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Bestuur
 

Lidmaatschap
Het lidmaatschap kost per jaar € 24,00. Huisleden (ande
re gezinsleden die op hetzelfde adres wonen) betalen
jaarlijks € 5,-. Als (huis)lid krijgt u korting bij onze cur
sussen en kunt u deelnemen aan alle ledenactiviteiten.
Jeugdleden betalen € 32,00 per jaar. U kunt ook donateur
worden voor minimaal € 13,75 per jaar.
Scholen betalen een vaste contributie van € 40,00 per
jaar.

Landschap en milieu Peter Buijsman 040-2554299 peter.buijsman@telfort.nl

Natuurpaden Dré Verhagen 040-2051929 dreoers@gmail.com

Cursussen Jannie Landa 06-51403216 jannielanda1@gmail.com

Vogels Heine van Maar 040-2534269 heine.vanmaar@planet.nl

Water Tineke Lous 040-2544926 t.lous@hccnet.nl

Vlindertuin José van Lieshout 040-2538271 josevanlieshout@kpnmail.nl

Documentatiecentrum Harrie Kesseler 040-2532079 hpekesseler@gmail.com

Jeugd IVN Heine van Maar 040-2534269 heine.vanmaar@planet.nl

  Etje Hendrikx 040-2300815 etjehendrikx@gmail.com

Wandelroute netwerk Rien de Schipper 06-51579996 rien.de.schipper@gmail.com

Tentoonstelling Etje Hendrikx 040-2300815 etjehendrikx@gmail.com

Scholenwerk Marian Kesseler 040-2532079 kesselermj@gmail.com

Publiek en Publiciteit Gerard Lijten 040-2540904 gerard.lijten@planet.nl

Planten Lia Verhagen 040-2051929 liaoers@gmail.com

Vleermuizen Dré Verhagen 040-2051929 dreoers@gmail.com

KLE Thea den Otter 040-2532913 tdenotter@kpnmail.nl

Kinder-doe Anita Liebregts 040-2521408 anitaliebregts@hotmail.com

middagen Petra van Leeuwen 040-2114070 petravanleeuwen@upcmail.nl

Communicatie Leny Westeijn 040-8795005 ivn.vev.communicatie@gmail.com

Duurzaamheid Ellen van Beek 06-24537008 ellen.vbk@gmail.com

Gebiedsbeschrijvingen Jos de Bruijn 06-37323770 jos.bruijn@kpnmail.nl

Insecten Wil Janssen 040-2550242 wil_janssen@kpnmail.nl

Werkgroepen

IVN
Veldhoven Eindhoven Vessem
IVN Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid is
een landelijke vereniging met plaatselijke afdelingen. IVN
Veldhoven Eindhoven Vessem is zo’n afdeling met als
werkgebied de gemeenten Veldhoven, Eindhoven en een
deel van de gemeente Eersel (de kernen Vessem, Knegsel
en Wintelre).
De afdeling is ontstaan door samenvoeging van IVN Veld
hoven-Vessem en IVN Eindhoven in 2013 en heeft ca. 240
leden. Ons doel is om met onze activiteiten belangstelling
te wekken voor natuur en milieu. Bovendien willen we de
kennis bij het publiek hierover vergroten. Met diverse ac
tiviteiten zorgen wij voor bescherming en ontwikkeling
van de natuur in ons werkgebied.
 
 

 
 

D'n Aard
Ariespad 5, 5503 EZ Veldhoven 040-2549279
Beheer, onderhoud, reserveringen: Paul Olijslagers
06-38485115 of paholijslagers@onsbrabantnet.nl
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Bestuursleden gezocht
 
Etje Hendrikx
Ondanks het soms erg warme weer, is het een fantastische zomer geweest.
De werkgroepen kennen geen echte zomerstop en ook het bestuur draait op
een laag pitje in de zomer door.
Een belangrijk punt op de agenda is de samenstelling van het bestuur. Op
het moment hebben we een vijfkoppig bestuur en met de steun van alle
werkgroepen en leden kunnen we goed op alle vragen, die op ons af
komen, reageren. Komende winter gaan enkele mensen uit het bestuur
stoppen en dus zoeken we nog naar mensen, die interesse hebben om mee
te denken. We gaan in de komende maanden zelf mensen benaderen, maar
mogelijk heb Jij interesse om mee te denken en dan kun je dat natuurlijk
kenbaar maken bij het bestuur. Heel graag zelfs!
 
Zondag 1 september heeft het bestuur een terugkomdag voor de natuurgid
sen uit de laatste cursus georganiseerd. Een gezellige lunch om weer eens
even bij te praten zal gevolgd worden door een educatieve wandeling.
Nieuwe natuurgidsen, mentoren en docenten zijn hiervoor uitgenodigd.
 
In september en oktober zijn er 4 Natuuractie(f) vrijdagen ingepland.
Werknemers van ASML komen een dag werken en op die manier mee hel
pen aan een mooiere natuur rondom Veldhoven. We gaan werken bij de
Kleine Vlasroot en ten zuiden van camping de Molenvelden. Er hebben zich
ongeveer 70 mensen aangemeld en gelukkig hebben we ook voldoende be
geleiders vanuit het IVN. Bedankt alvast!
 
In november gaat de werkgroep duurzaamheid samen met de bibliotheek
en de tentoonstellingswerkgroep enkele activiteiten organiseren rond het
thema duurzaamheid. 
 
We brainstormen samen met de gemeente Veldhoven over allerlei zaken,
onder andere Tiny Forest. We proberen een lijstje samen te stellen van lo
caties binnen de bebouwde kom waar zo’n mini- bos ter grootte van een
tennisbaan aangelegd zou kunnen worden en gedurende 10 jaar kan blijven
staan. We zoeken dan ook vrijwilligers die zich hiermee bezig zouden wil
len houden. Het landelijk IVN heeft extra gelden om dit project te onder
steunen.
 
In Park Meerland zal de lang verwachte zwaluwtil worden gebouwd. Heel
veel inspanning van enkele van onze nieuwe natuurgidsen heeft dan toch
zijn vruchten afgeworpen. Goede actie en nu maar hopen dat er zwaluwen
in komen op deze prachtige en ideale locatie. Gefeliciteerd!
 
Tot zover een deel van de activiteiten waar we de komende tijd mee bezig
zullen zijn vanuit het bestuur. We wensen alle werkgroepen en vrijwilligers
een goede en mooie herfst toe.
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Tips van Jan
Dankers
JAN DANKERS

Vogelkijkhut
Na de verzengende zomerhitte gaan we weer normaal
doen. Vogels kijken en een boek lezen bijvoorbeeld. Ik ben
soms in Veldhoven, veel op Goeree-Overflakkee en mees
tentijds in Nunspeet op de Veluwe. Overal is wel iets te
beleven en soms zijn dat verrassende zaken.
In Veldhoven kocht ik laatst het boekje “Vogels van Veld
hoven in 3 wandelingen” van Robbert van Hiele. Uiterma
te lezenswaardig en leerzaam. Er staat voor mij een hoop
herkenbaars in, maar ook veel nieuws. Warm aanbevolen!
 
Ook voor vogelaars, maar zeker ook voor liefhebbers van
bijzondere architectuur is de meest bijzondere vogelkijk
hut die ik ken: Tij. Hij staat in Stellendam op Goeree-
Overflakkee. Gemakkelijk te bereiken als je via het indu
strieterrein richting jachthaven rijdt.
Je weet niet wat je ziet! Gewend aan krakkemikkige hut
ten en afdakken sta je ineens bij en in een architectonisch
hoogstandje. Kostprijs: een miljoen euro, maar dan heb je
ook wat. Dit is geen hut meer, maar een observatorium.
Dit gebouw is uniek. Ga er zeker heen als je in de buurt
bent en neem je kijker  mee om de lepelaars en andere
vogels van de Scheelhoek en het Haringvliet te bekijken.
Een telescoop hoef je niet mee te sjouwen, want binnen
staat een heuse Swarowski opgesteld.
Een minpunt is er helaas ook. De hut is niet toegankelijk
voor mensen die slecht ter been zijn en rolstoelers. Je
moet enkele honderden meters lopen vanaf de parkeer
plaats, door los zand en via een steile trap en een tunnel
gaan om de hut te bereiken.

 
 
Een leestip van een andere orde.
Dit jaar is het boek “De groene illusie” van Maarten van
Andel verschenen. Ga dat ook maar eens lezen. Dan sta je
sterker in de discussies rond klimaatakkoord, opwarming
en energie. Aanbevolen, zeker voor natuurgidsen, om te
voorkomen dat je onzin verkondigt tijdens excursies. Het
boek zet kritische kanttekeningen bij de energietransitie,
vooroordelen over kernenergie, wetenschappelijke onder
zoeken en politieke en commerciële lobby rond warmte
pompen en elektrische auto’s. Ik las elke dag een hoofd
stuk en dat was een goed recept. Dan heb je de rest van de
dag stof tot nadenken en de tijd om je ogen nog verder

open te laten gaan.
 
Wolven
Na de zomer, terug op de Veluwe, bleek in onze gemeente
Nunspeet de eerste Nederlandse wolvenfamilie zich te
hebben gevestigd. Ik kan me wel vinden in hun keuze,
maar gelukkig hebben wij geen schapen. Het wachten is
nu op de bruine en zwarte beer.

www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/
vogelbescherming-legt-een-reuzenei-in-het-haringvliet
 
www.rootsmagazine.nl/vogels/nieuwe-vogelkijksensatie-
reuzenei-in-het-haringvliet/
 
www.nrc.nl/nieuws/2019/06/21/duurste-vogelhut-van-
nederland-a3964328
 
www.cafeweltschmerz.nl/de-groene-illusie-maarten-
van-andel-en-marcel-crok/
 
www.jongbloed.nl/code/inkijkexem
plaar/9789461263094/de-groene-illusie-maarten-van-
andel.pdf
 
www.nrc.nl/nieuws/2013/07/13/laat-eens-beren-los-in-
nederland-a1433220

4 Herfst 2019



Collse Zegge
JOEPIE MELOEN

Op 15 mei jongstleden zijn we weer eens met de planten
werkgroep op pad geweest, heerlijk rondstruinen in de
natuur dat is het leukste wat er is. Deze keer was de Collse
Zegge aan de beurt. Een uniek stukje natuur dat hoort bij
de gemeente Nuenen en gemeente Eindhoven.
Het is een beekdalmoeras, ongeveer 100 ha groot, dat
wordt onderhouden door Staatsbosbeheer.
 
In de zomer kun je hier veel planten aantreffen die op de
rode lijst staan. Dat zijn onder andere de ronde zonne
dauw, de zwarte ruiter, de klokjesgentiaan en niet te ver
geten een paar soorten orchideeën. We konden ongeveer
150 planten noteren die we gezien hadden. Het gaat te ver
om ze allemaal op te noemen, enkele wel: moerasspirea
(Filipendula ulmaria), tormentil (Potentilla erecta), vroe
geling (Europhila verna), tijmereprijs (Veronica serpylli
folia), heidekartelblad (Pedicularis sylvatica).

IJle Zegge

Scherpe Zegge
 
Zeggen (Carex) mogen hier ook niet ontbreken, gezien de
naam van het gebied: Collse Zegge. Ik zal een paar veld
kenmerken noemen van de scherpe zegge (Carex acuta):
een vrij grote zegge, de bladeren donker grasgroen, de
tongetjes stomp driekantig, ver boven de bloeiwijze uit
stekende schutbladeren, twee stempels.

 
De ijle zegge (Carex remota): een polvormende zegge met
overhangende smalle bladeren, zeer ver van elkaar ver
wijderd staande aartjes met een erg lang schutblad, twee
stempels.
 
Ik kom op deze cypergrassen in een volgend praatkruid
nog terug, want we moeten verder met de wandeling. Via
een smal paadje, met aan de ene kant prikkeldraad en aan
de andere kant een grote sloot vervolgen we onze weg
naar de watermolen. Hier kunnen we genieten van de
Kleine Dommel en een beetje verderop vistrappen bekij
ken.
 
Rustpuntje:
Applaus, applaus, ik ben een gras
Maar zo geweldig nietig
’t is heerlijk om zo groen te zijn
Doch ook wel wat verdrietig.
 
Omdat 15 mei nogal vroeg was voor zomerplanten, zijn we
later nog een keer terug geweest. Wat een verrassing, het
was een lust voor het oog, een explosie aan Orchideeën.
Kortom de moeite waard om een kijkje te gaan nemen in
de zomer, om zelf vast te stellen hoe zeldzaam dit gebied
is.
 
Tot de volgende Cypergrassen.
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   IVN weekend mei 2019
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Krikkenhaar Bornerbroek
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Activiteiten KNNV
 
Maandag 23 september: Paddenstoelen – Eenvormigheid in variatie
Paddenstoelen trekken de aandacht. Het valt bijna elke wandelaar op als deze weer verschijnen in het bos. Meestal is
dat in de herfst. Door natuurfotografen worden ze graag vastgelegd. In deze lezing wordt ingegaan op de verschillen
tussen de nieuwe “natuurlijke” indeling en de tot nu toe gehanteerde “praktische” indeling van paddenstoelen. Ton
Hermans is bioloog met als specialisatie ecologie. Hij is als docent biologie werkzaam op het Heerbeeck College in Best
en in zijn vrije tijd veel bezig met de bestudering van de natuur.
Locatie: D’n aard tijd: 20:00 – 22:00 uur
 
Maandag 18 november: “Wat zie ik als ik naar boven kijk?”
Arie Nagel (1944) is vanaf zijn tienerjaren met astrofotografie bezig. Dat was nog in het ‘natte tijdperk’ met de badka
mer als 'donkere kamer'. De digitale fotografie maakt dat we veel betere foto’s kunnen maken. In 1976 was hij mede-
oprichter van de Werkgroep Astrofotografie. Hoe fotografeer je de op eenvoudige wijze maan, sterren, kometen en de
Melkweg? Ook zal hij ingaan op deepsky fotografie: sterrenfotografie voor gevorderden, met schitterende resultaten.
Locatie: D’n aard tijd: 20:00 – 22:00 uur
 
Cursus Micro-hydrowereld
Op 25 september, 2 en 9 oktober is er een cursus microscopie, georganiseerd door Harry Nouwen. Nadruk ligt op het
nemen en bestuderen van watermonsters. 19:30 tot 21:30 uur in het Joriscollege aan de Roostenlaan 296. Kosten € 30
voor leden van KNNV en IVN. Aanmelden voor 18 september via cursussen@eindhoven.knnv.nl

Zondag 1 september, 14:00-15:30 uur 
Wandeling in Eckartse Bos - nazomers wandelen. 
Start: Parkeerplaats Waterzuivering, van Oldenbarnevelt
laan Eindhoven
 
Vrijdag 6 september, 20:00-22:00 uur
Wandeling voor de jeugd - vleermuizen (aanmelden bij
anitaliebregts@hotmail.com)
Start: Parkeerplaats zwembad Eikenburg, Aalsterweg
Eindhoven
 
Zondag 22 september, 10:00-12:00
Wandeling in de Aanschotse Beemden - najaar. 
Start: Parkeerplaats, einde Toledolaan Eindhoven
 
Zondag 6 oktober, 11:00-16:00 uur
Kinderdoemiddag. Heemtuin, Genneperweg Eindhoven
 
Zondag 6 oktober, 14:00-16:00 uur
Wandeling in bossen van Toterfout-Halfmijl - padden
stoelen. 
Start: Schuilhut, Vessemsedijk Veldhoven
 
Zondag 20 oktober, 10:00-12:00 uur
Wandeling langs Dommel in de stad - bomen. 
Start: Watermolen, Genneperweg Eindhoven
 
Zondag 27 oktober, 14:00-16:00 uur
Wandeling in de Molenvelden - zaden en vruchten. 
Start: Vakantiepark Molenvelden, Banstraat Veldhoven

Publieksactiviteiten
 
Zaterdag 2 november, 9:30-14:30 uur
Natuurwerkdag met lunch. Locatie: Dommelbeemden aan
de Nagelmeekerseweg in Veldhoven
 
Zondag 10 november, 14:00-15:30 uur
Wandeling op Eckartdal - paddenstoelen. 
Start: Parkeerplaats Lunetzorg, Nuenenseweg Eindhoven
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Scholen  
werkgroep
MARIAN KESSELER

Van 26 september tot 7 oktober zijn weer de jaarlijkse bo
demdierendagen voor de groepen 1 t/m 8 van de basis
school. Vraag vóór die tijd de informatie aan op www.bo
demdierendagen.nl en doe mee! Het is de bedoeling, dat
de opdrachten behorende bij de bodemdierendagen, uit
gevoerd worden in de bebouwde kom, bijvoorbeeld rond
de school of in een park.
Kijk ook op onze website: www.ivn.nl/vev  en download
het project ‘Alle bee(s)tjes helpen’ en de bijbehorende
presentatie: vev.project-presentatie-bodemdierendagen.

Bodemdieren    
dagen
ETJE HENDRIKX

Dit jaar worden voor de 5de keer de Bodemdierendagen
georganiseerd. Van 26 september tot 6 oktober kun je in
je eigen tuin of rondom school of in een park naar bo
demdieren zoeken en doorgeven wat je gevonden hebt.
Hiermee draag je bij aan een groot onderzoek.
 
De Bodemdierendagen zijn eigenlijk best bijzonder. Bij
een vogeltelling tel je vogels en bij een vlindertelling al
leen vlinders. Maar nu tel je een heleboel verschillende
dieren die samen in en op de bodem leven!
De belangrijkste groepen bodemdieren staan afgebeeld op
de voorkant van de zoekkaart, die je op de website kunt
vinden. Die telt iedereen. Maar (bijna) elke bodemdieren
groep bestaat eigenlijk uit een heleboel soorten... kijk
maar op de achterkant van de zoekkaart! 
Voor de Bodemdierendagen hebben we per groep drie of
vier soorten gekozen die goed te herkennen zijn, en waar
van je een redelijke kans hebt om ze tegen te komen. Als
je 'durft' - of als je al veel weet van bodemdieren - kun je
ook de soorten van de achterkant tellen. Je kunt dus op
twee manieren meedoen: makkelijk of moeilijk!
Zo komen we te weten hoe het met dat onmisbare bo
demleven gaat, dat om ons heen belangrijke klussen op
knapt. Want wie kan van herfstbladeren weer voedsel
voor planten van volgend jaar maken? Wie houdt de grond
gezond? Wie helpt ziekteverwekkers in de bodem af te
weren en het water te zuiveren? 

 
Tussen eind oktober en eind april staat onze educatieve
tentoonstelling weer opgesteld in d’n Aard.
Het thema: Over zand…, zand erover! sluit mooi aan bij de
Bodemdierendagen en bij de scholenprojecten: Alleen
maar zand (onderbouw)  en  Grondig bekeken (boven
bouw).
Voor een bezoek aan de tentoonstelling kun je je aanmel
den via etjehendrikx@gmail.com.
De materialen die je nodig hebt bij de schoolprojecten kun
je lenen via: eugenie.verstegen@gmail.com
 
Op 26 september a.s. is er om 16.30u een bijeenkomst in
d’n Aard voor leerkrachten, contactpersonen en hulpou
ders. Tijdens deze bijeenkomst licht de scholenwerkgroep
bovenstaand najaarsproject voor de groepen 1 t/m 8 nader
toe. De leerkrachten, contactpersonen en hulpouders ont
vangen de uitnodiging hiervoor in de week van 2 septem
ber.

 
Hoe zoek je een bodemdier?
Tip 1: Ga naar buiten en kijk goed naar de grond, op je
knieën bijvoorbeeld.
Tip 2: Kijk onder stenen, bloempotten, tussen planten of
afgevallen bladeren en takken.
Tip 3: Steek een schep in de (gras)bodem en laat deze re
gelmatig trillen of spit een beetje grond om.
Tip 4: Graaf een lege jampot of (yoghurt)beker tot vlak
onder de rand in de grond, en kijk na minstens 1 nacht of
er bodemdieren in zitten. (Haal daarna de pot weg).
Tip 5: Doe de keukenpapierproef (zie website) en kijk na
twee dagen - of nog wat langer! - of je 'beet' hebt.
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Grote
nachtpauwoog
DRé VERHAGEN

In het vorige Praatkruid kon je lezen over de vondst van
een vrouwtje nachtpauwoog met eitjes, waarvan inmid
dels enkele tot mooie rupsen zijn uitgegroeid. En wat we
in de Morvan, wandelend over een graspad tussen ruige
bermen, dicht bij de grond, zagen wiegen in de wind, was
wel een heel bijzonder lid van de nachtpauwoogfamilie:
de grote nachtpauwoog.
Ook nu weer een vrouwtje, zwaar gehavend ondanks haar
korte leven (ze worden ongeveer een week oud) in haar
laatste uren. Ze heeft haar eitjes afgezet op een planten
stengel en daarmee haar taak volbracht. 

 
De grote nachtpauwoog is in oppervlakte de grootste Eu
ropese vlinder met een spanwijdte van 100-140 mm. De
vlinder vliegt in één generatie van april tot juni.
Je vindt hem in Zuid-Europa, overal tamelijk zeldzaam, in
vrij open biotopen, ook in tuinen, parken en boomgaar
den. In Nederland en België is hij een aantal malen als
dwaalgast gemeld.
De vlinders zijn nachtactief. De rups is eerst zwart met
rode of oranje wratten, later geelachtig groen met lange,
knotsvormige stekels en ringen van blauwe wratten. Ze
wordt tot 120 mm lang en leeft op es, sleedoorn en fruit
bomen, met name peer en appel. Overwintering als pop in
een zeer vezelige cocon.

Foto   
tentoonstelling
DRé VERHAGEN

In D’n Aard hangen weer de resultaten van een jaar na
denken en fotograferen rond het thema NATUUR IN DE
STAD…
Dit jaar hebben 10 fotografen foto’s ingeleverd! Opnieuw
is in de diversiteit waarop ieder het onderwerp oppakt en
vastlegt te zien, hoeveel fantasie en creativiteit er in onze
afdeling aanwezig is.
De foto’s zijn te bewonderen tot oktober. Daarna wordt
weer plaats gemaakt voor de scholententoonstelling.
Maar in 2020 gaan we door met een nieuw thema. We
hebben met alle aanwezigen gekozen voor SPELINGEN
VAN DE NATUUR.
Natuurlijk heeft dat deze zomer een aantal van ons bezig
gehouden, al was het maar om opnieuw te verzuchten dat
het toch moeilijker is dan gedacht. Er is hoop! De herfst
biedt vaak met schitterende kleuren, wolkenpartijen of
exotische paddenstoelen volop gelegenheid om wonderlij
ke spelingen vast te leggen. En dan moeten winter en
lente nog volgen! Gaat zeker lukken.

Duurzaamheid
ELLEN VAN BEEK

Alle tuinen groen voor een leefbare omgeving!
De werkgroep duurzaamheid heeft een spandoek laten
maken (zie onder) dat gebruikt kan worden tijdens open
dagen, bemannen van stands en andere activiteiten. De
afmetingen zijn 200 bij 70 cm met in de hoeken ringen
om het doek op te hangen. Heeft jullie werkgroep ook in
teresse om dit doek te gebruiken? Stuur dan even een
mailtje naar Ellen van Beek: ellen.vbk@gmail.com
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LENY WESTEIJN

Wat een verrassend mooi natuurgebied!
28 juli was het, net na een paar heel hete zomerweken.
Gelukkig was het op deze publiekswandeling ‘maar’ een
graad of 25. En gelukkig had het de dag daarvoor nog wat
geregend. Een beetje broeierig was het daardoor wel op de
Aarlesche Heide. Twee oud- cursisten van de IVN-Na
tuurgidsenopleiding 2017 – 2018 begeleidden de wande
ling. Jolanda Dekkers, gediplomeerd IVN-gids, Leny Wes
teijn, (nog) niet gediplomeerd. Zo’n 20 mensen liepen er
met hen mee. Onderweg was er volop IVN-informatie,
want ook zeer ervaren IVN-ers gaan graag mee met pu
bliekswandelingen. Samen wisten we daardoor heel veel
van de Aarlesche Heide. Met veel humor vulde de ene
IVN-gids de andere IVN-er aan. Een gezellige middag was
het, en wat zagen we mooie en bijzondere natuur-’din
gen’.

Wandeling Aarlesche heide

 
Klokjesgentiaan
Deze prachtige blauwe klokjesbloem vind je eind juli
volop langs een van de paden van Aarlesche Heide. Het
blauwe klokje zelf verschool zich helaas wat tijdens onze
wandeling, want alleen als de zon er volop in schijnt,
opent het prachtige blauwe klokje zich. Ook de piepkleine
zonnedauwplantjes die een paar dagen eerder nog goed
opvielen op de kurkdroge bodem van een van de vijvers,
waren nu ineens lastig te vinden. Door de regen van de
dag ervoor was het omringende gras namelijk flink ge
groeid en bogen de sprietjes zich over de zonnedauw
plantjes. Gelukkig kunnen IVN-ers goed tussen het gras
doorkijken en konden we de zonnedauw aan het publiek
laten zien.
 
Heide en heide

Dopheide en struikheide zie je volop op de Aarlesche
Heide. Ook door en naast elkaar. Dus dat de dopheide
meestal op nattere grond staat en de struikheide op dro
gere, lijkt hier niet het geval. Althans op het oog. Ineens
zag één van de meewandelende IVN-ers het spoor van een
ree. Zo te zien was het beestje in de nacht ervoor met
grote haast door het gebied gerend. Op weg naar…..het
bos, de andere kant van de heide, of ……?

Op de website vind je ook de gegevens voor een wandeling
door het gebied. Veel plezier!

 
Het gebied ook ontdekken?
Tijdens onze publiekswandeling was de heide nog niet
helemaal in bloei, maar nu waarschijnlijk wel! Wil je gaan
kijken of alvast een digitaal voorproefje zien van alles wat
de Aarlesche Heide te bieden heeft, kijk dan op:
www.aarlescheheide.nl

Nachtvlinder    
nacht
JOSé VAN LIESHOUT

Nachtvlindernacht vrijdag 30 augustus
Tijdens de Nationale Nachtvlindernacht gaat men in heel
Nederland naar nachtvlinders kijken. Nachtvlinders zijn
normaal gesproken niet zo gemakkelijk te zien en dus
moeten ze gelokt worden. Dat gebeurt met speciale lam
pen. Dan wordt opeens zichtbaar hoeveel verschillende
nachtvlinders er voorkomen. In Nederland zijn dat er
meer dan 2000.
Nieuwsgierig geworden? Kom dan naar de nachtvlinder
nacht van het IVN. We houden deze bij de Bijen Berkt van
de Bijenhoudersvereniging Ambrosius. De omstandighe
den voor nachtvlinders zijn daar beter dan bij ons vereni
gingsgebouw D'n Aard (te veel licht en te veel in de
bebouwing)
Het adres is Berkt 37 5507 LK Veldhoven
We zijn er van 21.30 uur tot 23.30 uur op vrijdag 30 au
gustus.
Contactpersoon José van Lieshout 06-20897465
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Open dag vlindertuin
 
De open dag van de vlindertuin was een gezellige en
drukbezochte middag met 60 bezoekers.
Ter nagedachtenis aan Jan Bos hangen in de hal een paar
prachtige foto’s van hem.


