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Lidmaatschap
Het lidmaatschap kost per jaar € 24,00. Huisleden (ande
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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. 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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Praatkruid
 

Natuurliefhebbers
 
Jos de Bruijn
 
Als ik dit schrijf heeft premier Rutte juist de plannen voor een langzame
ontsluiting van de lockdown vrijgegeven. Het zijn interessante tijden, zul
len we maar zeggen. Wat mij opvalt is hoe het gedrag van veel mensen de
laatste dagen aan het veranderen is. Hield iedereen zich in het begin
angstvallig aan de anderhalve meter regel, nu zie je daar toch wel wat sleet
op komen. Niet bij iedereen natuurlijk maar er is toch een categorie die het
zo nauw niet meer wenst te nemen. Kennelijk is een aantal mensen de be
perkingen gewoon zat.
 
Ik kan me er best wel wat bij voorstellen hoor. Je zult maar moeten thuis
werken met een paar kinderen thuis. Je zult maar op een klein flatje
wonen. Je zult maar niet meer naar je oude moeder in het verzorgingste
huis mogen. Zat om over te klagen.
Wij natuurliefhebbers zijn dan eigenlijk nog geluksvogels. Om onze accu op
te laden kunnen we lekker het bos in. Zeker als we dat een beetje handig
plannen heb je nergens last van.
Onze vereniging heeft natuurlijk ook te lijden van de covid-19 crisis. Feite
lijk ligt alles nu stil, in afwachting van de vraag hoe en wanneer verder. We
gaan daar als bestuur binnenkort eens over brainstormen. De vraag is: Hoe
kunnen we binnen de overheidsregels toch wat aan activiteiten opstarten.
Ideeën zijn meer dan welkom!
 
Voor mij is de meest interessante vraag hoe de mensheid na deze crisis
verder gaat. Er komen steeds meer geluiden dat we de situatie moeten
aangrijpen om een overstap te maken naar een circulaire economie, omdat
de crisis nu duidelijk heeft gemaakt dat we met zijn allen op de verkeerde
weg zitten. Goede gedachte. Ik ben het er van harte mee eens. Het lijkt er
op dat ook onze overheid hierop wil inzetten. Niettemin zijn er toch nog
veel mensen die gewoon terug willen naar hoe het was. Veranderen van
gedrag blijft een moeilijke zaak. Het wordt spannend denk ik. Ook een
mooie taak voor ons om door educatie aan de gedragsverandering bij te
dragen.
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PETER VAN DEN BERK

Op zaterdag 18 april 2020 is een huiszwaluwtil geplaatst
in park Meerland in Meerhoven. Met dit unieke project
wordt het welzijn van de huiszwaluwkolonies in de regio
Eindhoven versterkt en laten we vogelminnend Nederland
zien hoe deze vogel beschermd kan worden.
Het idee om een huiszwaluwtil te gaan plaatsen in park
Meerland is ontstaan tijdens de recent bij het IVN VEV ge
volgde Natuurgidsenopleiding. Wij (Dorina, Claudia, Ria
en Peter) vonden dat de koeienweide, die centraal ligt in
het park, een uitermate geschikte plek zou zijn voor een
huiszwaluwtil. Toevallig startte in die periode het B5 pro
ject. Claudia en Peter zijn in januari 2018 bij de kick-off
geweest van het B5 project in het stadskantoor van Eind
hoven. Het B5 project is een initiatief van de vogelbe
scherming en Sovon, gestimuleerd met geld van de pro
vincie Brabant. Stadsvogels (hieronder valt uiteraard ook
de huiszwaluw) en vleermuizen zijn al honderden jaren
afhankelijk van mensen voor hun woonruimte. Door
onder andere isolatie en betere afdichting van gaten en
kieren onder daken hebben deze dieren het moeilijk ge
kregen. Samen met de gemeenten Breda, Eindhoven, Hel
mond, ’s-Hertogenbosch en Tilburg (de Brabantse “B5”)
zijn Vogelbescherming en de Zoogdiervereniging de trek
kers van dit project tot stimulering van woon en nestge
legenheid.
Nadat we een positieve reactie hadden ontvangen via de
gebiedcoördinator Arno van den Broek, van het stadsdeel
Strijp, dat het plaatsen van de til mits er een omgevings
vergunning zou worden aangevraagd, geen belemmering

zou zijn, zijn we gestart met het aanschrijven van spon
soren.
De huiszwaluw staat op de Rode Lijst. Dit staat voor “ge
voelige soort” omdat in de laatste jaren ook de huiszwa
luw een sterke afname vertoont. Veel huizen in Eindhoven
en Veldhoven zijn de afgelopen jaren gemoderniseerd.
Door deze moderniseringen verdween de broedmogelijk
heid voor de huiszwaluw aan de huizen.

 
Gladde dakgoten en geïmpregneerde stenen van de mo
derne huizenbouw geven geen houvast voor de modder
bouwsels van de huiszwaluw.
Dit probleem doet zich niet alleen voor in Eindhoven/
Veldhoven, in heel Nederland is de huiszwaluw van huis
en haard (en niet in de laatste plaats door het verwijderen
van de nesten) verdreven. Om de huiszwaluwkolonies in
Eindhoven/Veldhoven te redden, hebben we geld via
sponsoren verkregen om deze huiszwaluwtil in Meerho
ven te kunnen plaatsen.
 

De huiszwaluwtil is een bouwsel dat alleen bestaat uit een
dak met dakranden gemonteerd op een paal. Het idee is
ontwikkeld in Duitsland om tijdens renovaties huiszwa
luwkolonies te redden. Het bleek dat de til ook voor per
manent onderdak voor de huiszwaluw goed voldeed. Aan
de ruwe dakranden van deze huiszwaluwtil kunnen de
zwaluwen naar hartenlust bouwen of kunnen kunstnesten
worden bevestigd om de zwaluw onderdak te bieden. Aan
onze til hangen alleen kunstnesten, de ervaring heeft in
middels geleerd dat de huiszwaluw lui is en dankbaar ge
bruik maakt van een voorgevormd nest. De zolder van de
til herbergt een schuilplaats voor vleermuizen die middels
een tweetal openingen bereikbaar is.
 
Onze huiszwaluwtil is de 6e til die in Eindhoven is ge
plaatst en er is ruimte voor een 15-tal bewoners. Dank
voor de medewerking van MU-S van Arjan Ooms die de
huiszwaluwtil heeft geleverd. De Gemeente Eindhoven
heeft de vergunning geregeld en gaat het jaarlijks onder
houd verrichten. Door de financiële steun van de twee
sponsoren SSNOE (Stichting Stimulering Natuurprojecten
Omgeving Eindhoven) en Vogelbescherming kon dit unie
ke project gestalte worden gegeven.
Om de kosten zo laag mogelijk te houden en de beperkin
gen van de COVID-19 crisis hebben Arjan en Peter de aan
nemer geholpen de til  te plaatsen in de koeienweide.

Huiszwaluwtil Meerhoven
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Op 30 april is een speaker, die lokgeluiden van de huis
zwaluw produceert, aan de paal van de til gehangen. Uit
opgedane ervaringen weten we dat door lokgeluiden ten
gehore te brengen de slagingskans, dat de huiszwaluw
zich daadwerkelijk gaat vestigen, met sprongen stijgt.
Nu maar afwachten en blijven hopen dat de til ook be
woond gaat worden. De til mag 6 jaar blijven staan. Is
deze dan nog niet bewoond dan zal de til worden ver
plaatst naar een andere locatie in Eindhoven.
Voor meer info over het park in Meerhoven zie ook www.
parkmeerland.nl

Gesponsored door:
Stichting Stimulering Natuur
projecten Omgeving
Eindhoven

Vogelbescherming Nederland

IVN Weekend
TINEKE LOUS

Helaas gaat het weekend van 2020 niet door, vanwege Co
vid-19, maar hebben we de reservering kunnen doorschuiven
naar 2021.
 
Het weekend is van: vrijdag 4 juni 2021 tot en met zondag
6 juni 2021 in het NIVON huis Bosbeek, Bosbeekseweg
19-21, 6721 MH Bennekom, https://bosbeek.nivon.nl/
 
We hebben al rond de dertig deelnemers, want bijna ie
dereen die zich voor het weekend van 2020 had opgege
ven, heeft zijn deelname doorgeschoven naar 2021.
Mocht je belangstelling hebben om mee te gaan met het
weekend in 2021, laat dit dan zo spoedig mogelijk weten,
we kunnen nu nog enkele extra slaapplaatsen regelen.
Het programma bestaat uit:
 
Vrijdag:  
Aankomst vanaf 14.00 uur, gezamenlijk avondeten, lezing
over het Renkumse Beekdal.
 
Zaterdag:
Ontbijt, van 10.00 uur tot 16 uur rondleiding door natuur
gebied het Renkumse Beekdal met uitleg, gezamenlijk
diner, avondprogramma en/of gezellig samenzijn.
 
Zondag:
Ontbijt, van 10.00 uur tot 12 uur bezoek aan de Blauwe
kamer, gezamenlijke lunch, kamers schoonmaken, rond
15 uur vertrek naar huis.
 
Naast dat je veel van de natuur en andere gidsen kunt
leren is het weekend ook een culinair hoogtepunt. Met de
goede keukenvoorzieningen van de Nivonhuizen en de lol
om het eten met elkaar klaar te maken, wordt er heel wat
lekkers gemaakt!
 
De kosten voor het weekend begroten we op € 120 p.p., dit
houdt in: 2 overnachtingen, maaltijden, kosten gidsen,
reiskosten en  eenvoudige drankjes. Sterke drank wordt
p.p. afgerekend. 
 
We hebben een optie.
Wil je mee? Graag je zo spoedig mogelijk aanmelden in
verband met het beschikbare aantal plaatsen. Je aanmel
ding is definitief door overmaking van € 25 p.p. voor 30
juni 2020 op IBAN-rekeningnummer
NL64INGB0004052013, t.n.v. Mw. C. Noordermeer.
 
Spelregel is dat je dit bedrag niet meer terugkrijgt, mocht
je je later moeten afmelden. Het resterend bedrag word je
gevraagd ongeveer 2 maanden voor het weekend over te
maken. Hiervan kunnen dan de overnachting, het eten en
drinken worden vooruitbetaald. Na het weekend volgt een
totaalafrekening, waarbij te veel betaald geld wordt te
ruggestort.
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N69 en Kempenbaan West (2)
GERARD LIJTEN

In het vorige Praatkruid heeft Paul Olijslagers verslag ge
daan van de werkzaamheden aan de Westparallel (N69)
en de aansluiting daarvan op de A67 (Kempenbaan-West).
De aanleg van deze nieuwe verbinding vanuit België naar
het snelwegennet bij Eindhoven is inderdaad in volle
gang.
Maar ondanks de vergevorderde activiteiten en zelfver
heerlijkende publiciteit door de provincie (“meest groene
en duurzame weg van Brabant”), blijft een groepje critici
zich verzetten tegen de weg. Bij dat groepje hoort ook
onze IVN-afdeling.
 
Dat begon tien jaar geleden bij de vorming van het “Be
stuurlijk Overleg Grenscorridor N69” (BO), bestaande uit
25 partijen. Die gingen, onder leiding van de gedeputeerde
voor Mobiliteit, onderling een keuze maken tussen diver
se varianten. Via een, vanuit de provincie, zwaar gestuurd
proces werd een vooraf bepaalde “voorkeursoplossing”
doorgedrukt: de Westparallel. Deze variant, door het
beekdal van Keersop en Run is een aanslag op de natuur,
terwijl er ook een gelijkwaardige variant was, qua ver
keersoplossend vermogen, over grotendeels bestaande in
frastructuur. Daarbij werden de partijen in het BO die zich
tegen de Westparallel uitspraken (Brabantse Milieu Fede
ratie (BMF), Natuurmonumenten, Brabants Landschap,
Staatsbosbeheer en de gemeente Veldhoven) effectief bui
tenspel gezet. Ook de vele zienswijzen van particulieren,
bewonerscollectieven en andere organisaties werden
hooghartig ter zijde geschoven.

Faunapassages

 
In 2014 werd het PIP Grenscorridor N69 (Provinciaal In
passings Plan) vastgesteld door Provinciale Staten. Na
opnieuw wegwuiven van zienswijzen restte er alleen een
gang naar de rechtbank om de weg nog tegen te houden.
Vanwege de spreiding van kosten, kennis en werkzaam
heden, trekken we sindsdien samen op met drie andere
partijen: Stichting Oplossing N69 Bewonersoverleg Dom
melen, Vereniging Groen en Heem Valkenswaard e.o. en
Stichting Kernraad Riethoven. Onze bezwaren, en die van
de BMF, richtten zich met name op de vrijblijvendheid t.a.
v. natuurcompensatie en het gebrek aan zekerheid m.b.t.
schade aan Natura 2000 gebieden in de omgeving. Dat
onze kritiek terecht was, blijkt wel uit het feit dat de
rechter, tot twee keer toe, de provincie heeft opgedragen
om diverse tekortkomingen te “repareren” voordat men
verder kon.

 
Ondanks onze (deel)successen, oordeelde de Raad van
State in 2017 dat de eerdere gebreken voldoende waren
gecorrigeerd en werd het PIP definitief vastgesteld. Maar
dat betekende nog niet het einde van het verzet. Voordat
de aannemer (Boskalis) aan het werk kon, moesten er nog
vergunningen in het kader van de Wet NatuurBescher
ming verleend worden, voor aanleg en gebruik van de
weg. Na aanvraag in de eerste helft van 2019 werden die,
ondanks onze zienswijzen, in de tweede helft van dat jaar
toegekend. Daarbij moet gezegd worden dat Boskalis zich
enorm had ingespannen om schade aan de natuur zo veel
mogelijk te beperken bij de landschappelijke inpassing
van de weg. Desondanks bleven er zwaarwegende gebre
ken in de vergunningverlening en tekenden we nogmaals
beroep aan bij de rechtbank. De behandeling van dat be
roep was gepland op 11 februari j.l., maar werd op het
laatste moment afgelast, uitgesteld tot 16 april en weer
opgeschort i.v.m. de coronacrisis. Op dit moment is het
nog niet duidelijk of er nog een zitting komt of dat de
zaak schriftelijk wordt afgedaan.
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1. De weg veroorzaakt extra stikstofdepositie op het nabijgelegen Natura 2000 gebied, terwijl dat daarmee al (wet
telijk) overbelast is. De voorgestelde mitigatie (begrazen, maaien en plaggen om stikstof af te voeren) is daarom
al verplicht als beheersmaatregel en kan niet ook als mitigatie ingezet worden. Hier geldt niet 1 + 1 gratis.

2. In de onderbouwing voor de stikstofmitigatie (uit 2014) is de uitstoot t.g.v. aanleg van de weg niet meegenomen.
Sinds de Raad van State vorig jaar het PAS (Programma Aanpak Stikstof) heeft afgeschoten, is dat niet meer toe
gestaan.

3. Een klein bosgebied, pal naast de weg, heeft de beschermde status “vochtig alluviaal bos”. Mitigatie is alleen
mogelijk door de grondwaterstand te verhogen, maar de provincie heeft hier niet de, door de experts, aanbevolen
maatregelen genomen. Daardoor wordt niet het gewenste effect bereikt. 

4. Voor de aanleg van de beekdalbrug over de Keersop moet een stuk van de beek verlegd worden en wordt (werd)
er geheid als fundering voor de brugpijlers. De Keersop is echter een leefgebied van de zeldzame en beschermde
beekprik. Ondanks voorschriften en toezeggingen worden/werden er werkzaamheden uitgevoerd in de paaiperio
de.

5. T.b.v. de fundering van de brugpijlers wordt er (berekend) 380.000 m3 grondwater opgepompt en verderop weer
geloosd om in de bodem te infiltreren. Dat grondwater is echter vervuild tot boven de toegestane grens, mede
vanwege het vroegere gebruik van “zinkassen” als wegverharding, maar mogelijk ook afkomstig van een voor
malige vuilstort in de buurt. De effecten daarvan zijn echter nooit (goed) onderzocht.

De belangrijkste zaken waar de rechtbank een uitspraak over moet doen zijn:

Naast onze strijd tegen de Westparallel hebben we ons
ook bij de rechtbank verzet tegen het Bestemmingsplan
Kempenbaan-West van de gemeente Veldhoven. Dat was
enkel omdat hierin de aansluiting van de Westparallel op
de A67 was opgenomen. Zonder deze aansluiting zou de
N69 midden in het bos eindigen. Die strijd hebben we
echter recent gestaakt. In goed overleg met de gemeente
hebben we het beroep ingetrokken. Als tegemoetkoming
gaat de gemeente een drietal agrarische percelen, die nu
nog verpacht worden, omvormen naar natuur. Daarmee
wordt de ecologische verbinding tussen het bosgebied bij
Koningshof, via het Grootgoor naar de Vlasroot versterkt.
En verder is toegezegd om een Tiny Forest te realiseren in
het nieuwbouwplan Zilverackers.

Heipalen pijler Beekdalbrug Fundering pijler Beekdalbrug

Eerste pijler ontkist

 
Tot slot, wat willen we nog bereiken? De komst van de
Westparallel is een gelopen race en vertragen is geen doel
op zich. Dat kost alleen extra gemeenschapsgeld en ver
oorzaakt frustratie bij alle partijen. Nu tegenhouden geen
optie meer is, willen we de schade aan de natuur zo veel
mogelijk proberen te beperken of te compenseren.

 
Wanneer dit eindigt? Voorlopig nog niet. De weg mag pas
in gebruik genomen worden na afloop van een monito
ringsperiode van 2 jaar om het effect te bepalen van de
vernatting van het “vochtig alluviaal bos”. We houden de
vinger aan de pols.
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Tweehonderd nestkasten
PAUL OLIJSLAGERS

In oktober 2019 ontstond het idee om bij NL-doet nest
kasten te gaan bouwen voor mezen die de eikenprocessie
rups, eitjes en vlinders graag eten. IVN deed een aanmel
ding bij NLdoet voor 2 groepen van 20 vrijwilligers die op
zaterdag 14 maart 2020 100 nestkasten zouden bouwen.
De aanvraag werd goedgekeurd door het Oranje Fonds en
een bedrag voor de aankoop van materiaal werd overge
maakt. De vlindertuinwerkgroep die in de winter niet in
de tuin werkt, was genegen om het hout voor 100 nest
kasten te zagen. Hout werd ingekocht en op een maandag
in januari werd het hout voor de nestkasten gezaagd.
 

Dré Verhagen bouwt kasten

Via Samen voor Eindhoven liepen ook contacten om be
drijven nestkasten te laten bouwen. 50 bouwpakketten
gingen naar de High Tech campus, die door leerlingen van
de Helicon groenschool in elkaar werden gezet, verder
nog 20 naar NXP semiconductors. Ook bouwden de Thee
mutsen, een groep (oud) vrijwilligers van Speel-O-Theek
Bibelebonts uit Veldhoven, 15 nestkasten.    
 

Onze bouwpakketten waren toen bijna op en NLdoet
moest nog komen. Dus werd er weer hout gehaald en op
een maandagmorgen gezaagd. Alles stond gereed om op
14 maart de nestkasten te bouwen door enkele vrijwilli
gers, 13 leden van de Rabobank en een groep scouts uit
Eindhoven. Helaas gooide het Corona-virus roet in het
eten en werd onze NLdoet dag afgelast.
 
Daar zaten we dan met nog ongeveer 115 bouwpakketten
voor nestkasten. Een van onze leden opperde om de kas
ten door thuisblijvers te laten bouwen, dus leden die van
wege hun gezondheid niet van huis mochten of thuis ble
ven. Dré Verhagen, Erwin Rikkers, kennissen van Gerard
Lijten en Claudia Stoldt bouwden de nestkasten. 40 stuks
gingen naar Park Meerland en 75 naar de gemeente Veld
hoven.

Bij Erwin Rikkers doet de jeugd aardig mee

Met een auto vol nestkasten naar de gemeentewerf

Nestkasten voor Meerhoven
 
Anita Liebregts
 
Meerhoven heeft 40 mezennestkastjes gekregen van IVN
Veldhoven Eindhoven Vessem.
Onze stichting, Beheer Park Meerland, is hier ontzettend
blij mee en bedankt het IVN.
De mezenkastjes zouden gemaakt worden tijdens de NL
doet dagen, helaas vanwege het Coronavirus kon dat niet
doorgaan.
Dré Verhagen heeft thuis alle mezenkastjes gemaakt,
daarvoor zijn wij hem zeer dankbaar!
In Park Meerland in Eindhoven was afgelopen jaar veel
overlast van de vele eikenprocessierupsnesten, gevaarlijk
voor mensen en honden.
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Coronavogelen
JAN DANKERS

Uit ervaring weet ik, dat het niet eenvoudig is om wat
meer over vogels te weten te komen. Je kunt een goede
vogelgids kopen, geluiden beluisteren en filmpjes bekij
ken. Het internet is een uitstekende bron, maar de beste
manier is nog om er op uit te gaan. Te gaan vogelen.
Liefst in gezelschap van een goede verrekijker en een
goede gids, of in elk geval iemand, die er meer van weet
en die bereid en in staat is de kennis over te dragen. Naar
Zeeland met Heine, de Kempen in met onze eigen voge
laars, met Dré naar de kraanvogels van het Lac du Der
Chantecoq in Frankrijk, ijsvogels kijken hier bij het Velu
wemeer. Allemaal brokjes vogelkennis, bijeengesprokkeld
in vele jaren.
 
De mooiste momenten zijn de onverwachte. Enkele jaren
geleden werd ik op een ochtend verrast door een jonge
havik, die midden op het grasveld in de achtertuin onze
laatste krielkip zat op te peuzelen. Snel een camera ge
pakt, maar ik had geen haast hoeven hebben. De havik
ging op het gemak verder met het ontbijt en ik kon het
hele tafereel minuten lang fotograferen en filmen. Ik
snapte toen ook waar de overige loslopende kippen waren
gebleven. Onze tuin in Nunspeet is de laatste maanden
noodgedwongen het enige terrein waar we proberen vo
gels te spotten. Dat lukt wonderwel. Zeker in deze stille
corona-lente. Het gewone spul natuurlijk, mezen, rood
borsten, vinken, eksters, duiven, mussen en ook wat
minder gebruikelijke soorten zoals de winterkoning, de
boomkruiper en -klever zijn kind aan huis. We zien ze
dagelijks van dichtbij en kijken er niet meer van op.
 
Maar soms gebeuren er dingen die je zelden meemaakt.
Zeer onlangs zaten we achter in de tuin in de schaduw
koffie te drinken en intussen te kijken naar een troepje
mussen, die in de border een zandbad aan het nemen
waren. Plotseling een grijze schicht. Er dook een manne
tje sperwer op, die probeerde één van de mussen te grij
pen. Hetgeen mislukte, maar het was wel het moment van
de week…

Op voorwaarde van de gemeente zijn ze genummerd en
onder het kastje is een infokaartje gemaakt. Alle kastjes
moeten op locatie met cirkel op kaart aangegeven worden.
Op diverse plaatsen in het park zijn nestkastjes opgehan
gen, in totaal 20.
Langs het fietspad Waterweg in Waterrijk zijn ook 20
nestkastjes opgehangen. Vorig jaar zijn daar 23 nesten
van de eikenprocessierups geteld. Het fietspad wordt veel
gebruikt door schoolgaande kinderen, bewoners van Wa
terrijk, mensen die naar hun werk gaan en recreanten..
Mezenkastjes geven nestgelegenheid aan koolmezen en
pimpelmezen. Ze zijn hard nodig vanwege het bestrijden
van eikenprocessierupsen..
Alle nestkastjes worden niet op eiken geplaatst!
Wanneer je een nestkastje aan een zomereik  ophangt
waar eikenprocessierupsen op voorkomen, dan kunnen ze
ook in het nestkastje een nest  maken om in te verpoppen.
Het is daarom van belang dat de nestkastjes op andere
boomsoorten geplaatst worden, die in de buurt van een
eik staan.
Laten we hopen dat er volgend jaar minder eikenproces
sierupsnesten komen.

Kopij Praatkruid herfst
2020
De uiterlijke inleverdatum voor kopij van het volgende
Praatkruid is 1 september 2020. Wil je zeker weten dat de
kopij geplaatst wordt lever deze dan in voor 16 augustus.
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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We zitten vaak op die plek, zeker de laatste tijd. Het is ge
nieten, ook van vogels. En het werkt aanstekelijk. Mijn
vrouw zei op enig moment: “Ik zou wel eens iets meer
van vogels willen weten. Ik hoor van alles, maar ik kan ze
niet benoemen. Meteen werk van gemaakt, ik ben ten
slotte ook natuurgids. Er viel genoeg te horen en te leren.
De spreeuwen deden hun best hoog in de douglasspar, de
koolmezen lieten zich aan alle kanten horen en de rood
borst die bij de buren nestelt was druk met het afbakenen 
van zijn territorium. Het gewone spul dus, zoals meestal.
 
Maar ineens….. een apart melodietje. Vanuit de eiken
boom bij de buren een mekkerend geluid, alsof er een
lammetje of geitje in zat. Stomverbaasd keken we elkaar
aan en vervolgens naar de vreemde vogel in de boom. Het
bleek een gaai te zijn. Kennelijk eentje, die in de buurt van
een boerderij  domicilie  heeft en ondanks het “blijf
thuis” een uitstapje aan het maken was. Gaaien staan
erom bekend, dat ze kunnen “praten”. Mijn zus en zwa
ger in Steensel hadden heel vroeger een gaai in een kooi
achter op de plaats. Het beest (“Onze Tjen”) werd goed
verzorgd en reproduceerde ook omgevingsgeluiden. Zo
deed hij het geluid van een piepend kinderfietsje na,
waarmee mijn nichtje dagelijks over de stoep reed. En als
er iemand wegging krijste hij goed verstaanbaar: “Hou
doe!” Overduidelijk een Brabantse Gaai dus, geen Vlaam
se. In Veldhoven noemden we de vogel vroeger hanni
kauw, verderop in de Kempen heette hij marhannik. Zo
zie je, genoeg te beleven, ook dicht bij huis. En het is niet
eens behelpen. 

Waterwerkgroep
CEES VAN DER LEEUW

Binnen het IVN VEV zijn er een aantal werkgroepen en
een daarvan is de waterwerkgroep die zich in hoofdzaak
bezighoudt met inventariseren van amfibieënpopulaties
in de poelen van de Dommelvallei - in het gebied vanaf
Eindhoven tot de Belgische grens.
Recentelijk is daar ook nog het monitoren van beekprik
populaties, in de Dommel en de Keersop, bijgekomen -
maar daarover later meer.
 
Aan het begin van het seizoen, dat ongeveer van april tot
juli loopt, wordt er in overleg met Natuurmonumenten
een planning gemaakt welke van de meer dan 40 poelen
er dat jaar bekeken moeten worden. Een keer per 3 jaar
bezoeken en beoordelen we een poel.
Dit gaat in twee etappes: op donderdagavond gaan er 4-5
leden met maximaal 6 amfibievallen naar die poelen
(max. 3 per keer) en zetten dan per poel twee vallen uit -
met kippenlevertjes als aas.
De morgen erop bekijken we dan wat er in de vallen zit.
De vangst wordt genoteerd en later in een landelijk data
bestand ingevoerd.

Hiermee monitoren we hoofdzakelijk amfibieën (sala
manders) in het gebied teneinde de aanwezigheid en mi
gratie van populaties te kunnen vaststellen. Ook bekijken
we planten, insecten, vissen en wat er nog meer voor
leuks ten tonele verschijnt en of er in of om de poel opge
schoond moet worden. Bij de wwg is hiervoor een diversi
teit aan kennis aanwezig. 
Kunnen we de vangst niet determineren, dan maken we
een foto en zoeken het later alsnog uit. 
Wat we allemaal meenemen: netjes, cuvetten  om de
vangst te kunnen bekijken, foto-ontwikkelbakken om
alles te kunnen tellen/determineren, plastic bakjes, insec
tenpotjes en boeken.

Activiteiten
Vanwege het covid-19 virus zijn voorlopig alle activiteiten
geschrapt. Geen maandelijkse wandelingen, geen cursus
sen en lezingen. Zodra er door de overheid meer ruimte
komt, bepaalt het bestuur welke activiteiten weer opge
start worden.
Voor meer informatie kunt u kijken op de IVN website:
www.ivn.nl/vev 
Ook in de maandelijkse nieuwsbrief wordt u hiervan op de
hoogte gehouden.
 

Open dag
vlindertuin
De open dag van de vlindertuin kan vanwege het Covid-19
virus geen doorgang vinden. De tuin wordt wekelijks on
derhouden door de werkgroep en staat er mooi bij. Ieder
een is welkom om de tuin op eigen gelegenheid te bezoe
ken. Wil je toch wat meer uitleg, dan kun je bellen naar
José van Lieshout, 040- 2538271.
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Vaak vinden we ook ongewenste exoten zoals de Ameri
kaanse hondsvis, blauwband en de zonnebaars. In poelen
met veel exoten is het aantal amfibieën meestal erg klein
of nul en we bemonsteren deze poelen dan later ook niet
meer. 
Vanaf september hebben we er ook een andere taak bij
gekregen. Het RAVON heeft ons verzocht om op een aan
tal locaties in de Dommel en de Keersop te kijken wat er
aan beekprikken voorkomt. (RAVON = Reptielen, Amfi
bieën, Vissen, Onderzoek Nederland). De beekprik is een
visje met 7 kieuwopeningen achter de ogen en een mond
schijf. De jongen (juvenielen) hebben geen ogen en leven
4-6 jaar in de modder. Max. lengte ongeveer 20 cm.
We gaan hiervoor op vrijdagmorgen op pad en kunnen per
keer een locatie doen, omdat dit onderzoek een uur of drie
in beslag neemt. Van de RAVON kregen we een werkin
structie. Deze hebben wij aangepast en verbeterd zodat we
nu meer beekprikken vangen en efficiënter kunnen wer
ken.

Maar hoe gaat dat vangen nu in z’n werk en waar moet je
nu precies zoeken?
Daarvoor is per locatie een traject, met een bekend begin
punt, van 100m uitgezet en per 5m nemen we een bo
demmonster. De beekprik leeft graag in zand met fijne
kiezel en plantenresten (detritus). We zoeken die plekken
op en draaien daar een bodemloze speciekuip in de detri
tus tot op de hardere onderlaag. Met een netje scheppen
we alle detritus uit de kuip en vaak zit je dan tot aan je
schouder in het water wat best erg fris kan zijn.
In een tweede kuip, met de bodem er nog in, past precies
een foto-ontwikkelbak en dit is onze drijvende werktafel.
De detritus gaat in de ontwikkelbak en wordt gecontro
leerd op beekprik en andere dieren (vissen, rivierkreef
tjes) en insecten. De vangst gaat in een emmertje met
water naar de wal en de detritus onder in de drijvende
speciekuip. De detritus wordt later weer op de oorspron
kelijke plek teruggezet.
Wij werken met minimaal 6 mensen per keer: 4 in het

water (bemonsteren, vangen, uitzoeken) en 2 op de wal.
Die 4 mensen in het water heb je wel nodig daar je anders
regelmatig iets kwijt bent - een kuip die zomaar ineens
stroomafwaarts gaat of een netje wat onder water ver
dwijnt.

De 2 mensen op de wal zetten met touw en twee felge
kleurde vlaggetjes steeds een afstand van 5m uit zodat de
vangploeg weet waar ze moeten bemonsteren. Tevens
nemen ze de vangst aan, determineren deze, meten hem
op, noteren en fotograferen hem. Doel is het bijhouden
van de beekprikpopulaties in dit gebied over een langere
termijn en het eventueel afvangen van een aantal exem
plaren om deze elders te kunnen uitzetten. Ook de resul
taten van dit onderzoek worden in een databestand opge
slagen en zijn zo voor iedereen beschikbaar.

Zegge
JOEPIE MELOEN

Ik had vorige keer beloofd om nog een stukje te schrijven
over zegge, dat vind ik een heel aparte plant. Deze heeft
namelijk zo'n aparte bloeiwijze, daar heb ik echt mijn
hart aan verpand. Daarom af en toe een stukje over de cy
pergrasfamilie.
 
Snavelzegge - Carex rostrata
Deze zegge is vrij algemeen en staat in groten getale in de
Kleine Vlasroot. Het is een middelhoge blauwgrijze zegge.
Heeft twee tot vier mnl. aartjes aan de top en twee tot vijf
vrouwelijke aartjes daaronder. De vrouwelijke aartjes zijn
cylindervormig, rolrond en gesteeld, drie tot zes cm lang.
De urntjes zijn eirond, door de duidelijke snavel vrijwel
flesvormig, 3 stempels. Het urntje en de stempels zijn be
langrijk om vast te stellen om welke zegge dat het gaat.
De bloeitijd is van mei tot juni.
 
Rustpuntje:
Hoe geurt de wasem van het gewas
het is 't aroma van het groene gras
nauw zichtbaar wiegend op de wind
en ver daarginds de lucht
met zachtgekleurde tint.
 
Hangende zegge - Carex pendula
Deze carex komt aanmerkelijk minder voor en staat in
bosgebieden of langs beekoevers. Dit is de grootste Ne
derlandse zegge en heeft forse donkergroene bladeren,
heeft 1 tot 2 dunne mannelijke aartjes en vier tot vijf
vrouwelijke aartjes. De laatste zijn lang en hangend en
mooi dichtbloemig, de urntjes zijn elliptisch, lichtgroen
tot bruin met korte snavel, 3 stempels. De Hangende
zegge lijkt een beetje op de Boszegge, deze is echter veel
kleiner. (Carex sylvatica)
 
Zegges zijn ook goed te herkennen aan de gootvormige
bladeren met de kenmerkende scherpe randen. Een oplet
tende wandelaar komt deze plant toch wel af en toe tegen.
Veel wandelplezier. 
 
Op de volgende pagina staan de tekeningen van beide
zeggen.
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Hangende zeggeSnavel zegge

Bonte vliegenvanger, foto Yvonne Joosten

Winterkoning, foto Gerard Lijten
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