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Vergeet Mij Niet
 

Plukjes natuur
 
Plukjes natuur, we genieten ervan. Onze eigen Kampina, de Oirschotse en
Strabrechtse heide, de Mortelen… heerlijk om in te wandelen, fietsen,
kortom buiten zijn en genieten. De provincie Noord-Brabant zet een rem
op vergunningen om de vele plukjes natuur die de provincie rijk is, te be
schermen. Een mooie stap in de richting van het bewaken van onze biodi
versiteit.
 
Plukjes natuur vinden we nu ook in het centrum van Oirschot, tenminste
als het aan de initiatiefnemers geveltuin project centrum Oirschot ligt. Kir
sten Sangster vertelt erover in deze Vergeet mij niet. Zo ook Leni Crefeld
die zich voorstelt als ‘greenkeeper’, benieuwd wat dat is…
 
Elly Pouwels ging in West-Brabant aan de slag met ook weer een mooi
plukje natuur. Martijn van de Schoot verdiepte zich (niet letterlijk) in
plukjes die dieren achterlaten in de natuur, welk luchtje zit daar aan? Diny
en Leo van de Laar en de vogelwerkgroep bouwden met enthousiaste kin
deren een hele schare nestkastjes, kunt u ze vinden onderweg tijdens een
wandeling? En natuurlijk starten we weer met uitdagende natuurcursus
sen. Waar wilt u meer van leren?
 
Ooit gestart met de IVN cursus scharrelkids, daarna slapend lid met af en
toe een wandeling en/of lezing. De lente begint, tijd om uit de slaapstand
te komen. Ik ben blij vanaf nu samen met Jeann, Frans, Loek en Freek een
bijdrage te mogen leveren als nieuw redactielid van dit mooie blad. Plukjes
natuur, ik pluk een vergeet me nietje (ook al bloeien ze nu niet ;-) ) Ik
wens u vele plukjes natuur én veel leesplezier!
 
Met een pluk de dag groet,
Isabella de Boer-Verheijen
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Van de bestuurstafel
LOEK KUPERUS, VOORZITTER

Als u dit stukje leest is de Algemene Leden Vergadering
achter de rug. Adrie en Jack zijn afgetreden (nogmaals
dank voor jullie inzet). Hun plaatsen zijn ingenomen door
Petra Koning en Miranda Goutziers, die we van harte wel
kom heten.
 
IVN Oirschot is 2023 gestart met een optimistisch gevoel
over dit nieuwe jaar. De publieksactiviteiten zijn groten
deels gepland, de werkgroepen zijn weer actief en er staan
weer diverse speciale zaken in de steigers. Er zijn al enke
le leuke lezingen en wandelingen geweest. De nieuwe
website is eindelijk in de lucht en de nieuwsbrief heeft het
ontwerp van de landelijke IVN overgenomen. En de acties
ter verbetering van de biodiversiteit van werkgroep Na
tuurBelangen beginnen steeds beter te lopen.
 
Helaas heeft de werkgroep amfibieën besloten te stoppen.
We gaan kijken of we een alternatief hiervoor kunnen op
richten. Zie de oproep hieronder.
 
Voor de redactie hebben we een opvolger voor Riky ge
vonden: Isabella de Boer-Verheijen. Ze heeft al enkele
leuke ideeën geopperd voor de komende edities. Van harte
welkom en veel succes!
 
Het overleg met collega IVN’s in onze regio Het Groene
Woud verloopt steeds beter. En Jack van Nunen is voor
onze regio nu afgevaardigde naar de Landelijke Raad. Dit
is het bestuursorgaan van de landelijke IVN.
 
Al met al kijk ik reikhalzend uit naar de komende maan
den. Niet alleen voor alles wat we als IVN doen, maar na
tuurlijk ook gewoon omdat het weer lente wordt.

Oproep werkgroep Waterleven
 
Helaas is de werkgroep Amfibieën opgeheven. Maar we zijn aan het kijken of we een nieuwe werkgroep kunnen
opzetten met als titel: Waterleven.
 
Hierbij kun je denken aan amfibieën, maar ook aan bijvoorbeeld waterplanten, vissen, kleine waterdiertjes of in
sectenlarven.
 
Martijn van de Schoot heeft toegezegd te willen helpen met het opstarten. De werkgroepleden bepalen uiteraard
samen waar zij aandacht aan willen besteden en in welke mate. Je kunt iedere week een activiteit hebben maar
ook samen besluiten om 4x per jaar in poelen te gaan scheppen (in overleg met de eigenaar) om te inventarise
ren wat er zoal in leeft. 
 
We zoeken mensen die willen helpen deze werkgroep vorm te geven. Wie doet mee? Lijkt het je leuk je kennis
van het waterleven te verbreden bel dan vrijblijvend met Loek (06 13861373) of mail naar info@ivn-oirschot.nl.
 
PS. Heb je interesse in een andere nieuwe werkgroep (zoogdieren bijv.) meld je dan ook. Dan kunnen we kijken
of die op te zetten is.

De stramme botten kunnen wel wat extra warmte gebrui
ken. En de natuur ontwaakt langzaamaan en krijgt weer
kleur op het gezicht. Het wordt tijd om te wandelen of
fietsen en al dat moois te bewonderen.
 
En laten we hopen dat de natuur op zijn minst stand
houdt en hopelijk verbeteringen kan laten zien in omvang
en biodiversiteit. Zo las ik kortgeleden een hoopvol stukje
in mijn krant over de kwabaal, die nog maar op enkele
plaatsen in ons land voorkomt, maar wel terug is in de
Beerze door de maatregelen die zijn genomen. En zo hoor
je soms ook andere positieve geluiden.
 
Tot slot hoop ik dat we komende periode vorderingen
kunnen maken met een aantal ideeën waaraan wij (mee)
werken zoals een aangepaste bomenroute en de plaatsing
van paaltjes met QR codes voor extra informatie bij inte
ressante bomen, insectenhotels voor de ommetjes van
buurtvereniging de Nachtegaal, natuureducatie bij een op
te richten klimbos in het Kemmergebied (initiatief Kem
penhorst College) en de organisatie van de 1e prijsuitrei
king van plan Hommel van IVN Brabant.
 
Ik wens iedereen een mooie en natuurrijke lente toe!

Foto Ineke Conijn
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IVN CURSUS bijen, hommels,
zweefvliegen en andere bestuivers
IVN Oirschot is voornemens in de vroege zomer van 2023 een cursus “Bijen, hommels, zweefvliegen en andere 
bestuivers” te organiseren.

Als we aan bestuiving denken, dan blijft het bij velen vaak
beperkt tot de bekende honingbij. Maar naast de honing
bij komen in Nederland meer dan 300 andere bijensoorten
voor, meestal solitaire bijen. En ook hommels, zweefvlie
gen en andere insecten spelen hun rol in de bestuiving. Zij
zullen tijdens de cursus zeker ook aan bod komen.
 
De cursus wordt verzorgd door Pieter van Breugel. Hij is
een autoriteit waar het gaat om solitaire bijen. Hij houdt
zich al jaren bezig met het bestuderen van deze dieren en
is de Nederlandse expert op gebied van insectenhotels.
Auteur van het boek ‘Gasten van bijenhotels.’ Hij geeft
regelmatig lezingen en cursussen over wilde bijen en hun
verwanten. Voor de KNNV Uitgeverij schreef hij 'Basisgids
Wilde bijen'.
 
De cursus bestaat uit vier binnenlessen en een excursie.
De lesavonden zijn op de donderdagen 29 Juni en 6 - 13
en 20 juli, telkens van 19.45 tot 21.45 uur in museum de
Vier Quartieren, Sint Odulphusstraat 11, 5688 BA Oirschot.
De excursie op zaterdag 15 juli van 9.30 tot 12.00 uur. Er is
plaats voor maximaal 25 cursisten.  Tronkenbij Heriades truncorum op jakobskruiskruid. foto P. van Breugel

 
De kosten bedragen € 50 voor IVN leden en € 65 voor niet
IVN leden.
 
Inschrijven voor deze cursus kan nu door een e-mail te
sturen naar cursussen@ivn-oirschot.nl

Terugblik
LOEK KUPERUS

In deze nieuwe rubriek geven we een korte terugblik op de
activiteiten die we in het afgelopen kwartaal georgani
seerd hebben.
 
In december ging de filmavond helaas niet door. De
snertwandeling ging wel door. We hebben met zo’n 20
deelnemers heerlijk gewandeld op de Kampina met als
beloning een heerlijke kop snert bij Arbeid Adelt.
 
In januari hebben we Frank Verhagen van de gemeente
Eindhoven uitgenodigd voor een inspirerende lezing over
ecologisch bermbeheer en het bevorderen van biodiversi
teit. Door de aanwezigheid van gemeenteambtenaren en
vertegenwoordigers van enkele politieke partijen en de
inzet van werkgroep NatuurBelangen krijgt dit zeker een
vervolg in onze gemeente.
 
In januari was na drie jaar weer de scholententoonstel
ling, ditmaal over kleuren in de natuur. Plm. tien school
klassen hebben zich verwonderd en iets geleerd over de

functie van kleuren. Met dank aan de vele vrijwilligers die
geholpen hebben bij de begeleiding. Op de Open Middag
van deze tentoonstelling waren er zo’n 35 kijkers aanwe
zig, een mooi resultaat!
 
De lezing over water in februari door Wil Borm was met
ruim 40 toehoorders ook een groot succes. Wil wist de ge
schiedenis van Nederland Waterland en de mogelijke op
lossing voor de toekomstige problemen op een toeganke
lijke en aansprekende manier over te brengen.
 
Verder hadden we in februari nog een natuurwandeling op
landgoed Baest. Onze IVN gidsen Lia Adriaans en Petra
Koning vertelden de 25 deelnemers over de verschillende
manieren waarop flora en fauna de winter overleven.
 
Tot slot werd op 5 maart op inititaief van IVN Oirschot en
IVN Best de nieuwe prachtige film 'Onder het Maaiveld'
vertoond in BioBest. Een groot succes: de bioscoop was
uitverkocht.
 
De lezingen van Frank Verhagen en Wil Borm zijn terug te
vinden op ons IVN YouTube kanaal. 
Informatie over onze activiteiten kun je vinden op de
website van IVN Oirschot. We hopen je snel te zien bij een
van onze komende activiteiten!
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ELLY POUWELS

Sinds onze dochter Fien werkzaam is bij Brabants Land
schap opende zich voor deze moeder een heel nieuw ter
rein voor vrijwilligerswerk. Want natuurlijk kreeg ik re
gelmatig leuke ‘vacatures’ voorgehouden, die goed zou
den passen in mijn interessesfeer: planten in al hun
breedte. Het kwam er alleen niet zo gauw van, want werk,
want eigen tuin, want IVN-zaken.
 
Maar zo op een vroege ochtend, telefoontje. Of ik wou in
springen bij een uitlevering van plantgoed van ErvenPlus
op de Pannenhoef? Nou, ErvenPlus kende ik wel, immers
ook wij kregen een aantal jaren geleden een flinke hoe
veelheid bosplantsoen aangeboden via dit biodiversiteits
programma van provincie en gemeente. Maar die Pan
nenhoef, die kende ik niet. Met onze plantenwerkgroep
blijven we toch veelal binnen Het Groene Woud. Dus ja, ik
ga mee. 
 
Die Pannenhoef is een gebied tussen Etten-Leur en Zun
dert, gevormd door eeuwenlange turfwinning. Toen de
turf weg was bleef een gebied van moerassige hei over,
doorsneden door vele tientallen turfvaarten. In de loop
van de 19e en vroeg 20ste eeuw werd de boel -naar goed
gebruik destijds- ontgonnen tot landbouwgebied, met
bijbehorende ontwatering en verkaveling. Nadat het Bra
bants Landschap in 1970 eigenaar werd is veel gedaan aan
natuurherstel. Uiteindelijk is het waterpeil er dusdanig
verhoogd dat ook veel vennen zijn teruggebracht en daar
mee de oorspronkelijke flora van waterpostelein, vlotten
de bies, ondergedoken moerasscherm, drijvende water
weegbree, blauwe zegge, ongelijkbladig fonteinkruid,
moerashertshooi, pilvaren, moeraswolfsklauw, blauwe
knoop en teer guichelheil (waarvoor ik graag door de
knieën ga).
 
Maar ja, dit was winter en al die flora, daarvoor zal ik een
keer moeten terugkomen in mei/juni.
Nu was het vooral een kwestie van bundelen en inkuilen
van bosplantsoen voor de ophaaldag waarop dus deelne
mende particulieren hun bundel struiken komen ophalen

Teer guichelheil, foto Noortje Buddingh

ter verfraaiing maar vooral ter verbetering van hun erf.
Kleine bijdrage aan (het opplussen van) de biodiversiteit.
Zo ziet dat eruit.
 
Het was een heerlijke actieve dag,  Elly Pouwels
coördinator plantenwerkgroep IVN-Oirschot

Erven Plus Pannenhoef

Sociale vogels
 
Het roodborstje op het dak twittert:
de lente breekt aan
prompt zocht de lijster op het internet ruim baan
 
Ze moest immers op zoek naar nestmateriaal
de vlaamsche gaai zet gauw haar blog viraal
 
Op Funda zoekt de zwaluw een huiselijk stulpje
van de koekoek krijgt hij later wel een hulpje
 
De specht kondigt haar eigen TikTok kanaal aan
de kraai geeft een slechte comment; nee, niet zijn
beste kompaan
 
Via Tinder vindt de ooievaar een metgezel
op hoge poten vormen ze een mooi stel
 
De kraai post een bericht op LinkedIn
deze slimmerik spant  dit netwerk voor zijn woning
 
De pauw ziet zichzelf graag op Facebook
z’n veren pal overeind voor een coole look
 
De slechtvalk is meer van het snelle werk
een snapchat sturen is zijn stijlkenmerk
 
De kromsnavel heeft het druk op whatsapp
deze sociaal gevleugelde heeft zo zijn uitlaatklep
 
De vogels en onze sociale media
ach… ze doen het op hun fluitje na!
 
Isabella de Boer-Verheijen
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Biodivers Oirschot 
MARTIJN VAN DE SCHOOT

We zijn als IVN’ers veel bezig met en in de natuur. We
kijken naar het landschap, maken foto’s en laten anderen
deze natuur ontdekken. Een aantal van onze werkgroepen
houdt zich bezig met specifieke soortgroepen, zoals vo
gels, paddenstoelen, insecten en planten. Het leren her
kennen van soorten wordt veel geoefend. Dit wordt ge
bruikt om in kaart te brengen waar welke soorten voorko
men. Organisaties als SOVON en FLORON gebruiken deze
informatie om bij te houden hoe het met bepaalde soorten
gaat. Daardoor valt het snel op als b.v. een bepaalde vogel
ineens veel minder aanwezig is en kan worden gezocht
naar de oorzaak. Op deze manier proberen we alle soorten
in onze veranderende wereld te behouden. Alle levensvor
men bij elkaar in een bepaald gebied noemen we de biodi
versiteit.
 
De biodiversiteit is een belangrijk onderdeel van de na
tuur. Natuur met een grotere biodiversiteit is gezond.
Hierdoor kan het beter schokken weerstaan. Dat is onder
andere belangrijk bij klimaatverandering. Ook zorgt de
biodiversiteit voor onze voedselzekerheid. Veel van onze
gewassen worden bevrucht door bestuivers en zonder de
bestuivers zullen we het zonder appels, kersen en bosbes
sen moeten doen. Daarnaast zorgt de biodiversiteit voor
schone lucht en schoon water en zorgt het voor natuurlij
ke ongediertebestrijding op gewassen.

 
Als we de biodiversiteit willen beschermen, moeten we
natuur beschermen. In Oirschot hebben we prachtige ge
bieden als de Mortelen, de Oirschotse en Landschotse
heide en het beekdal van de Beerze. De bescherming van
de natuurgebieden zelf blijkt echter niet voldoende te zijn,
want dingen die buiten de grenzen van de natuurgebieden
gebeuren hebben ook effect. De natuurgebieden hebben
last van pesticiden, grondwateronttrekking, stikstofuit
stoot en klimaatverandering. De gevolgen hiervan trekken
helaas diep de natuurgebieden in en tasten de biodiversi
teit aan. Om de natuur goed te kunnen beschermen moet
daarom ook buiten de natuurgebieden worden gekeken,
en kan dit effect hebben op het landelijk beleid. Door stik
stofuitstoot vormde zich zelfs een crisis.
 

Ook IVN Oirschot doet steeds meer om biodiversiteit in de
gemeente te behouden en verbeteren. De werkgroep Na
tuurBelangen kijkt momenteel samen met de gemeente
naar de mogelijkheden voor nieuw, natuurvriendelijk
bermbeheer. Met een minder intensief, en daardoor goed
koper bermbeheer kunnen de Oirschotse bermen een
echte biodiversiteitshotspot worden.
 
Meer weten over biodiversiteit? Op de website van IVN
Nederland staat de online cursus “Biodiversiteit, de ba
sis”. Ga naar de website van IVN Nederland, kies “leren
over de natuur”, vervolgens “online cursussen”.
 
Volg de cursus en word een echte expert.

7IVN Oirschot



Dieren en hun poep 
MARTIJN VAN DE SCHOOT

In de natuur heb je producenten, consumenten en redu
centen. Producenten zijn de basis van de voedselketen en
maken van mineralen meer complexe stoffen zoals sui
kers. Hiervoor gebruiken ze zonlicht (fotosynthese).
Vooral planten en algen zijn producenten. Consumenten
maken zelf geen nieuwe stoffen uit mineralen. Zij zijn
hiervoor afhankelijk van de producenten. Ook kunnen
consumenten andere consumenten eten. Als laatste heb je
de reducenten. Dit zijn vooral bacteriën en schimmels. Zij
breken de suikers en andere complexe stoffen weer af tot
mineralen. Reducenten zorgen er dus voor dat planten
weer voeding hebben. Met die laatste stap is de kringloop
rond.  
 
Een belangrijke taak van de reducenten is het afbreken
van de poep van dieren. De poep bestaat uit moeilijk te
verteren materialen. Het is het dier namelijk niet gelukt
om die stoffen op te nemen. De reducenten kunnen hier

dus mee aan de slag. Om het af te breken worden ze ge
holpen door afvaleters, zoals vliegen, kevers, slakken. Zij
eten de poep, en knippen het daarbij tot nog kleinere
stukjes. Daardoor wordt het makkelijker voor bacteriën en
schimmels om te verwerken. 
 
De bacteriën en schimmels zien wij normaal gesproken
niet. Maar soms heb je geluk! Een aantal schimmels vor
men namelijk paddenstoelen. Er zijn tientallen padden
stoelen, zoals het klein mestplooirokje en het paarden
vijgbreeksteeltje, die alleen op poep groeien. De insecten
en paddenstoelen zijn heel gevoelig voor gif en medicijn
resten. Natuurbeheerders vinden het daarom belangrijk
dat hun paarden en koeien geen antibiotica of ontwor
ming krijgen. Als die stoffen te veel in de poep zit kunnen
de afvaleters en reducenten niet overleven in de poep.
“Schone” poep is belangrijk. Het gras rond de koeienvlaai
is dan extra groen! 
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Binnenactiviteit van
de Jeugd IVN
DINY EN LEO VAN DE LAAR

Binnenactiviteit van de Jeugd-IVN met een staartje
 
Op woensdag 11 januari kwamen we met onze jeugdleden
weer bij elkaar. Deze keer voor een binnenactiviteit in
buurthuis het Puntje.
 
Van onze gemeente mochten we bouwpakketten aan
schaffen van vogelnestkastjes, met de bedoeling die op te
hangen om de processierupsen te bestrijden.
We hadden de kinderen gevraagd om een hamer en een
nijptang mee te nemen. Enkele enthousiastelingen 
brachten zelfs een complete gereedschapskoffer mee!
Het viel nog niet mee om de nestkastjes in elkaar te tim
meren, maar met wat hulp kreeg iedereen dat toch voor
elkaar.
 
Behalve het timmeren waren er nog twee activiteiten deze
middag.
Aan de voorzijde van het nestkastje  werd door de kinde
ren  het IVN-logo ingebrand met een brandstift. Op de
achterkant brandden ze hun naam in en mochten ze zich
uitleven.
 
Op de derde post lijmden ze dennenappels rondom een
boomschijfje. Die dennenappels werden daarna gevuld
met vogelpindakaas en vogelzaad.

 
De nestkastjes gingen niet mee naar huis, maar die wer
den op 22 januari samen met enkele leden van de Vogel
werkgroep opgehangen: tien in de Kanaalzone en negen
aan de Kempenweg tegenover de brandweerkazerne en in
de buurt van basisschool de Korenbloem.
Gelukkig konden er toch nog vier jeugdleden meehelpen
in deze drukke voorjaarsvakantie. Om de beurt beklom
men ze de ladder om de huisjes tegen de boom te schroe
ven of te spijkeren.
In het najaar gaan we samen met de Vogelwerkgroep de
kasten controleren en schoonmaken.

 
Tot slot aten we samen nog een lekker softijsje!
Dit was een fijne samenwerking tussen Jeugd-IVN en
Vogelwerkgroep!
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• Heb jij ervaring met het begeleiden van kinderen?
• Wil je jouw liefde voor de natuur met hen delen?

Dan is vrijwilliger worden bij Het Bewaarde Land iets voor jou!

Kinderen begeleiden in de natuur

Wil je meer weten?

www.hetbewaardeland.nl hetbewaardeland@ivn.nl

Wat is Het Bewaarde Land?
In Het Bewaarde Land, een natuurbelevingsprogramma van IVN 
Natuureducatie, verkennen kinderen uit groep 5 en 6 de natuur tijdens drie 
volle dagen in drie achtereenvolgende weken. Als vrijwilliger begeleid je een 
klein groepje tijdens hun avonturen. Je stimuleert de kinderen open te staan 
voor wat ze in de natuur kunnen waarnemen en ervaren. Zo help je hen een 
band op te bouwen met de natuur en verrijk je hun leven.

Of scan de QR-code
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Stikstofproblematiek bedreigt
biodiversiteit in Nederland
WILLY VAN DE SCHOOT EN FRANS VAN BOEKHOLD

De stikstofproblematiek in Nederland is een van de groot
ste milieuproblemen van deze tijd. De biodiversiteit in
Nederland wordt ernstig bedreigd door de uitstoot van
stikstofverbindingen door onder andere de landbouw,
verkeer en industrie. Tijdens een wandeling door Roond
(onderdeel van de Kampina) werden de gevolgen van de
stikstofproblematiek voor de biodiversiteit getoond. Ook
werd verteld hoe we deze bedreiging kunnen aanpakken.
Gids bij deze wandeling was Toine Cooijmans van Na
tuurmonumenten, en de wandeling was een initiatief van
D’66 Noord-Brabant.
 
Stikstofverbindingen, zoals ammoniak en stikstofoxiden,
worden door de lucht getransporteerd en komen neer op
de bodem en in het water. Dit heeft als gevolg dat er ver
zuring optreedt en dat er te veel voedingsstoffen in de
bodem en het water komen. Veel planten die van nature
voorkomen in Nederlandse ecosystemen zijn hier niet
tegen bestand. Hierdoor worden deze planten overwoe
kerd door planten die wel goed gedijen in deze omstan
digheden, zoals bramen en het pijpenstrootje.
 
De stikstofproblematiek heeft ook gevolgen voor de die
renwereld. Er verdwijnen veel planten die als voedselbron
van belang zijn voor dieren. Hierdoor worden de leefge
bieden van veel dieren steeds kleiner en komen sommige
soorten zelfs in gevaar van uitsterven.
 
Wat de stikstofproblematiek zo ernstig maakt, is dat het
niet gaat om het uitsterven van enkele toch al zeldzame
planten- en dierensoorten. De stikstofproblematiek holt
de ecologische piramide van onderaf uit. Juist algemene
soorten, die het brede fundament van het ecosysteem
vormen, raken ernstig verzwakt en nemen in aantallen
sterk af.
 
Natuurmonumenten is een organisatie die zich inzet voor
de bescherming en het behoud van natuur en landschap

in Nederland. Zij pleiten voor een integrale aanpak van de
stikstofproblematiek, waarbij niet alleen wordt gekeken
naar de uitstoot van stikstof, maar ook naar het herstellen
van de biodiversiteit. Herstelmaatregelen kunnen onder
andere bestaan uit het creëren van groene buffers tussen
steden, het herstellen van natuurlijke waterlopen en het
verhogen van de grondwaterstand in veengebieden. Door
deze maatregelen kunnen planten- en diersoorten weer
terugkeren in het landschap. 
 
Het is wel van het grootste belang dat de uitstoot van
stikstof fors afneemt. Anders is het dweilen met de kraan
open. Dit kan onder andere door het bevorderen van
duurzame landbouw en het verminderen van de con
sumptie van dierlijke producten.
 
Biodiversiteit is niet alleen van intrinsieke waarde, maar
ook van groot belang voor ons eigen welzijn. Biodiversi
teit zorgt voor schone lucht en water, bestuiving van ge
wassen en natuurlijke plaagbestrijding. Daarnaast biedt
het ons ook recreatiemogelijkheden en is het van cultureel
belang.
 
Zelf kunnen we hieraan bijdragen door bewustere keuzes
te maken in ons consumptiepatroon en ons gedrag, maar
ook door ons te informeren over de impact van onze han
delingen op de natuur en het milieu. Natuurorganisaties
zoals Natuurmonumenten en IVN spelen hierbij een be
langrijke rol, door het publiek te informeren en bewust
wording te creëren.
Verder kunnen we zelf een steentje bijdragen door bij
voorbeeld onze tuinen en balkons in te richten met in
heemse planten en deze niet te veel te bemesten. Ook
kunnen we bewustere keuzes maken in ons voedingspa
troon door meer plantaardig te eten en lokale, duurzame
producten te kiezen.
 
In Nederland is de biodiversiteit al jarenlang onder druk.
De stikstofproblematiek heeft deze druk nog verder opge
voerd. Daarom moeten we het serieus nemen en er alles
aan doen om de biodiversiteit te beschermen en te her
stellen. Door het nemen van maatregelen op zowel indivi
dueel als collectief niveau kunnen we bijdragen aan een
gezonde en diverse natuur voor toekomstige generaties.

Toine Cooijmans van Natuurmonumenten, bij een veld vol met het pijpenstrootje

Stikstofwandeling door Roond (Kampina)
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KIRSTEN SANGSTER 

Er werd mij gevraagd iets te vertellen over dit geweldige
initiatief en dat doe ik graag.
Ik ben Kirsten, 54 jaar, geboren in Geldrop en opgegroeid
in Waalre. Inmiddels woon ik 30 jaar met veel plezier in
Oirschot. Een paar jaar gelden heb ik het roer volledig
omgegooid.  
Sinds ik de tuinen van Piet Oudolf heb ontdekt, wilde ik
alles weten over zijn ontwerpen en de visie erachter. Zo
doende ben ik vrijwilliger geworden bij de openbare tuin
De Vlinderhof in Utrecht. Zijn werk behoort tot een nieu
we stroming in de tuinarchitectuur. De focus ligt niet op
de bloei, maar op de plant in zijn geheel en hoe deze zich
in de vier seizoenen ontwikkelt. Een aanrader!!
 
 

De Vlinderhof Maximapark Utrecht
 
Inmiddels heb ik mijn hart gevolgd door de opleiding
vakbekwaam hovenier/tuinontwerper af te ronden en
mijn eigen onderneming Kirsten’s Tuinen op te richten.
In plaats van dagen op kantoor zitten ben ik dagelijks
bezig met mijn missie en dat is de wereld om mij heen
mooier en groener te maken. Een tuin met veel planten
kan onderhoudsvriendelijk zijn mits je een goed door
dacht plan maakt.  Sinds 2021 ben ik lid geworden van
IVN Oirschot, samen kom je verder.
 
Gevelgroen project
Ik was blij verrast toen er begin 2022 vanuit Visit Oirschot
en Juwelier Michel Smeijsters (initiatiefnemers) onder
steuning werd gevraagd aan IVN leden om het geveltuin
project centrum Oirschot te begeleiden en te helpen met

Geveltuin project centrum Oirschot 

het enthousiasmeren van de bewoners van het centrum.  
  
Het doel is om het centrum op te fleuren, meer groen aan
te brengen, als tegenhanger van de verstening. Er dient
weer een betere balans te komen tussen verharding en
natuur, zodat we beter bestand zijn tegen de veranderin
gen in ons klimaat.  Bij Juwelier Smeijsters is het eerste
geveltuintje te bewonderen. Daarna zijn er rondom het
Raadhuis tuintjes aangelegd en 't bordes heeft een Cor
tenstalen bak waar vaste planten, grassen en sneeuw
klokjes de show stelen. 

                                  Geveltuintje Raadhuis Kirsten’s Tuinen 

 
Oktober 2022
is de eerste
gezamenlijke
geveltuintjesdag
georganiseerd. 
 
De gemeente heeft de stenen verwijderd en aanplantgrond
geregeld. De bewoners konden op eigen kosten de plantjes
aanschaffen en plaatsen, eventueel met hulp van IVN.  Op
de site van Visit Oirschot staat een plantenlijst om zo de
keuze iets makkelijker te maken en eenheid te creëren.
Het is belangrijk dat je zo’n project goed voorbereidt, let
op licht- vochtbehoefte en de zuurgraad van de grond,
plaats plantjes niet naast elkaar maar diagonaal, let op de
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LENI CREFELD

Hallo, ik ben Leni Crefeld, woonachtig in Oirschot en
vooral geïnteresseerd in het groenbeleid hier. Het enorme
verlies aan biodiversiteit gaat me enorm aan het hart,
vooral als het om de insecten gaat, zij zijn immers de mo
toren van de biodiversiteit. Ik ben daarom ook niet geïn
teresseerd in tuinieren, maar in het optimaal loslaten van
onze controle over de natuur. Niet helemaal, bijvoorbeeld
als het om maaien gaat. Maaien we nooit dan staat er
binnen zeven jaar een bos. Dat is mooi als je dat wilt be
reiken maar midden in het dorp is dat niet de bedoeling.
Wel wil ik het maaien in en rondom het dorp beperken tot
2 a 3x per jaar, dat in navolging van wat grazers in het
wild doen. Ook zaai en plant ik liever niet en ik heb een
hekel aan insectenhotels. Volgens mij kunnen we het her
stel van de biodiversiteit beter aan de natuur zelf overla
ten. Het is ook goedkoper!
 
Ik ben erg blij het IVN eindelijk gevonden te hebben. Ik
kijk uit naar nog meer mooie en leerzame lezingen en
wandelingen dan die ik in de laatste maand heb
meegemaakt!

MARION DE ROOIJ

Mijn naam is Marion de Rooij, inmiddels 60 jaar en werk
zaam bij een mooie jeugd ggz instelling in de regio. Moe
der van drie hele leuke kinderen met aanhang. Ik kan erg
genieten van het zonnetje, bloemen en dieren in de na
tuur, maar ook van donkere wolken en regenpartijen. Ik
heb sinds een paar jaar een moestuin en ben de gelukkige
eigenaar van een bosperceel waarin wij proberen zoveel
mogelijk de natuur zich te laten herstellen.
 
De reden waarom ik bij de IVN ben gegaan, naast een lid
maatschap bij Brabants Landschap en Natuurmonumen
ten, is dat ik vind als je mee gaat met de activiteiten ook
financieel moet ondersteunen. En de IVN organiseert  in
teressante activiteiten. Als ik er maar één ding van op
steek is het al voldoende. Door mijn fulltime baan zal ik
niet structureel iets kunnen betekenen, maar als mijn
hulp incidenteel nodig is, graag.

Foto Leni Crefeld

             Foto Marion de Rooij

Even voorstellen

bloeitijden en combineer verschillende bladvormen en
hoogtes. Mijn hulp kan daarbij worden ingeschakeld.
 
Er zijn zoveel enthousiaste reacties, dat we inmiddels een
nieuwe voorjaarsronde zijn gestart.
De eerste informatieavond op 27 februari jl. werd druk
bezocht.  De volgende is maandag 6 maart. Daarna kun
nen centrumbewoners een tekening indienen. Na goed
keuring wordt weer een gezamenlijke aanplantdag geor
ganiseerd. IVN leden helpen mee.

Deze ronde mag er ook gekozen worden voor een pot op
plekken waar een tuintje niet kan in verband met ruimte
gebrek. 
Uiteindelijk is de bedoeling om de vergroening door te
zetten naar de rest van Oirschot.
 
Mocht je ook enthousiast geworden zijn, je kunt altijd
komen luisteren ook al woon je niet in 't centrum.
 
Link: Project Gevelgroen | Visit Oirschot 
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Jan Ewalds

Ineke Conijn

Gert de Groot

Hermine van Erp

Emile van Loon

Lia Adriaans

Winterwandeling
fotogroep
FREEK KEMPS

Voor de winterwandeling van onze fotogroep zijn we naar
De Logt geweest. Het was weer erg leuk om met de groep
op pad te gaan. Hieronder een greep uit de mooie plaatjes
die we wisten vast te leggen. Het was de laatste wandeling
onder de begeleiding van Henk Verbeek. Zijn rol zal wor
den opgevolgd door Wil der Kinderen.
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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

april      

  2 april zondag   7.45 Wandeling: Zicht op vogels

  4 april dinsdag 20.00 Lezing: Leer het geheim van groene vingers

18 april dinsdag 20.00 Lezing: Beven voor bevers?

mei      

  7 mei zondag   7.45 Wandeling: Zicht op vogels

21 mei zondag   9.45 Wandeling/fietstocht: Langs de Grote Beerze

juni      

10 juni zaterdag  n.t.b. Voor de jeugd: Slootjesdag

11 juni zondag   9.45 Wandeling: naar Annanina's Rust

15 juni donderdag   9.45 Natuurwandeling in en op Oirschot

25 juni zondag   9.45 Wandeling: Stoepplantjes en bermen in Oirschot

Activiteiten IVN Oirschot 
 

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 Joriszorg (St. Jorisstraat).
Vertrek doorgaans om 9.45 uur  (zie aankondigingen).
 
Meer informatie en aanmelden voor de activiteiten op www.ivn.nl/afdeling/oirschot/natuuractiviteiten.
Aanmelden voor lezingen is verplicht, voor wandelingen wenselijk.
Kijk vooral ook eens op onze Facebook pagina.
 
Alle activiteiten onder voorbehoud en deelname aan excursies op eigen risico.

foto achterzijde: Hermine van Erp
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