namen afscheid van de kinderen die stoppen en in
september zien we de rest weer terug voor het nieuwe
seizoen.
 
Er zijn nog plaatsen over, dus meld je snel aan als je in
groep 6,7 of 8 zit. Elke maand gaan we op woensdagmid
dag samen de natuur in.                                       
Je kunt je aanmelden bij Jack van Nunen  06-57330043.
Jack, Christ, Loes, Emmy, Richard, Pieternel, Esther,
Maaike, Leo en Diny.
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ADRIE VERMEEREN

Op vrijdagavond 12 augustus waren de leden van de in
sectenwerkgroep welkom bij Jeann van Dijk en Lia Adri
aans om op hun mooie woonlocatie te gaan nachtvlinde
ren. Dat houdt in dat je met UV-lampen en een laken
vlinders en andere insecten lokt zodat deze gefotogra
feerd kunnen worden.
Henk van Straten is de man die de lampen en lakens op
stelt en bovendien op een paar weipalen of bomen een
zoet goedje, smeer genoemd, aanbrengt om andere soor
ten nachtvlinders te lokken. Bovendien is hij de deskundi
ge bij uitstek met een enorme hoeveelheid foto’s van vele
soorten nachtvlinders.
Voor deze avond was gekozen omdat het erg warm was,
overdag boven de 30 en ’s avonds  nog ruim boven de 20
graden. Rond 10.00 uur verschenen de eerste vlinders op
de lakens en ook op de smeer. Zo rond 1.00 uur ’s nachts
heeft iedereen er dan wel genoeg van.
 
Het mooie van het 3000 soorten project in ons jubileum
jaar is dat een flink aantal leden van de insectenwerk
groep de foto’s invoert op waarneming.nl en daardoor kan
iedereen de waarnemingen van die avond terugzien. Ruim
60 ingevoerde soorten vond ik met 27 grote nachtvlinders
en 33 micro’s. Vooral Martijn van de Schoot wist met zijn
100 mm lens een aantal heel kleine vlindertjes goed op
beeld te krijgen. Eikenooglapmot, Acaciavouwmot, Wil
genslakkenspoormot Kersenpedaalmot en nog veel meer
soorten waar we als leden van de insectenwerkgroep nog
nooit van gehoord hadden. Grote kans dat er een aantal
van deze vlindertjes voor het eerst zijn waargenomen in
Oirschot. Wat een rijkdom aan nachtvlinders en insecten
moet er 100 jaar geleden geweest zijn.
 
Overigens hadden we met name op één laken erg veel last
van hoornaars, erg grote wespen, die gevaarlijk kunnen
steken. Bovendien verjagen zij door hun zeer onrustige
vlieggedrag nagenoeg alle andere insecten. 
Van de andere insecten zagen we onder andere het Tien
stippelig lieveheersbeestje, de Berkenkielwants en de
Roodpootkielwants, Lassus lanio, een cicade en de bijzon
dere Walnootboorvlieg, die je beter niet bij je notenboom
kunt hebben!

 
De Leeuwerikstraat, daar was het te doen. Daar waar
vlakbij de prachtige dikke populieren bijna door de ge
meente waren verwijderd. Door publieke actie is dat voor
komen en daardoor wist Henk van Straten twee prachtige
nachtvlinders op foto te zetten, het Bont schaapje en de
Hoornaarvlinder, die inderdaad de Hoornaar imiteert
zodat mogelijke liefhebbers van een lekker hapje toch
maar deze vlinder overslaan. Deze vorm van bescherming
komt vaker voor en heet mimicry.
 
Een prachtige  avond al met al waarbij een 12-tal liefheb
bers hebben kunnen genieten van vele nachtvlinders. De
mooie Agaatvlinder die op de smeer was afgekomen gaf
ons letterlijk het nakijken en was weg voor iemand een
foto kon maken.
Dank aan allen die deze avond mogelijk maakten.

Geslaagde nachtvlinderactiviteit

HoornaarvlinderAangebrande spanner

Tienvleklieveheersbeestje
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RINUS STERKEN

Je kan er soms flink last van hebben als je aan een lekker
drankje op het terras zit. Opletten dat je niet gestoken
wordt, want dat je er flink last van kan gaan hebben daar
na is zonder twijfel. Maar een bierviltje op je glas kan ze
al snel op andere gedachten brengen.
 
Toch leven wij al jarenlang samen met de Franse veld
wespen in onze Grote spar, waaruit ze met grote regel
maat een slokje komen drinken aan de rand van de vijver,
want drinkers dat zijn het. Nu de boom is verdwenen is
hun leefgebied toch wel iets verdwenen en zijn ze de
buurt in getrokken. Ze zijn heel herkenbaar aan de lange
achterpoten die bij het vliegen onder het lijf hangen.
 
In een strook gemeente grond met enkele flinke struiken
is op grondige manier een flink groot nest gekomen op
ooghoogte. Al zou je al lezend toch aan meerdere kleinere
bouwsels mogen denken. Deze keer zijn ze pal langs de
straat gaan wonen en iedereen fietst en wandelt er langs,
een nest zo groot als een hoofd maar hinder heb je er niet
van. 
 
Deze soort is niet op zoetigheid belust en leeft van na
tuurlijke voedselbronnen. Zoals al gezegd komen ze uit
een vogeldrinkbak of zoiets dergelijks drinken. Maar zoe
ken zeker geen zoete drankjes en lopen zelfs over tafel of
de vijverrand.
Natuurlijk snap ik ook de mensen die er een allergie tegen
hebben ontwikkeld en een lichaam hebben dat fel op een
steek kan reageren. In onze familie is er ook eentje die al
tijd een pilletje bij de hand moet houden.
 
Maar de wesp in het algemeen heeft ook positieve eigen
schappen. Ze zorgt voor evenwicht in de natuur door al
lerlei levende of dode insecten en kadavers van kleine
dieren op te eten. Daarnaast zijn wespen belangrijk als
bestuivers vooral in de nazomer, wanneer ze geen larven

Wespen bestrijden of niet?

vleermuis (foto Rinus)

hoeven te voeden met dierlijk eiwit en op zoek gaan naar
zoetigheid in de bloemetjes. Wespen brengen hun larven
in het nest groot met vermalen insecten of zelfs nog le
vende prooi. Zo vangen ze vliegen, muggen, hooiwagens,
langpootmuggen, spinnetjes en rupsen. Verder eten ze
ook van kadavers van kleine zoogdieren, amfibieën en vo
gels: die worden in stukjes gebeten en gevoerd aan de lar
ven in het nest. Wespen maken elk uur ten minste één
slachtoffer. Een nest van 5.000 wespen kan zo in een
week tijd een half miljoen vliegen en zo’n 130.000 mug
gen vangen. Hierom zijn ze dus nuttig, want op die ma
nier zorgen ze voor evenwicht in de natuur. En ja, ze
schrapen dunne lapjes hout van je nieuwe schuttingdelen
om een nest van te maken.  
 
Door het hete weer is de cyclus van veel dierlijk leven een
beetje verstoort en zo komt het voor dat de vleermuizen
eerder met hun jongen gaan verhuizen en dat ze totaal
uitgeput onder de dakpannen komen vallen. 

RINUS STERKEN

Na de wintertelling, de broedvogels die terug komen van
hun wintervakantie om hier als broedvogels te gaan
wonen op bijvoorbeeld Kampina, de uilen die weer van
zich laten horen en een plekje kiezen, zijn de leden van de
vogelgroep ook even met vakantie gegaan. 
 
Even geen verplichtingen maar ontspannen avonden met
een wit doek en UV-lamp op pad om de nachtvlinders te
onderzoeken. Of met de fiets er op uit om in andere Oir
schotse gebieden de natuur te onderzoeken. Hieruit komt
dan steevast weer enkele meldingen van jonge patrijzen
ergens in het veld. Of op zoek naar een vogelsoort die men

Vogelgroepsleden slaan hun vleugels uit
graag op de foto wil zetten en die maar enkele maanden
hier op de hei is te spotten. Weer anderen nemen de ont
beringen voor hun rekening en zorgen dan dat er een wa
terdrinkplek en/of voedselplekje wordt gemaakt. Heel wat
dieren die hier gebruik van hebben gemaakt want het was
erg nodig weer dit jaar. 
 
Zelf ben ik vanaf april al zeer betrokken bij ons Slechtval
kenpaar op de toren van de Basiliek. Die hopelijk dit jaar
wel een goed resultaat gaan krijgen, want beide vogels
zijn er klaar voor en hebben de volwassen leeftijd. Later
zal blijken dat er een prachtig jong mag opgroeien, on
danks de torenbeklimmingen, later vliegoefeningen doen
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FRANS VAN BOEKHOLD

Lezing “Bomen in de hoofdrol” door TOM VAN DUUREN 
 
Op uitnodiging van de werkgroep planten verzorgde Tom
van Duuren in mei van dit jaar, voor een goed gevuld mu
seum De Vier Quartieren, een lezing met als titel ‘Bomen
in de hoofdrol’. Een bijzonder interessante lezing met als
slot een mooie uitdaging voor het IVN als het gaat om het
boombeheer langs de Groene Corridor. Hierover later
meer.
 
Tom van Duuren is expert op het gebied van stadsnatuur.
Velen in Eindhoven kennen hem als ‘de bomenman’.
Tom zet zich in voor de bewustwording rondom boombe
heer bij bewoners, ter bevordering van de stad als fijne
biotoop. Een schakel tussen mens en groen. En hij is een
veelgevraagd spreker op het gebied van beheer en onder
houd van stedelijk groen.
 
De lezing van Tom van Duuren bestond uit drie delen.
Het eerste deel ging over ‘de boom van nature’, het twee
de deel over ‘de boom in de stad’ en deel drie had als titel
‘de kansen en uitdagingen die voor het oprapen liggen bij
de Groene Corridor’. De lezing van Tom is opgenomen en
samen met de PowerPoint presentatie terug te zien op het
YouTube kanaal van IVN Oirschot. Zeer de moeite waard
om (nog) eens te bekijken.
 
“Bomen in de hoofdrol” was dus het centrale onderwerp
van deze lezing. Wanneer krijgt een boom de hoofdrol?
Wellicht een beetje een open deur, volgens Tom. Een
boom krijgt de hoofdrol als hij onbelemmerd de ruimte en
gelegenheid krijgt om z’n dingetje te doen; namelijk

groeien in de hoogte en breedte, jarenlang boom zijn en
uiteindelijk na vele jaren oud worden, dood gaan en ver
gaan. In Nederland kennen we niet veel van die bomen.
In een ‘natuurlijke’ omgeving beconcurreren bomen el
kaar al om de ruimte en het licht waardoor ze nooit even
breed als hoog kunnen worden. In de stad moeten bomen
concurreren met wegen, fietspaden, trottoirs, riolering,
elektriciteitsnetwerken, enz. en hebben ze last van gras
maaimachines en overijverige gemeenten die blad en
daarmee voedsel voor de boom weghalen. Bovendien wor
den bomen in de stad gesnoeid. De takken moeten hoog
genoeg zitten, zodat wij en de vuilniswagen er onder door
kunnen. In ‘De boom in de stad’ (het 2de deel van de le
zing) laat Tom de belemmeringen van de stad, maar zeker
ook de mogelijkheden voor de boom in de stad zien. In de
opname begint dit deel van de lezing na 25 minuten. 
 
De Groene CorridorHet stuk over de Groene Corridor be
gint na 1 uur en 12 minuten. Tom maakt hier een onder
scheid tussen het ontwerp van de Groene Corridor en het
latere beheer van de Groene Corridor. Het ontwerp is: tus
sen Eindhoven en Oirschot 8 rijen breed eikenbomen met
daaronder een bloemenweide. ‘Dat wordt dus een eiken
bos. Erg saai.’, aldus Tom. Volgens Tom zijn er langs de
Groene Corridor diverse plekken te vinden met de moge
lijkheid om bomen echt een hoofdrol te geven. De kansen
liggen voor het grijpen, maar moeten wel gegrepen wor
den. Daar ligt volgens hem een taak en rol voor IVN.
Nadat de ontwerpers hun werk hebben gedaan, volgt het
beheer. Samen met IVN Veldhoven (waar Eindhoven onder
valt), IVN Oirschot en de groenbeheerders van Eindhoven,
Oirschot en eventueel de groenbeheerder van defensie
zouden we de hele zone in kaart kunnen brengen. Dit met
als doel uit te zoeken waar er waardevolle bomen staan.
Deze bomen zouden we een hele mooie biotoop kunnen
geven zodat ze volop de hoofdrol kunnen krijgen en reu
zen kunnen worden. Dit kunnen dan uiteindelijk bijzon
der mooie plekjes worden. Plekjes die het de moeite waard
maken de Groene Corridor eens te bezoeken en ervan te
genieten.
 
Van Tom krijgen we tijdens de lezing al een aantal sug
gesties voor plekken waar deze kansen liggen. Gaan we de
uitdaging aan? Heb jij daar ideeën over? Dan hoort het
bestuur dat graag.

Tom van Duuren in Museum de Vier Quartieren

en uitvliegen met de ouders. Op zijn menu stond heel erg
veel jonge kauwen die net niet aan de eerste vlieglessen
zijn mogen komen. Ook Houtsnip, Kramsvogel, Merel en
Vink ging er in bij de kleine slechtvalk.   
      
Intussen is er weer een terugkerend plan om na de va
kantie met een BBQ de start van dit najaar weer in te lui
den. Enkelen zijn nog afwezig door diverse oorzaken zoals
vakantie of ziekte. 
Het werd een super gezellige middag/avond waarbij weer
geweldige verhalen over de tafel gingen. Nieuwe plannen

Lezing “Bomen in de hoofdrol”

gemaakt en bijvoorbeeld ook de nestkastcontroleurs gaan
weer de kasten schoon maken en de balans van dit jaar op
maken. Soms met goede resultaten, op een enkele plaats
predatie door plaagvogels (eksters/kraaien) of plaagdieren
als marters. Waarbij plots de bijna vliegklare jonge uiltjes
op het erf onder de kist worden gevonden. Ook de trekvo
gelteldag zal weer op de 1e zaterdag van oktober plaats
vinden.
 
Afgesloten werd de BBQ met flinke muziekstukken op
tokkelgitaar en countrygitaar. Genoten!
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LOEK KUPERUS

Het jaar 2022 is het jaar van de Vliegenzwam. Iedereen
kent die paddenstoel denk ik wel, als is het maar uit een
liedje van de kleuterschool: Op een grote paddenstoel, rood
met witte stippen, zat kabouter Spillebeen, heen en weer te
wippen…
Maar weten we nog meer dan dat rood met witte stippen?
Hieronder een beschrijving van deze paddenstoel van de
site van de Mycologische (ofwel paddenstoelen) Vereni
ging.
 
De Vliegenzwam is zeker een van de meest iconische pad
denstoelen. Iedereen weet hoe de soort eruitziet: rood met
witte stippen. Al weten sommige mensen misschien niet
dat die soort de Vliegenzwam heet. We vertellen hier meer
over deze bijzondere soort.
 
De Vliegenzwam is een paddenstoel. Maar wat is dat, een
paddenstoel? Een paddenstoel is eigenlijk de vrucht van
een (meestal) onder de grond groeiende schimmel. Die
schimmel bestaat uit talrijke draadjes die met het blote
oog meestal niet zichtbaar zijn. De paddenstoel dient voor
de voortplanting. Aan de onderzijde van de hoed zitten
vele plaatjes en op die plaatjes worden de sporen gevormd
die voor de verspreiding van de soort zorgen. Daarmee is
de paddenstoel te vergelijken met een appel aan een ap
pelboom. Alleen groeien de appels (de paddenstoelen dus)
op de grond en groeit de appelboom (de schimmel dus)
ondergronds. 
 
De Vliegenzwam groeit altijd samen met een boom. Mee
stal is dat een berk, eik, beuk, den of Spar, maar de soort
kan ook wel bij andere bomen groeien. Hoe werkt dat? De
ondergrondse schimmeldraden groeien samen met de
wortels van de bomen. Omdat de schimmeldraden veel
kleiner zijn en overal kunnen komen kunnen zij gemak
kelijk overal water en voedingsstoffen vandaan halen. Een
deel daarvan delen ze met de boom. In ruil daarvoor krijgt
de schimmel suikers. Zonder die suikers kan de schimmel
(en dus ook de paddenstoel) niet leven. Maar ook de boom
is afhankelijk van de samenwerking met de schimmel.
Deze vorm van samenwerking heet mycorrhiza.
 
De Vliegenzwam is een soort die vooral op zandgrond
voorkomt en dus vooral in het oosten en zuiden van Ne
derland en in de duinen. Toch kan tegenwoordig de soort
vrijwel overal worden aangetroffen, bijvoorbeeld in par
ken of langs wegen waar zand is aangebracht. Van oor
sprong is de Vliegenzwam een soort die in bossen voor
komt. Door de stikstofverrijking zijn de omstandigheden
in de bossen sterk veranderd en komt de soort nu vooral
voor in wegbermen met bomen, lanen en in parken.
 

Paddenstoel van het jaar: de
Vliegenzwam

Er komen in Nederland ruim 6000 soorten paddenstoelen
voor. De meeste daarvan zijn alleen met een microscoop
op naam te brengen. Gelukkig geldt dat niet voor de Vlie
genzwam. Verwarring is eigenlijk niet mogelijk. Een rode
paddenstoel met witte stippen is altijd een Vliegenzwam!
 
Wat zijn eigenlijk die witte stippen? Als de Vliegenzwam
men heel jong en heel klein zijn, zitten die nog (deels)
onder de grond. Om de jonge Vliegenzwam te beschermen
zit deze in een vlies. Zodra de Vliegenzwam uitgroeit
scheurt dit vlies open. De restanten van dat vlies (dat het
universeel velum heet) zijn de witte stippen op de rode
hoed. De steel staat in een soort zakje, de beurs genaamd.
Ook dit zijn resten van het universeel velum. Bij Vliegen
zwammen is er nog een vlies aanwezig, het partieel
velum. Deze beschermt de plaatjes aan de onderzijde van
de hoed. Bij het openscheuren blijven er vaak resten aan
de steel over: de ring. 
 
Zoals veel mensen weten is de Vliegenzwam giftig. Daar
heeft de Vliegenzwam ook zijn naam aan te danken. Het
verhaal gaat dat veehouders de witte vlokken van de hoed
vermengden met water om zo van vliegen in stal af te
komen. Maar aanraken kan nooit kwaad. Bij kleine hoe
veelheden kan de Vliegenzwam hallucinogeen werken en
dat is veel gebruikt door sjamanen en in godsdiensten.
 
Wil je meer weten over de vliegenzwam en andere pad
denstoelen, kijk dan eens op de site www.allesoverpad
denstoelen.nl. Die bevat een schat aan informatie. Ook op
www.soortenbank.nl vind je veel informatie over van alles
uit de natuur.
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Even voorstellen
RONALD GOOSSENS

Hallo, ik ben Ronald Goossens, 66 jaar en sinds 2010
woonachtig op de mooie Stille Wille, het uiterste puntje
van de gemeente Oirschot.
Sinds 1 juli ben ik met pensioen na 45 jaar als archivaris
te hebben gewerkt in oa Maastricht, Eindhoven en Bergen
op Zoom.
Op Stille Wille geniet ik volop van de natuur; probeer in de
tuin planten en bloemen te zetten die bezocht worden
door vlinders, bijen en hommels en dat lukt heel aardig.
Daarnaast zitten er veel vogels op het terrein en schieten
vaak de eekhoorns door de bomen.
 
Sinds mijn kindertijd ben ik altijd veel buiten geweest:
fietsen en wandelen doe ik nog steeds veel. Ik geniet van
de natuur, maar weet er tot mijn schande eigenlijk nog
steeds te weinig af.
Nu ik meer tijd heb wil ik hieraan iets doen en daar om
heb ik me aangemeld bij het IVN.
Ik hoop er de komende tijd veel op te steken en natuurlijk
ook veel te genieten van de natuur om ons heen.

ALEXANDER VAN ANDEL

Ik ben Alexander van Andel en woon in Eindhoven samen
met mijn vrouw en drie dochters. 
De afgelopen jaren heb ik al wandelend veel verschillende
natuurgebieden in Nederland leren kennen. Hoe meer ik
ontdekte in de natuur, hoe meer ik me realiseerde wat ik
allemaal nog niet weet. Dit smaakte naar meer en vanaf
september start ik dan ook de Natuurgidsopleiding Het
Groene Woud van IVN. Hoewel het een pittige opleiding
is, kijk ik hier erg naar uit.
 
Naast vergroting van mijn kennis over de natuur, de
landschappen en de cultuurhistorie, wil ik zeker ook actief
een steentje bijdragen aan de bewustwording hoe leuk en
belangrijk de natuur is en vooral dat we er zorgvuldig mee
omgaan.
De komende tijd ga ik met plezier de natuur nog beter
ontdekken en andere leden van het IVN leren kennen.
Misschien tot ziens!

THEO ZWEEKHORST

Mijn naam is Theo Zweekhorst, ik woon in het kerkdorp
Acht en ben sinds deze zomer met pensioen. Hoewel ik de
afgelopen 37 jaar in de ICT gewerkt heb, ben ik van oor
sprong bioloog. Na mijn studie biologie heb ik drie jaar
met veel plezier biologieles gegeven in het middelbaar
onderwijs. Vanwege slechte toekomstverwachtingen door
teruglopende leerlingaantallen, ben ik informatica gaan
studeren en ben ik zo in de ICT terecht gekomen.

De natuur heeft echter altijd mijn interesse gehouden en
omdat ik nu meer tijd heb gekregen voor mijn hobby’s
heb ik me aangemeld als lid van IVN Oirschot en voor de
opleiding voor natuurgids die dit najaar gaat starten. Ik
hoop hiermee in de komende jaren een positieve bijdrage
te kunnen leveren aan het enthousiasmeren van mensen
voor onze prachtige natuur.   
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Een uitdaging voor
de fotowerkgroep
LIA ADRIAANS

Hoe uitdagend is het om een mooie foto te maken over
een bepaald thema?

Afgelopen jaren waren we hier vrij intensief mee bezig om
die saaie tijd, waarin niets georganiseerd kon worden,
door te komen. Echter is dit zo goed bevallen dat we dit
nog niet helemaal loslaten. Vier keer per jaar worden we
met een nieuw thema de straat op gestuurd.
Dit keer mocht ik een thema kiezen.
Omdat ik me erg veel zorgen maak o.a. om de afname van
insecten, de enorme droogte en de klimaatsverandering
wilde ik het liefst in het kader daarvan een thema. Zo
kwam ik op het idee van 'Stoepplantjes' of 'Planten op
een bijzondere plek' in dorp of stad. We lopen er dagelijks
langs of zelfs overheen, zonder er acht op te slaan, maar
ze zijn zo belangrijk voor de biodiversiteit, dat ze best wel
wat extra aandacht en vooral ook waardering mogen heb
ben.
Wat zou het mooi zijn als er bij velen nieuwe verwonde
ring ontstaat voor zo'n plantje wat zich vanuit eigen
kracht tussen stenen omhoog heeft weten te wurmen.

De mooiste foto's plaatsen we bij dit artikel.

2e plaats: Ineke Conijn                                                    foto onder: Loek Kuperus 3e plaats: Hermine van Erp                                      foto onder: Guurtje Lindeman

De winnaar: de paardenbloem van Lia Adriaans

Stoepplantje GuurtjeStoepplantje Loek
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Lid of donateur worden
van IVN Oirschot?
 
We kennen drie soorten lidmaatschap:
Lid                      € 25,- per jaar
Huisgenootlid    € 12,50 per jaar
Donateur            minimaal € 15,- per jaar
 
Aanmelden kan door een e-mail te zenden naar
de ledenadministratie:
ledenadministratie@ivn-oirschot.nl
Voor meer informatie belt u 06 44852519

Wij zien u graag terug op onze activiteiten en
wensen u vooral veel plezier bij IVN Oirschot!

Vertrektijden en locatie
 
Alle avondbijeenkomsten vinden plaats in Museum
De Vier Quartieren (St. Odulphusstraat 11).
Samenkomst voor wandelingen op de parkeerplaats
tegenover St. Joris (St. Jorisstraat).
Vertrek doorgaans om 9.45 uur
(zie aankondigingen)
 
Alle activiteiten onder voorbehoud en deelname aan
excursies op eigen risico.
Kijk vooral ook eens op www.ivn.nl/afdeling/
oirschot of op onze Facebook pagina.

september      

13 september dinsdag 19.00 uur Wandeling: Wat fladdert daar toch? Een vleermuis?

18 september zondag   9.45 uur Wandeling: Loevestein zonder Hugo de Groot

22 september donderdag     9.45 uur Natuurwandeling in en om Oirschot

oktober      

  1 oktober zaterdag middag Introductie IVN voor nieuwe leden

  1 oktober zaterdag avond Gezellige avond voor actieve leden

  4 oktober dinsdag 20.00 uur Lezing: Rood met witte stippen

16 oktober zondag 10-12 uur Wandeling Paddenstoelenfestival - voor het hele gezin

25 oktober dinsdag 20.00 uur Lezing: Speuren naar insecten

november      

  8 november dinsdag 20.00 uur Lezing: Wijsheden over uilen

17 november donderdag 20.00 uur Wandeling: Op pad met de nachtwaker

december      

13 december dinsdag 20.00 uur Filmavond

18 december zondag   9.45 uur Natuurwandeling met snert toe

Activiteiten IVN Oirschot 
 

foto: Emile van Loon

FOTO ACHTERKANT: LIA ADRIAANS
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