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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.

Lidmaatschap
Het lidmaatschap kost per jaar € 24,00. Huisleden (ande
re gezinsleden die op hetzelfde adres wonen) betalen
jaarlijks € 3,-. 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.
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Zaadbommen
 
Het voorjaar staat weer voor de deur met tal van activiteiten voor leden en
niet-leden. De werkgroepen maken hun plannen en plannen de data voor
hun activiteiten.
De landelijke vereniging heeft afgelopen jaar haar statuten aangepast aan
de gewijzigde organisatie. Districten zijn opgeheven en er zijn regio’s voor
in de plaats gekomen. Onze afdeling hoort bij de regio ‘de Kempen’ samen
met IVN Cranendonck, Kempenland West, Bergeijk Eersel en Valkenswaard
Waalre. Met deze afdelingen organiseren we regelmatig regionale cursus
sen. Dit jaar is onze afdeling voorzitter  van het regio-overleg en daarmee
ook vertegenwoordiger in de Landelijke Raad.
Daarnaast is de wetgeving rond het verkrijgen en behouden van de AN
BIstatus aangescherpt. Het is belangrijk dat dat in de statuten goed ver
woord staat. Toen de landelijke statuten zijn aangepast, is er ook een con
cept-versie voor de statuten van de afzonderlijke afdelingen gemaakt. We
gaan met deze ontwikkelingen mee. Daarom zal er deze zomer of herfst
een extra ALV belegd worden. Statuutswijzigingen moeten door de leden
geaccepteerd worden. We houden jullie uiteraard op de hoogte.
We zijn in gesprek met de KNNV Eindhoven om te komen tot een dag vol
activiteiten voor leden en publiek: een 1000-soorten-dag.  Op een bepaalde
locatie gaan we met beide verenigingen zoveel mogelijk soorten inventari
seren. We kunnen veel van elkaar leren en elkaar beter leren kennen. Ook
het publiek zal ruimschoots aan bod komen met allerlei activiteiten. We
hopen natuurlijk op veel inzet van onze leden en een grote bijdrage van
onze werkgroepen.
Al onze leden die ook vrijwilliger zijn bij Natuurmonumenten hebben er
over kunnen lezen: zaadbommen gooien. Waar komt het vandaan?  Waar
om doe je het? Hoe maak je zaadbommen? Het idee sprak ons erg aan en
daarom hebben we een plan aan de gemeente voorgelegd, om op de Boom
plantdag met de betrokken kinderen naast bomen en struiken planten ook
zaadbommen te maken en uit te gooien. Op die manier vergroot je de bio
diversiteit nog meer en ondersteun je de natuurlijke vegetatie met een
kruidenlaag. De gemeente is enthousiast en we hopen dus op een leuke sa
menwerking. Deze zaken zullen het bestuur de komende tijd bezig houden.
We wensen de werkgroepen veel plezier, veel leergenot en mooie momen
ten buiten.
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Overzicht publieksactiviteiten
 
De komende maanden zullen de volgende publieksactiviteiten plaatsvinden.
Kijk ook op de website voor de laatste informatie: www.ivn.nl/vev
 

Vrijdag 9 maart
NL-doet: met twee groepen medewerkers van ASML ver
richten we werkzaamheden bij het IVN gebouw D'n aard
en bij de Vlasroot. Hulp is altijd welkom
 
Zondag 11 maart
Wandeling rondom het Grootmeer met aandacht voor de
amfibieëntrek. Vertrek om 9:00 uur vanaf de parkeer
plaats aan de Merenweg in Wintelre.
In de winter van 2009-2010 zijn er bij het Grootmeer
tunnels voor amfibieën aangelegd onder de Merenweg. Op
zondag 11 maart organiseert IVN Veldhoven Eindhoven
Vessem een wandeling met speciale aandacht voor de
paddentrek en de ervaringen met de tunnels.
Het Grootmeer is al tientallen jaren een belangrijke plaats
voor de voortplanting van amfibieën, vooral gewone pad
den, maar ook de tamelijk bijzondere heikikker. De kik
kers, padden en salamanders trekken aan het eind van de
winter massaal vanuit de bossen aan de ene kant van de
weg naar de andere kant om zich in het Grootmeer voort
te planten. Het oversteken van de weg is voor de dieren
een groot risico, waarbij in het verleden vele honderden
slachtoffers vielen. Nu er tunnels onder de weg door zijn
aangelegd en permanente schermen aan beide zijden van
de weg, is de weg vanuit en terug naar het bos een stuk
veiliger geworden.

 
Zondag 25 maart
Wandeling door het gebied van de Grote Beek. Vertrek om
14:00 uur vanaf parkeerplaats P4 van de GGzE aan de
Boschdijk in Eindhoven.

Op het terrein van de Grote Beek is er onder leiding van
IVN gidsen een natuurwandeling met als thema amfi
bieën. Op het terrein van de grote Beek zijn verschillende
poelen. De wandeling gaat langs deze poelen en we zoe
ken amfibieën, zoals de alpenwatersalamander, de bruine
kikker en de gewone pad.  Zeer waarschijnlijk zullen we
kikkerdril of paddensnoeren in het water zien liggen.

Kinderdoemiddag
JACQUELINE VAN HEEK

Het was een heerlijke KinderNatuurDag, zondag 28 janu
ari. Fijn weer om buiten te zijn en de jonge bezoekertjes
met hun ouders namen dan ook alle tijd om de verschil
lende activiteiten te doen.
Deze keer een vertrouwd thema voor ons: het weekend
van de Nationale Tuinvogeltelling dat we als leidraad
aangrijpen voor onze dag. Vogel ‘Snip’ uit het prenten
boek van Claudia Lagermann werd voorgelezen en ‘Snip’
wees de kinderen tevens de weg door het Heempark. Het
schoolbord met vogelwaarnemingen, gedaan door onze
jonge vogelaars in de dop, was om 12.30 al goed gevuld.
Meesjes deden hun best op de vetbollen en de buizerd met
twee achtervolgende zwarte kraaien gaven een mooie
luchtshow.
Voor de vogels thuis werden pinda’s aangeregen. En de
opgezette vogels werden uitvoerig bestudeerd om ze
daarna zo nauwkeurig mogelijk na te tekenen. Nog een
heerlijke beker warme chocolademelk, wel zelf maken na
tuurlijk, en dan met de nieuw verworven vogelzoekkaart
naar huis.

trek om 10:00 uur bij de Groenschool aan de Locatelli
straat in Eindhoven.

Daarnaast is er van alles te ontdekken in de natuur tijdens
deze middag. Vogeltjes zijn al volop aan het fluiten en
bezig met nestelen. De buizerd zal zich misschien laten
horen en zien deze middag. Speciaal voor de kinderen is
er een schoolgids aanwezig die met schepnetjes en loep
potjes van alles gaat ontdekken.
 
Zondag 22 april
Wandeling door de Boktse Beemden met als thema vogels.
Vertrek om 9.00 uur op hoek Italiëlaan-Anconalaan.
 
Zondag 21 mei
Wandeling in de Klotputten, met als thema "lente" . Ver
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 KNNV
HAN MONTEIRO

IVN Veldhoven Eindhoven Vessem en KNNV afdeling
Eindhoven werken samen op het gebied van cursussen en
lezingen. Kijk op de KNNV-website voor meer informatie.

Salamanders
MAARTEN GILBERT EN TARIQ STARK (RAVON)

Salamanders, onopvallend maar belangrijk
Salamanders komen in veel gebieden voor in ons land,
van tuinen tot natuurgebieden. Deze kleine diertjes heb
ben in het ecosysteem een belangrijke functie. Ze zijn
zowel roofdier als prooi. Als er iets mis is met het ecosys
teem zijn het vaak amfibieën, waaronder salamanders, die
het eerste verdwijnen. Salamanders hebben het in veel
gebieden moeilijk door het verdwijnen van leefgebieden
en vervuiling, maar ook door diverse ziektes. De vuursa
lamander is hier het meest schrijnende voorbeeld van. Tot
een paar jaar geleden waren er in Zuid-Limburg enkele
kleine, maar gezonde vuursalamanderpopulaties aanwe
zig. Na de introductie van de Zuidoost-Aziatische schim
mel Batrachochytrium salamandrivorans (Bsal) die de huid
ziekte chytridiomycose veroorzaakt is de vuursalamander
bijna uitgestorven in Nederland.
 

Op dit moment doet RAVON (Reptielen Amfibieën Vissen
Onderzoek Nederland) onderzoek naar amfibieziektes in
Noord-Brabant. Met vier soorten watersalamanders is dit
een belangrijke provincie, die grote populaties herbergt.
Watersalamanders zijn ook gevoelig voor Bsal en andere
amfibieziektes zoals ranavirus en Amphiocystidium.
Vroege detectie is de sleutel tot het isoleren van de ziektes
en voorkomen van verdere verspreiding. Dode amfibieën
vergaan vaak snel en worden niet opgemerkt. De Bra
bantse natuurliefhebber kan hierin een belangrijke rol
spelen, aangezien juist lokale mensen dode en/of zieke
amfibieën snel opmerken.
 
Dood of ziek amfibie gevonden? Meld het bij RAVON ziek
tes@ravon.nl) en kijk op  www.sossalamander.nl

Het Leudal: een natuurgebied vol verrassingen in
Midden-Limburg
Het Leudal is gelegen ten noordwesten van Roermond aan
de westkant van de Maas in de gemeente Leudal. Dit ge
bied werd in de ijstijd gevormd: dikke pakketten stuifzand
vormden een wat glooiend landschap en in lager gelegen
delen ontstonden moerasjes en kleine hoogveentjes. Al
sinds de middeleeuwen wordt het gebied ook bewoond en
gebruikt en is een bijzondere, door de natuur en de cul
tuur gevormde, landschappelijke en ecologische variatie
ontstaan.  Het landschap is zeer afwisselend met veel
overgangen tussen gesloten bos en open terreinen met
heide, grasland en vennen. Hier en daar ook nog akkers.
Er komen zeer veel verschillende soorten planten, amfi
bieën, insecten, mossen, paddenstoelen, vogels en zoog
dieren voor.
Over dit mooie en bijzondere Leudal  zal Phlip Bossen
broek, voormalig ecoloog bij Staatsbosbeheer, een lezing
houden op 5 april in Verenigingsgebouw D’n Aard. Aan
vang 20.00 uur. Na een pauze zal de avond omstreeks
22.00 uur weer gesloten worden.

Kopij Praatkruid zomer
2018
De inleverdatum voor kopij van het volgende Praatkruid
is 1 juni 2018.
Lever kopij in via e-mail (paholijslagers@onsbrabantnet.
nl) of op het redactieadres, Dreef 42 5504 LC Veldhoven.
Graag plaatjes of foto's los van de tekst aanleveren.
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Wel en wee van de KLE
FRANS BOKS

Recent kregen we meer informatie over de beginjaren van de IVN-werkgroep “Kleine Landschapselementen” (KLE);
hierbij een beknopt overzicht.
 
Het begin
De werkzaamheden in de uiterwaarden bij Bemmel, waar dochter en schoonzoon zeer actief waren, inspireerden Maar
ten Verrijp om de werkgroep Kleine Landschapselementen op te richten. In november 1990 vond, samen met het IVN,
een oprichtingsvergadering plaats. Meerdere leden van de werkgroep kwamen uit het IVN, maar om medewerkers te
werven werd er ook een oproep geplaatst in het Veldhovens Weekblad.
Voorjaar 1991 zijn verkenningstochten gemaakt en is hier en daar al wat gewerkt. Er zijn contacten gelegd met ge
meente Veldhoven, vereniging Natuurmonumenten, stichting Brabants Landschap en enkele particulieren.
Najaar 1991 en voorjaar 1992 ging de groep voortvarend aan het werk: o.a. in de Dommelbeemden langs de Nagelme
kerseweg, houtwallen op Heers en langs de Eindhovense baan. Ook vogelasiel ’t Vlutterke (later papagaaien opvang
NOP) werd klant:  bomen rooien, hout afvoeren, nestkasjes ophangen. Ook bij enkele particulieren is onderhoud ge
pleegd.
Veel geduld was nodig voor de berm van de Nagelmekerseweg; aanplant werd meermalen beschadigd door misverstand
met aannemer of door vandalisme.
 
Grafheuvels
Tijdens overleg met gemeente Veldhoven in september 1992 is gevraagd of KLE het onderhoud van de grafheuvels op
zich wilde nemen; een grasmaaier zou geleend kunnen worden. Een rondrit langs de heuvels volgde spoedig. Maart
1993 is het werk in de directe omgeving van de heuvels begonnen (snoeien, opruimen, palen vervangen) en in de zo
mermaanden is het maaien gestart; dat werd, vrijwel meteen, geheel aan KLE overgelaten. In totaal achtentwintig
grafheuvels, plus de Molenberg, heeft KLE sindsdien in onderhoud. Een grasmaaier en bosmaaier heeft KLE nu in ei
gendom. Een vergoeding voor onkosten konden we vanaf het begin in rekening brengen. Recent zijn alle paalkransen
vernieuwd, dit naar aanleiding van een onderzoek door rijksdienst voor cultureel erfgoed (RCE).
 
Hakhoutbeheer
Intussen had Natuurmonumenten in de Dommelbeemden diverse percelen weiland verworven en heeft KLE geholpen
met aanplant van wilgen, elzen en essen. Dit om hakhoutbosjes en houtsingels terug te brengen. Ook afrastering is
verduurzaamd; oude verwijderd en breeduit weer nieuw teruggeplaatst. Veel bloeiende struiken zijn geplant, zoals
vlier, Gelderse roos, meidoorn.
Alles groeide als kool met als gevolg dat na enige tijd de wilgen geknot moesten worden en de rest van de aanplant uit
gedund moest worden. Sommige bomen dreigden de overige te overheersen; ook daar moest ingegrepen worden. Na
tuur ontwikkelen is mooi, maar je hebt daarna wel behoorlijk wat onderhoud te plegen; en dat doet KLE dus nog
steeds. Om maar wat te noemen: er staan nu 145 knotwilgen! Niet te vergeten de poelen die zijn gegraven. De gemeen
te Veldhoven heeft ongeveer in dezelfde periode een grote aanplant met poelen gerealiseerd aan het eind van de Nagel
mekerseweg, tegenover de Vlasroot. Ook daar weer onderhoud voor KLE. Inventarisaties hebben aangetoond dat de na
tuurwaarde is verbeterd, zowel in soortenrijkdom als in aantallen.
Soortgelijke ontwikkelingen hebben plaats gevonden in laaggelegen percelen langs de Kleine Beerze, noordelijk van
Vessem, de z.g. Spekdonken. In deze eigendommen van Brabants Landschap werkt ook KLE aan hakhout- en poelen
beheer met o.a. 37 knotwilgen.
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* Aanleg en onderhoud van wandelpad achter camping de Volmolen.

* Plaatsen van hekwerk tussen camping Volmolen en terrein van Natuurmonumenten.

* Assistentie bij boomfeestdag(en) met schooljeugd.

* Onderhoud aan poelen in Dommelbeemden, Spekdonken en Gemeentebossen Halfmijl en verwijderen van overtol
lige begroeiing.

* Boom- en struikaanplant langs het Wagenbroeksloopje bij Casteren.

* Opzetten en verwijderen/opbergen paddenscherm bij Grootmeer. Na 4-5 keer is een permanent scherm geplaatst.

* Onderhoud houtwallen in Zandoerlesebossen en bij SBP Outdoor op de Witrijt bij Eersel.

* Bestrijden van Amerikaanse vogelkers overal waar we deze tegenkwamen.

* Rasterwerk bij ’t Heike in Dommelen.

* Verwijderen van coniferenhaag langs de Antwerpsebaan in Veldhoven.

* Mede organiseren, samen met Natuurmonumenten van de jaarlijkse, landelijke Natuurwerkdag (inmiddels al 14
keer).

Waslijst
Een opsomming van alle plekken waar we gewerkt hebben en wat we daar gedaan hebben in de afgelopen 25 jaar zou
een enorme waslijst opleveren. Onderstaand een min of meer willekeurige greep.
 

Al dat werk (en meer) is gedaan op de dinsdagmiddagen en zaterdagochtenden. In de winter van oktober tot maart het
snoei- en zaagwerk en het maaien van de grafheuvels in de zomer.  De werkgroep heeft sinds de begintijd altijd 25-30
leden gehad en, zoals bij de meeste clubs, doet ongeveer 20% van de mensen 80% van het werk. Voor de mensen die
ons helaas ontvielen of vertrokken, konden altijd weer nieuwe liefhebbers gevonden worden. Vroeger werd de sfeer ge
kenmerkt door vrijheid en blijheid. Recent dienen we ons meer en meer te houden aan regels m.b.t. veiligheid (ARBO).
 
Gemiddeld presteerde de groep 1500-1600 werkuren per jaar. De natuurbeheerders zijn daar behoorlijk blij mee; we
werken met handgereedschap en maken dus in het terrein weinig kapot. En dat allemaal nog gratis ook! Ook weer niet
helemaal waar, want het rondhout mag KLE verkopen. Tevens krijgt KLE een kleine vergoeding voor het maaien van de
grafheuvels en het organiseren van de Natuurwerkdag. Brabants Landschap tenslotte mag  een gift van de Provincie
verdelen onder alle actieve werkgroepen in Noord-Brabant.
 
De leden van de werkgroep hebben er nog steeds veel zin in.

25 jaar KLE
THEA DEN OTTER

De IVN werkgroep “Kleine Landschapselementen bestond
in 2017 25 jaar.
In het seizoen 1993/1994 zijn Ernst van Geffen en Martien
van Aaken lid geworden van deze werkgroep. Namens de
werkgroep van harte proficiat met jullie 25 jaar trouwe
dienst bij onze club.
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Biologische
bestrijding bij
sportvelden
HANS REIJNDERS, GEMEENTE VELDHOVEN

Vorig jaar heeft de gemeente Veldhoven in mei op drie
sportparken enkele speciale nestkasten voor spreeuwen
gehangen (atletiekbaan Kempen Campus, V.V. Rood Wit
en V.V. RKVVO).
Aanleiding hiervoor was o.a. een verzoek van de KNVB en
Vogelbescherming om schadelijke insecten op een biolo
gische wijze te bestrijden en om nestgelegenheden te bie
den aan spreeuwen.
Deze vogelsoort, die al jaren in aantallen terugloopt,
wordt zo een extra broedplaats geboden. Spreeuwen eten
erg veel insecten bij het grootbrengen van de jongen. De
voedselbron ligt in feite recht voor de deur. Zij foerageren
op de velden van gemeentelijke sportparken op zoek naar
schadelijke engerlingen, emelten etc.
Zo helpen we de spreeuwen en tevens worden schadever
oorzakende insecten bestreden.
 
Resultaten:
Inmiddels hebben we alle geplaatste kasten bekeken en
schoongemaakt en zijn de volgende resultaten te melden:
 
Sportpark Rood Wit: 6 kasten gehangen aan ballenvan
gers/hekwerken, 5 stuks bewoond door spreeuwen.
 
Sportpark RKVVO: 4 kasten opgehangen in bomen van een
groenstrook, geen enkele kast bewoond. Oorzaak is mo
gelijk te vinden, dat kasten te hoog in de kroon zijn ge
hangen. Kasten hangen tussen de takken en de vogels
hebben geen vrij zicht of worden belemmerd bij wegvlie
gen.

 
Sportpark Kempen Campus: 9 kasten gehangen in bomen
rond de atletiekbaan, 8 stuks bewoond door spreeuwen.
Kasten hangen op het takvrij gedeelte van de stam.

Emelten

Engerlingen

 
Algemeen.
We kunnen niet aantonen of de natuurlijke bestrijding
ook een succes is geweest. Er zijn afgelopen jaar geen
meldingen geweest van vraatschade aan de grasmat op de
sportvelden. Na enkele jaren kan pas vastgesteld worden
of de spreeuwen schade blijvend kunnen voorkomen,
want aantastingen zijn vaak onregelmatig en komen niet
elk jaar voor.
De nestkasten van sportpark RKVVO worden in elk geval
komend seizoen nog verplaatst.

Kleine Dommel
Tentoonstelling van maart t/m oktober 2018.
's Zondags van 14.00 - 17.00 uur in natuurinformatiecen
trum " De Paardestal" Geldrop.
Kasteelpark Geldrop, www.ivn.nl/afdeling/geldrop
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Algemene ledenvergadering
GERARD LIJTEN

Dit is een verkort verslag van de Algemene Leden Vergadering.
Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.05 uur. Zij heet iedereen welkom en is weer blij met de grote opkomst. Er
worden geen aanvullende agendapunten ingebracht. Zoals aangegeven in de uitnodiging, zal er wegens de beoogde
herverkiezing van de voorzitter een extra ALV volgen na afloop van deze vergadering en een aansluitende korte pauze.
 
Mededelingen
De landelijke koepelorganisatie (Vereniging IVN) heeft onlangs nieuwe statuten vastgesteld. In vervolg daarop is er ook
een voorstel gemaakt voor vernieuwing van de afdelingsstatuten. IVN-afdelingen kunnen die, al dan niet met aanpas
singen, overnemen. Als ze dat in 2018 doen, dan betaalt het Landelijk Bureau de helft van de notariskosten. Het be
stuur van IVN VEV is van plan om dit traject in te gaan, hoewel we wel een paar kleine aanpassingen willen aanbren
gen. Daarvoor is goedkeuring van het landelijk bestuur nodig en dat kan enige tijd duren. Daarom zal er later dit jaar
nog een ALV volgen waarin de leden zich mogen uitspreken over de nieuwe statuten. Zoals bepaald in de huidige statu
ten, dienen de voorgestelde wijzigingen minstens 2 weken voor de vergadering aan alle leden toegezonden te worden.
Tot een wijziging kan verder alleen besloten worden met een meerderheid
van twee derde van het aantal stemmen, bij een vertegenwoordiging van drie vierde van het aantal leden. Aangezien
zo’n opkomst onmogelijk is, zal er dezelfde avond nog een extra ALV volgen, waarin alleen een twee-derde meerder
heid vereist is.
 
De Natuur-Gidsen-Opleiding is gevorderd tot bijna twee derde van de looptijd. Het enthousiasme van de cursisten is
onverminderd en er worden zelfs al plannen gemaakt voor ontwikkeling van nieuwe activiteiten in bepaalde adoptie
gebieden, inclusief het aanvragen van subsidie. Helaas heeft één cursist moeten afhaken omdat de belasting toch hoger
was dan vooraf ingeschat.
 
Rondvraag
Hans Brave complimenteert het bestuur met de gezellige inrichting van de grote zaal, wat met dank wordt aanvaard.
 
Algemeen jaarverslag
De secretaris verontschuldigt zich wederom voor het feit dat het concept jaarverslag nog niet beschikbaar is. Hij is de
laatste maanden regelmatig in het buitenland i.v.m. werk en verder erg druk met de Natuur-Gidsen-Opleiding. Het is
de bedoeling om het verslag binnen een aantal weken af te ronden en het daarna voor opmerkingen, correcties en aan
vullingen aan de leden aan te bieden. Die hebben daarvoor 2 weken de tijd, waarna het verslag definitief wordt en ver
spreid zal worden onder de leden en diverse organisaties. De termijn voor indienen van de inhoudelijke en financiële
verantwoording bij de gemeente Veldhoven (i.v.m. subsidie) is 1 mei.
 
Financieel jaarverslag
De penningmeester geeft een overzicht van de inkomsten, uitgaven, bezittingen en schulden aan de hand van een Po
werpoint presentatie. Een aantal punten wordt toegelicht:
 
De resultatenrekening en de balans zijn, op verzoek, in te zien bij de penningmeester.
 
Verslag kascontrolecommissie
Hans Brave doet, mede namens Dré Verhagen en Johan Couwenberg, verslag van de kascontrole. De controle heeft
plaatsgevonden in D’n Aard. Naar aanleiding daarvan presenteert Hans een aantal bevindingen en aanbevelingen. Bij
steekproeven op uitgaven bleek dat alle bonnen snel terug te vinden waren. De administratie is systematisch en orde
lijk georganiseerd.
De conclusie van het onderzoek is dat, na correcties, de balans en de resultatenrekening een getrouw beeld geven van
de financiële situatie bij de vereniging.
 
Benoeming nieuwe kascommissie
Dré Verhagen treedt statutair af. Hans Brave en Johan Couwenberg blijven in functie. Marian Kesseler is bereid om de
plaats van Dré in te nemen.
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Bestuursverkiezing
Etje Hendrikx heeft er twee opeenvolgende periodes van 3 jaar opzitten en treedt daarom statutair af. Zij is niet direct
herkiesbaar, maar eventueel wel bereid om nog een periode vol te maken. Indien de vergadering hiermee akkoord gaat,
kan zij na de pauze opnieuw gekozen worden in een extra ALV. Er hebben zich verder geen kandidaten gemeld voor een
bestuursfunctie.
In afwachting van de extra ALV draagt Etje Hendrikx het voorzitterschap over aan Gerard Lijten.
 
Sluiting
De plaatsvervangend voorzitter sluit de vergadering om 20:55 uur en nodigt de leden uit om vóór aanvang van de
tweede vergadering alsnog één of meer kandidaten voor een bestuursfunctie voor te dragen. Dat moet dan wel onder
steund worden door 5 leden d.m.v. een handtekening. Er volgt een pauze van 15 minuten.
 
Extra ALV
Opening en welkom
De plaatsvervangend voorzitter opent de vergadering om 21:10 uur. De agenda beperkt zich tot een tweede ronde be
stuursverkiezing en de verkiezing van een voorzitter.
 
Bestuursverkiezing
Er hebben zich geen nieuwe kandidaten voor een bestuursfunctie beschikbaar gesteld. Het bestuur draagt Etje Hen
drikx voor om hen te komen versterken. De vergadering stemt via acclamatie daarmee in.
 
Verkiezing voorzitter
Voor de functie van voorzitter heeft alleen Etje Hendrikx zich kandidaat gesteld. Het is aan de vergadering om met die
kandidatuur in te stemmen, wat door middel van een applaus wordt bekrachtigd. Vervolgens neemt zij het voorzitter
schap weer over van Gerard Lijten.
 
Rondvraag
Paul Olijslagers: Doet een oproep voor kopij en foto’s voor in het nieuwe Praatkruid. Dat heeft een nieuwe lay-out ge
kregen, waarbij de foto op de voorpagina verandert van staand naar liggend.
 
Wim van Dooren: Stelt voor om onze natuurrubriek in het Veldhovens Weekblad te vullen met een jaaroverzicht van
onze publiekswandelingen. Dré Verhagen antwoordt daarop dat met de redactie is afgesproken dat de rubriek niet ge
bruikt mag worden voor promotie, alleen voor natuur gerelateerde artikelen.
 
Etje Hendrikx: Vult daarbij aan dat het bestuur al tijden op zoek is naar iemand die in staat en bereid is om via sociale
media wat meer aan promotie van onze vereniging te doen. Kandidaten kunnen zich bij haar melden.

Redacteur
Praatkruid
PAUL OLIJSLAGERS

Ik heb afgelopen jaar de redactie van het Praatkruid tijde
lijk overgenomen van Erwin Rikkers. Ik zoek een IVN lid
dat me kan bijstaan bij het opstellen van het Praatkruid
en bijvoorbeeld ook bij vakanties of ziekte de redactie op
zich kan nemen. 
Het praatkruid wordt sinds een jaar gemaakt in een op
maakprogramma van Editoo. Ook het drukwerk en het
verzenden wordt door Editoo verzorgd. Het enige wat je
als redacteur moet doen, is het verzamelen van teksten en
foto's en deze met behulp van het opmaakprogramma in
het blad zetten. 
Het blad komt 4x per jaar uit, 1 maart, 1 juni, 1 september
en 1 december. 
Indien je interesse hebt, neem dan met mij contact op:
paholijslagers@onsbrabantnet.nl
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Vogelwerkgroep
HEINE VAN MAAR

Het IVN heeft veel werkgroepen. In dit nummer van het
Praatkruid willen we de vogelgroep een keer voor het
voetlicht brengen.
 
Het is een groep van ongeveer 22 deelnemers. Zijn we ei
genlijk een groep of een werkgroep? In dat laatste zit voor
mij het oppakken van een maatschappelijke IVN-rol. Die
rol willen we zeker hebben. Dat doen we door bijvoorbeeld
een natuurgebied onder de loep te nemen en daar de vo
gelaantallen te tellen op verzoek van een organisatie. We
hebben de afgelopen jaren verzoeken gekregen van Na
tuurmonumenten, de gemeente Eindhoven en van de lan
delijke organisatie SOVON. We rapporteren het resultaat
terug na afloop van het broedseizoen. De landelijke vogel
organisatie SOVON gebruikt o.a. ons onderzoek voor het
vaststellen van een nieuwe landelijke broedvogelatlas aan
het einde van 2018. Dit jaar onderzoeken we het gebied
van landgoed Soeterbeek en omgeving in Nuenen in over
leg met de eigenaren.
 
Een andere rol is de educatieve rol. Vier keer per jaar staat
een excursie van een dag gepland. Deze staat vermeld in
het Praatkruid. De excursie is ergens in onze provincie of
bijvoorbeeld in Zeeland. We vliegen dus wel uit. Sommige
andere vogelgroepen zijn meer lokaal georiënteerd. We
merken dat de excursies goed bezocht zijn, maar dat er
weinig deelnemers zo maar een keer meegaan vanuit de
aankondiging in het Praatkruid. Het zijn meestal deelne
mers van de vogelgroep. Wat kunnen we daaraan
veranderen?
 
Omdat we vorig jaar twee avonden van de natuurgidsen
opleiding over vogels hebben verzorgd, ontstond het idee
voor een vervolg voor de cursisten. Komend najaar starten
we een beginnerscursus vogels. Geen theorie, maar buiten
in Veldhoven en Eindhoven. Praktijk dus direct vanaf het
begin. (De cursisten hebben natuurlijk alles onthouden
van de twee theorieavonden). Eerst beginnen we voor de,
dan gediplomeerde, natuurgidsen en misschien breiden
we de doelgroep later uit.
 
De deelnemers aan onze vogelgroep hebben behoefte aan
het beleven van de vogelwereld in hun natuurlijke omge
ving. We komen in de mooiste gebieden ver weg van alle
rumoer. Chaam, het Leikeven, Serooskerke, Plompetoren,
het Stinkgat, Poortvliet, maar ook in Blijham of in de On
nerpolder bij Peize. En niet te vergeten Westkapelle, voor
al als je van de dijk waait. Het genieten van de vogelwe
reld kan met weinig of veel kennis, dat maakt niet uit. We
proberen heel laagdrempelig te zijn. Daarom hebben we
alle niveaus in de groep, de beginner met verrekijker en
de vogelaar met telescoop. Een zonsopkomst om half vijf
‘s ochtends is voor iedereen even mooi. Sommige deelne
mers komen één keer per jaar, een ander wel 20 keer.
 

Vogelexcursie
HEINE VAN MAAR

Op zaterdag 28 april is er weer een vogelexcursie. We blij
ven deze dag in Brabant en bezoeken enkele natuurgebie
den. Eind april is het topseizoen voor vogels, dus zal de
variatie aan soorten groot zijn. Het is een excursie die de
hele dag duurt met mogelijk een stevige wandeling als
onderdeel van de dag. Het is voor beginners en gevorder
den.  
 
Het vertrek is zoals gebruikelijk om 7.00 uur vanaf D'n
Aard en aankomst terug om ongeveer 18.00 uur. Het is de
gewoonte dat je zelf brood en koffie meeneemt. We hou
den rond de middag ergens een korte lunchpauze in een
horecagelegenheid.
Als je meewilt graag via de mail opgeven bij mij heine.
vanmaar@planet.nl met daarbij opgave of je wilt rijden.
Opgeven kan tot woensdag 25 april.

We verwennen onszelf ieder jaar met afwisselend een
lang weekend in ons land of een vogelweek ergens op een
vogeltoplocatie in Europa. Door alle activiteiten leer je el
kaar langzamerhand goed kennen. De groep in deze vorm
was vroeger klein, maar is rond het jaar 2000 gaan groei
en. Ieder jaar komen er wel enkele deelnemers bij en gaan
er ook weer weg. Maar het aantal deelnemers groeit. Vrij
heid, blijheid. Met de vaste deelnemers maken we afspra
ken voor de vogelonderzoeken; bij de excursies is het af
wachten hoeveel deelnemers er steeds zijn. Het is mooi
dat de groep bestaat, het voldoet in een behoefte.
Kom eens kijken als je nieuwsgierig bent geworden. De
excursies staan in het Praatkruid. Je kunt ook een keer
mee met het vogelonderzoek in de regio. Geef me een
mailbericht (heine.vanmaar@planet.nl). Je bent van harte
welkom.

11IVN Veldhoven Eindhoven Vessem



Fototentoon-
stelling 2018
DRé VERHAGEN

Omdat al enkele jaren de jaarlijkse scholententoonstelling
en de foto-expositie samenvallen, zal vanaf 2018 de nieu
we fototentoonstelling starten in mei. Dan wisselen beide
tentoonstellingen elkaar mooi af.
In 2016 kozen we na de bespreking van de foto’s met de
aanwezigen voor het thema HOUT voor 2018.
Daardoor hadden we ruim een jaar tijd – tot mei 2018 -
om over onze inzending na te denken. Dat moet allen die
regelmatig in het hout zitten toch voldoende tijd geven
om bijzondere prenten te schieten. Zoals alle jaren zullen
er ook nu zeker weer verrassende foto’s opduiken. Samen
gaan we er weer een mooie tentoonstelling van maken.
Doe mee, het is leuk om met een thema te werken en bij
de bespreking van alle foto’s door vaklui leer je ontzet
tend veel en niet alleen over technische zaken, maar ook
over standpunt, compositie, kleurgebruik, tijdstip van fo
tograferen en nog veel meer.
 
Tot slot nog enkele technische zaken.
Wat je in mag zenden:
Per deelnemer 3 losse foto’s  met een formaat van 20 x 30
cm, een serie van 3 samenhangende foto’s ook met for
maat van 20 x 30 cm en tot slot een reportage van 6 tot 12
foto’s die samen een verhaal vertellen. Deze foto’s zijn 13
x 18 cm.
Omdat we in 2016 de foto’s zijn gaan presenteren in pas
se-partouts, gaan we de vrije maatvoering van de foto’s
loslaten. Telkens nieuwe passe-partouts snijden is een
tijdrovend karwei en zulke afwijkende modellen zijn
slechts eenmaal bruikbaar. Vandaar deze beperking voor
de fotokunstenaar.
 
Foto’s kunnen worden ingeleverd tot donderdag 3 mei en
de opening van de tentoonstelling met jurering is op don
derdag 17 mei.
Alle fotografen lijsten weer hun eigen foto’s in. Dat doen
we op woensdag 16 mei ’s midddags vanaf 14.00 uur en ’s
avonds vanaf 19.00 uur.

Vleermuizen-
kasten
PAUL OLIJSLAGERS

IVN heeft afgelopen jaren diverse vleermuizenkasten op
gehangen. Bij de MFA zuid, bij de MFA midden, park de
Vogelzang en langs de Oersebaan. De werkgroep contro
leert de kasten regelmatig, maar bewoning door vleer
muizen is nog niet vastgesteld. Wel heeft er een ander
dier (een specht) bezit genomen van een van onze vleer
muizenkasten en deze meteen aardig verbouwd.
We hebben nog een 10-tal kasten in D’n Aard liggen en
dat is zonde, deze moeten ergens gehangen worden. Wie
heeft een plaats in zijn/haar tuin of omgeving? Kom dan
een kast ophalen in D’n Aard.
Een email naar paholijslagers@onsbrabantnet.nl is vol
doende.
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Voorjaarsproject
voor scholen
MARIAN KESSELER

Voor de komende lente/ zomer heeft de scholenwerkgroep
voor de onderbouw gekozen voor het onderwerp ‘Naar de
kinderboerderij ‘. Het doel is te ontdekken welke dieren er
op de kinderboerderij leven en hoe deze eruit zien. Voor
dit project hebben we gekeken naar de dieren die te zien
zijn bij kinderboerderij ‘de Hazewinkel’ te Veldhoven.
De bovenbouw gaat aan de slag met het project ‘Bloemen
en hun bezoekers’ om de relatie tussen beide te ontdek
ken. Het project bestaat uit een voorbereiding in de klas,
een excursie op een warme, zonnige lente- / zomerdag en
een verwerking op school. De excursie kan gehouden
worden rondom de school, in een park of in de IVN- vlin
dertuin.
Bij het bovenbouwproject hoort nog een extra project: ‘
Zaadbommen gooien’. We gaan proberen om in onze om
geving meer biodiversiteit te krijgen door zaadbommen te
gooien. We maken zo de omgeving van  huis en school
wat rijker door planten te zaaien, die er thuis horen, zodat
er meer insecten komen en dus ook meer andere dieren,
die deze insecten eten.

Op 29 maart a.s. is er om 16.30 uur een bijeenkomst in
D’n Aard, Ariespad 5 te Veldhoven, voor leerkrachten,
hulpouders en contactpersonen. Tijdens deze bijeenkomst
zullen de projecten nader toegelicht worden. De scholen/
contactpersonen/ hulpouders ontvangen hiervoor nog een
uitnodiging.
Vanaf begin april zijn de projecten te downloaden via onze
website: www.ivn.nl/vev
 

Poetshulp
gezocht
PAUL OLIJSLAGERS

We zijn naarstig op zoek naar iemand die 1 uur in de week
in ons gebouw D’n Aard wil poetsen.
Het werk houdt in: 2 toiletten poetsen, hal, grote zaal
stofzuigen en dweilen, een keer in de maand een van de
beide andere ruimten. Het werk kost ongeveer 1 uur per
week. Betaling in overleg.
Misschien wil de hulp die bij u thuis poetst dit werk doen?
 
Kent u iemand, neem contact op met Etje Hendrikx of
Paul Olijslagers.

Kinderboerderij
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Planten-
werkgroep
MARIAN KESSELER

Op 20 december 2017 om 9.00 uur  ’s morgens ging een
aantal leden van de plantenwerkgroep op zoek naar bloei
ende planten. Het was bewolkt weer en het was een graad
of 10.
We liepen vanaf basisschool het Slingertouw ( Meerho
ven) naar het Beatrixkanaal. Via de Caspar de Haanbrug
liepen we naar de volgende, noordelijke brug. We staken
het kanaal over en zijn langs de andere oever terug ge
wandeld. Voor een aantal plantjes moesten we flink door
de knieën vanwege de grootte. We hebben ons verwon
derd over de hoeveelheid bloeiende planten, die we aan
troffen.
Tijdens de wandeling kwamen we ook een enorme hoe
veelheid paddenstoelen tegen.
Op de volgende pagina staan de gevonden planten, in een
tabel gezet door Wim van der Ven.
Sommige planten staan er meerdere keren in, omdat ze
op verschillende plaatsen bloeiend aangetroffen werden.

Cursuswerkgroep
HETTY FOKKENS

Als dit Praakruid uitkomt, zijn we gestart met een cursus
'Help, ik heb een tuin'. Deze cursus wordt gegeven bij de
Volksuniversiteit Eindhoven; wij zijn gevraagd door de
gemeente Eindhoven om deze cursus te geven. Ook al
waren de verwachtingen niet hoog gespannen, de cursus
zit helemaal vol en er staan zelfs mensen op de wachtlijst.
Voor deze cursus maken we gebruik van de landelijke cur
sus 'Tuinreservaten'. Bij deze cursus horen 2 boeken,
waarin goede, toegankelijke en interessante informatie
staat over allerlei groene tuinen en wat verschillende die
ren nodig hebben om in jouw tuin te kunnen (over)leven.
 
Begin maart gaan we weer verder met de cursus 'Met de
jeugd de natuur in', een cursus bedoeld voor volwassenen
die met kinderen de natuur in willen. De reacties van de
cursisten op de eerste drie cursusochtenden waren posi
tief.
We hebben nog een viertal cursusochtenden op het pro
gramma staan met de thema's: diersporen, vogels, plan
ten en (water)insecten.
Met de leden van de regionale cursuswerkgroep zijn we
nu druk bezig met het voorbereiden van overige cur
susochtenden.
 
Uitbreiding cursuswerkgroep
De cursuswerkgroep is momenteel niet al te groot en
daarom zou het erg fijn zijn als we meer leden krijgen. We
bereiden cursussen samen voor, waarbij iedereen aangeeft
wat hij of zij wil en kan doen. Het is dus geen punt als je
niet al te veel of weinig ervaring hebt.
 
Daarnaast zoeken we nog een nieuwe coördinator. Ik
(Hetty) doe het al heel wat jaren (en met heel veel ple
zier!), maar het is ook goed wanneer deze functie eens
door een ander gedaan gaat worden. Een coördinator
zorgt er vooral voor dat de administratieve kant van de
cursussen soepel loopt: contacten met werkgroepleden,
met mensen die lessen geven, met cursisten, PR.
 

Foto: José van Lieshout Gewone berenklauw

Nestkast van
lego
PAUL OLIJSLAGERS

IVN bouwt nestkasten van hout, maar een nestkast bou
wen van lego steentjes  is voor kinderen veel interessan
ter. Zij kunnen hun eigen ideën in een nestkast vorm
geven.
Op zondag 18 maart van 14.00 tot 16.00 uur kunnen kin
deren en kleinkinderen hun lego nestkast laten zien in
D'n Aard. 
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Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Coördinaten  

Silene latifolia subsp. alba Avondkoekoeksbloem 157,172 383,575

Senecio inaequidens Bezemkruiskruid 157,296 383,851

Cardamine flexuosa Bosveldkers 157,268 383,898

Conyza canadensis Canadese fijnstraal 156,929 383,489

Silene dioica Dagkoekoeksbloem 157,070 384,161

Rubus armeniacus Dijkviltbraam 157,212 384,069

Achillea millefolium Duizendblad 157,213 383,799

Achillea millefolium Duizendblad 157,144 383,566

Heracleum sphondylium Gewone berenklauw 157,215 383,965

Heracleum sphondylium Gewone berenklauw 157,027 383,712

Heracleum sphondylium Gewone berenklauw 157,215 383,799

Rubus fruticosus Gewone braam 157,289 383,857

Prunella vulgaris Gewone brunel 157,116 383,553

Angelica sylvestris Gewone engelwortel 157,115 384,180

Cerastium fontanum subsp. vulgareGewone hoornbloem 157,249 383,611

Hypochaeris radicata Gewoon biggenkruid 156,874 383,547

Arrhenatherum elatius Glanshaver 157,076 383,730

Berteroa incana Grijskruid 157,292 383,815

Urtica dioica Grote brandnetel 156,985 383,698

Conyza sumatrensis Hoge fijnstraal 157,122 384,091

Jacobaea vulgaris subsp. vulgaris Jakobskruiskruid 156,968 384,270

Jacobaea vulgaris subsp. vulgaris Jakobskruiskruid 157,174 384,027

Jacobaea vulgaris subsp. vulgaris Jakobskruiskruid 157,270 383,673

Senecio vulgaris Klein kruiskruid 157,028 383,714

Senecio vulgaris Klein kruiskruid 157,162 383,572

Urtica urens Kleine brandnetel 156,994 383,703

Cerastium glomeratum Kluwenhoornbloem 157,171 383,749

Dactylis glomerata Kropaar 157,077 383,732

Dactylis glomerata Kropaar 157,137 383,566

Ranunculus repens Kruipende boterbloem 157,260 383,797

Bellis perennis Madeliefje 157,268 383,621

Bellis perennis Madeliefje 157,128 383,562

Taraxacum officinale Paardenbloem 157,112 383,550

Lamium purpureum Paarse dovenetel 157,106 383,547

Pastinaca sativa subsp. sativa Pastinaak 157,081 384,137

Erodium cicutarium Reigersbek 156,890 383,493

Tripleurospermum maritimum Reukeloze kamille 157,210 383,786

Rumex obtusifolius Ridderzuring 157,213 383,976

Trifolium pratense Rode klaver 156,825 383,625

Matricaria discoidea Schijfkamille 157,173 383,746

Poa annua Straatgras 157,241 383,609

Juncus tenuis Tengere rus 157,262 384,008

Euphorbia peplus Tuinwolfsmelk 156,993 383,492

Leontodon autumnalis Vertakte leeuwentand 156,895 384,352

Leontodon autumnalis Vertakte leeuwentand 157,161 383,576

Stellaria media Vogelmuur 156,974 383,695

Stellaria media Vogelmuur 157,069 383,523

Lamium album Witte dovenetel 157,087 384,135

Lamium album Witte dovenetel 157,087 383,734

Plantenlijst Meerhoven 2017
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Foto: Dré Verhagen (Vlindereitjes)

Foto: Ad van den Heuvel (Dommelbeemden)

Het voorjaar komt er aan


