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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. Scholen betalen een
vaste contributie van € 40,00 per jaar.
Bankrek.nr. INGB 0000 392082 t.n.v. IVN Veldhoven
Eindhoven Vessem.
 

Landschap en milieu Rein Kieviet 040-2530168 reinkieviet@chello.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 06-20897465 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 Eugenie Verstegen   eugenie.verstegen@gmail.com

Vleermuizen Dré Verhagen 040-2051929 dreoers@gmail.com

KLE Thea den Otter 040-2532913 tdenotter10@kpnmail.nl

Kinderdoe Petra van Leeuwen 040-2114070 petravleeuwen@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

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

Secretaris Gerard Lijten 040-2540904 ivn.vev@gmail.com

    06-20771867  

Penningmeester Paul Olijslagers 040-2541790 paholijslagers@onsbrabantnet.nl

Ledenadministratie Paul Olijslagers 06-38485115 paholijslagers@onsbrabantnet.nl

Leden Claudia Stoldt 06-41917390 claudia@detuinfluiter.com

Bestuur

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. 300
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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Vieren
Het zal jullie niet verrassen als ik zeg, blij te zijn weer eens wat te kunnen
vieren. Allereerst natuurlijk onze vrijheid nu covid-19 eindelijk op zijn re
tour lijkt te zijn. Kunnen we weer zonder remmingen met elkaar op stap en
ook in gesprek. Kunnen we weer voluit doen waar we voor opgericht zijn.
Eindelijk!
Daarnaast hebben we dit jaar nog iets anders te vieren.
Het is namelijk zo dat de Vlindertuin bij D’n Aard deze zomer 25 jaar be
staat. En na al die jaren nog altijd mooi en in goede staat dankzij de werk
groep die hier elke week enthousiast voor het onderhoud zorgt. Hulde
hiervoor wat mij betreft en een felicitatie waard. We gaan hier de komende
maanden wel meer van horen want we laten het niet ongemerkt voorbij
gaan. Een leuk feestje is nooit weg…
En gelukkig is er nog meer heuglijk nieuws!
Als de ALV onze voordracht goedkeurt (en waarom zouden ze niet hè?)
hebben we weer een voltallig bestuur met 6 leden. We hadden er na onze
nieuwe start twee jaar geleden nu nog maar drie over. Niet alleen wil Paul
Olijslagers na vele actieve jaren stoppen met het penningmeesterschap en
het bestuur, maar na het vertrek vorig jaar van Yvonne Joosten heeft nu
ook Paméla Freriks vanwege persoonlijke omstandigheden haar werk voor
het IVN bestuur moeten neerleggen. Begrijpelijk maar bijzonder jammer.
We hadden destijds besloten dat we met zes bestuurders het werk zo kun
nen verdelen dat het beslist geen zware belasting vormt, ook niet voor
leden met nog een volle dagtaak daarnaast. Nu hebben we dus ineens drie
vacatures.
Het bleek in eerste instantie niet gemakkelijk om vervanging te vinden
maar gelukkig zijn we er toch in geslaagd. We zijn daar bijzonder blij mee.
We hebben nu de volgende kandidaten: Allereerst Cor van Leeuwen, beoogd
penningmeester, komt van buiten de club maar blijkt bijzonder enthousi
ast, actief en scherp. Daarnaast heeft zich deze week een tweetal “oude be
kenden” gemeld, te weten Tineke Lous die we al jaren kennen van de Wa
terwerkgroep en de organisatie van het weekend en Etje Hendrikx, die na
twee jaren van vrijheid zich opnieuw beschikbaar stelt voor een bestuurs
functie.
Het spreekt voor zich dat we hier erg content mee zijn.
 
Genoeg te vieren dus. Ik pak er maar eens een glaasje op.
Ik wens jullie allemaal een mooi voorjaar met vele uren in de natuur.
 
Groeten
Jos

Onze insectentuin , de Jo van Dun Vlindertuin, bestaat dit
jaar 25 jaar.
Hulde aan iedereen die eraan heeft meegewerkt en nog
eraan meewerkt om deze tuin een fantastische uitstra
ling te geven en voor vele soorten insecten een mooie
plek geeft om te leven.
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Nieuws van
scholenwerk
MARIAN KESSELER

Voor het voorjaar/ zomer 2022 heeft de scholenwerkgroep
voor de groepen 1 t/m 5 gekozen voor  het project ‘Bloe
men en hun bezoekers’. De kinderen gaan de relatie tus
sen de bloemen en hun bezoekers ontdekken.
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- vlindertuin.
Voor de groepen 6 en 7 hebben we gekozen voor het les
pakket ‘Klimaatverandering: wat kun jij eraan doen?’ Het
bestaat uit een leerlingenboekje, een handleiding voor de
leerkracht en een aantal korte filmpjes. Het pakket is en
kele jaren geleden samengesteld en uitgegeven door
Groenrijk, de gemeente en IVN Veldhoven Eindhoven Ves
sem.
De tentoonstelling: ‘Klimaatverandering: wat kun jij
eraan doen?’ staat in d’n Aard en is te bezoeken door de
groepen 6-7-8. Een mooie combinatie dus van lessen en
tentoonstellingsbezoek. Aanmelden bij Etje Hendrikx:
etjehendrikx@gmail.com
De twee projecten/ lespakketten worden binnenkort naar
de contactpersonen van de scholen gestuurd.

                                        Honingbij

Ecologische voetafdruk Foto: Etje Hendrikx

Activiteiten
voor publiek
GERARD LIJTEN

Zondag 20 maart, 10:00-12:00 uur
Wandeling in Park Meerland met thema “pril voorjaar”
Start: De Hangar, Meerbos 4 Eindhoven
 
Zondag 3 april, 14:00-15:30uur
Wandeling op Landgoed De Grote Beek met thema
“amfibieën”
Start: Parkeerplaats P4, via hoofdingang GGZE , Boschdijk
Eindhoven
 
Zondag 1 mei, 10:00-12:00 uur
Wandeling op Landgoed De Grote Beek met thema
“voorjaar”
Start: Parkeerplaats bij “De Tuin”, Dr. Poletlaan 69,
Eindhoven
 
Zaterdag 21 mei, 10:00-12:00 uur
Wandeling in de Genneper Parken met thema “voorjaar”
Start: Genneper Watermolen, Genneperweg 143
Eindhoven
 
Zondag 29 mei, starttijd nog niet bekend
Wandeling in het Eckartse Bos
Start: Parkeerplaats Waterzuivering, Van Oldenbarnevelt
laan 1 Eindhoven
 
Nadere info t.z.t. op onze website ivn.nl/vev
 
 

Activiteit met publiek Foto: Gerard Lijten
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voor een duurzamer leven voor iedereen die mee wil doen.
 
Duurzamer en gelukkiger
Het platform van de drie haalde vorig jaar al De Duurzame
100 en kenmerkt zich door de frisse, kleurrijke website en
de energieke filmpjes die elke week worden gemaakt. “Als
je kan laten zien dat iets duurzamer is en je er ook geluk
kiger van wordt”, zegt Calon, “inspireert dat tot gedrags
verandering”. Vorig jaar waren het uiteindelijk 17.000
Nederlanders die wekelijks een nieuwe uitdaging in hun
mailbox ontvingen, dit jaar zijn dat er bijna 21.000. Die
nieuwe deelnemers sloten met name deze januarimaand
aan. “Mensen willen met goede voornemens aan het
nieuwe jaar beginnen. Wij gaan ze helpen om die voorne
mens vast te houden.”
 
Liever positief dan negatief
Hun energie wordt meer aangewakkerd door het positie
ve. Het klinkt als een cliché, maar als je kan laten zien dat
een duurzamer leven mensen gelukkiger kan maken, be
reik je daarmee waarschijnlijk meer dan wanneer je bena
drukt wat ze allemaal níét mogen doen. Je kan beter een
heerlijke vegan barbecue organiseren dan mensen verbie
den om vlees te eten.
 
Meer initiatieven
Dit jaar gaan de drie initiatiefnemers van 52 Weken Duur
zaam duurzame uitdagingen ontwikkelen voor bedrijven
en ook samenwerken met scholen die van duurzaamheid
een speerpunt willen maken, vanuit hun pas gelanceerde
spel 52 Groene Avonturen. Ook hopen ze natuurorganisa
ties zoals Natuurmonumenten bij hun uitdagingen te be
trekken. “Wij laten mensen zien hoe het wél kan, met
hele concrete uitdagingen. Zoals deze week tips om van je
tuin een paradijsje voor vogels te maken, zodat ze de
winter kunnen overleven.”
 
Instapniveau doet er niet toe
Zowel mensen die al heel groen zijn, als mensen die nog
een groentje zijn doen mee.  Vooral de relatieve stap is
belangrijk: dat je begint met je leven wat anders in te wil
len richten. Het doel is juist om iedereen aan duurzaam
heid te laten ruiken. Los van het instapniveau waarmee je
begint.
 

52 weken
Duurzaam:
gewoon doen!
ETJE HENDRIKX

Gewoon doen
In 2021 heb ik me aangemeld bij “52 weken Duurzaam!”
Elke maandagochtend bij het wakker worden, staat er een
nieuwe uitdaging in de mailbox. De variatie is groot. Het
zijn miniuitdagingen: een keertje geen vlees eten, of de
douche wat kouder zetten. Maar ook grote vraagstukken
worden besproken: de plasticsoep in de oceanen, de vis
serij, landbouw, kledingindustrie. Er wordt vaak meegelift
met landelijke acties als ’de week zonder vlees’ en de
tuinvogeltelling. Ik heb enorm genoten van deze uitda
gingen en ook geprobeerd mijn levensstijl een beetje aan
te passen. Omdat ik er zoveel plezier aan heb beleefd, wil
ik hier in het Praatkruid wat achtergrondinformatie geven
over het initiatief en de mensen, die zich er sterk voor
maken. De meeste informatie komt uit Trouw.
 
De initiatiefnemers: de Utrechters Serge Calon, Ivo de
Boer en Caroline Buiskool
Als zelfstandig ondernemer maakte Serge Calon campag
nes over duurzaamheid. Voor IVN Natuureducatie lan
ceerde hij  de Tiny Forests en in Utrecht zette hij de Groe
ne Loperpaden op. Ivo de Boer is grafisch ontwerper,
waarbij hij zich concentreert op projecten met een sociaal
en duurzaam doel. Caroline Buiskool werkt met fotografie
en beeld.
52 Weken Duurzaam begon vorig jaar als een passiepro
ject, zonder verdienmodel, maar werd voor elk van de drie
een soort tweede baan. Na een succesvol eerste jaar hopen
de drie er in 2022 meer mee te kunnen gaan doen, met
name uitdagingen te gaan maken voor bedrijven en scho
len. Klaverblad Verzekeringen is het eerste bedrijf dat
voor zijn personeel een uitdagingenpakket heeft besteld.
 
‘We gaan het gewoon doen’
Als zelfstandige ondernemers zaten ze tijdens de corona
crisis in een intervisiegroep in Utrecht om elkaar scherp
te houden. Calon: “Als zelfstandig ondernemer heb je
geen collega’s om dagelijks mee te sparren. Het doel van
de groep was om met elkaar te onderzoeken wat je drijft
in je werk, en hoe je je passie daarin meer kan laten flore
ren.” Bij de vraag ‘waar doe je het nou precies voor?’
bleek dat zowel Calon als de andere twee graag een duur
zame impact wilden maken met hun werk, zeker nu de
wereld tijdens de pandemie op een scharnierpunt leek te
staan. Zelf had Calon net het boek The Happiness Projec
t gelezen, waarin de schrijfster vertelt hoe zij elke week
een nieuwe positieve uitdaging aangaat, om blijer door
het leven te gaan. Het idee was geboren voor 52 Weken
Duurzaam, met elke week een nieuwe positieve uitdaging

Initiatiefnemers Calon (midden), Buiskool (links) en De Boer (rechts) wippen

tegels om de biodiversiteit in hun tuin te bevorderen.Beeld 52 Weken

Duurzaam
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19-4-83: kneu ontdekt
24-4-83: geelgors gezien
11-1-85: kuifleeuwerik in de sneeuw
22-2-88: groenling roept tjeee
13-1-90: groepje koperwieken
9-2-93  : keep bij school
10-1-98: zingende kuifleeuwerik in het City Centrum
2-2-98  : fazant bij de Ekkerman
11-2-02: zang kuifleeuwerik
22-2-02: 12 nestkasten bij school opgehangen
9-1-22  : halsbandparkiet op voedertafel in de tuin
 

Vogels gaan
en vogels
komen
JOHAN VAN ZIJLL LANGHOUT

Ook dit jaar doe ik weer mee met de Nationale tuinvogel
telling.
Ik herinner mij dat ik in 1979 ben begonnen met het
maken van een Natuurkalender. Elk jaar in de maanden
januari, februari en maart noteer ik elke dag wat er in de
natuur verandert. Ik let vooral op lenteverschijnselen,
want de winter duurt lang.
Even terug naar 1979, toen ik als leraar op een basisschool
in Veldhoven samen met de kinderen de natuurwaarne
mingen deed en de kalender invulde. Voor de vogels had
den we een vogelkijkpunt gemaakt voor het raam, om
vanuit de klas de vogels in het park te ontdekken. Met
verrekijkers en plaatjes van de waar te nemen vogels
stonden de kinderen naar de voedertafel te kijken. Hierna
noteerden ze hun observaties op de natuurkalender.
Ik heb nog even teruggebladerd in mijn vogelwaarnemin
gen en ontdekte bijzondere zaken.
Vogels, die je vroeger zag in de bebouwde kom bij het City
Centrum, zal je nu niet meer tegen komen. Is de kuifleeu
werik trouwens in heel Nederland nog wel te vinden? Vo
gels verdwijnen en nieuwe vogels komen. Zo noteer ik op
9-1-2022: Halsbandparkiet op de voedertafel in de tuin.
Deze prachtige vogel afkomstig uit Afrika en India is een
ontsnapte kooivogel die bezig is heel Nederland te vero
veren. Hij zit nu vooral in West-Nederland, in de grote
steden, maar wordt ook in Zuid-Nederland waargenomen.
De eerste broedgevallen in de omgeving van Eindhoven
zijn al gemeld. Zijn we er blij mee? Hij is de schrik van de
fruittelers, maakt veel lawaai en neemt de nestholtes van
spechten, kraaien en uilen in. Hij rukt op en we kunnen er
niet veel aan doen.
De ene vogel verdwijnt en de andere komt. Zo is de natuur
in beweging. Daar kunnen we ook van genieten.
Zie ook mijn filmpje op You Tube: https://youtu.be/QlhH
N0CEyNU 
“De halsbandparkiet, een vreemdeling zeker.” Duur 3
min.
Enkele waarnemingen op mijn natuurkalender:
11-1-79: roek gezien
22-1-79: vreemde vogel is rietgors
19-2-79: vechtende kuifleeuweriken bij voedertafel
29-3-79: zwarte roodstaart is terug
6-6-79  : broedende gekraagde roodstaart in nestkastje
8-3-80  : sijsjes in de elzen
20-4-80: zingende zwarte roodstaart
20-5-80: spotvogel gespot
25-1-81: kuifleeuwerik zingt
3-3-81:   groepje ringmussen
15-3-81: tjftjaf is al terug

Hansbandparkiet op voedertafel, Foto Johan van Zijll Langhout

Natuurkalender 1979, Foto Johan van zijll Langhout
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Cursussen
JANNIE LANDA

 
De afdeling organiseert cursussen voor ieder die geïnte
resseerd is in de natuur. Door kennis over de natuur leer
je er immers nog meer van te genieten. Altijd weer staan
we verbaasd over wat we nog niet wisten, vergeten weer
wat en halen het weer op. Blijven leren dus. In de afgelo
pen jaren is er een cursus aangeboden voor mensen die de
natuur in de regio de Kempen beter willen leren  kennen:
de heide, de bossen, de vennen en natuurlijk het kenmer
kende beekdallandschap. In samenwerking met de volks
universiteit Eindhoven is drie keer een cursus gegeven
voor mensen die hun tuin niet alleen voor henzelf aange
naam willen maken, maar ook voor de natuur. Kennis
over de bodem, kringloop in de natuur planten, bijen,
vlinders en andere insecten en vogels hielp om inzicht te
krijgen welke rol je tuin kan spelen voor de natuur. Daar
naast zijn er avonden over een onderwerp dat door een
werkgroep wordt belicht. Zo kan je bijvoorbeeld leren hoe
je een plant kan determineren, hoe insecten, vogels of
waterdiertjes leven.
Er zijn ook cursussen voor mensen die hun kennis willen
overdragen aan anderen: Zo is er een cursus ontwikkeld
om de jeugd enthousiast te krijgen voor de natuur. Een
andere is een training hoe je kan  leren hoe je een natuur
wandeling kan begeleiden. Daarvoor is wel wat voorken
nis over de natuur handig, maar motivatie en enthousias
me zijn minstens zo belangrijk.
Veel is mogelijk: uitgebreide en korte cursussen of lezin
gen. De lezingen en cursussen van het KNNV, een natuur
organisatie die ook gehuisvest is in d’Aard staan open
voor  leden van het IVN. We werken graag samen met an
dere organisaties. Ideeën om cursussen te volgen zijn zeer
welkom. Zou je zelf misschien eens een onderwerp willen
belichten, aarzel dan niet om contact op te nemen. Je
krijgt er ondersteuning bij en we gaan kijken wat de beste
aanpak is.
Heb je zin om een bijdrage te leveren aan de organisatie
van cursussen, ook dan ben je welkom. Neem dan contact
via Jannielanda1@gmail.com

Ons landschap
door mensen
gemaakt
JANNIE LANDA

Onze omgeving is vooral door mensen beïnvloed. Die om
geving is en wordt volgebouwd om iedereen te kunnen
laten wonen, werken, verplaatsen. Communicatiemidde
len, productie en consumptie hebben veel ruimte nodig,
zowel boven als onder de grond. Nog tot het midden van
de 19e eeuw zag ons land er heel anders uit: het was
kleinschalig, oneffen, onregelmatig. Er was wilde natuur,
woeste grond, waar hard gewerkt werd en weinig ver
diend. Dat land werd ontgonnen, beken en rivieren recht
getrokken, bossen aangeplant, dijken gebouwd, land
drooggelegd en landbouwgrond gemaakt. De afgelopen
170 jaar zijn er steeds stappen gezet waardoor ons land nu
zoveel rijkdom kent. Hoe ging dit in zijn werk, van plag
genhut tot doorzonwoning, de toepassing  van cultuur
techniek in de landbouw, de tewerkstelling, het doordrin
gen van de verstedelijking in de afgelegen gebieden? Hoe
gingen de mensen anders denken?  Het veranderen van
het Nederlands landschap wordt wel eens verklaard uit de
waterschappen en het polderen. Volgens Auke van de
Woud,  ligt het vooral aan de efficiëntiedrang en geld ver
dienen die belangrijkste drijfveren waren. Heel minutieus
ontleedt hij het leven en de veranderingen die zich daarin
voordeden. Wat overblijft als min of meer natuurlijk land
schap moet nu worden beschermd met wetten, voor
schriften, geld en inzet van natuurorganisaties.
Hij heeft er mooi boek over geschreven: Het landschap,
De mensen, Nederland 1850-1940. Het boek gaat tot 1940
omdat tot dan de basis is gelegd voor de moderne tijd.Genieten en leren van het landschap Foto: Jannie Landa
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1997 - 2022:  
25 jaar Jo van Dun Vlindertuin

De Jo van Dun Vlindertuin Foto: José van Lieshout

De kruidenspiraal in de vlindertuin Foto: José van Lieshout

JOSé VAN LIESHOUT

Een korte geschiedenis
De tuin is ontworpen door Jo van Dun en Piet Vermeulen.
Met medewerking van de gemeente is in het voorjaar van
1997 het grootste gedeelte van de tuin aangelegd. Er is
veel grond verzet en  diverse bodems gecreëerd. Het idee
was om diverse biotopen uit de omgeving in het klein na
te bootsen. Dat idee is nu, na 25 jaar, helemaal verlaten.
Voortschrijdende inzichten en nieuwe ideeën hebben de
tuin in de loop van de jaren veranderd.
In het voorjaar van 1999 is de tuin rechts naast de deur
erbij gekomen. Daarin werd een rotstuin opgenomen. De
stenen komen uit de tuin van Jo van Dun, die ze met veel
zorg in de loop der tijden verzameld had.
In september 1999 was de rotstuin klaar.
In 2004 is de vijver aangelegd.
Er komen veel mensen in de tuin kijken. Kinderen spelen
er, zoeken er beestjes en volwassenen komen met came
ra’s om de mooie momenten in de tuin vast te leggen. Er
was behoefte aan wat meer uitleg dus in mei 2008 kwam
het informatiebord naast de buitendeur, gemaakt door
Hans van der Leeuw.
De paden werden verhard met blauwsplit voor de toegan
kelijkheid.
In samenwerking met de bijenhoudersvereniging en Theo
de Bruijn  kregen we in 2009 een bijenvolk in de tuin. Er
werd een publieksvriendelijke kast omheen gebouwd,

zodat je wel dichtbij kon kijken door een raampje, maar
de kans op een bijensteek klein was.
Voorjaar 2010: uitbreiding van de tuin richting de noten
boom, die aangeplant was ter gelegenheid van de afslui
ting van de natuurgidsencursus 2003-2004. Ook hier
kwam  een vijver. Tot op heden zitten er alpenwatersala
manders in. Ook kikkers en padden vinden in de vijvers
een prettig verblijf.
Er kwam in heel Nederland meer aandacht voor bijen met
de actie 'Heel Nederland zoemt!'. We besloten tot de bouw
van een insectentoren in 2011.
Voor de bijen werd de  kruidenspiraal aangelegd. De oude
vijver kreeg een facelift in voorjaar 2011.
In 2016  hebben we de tuin weer uitgebreid richting de
Aerdmennekesbaan:

Dagpauwoog op hout Foto: José van Lieshout
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Aanleg nieuwe deel van de vlindertuin Foto: José van Lieshout

Uw hulp kunnen we altijd gebruiken. Heb je interesse en
tijd om mee te helpen, kom een keer op maandagmor
gen kennis maken met de tuin.

Insectentuin
De planten in de tuin zijn al lang niet meer alleen waard
planten voor vlinders. Ook bijen, wespen, zweefvliegen,
roofvliegen, kevers en andere insecten  vinden er be
schutting en voeding.

Een voorbeeldtuin voor 'Tegel eruit plant erin' met diver
se soorten waterdoorlaatbare grondbedekkingen en er
werd een insectenmuur gebouwd.
Jammer dat er op dit moment geen bijenvolk meer in de
tuin is. Wie weet staat er in de toekomst weer een lid, die
ook imker is op om een volk bij ons in de insectentuin te
plaatsen.
Er is gelukkig veel interesse bij de leden voor onze tuin
waar nu 11 personen zorgen voor het onderhoud, nieuwe
ideeën en educatie.
Coördinator is José van Lieshout
(06-20897465// josevanlieshout@gmail.com)
 

Zondagmiddag 26 juni van
13.00 – 17.00 uur is de tuin
open voor publiek om dit
jubileum samen te vieren
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Schildwesp ssp - Dinocampus coccinellae Foto Wil Jansen

Kinderpap en
zombie
kinderoppas
WIL JANSEN

Begin mei 2019 kregen we van Dré Verhagen in de IVN
VEV  tuin een blaadje met daarop een Aziatisch lieve
heersbeestje dat met zijn achterpoten vastzat aan spinrag.
 (Zie foto boven). Het beestje bewoog nog weinig maar
leefde nog wel.  Onder zijn lijf zat een ingesponnen cocon
waarvan we niet wisten van welk insect deze was. Ik heb
dit lieveheersbeestje met blad goed bewaard en gekeken
wat er ging gebeuren!             
Ongeveer een week later bleek dat de cocon was geopend
en er een groenogig wespje met de naam Dinocampus
coccinellae bij het lieveheersbeestje zat.  Op rechtse foto
zie je de geopende cocon. Het vrouwelijk schildwespje zit
in een aanvallende houding met angel naar voren om het
lieveheersbeestje opnieuw te steken.  
Een tijdlang heb ik niet goed begrepen wat nu precies de
interactie was tussen deze twee insectensoorten. Totdat ik
recent in het boek “Terra insecta” van de Noorse hoogle
raar biologie Anne Sverdrup-Thygeson het onderstaande
levensverhaal van deze parasitaire wesp las. (ISBN 9
789403 148618.)
 
Citaat:
Het wespje behoort tot de orde vliesvleugeligen (Hymenoptera)
en de familie van de schildwespen (Braconidae). Ze zijn amper
1 cm lang. Ze doen aan parthenogenesis, dit betekent dat ze

zichzelf klonen en hun eieren niet bevrucht hoeven te worden.
Daarom bestaan er geen mannetjes in deze soort. Daarnaast is
deze wesp parasitair. Het vrouwtje prikt met haar lange legboor
in het lieveheersbeestje en legt daar haar eitje in. Het eitje komt
uit en in de loop van de volgende 20 dagen verorbert de wes

Aziatisch lieveheersbeestje Foto Wil Jansen

penlarve de niet vitale organen van het lieveheersbeestje. Dan
wurmt de larve zich ongegeneerd via een plek in het achterlijf
van het lieveheersbeestje naar buiten terwijl het nog in leven
is! De wespenlarve spint een kleine bal tussen de pootjes van
het lieveheersbeestje, waarna het zich verpopt. Dan gebeurt er
iets merkwaardigs: het gedrag van het lieveheersbeestje veran
dert abrupt. Het houdt op met bewegen en blijft doodstil staan,
als een levend schild. Alleen als een vijand te dichtbij komt
jaagt ze die weg en beschermt de cocon. Dit duurt ongeveer een
week en dan komt het wespje uit en vliegt weg en laat het lvie
veheersbeestje aan zijn lot over. De grote vraag is nu: hoe kan
een wespenmoeder het zo regelen dat het lieveheersbeestje
verandert in een zombie-kinderoppas? Het blijkt dat de wes
penmoeder naast het eitje ook een virus injecteert. Het virus
hoopt zich op in de hersenen en is in staat om het lieveheers
beestje de opdracht te geven doodstil te blijven staan – precies
op het moment dat de larve naar buiten komt. Via het virus
worden de hersenen van het lieveheersbeestje dus overgeno
men en wordt het gedwongen dienst te doen als zombie kinder
oppas, nadat het eerst als kinderpap heeft gefungeerd. Het
meest verwonderlijke is, dat het lieveheersbeestje deze hele
ontwikkeling soms ook nog overleeft omdat ze hun organen
weer kunnen laten aangroeien.
 
Ik kan jullie het boek Terra insecta van harte aanbevelen
omdat er tal van goede verhalen instaan over de insecten,
die de wereld draaiende houden. Het is luchtig en levendig
geschreven. Nu begrijp ik ook de dramatische interactie
tussen het lieveheersbeestje en deze wesp, met dank aan
Dré Verhagen.
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ALV op 5 april 
GERARD LIJTEN

Nieuwjaarsviering
De gebruikelijke start van het nieuwe jaar met een gezel
lige bijeenkomst moesten we helaas weer afgelasten van
wege de destijds oplopende coronabesmettingen. Nu de
maatregelen steeds verder afgebouwd worden, kunnen we

Rooster van aftreden

 
 

dat alsnog inhalen. Voor een echte nieuwjaarsviering is
het weliswaar te laat, maar in plaats daarvan sluiten we
de ALV extra feestelijk af.
 
Voorlopige agenda ALV
Dinsdag 5 april 2022, 20:00 uur, D’n Aard
 
Concepten van de agenda, het verslag ALV 2021, algemeen
jaarverslag, financieel jaarverslag, verslag kascommissie,
begroting 2022 en rooster van aftreden zijn in te zien en
te downloaden via deze pagina:
https://www.ivn.nl/afdeling/veldhoven-eindhoven-
vessem/jaarvergadering-2022 
of nevenstaande QR-code.
 

Documentatiecentrum
Ook dit jaar hebben we het boekenbestand van het docu
mentatiecentrum weer gecontroleerd. Ook nu  blijken er
weer boeken verdwenen te zijn. Wil degene die deze boe
ken in zijn/ haar bezit heeft, deze alsnog in de uitleenlijst
vermelden of ze z.s.m. terugbrengen?
Het gaat om de volgende boeken:
B3b 9   Paddenstoelen begrijpen, determineren en dan
verzamelen.
B3b 11 Paddenstoelen in de natuur.
Alvast bedankt!

1. Opening, welkomswoord, afmeldingen, vaststellen
agenda

2. Huldiging jubilarissen
3. Bestuursmededelingen
4. Verslag ALV 20 april 2021
5. Rondvraag
6. Jaarverslag 2021 (secretaris)
7. Financieel verslag 2021 (penningmeester)
8. Verslag kascommissie
9. Décharge penningmeester
10. Begroting 2022
11. Bestuursverkiezing: Paméla Freriks heeft zich tus

sentijds teruggetrokken. Paul Olijslagers treedt af vóór
het einde van zijn bestuurstermijn. Het bestuur draagt
drie nieuwe kandidaten voor: Cor van Leeuwen (hij
heeft zich vorig Praatkruid voorgesteld), Tineke Lous
en Etje Hendrikx.

12. Benoeming kascommissie
13. Ontwikkeling ledenbestand (secretaris)
14. Plannen voor 2022
15. Rondvraag
16. Sluiting van de vergadering

 
Na de vergadering zijn alle leden uitgenodigd voor de tra
ditiegetrouwe “borrel” onder het genot van een drankje
en een hapje.

Vuurjuffers Foto: Riekie van de Ven
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Biodiversiteit
in de bieb
ELLEN VAN BEEK

Ecologisch hovenier Peter Bleijs neemt je mee in zijn ver
haal over biodiversiteit in onze directe omgeving. Samen
met het IVN wordt er gezocht naar oplossingen om deze
biodiversiteit te vergroten.
Wat is biodiversiteit?
Biodiversiteit gaat over de vele variaties in levende orga
nismen binnen een bepaald gebied, een zogenaamd eco
systeem. Het omvat alle soorten planten, dieren en mi
cro-organismen in zo’n ecosysteem en kijkt daarbij ook
naar de interacties tussen deze organismen. Hierbij kun je
denken aan hele kleine organismen zoals bacteriën, die
helpen met het afbreken van bladeren, tot grote organis
men zoals de wolf en de invloed die deze heeft op de an
dere wilde dieren.
Waarom biodiversiteit?
Het evenwicht tussen al deze organismen is op veel plek
ken verstoord. Wat zijn de gevolgen van de afname van
biodiversiteit in onze omgeving? Naast zorgelijke ontwik
kelingen zien we ook positieve ontwikkelingen. En kun
nen we de biodiversiteit ook een handje helpen?
Over Peter Bleijs
Peter Bleijs is ecologisch hovenier en sinds kort met pen
sioen. Hij is lid van het IVN en heeft zich verdiept in bio
diversiteit. Bij de Volksuniversiteit geeft hij lezingen over
dit actuele onderwerp. Hij neemt je o.a. mee op een wan
deling door de Kempen en zal je leiden langs mooie plek
ken, maar ook naar minder mooie plekken waar de biodi

versiteit onder druk staat.
Na de pauze gaan we samen met IVN Veldhoven Eindho
ven Vessem op zoek naar oplossingen om de biodiversiteit
in onze eigen omgeving te vergroten.
Praktische informatie
17 maart 2022, van 20:00 tot 22:00  in de Bibliotheek
Veldhoven
Kosten: 2,50
Deze lezing wordt georganiseerd in samenwerking met
het IVN.
In de bibliotheek zijn alle coronamaatregelen opgeheven,
een QR-code is dus niet meer nodig.
Tickets reserveren kan via de website van de bibliotheek. 

Aanplant Tiny Forest in Eindhoven Foto: Harrie Kesseler

Tiny Forest
MARIAN KESSELER

Een educatief buitenlokaal
In de wintereditie 2021 van het Praatkruid vertelde ik over
de gastlessen over Tiny Forests, die gegeven zijn door IVN
Natuureducatie regio Zuid op basisschool de Troubadour
en de ontwerpsessie die daarop volgde. De hovenier is
hierop met de ideeën aan de slag gegaan en dat resulteer
de in de aanleg van een Tiny Forest in het Genderpark,
dicht bij die basisschool in het Eindhovense stadsdeel Ge
stel.
Op 17 december 2021 hebben de leerlingen van de Trouba
dour 600 boompjes geplant in hun eigen Tiny Forest. Drie
leden van IVN VEV waren op de plantdag aanwezig om te
leerlingen te helpen bij het planten.
Een Tiny Forest is een klein bosje met uitsluitend in
heemse bomen en struiken, ter grootte van een tennis
baan. Het voegt extra groen toe aan de stad en het is een
plek waar natuureducatie mogelijk is voor basisschool
leerlingen. Het moet een plek worden, waar natuur en na
tuureducatie samenvallen.
De scholenwerkgroep van IVN Veldhoven Eindhoven Ves
sem is betrokken bij dit educatietraject rondom de Tiny
Forests in Eindhoven.  

In het Eindhovense stadsdeel Strijp komt ook een Tiny
Forest. Leerlingen van kindcentrum Theresia aan de Zeel
sterstraat zullen daar op 11 maart a.s. 600 boompjes gaan
planten. De gastlessen zijn inmiddels gegeven en de leer
lingenraad heeft ideeën aangedragen voor het ontwerp
van het TF.
Aan de van Vorststraat in Woensel-West wordt ook een
Tiny Forest aangelegd. Leerlingen van basisschool ’t Palet
en Islamitische basisschool Tarieq  zullen daar op 25
maart de boompjes gaan planten. De gastlessen zijn op 15
februari gegeven. De leerlingen leerden wat een Tiny Fo
rest is en waarom het zo belangrijk is er veel aan te plan
ten. Wordt vervolgd.
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Wandeltip: de Geelders, gebied
van Staatsbosbeheer
HEINE VAN MAAR

De wandeling in het vorige Praatkruid bracht je naar Boskant in het Groene Woud waar de wandeling zich uitstrekt
door het populierenlandschap. Deze keer gaan we ook in noordelijke richting en wel naar Liempde bij Boxtel. In dit
deel van het Groene Woud, dat de naam de Geelders draagt, ligt een mooi loofbos. De Geelders kent een leembodem
waar veel water op blijft staan. Het is dus opnieuw een laarzenwandeling voor doorzetters en hij voert soms over
smalle paadjes. Voor wie van wat uitdaging houdt. Parkeer de fiets of auto bij café ’t Groene Woud aan de Kasterense
weg 23 in Liempde. De naam van dit café is toepasselijk voor de ligging midden in het leemgebied van het Groene
Woud. Door de slecht water doorlatende bodem mislukte gewone landbouw. Alleen boomteelt had hier kans. En de po
pulier en de wilg geven niet om nattigheid en een stevige bodem. Daarom plantten de eigenaren hier veel wilgen. De
wilgen die hier vroeger geproduceerd werden bewerkt tot klompen. Er is zelfs een apart ras dat hier is ontstaan. Een
exemplaar staat vlakbij het startpunt aan de Savendonkseweg met een toelichtend bordje erbij. De spoorlijn waar de
wandeling begint is al lang in verval. Het is het Duits lijntje, vroeger belangrijk voor de verbinding over de Maas met
Duitsland. De route start in oud populierenbos van voormalig landgoedeigenaar Marggraff. Daarna gaat de wandelroute
over in oud eikenhakhout. Je passeert na een tijdje een stukje open heide, nat en niet toegankelijk. Volg de soms slin
gerende paadjes op het kaartje nauwkeurig en het komt helemaal goed met de wandeling. Bordjes langs de route geven
veel informatie over de geschiedenis. Na ruim een uur lopen kom je op het laatst nog even over de verharde weg. Café
’t Groene Woud is een heel lokaal café, met vaste stamgasten, maar inmiddels helemaal gewend aan toeristen. Geniet
van de wandeling en het drankje erna.  

13IVN Veldhoven Eindhoven Vessem



Rondje Brabant presenteert
Elke maand nodigt één van de Brabantse Bibliotheken een
interessante spreker uit. Een spreker die gespecialiseerd is
in een actueel onderwerp dat naadloos aansluit op onze
snel veranderende samenleving. Zo komen o.a. Teun van
de Keuken, Maarten van Rossem en Eva Rovers langs en
daagt de vaste interviewer Theo Verbruggen elke spreker
uit de diepte in te gaan en antwoord te geven op een aan
tal vragen over het milieu, mensen, cultuur en nog veel
meer.
Elke maand op een andere locatie in Brabant, met ruimte
voor een kleine groep live publiek en een livestream. Dát
is Rondje Brabant Presenteert.

Bart
Verheggen
ELLEN VAN BEEK

9 maart 2022, van 19:30 tot
21:00 | Bibliotheek Geldrop &
Online
Kosten: Live: €12,50, Online: €7,50
Klimaatwetenschapper Bart Verheggen is op woensdag 9
maart 2022 te gast tijdens ‘Rondje Brabant Presenteert’ in
de Bibliotheek Geldrop. Hij wordt geïnterviewd door Theo
Verbruggen.
 
Klimaatverandering
Over klimaatverandering doen de meest uiteenlopende
verhalen de ronde. De ene krantenkop vraagt zich af:
‘Hoezo opwarming?’ terwijl elders valt te lezen: ‘De
mensheid stevent af op een klimaatcatastrofe’. In het pu
blieke debat lopen de meningen over klimaatverandering
sterk uiteen, ook over feitelijke aspecten die wetenschap
pelijk gezien heel helder zijn.
 
Over Bart Verheggen
Dr. Ir. Bart Verheggen, klimaatwetenschapper en docent
aan de Amsterdam University College, oprichter van het
invloedrijke blog KlimaatVeranda.nl en auteur van het
boek: “Wat iedereen zou moeten weten over klimaatver
andering”, biedt in deze lezing duidelijkheid in de veel
heid aan - soms tegenstrijdige – informatie. Hoe en
waarom verandert het klimaat en hoe weten we dat ei
genlijk? Welke risico’s kleven daaraan en hoe kunnen we
die beperken? Gebaseerd op de meest recente weten
schappelijke kennis, helder gebracht, zonder bagatellise
ring en zonder overdrijving.
Naast de basale wetenschappelijke inzichten komen ook
veelgehoorde misvattingen aan bod. Verheggen ontleedt

de argumentatie achter dergelijke misvattingen, zodat
mensen misinformatie sneller kunnen herkennen.
 
Praktische informatie
Het interview is live bij te wonen in Bibliotheek Geldrop
of via de livestream. 
Tickets voor het fysiek bijwonen kosten €12,50, tickets
voor de livestream €7,50. 
 

Bart Verheggen
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Neushoornkever Foto: Johan van Zijll Langhout

De neushoornkever
JOHAN VAN ZIJLL LANGHOUT

Toch hoop ik nog een keer het vliegend hert, deze grote kever, op film vast te leggen.
Helaas nog niet gelukt, maar ik kwam vorig jaar in Warnsveld op het terras in de tuin wel een grote kever tegen: de
neushoornkever. Het was in juli, de maand waarop deze vrij zeldzame kevers tevoorschijn komen. Als larve leven ze
enkele jaren in composthopen en andere afvalbergen en worden wel 11 cm. groot.  Vroeger leefden de kevers vooral in
bossen, maar het zijn echte cultuurvolgers geworden. Het mannetje wordt wel 4 cm. groot en heeft een hoorn op zijn
kop, waarmee ze met elkaar vechten. De vrouwtjes hebben een kleine bobbel en blijven kleiner.
De tijd van de kevers komt er weer aan. Let op de meikever, junikever, julikever, maar ook op de neushoornkever en
het vliegend hert.

Een neushoornkever uit de tuin van Lucy Géhéniau in Knegsel Foto: Etje

Hendrikx

Foto: Gerard Lijten
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Sabelsprinkhaan Foto: Riekie van de Ven

Insecten in de Jo van Dun Vlindertuin

Boomblauwtje Foto: Riekie van de Ven

Distelvlinder Foto: Riekie van de Ven
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