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Van de redactie
 
Voor u ligt de laatste Vergeet Mij Niet van 2022. Dit is tevens de laatste
VMN waar Riky de Veth als redacteur aan meewerkt. Vanaf deze plaats wil
len we Riky heel hartelijk bedanken voor al die jaren dat zij de VMN, samen
met de andere redactieleden, heeft verzorgd.
 
Zoals eerder aangegeven zouden we graag versterking willen in onze
werkgroep Communicatie, die ook de Vergeet Mij Niet verzorgt. Schroom
niet om contact op te nemen met Frans van Boekhold of Loek Kuperus.
 
Naast een aanpassing in de redactie verandert er ook iets aan ons beleid
ten aanzien van de VMN. Waar u voorheen standaard de papieren versie in
de brievenbus bezorgd kreeg veranderen we dat beleid in ‘digitaal tenzij…’.
 
Er zijn diverse redenen om deze verandering door te voeren. De belangrijk
ste zijn de hoge kosten en de besparing van kostbaar papier in het kader
van duurzaamheid.
 
We nemen volgend jaar nog een beperkte hoeveelheid papieren exemplaren
van de drukker af. In de nieuwsbrief van eind januari zullen we deze wijzi
ging nogmaals onder uw aandacht brengen en u de gelegenheid geven, als
u toch een papieren versie wilt, dit kenbaar te maken.
 
Rest ons u namens de redactie van de Vergeet mij Niet hele plezierige
feestdagen te wensen en hopen we op een goed en gezond 2023 voor ieder
een.
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bordjes bij kenmerkende bomen in Oirschot te plaatsen
uitgewerkt. Deze bordjes gaan een QR code bevatten
waarmee aanvullende informatie op onze website wordt
ontsloten. Dit project komt nog voort uit de Rabo Club
support actie van 2021. In 2022 hebben we de opbrengst
hiervan ter beschikking gesteld aan buurtvereniging de
Nachtegaal, zie elders in dit blad.
 
De laatste publieksactiviteiten in 2022 zijn deels in het
water gevallen. De wandeling ‘met de nachtwaker’ viel
zelfs letterlijk in het water. En de filmavond in december
hebben we moeten uitstellen naar 2023. We hopen dan
een prachtig aanbod te hebben. Als dit lukt volgt t.z.t. be
richt. De lezing over uilen in november was een groot
succes. En voor de snertwandeling op 11 december hopen
we een grote groep belangstellenden te verwelkomen.
 
Ondertussen zijn we met onze gidsen en coördinatoren
bezig om het jaarprogramma met publieksactiviteiten in
2023 vorm te geven. Er is al een hoop gepland, enkele an
dere onderdelen moeten nog gestalte krijgen. In deze
VMN vind je het tot nog toe bekende programma.
 
Over alle activiteiten is uiteraard informatie te vinden op
onze website. IVN NL is momenteel bezig de website te
vervangen en de website van IVN Oirschot, die daar on
derdeel van is, zal daarop meeliften. Onze webredacteuren
Lia en Elly zijn al druk doende de overgang in goede
banen te leiden. We verwachten wel dat de site, die in ja
nuari live moet gaan, in het begin nog wat kinderziektes
heeft.
 

Rest mij iedereen namens het
bestuur fijne feestdagen en
een goede overgang naar het
nieuwe jaar te wensen!

LOEK KUPERUS, VOORZITTER

Ik schrijf dit stukje als het na een lange tijd eindelijk weer
eens koud is. De uitzonderlijk warme periode lijkt achter
ons te liggen. En nu maar afwachten of het echt wil gaan
winteren, wat ik als fotograaf erg leuk zou vinden.
 
De afgelopen maanden zijn er weer volop activiteiten ge
weest binnen IVN. De werkgroepen zijn weer actief met
wandelingen en andere activiteiten. Maar er gebeurt veel
meer.
 
De Natuurgidsenopleiding is gestart met uiteindelijk vier
deelnemers namens IVN Oirschot: Marike Arents, Sjors
Malcorps, Alexander van Andel en Theo Zweekhorst. Ik
wens jullie veel plezier en succes tijdens de opleiding. Ook
onze begeleiders en andere betrokkenen wens ik hier veel
plezier mee.
 
De jeugd-IVN heeft in het kader van de Kinderboeken
week meegewerkt aan een activiteit van de bibliotheek.
Tijdens een wandeling van bibliotheek naar pastorietuin
hebben schoolkinderen meer gehoord over de natuur in
ons dorp. In het centrum zijn geveltuintjes aangelegd met
de hulp van leden van de plantenwerkgroep. Een artikeltje
staat in deze VMN.
 
Er zijn twee nieuwe werkgroepen actief geworden. Werk
groep Natuurbelangen houdt zich bezig met ‘handzame’
zaken die de natuur in ons dorp verbeteren of afbraak van
natuur beperken. Zij zijn ook onze vertegenwoordigers in
het Groenplatform Oirschot. Ben jij iemand die mee wil
doen, of wil je meer informatie, meld je dan bij Frans van
Boekhold.
 
Leden van werkgroep Natuurbelangen en de andere deel
nemers aan het Groenplatform hebben in oktober een 1e
vruchtbaar gesprek gehad met wethouder Joep van de
Ven.
 
Ook is er een werkgroep communicatie in het leven ge
roepen. Zonder een vergaderclub te worden willen we er
naar toewerken onze communicatie naar leden en niet-
leden beter vorm te geven en te stroomlijnen. Ook in deze
werkgroep zouden we graag nog enkele leden verwelko
men. Je kunt terecht bij Loek Kuperus of Frans van Boek
hold.
 
Het bestuur is samen met enkele (jongere) leden aan het
brainstormen hoe we als IVN attractiever kunnen worden
voor met name wat jongere leden. Denk bij ‘jonger’ overi
gens niet direct aan jeugd maar vooral ook aan jongere
ouderen. Zoals bekend vergrijst ons ledenbestand, zeker
qua actieve leden, en willen we proberen nieuw bloed
daarin te brengen.
 
Samen met de gemeente wordt het idee om informatie

Van de bestuurstafel

Welkom nieuwe leden:
 
Kees Smits
Piet Blankers
Peter van Hoorn
Ans van Hoorn-Pijnenburg
Guido van Gisbergen
Beer Franken
Marike Arents
Marloes Franken
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Doelstelling is om uiteindelijk drie insectenhotels te bou
wen en te plaatsen. Het prototype dient als basis voor het
opstellen van de begroting voor de drie hotels. Gekeken
wordt dan of de opbrengst van de Rabo Clubsupport vol
doende is of dat er wellicht aanvullende fondsen nodig
zijn. Het onderhoud van de insectenhotels kan gedaan
worden door leerlingen van de afdeling “Groen” onder
begeleiding van leden van de buurtvereniging. De afdeling
“Dienstverlening en Producten” wordt eventueel nog in
geschakeld voor ontwerpen en maken van informatiebor
den bij de hotels.
 
De planning is om de insectenhotels nog dit schooljaar te
realiseren. We houden jullie op de hoogte van de voort
gang. Zodra de insectenhotels geplaatst zijn, is het de be
doeling om samen met de Buurtvereniging De Nachtegaal,
het Kempenhorst College, het IVN Oirschot en gemeente
Oirschot de insectenhotels feestelijk te onthullen en een
wandeling langs een van de “Ommetjes” te maken.

Kortom: een geweldig initiatief van Buurvereniging De
Nachtegaal en een prachtige samenwerking tussen het
Kempenhorst College, Buurtvereniging De Nachtegaal en
het IVN. En, wellicht blijft het hier niet bij. Gesproken is
al over het realiseren van een voedselbos en een bele
vingsspeeltuin. De afdeling “Economie en Ondernemen”
van het Kempenhorst College zou dit traject kunnen voor
bereiden en ondersteunen. De buurtvereniging neemt
hierover in de loop van het voorjaar contact op met do
centen Sylvie van Tartwijk en Tim van der Steen van de
school. En natuurlijk dragen we als  IVN graag weer ons
steentje bij.

MARTIEN VAN BELJOUW, ARTHUR DE VRIES EN FRANS VAN BOEKHOLD

Ook dit jaar heeft IVN Oirschot weer meegedaan aan de
Rabo Clubsupport en hier het mooie bedrag van € 713,46
aan overgehouden. Iedereen die op IVN Oirschot heeft ge
stemd: hartelijk bedankt. Dit jaar hebben we ervoor geko
zen de opbrengst te doneren aan Buurtvereniging De
Nachtegaal. Afgesproken is dat de donatie gebruikt gaat
worden voor het maken en plaatsen van insectenhotels
langs de door de buurtvereniging geplande “ommetjes”.
 
Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Buurt
vereniging De Nachtegaal heeft de buurtvereniging een
viertal ommetjes (korte wandelingen) in de buurt ont
worpen. De buurt omvat het gebied aan twee kanten van
het Wilhelminakanaal tussen Den Heuvel en de Heilige
Eik. Aan de noordkant van het Wilhelminakanaal wordt de
buurt begrensd door de A58 en aan de zuidkant door de
voormalige gemeentegrens tussen Oirschot en Oost-,
West- en Middelbeers.
 
Het doel van de ommetjes is recreatie, vitaliteit en educa
tie. Informatieborden vertellen over de flora, fauna en
cultuurgeschiedenis in het gebied. Ook de thema’s land
schapsverbetering, verfraaiing en verduurzaming horen
daarbij. We kunnen hierbij onder andere denken aan
bloemrijke bermen, beplanting van akkerranden en het
plaatsen van insectenhotels. Daarnaast wil de buurtvere
niging op langere termijn nog een grondwatermeter, een
voedselbos en een belevingsspeeltuin met educatieve
speeltoestellen realiseren. Volop plannen dus.
 
Voor het maken van de insectenhotels heeft Buurtvereni
ging De Nachtegaal contact gezocht met het Kempenhorst
College. Het idee om aan dit project mee te doen is door
de school enthousiast ontvangen. Dat enthousiasme blijkt
ook zeker uit de brede vertegenwoordiging namens het
Kempenhorst College: Ronald Mol, Frank Denteneer, Ad
van Nunen, Sylvie van Tartwijk en Tim van der Steen.
Martien van Beljouw (IVN lid) en Arthur de Vries verte
genwoordigden de buurtvereniging tijdens de eerste be
sprekingen.
 
De nodige afspraken tussen buurtvereniging en school
zijn inmiddels gemaakt en een aantal taken zijn verdeeld.
Op basis van de door de buurtvereniging aangeleverde
bouwtekening gaan leerlingen en docenten van de afde
ling “Bouwen, Wonen en Interieur” aan de slag met het
bouwen van een prototype van het insectenhotel. Eventu
eel advies wordt ingewonnen bij de afdeling “Groen” van
de school of bij het IVN. Het prototype wordt waarschijn
lijk bij de school geplaatst.

Insectenhotels voor Buurtvereniging
De Nachtegaal
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PETRA KONING

Vorig jaar werden Elly Pouwels en ik gevraagd om een
nieuwe Natuurgidsen Opleiding (NGO) mede vorm te
geven. Het was inmiddels bijna acht jaar geleden dat er in
de regio zo’n opleiding was gegeven en er bereikten ons
berichten dat er grote behoefte was aan frisse en vooral
wat jongere natuurgidsen. Het bestand van bestaande
gidsen voor onze afdeling maar ook van de ons omrin
gende afdelingen is door gevorderde leeftijd en andere
oorzaken aan het afnemen! Frisse, jonge(re) en natuurlijk
enthousiaste gidsen zijn dus hard nodig. Zo begonnen we
een jaar geleden met wat aanwezig materiaal van de vori
ge opleiding en een nieuw lesboek aan het opzetten van
de, wat we nu in het kort noemen, NGO 22-24.
 
Elly en ik zijn leden van de stuurgroep voor de afdeling
Oirschot. De stuurgroep bestaat verder uit vertegenwoor
digers van de andere afdelingen uit de regio: ‘s-Herto
genbosch, Oisterwijk, Best, Son en Breugel, en Sint Oe
denrode. Tilburg en Vught, ook behorend tot dezelfde
regio, doen om verschillende redenen niet mee. Eens per
maand kwamen we bij elkaar, om samen te kijken of we
er iets moois van konden maken. We liepen al gauw tegen
de nodige obstakels aan: geen docenten, weinig deelne
mers en, erg belangrijk: geen sponsors! Maar gelukkig is
dat allemaal goed gekomen. Uiteindelijk gingen we van
start met vier deelnemers voor de afdeling Oirschot en ik
moet zeggen dat het een leuke en enthousiaste groep is
waar we veel van gaan verwachten.
 
Eindelijk was het zo ver: op 24 september 2022 gingen we
van start bij de Posthoorn in de mooie Oisterwijkse bos
sen, waar we in twee dagen elkaar vast wat konden leren
kennen. Vele sprekers gaven acte de présence, van Bra
bants Landschap, de regionale IVN en er waren ook wan
delingen met o.a. Frans Kapteijns en gidsen van IVN Oi
sterwijk. De aspirant gidsen kregen alvast wat opdrachten
in het bos en zo werd het een geslaagd en leerzaam week
end. Niet in de laatste plaats door de goede verzorging
van ons natje en droogje bij De Posthoorn!
 
Daarna begonnen we aan het eerste lesblok, dat inmiddels
alweer achter de rug is: Natuur in het Stedelijk Gebied. Bij
dat blok hoorden ook twee prachtige stadsexcursies in
Eindhoven en Den Bosch, verzorgd door o.a. Tom van
Duren en IVN gidsen van Eindhoven en Den Bosch. Docent
Martijn van de Schoot beleefde zijn zeer geslaagde debuut
als docent theorie. Naast de inhoudelijke lesstof loopt een
rode draad van didactische leerstof, die de deelnemers
wegwijs maakt in diverse werkvormen, omgaan met
groepen, presenteren, omgaan met feedback enzovoorts.
Het didactische deel kent een duidelijke opbouw van licht
naar zwaar en van kleine naar groot op het vlak van het
organiseren van een natuuractiviteit.
 
Nu staan we op het punt om aan het tweede lesblok “
Landschap” te beginnen met als docent Christel Kramer,

Natuurgidsen opleiding

die al heel vaak met dit bijltje heeft gehakt.
Zij gaat de deelnemers  tot 14 januari veel kennis bijbren
gen over Landschap en Bodem, waarbij we tijdens diverse
excursies letterlijk met de handen in de aarde gaan wroe
ten. We hopen dat de weergoden ons net zo gunstig ge
zind zullen zijn als bij het introductie weekend en de twee
stadsexcursies!
 
Begin januari 2023 ronden we het blok Landschap af met
de eerste mini-excursie die door de deelnemers gegeven
zal worden. Zij introduceren dan het aan hen toegewezen
adoptiegebied en zetten daar een landschapslijn uit. Een
landschapslijn is een soort doorsnede van het gebied, met
grondsoort en hoogteverschillen in kaart gebracht.
 
Vanaf februari 2023 zullen de aspirant gidsen verder gaan
met de blokken, Fauna, Flora, en als laatste het blok Eco
logie. Het voorjaar van 2024 zullen we benutten met de
eindprojecten en eindexcursies: een hele klus staat de
deelnemers nog te wachten, maar we hebben alle ver
trouwen in onze deelnemers en dat we er in Oirschot een
paar hele goede en enthousiaste gidsen bij zullen krijgen!

Onze deelnemers aan de NGO tijdens een excursie in Den Bosch. Op de foto vlnr:

Sjors Malcorps, Gids Den Bosch, Theo Zweekhorst, Alexander van Andel, Petra Ko

ning en Marike Arents.

Vlnr: Alexander van Andel, Gids Den Bosch, Sjors Malcorps, Marike Arents, Theo

Zweekhorst

6 Winter 2022



Cursus diersporen
MIRANDA GOUTZIERS

In september zijn we begonnen met de cursus diersporen.
Vier donderdagavonden heeft Annemarie van Diepenbeek
ons aan de hand van prachtige Powerpoint Presentaties
meegenomen in de wereld van diersporen. De foto’s wer
den voorzien van uitleg en leuke anekdotes, ervaringen en
uitwisseling van eerder geziene sporen werden besproken.
Ook hebben we twee ochtenden samen met Annemarie en
Pieter nog in het veld naar sporen gezocht, bepakt met
camera’s, meetlinten, loep en markeerstokjes vonden we
menig spoor. De passie en ongelooflijke kennis gaf ons
een prachtige inkijk in deze mooie wereld. 
 
Door het op zoek gaan naar de sporen en de waarnemin
gen te onderzoeken geeft rust, even stil staan bij de na
tuur. En de vreugde als je een bijzonder spoor vindt. Zo
vonden we een wespennest die tot een heerlijke maaltijd
van waarschijnlijk de Wespendief was gemaakt, de sporen
van de Das en de markering van een marterachtige. Ook
met de drollen waren we weer blij. Bijzonder dat je zo veel
dieren kunt waarnemen waar je anders niet bij stil zou
staan. De sporen waren overal en de goede gidsen vonden
ze steeds en gaven steeds weer een mooie uitleg over de
sporen.
 
In oktober was alweer de vierde en laatste les. Enkele
hadden nog een braakbal uitgeplozen wat in mijn geval
een mooie puzzel van muizenbotjes opleverde. De groep
was enthousiast en enkele waren al goed op weg die von
den veel sporen, het is ook leuk om in de app van de cur
susleden te zien dat nog steeds weer bijzondere sporen
gevonden worden en de bevindingen worden gedeeld. We
hebben een heleboel informatie gekregen en een extra di
mensie aan de beleving van natuur.

Watervoetafdruk
LOEK KUPERUS

Afgelopen maand heb ik de IVN cursus ‘Waterlanders’ ge
volgd. Deze online cursus ging uit van de Schone Rivieren
groep van IVN. De cursus ging in op wat water is, water in
de natuur en het ecosysteem, duurzaamheid en de inrich
ting en beheer van water. Over (zoet) water zijn allerlei
problemen belicht en wat daar aan gedaan kan worden,
ook door iedereen persoonlijk.
 
Omdat slechts 3% van het op aarde aanwezige water zoet
water is, de wereldbevolking steeds sneller  groeit en we
ook als persoon steeds meer zoet water verbruiken wordt
de problematiek van schoon water wereldwijd steeds gro
ter.
 
Bij persoonlijk watergebruik denken we in de eerste plaats
aan ons kraanwater, dat wordt gebruikt voor drinken,
eten maken, wassen, douchen, toilet doorspoelen etc. In
Nederland gebruiken we nu gemiddeld 120 liter per per
soon per dag. Hierbij zijn de douche en het toilet kampi
oen verbruikers en daarop kan bijna iedereen nog wel be
sparen.

 
Maar in de cursus wees men ons op het feit dat ons wa
terverbruik eigenlijk veel hoger is als we het water dat
nodig is voor de productie van voedsel, kleding etc. mee
tellen: de watervoetafdruk. In België gebruikt iedere in
woner zo 7.400 liter water per dag (!). Wereldwijd is het
gemiddelde 3.800 liter. Zelf kwam ik tot een kleine 6.000
liter per dag.
 
Hoewel mijn antwoorden door de complexe berekening
niet direct het resultaat verklaren, zijn vooral de produc
tie van vlees en katoenen kleding twee grote waterver
bruikers. Verschillende filmpjes die we op de cursus kre
gen te zien gaven dit ook aan.
 
Wil je het zelf eens bekijken, ga dan naar https://water
challenge.be/bereken-mijn-watervoetafdruk/.
Ik ben benieuwd.
 
En mocht je meer willen weten, dan kan ik je op het spoor
zetten van diverse websites en (leuke) filmpjes over dit
onderwerp.Foto van uitgehaald wespennest: onder de leeg gepikte raat
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Ik hoor dan nu dus dat er in O.W.Middelbeers in 2022 he
lemaal geen kerkuilen zijn gaan broeden en ze wat be
duusd in de nestkast blijven sluimeren. Deels omdat er
geen partners zijn door de afgelopen barre winterse tij
den. Ook in Oirschot speelt dat zeker mee, met zeker drie
uilen die hier dood gevonden werden en de paartjes dus
incompleet zijn geworden. In goede jaren komt dan stee
vast wel een nieuwe partner even kennismaken en gaat
het treintje weer door. Nu blijkbaar toch even niet en
blijkt er veel schade te zijn.
 
Toch hebben we hier in Oirschot op zeker drie plekken
jonge kerkuilen mogen begroeten, dus hier valt het wel
iets mee. Want de aantallen paartjes kerkuilen is in de
Beerzen en in Oirschot zowat gelijk (6-7) en ook de mui
zenstand is zeker vergelijkbaar. En daar draait alles om bij
de uilen! Geen eten (muizen) dan is er geen paring en
worden er ook geen eieren gelegd en niet gebroed. Maar 
. . we mogen niet klagen hier gaat het beter.
 
Toch heb ik in de database Uilenmonitor wat jonge uilen
(kerk- en steenuilen) mogen invoeren, en zal later blijken
hoe het er bijstaat in Oirschot. De steenuilen hebben ge
lukkig een breder menu en pakken ook kever, worm of
vogel als de muizen even ontbreken.
Brabants Landschap heeft de coördinatie van valbeveili
ging en nestkasten aanleveren en de “uilenmonitor” hou
den ze in de lucht, die wij coördinatoren voeden met onze
broedresultaten.

UILEN en VWG in Oirschot al meer dan
25 jaar

RINUS STERKEN

Woensdagavond 11 mei 2022 vond in Theater De Speel
doos in Vught de symbolische aftrap van het uilenseizoen
plaats. Op deze avond werd terug gekeken op de resulta
ten van het afgelopen jaar 2021 en waren er interessante
sprekers. Dit jaar konden wij elkaar eindelijk weer fysiek
ontmoeten en daar werd door ruim tweehonderd vrijwilli
gers gebruik van gemaakt.
 
Ook onze vogelwerkgroep is van de partij en steekt weer
flink wat informatie op. De steenuilen gaan als een speer
en de kerkuilen lijken goede kansen te hebben, de ver
wachtingen zijn hoog. Deze avond is meestal het startsein
om aan de slag te gaan met controles in het veld.
Maar al snel zal blijken bij de Oirschotse nestkastgroepjes
die hun ronde langs de broedende vogels in de nestkasten
hebben gedaan, dat de verwachtingen niet uitkomen.
Steenuilen paartjes hebben dit jaar veelal kleine legsels
(1-2 ei) en dus ook matig rendement. Normaal is een leg
sel 5-6 eitjes. Toch schiet er dit jaar een paartje bovenuit
met zelfs 6 eitjes die parmantig bebroed werden. Helaas
hoor je dan later dat minstens 2 jonge uiltjes bij het uit
vliegen de straat hebben opgezocht, en auto’s stoppen
helaas nooit. Op een ander adres stopten ze wel omdat
een uiltje in de berm zat. Een paar minuten later werd de
takkeling terug de tuin in gezet omdat daar rustig op
groeien wel kan. Helaas is dan predatie door kraaien of
eksters weer een feit en worden vakkundig de oogjes uit
gepikt. Zo komt het dat (landelijke norm) maar 1,25 jong
per jaar er voor kan zorgen dat de soort blijft bestaan op
die plek. Een legsel van 5 stuks bleek onbevrucht verlaten
te zijn.
 
Eigenlijk moet ik eerst vertellen dat we in Oirschot twee
uilenwerkgroepen hebben die met uilen bezig zijn. Rinus
en Rinus werden ze wel eens genoemd bij de start, die de
kar trokken. Rinus van den Boomen in de Beerzen en on
dergetekende in oud Oirschot. Dat loopt al jarenlang (25
jaar) als een tierelier en houden we nauw contact. Veelal
als er ergens een nestkast bedreigd wordt en we samen op
de barricade moeten om de uilen te sparen uit een ver
bouwing of sloop.

 

Uilenwijsheden 8 november
 
Als afsluiter hebben we dit jaar van Cristien Hermsen en
Anita van Dooren tijdens de lezing van 8 november ge
hoord welke uilen we hier hebben. De avond “wijsheden
van uilen” was in een korte tijd volgeboekt en moesten
we helaas vele mensen nog teleurstellen. 
Tijdens deze avond kwamen nog andere nestvoorzienin
gen aan bod, zoals manden in bomen voor de ransuilen!
En vind je op de meest logische plekken de steenuiltjes
met kort begraasde weilandjes en kleinschalig boerderij
erfjes, deze wormen en kever eters kunnen niks met hoge
vegetatie. De kerkuilen zitten bij ons niet meer in kerken
omdat daar een waar terreur heerst van kauwtjes die
vechten voor zo’n onderkomen. Jaren geleden zijn de ge
bouwen gaasdicht gemaakt. Bij de boeren en buitenlui zijn
wel de kerkuilen aanwezig en schijten de boel onder.
Voor de ransuilen hebben we nog geen goed beeld en heel
soms mag ik er eentje invullen op de broedvogellijsten
van Kampina. Ook de winterslaapplaats is de laatste jaren
niet gebruikt. Dikwijls mochten we in de winter nog win
terroestplaatsen noteren maar dit dus ook niet meer. En
de oehoe is net buiten onze gemeentegrenzen actief en
dus niet als broedvogel wel eens aanwezig. De big 6 zijn
dus in Oirschot de big 5.
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Helaas zijn er in Oirschot nog mensen die uilen in kooien
houden, zoals een tiener die zo gebiologeerd is geraakt en
besluit een Harry Potter-uil in de kooi te gaan houden.
Nog verder gaan de valkeniers die uilen importeren en er
mee kweken om andere kleuren te kunnen laten zien op
hun shows. Gelukkig is daar een landelijke strijd tegen
gaande.
 
Een belangrijk iets wat we voor de uilen kunnen doen is
de rommelige overhoekjes te laten voor wat het is. Niet
alles zo netjes rond het huis opruimen maar juist schuil
plekken maken voor de vogels. Leg snoeimateriaal niet bij
de gemeentewerf op de grote hoop maar maak zelf een
takkenril in je tuin, goed voor velen. Heb je iets meer
ruimte maak dan een muizenruiter en kweek wat ‘snacks’
voor de uilen. Zorg voor kort begraasd grasland zodat de
uiltjes bij de prooien kunnen. Voorkom verdrinken en
maak drinktonnen veilig voor paard en uil. Stop vooral
ook eens als u een uiltje op straat tegen komt, want mee
stal vinden wij ze platgereden in de bermen. En vooral
geef ze rust en de ruimte in uw schuur of op het perceel.
 
Een steenuilpaar heeft een gebied van zo’n 500 mtr rond
om een broedplek of kast. Daar verblijven ze het gehele
jaar door en dus is deze plek “het hele jaar beschermd ge
bied”. De jongen wordt op een gegeven moment de deur
gewezen en moeten zelf een nieuwe plek en partner gaan
zoeken. In die tijd kan je ze overal wel tegen komen en
mag je er gewoon van genieten. Niet meteen roepen om
een nestkast want dat werkt zo niet.
De uilenwerkgroepen hebben afspraken met elkaar ge
maakt en gaan nooit bij een andere werkgroep in het ge
bied hun dingen doen. We komen het nog te vaak tegen
dat er plots weer zo’n ‘decoratie-kast’ is komen hangen
bij iemand die zo nodig de uiltjes (die bij de buren wonen)
in hun tuin willen hebben. Je moet het gewoon niet
willen!

 
Bedreigingen 
Die zijn er zeker ook wel als bijvoorbeeld een boom te
dicht bij het huis is gekomen en/of teveel zonlicht- of
bladverlies geeft. De hovenier moet er maar eens met de
motorzaag in en die uilenkast dan maar weg. Gelukkig
kunnen we dan een oplossing aandragen en zo’n bewoon
de nestkast ergens anders op het perceel hangen. Heerlijk
is het als dat blijkt te werken en een broedsel met jongen
oplevert.
 
Bedreigingen zijn er ook als ergens een subsidiepot is
vrijgekomen en een grondige renovatie op gang wordt
gezet. Dan vliegen we in de pen en hopen op een redelijk
overleg, zoals nu bij de Oude toren in Oostelbeers.
Bedreigingen zijn er ook als plots besloten wordt om ‘die
schijtbeesten’ de deur te wijzen en de opslagschuur en
materieel uit het zicht achter afsluitdoeken of dikke deu
ren te gaan stallen. Dan kunnen we in overleg altijd nog
in de buitenwand een ingang maken die rechtstreeks naar
de kerkuilkast gaat en ze dus niet meer door de schuur
kunnen vliegen.
 
Bedreigingen zijn er ook als een gastgever zijn uiltjes te
vaak verstoren gaat en de hele familie laat mee genieten
van die mooie kleine uiltjes. Dat duurt meestal niet lang
en vertrekt de hele familie steenuil naar veilige oorden.
En vraagt men zich af hoe dat toch kwam. Nou dan moet
je die ladder niet bijna permanent onder de kast hebben
staan, want ook dat valt ons op! Want we kijken veel
vaker vanaf de straat naar zo’n kast dan menigeen door
heeft. Twee keer per jaar staan we op de stoep voor
broedgeval bevestiging en later om de kast schoon te
maken. Drie jaar later is er dan gelukkig toch weer een
uiltje op de kast die het wil gaan proberen met haar part
ner.
Het gaat goed met onze uilen en dat laat de bezettings
kaart goed zien. Helaas delen ze ook mee met de vele vo
gelziekten en onze kundige onveilige leefgebieden.
 
EEN UIL HOORT NIET IN EEN KOOI
DIET MOET KUNNEN VLIEGEN IN DE VRIJE NATUUR
 
 

Steenuil

Kerkuil
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Zeelandtocht 2022
RINUS STERKEN

Al jarenlang gaan we met een klein groepje mensen naar
Zeeland om daar de andere vogelsoorten te bewonderen.
De grootse aantallen en vele soorten in een andere omge
ving. Henk van Straten had al een voorverkenning gedaan
en kent de plekjes op zijn duim. Onze reis ging deze keer
eerst naar Oude Tonge en daar proeven we de zonnige
weidse watervlakten van de Krammer. Vele soorten heb ik
kunnen noteren op mijn vogellijst zoals de middelste en
grote zaagbekken en de ijsvogel in het sluisje, en we gaan
weer door en komen langs een kijkscherm aan de Slikweg,
de eerste soorten met honderden in plan tureluur.
 
En dan door naar de Brouwersdam waar we steevast de
zeehonden zien duiken naar de vissen die de brouwer
spuisluis zijn doorgekomen. Dan door naar het kite-
strand voor een plaspauze want er zijn ook vrouwelijke
vogelaars bij. Dan weer door op de dam naar parkeer
plaats “t Gorsje strand. Hier valt het wat tegen met de vo
gels en ook de kuifaalscholver laat zich niet zien.
 
Dan staat de Plompe toren op het lijstje en hopen we op
de velduilen, maar ook die zijn er niet of laten zich niet
zien. Toch zijn er vele ganzen en andere watervogels. Dan
terug naar Plan tureluur en komen we langs de Heeren
keet. Hier toch weer de watersnippen, smienten en meer
koeten, de lepelaars en de kluten, de knobbelzwanen en
zowaar ook twee zwarte zwanen, de bergeenden en ture
luur, en vele anderen.
Dan langs het watersnoodmuseum waar we uitkijken op
weer het wassende water, het is opkomend tij en dus
loopt het Mastgat langzaam weer vol en komen de vogels
meer naar de oevers. Een boeiend fenomeen als je ziet dat
jij lopende over de dijk de vloed niet kan bijhouden en de
‘waterbak’ vol stroomt.
 
Dan betrekt de lucht en is de zon even niet meer zo mooi.
Er waait een kil windje en dus is het tijd om naar huis te
gaan dan maar, tot volgend jaar!
 
Op de teller stonden 77 verschillende vogelsoorten en
weer de zeehond.

foto Mieke Bressers

foto Rinus Sterken

MAUREEN LAMBERTS

Na twee jaar kon de Zeelandtocht eindelijk weer door
gaan! Als net gestart lid van de vogelwerkgroep mocht ik
mee. Het weer bleek ondanks mindere vooruitzichten, he
lemaal mee te werken. Het was helder, er was veel zon
met een frisse wind, kortom een speciale " vakantiedag"
aan zee!
We zijn begonnen met spotten in Oude Tonge; de eerste
bijzonderheid, voor een aantal van ons, was een flitsend
ijsvogeltje dat in de diepte onder ons door vloog. Er waren
meer bijzondere vogels, maar ik mocht mee schrijven en
heb daardoor niet alle vogels helder voor ogen. Dat turven
en schrijven leidde ertoe dat we aan het eind van de dag
zo'n 75 verschillende , grotendeels water-, vogels hebben
gezien!
Ook de Brouwersdam werd aangedaan, picknick met
weids uitzicht op zee en surfers. Een parmantig steenlo
pertje dribbelde voor onze voeten, een zeehondje knikte
ons toe vanuit de verte, en talloze watervogels werden
gezien en benoemd.
Een volgende spotplek was de dijk op Schelphoek (?) Witte
en zwarte zwanen, majestueus, de eidereend, kleine zil
verreigers, die overigens wit zijn, diverse soorten ganzen,
lepelaars met de kenmerkende gele vlek op de snavel,
grutto's en wulpen, tureluurs, strandlopers ... 

Als laatste zijn we voorbij het Watersnoodmuseum in Ou
werkerk op de dijk gaan spotten, dáár eindigde de dag
glorieus. Rode ondergaande zon, opkomend getij over de
smalle zandbanken, rijen en rijen strak gelijnde watervo
gels, honderden vogels,  die meebewogen op het wassen
de water. Strandlopers, goudplevieren, kanoeten en vele
anderen.
Een prachtige afsluiting van een heerlijke dag Zeeland!
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en 50% glas wordt gehaald. Het mooiste van alles is ech
ter, dat er een kwaliteitsslag gemaakt wordt voor het wild
in het gebied. Je moet dan denken aan ree, vos, marter
achtigen, eekhoorn, konijn en in het bijzonder de das. Dit
zeldzame dier kwam al voor in de Mortelen en Kampina
en was sporadisch gezien op de Oirschotse Heide. Zeer re
cent hebben dassen via een waterbuis onder de A58 vanuit
de Oirschotse Heide de weg gevonden naar de bossen aan
de noordkant van de snelweg. Inmiddels hebben deze
dassen burchten, pijpen en latrines gegraven in de Kem
merbossen bij het Laco zwembad en bij het Border bos
(voorheen Paters Kuiltje).
 
We overlegden met Rijkswaterstaat over de vrijwarings
zone van 35 meter langs de A58, om hier een ecologische
verbindingszone te realiseren. Buurtgroep de Kemmer, De
Stichting Behoud Erfgoed Oirschot en IVN Oirschot parti
ciperen al vanaf het prille begin bij de ontwikkeling van
dit zonnepark en zij zetten hun gebiedskennis en ecologi
sche expertise in, om met de landschapsarchitect van TP-
Solar, de ecologische zone zo robuust mogelijk te ontwer
pen. Een grote variatie aan vruchtdragende bomen en
besdragende struiken vullen straks de ruige ecozone en de
struwelen en houtsingels. Samen met de waterloop en de
salamandervijver in het Border Bos, wordt een ideale ha
bitat en foerageergebied voor het wild gecreëerd.
 
Kortom: dit is een mooi voorbeeld van geslaagde partici
patie vanaf de voorkant van een ontwikkeling, waarbij alle
belanghebbenden goed samen werken voor een resultaat
waar we allemaal trots op zijn.
Oirschot, ondernemend, monumentaal en groen, waar
mens en dier zich thuis voelen!

Zonnepark
Kriekampen krijgt
robuuste ecozone
CEES OUWERKERK EN MARTIJN VAN DE SCHOOT

De energietransitie wordt steeds zichtbaarder, niet alleen
op de daken van veel Oirschotse gebouwen en huizen,
maar vanaf 2024 ligt er een grootschalig zonnepark op de
schrale ontginningsakkers bij Kriekampen in de Kemmer.
De opbrengst van het zonnepark zal even groot zijn als
het jaarlijks energieverbruik van zo’n 7.000 huishoudens
in Oirschot.
 
Dankzij een voorspoedige samenwerking tussen pro-ac
tieve lokale ondernemers in de Kemmer, de Nederlandse
Zonnepark ontwikkelexpert TP-Solar, de gemeente Oir
schot en drie leden van het Groenplatform Oirschot
(Buurtgroep de Kemmer, De Stichting Behoud Erfgoed
Oirschot en IVN Oirschot), wordt Zonnepark Kriekampen
toonaangevend in vele opzichten.
 
Op de akkers in de boskamers, waarin de vijf zonnevelden
komen te liggen, worden geen gewasbeschermingsmid
delen en kunstmest meer gebruikt en wordt er geen
grondwater meer onttrokken voor beregening. Er komen
bloemrijke en kruidenrijke mengsels onder en naast de
panelen, die mede beheerd zullen worden door een
schaapherder. Een nieuw struinpad gaat ervoor zorgen,
dat de zandpaden die nu doodlopen tegen de A58, straks
verbonden zijn, waardoor de bewoners van de toekomsti
ge nieuwbouwwijk in de Kemmer een zacht uitloopgebied
hebben naar de Aarlesche Heide. 
 
TP Solar staat bekend om zijn groene landschappelijk in
passing, er werd een extern ecologisch onderzoek gedaan
en ook wij hebben vanuit IVN Oirschot het gebied geana
lyseerd. Voor dit project ontstaat een zogenaamde Saldo
‘0+’ situatie, oftewel natuur en milieu gaat er bij het pro
ject op vooruit. Ook het fiftyfifty principe van 50% groen

Plattegrond ligging Zonnepark Kriekampen

De uiteindelijke plattegrond van het Zonnepark Kriekampen met vijf velden met

panelen

Op deze akker komt het zonneveld dat afgeschermd wordt van de A58 door een

ecozone
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LIA ADRIAANS

Donderdag 3 november kwam er bij mij een man aan de
deur die op zoek was naar de Aziatische hoornaar. Deze
wespensoort is een zeer agressieve exoot die sinds kort in
ons land is. René Janssen, zo heet hij, bleek voor Provincie
Brabant op zoek te zijn naar deze nog zeldzame wesp en
vooral naar het nest. Alle nesten worden verdelgd om te
voorkomen dat de koninginnen uitvliegen om weer nieu
we nesten te creëren. Het is namelijk zo dat een nest in
staat is om tot 12 kilo insecten te verorberen. Elk nest
brengt zo'n 150 koninginnen voort, die ieder weer een
nieuwe kolonie kan beginnen. Een ware invasie. 

De hoornaar is wat kleiner dan de Europese hoornaar,
heeft een zwart borststuk en stuitje en uiteinde van poten
zijn geel. Één nest is dus in staat vele insecten per jaar te
verorberen, waaronder veel honingbijen.

René had wat wiekpotten opgehangen, waar de hoornaars
kwamen drinken van een mengsel van bier, wijn en sui
ker. Door te timen hoe lang een hoornaar wegbleef (voor
af had hij deze al gemerkt met een roze stip) kon hij bere
kenen hoe ver het nest er vandaan zou zijn. De vliegroute
werd met een verrekijker geconstateerd. Vrij snel daarna
vonden we het nest hoog in een beuk in een achtertuin.
Een bol zo groot als een skippybal. Wat een kanjer!
Samen met enkele imkers werd het nest verdelgd met
kiezelwier, oftewel Diotomeeenaarde, een natuurlijk pro
duct.

Na een week werd ik gebeld met de vraag of ik nog eens
wilde gaan kijken of er activiteiten bij het nest waren. Op
de wiekpotjes zag ik alweer 5 werksters. Geen goed teken.
En jawel, ook bij het nest werd weer gevlogen. Deze werd
nogmaals vernietigd. René vreesde nu toch voor nog een
tweede nest. Dat werd opnieuw een zoektocht. Na enkele
dagen werd er nog altijd gevlogen op de wiekpotten. Het
is nog niet voorbij.... 

Toch ging ik ook nadenken door dit voorval: waarom is dit
insect hier? Gewoon import? Is het de klimaatverande
ring? Is het de te grote hoeveelheid honingbijen in ons
land? Sorry hoornaars. Maar 150 x 12 kg insecten opvreten
is me toch te veel. 

Op zoek naar de Aziatische hoornaar
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Even voorstellen
Beste natuurvrienden
 
Als nieuw lid is mij de kans geboden om mij kort aan u
voor te stellen. Veel mensen kennen mij waarschijnlijk
door mijn vroegere activiteiten als correspondent voor
Weekjournaal en het Eindhovens Dagblad. Ik ben al gerui
me tijd met pensioen en houd veel van reizen. Ik heb van
jongs af aan interesse gehad in vogels en (tuin)planten.
Geregeld las ik in de lokale media over activiteiten van het
IVN maar aanmelden als lid is er niet eerder van geko
men. Mijn eigen tuin aan de rand van de wijk de Notel is
een klein vogelparadijsje waar ik dagelijks van geniet. Ik
hoop binnen de vereniging nog veel bij te leren over onze
flora en fauna en vooral over alles wat hier in de buurt 
rondvliegt.
 
Met vriendelijke groet
Kees Smits

Vogelcursus 2022
Omdat ik met vervroegd pensioen ben gegaan heb ik meer
tijd om mijn hobby’s op te pakken. Natuur is daarin heel
belangrijk dus lid van IVN geworden en de vogelcursus
gaan volgen.
De cursus bestond uit 2 theorie avonden en 3 excur
sies. De eerste avond bestond voornamelijk uit kennisma
ken en basis wetenswaardigheden zoals wat voor verre
kijker en wat we zouden kunnen verwachten van de cur
sus, ook een map met inhoud.
De excursies waren vooral leerzaam doordat er ervaren
vogelaars meeliepen, die alle verschillende kwettertjes en
piepjes herkenden van de diverse vogelsoorten. Dit is voor
mij wel een ”dingetje”. Het zien daarentegen dat ging
goed, maar welke vogel is het dan?
Daarom een app gedownload en een vogelboekje gekocht
voor naslag. De excursies gingen naar Het Beerzedal, De
Mortelen, en Hemelrijken .
Ik wist niet dat er zoveel mooie vogels in onze nabijheid
wonen roodborst tapuit, gele kwikstaart, blauwborst (nog
nooit eerder gezien)
 
De tweede theorie avond was er een met een test met
plaatjes en geluidjes dit was moeilijker dan gedacht.
Al met al zeer geslaagde cursus en nu aangesloten bij de
werkgroep dus al meerdere keren mee de natuur in ge
weest.
Noot: Om de diverse soorten nog beter te herkennen zou
het fijn zijn voor herhalingen van de geluiden en plaatjes
bv door tijdens de maandelijkse bijeenkomsten een soort
leermoment te creëren
 
Rianne

 
Vogelcursus IVN Oirschot 2022
 
Dit voorjaar werd er door de vogelwerkgroep van IVN Oir
schot een vogelcursus gegeven. Een cursus voor de begin
nende vogelaar, of iedereen die op wat voor manier dan
ook geïnteresseerd is. 
Aan interesse geen gebrek, er was een mooie club mensen
verzameld die met veel zin op de eerste theorie avond
verschenen. De cursus bestond uit 2 theorie avonden bin
nen, en 3 veldlessen op locatie.  
Elke locatie heeft zijn eigen biotoop met de daar in voor
komende vogels. Zo zijn we in het gebied watermolen/
beerzedal (water/weide/akker vogels) geweest, hemelrij
ken/oirschotse hei (bos/heide vogels)  en zwarte voor
ten/mortelen (tuin/park vogels). Elke les werd begeleid
door verschillende leden van de vogelwerkgroep die pro
beerden hun kennis over te brengen op de cursisten.  Er
viel veel te zien en ontdekken door de verrekijkers en te
lescopen! Alle vogels die gespot werden die dag werden
genoteerd en in een overzicht gezet. 
 
We leerden vogels herkennen aan hun uiterlijk, het vlieg
beeld maar ook aan hun zang of roep. Al met al een zeer
interessante cursus, waarbij we ook tot de conclusie kwa
men dat we nog veel te leren hebben in vergelijking met
de doorgewinterde vogelaars van de vogelwerkgroep die
dit jaar overigens 25jaar bestaat!! 
 
Op de laatste theorie avond kregen we namens het IVN
Oirschot nog een mooi getuigschrift uitgereikt!  Enkele
cursisten (waaronder ik zelf) zijn na de cursus lid gewor
den van de vogelwerkgroep. Kortom zeer de moeite waard
en complimenten aan de heren die cursus verzorgd
hebben!
 
Luuk van Ham

grote specht

vink
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Lia Adriaans

Henk Verbeek

Jet van Kempen

Freek Kemps

Gert de Groot

Jan Ewalds

Fotowerkgroep IVN Oirschot
FREEK KEMPS

Hierbij een greep uit onze foto’s van de herfstwandeling die we in september bij de H Eik hebben gelopen. Ondanks het
feit dat er in de herfst niet heel veel moois te zien is hebben we weer schitterende foto’s weten te maken. In januari
gaan we weer op pad voor onze winterwandeling. Voor diegene met ons mee zou willen gaan doen hebben we nog
plaats voor drie nieuwe leden, dus meld je aan, je bent van harte welkom. 
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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.

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!

foto achterzijde: Emile van Loon

januari      

17 januari dinsdag 20.00  Lezing: Ecologisch bermbeheer

24 jan – 2 febr.     Scholententoonstelling voor alle scholen in de 
gemeente

29 januari zondag   13-16.00 Tentoonstelling: open dag scholententoonstelling

februari      

  7 februari dinsdag 20.00  Lezing: Water: toen, nu en later

12 februari zondag   9.45 Wandeling: Blind date

maart      

  8 maart woensdag 20.00  Algemene Leden Vergadering

14 maart dinsdag 20.00  Lezing: Zoogdieren en andere schepselen

19 maart zondag   9,45 Wandeling: Voorjaarsbloeiers in de Mortelen

23 maart donderdag   9.45  Natuurwandeling in en om Oirschot

Activiteiten IVN Oirschot 
 

Gert de Groot

Lia Adriaans

15IVN Oirschot




