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I    Bestuurszaken 

Gouden Jubileumjaar   

In 2021 bestond IVN Geldrop 50 jaar. Ter gelegenheid daarvan had een jubileumcommissie een jaarprogramma 

samengesteld met uiteenlopende activiteiten:  

Hoogtepunten van het Jubileumjaar waren o.a. de openingsvideo en het aanbieden van het Jubileumboekje aan 

de burgemeester Jos van Bree en wethouder Rob van Otterdijk van Geldrop-Mierlo. Succesvol waren ook de 

middagen die eind april en begin mei georganiseerd waren voor leden om het Jubileumboekje te komen ophalen. 

Onder het genot van koffie met gebak hadden leden weer even de mogelijkheid om andere leden te ontmoeten. 

Ook schoolkinderen stonden centraal: elk kind kreeg in het Jubileumjaar een kweeksetje. 

Verder was er veel belangstelling voor de twee Jubileumwandelingen in de wijken Braakhuizen/ Coevering en 

Skandia, de speciale Jubileumlezing door Mari de Bijl in de kasteelhoeve, de opening van het voedselbosje bij KC 

de Vlinder en de fotografiewedstrijd. 

Helaas konden de andere Jubileumwandelingen gepland in april en mei niet doorgaan. En ook de receptie ter 

gelegenheid van het 50-jarig Jubileum en het eindejaarsfeest moesten geschrapt worden. Het Jubileumjaar werd 

uiteindelijk afgesloten met een digitale kerstwens van het bestuur aan alle leden. 

Zie ook het aparte Jubileumverslag  

Bestuurszaken 

De Algemene Ledenvergadering kon vanwege de coronabeperkingen fysiek niet doorgaan. Als alternatief werd 

aan de leden gevraagd schriftelijk te reageren op het Jaarverslag 2020, de begroting en de benoeming van 2 

nieuwe bestuursleden: Petra Siemons en José Rögels. Anne-Marie Stoop was niet herkiesbaar, maar blijft wel de 

ledenadministratie doen. 

In het Jubileumjaar waren er ook ereleden: 

50 jaar lid: Gerda Birza-Knapper, Wim Crooymans, Riet van Genuchten 

25 jaar lid: Elly van de Ven, Judith Heinis 

Alle 50 en 25-jarige jubilarissen hebben de oorkonde en het IVN-speldje ontvangen. 

Van het geld van de Rabo- actie clubsupport in 2020 konden afgelopen jaar een nieuwe pc, beeldscherm en WiFi 

geïnstalleerd worden. Meerdere werkgroepen hebben al kunnen profiteren van de nieuwe faciliteiten. De 

opbrengst van de Rabo-actie in 2021 zal besteed worden aan verduurzaming van de Paardestal (zonnepanelen, 

ledverlichting en energiebesparende maatregelen).  

In het Jubileumboekje staan suggesties voor toekomstige activiteiten. Diverse suggesties zijn uitgewerkt, wel 

gedeeld, maar nog niet besproken met de coördinatoren en de gidsen vanwege het moeten uitstellen van de 

vergadering vanwege corona. De discussie is verschoven naar 2022.   

Bestuurssamenstelling per 1 juni 2021 

Voorzitter : Harrie Broeksteeg ; voorzitterivngeldrop@gmail.com 

Secretaris: Plonie de Baar; ivngeldrop@gmail.com 

Penningmeester: Marc Moors; penningmeesterivngeldrop@gmail.com 

Bestuurslid: Petra Siemons; petrasiemonscreusen@gmail.com 

Bestuurslid José Rögels ; rogelsjose@gmail.com 

Adviezen 

Meerdere keren is IVN Geldrop door de gemeente of andere instanties om advies gevraagd. Daarnaast heeft  

IVN  gebruikgemaakt van de mogelijkheid om te reageren op beleidsnota’s: 

-Zienswijze Waterbeheerprogramma 2022-2027  
-Reactie op Nota dierenwelzijn van gemeente Geldrop-Mierlo 

-RES energie strategie (gezamenlijke reacties van IVN’s uit Zuidoost Brabant) 

-Bosparkeren 

-Overleg Dommelbeemden (aanleg brug over kleine Dommel) 

-Inbreng IVN en BMF in partijprogramma’s politieke partijen gezamenlijk met Platform Duurzaamheid 

-Webinar over samenwerking met gemeente: presentatie van Plonie met  ‘case Geldrop’  

-Deelname soortenonderzoek IVN Heeze-Leende  (Plonie) 

-Deelname SOVON vogeltelling in Gijzenrooi (vogelwerkgroep) 
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Samenwerking met IVN Mierlo 

Afgelopen jaar zijn we op zoek gegaan naar mogelijkheden om meer samen te werken met IVN Mierlo. 

In het platform Duurzaamheid en bij het selecteren van kandidaten voor de natuurgidsenopleiding heeft dit al 

gestalte gekregen.  

Ledenbestand 

Op 31-12-2021 had IVN Geldrop 239 leden waarvan 51 jeugdleden 

Op 31-12-2020 waren er 231 leden en 48 jeugdleden 

Financieel overzicht 

Voor onze vereniging zijn de contributies en subsidie van de gemeente de belangrijkste bronnen van inkomsten. 

We ontvangen o.a. ook cursusgelden, donaties (zoals de klomp bij de inloopavonden) en verkoop via onze 

“winkel”. Daarnaast zijn er altijd vaste uitgaven voor huisvesting (huur en gas/water/licht) en vereist het 

organiseren van activiteiten en het uitnodigen van sprekers ook de nodige kosten.  

Voor het jubileumjaar was een eenmalige subsidie beschikbaar gesteld door de gemeente om o.a. de 

jubileumwijkwandelingen en andere jubileumactiviteiten te organiseren. Het Jubileumboekje werd uit eigen 

middelen betaald. 

Een grote uitgave afgelopen jaar was de aanschaf van nieuwe audio/visuele apparatuur. Dit werd mede bekostigd 

door de opbrengsten van de RABO-club support actie. 

Vanwege corona konden een aantal cursussen, lezingen en andere activiteiten niet doorgaan, waardoor 

bepaalde inkomsten minder waren dan voorzien. Daarentegen waren ook een aantal variabele uitgaven voor de 

werkgroepen minder. Uiteindelijk resulteerde het boekjaar 2021 met een positief saldo. 

De onafhankelijke kascommissie voor boekjaar 2021, die de administratie controleert namens de leden, zal 

bestaan uit Kirsten Limburg en Han Hendrikx. 

Supervrijwilliger  

2021 was ook het jaar dat de gemeente Geldrop-Mierlo, Plonie de Baar als Supervrijwilliger heeft uitgeroepen 

voor al haar vrijwilligerswerk gedurende meer dan 35 jaar voor de IVN. Als waardering werd haar op 7 december 

door wethouder Peter Looijmans een grote bos bloemen, een oorkonde en een aantal cadeaubonnen thuis 

overhandigd.  

 

Bereik: van IVN Geldrop in het jaar 2021 

Activiteit Deelnemers Activiteit Deelnemers 

Inloopavonden 70 Andere Mèrt  

Wandelingen op aanvraag 60 Projecten basisscholen 1,2,3,4,7,8 408 leerlingen 
92 ouders  

    29 docenten 

Landschapswandelingen 83 Kweeksetjes 1168 leerlingen 

Jubileumwandelingen 50 Kinderdoemiddag         240 

Bodemdiertjes/waterdiertjes 
scheppen 

 Excursies  

Paddenoverzet actie 47 Duurzaamheidgroep         132 

Jeugd IVN 411 Nacht van de nacht           75 

Natuurkoffer 30 Cursussen (*)           29 

Landschapsonderhoud  Cleanup Day           24 

Paddenstoelgroep 56 GPS-tocht +waterproject Strabrecht  

Voedselbosjes                200 Persberichten, zoekertjes  

Nestkasjes maken (incl. NL doet)  17 
 

 

  Totaal aantal 3151 

*inclusief paddenstoelencursus+ klimaatcursus 

 
In 2019: totaal 6004, In 2020 (coronajaar): totaal 1095, in 2021: totaal 3151 

 



II   Werkgroepen 

 

1. Werkgroep Scholen; coördinatie: Bertini Savelberg 

Mei: Jubileumactiviteit 

Met enkele vrijwilligers zijn kweeksetjes voor de groepen 1 t/m 4 bedacht en uitgewerkt. In mei zijn deze naar de 

scholen gebracht, die heel enthousiast daarop reageerden. 

 

 

 

Oktober: Pilot groep 5 en 6 

De voorbereidingen en ontwikkelen van de opdrachten zijn in tweetallen gedaan. Dit is door “corona” minder vlot 

verlopen dan normaal, omdat enkele vrijwilligers die vaak de kar trekken, dit keer minder tijd beschikbaar hadden.  

De pilot met de Beneden Beekloop is redelijk goed verlopen. Er deden 35 kinderen mee en 3 leraren. 

Achteraf moeten we constateren dat Groep 5 meer begeleiding nodig heeft dan verwacht en groep 6 daarentegen 

goed in staat is veel opdrachten in kleine groepjes uit te voeren zonder begeleiding. 

In januari wordt de draad weer opgepakt en hopen we dan de activiteit in het najaar van 2022 aan te kunnen 

bieden. Onduidelijk is nog of er nog meer nieuw materiaal aangeschaft moet worden. 

 

Oktober/november: Kabouterpad (periode 18 oktober - 8 november) 

In totaal waren er: 408 kinderen, 92 ouders, 26 leraren 
Negen scholen hebben deelgenomen. Enkel ‘de Rots’ heeft niet meegedaan. De reden is onbekend. 

De leerlingen van de diverse scholen kwamen te voet naar het kasteelpark. De leerlingen van de 

Ganzebloemschool werden per auto vervoerd. 

Dit jaar was er ook een instroomgroep met 9 kleintjes (ukkepukken) die we apart hebben ontvangen. 

De 21e oktober was een stormachtige dag, toen is het Kabouterpad afgezegd. Beide scholen kwamen alsnog op 

8 November.  

Alles is goed verlopen. De kinderen vonden het superleuk en ook de ouders waren weer blij dat er een activiteit 

was. Er zijn heel veel kabouters gezien en ook gehoord. 

Enkelen vonden het de mooiste dag van hun leven en één kind wilde graag blijven slapen. 

 

 

November: Onderhoud Voedselbosje 

9 november: daags voor de opening van het Voedselbosje hebben Annick en Bertini, op verzoek van Wendy 

Hollanders van De Vlinder, samen met 4 kinderen van de taalklas groep 7 ‘het Voedselbosje’ winterklaar 

gemaakt.  

 

10 november opening Voedselbosje  

Ter gelegenheid van de opening van het Voedselbosje hebben alle klassen in de pauze een dienblad met fruit en 

snoepgroenten gekregen en was er voor de groepen 1 t/m 4 een kleurplaat. Voor de groepen 5 t/m 8 was er een 

placemat met de afbeeldingen van het Voedselbosje en de 4 seizoenen. 



Wethouder Otterdijk en een leerling uit groep 8 hebben samen de opening verricht door het doorknippen van 

een lint versierd met vlinders. 

 

10 november: Boomfeestdag 

Bij het planten van de bomen hebben Annick, Bertini en Leo Schutter de kinderen geholpen. 

Na afloop is met groep 8 het natuurspel Ganzenbord op het schoolplein gespeeld.  

Een spel gemaakt door Margot Klaren. In de vragen is de les over bomen verwerkt, die Leo Schutter en Tinus de 

Gouw hadden voorbereid. De bomenles werd door Leo Schutter eerder al aan groep 8 gegeven. Het natuurspel is 

tijdens eerdere boomfeestdagen nog niet gespeeld; een keer omdat de school het te druk had en vorig jaar, 

omdat de boomfeestdag werd afgelast.  

Dat het spel nu wel gespeeld kon worden, was ook voor ons erg leuk. Het bleek een groot succes. Kinderen 

dobbelden fanatiek en in tweetallen probeerden ze de antwoorden op de natuurvragen te vinden.  

 

Vrijwilligers 

Gestopt: 

 1.  Arend-Jan heeft in oktober voor de start van het Kabouterpad aangegeven i.v.m. werkzaamheden geen tijd 

 meer te hebben om onze werkgroep te ondersteunen. 

2.  Henk van Rooij heeft na het Kabouterpad aangegeven te stoppen, omdat er privé nieuwe activiteiten zijn die 

 voor hem belangrijk zijn. 

Nieuwe Vrijwilligers  

1.  Marian van der Horst is na een paar jaar afwezigheid weer actief. Ze is wel al die jaren in onze scholen 

 app-groep gebleven en bleef zo min of meer op de hoogte. Bij het klaarzetten van de kweeksetjes in mei 

 was ze weer actief.  

2.  Barbara van Gemert is tijdens een Kabouterpad komen kijken en gaf aan vanaf januari te stoppen met haar 

 werk en zich dan bij ons aan te sluiten. Bij het opruimen van het Kabouterpad kwam ze ons helpen en ze bleef 

 bij de eindevaluatie. Ze start in januari en gaat dan actief meedoen. 

Interesse getoond: 

1. Hettie van der Heijden gaf via Harrie aan interesse te hebben in onze werkgroep.  

 Ze is begin november gemaild en is uitgenodigd om met de groep kennis te komen maken, of een keer af te 

 spreken voor nadere toelichting op onze werkwijze. 

Begin januari wordt ze benaderd, omdat we dan weer opstarten voor groep 5 en 6. 

 
Activiteiten 2021 Locatie Datum Aantal deelnemers 

Activiteiten voor groep 3 en 
4 vervallen (corona)  

 januari-april  

53 klassen kregen 
kweeksetjes voor in de klas. 
(Jubileumactiviteit)  

Scholen Geldrop  
Door “corona” zijn deze aan 
de deur afgegeven. Bij de 
van der Puttschool 
overhandigd op de 
speelplaats door de 
wethouder. 

mei Groep 1 t/m 4= 1138 
leerlingen in 53 klassen 
 
Van der Puttschool  
ong. 30 kinderen   

Pilot groep 5 en 6  
(met Beneden Beekloop)  

Kasteeltuin en in IVN 
onderkomen 

oktober  35 kinderen  
3 leraren 

Kabouterpad groep 1 en 2  
(9 scholen meegedaan) 

Kasteeltuin 18 okt - 8 
november  

408 kinderen 
26 Leraren en 92 ouders 

Onderhoud Voedselbosje  KC de Vlinder 5 november 4 kinderen  

Opening Voedselbosje groep 
1 t/m 8  
 
Boomfeestdag groep 8 

KC de Vlinder  10 nov Groep 1 t/m 8 ongeveer 190 
kinderen 
Groep 8 ongeveer 21 kinderen 

Totaal bereik   Intensief contact 468 kinderen 
92 ouders 
29 leraren  
Verder 10 scholen van 
Geldrop contact d.m.v. 
jubileumactie 

 

 



2. Jeugd IVN; coördinatie: Arend-Jan Onnink  

2021 begon voor het Jeugd IVN zoals voor veel werkgroepen van IVN Geldrop rampzalig. Buiten-, of binnen-

activiteiten met groepen waren niet mogelijk en ook niet duidelijk was wanneer we wel wat konden doen of hoe. 

Gelukkig hadden we een leuke onlineactiviteit waarmee we het jaar begonnen; de jeugd IVN Natuur quiz op 

Kahoot!  Voor ons nieuw, dus we moesten wel even “erin komen”. De quiz alleen doen met Kahoot ging dus niet, 

dus een tweede keer met Zoom was wel succesvol. De kinderen vonden het hartstikke leuk en hadden zo toch 

even contact met ons. We hadden de vragen zo samengesteld dat iedereen wel daarmee uit de voeten kon 

komen. De Kahoot quiz werd een blijvertje, ook afgelopen week hebben we dit met veel plezier en enthousiasme 

gedaan. 

Een andere activiteit, die we deels online deden was de Kids Party waaraan we meededen. De Kids Party werd 

georganiseerd door scouting Limburg met hulp van provincie Limburg en IVN Limburg. Superleuk opgezet met 

veel leuke doe-opdrachten in en met de natuur. Door Kids Party hebben we toch in maart 3 bijeenkomsten gehad 

waarin we allerlei opdrachten met de groep konden doen.  

We proberen de jeugd IVN-activiteiten zoveel mogelijk aan te sluiten op de belevingswereld van de kinderen. 

Spelenderwijs de natuur ontdekken en bewust worden van hoe leuk, mooi en verwonderend de natuur is. 

Via Geocachen, vogels spotten en waterdiertjes scheppen zijn de kinderen leuk en gericht bezig. Fijn dat we af 

en toe beroep kunnen doen op de expertise van anderen, zoals bij het vogels spotten op de vogelwerkgroep 

(Bertini Savelberg en Tinus de Gouw). Ook andere organisaties of deskundigen betrekken we bij onze 

activiteiten. Zo hadden we de RAVON net als vorig jaar gevraagd om ons te begeleiden en uitleg te geven bij het 

vissen scheppen op de Dommel.  

Heel interessant voor de kinderen om waterdieren te zien die nog voor hen onbekend zijn en soms eigenlijk ook 

hier niet thuishoren. (Amerikaanse rivierkreeft!). Peter van Stiphout van de uilenwerkgroep heeft ons geholpen 

met een leuke presentatie voor de kinderen tijdens een thema-avond over uilen waarbij de kinderen ook 

uilenballen konden uitpluizen.  

Hierbij werd zelfs een bovenkaakje van een waterspitsmuis gevonden, best wel zeldzaam! 

 

Onze werkgroep heeft nog volop toekomstplannen. Door een initiatief van de jeugdwerkgroep van IVN 

Heeze/Leende, die vorig jaar is gestart, gaan we dit jaar samenzitten met een aantal jeugdwerkgroepen uit onze 

regio om kennis, ideeën en ervaring met elkaar te delen.  

Met de organisatie van de IVN kinder-doe-middag willen we ook de kinderboerderij en stichting kasteel Geldrop 

betrekken zodat we een kinderactiviteit kunnen bieden uit naam van het kasteelpark. Zo wordt dit evenement nog 

grootser en aantrekkelijker. 

Ook hebben we binnenkort een afspraak met een milieuorganisatie in Peer België, Isis Vzw, die activiteiten voor 

kinderen organiseren. Altijd leuk om over de grens te kijken hoe anderen natuuractiviteiten en natuureducatie 

aanbieden! 

Het contact met de ouders van de jeugdleden is een stuk verbeterd door de komst van een whatsappgroep 

waarmee we snel aan de ouders informatie kunnen doorgeven en waarbij ouders ook op een makkelijke manier 

vragen kunnen stellen. 

Helaas moeten we dit jaar afscheid nemen van 2 werkgroepleden; Henk van Roij en Mirjam van den Biggelaar. 

Zij hebben jarenlang enthousiast meegeholpen met de organisatie en de begeleiding van onze activiteiten. 

Gelukkig hebben we snel 3 reacties gekregen via Nextdoor op onze vraag wie ons team kan komen versterken. 

Hopelijk kunnen we onze werkgroep binnenkort weer uitbreiden, want met een ledenaantal boven de 40 en zelfs 

4 kinderen op de wachtlijst is dat wel nodig!     

   

Activiteiten 2021 Locatie Datum Aantal deelnemers 

Kahoot Jeugd IVN Natuurquiz Online 29-1-2021  

Nachtwandeling  Mierlose bossen 12-2-2021 Geannuleerd 
Corona 

Heide schonen  Strabrechtse Heide Heeze 07-3-2021 Geannuleerd 
Corona 

Kids Party Limburg Koetshuis Geldrop 21-3-2021 
28-3-2021 

24 

Kids Party Zoom sessies Online 15-3-2021 
23-3-2021 
29-3-2021 
06-4-2021 
10-4-2021 

Gemiddeld 10  

Vogels spotten Strabrechtse heide 16-5-2021 30 

Waterdiertjes scheppen  Kannunikkensven Stratum-
Ehv 

28-5-2021 35 

Geocachen Braakhuizensche heide 13-6-2021 25 



Bingo afval prikken Kasteelpark Geldrop 25-6-2021 20 

Vissen scheppen in de Dommel met 
Ravon 

Molenstraat Geldrop 09-7-2021 40 

Vogelbollen maken sponsoractie 
Vogelasiel Someren 

Koetshuis Geldrop 10-9-2021 30 

Natuurspellen buiten TV Toren Molen Mierlo 17-9-2021 28 

Jeugdkamp IVN Blokhut Scouting Asten 2-10 en 3-10 
2021 

36 

Kinder-doe-middag Kasteelpark Geldrop 10-10-2021 240 

Nachtwachtwandeling Braakhuizensche heide 
Geldrop 

22-10-2021 30 

Nacht van de Nacht Strabrechtse heide Heeze 30-10-2021 75* 

Paddenstoelenexcursie Steengroeve Nuenen 14-11-2021 36 

Thema-avond uilen - uilenballen 
uitpluizen 

Koetshuis Geldrop 26-11-2021 36 

Excursies Natuurmuseum Natuurmuseum Tilburg 12-12-2021 31 

* inclusief begeleiders gidsen en werkgroep duurzaamheid  

 

3. Strabrecht college; coördinatie: Theo van Pelt 

Jaarverslag GPS-wandeling met brugklasleerlingen Strabrecht College 2021 

Na overleg in november 2021 met Pauline Kempers van het Strabrecht College (SC) is besloten de GPS-

wandeling in te ruilen voor een andere activiteit. Het plan wordt dat de eerstejaars brugklasleerlingen, het SC 

heeft een tweejarige brugperiode, kunnen kiezen uit een aantal workshops. Workshops over duurzaamheid, 

biodiversiteit, klimaat (lucht, water, bodem). Deze onderwerpen sluiten wat betreft inhoud goed aan bij waar SC 

voor staat: duurzaamheid en circulariteit. Wat onderwijsvorm betreft, sluit deze ook beter aan bij het actief bezig 

zijn met de leerstof. De workshop is een activerende werkvorm waarin ruimte is voor zelfwerkzaamheid en 

creativiteit. Allemaal zaken die terug te vinden zijn in de onderwijsvisie van het SC. 

In februari komt een groep van 3 IVN leden bij elkaar met de bedoeling zich te oriënteren op geschikte 

onderwerpen.  

Vervolgens worden leden van het IVN benaderd, die deze expertise in huis hebben.  

De aandachtsgebieden worden inhoudelijk uitgewerkt op het niveau van de eerstejaars brugklasleerlingen. 

Bovendien moet de uitvoering aansluiten bij het type leerling, mavo, havo of vwo.  

Het hele proces naar het eindresultaat, inhoud en vorm workshop en de uitvoering ervan, wordt afgestemd met 

docenten van het SC onder leiding van Pauline Kempers. De eerste uitvoering vindt plaats in 2022 of 2023. 

Activiteiten 2021 Locatie Datum Aantal 
deelnemers 

Activiteiten voor havo-vwo leerlingen zoals gehouden in 
2019 en daarvoor, hebben niet meer plaatsgevonden 
door corona. 
Wel zijn er steeds contacten met Strabrecht College 
(SC) geweest tussen coördinator en vertegenwoordiger 
SC. 

Strabrechtse en 
Coeveringse heide 
en SC 

n.v.t. n.v.t. 

Vanaf november 2021 heeft overleg met SC geleid tot 
vernieuwde aanpak van de samenwerking: workshops 
voor de brugklasleerlingen mavo, havo en vwo. Deze 
activiteit past beter bij de onderwijsvisie (duurzaamheid, 
circulariteit) van het SC.  
Plannen worden uitgewerkt in 2022 

IVN en SC Nog te 
plannen 

Brugklas 
breed 
(eerstejaars) 

 

 

 

 

 



4. Natuurkoffer (voorheen werkgroep Akert); coördinatie: Petra Heemskerk 

Bij het woonzorgcentrum Akert in Geldrop brengen de vrijwilligers van het IVN in de lente en in de herfst de 

natuur naar binnen. Dat vinden we erg belangrijk, omdat veel mensen nog maar weinig buiten komen. 

Ons doel is om de ouderen een plezierige middag te bezorgen en hun betrokkenheid vergroten we door vooral 

met zintuigen te werken. Ruiken, proeven, horen en kijken vinden we belangrijk. Ook halen we bewust veel 

herinneringen op en stimuleren we de mensen om daarover te praten. We gebruiken voor ieder thema een tafel 

die wordt gevuld met allerlei materialen uit o.a. de natuur. 

Werkwijze 

Tijdens een vergadering worden er 3 thema's gekozen en 3 vrijwilligersgroepen geformeerd. 

De vrijwilligers werken de thema's uit met aandacht voor de beleving en de zintuigen. Educatie is voor ons minder 

belangrijk en waar we kunnen geven we aandacht aan duurzaamheid. 

Tijdens de middag zorgen we ervoor dat alle mensen aan de 3 onderwerpen hebben meegedaan. Ieder op hun 

eigen manier.  

Bij b.v. het onderwerp vergeten groentes komen de verhalen uit de moestuin naar boven en ook over de eik kun 

je veel laten zien, zoals de dieren die een eik nodig hebben. 

Plannen voor 2022 

In voor- en najaar een middag verzorgen bij de Akert. Misschien kunnen we onze activiteiten uitbreiden. 

Woonzorgcentrum Berkenheuvel in Geldrop heeft, voor de coronatijd, contact met ons gezocht met de vraag of 

wij ook bij hen een middag voor ouderen kunnen organiseren. Daar gaan we zeker mee aan de slag. 

Activiteiten werkgroep 2021 Aantal deelnemers Plannen 2022 
Akertmiddag 21-10-2021 ± 30 Akertmiddag in april en oktober 
  Mogelijk uitbreiding Berkenheuvel 
 

 

 

 



5. Bomenwerkgroep; coördinatie: Lucy van den Berg, Leo Schutter, Tinus de Gouw 

Activiteiten 

Jubileumwandelingen, aangevraagde wandelingen en Boomfeestdag in Geldrop voorbereiden en begeleiden. 

Nationale Boomfeestdag 10 november 2021 

Door coronamaatregelen kon de oorspronkelijke dag in maart niet doorgaan, gelukkig lukte dat wel op 10 

november bij Kindcentrum De Vlinder. 

Door 20 kinderen van groep 8 werden, samen met wethouder Rob van Otterdijk, 22 bomen geplant. 

Gemeentelijk project Bijzondere Bomenlijst 

In het kader van het groenbeleid moet de gemeente haar bijzondere bomenlijst periodiek updaten. 

Dat is deze keer voor het Geldropse deel praktisch geheel door de Bomenwerkgroep IVN Geldrop uitgevoerd. We 

kregen daartoe toegang tot het digitale kadastrale kaartsysteem van de gemeente met behulp van een tablet. 

Tevens werd voldaan aan het verzoek van de gemeente om bij alle Gemeentelijke en Rijksmonumenten te 

onderzoeken of op die kadastrale percelen bomen aan de bijzondere bomenlijst moeten worden toegevoegd. 

Er zijn zo’n 200 bomen geschouwd. 

Overleg met Gemeente 

Overleg en meedenken over kapvergunningen en reconstructieplannen van de gemeente op het gebied van 

bomen ging op regelmatige wijze door. O.a. Eikenlaantje, Bosrand, Laan der 4-Heemskinderen, Olmenhof, 

Dwarsstraat, Sam Gewissies en Heidezoom kregen hierbij aandacht.  

Een aantal keren ging dit ook in samenwerking met Nardo Kaandorp, namens Geldrop vertegenwoordiger van de 

Bomenstichting. Het overleg was steeds de moeite waard, o.i. geldt dat ook voor de gemeente. 

Bomendatabase 

Voor de Bomendatabase zijn veel aanvullende foto’s gemaakt.  

Voor 2022 staat de volgende stap gepland: goede naamgeving en zoekfunctie. 

Door corona-omstandigheden vonden geen lezingen plaats en waren er geen regionale bijeenkomsten van de 

Bomenwerkgroepen 

Activiteiten 2021 Locatie Aantal 
deelnemers  

Datum 

Jubileumwandeling Braakhuizen Zuid/Coeveringse 
Heide 
 

Braakhuizen Zuid/ 
Coeveringse heide 

2 groepen 15 augustus 

Jubileumwandeling Skandiawijk Skandiawijk 2 groepen  29 augustus 

    

Totale deelname jubileumwandelingen   50  

    

Aangevraagde wandelingen  
 

Locatie Aantal 
deelnemers  

Datum 

Familiewandeling  Kasteelpark 15 juni 

Wandeling met Zuidzorg Eindhoven  Kasteelpark 30 september 

Bewonersvereniging Gijzenrooi  Gijzenrooi 15 oktober 

Totaal aangevraagde wandelingen  3 60  

    

Andere activiteiten    

Boomfeestdag KC de Vlinder 20 10 november  

Bezoek Bomenwerkgroep Chris v.d. Wurff  Heeze 12  

Gemeentelijk project bijzondere bomenlijst: update 
maken  

   

Overleg met gemeente over kapvergunningen en 
reconstructieplannen  

   

 

 

 



6. Cursuswerkgroep; coördinatie: Dorothé Heiligers 

De cursusgroep wil d.m.v. cursussen de interesse in de natuur bevorderen en levend houden. We proberen 
daarbij een breed scala van cursussen aan te bieden: naast bijvoorbeeld regelmatig terugkerende cursussen 
zoals de vogel-, paddenstoelen- en fotografiecursus, die altijd erg gewild zijn, proberen we ook met de tijd mee te 
gaan met cursussen m.b.t. duurzaamheid, klimaat en schone rivieren. Daar steken we als groep veel energie in, 
omdat kennisoverdracht over de rol van de mens bij klimaatverandering belangrijk is en ook om zicht te krijgen op 
mogelijkheden om individueel een bijdrage te leveren aan de reductie van CO2 uitstoot. 
Cursussen leveren vaak ook nieuwe enthousiaste mensen op voor het IVN. Vaak zie je als iemand één cursus 
heeft gevolgd er meerdere cursussen volgen.  
Ook zijn er meerdere oud-cursisten die nu betrokken zijn als vrijwilliger bij groepen binnen het IVN. 
 
De klimaatcursus was succesvol, mede door de 2 excursies: de klimaatwandeling in Luchen en de fietstocht 
langs duurzame punten in Geldrop vielen in goede aarde. Het was lange tijd niet makkelijk deelnemers te vinden 
(corona, of het onderwerp?) Uiteindelijk konden we toch met 14 personen beginnen. Het landelijk IVN had de 
cursus ontwikkeld en daarom kregen we de stof + docenten aangeleverd. Dat is anders dan normaal, maar Tonny 
Scheepers en Ron Vodegel hebben er toch ook een eigen invulling aan kunnen geven op bepaalde punten. We 
hebben ervan geleerd en zijn zeker van plan de cursus een keer te herhalen. 
 
De paddenstoelencursus heeft toch weer voldoende deelnemers getrokken ondanks corona. 
Enthousiaste, leergierige groep, goed contact. Determineren werd met enthousiasme gedaan, deelnemers zijn 
zelf de natuur ingetrokken om exemplaren mee te kunnen nemen. 
 
NGO-opleiding: Deze gaat in april 2022 van start en gaat 1 ½ jaar duren. Het is een samenwerking met meerdere 
IVN-afdelingen. Voor Geldrop hadden Tonny Scheepers en Arend Jan Onnink de voorbereidingen op zich 
genomen. Inmiddels heeft Tonny zich teruggetrokken en zal Petra Siemons bijspringen. Er zal nog een derde 
persoon gezocht worden. Er zullen per IVN-afdeling 5 of 6 personen gezocht worden om deel te nemen. Voor 
Geldrop is dit inmiddels gelukt. Dit betekent in de nabije toekomst nieuwe toestroom van natuurgidsen 
voor Geldrop en omgeving. 
 

Activiteiten 2021 Locatie Aantal deelnemers  

Klimaatcursus 11 september-16 oktober Geldrop-Mierlo 14 

Paddenstoelencursus 4-23 oktober Geldrop 15 

Vogelcursus voor beginners, feb/mrt, 20 
deelnemers (niet door kunnen gaan i.v.m. 
corona 

  

 

 

 



7. Werkgroep Duurzaamheid; coördinatie: Plonie de Baar  

Motivatie en doelstelling van werkgroep duurzaamheid Geldrop-Mierlo 

1.Bevorderen dat particulieren en besluitvormende instanties bewust kunnen kiezen voor natuur- en milieugunstig  

   handelen. 

2.Een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van natuur- en milieubesef, zodat mensen in harmonie willen leven  

   met de natuur. 

3.Zoveel mogelijk mensen de gelegenheid bieden als vrijwilliger deel te nemen aan de activiteiten van het IVN  

  (als ze de doelstellingen onderschrijven). 

4.Daadwerkelijk meewerken aan de bescherming van de natuur, het landschap en het milieu. 

5.Samenwerken met organisaties die zich bezighouden met de bescherming van natuur, landschap- of milieu; 

 door advies, ondersteuning of activiteiten. 

Dit willen we bereiken door met onze wekelijkse artikeltjes in Middenstandsbelangen de inwoners te informeren 

en bewust te maken en met acties als een informatiestand bij ‘duurzame’ films en lezingen en een stand op de 

‘Andere Mért’ en afvalacties zoals Cleanup Day en Schone rivieren. 

Activiteiten werkgroep 2021 Aantal 
deelnemers 

Zoals gebruikelijk zijn er ook dit jaar 4 overleggen van het Platform Duurzaam Geldrop-Mierlo 
geweest met onze wethouder Rob van Otterdijk: -op 24 februari, 28 april, 7 juli, 25 oktober en 
8 december is afgelast wegens ziekte van de wethouder. 
 
Vrijwel wekelijks hebben we dit jaar kunnen genieten van ‘Samen Duurzaam’ in 
Middenstandbelangen vrijwel geheel verzorgd door Liesbeth. 
 
In april actie zaadbommetjes voor de basisscholen in onze gemeente i.v.m. de 
duurzaamheidprijs 
 
Zienswijze op het Waterbeheerplan van Waterschap de Dommel 2022-2027. 

 
Op 18 september is de zwerfvuilactie ‘Cleanup Day’ met 24 enthousiaste deelnemers wel 
doorgegaan vanuit De Paardestal. In de kasteeltuin en omgeving zijn 23 zakken met zwerfvuil 
gevuld. 
 
We hebben een aantal overleggen gehad met de Afval community over activiteiten met afval: 
actie met foto’s met afval. Knutselen met afval voor kinderen. 
 
In mei reactie gegeven op nota dierenwelzijn 
 
Meerdere RES-bijeenkomsten (regionale energiestrategie) bijgewoond 
 
Samen met Platform Duurzaam GM een pamflet met 8 aandachtspunten voor de 
partijprogramma’s gestuurd naar de lokale politieke partijen, gemeenteraadsverkiezingen 2022 
 
Op 7 september meegewerkt aan het seminar van landelijk IVN over samenwerking met 
gemeente.  
 
17 september een stand verzorgd bij de film Honeyland in Hofdael. 
 
Geveltuintjes in overleg met gemeente 
 
Voedselbos aanleg en inventarisatie met Bram van Dorp (Kasteel) en Annick Missotten.  
 
Klimaatcursus ondersteund door samen met gemeenteambtenaar een fietsexcursie te 
verzorgen. 
 
Met Céline Valk lezing over stikstof voorbereid. De lezing is uitgesteld naar oktober 2022. 
 
Op 30 oktober ondersteuning gegeven bij de ‘nacht van de nacht’*. 
 
Reactie gegeven op de nota duurzaamheid. 
Andere Mert in sept. afgelast, dus geen kraam verzorgd. 

4 
 
 
Veel lezers, 
veel 
reacties! 
 
6 
 
 
5 
 
24 
 
 
 
26 
 
 
6 
 
2 
 
12 
 
 
42 
 
 
65 
 
3 
 
14 
 
 
5 
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8. Gidsen; coördinatie: Mariet Vissers, Anja Thomassen en Tinus de Gouw  

Vanwege corona is er in 2021 geen gidsenbijeenkomst geweest. Er is ook geen drukwerk gemaakt i.v.m. fysieke 

overdracht van papier. 

De looplijst voor 2022 is digitaal afgestemd. 

Aangevraagde wandelingen: 3 

1. Juni, familiewandeling Kasteeltuin, 15 personen 

2. September: Zuidzorg Eindhoven Kasteeltuin, 30 personen 

3. Oktober: Bewonersvereniging Gijzenrooi door Gijzenrooi, 15 personen. 

Nacht van de Nacht 

In 2021 was er alleen de Nacht van de Nacht. Vanwege corona moest iedereen zich inschrijven en de leeftijd van 
de kinderen doorgeven, zodat de jongste kinderen het eerst konden starten. Uiteindelijk kwamen er ± 30 
kinderen. Diverse IVN-jeugdleden hielpen enthousiast mee bij een post. Het was een geslaagde avond! 
Dit jaar hadden we slechts 4 posten; vanwege de dikke bewolking konden we geen sterrenkijken.  
 

Landschapswandelingen: totaal 83 mensen  

Door de Covid pandemie hebben we in 2021 maar vier wandelingen kunnen maken, deels per inschrijving. 

1. Genneper parken in juli: 16 deelnemers, veel uit Eindhoven 

2. Molenheide tussen Geldrop en Mierlo in augustus: 15 deelnemers 

3. Collse Zeggen in september 22 deelnemers  

4. Herbertusbossen in oktober: 30 deelnemers 

Landschapswandelingen 2021 Locatie Aantal 
deelnemers  

Datum 

Landschapswandeling Genneper parken  Eindhoven  16 juli 

Landschapswandeling Molenheide  Geldrop-Mierlo 15 augustus 

Landschapswandeling Collse Zeggen  Geldrop/Nuenen  22 september  

Oktober Herbertusbossen.     Heeze 30 oktober 

Totaal landschapswandelingen   83  

    

Aangevraagde wandelingen* 
 

Locatie Aantal 
deelnemers  

Datum 

Familiewandeling Kasteeltuin Kasteeltuin 15 juni 

Zuidzorg Eindhoven Kasteeltuin Kasteeltuin 30 september 

Bewonersvereniging Gijzenrooi  Gijzenrooi 15 oktober 

Totaal aangevraagde wandelingen   60  

    

Andere activiteiten    

Nacht van de Nacht * Braakhuizensche 
/Strabrechtse heide 

75* oktober 

Water- en bodembeestjes 
De bodemdiertjes op Kastelendag ging niet door 

vanwege corona. Hopelijk lukt dat in 2022 wel. 
 

   

TOTAAL  143  

    

* zie ook jeugd 

 



9. Inloopavonden/Jubileumavond; coördinatie: Loes van den Boom 

Ook het jaar 2021 is een jaar geweest met weinig activiteiten wat betreft de Inloopavonden. Door alle 

coronamaatregelen konden we pas in het najaar een lezing organiseren. De avond op woensdag 6 oktober had 

een feestelijk tintje, onze Jubileum Inloopavond. We zijn uitgeweken naar de Kasteelhoeve waar meer 

mogelijkheden zijn wat betreft het aantal bezoekers. En na afloop nog gezellig napraten onder het genot van een 

drankje. Het was een presentatie van Mari de Bijl, de bekende boswachter van het Brabants Landschap over 

“Nieuwkomers in de Natuur”. Mari weet de bezoekers altijd te boeien op zijn bekende manier van presenteren. 

Zeearend, wolf en knoflookpad, boomkikkers en dassen, sommigen kwamen op eigen kracht, anderen werden 

een handje geholpen. Of het nu warm- of koudbloedige dieren zijn, Mari heeft er warme gevoelens voor en deelt 

graag zijn ervaring en kennis.  

Op woensdag 3 november kwam Ad Brouwers vertellen over “Markante en minder algemene paddenstoelen”. 

Deze avond was in de Paardestal, met een beperkt aantal van 20 bezoekers, ruim van elkaar gezeten. Ad toonde 

ons een scala van prachtige zwammen. Daarbij vertelde hij over geuren en kleuren, functies in het ecosysteem 

en andere wetenswaardigheden. Ad wist ver- en bewondering op te wekken voor deze wonderlijke organismen 

en benadrukte dat bescherming belangrijk is. 

De Inloopavonden bij IVN Geldrop zijn avonden met een groen onderwerp voor leden en belangstellenden. De 

sfeer is gemoedelijk, het is een activiteit die laagdrempelig is. 

Met een gevarieerd programma willen we de bezoekers kennis laten maken met vele facetten van onze natuur. 

We willen bereiken dat de interesse gewekt is en dat het niet alleen bij de informatie blijft van de presentatie op 

deze avond. We willen hiermee een bijdrage leveren aan het “beleven” van de natuur, ervan te genieten en ook te 

beschermen. Ook brengen we op deze manier het IVN in de belangstelling en hopen zo dat meer mensen op de 

hoogte zijn van onze idealen. 

Het programma voor 2022 biedt hiervoor weer alle mogelijkheden. Hopelijk kunnen we weer aan de slag. 

Activiteiten 2021 Locatie Deelnemers Plannen 2022 

Jubileumlezing op 6 oktober door 
Mari de Bijl 
Over Nieuwkomers in de Natuur 

Kasteelhoeve  Eventueel ook een keer 
in de middag organiseren 

3 november over “Markante en 
minder algemene paddenstoelen”. 
Door Ad brouwers 

Paardestal    

 

10. Werkgroep Natuurfotografie 

Activiteiten werkgroep 

Door de coronamaatregelen kon de werkgroep helaas niet veel samen op pad en bij elkaar komen om gemaakte 

foto’s te bekijken. De leden van de groep zijn veelal individueel op pad gegaan. Een van de hoogtepunten was de 

fotowedstrijd die was uitgeschreven voor het 50-jarig jubileum. Natuurfoto’s die recent in Geldrop of direct 

omgeving gemaakt waren, konden ingestuurd worden. De mooiste foto’s worden opgenomen in een 

verjaardagskalender. Deze kalender zal in 2022 beschikbaar komen. 

 

 



11. Paddenwerkgroep; coördinatie: Plonie de Baar 

Motivatie: Waarom deze paddengroepen bij de Bosrand en bij de Rederijklaan? 

Er werden op deze trajecten veel padden doodgereden. Veel omwonenden waren meteen bereid mee te helpen 

met overzetten van de padden tijdens de paddentrek in het voorjaar om te voorkomen dat de padden 

doodgereden worden. 

Met het samen overzetten van padden kun je de band tussen mens en natuur versterken. Ook het beschermen 

van de natuur is hier concreet aan de orde. We betrekken hierbij vooral ook de jeugd, onze jeugd-IVN leden en 

basisschoolkinderen, waarbij we natuureducatie in praktijk brengen. Bij de informatie over de paddentrek komen 

klimaatverandering, milieuproblematiek en natuurbescherming aan de orde. Zoals: waarom de padden steeds 

vroeger trekken, waarom er steeds minder padden zijn en waarom ze beschermd moeten worden 

Activiteiten werkgroep 2021 Aantal 
deelnemers 2021 

In januari bijeenkomst plannen overzetactie met minicursus over herkenning van de 
amfibieën die we in de emmers vinden. Afgelast vanwege corona. 

0 

Opbouwen van schermen en ingraven van emmers op beide locaties 20 en 21 februari. 11 

Overzetten van padden vanaf eind februari tot begin april. 36 

Opruimen schermen en emmers op 3 april. 11 

Basisschoolleerlingen konden niet meehelpen (normaal ruim 100 kinderen op 6 
ochtenden met 6 leerkrachten) vanwege corona. 

0 

Jeugd IVN-ers laten helpen. Afgelast vanwege corona. 0 

De publieksexcursie bij de paddentrek op 20 maart afgelast vanwege corona, normaal 
ca. 20 deelnemers. 

0 

 

 

 

 

 

 



12.Werkgroep Paddenstoelen; coördinatie: Harrie Broeksteeg 

Paddenstoelenwerkgroep 2021 

De activiteiten van de paddenstoelenwerkgroep zijn uiteraard geconcentreerd in het najaar. Afgelopen jaar lag het 

zwaartepunt in oktober, omdat er pas vanaf die maand in voldoende mate paddenstoelen aanwezig waren.  

Belangrijkste activiteit was de introductiecursus. Deze cursus kon gelukkig zonder beperkingen doorgang vinden. 

Met 15 deelnemers was deze snel volgetekend. De cursus kent twee lesavonden en twee excursies. Tijdens de 

lesavonden leren de cursisten het belang van paddenstoelen en schimmels in de natuurlijke kringloop. Daarbij 

nemen ze ook kennis van de bedreigingen door milieuvervuiling, met name stikstof. Veel aandacht en 

belangstelling is er voor de eetbaarheid en giftigheid van paddenstoelen. Het determineren en herkennen van 

paddenstoelen komt eveneens aan de orde. Vanwege het grote aantal soorten blijft dit noodgedwongen beperkt 

tot de meest voorkomende.  

Tijdens de publiekswandeling laten we de voorkomende soorten zien en benoemen we die ook. Wat opvalt is, dat 

veel mensen niet in de gaten hebben hoeveel (kleine) paddenstoelen er staan, die je normaal over het hoofd ziet. 

Zo valt de Amethistzwam nauwelijks op tussen de beukenbladeren, maar als je goed kijkt, staan er tientallen. 

Leuk om te laten zien is ook de Kleefsteel Mycena. Dat kleine paddenstoeltje blijft aan je vingers plakken. 

 
Braak Russula 
Foto: Margot Klaren 

 
Amethist Zwam 
Foto: Harrie Broeksteeg 

 

Activiteiten 2021 
Paddenstoelen 

Aantal deelnemers/bezoekers 

Excursie werkgroep 7/10 en 21/10 6 

Excursie cursus 1010 en 23/10 15 

Excursie publiek 24/10 15 

Lezingen (2 maal) 20 

  

Plan is om 2022 met de werkgroep mee te doen aan het paddenstoelen meetnet. 

Paddenstoelencursus 
2021 

Wie coördineert? Welke IVN leden 
staan geregistreerd bij 
deze werkgroep. Geef 
namen* 

Hoeveel extra 
hulpkrachten/vrijwilligers 
helpen hierbij? 

Oktober  Harrie Broeksteeg 
Irene Roelofs 

n.v.t. 5 

    

 

13. Tentoonstellingswerkgroep; coördinatie: Rob Michels 

OP DE VERSIERTOER is door de coronapandemie nog steeds de titel van onze tentoonstelling, omdat we, 
m.u.v. de opening in maart 2020, gesloten zijn geweest. We hebben nog een poging gedaan om in oktober en 



november 2021 open te zijn. Dat leek mogelijk te zijn door versoepelingen. We zijn toen de zondagen in oktober 
(5x) open geweest, maar moesten opnieuw sluiten door beperkende maatregelen. Om deze korte periode open te 
kunnen zijn hebben we op 26 juli en 20 september vergaderd. 

Afgesproken werd om eind januari 2022 weer bij elkaar te komen om te bespreken welke wijzigingen we voor 
2022 door gaan voeren. In grote lijnen zal de tentoonstelling hetzelfde blijven. 

 

14. Beeldpresentatie; coördinatie: Dorus van den Boom 

 

De werkgroep heeft in 2021 geen concrete activiteiten ondernomen. De hoofdactiviteit is de beeldpresentatie te 

verzorgen bij de jaarlijkse tentoonstelling.  Deze tentoonstelling is verlengd naar 2022, zodat geen nieuwe 

beeldpresentatie benodigd was. 

Verder heeft het IVN de beschikking gekregen over een digitaal beeldscherm inclusief laptop waar de werkgroep 

graag gebruik van maakt i.p.v. de bestaande beamer. 

 

Beeldpresentatie heeft een belangrijke ondersteunende functie bij kennisoverdracht, zeker wanneer dit een 

kwalitatieve verbetering betreft t.g.v. natuureducatie. De werkgroep heeft inmiddels 14 dvd’s geproduceerd, die 

beschikbaar zijn in de bibliotheek en die uitgeleend kunnen worden. 

Afhankelijk van de aanwezigheid van corona wachten we de voorbereiding van het tentoonstellingsjaar 2022 af.  

We zijn op zoek naar een technicus.  

  

Ik vind het van belang dat kwalitatieve natuurbeelden bijdragen aan een positieve beeldvorming. Nu we een 

professionele mogelijkheid hebben om deze beelden te kunnen presenteren, is het aangenaam daar een bijdrage 

aan te leveren. Dit betekent o.a. actief op zoek gaan naar beeld en geluid, die door eigen leden worden 

ontwikkeld of die elders kunnen worden verkregen. 

 

15. Vlinderwerkgroep; coördinatie: Anja Thomassen 

Geen activiteiten. 

Activiteiten werkgroep 2021 Aantal deelnemers  

Geen activiteiten door Corona   Wandelingen kunnen enkel op korte termijn 
gepland worden i.v.m. 
weersomstandigheden. 

 

16. Vogelwerkgroep; coördinatie: Loes van den Boom  

Vogelwerkgroepen 

Alhoewel het vogels spotten een buitengebeuren is, waren we ook dit jaar beperkt in onze excursies. 

Met een grote groep bij elkaar was vanwege de Corona maatregelen ook niet mogelijk. Gezondheid en veiligheid 

stonden voorop. 

Er zijn twee vogelwerkgroepen bij IVN Geldrop, de donderdagochtendgroep en de Wielwaalgroep. 

De donderdagochtendgroep, 21 vogelaars, gaat al ruim 10 jaar met elkaar op pad, één keer in de maand op 

donderdagmorgen. In 2021 konden we 4 excursies organiseren. Wat dichter bij huis, het Rulse Laarzenpad, de 

Strabrechtse Heide en de vennentocht op de Braakhuizensche Heide. Wat verder weg naar de Hazeputten bij 

Son.  

Verder worden de nestkasten in het Kasteelpark onderhouden door een aantal van deze groep. 

Twee keer in de winter staat de klapekstertelling op de Strabrechtse Heide op het programma. Als de 

nachtzwaluwen weer terug zijn, juni/juli, dan nemen Nico en Leo ons laat op de avond mee naar hun leefgebied. 

Ook wordt er door een aantal leden de jaarlijkse vogelcursus georganiseerd. 

De Wielewaalgroep is nu bijna 2 jaar actief met 13 vogelaars. Een keer in de maand op woensdagmorgen een 

wandeling met na afloop nog een activiteit in de Paardestal: tijd nemen om met behulp van de vogelgids en het 

oefenen van geluiden de kennis te verdiepen. We hebben 5 excursies gehad, meerdere keren naar het Rulse 

Laarzenpad in Heeze, ‘t Sang in Mierlo, langs de Dommel in de Akert en in de Kasteeltuin. 

Met een aantal van de groep hebben we dit jaar op verzoek van het Brabants Landschap het Geldropse deel van 

Gijzenrooi geïnventariseerd, volgens de bekende Sovon telling. Samen met vogelaars van IVN Veldhoven en de 

KNNV, die het Eindhovense gedeelte en de Stratumse heide inventariseerden. De start van dit project was eind 



februari en na 10 vroege-ochtendtellingen en 3 avondtellingen eind mei afgerond.  

De presentatie van het eindrapport was op 27 oktober, en werd uitgereikt o.a. aan de gemeente Geldrop-Mierlo 

en de gemeente Eindhoven. We konden terugkijken op een geweldige samenwerking. 

Vogels spotten staat in de belangstelling, dat merken we door de aanmeldingen voor de vogelcursus en de 

interesse in de vogelwerkgroepen. Door verschillende biotopen te bezoeken, leren we welke vogels er leven. We 

maken een tellijst na iedere excursie: kennis vergroten, herhalen van vogelgeluiden, met een groep van elkaar 

leren en aanvullen. 

De Wielwaalgroep wil nog wat extra kennis opdoen en na de excursie evalueren. Vogels inventariseren in het 

Kasteelpark is nog een toekomst optie. 

 

Activiteiten 2021 
Vogelwerkgroep donderdagochtend 

Groepsgrootte 
21 

Rulse laarzenpad   

Strabrechtse heide  

Vennentocht Braakhuizensche heide  

Hazeputten Son   

Onderhoud nestkastjes  

Vogelgroep de Wielewaal: 5 excursies  13 

Rulse laarzenpad  

’t Sang in Mierlo  

Langs de Kleine Dommel in de Akert  

Kasteeltuin  

 

17. Voedselbosjes; coördinatie: Annick Missotten 

Voedselbosje ‘KC de Vlinder’  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Een Voedselbosje is een stukje grond van ongeveer 30m2 met daarin ruim 20 soorten eetbare bomen, struiken en 

planten. Het Voedselbosje op het schoolplein van Kindcentrum De Vlinder is aangelegd op 6 november 2020 

(vorig jaar). Een Voedselbosje vergroent de omgeving van kinderen (goed voor de concentratie op school) en 

draagt bij aan een koeler schoolplein tijdens hete dagen. Bij basisschool de Vlinder kon bijvoorbeeld de afgelopen 

zomers al geregeld niet buiten gespeeld worden, omdat het schoolplein te heet werd. Met het Voedselbosje op 

het plein leren kinderen daarnaast spelenderwijs over de herkomst van hun eten.  

De kinderen leren planten, oogsten en koken. Door kinderen te betrekken bij de voedselproductie zijn ze sneller 

geneigd te proeven en groente te leren eten. Dit jaar is er aan de leerlingen van groep 7 een groei&proefles 

gegeven. Ze hebben geoefend met het herkennen van planten, het opmeten van bomen, en het thuisbrengen van 

smaken. In november kon het Voedselbosje eindelijk officieel geopend worden, na vele corona-gerelateerde 

uitstellingen. Een aantal kinderen met een migratieachtergrond, en daardoor taalachterstand, hebben ons van 

tevoren geholpen met het winterklaar maken van het Voedselbosje. Ze hebben al kletsend bladeren neergelegd, 

houtsnippers aangevuld en planten gesnoeid. Lekker in de buitenlucht in beweging zijn én werken aan de 

Nederlandse taal. Vlak voor de opening is er aan iedere klas snoepgroente uitgedeeld (dit was zoveel werk dat 

zelfs wethouder van Otterdijk een aantal komkommers onder zijn neus geschoven kreeg om mee te helpen 

snijden). Ook kreeg de midden-en bovenbouw een gave placemat met weetjes over het Voedselbosje, en de 

onderbouw kreeg een mooie kleurplaat. Buiten werd er met alle leerlingen en een aantal ouders gezongen voor 

de eerste verjaardag van het Voedselbosje, waarna het ‘lintje’ werd doorgeknipt. 

Daarnaast is het meerjarenproject Kasteel Voedselbos gaande op Landgoed Kasteel Geldrop. Een voedselbos in 

ontwikkeling van ruim 1.000m2. Dit voedselbos is met name gericht op educatie en verbetering van de 

biodiversiteit. Tijdens de vele werkochtenden werken vrijwilligers aan het realiseren van het voedselbos. In de 

toekomst zien wij mogelijkheden voor lessen en activiteiten in het voedselbos voor bijvoorbeeld onze jeugdleden 

en alle scholen in Geldrop. Meer hierover in 2022! 

 

Plannen 2022 

In 2022 zullen met name werkzaamheden en activiteiten plaatsvinden rondom de realisatie van het Kasteel 

Voedselbos. O.a. het herplanten van de eerder aangeschafte planten, het verder ontwerpen van de indeling van 

het voedselbos, het plaatsen van een informatiebord, de aanplant van een gedenkboom voor Wim Crooijmans 

(erelid IVN Geldrop, overleden), deelname aan NLdoet, en natuurlijk diverse werkochtenden en werkdagen in het 

voedselbos.  

 

Omdat de opening in het voorjaar uitgesteld moest worden, is uiteindelijk de opening op 10 november 

(Boomfeestdag) tezamen met het aanplanten van tientallen bomen op het schoolplein toch doorgegaan. De 

opening werd verricht door Rob van Otterdijk met een leerling. 

Voedselbosje Kasteeltuin 

Er is een nulmeting gedaan om zo in beeld te krijgen wat het effect is van de biodiversiteit in dit gebied. Van 

Stipdonk heeft in maart het bos ontdaan van braam en hiervan een takkenril aan de boskant gemaakt. Langs de 

paden aan de buitenzijde is een geultje gemaakt waar de haagstruiken werden ingezet door IVN-vrijwilligers. 

 

 



Overleg met Stichting Landgoed Kasteel en kinderboerderij 

Er ligt een voorstel IVN om wandelingen aan te bieden in de Kasteeltuin als onderdeel van arrangement.     

Project Activiteiten projecten 2021 Aantal deelnemers 

De Vlinder Groei & proefles groep 7 (maart) 25 

De Vlinder Officiële opening Voedselbosje 
(November) 

150 (kinderen, ouders, schoolbestuur, wethouder, 
IVN) 

Kasteel Voedselbos NL doet 15 + het reguliere projectteam 

Kasteel Voedselbos Verscheidene werkochtenden Ong. 5-10 vrijwilligers per keer 

 

II a. Coördinatorenoverleg  

Op 22 maart is er een online coördinatorenoverleg geweest. Agendapunten waren: jaarverslag 2020, goedkeuring 

nieuwe bestuurssamenstelling, financieel verslag 2020, begroting 2021 en er was aandacht voor het al of niet 

kunnen laten doorgaan van de jubileumactiviteiten. 

Op 11 oktober was het tweede coördinatorenoverleg wel fysiek in de Paardestal, met extra aandacht voor 

afsluitende activiteiten in het jubileumjaar, het gebruik van de nieuwe pc, scherm en WiFi, adviezen van Pro Bono 

en suggesties voor toekomstige activiteiten. 

III. Andere activiteiten 

Nestkastjes 

In 2021 is flink gezaagd en getimmerd. In totaal zijn er door een groep vrijwilligers 250 nestkastjes gemaakt; allen 

voorzien van het brandmerk van IVN Geldrop. Het merendeel hiervan was bestemd voor de gemeente Geldrop-

Mierlo.  

Tijdens NL doet op 28 en 29 mei (14+3 deelnemers) werden 35 nestkasten gemaakt. 

 

 



IV. Communicatie; coördinatie: José Rögels (ad interim)  

Nieuwsbrief 

De nieuwsbrief van IVN Geldrop verschijnt 12 x per jaar. De nieuwsbrief wordt naar leden en relaties toegestuurd. 

Vele jaren was Leo Schutter eindredacteur en contactpersoon voor de Nieuwsbrief. Per 1 maart 2021 heeft hij dit 

overgedragen aan Petra Siemons. Rob Biesters blijft voor de opmaak en het versturen zorgdragen. 

Soms worden de Nieuwsbrieven erg lang. Eind 2021 zijn de eerste discussies in kleine groep gestart om na te 

denken over een compactere vorm van de Nieuwsbrief. 

 

Jubileumboekje 

In het voorjaar van 2021 werd ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum een full colour boekje uitgereikt aan leden 

en belangstellenden. Dit boekje is gebaseerd op interviews met coördinatoren van de werkgroepen, focusgroep 

Toekomst IVN, burgemeester en wethouder. José Rögels tekende voor de teksten en samenstelling. 

Website 

De website van IVN Geldrop heeft in 2021 twee tijdelijke beheerders gehad: Marjo Boom en Sandy Mollen. Eind 

2021 heeft Rob Biesters het beheer overgenomen. Er wordt nagedacht over een meer interactieve invulling van 

de website. Omdat eind 2021 al aangekondigd werd dat er een nieuwe landelijke IVN-website zal komen, zal er 

voorlopig geen wezenlijke verandering doorgevoerd worden. 

Adviezen (Pro Bono) communicatie professionals  

Samen voor Eindhoven bood IVN Geldrop aan om mee te doen aan het Pro Bono project: Een project waarbij 

meerdere communicatiespecialisten lokale verenigingen belangeloos helpen bij het verbeteren van hun 

communicatie-uitingen. Aan dit project namen deel namens IVN: Sandy Mollen, Liesbeth Dirkse en José Rögels. 

Op basis van meerdere onlinebijeenkomsten en het nodige huiswerk heeft dit geresulteerd in een uitgebreid 

document met adviezen. Altijd zinvol om door externen een spiegel voorgehouden te krijgen. Belangrijkste 

boodschap is om meer vanuit de doelgroepen en gebruikers te denken, te schrijven en de juiste 

communicatiemedia in te zetten.  

Persberichten en artikelen 

Afgelopen jaar zijn er veel persberichten de deur uitgegaan, en vele werden ook gepubliceerd. Zo kreeg de 

uitreiking van het Jubileumboekje aan B&W van Geldrop-Mierlo veel aandacht in alle lokale kranten, net zoals de 

overzetactie van de padden, het uitroepen van de Supervrijwilliger Plonie de Baar voor haar inzet voor IVN.  

Maar ook de wandelingen kregen aandacht. 

Daarnaast werden er ook meerdere flyers gemaakt zoals voor de klimaatcursus en de Natuur Gidsen Opleiding.  

Gemeentepagina 

Voor het tweede jaar leverde het IVN eens per drie weken een artikel aan over duurzaamheid. Deze gingen over: 

knotwilgen, warmetruiendag, verband tussen dierenwelzijn en gezondheid van mensen (zoönose) – Tiny Forest, 

duurzaam reizen, NL Doet; werken in Voedselbosje, vlindertelling en vlindertuin, Aziatische hoornaar (invasieve 

exoot), Nacht van de Nacht, hondenhaar, potgrond zonder turf, wandelen naar je werk. 

In de Rubriek Natuur Dichtbij kwamen de volgende onderwerpen aan bod: vos, gele trilzwam, boomklever, 

nestkasten, rode kelkzwam, haas, waterhoen, kastanjeknoppen, scholekster, boshyacint, reekalf, roodborst 

jongen vliegen uit, vlinder: antennes, grote rupsendoder’, groene knol-amaniet, spitsmuis, ijsvingertjes, 

eikelbekertjes. 

Social Media 

IVN Geldrop is al jaren actief op social media en kent veel volgers. 

Facebook IVN Geldrop:  386 mensen vinden dit leuk, 451 mensen volgen dit, 51 mensen hebben hier  

  ingecheckt. 

Twitter IVN Geldrop:  617 volgers  

Instagram IVN Geldrop:  238 berichten aangemaakt; 281 volgers 

 

 



Werkgroep communicatie 

Eind 2020 waren al gesprekken gestart om een werkgroep communicatie te starten, zodat de communicatie beter 

op elkaar afgestemd kon worden. Personele wisselingen en vacatures vertraagden dit proces. 

Inmiddels is er wel een werkgroep met tijdelijke coördinator (José Rögels), maar zijn er nog steeds vacatures 

voor social media en de communicatie-coördinator.  

Nieuw is de aanstelling van een beheerder voor een centraal fotoarchief (Rob Biesters). In 2022 zal meer 

informatie komen over de opzet en het gebruik van dit archief. 

Hopelijk krijgt in 2022 de werkgroep een meer definitieve samenstelling, zodat ook aan de wijze van 

communiceren en de kwaliteit van de informatie meer aandacht kan worden besteed. 

 

V. Regio-overleg IVN Brabant Zuidoost 

Vaste deelnemers aan dit regionaal overleg zijn: IVN Asten-Someren, IVN Laarbeek, IVN Nuenen, IVN Helmond, 

IVN Heeze-Leende, IVN Geldrop en een beroepskracht van IVN Brabant. Afgelopen jaar nam ook IVN Mierlo 

deel. 

Het voorzitterschap rouleert. Afgelopen jaar was IVN Heeze-Leende voorzitter en gastheer voor de 

bijeenkomsten. In 2022 is dit IVN Laarbeek. 

Het regionaal overleg is bedoeld om enerzijds elkaar te informeren en regionale acties te ontwikkelen, maar 

anderzijds ook om de vertegenwoordiger van deze regio (Wim Steenbakkers van IVN Asten-Someren) input te 

geven voor de Landelijke Raad.  

Regio bijeenkomsten waren op 6 april, 29 juni, 14 september, 14 december bij IVN Heeze-Leende. 

Onderwerpen die op tafel kwamen waren o.a.: gezamenlijke brief RES (Regionaal Energie Transitie), 

statuutwijzingen IVN, presentatie Soortenonderzoek.  

VI. Andere mededelingen 

In 2021 is erelid Wim Crooymans overleden. In de Nieuwsbrief is er een In Memoriam verschenen van Wim, die 

vanaf het allereerste begin lid is geweest van het bestuur en veel voor het IVN gedaan en betekent heeft. 
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Redactie Jaarverslag IVN 2021: Plonie de Baar, Petra Siemons en José Rögels 

Maart 2022 

 


