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I    Bestuurszaken 

Het jaar 2022 begon moeizaam. De eerste maanden waren er nog veel beperkingen vanwege corona. Eind 

februari startte de eerste landschapswandeling, maar dat was voor velen nog te risicovol. In de lente begonnen 

de activiteiten weer langzaam op gang te komen. Maar duidelijk was dat de angst voor besmetting 

geïnteresseerden nog lang thuishield.  

 

Het 50-jarig jubileumfeest dat in 2021 niet kon doorgaan, werd alsnog op zaterdag 18 juni gehouden. De opkomst 

was groot en voor al diegenen die waren gekomen, was niet alleen een uitgebreid buffet, maar ook een goed 

gevulde ‘goodie bag’, met o.a. een prachtige verjaardagskalender, beschikbaar. De foto’s op de 

verjaardagskalender waren de prijswinnaars van een fotowedstrijd, uitgeschreven door de werkgroep 

Natuurfotografie. Voor de jeugd was er een speciaal jeugdfeest georganiseerd in het Natuurspeelbos in Bladel.  

 

Het afgelopen jaar heeft het bestuur de kennismakingsgesprekken met nieuwe leden weer opgepakt.  

Zo’n kennismaking geeft wederzijds veel energie, dus daar zullen we mee blijven doorgaan.   

 

De Natuurgidsenopleiding Brabant-Zuidoost (NGO-BZO) is in maart 2022 gestart, Voorafgaande aan deze cursus 

heeft het bestuur met de potentiële kandidaten van IVN Geldrop gesproken over motivatie en verwachtingen. 

Uiteindelijk zijn er 6 leden begonnen aan de cursus.  

Het afgelopen jaar zijn de mogelijkheden onderzocht in hoeverre verdergaande samenwerking met IVN Mierlo 

mogelijk is. Ondanks dat de eerste gesprekken hoopvol waren, heeft IVN Mierlo aangegeven daar voorlopig geen 

nieuwe stappen in te zetten. 

 

Activiteiten bestuur 

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: 

-Bosparkeren 

-Overleg Dommelbeemden (aanleg brug over kleine Dommel) 

-Notitie omgevingsvisie op hoofdlijnen Geldrop-Mierlo 

-Inventarisatie Molenheide  

-Gebiedsontwikkeling Gijzenrooi   

-Maaibeleid gemeente 

-Groene coalitie Gulbergen 

Het bestuur heeft in 2022 elke maand een bestuursvergadering gehad. Vooraf werd aan coördinatoren gevraagd 

of zij agendapunten hadden.  

Voor de coördinatoren was afgelopen jaar op 14 april en 9 november 2022 een bijeenkomst georganiseerd. Het 

coördinatorenoverleg is vooral bedoeld om elkaar te informeren over de activiteiten die gaande zijn. Daarnaast 

wordt het overleg ook gebruikt om nieuwe initiatieven te bespreken. In het laatste overleg kwam de wens naar 

voren om interactie tussen de werkgroepen onderling te verbeteren, In het nieuwe jaar zal daar ook meer 

aandacht aan besteed worden.  

Het afgelopen jaar zijn we gestart met het aanvragen van een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) voor eenieder 

die actief was in de werkgroep Jeugd en in de Scholenwerkgroep. 

Verder gaf het bestuur acte de présence bij de jubileumfeesten van IVN Heeze-Leende (50 jaar), Helmond (40 

jaar) en de opening van de Bimd, het IVN-gebouw van Laarbeek. Bij bestuurdersconferentie IVN landelijk en op 

de beursvloer van Geldrop-Mierlo. 

Het bestuur is ook vertegenwoordigd in het regionaal overleg van IVN-BZO. Het regionaal overleg is bedoeld 

om enerzijds elkaar te informeren en regionale acties te ontwikkelen, zoals een NGO -cursus, maar anderzijds 

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

de Landelijke Raad. Vaste deelnemers aan dit regionaal overleg zijn: IVN Asten-Someren, IVN Laarbeek, IVN 

Nuenen, IVN Helmond, IVN Heeze-Leende, IVN Mierlo en IVN Geldrop en een beroepskracht van IVN Brabant. 

Het voorzitterschap rouleert. Afgelopen jaar was IVN Laarbeek voorzitter en gastheer voor de bijeenkomsten. In 

2022 is dit IVN Nuenen. Regio bijeenkomsten waren op bij IVN  22 maart, 21 juni, 20 sept en 13 december. 

Onderwerpen die op tafel kwamen waren o.a.: de Meerjarenvisie, Jaarplan 2023 IVN landelijk en Jaarplan 2023 

IVN Brabant, Training voor werkgroepcoördinatoren en Samen meer bereiken. 
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Bestuurssamenstelling per 21-4-2022 

Voorzitter: Harrie Broeksteeg; voorzitterivngeldrop@gmail.com 

Secretaris: Petra Siemons; ivngeldrop@gmail.com  (tot 14-4 Plonie de Baar)  

Penningmeester: Marc Moors; penningmeesterivngeldrop@gmail.com 

Bestuurslid I: José Rögels; rogelsjose@gmail.com 

Bestuurslid II: vacature  

Ledenadministratie: Anne-Marie Stoop 

Ledenbestand 

Het ledenbestand groeit nog steeds: op 31-12-2022 had IVN Geldrop 248 leden, waarvan 11 leden huishouden, 

48 jeugdleden en nog 50 donateurs (totaal 298) 

Op 31-12-2021 waren er 239 leden waarvan 51 jeugdleden en nog 50 donateurs (totaal 289). 

Het landelijk IVN heeft besloten vanaf 2023 geen nieuwe donateurs meer in te schrijven en m.i.v. dit jaar worden 

scholen sponsors.   

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

 

Jubilarissen in 2022 

50 jaar: Martin Bastiaans 

40 jaar: Mariet Vissers en Jan de Wit 

25 jaar: Henk Vissers en Huub de Graaf  

 

Financieel overzicht 2022 

Voor onze vereniging zijn de contributies en de 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.  

De opbrengsten van de RABO-club support actie worden dit jaar net zoals in 2021 besteed aan het 

verduurzamen van het gebouw, zoals ledverlichting, energiebesparende maatregelen en zonnepanelen. Een 

werkgroep, bestaande uit John Brouwers, Lambert Romijnders, Liesbeth Brouwers- Gadellaa en Harrie 

Broeksteeg, hebben inmiddels een plan gemaakt. 

Ook dit jaar konden de eerste maanden een aantal cursussen, lezingen en andere activiteiten niet doorgaan 

vanwege corona, waardoor bepaalde inkomsten minder waren dan voorzien. Daarentegen waren ook een aantal 

variabele uitgaven voor de werkgroepen minder. Uiteindelijk resulteerde het boekjaar 2022 met een positief saldo. 

De onafhankelijke kascommissie voor boekjaar 2022, die de administratie controleert namens de leden, zal 

bestaan uit Henk van Roy en Han Hendriks.  

 

Bereik IVN Geldrop 2022 

Activiteit Deelnemers Activiteit Deelnemers 

Projecten basisscholen 1,2,3,4,7,8       1070 Padden overzetactie        106 

Jeugd IVN         478 Cursussen (incl. NGO)          81 

Koekeloere-Struindag          250 Natuurkoffer          57 

Landgoeddag         360 Paddenstoelwerkgroep          26 

Waterproject Strabrecht           48 Voedselbos/Fête de la Nature          49 

Nacht van de nacht           50 Duurzaamheidsgroep           30 

Bomenplantdag            24 NL doet           12 

Tentoonstelling       1775 Zwerfvuilgroep          46 

Inloopavonden/middagen          225 Jubileumfeest          75 

Themawandelingen           29 Persberichten,   

Landschapswandelingen         159 Sociale media      1424 

Aangevraagde wandelingen           34   

  Totaal aantal      6408 

 

 

In 2019: totaal 6004, In 2020 (coronajaar): totaal 1095, in 2021: totaal 3151 (cijfers exclusief sociale media) 

In 2022: totaal 6508; inclusief sociale media 

 

 

 

mailto:voorzitterivngeldrop@gmail.com
mailto:ivngeldrop@gmail.com
mailto:penningmeesterivngeldrop@gmail.com
mailto:rogelsjose@gmail.com
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II   Werkgroepen 

1 -Scholenwerkgroep 

 

 

Het doel is om de kinderen de natuur zelf te laten ervaren 

en ontdekken. Dit doen we door opdrachten in de natuur 

aan te bieden. 

In 2022 hebben de IVN-vrijwilligers eindelijk weer al onze 
activiteiten aan de basisscholen van Geldrop kunnen 
aanbieden.  
We zijn er trots op dat alle 10 basisscholen van Geldrop 
onze activiteit dit jaar weer bezocht hebben.  

 
Mei 2022 
Ontdek de Natuur 
dichtbij  
Groep 4 

8 scholen  9 groepen 
ontvangen in 
6 ochtenden  

220 kinderen 38 (groot)ouders 10 leraren 

Mei 2022  
Kleine Beestjes 
pad Groep 3  

9 scholen  11 groepen 
ontvangen in 
6 ochtenden 

250 kinderen  57 (groot)ouders 12 leraren 

Oktober- 
November 2022 
Kabouterpad  
Groep 1 en 2 

9 scholen  11 groepen 
ontvangen in 
9 ochtenden en 
1 middag 

366 kinderen 95 
(groot)ouders 

22 leraren 

Totaal  Alle 
basisscholen  

31 groepen in 
21 dagen 

836 kinderen 190 
(groot)ouders 

44 leraren  

 

We zitten qua aantal kinderen nog niet op het niveau van voor corona. Toen kwamen er méér dan 1000 kinderen. 

Zoals alle jaren zijn er scholen die niet aan alle activiteiten meedoen. Soms, omdat het niet binnen hun 

programma past, of omdat de ouders i.v.m. de slechte weersverwachting niet wilden komen. Wanneer zoals nu 

de St Jozefschool niet komt, dan missen we ineens veel kinderen. In 2019 kwamen zij namelijk met 5 groepen. In 

totaal 125 kinderen. 

Daarnaast gebeurt het ook dat scholen contact met ons opnemen met de vraag, of ze weer een uitnodiging 

krijgen voor bepaalde activiteiten, want dan houden ze daar rekening mee in hun lesprogramma. De meeste 

scholen melden zich dan ook direct aan na de uitnodiging. 

We vinden het erg belangrijk dat de scholen ons bezoeken, zodat kinderen spelenderwijs kennis maken met de 

natuur. Zo bijvoorbeeld spreken we met de Regenboog altijd een afwijkend tijdstip af om te komen, gezien hun 

lange wandelroute. Voor ons soms iets meer aanpassen, maar daardoor is de drempel voor de school om wel te 

komen kleiner. 

 

Terugkijkend op dit jaar hebben onze 11 vrijwilligers ondanks vakanties, volle agenda’s en zieken toch ons 
programma kunnen aanbieden. Er werden de nodige taken van elkaar overgenomen en de nieuwe vrijwilligers, 
Barbara, Hettie en Marian hebben zich vol ingezet bij onze activiteiten.  
We zijn tevreden met de goede afloop en de toch ook weer goede opkomst.  

Van de Leerkrachten, maar ook van ouders kregen we lovende woorden en werden we vaker extra bedankt, 

omdat ze deze activiteiten zo waarderen en blij zijn dat ze nu weer doorgaan. De kinderen hebben samen met 

hun begeleiders genoten van de natuur en wij hebben genoten van het enthousiasme van de kinderen! Daar zijn 

we met zijn allen weer helemaal blij en ook trots van geworden. 

 

In mei 2022 konden de kinderen van de groepen 3 en 4 weer volop genieten van de natuur in het Kasteelpark.  

Bij “Beleef de natuur dichtbij” voor groep 4 bleek bodemdiertjes zoeken en bekijken in het begin nog een 

beetje eng, maar gaandeweg vonden de kinderen het steeds leuker. Het pissebeddendoolhof bleek interessant: 

pissebedden gaan van nature afwisselend links en rechts en dat is echt te zien!  Eén van de kinderen riep 

enthousiast dat hij wel in het park wilde blijven. 

Waterdiertjes vangen is en blijft een trekker voor jong en oud. Kinderen wilden direct aan de slag en ouders 

voelden zich weer kind. Er waren dit jaar niet zo heel veel kikkervisjes, maar er werden wel een salamander, 

stekelbaarsjes en wat grotere visjes gevangen. 

De paardenbloemopdracht was volgens een van de kinderen “wetenschap doen”.  

Ook gingen de kinderen op zoek naar eitjes en rupsen van brandnetelvlinders. Er waren goede speurders bij, 

want er werden verschillende eitjes gevonden aan de onderkant van de brandnetelblaadjes. Gelukkig stond er 

weegbree en hondsdraf in de buurt, want prikken was bijna onvermijdelijk. Daarna konden de kinderen (en 

begeleiders natuurlijk) een beetje van de door ons zelfgemaakte brandnetelsoep proeven. 
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De ochtend werd afgesloten met het spel Ren-Je-Rot, waar de kinderen konden laten zien wat ze hadden 

geleerd. 

Bij het “Kleine-beestjes-pad” voor groep 3 konden de kinderen in de Zintuigentuin op zoek naar de negen 

opdrachten. Bij de start kregen ze allemaal een eigen loeppotje mee. Vol overgave gingen ze op zoek naar 

mieren, rupsen en lieveheersbeestjes. 

De kinderen schudden aan de beukenhaag om te zien welke diertjes daarin zaten en tilden stenen op om 

pissebedden te vinden. Daarbij werd een albinopissebed gevonden!  

Interessant was het proeven van wat de bijen maken (biscuitjes met honing) en regenwormen vinden door op de 

grond te stampen. Met een beetje water konden ze slakken uit hun huisje lokken en de ogen op steeltjes goed 

bekijken. Niemand was meer bang van deze glibberige diertjes. 

Verder speelden de kinderen onze kleine-beestjes-bingo. Een paar groepen deden dat zelfs lekker buiten in de 

Zintuigentuin! 

 

Het kabouterpad in november/oktober 2022 voor de groepen 1 en 2. 

De eerste week hadden we mooi herfstweer met geregeld zon. Daarna was het weliswaar ook echt herfstweer; 

kouder, grauwe luchten en af en toe een beetje regen, maar dat weerhield de kinderen er niet van om ons 

kabouterpad te komen bezoeken.  

Eerlijkheidshalve moeten we zeggen, is dit een welverdiend compliment aan ouders en leerkrachten. En zeker 

bijzonder, omdat de meeste scholen te voet naar het Kasteelpark komen.  

Steeds zagen we leuke enthousiaste kinderen, met evenzo enthousiaste leerkrachten, ouders en grootouders. 

Enkele scholen hadden zelfs zoveel aanbod van begeleidende ouders dat het wel eens wat problematisch verliep 

bij de verdeling van begeleiding over de kleine groepjes kinderen. Maar al met al verliep alles goed, ook bij die 

groepen waarvan de kinderen erg druk waren. Genieten deden ze volop. 

De kinderen volgden de route van de kabouter precies zoals de kabouterpaaltjes en paddenstoelen aangaven. 

Bij een van de stopkabouters hebben kinderen wandelaars in het park erop gewezen dat ze daar het pad 

echt niet in mochten.   

Bij de verzamelkabouter vond een moeder een eikenblad met galappel. Trots was ze en alle kinderen vonden 

het verhaal dat daar een insect in had gewoond, prachtig. 

Enkele scholen brachten kinderen mee die de Nederlandse taal nog niet machtig waren, maar ook zij waren 

enthousiast en werden door andere kinderen goed geholpen.  

De koekjes met de rozenbotteljam van de kabouter was favoriet bij alle kinderen.  

Als dank zongen de kinderen na afloop een herfstlied voor ons. Behalve één groep, deze kindjes waren nog 

maar zo kort op school dat ze nog geen liedje hadden kunnen leren.  

 

GPS route voor de groepen 7 en 8  

De scholen konden een GPS route van de Meelakkers lenen. Dit jaar hebben de scholen er echter geen gebruik 

van gemaakt. We gaan de activiteit in een folder beschrijven die dan op het prikbord in de klas kan. Mogelijk komt 

er meer belangstelling voor.  

 

Natuurganzenbordspel tijdens de Boomplantdag voor groep 7  
Deze was dit jaar op 16 november 2022 bij de basisschool het Vijfblad.  
De werkgroep Bomen organiseerde deze dag samen met de gemeente.  
Onze werkgroep ondersteunde deze activiteit door het aanbieden van een natuurganzenbordspel, waarbij een 
aantal vragen aangepast waren aan het thema bomen.  
Sinds 2018 bieden we dit spel aan, maar door omstandigheden, corona en verkeerde timing school, was het de 
tweede keer dat wij dit spel konden aanbieden.  
En opnieuw was het een groot succes. Kinderen waren heel enthousiast en fanatiek bij het vinden van de juiste 
antwoorden. Vanzelfsprekend werden de IVN-ers daardoor ook steeds enthousiaster. 
 
Voedselbos bij de Vlinder 
Er was dit jaar geen activiteit, wel was er een afspraak met de school dat ze ons om hulp zouden kunnen vragen 
indien nodig. 

Voedselbos in het Kasteelpark 
Hierbij is Annick Missotten betrokken en ze werkt actief mee.  
Bertini Savelberg is erbij betrokken, omdat het voedselbos te zijner tijd als activiteit voor de scholen mogelijk is. 
 

Nieuwe ontwikkelingen in 2022 

Activiteiten voor groep 5 en 6 zijn in ontwikkeling. Het streven is om deze activiteiten in de herfst van 2023 aan te 

bieden in het Kasteelpark. Het kost meer tijd dan voorzien om voor eenieder een acceptabele activiteit aan te 

bieden.  

Voor groep 6 staat de activiteit in de wacht. 

 

Aandachtspunten 

Het is jammer dat er weinig gidsen of andere werkgroepen betrokken zijn bij de scholenwerkgroep. Ook 

afgelopen jaar hebben we de andere werkgroepen uitgenodigd te komen kijken bij onze activiteiten, in de hoop 
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dat er meer betrokkenheid komt. Mogelijk kan er in de toekomst bij een coördinatorenvergadering aandacht voor 

zijn.  

 

De werkgroep kan extra vrijwilligers goed gebruiken. Bij ziekte is er nog te vaak hulp nodig van dezelfde 

vrijwilligers, terwijl de activiteiten binnen 2 tot 3 weken uitgevoerd moeten worden. 

 

Coördinatie: Bertini Savelberg 

 

2 -Jeugd IVN  

 

Missie 

Onze missie is om de jeugd al spelenderwijs te 

laten verwonderen over de natuur.  

Dit doen we door onze jeugdactiviteiten zo uit 

te kiezen en te organiseren dat het past bij de 

belevingswereld van de kinderen. Verder 

zorgen we ervoor dat het aanbod van 

activiteiten aantrekkelijk is en gevarieerd.  

In 2022 hebben we, mede door de inbreng van 

ons nieuwe werkgroeplid Peter van Stiphout, 

nieuwe interessante en leuke activiteiten voor 

de kinderen bedacht.  

Zo hebben we gekeken bij de dassenburcht 

aan de rand van de Strabrechtse heide in 

Heeze, en heeft de jeugd beelden gezien van camera’s die Peter in de buurt van deze dassenburcht heeft 

geplaatst. Dit plaatsen van camera’s en terugkijken naar de beelden hebben we ook tijdens ons jeugd IVN-kamp 

in Steensel gedaan. De kinderen ervaren zo de natuur heel dichtbij en zien ook dat er veel dieren leven in het bos 

en de heide die je overdag niet ziet.  

Onder begeleiding van boswachter Nick, van Brabants Landschap, zijn we ook bij het natuurviaduct bij het 

Leenderbos gaan zoeken naar diersporen. We hadden die dag geluk, want door de sneeuw konden we veel 

verse sporen van wilde zwijnen, reeën en zelfs een vos zien. Heel indrukwekkend voor de kinderen, maar ook 

voor de jeugdleiding. 

 

Wijziging Kinder-Doe-Middag 

In 2022 hebben we de Kinder Doe Middag in een wat “andere jas” gestoken. De jeugdactiviteiten hebben we in 

samenwerking met de zintuigentuin, voedselbos, kinderboerderij en het Kasteel georganiseerd en verspreid 

neergezet over het hele Kasteelpark. De naam werd ook anders, “Koekeloere-struindag”. Het werd door het 

publiek, jong en oud, goed ontvangen en in 2023 gaan we dit weer zo organiseren.  

Het Kasteelpark met al zijn bezienswaardigheden wordt zo door de jeugd meer “ontdekt” en we hebben, omdat 

we het met meerdere partijen organiseren, een groter en beter draagvlak om meer leuke activiteiten aan te 

bieden.  

 

Kampweekend 

Het jaarlijkse IVN-jeugdkamp weekend was ook weer heel geslaagd. Dit keer hadden we de blokhut van scouting 

Steensel afgehuurd. Met zo’n 24 kinderen hebben we eind september ons beziggehouden met vissen scheppen, 

schemerspeurtocht, kampvuur en bosspelen.   

Wat het laatste betreft, zijn we vanwege het 50-jarig jubileum van IVN Geldrop met de jeugd naar het 

Slingerpedje in Bladel gegaan, een heel leuk speelbos. Hier zijn we met de jeugd hutten gaan bouwen en we 

hebben ons er ook prima vermaakt met natuurspellen en een leuke zoekopdracht.  

 

Afval prikken 

Wat leuk om te melden is dat we met het afval prikken 150 euro hebben gekregen van de gemeente en daarvan 

mini afvalcontainertjes voor de kinderen hebben aangeschaft.  

Door een leuk afvalprikspel, waarbij de kinderen punten konden “scoren” afhankelijk van het soort afval, waren de 

kinderen super enthousiast en gemotiveerd om zoveel mogelijk afval weg te prikken. Dit idee hebben we ook 

gedeeld met de andere jeugd IVN-afdelingen van Zuid-Oost-Brabant waar we jaarlijks 1 x overleg mee hebben.  

 

Ouderparticipatie bij jeugd IVN 
In 2022 hebben we heel veel betrokkenheid en hulp ervaren van de ouders van onze jeugd. Het was nooit een 
probleem om vervoer geregeld te krijgen en veel ouders vonden het heel leuk om bij onze activiteiten aanwezig te 
zijn en soms mee te helpen.  
 

Coördinatie: Arend Jan Onnink 
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3 -Project Strabrecht college (SC) 

 
Doel 

De werkgroep streeft ernaar: 

• de leerlingen van de brugklas van het SC nieuwsgierig te maken naar de natuur in het beekdal van de Kleine 

Dommel en de Beekloop; 

• activiteiten te bedenken die aansluiten bij de onderwijsvisie van het SC en bij de leeftijd van de doelgroep; 

• de inhoud van de activiteiten aan te laten sluiten bij het leerplan biologie. 

 

De werkgroep is nu zo ver dat het project uitgevoerd wordt voor twee klassen, elk ongeveer 24 leerlingen. De 

uitvoering vindt plaats in één van de weken vanaf week 22. De leerlingen gaan door middel van waterproefjes de 

waterkwaliteit bepalen en de karakteristieken aangeven van het Eindhovens Kanaal, de Kleine Dommel en de 

Beekloop. Aan de hand van deze proefjes wordt de waterkwaliteit vastgesteld en de karakteristiek geformuleerd 

van de drie wateren. De resultaten worden onderling vergeleken.  

Vervolgens gaan leerlingen aan de hand van een eenvoudige 

determinatiekaart op zoek naar eetbare planten. 

Het leereffect bij de leerlingen wordt gemeten aan de hand van een 

escapespel, dat plaatsvindt op het Strabrechts College. 

Na afloop van de activiteiten wordt het project geëvalueerd. De uitkomsten 

worden gebruikt om verbeteringen/aanpassingen aan te brengen. 

Het eerste jaar wordt de uitvoering gedaan door de leden die in de werkgroep 

zitten, aangevuld door 1 à 2 docenten van het SC. Daarna moet gezocht 

worden naar extra ondersteuning door minimaal twee extra personen. 

 

Coördinatie: Theo van Pelt 
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4 -Werkgroep Natuurkoffer 

Doelstelling Natuurkoffer  

De werkgroep Natuurkoffer heeft als doelstelling om in de lente en de herfst de natuur binnen te brengen bij 

Woonzorgcentrum de Akert en, dit jaar voor het eerst, bij Berkenheuvel. 

We zorgen ervoor dat er veel zintuigen, zoals voelen, ruiken, proeven aan bod komen, verwerkt in ons verhaal. 

En er is natuurlijk veel te zien op de tafels. Een leuke middag beleven staat voorop! 

 

 

Diverse activiteiten 

• Op 21 april 2022 zijn we bij de Akert binnengekomen met de onderwerpen: de koe, de mol en 

voorjaarsbloeiers. Er zijn 3 tafels die we kunnen inrichten en daarna brengen we onze spullen naar de 

volgende tafel. We weten vooraf nooit hoeveel bewoners er komen, maar telkens weer zijn de stoelen rond de 

tafels goed gevuld en er is veel aandacht voor de materialen die we meegebracht hebben. Het is ook erg leuk 

om te horen wat de mensen, vooral over vroeger, te vertellen hebben en hoe ze elkaars verhalen aanvullen. 

 

• Ook in de herfst zijn we op 3 november weer bij de Akert op bezoek gegaan en dit keer met onderwerpen die 

meer gericht waren op de herfst. Weer 3 tafels vol en veel bewoners eromheen. Kruiden en specerijen (wat 

rook dat heerlijk), herfst in het bos en de vleermuis. En daar was ook weer veel over te vertellen en te zien.  

 

• 2 jaar geleden vroeg de activiteitenbegeleider van Berkenheuvel ons of we voor de cliënten met Parkinson 

een presentatie wilden geven. Maar corona...... 

Op 27 oktober hebben we daar voor het eerst een bezoek gebracht met het thema “Herfst in het bos”. We zijn 

langer gebleven dan we gepland hadden omdat er veel aandacht was voor de meegenomen materialen en 

onze verhalen. Er kwamen ook mooie verhalen uit de groep. 

In de lente van 2023 gaan we er graag weer heen. 

Leden werkgroep 

Onze werkgroep bestaat uit een enthousiast groepje mensen die het iedere keer weer voor elkaar krijgen om een 

thema uit te werken en op pad te gaan om materialen te verzamelen. 

Coördinatie: Petra Heemskerk 
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5 -Bomenwerkgroep  

Doelstellingen 

1. Educatie 

a. Bevorderen van kennis van bomen in het algemeen 

b. Vergroten van publieke betrokkenheid 

 

2. Aandacht voor het belang van groen en bomen 

a. In het openbaar domein en in de woonwijken van Geldrop(-Mierlo) 

b. Aandacht voor leefbaarheid en het belang van bomen daarbij (fijnstof, temperatuur, 

klimaatveranderingen) 

c. Bevorderen van biodiversiteit en biotopen in een goede samenhang met de al aanwezige natuurlijke 

elementen binnen de gemeente Geldrop-Mierlo 

 

3. Aandacht voor het In stand houden van natuurlijke waarden 

a. Samenwerking met organisaties of instellingen, die dezelfde of overlappende doelstellingen hebben 

b. Aandacht voor groenbeleid, kapvergunningen; evt. signalering van aantasting, ziekten of schade aan 

bomen 

c. In voorkomende gevallen dit bij de gemeente onder de aandacht brengen en in overleg treden. 

 

Ledenlijst: de Bomenwerkgroep telt 25 deelnemers 

Activiteiten in 2022  

19 januari Woensdagochtendgroep o.l.v. BWG naar Stadswandelpark Eindhoven 

21 maart Excursie BWG-leden naar Stadswandelpark Eindhoven 

7 april  Presentatie door BWG in een cyclus van lezingen over het Kasteelpark. Vanwege een wat 
vreemde gang van zaken werd deze presentatie op het laatste moment gecanceld door de 
initiatiefnemer. 

13 juni In het Kasteelpark werd een herdenkingsboom voor Wim Crooymans (erelid en mede-
grondlegger van de BWG) geplant, in bijzijn van zijn vrouw en familie. 

24 oktober Excursie BWG naar IVN Laarbeek, bomenwandeling 

 

Foto-database 

In 2022 is de database rijkelijk gevuld met vele foto’s van bomen en hun kenmerken in de diverse seizoenen. 

Rest nog het juiste systeem van naamgeving en ordening te vinden (in 2023). 
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Aangevraagde wandelingen 

Juni Familie-wandeling 
Kasteeltuin 

15 personen 

Oktober Jaargroep politie   8 personen 

November Bomenlezing Dommelhoef 11 personen 

 

Nationale Boomfeestdag 16 november 2022 

Bij Kindcentrum Vijfblad aan de Helze, m.m.v. school en gemeente. 

Door 24 kinderen van groep 7 werden tientallen boompjes en struiken geplant, deels ook in kader van een 

voedselbos. De eerste boom werd door wethouder Frans Stravers, samen met een aantal kinderen, geplant. 

Twee dagen voor deze plantdag gaf de BWG een les over bomen aan groep 7. 

 

Provinciaal IVN Brabant 

November/december: in het kader van Plan Boom hebben we met onze aanvraag een akkoord gekregen voor 

gratis 250 boompjes die in 2023 aan particulieren kunnen worden uitgedeeld. Dit wordt in de vorm van een Open 

Dag van IVN Geldrop18 februari 2023 verder uitgewerkt 

 

Brabants Landschap – Plant een Boom 

November/december: als BWG/IVN hebben wij samen met de gemeente een plan ingediend voor 2 locaties (aan 

het Queensvenpad bij de kleine Dommel en aan de Nuenenseweg bij KUHN) waarvoor het Brabants Landschap 

gratis bomen en struiken ter beschikking stelt. 

Ons plan is goedgekeurd en op 3 februari ’23 kunnen de boompjes worden opgehaald. Plantdagen en 

medewerking van vrijwilligers wordt nog nader uitgewerkt. 

Gemeentelijk project Bijzondere Bomenlijst 

In het kader van het groenbeleid van de gemeente en de periodieke update van de Bijzondere Bomenlijst heeft 

de BWG meer dan 200 bomen geschouwd. 

Na de verwerking hiervan en de door de gemeente te volgen procedure naar de boomeigenaren is in dec. 2022 

deze Bijzondere Bomenlijst (onder ook dankzegging aan het IVN) definitief geworden en publiekelijk 

gepubliceerd. 

Algemeen overleg met gemeente 

Met enige regelmaat vond overleg plaats met de gemeente over situaties waar bomen in het geding waren, o.a. 

Eikenlaantje, Bosrand, Laan der 4-Heemskinderen en Goorstraat. 

We hielden de aanvragen voor kapvergunningen in de gaten en vroegen desgewenst opheldering over de reden 

tot kap. Omgekeerd ging soms het initiatief uit van de gemeente met een specifieke vraag aan het IVN over o.a. 

Eikenlaantje, en de begroeiing langs de Kleine Dommel ten zuiden en ten noorden van de brug in de 

Mierloseweg. 

In het kader van de herstructurering van de Molenheide werden wij door de gemeente en Bosgroep Zuid 

gevraagd mee te denken over hun beoogde plan van aanpak. Dit verliep door allerlei factoren in een te kort 

tijdbestek. Afgesproken is dat we als IVN vroegtijdig inzage krijgen in een jaarplanning, zodat we ons eerder en 

intensiever kunnen voorbereiden op een eventuele inbreng.  

Specifiek overleg met gemeente, Stichting Landgoed Kasteel Geldrop en IVN in 2022 

Januari  Bijeenkomst over Dommelbeemden (en nog steeds wel of geen 
bruggetje) 

December Bijeenkomst als een vervolg op het plan ‘Bosparkeren’ 

 

Coördinatie: Lucy van den Berg, Leo Schutter, Tinus de Gouw 

 

6 -Cursuswerkgroep 

Activiteiten 2022 

Februari Vogelcursus voor beginners Paardestal: er zijn nog 3 lessen gegeven om de 
cursus af te ronden, die vanwege corona niet is 
doorgegaan 

18 deelnemers 

Februari/ 
maart 

Vogelcursus voor beginners Paardestal 10 deelnemers 

Juni/juli Minicursus Kleine Dommel Paardestal 13 deelnemers 

Oktober Paddenstoelencursus Vanwege te weinig belangstelling niet 
doorgegaan 

 

Oktober Creatief vlechten met 
wilgentenen 

Paardestal 18 deelnemers 
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Creatief vlechten met wilgentenen 

De workshop Creatief vlechten met wilgentenen was een groot succes. Er waren zoveel aanmeldingen dat er in 

2023 nog een workshop gehouden zal worden. Veel enthousiasme bij de deelnemers. Dat riep bij ons de vraag 

op, of we in de toekomst niet meer creatieve workshops zouden kunnen aanbieden. Misschien ook meer doe-

workshops voor mannen. 

Minicursus Kleine Dommel 

De mini-cursus over de Kleine Dommel was een schot in de roos. De inzet was, d.m.v. 2 informatieavonden en 2 

excursies, bewustwording te vergroten over het belang van water; de kwaliteit, vervuiling en beplanting. Een 

cursus over de Dommel, vlak bij huis, maakt het voor mensen extra interessant. Enkele deelnemers woonden pas 

kort in Geldrop en vonden alle informatie zeer verrassend. 

 

 

Streven Cursuswerkgroep 

De cursuswerkgroep 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 doorgaans veel deelnemers trekken, proberen we ook 

met de tijd mee te gaan met cursussen m.b.t. duurzaamheid, klimaat en schone rivieren. Als groep steken we hier 

veel energie in, omdat kennisoverdracht over de rol van de mens bij klimaatverandering belangrijk is.  

Cursussen leveren vaak nieuwe enthousiaste mensen op voor het IVN. Vaak zie je als iemand een cursus 

gevolgd heeft, de cursist meerdere cursussen/workshops gaat volgen. Ook komt het geregeld voor dat oud-

cursisten betrokken raken als vrijwilliger bij groepen van het IVN. 

Natuurgidsenopleiding (NGO-BZO) 

De natuurgidsenopleiding Brabant-Zuidoost bestaande uit de IVN- afdelingen van Asten-Someren, Geldrop, 

Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Mierlo, Nuenen, is maart 2022 van start gegaan en duurt 1½ jaar. Het is in 

samenwerking met meerdere IVN-afdelingen. Voor de nabije toekomst betekent dit een nieuwe toestroom van 

natuurgidsen voor Geldrop en omgeving. Er zijn 29 enthousiaste deelnemers van start gegaan, waaronder 6 

mensen uit Geldrop. 

 

Plannen 2023 

8 februari Workshop storytelling. Een interne bijscholingscursus voor natuurgidsen. 

Februari/april Vogelcursus 

18 maart Workshop creatief vlechten met wilgentenen 

24, 30 april/7 mei Minicursus Kleine Dommel 

Mei/juli Cursus wilde planten 

Juni/juli Insectencursus 

September Cursus onweerstaanbaar Geldrop-Mierlo (klimaat) 

Oktober Paddenstoelencursus 

 

Coördinatie: Dorothe Heiligers 
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7 -Werkgroep Duurzaamheid  
 

Activiteiten werkgroep 2022 Aantal deelnemers 

Bewustwording via pers 
Voor onze publieksactiviteiten hebben we zoveel mogelijk de pers benaderd in het 
kader van aandacht voor duurzaamheid, bewustwording. 

 

Platform Duurzaam 
Geldrop-Mierlo: deelname aan 5 overleggen met de wethouder duurzaamheid (in 
het begin nog met Rob van Otterdijk als wethouder, na de verkiezingen met Frans 
Stravers).  

3 van werkgroep 

Voedselbos 
Communicatieborden en overige pr, officiële opening 4 sepember; meermaals 
meewerken in bos.  

3 van werkgroep. Sinds 
december 2022 coördinator 
Voedselbos: Carin Zweerink 

Geveltuintjes: Commentaar gegeven op gemeentelijke nota geveltuintjes 
 

2 van werkgroep 

Cursus Kleine Dommel (landelijk: ‘Schone Rivieren’) Gegeven door Plonie 15 deelnemers 
 

Plastic PeukMeuk 
2 juli deelname (in beide kernen) aan landelijke actie peuken ruimen op straat. 
Steun aan coördinatie door Schoon Geldrop-Mierlo. Brief voor horeca opgesteld en 
uitgedeeld 
 

Zie werkgroep Schoon Geldrop-
Mierlo totaal ca. 30 

Zadenbibliotheek 
2x vooroverleg in bieb met bibliotheek Dommeldal en gemeente (duurzaamheid + 
PR) over pilot. PR en oproepen door onze werkgroep. 
 

3 van werkgroep 
 

World Cleanup Day 
17 september deelname in beide kernen. In Geldrop zijn 23 zakken met zwerfvuil 
gevuld (in Mierlo? Zakken)  
 

Organisatie en uitvoering: 4 van 
werkgroep.  
Publieke deelname: 23 

Andere Mert  
25 september, deelname met plantenkraam en folderkraam. Onderwerpen: 
zadenbibliotheek. 9 aanmeldingen voor meewerken aan zadenbieb! en 
insectenvriendelijke tuin met bloeiboog. Met o.a. door ons speciaal gemaakte 
zakjes met zaden en foldermateriaal, flyers (gezonde tuin + bloeiboog) en eerder 
gemaakte kleurplaten (aangevuld met materiaal Vlinderstichting). Plantenstekken 
en zaden weggegeven. 
  

Organisatie, voorbereiding en 
uitvoering: 6 van werkgroep 

 

Stikstoflezing 
5 oktober (door corona van januari verschoven naar oktober); door werkgroep 
(uitval gast door ziekte). Met PowerPointpresentaties 
Flyer keurmerken duurzaamheid gemaakt voor publiek. 

PowerPoints + presentaties: 3 
leden + meedenken door 
anderen 
Publiek: 20 

Nacht van de nacht  
29 oktober ondersteund.  
 

2 personen werkgroep;  
50 publiek (25 kinderen en 25 
volwassenen 

 

Coördinatie: Plonie de Baar 

 

8 -Natuurgidsen/Landschapswandelingen 
 

Doel 

Organiseren en uitvoeren van de aangevraagde wandelingen, de themawandelingen en de 

landschapswandelingen. Zie daarvoor de Looplijst gidsen 2022. Ook ondersteuning bieden aan de andere 

werkgroepen. 

Gebeurtenissen en beperkingen 

Heel fijn om na de coronaperiode de draad weer op te pakken. We merken wel een verminderde opkomst bij de 

diverse activiteiten. De samenstelling is ook veranderd: veel nieuwe deelnemers en weinig voormalige 

deelnemers. Een probleem blijft de kleine groep actieve gidsen waar we op kunnen terugvallen. 

Gidsengroep: de gidsengroep bestaat uit 27 leden. 

 

Coördinatie: Anja Thomassen en Tinus de Gouw 
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Aangevraagde wandelingen: zie Bomenwerkgroep. 

Nacht van de Nacht 

Dit jaar een rondwandeling van 5 kwartier gedaan zonder standjes. 

Uiteindelijk kwamen er 25 kinderen en 25 volwassenen. Het was heel geslaagd en de mensen waren enthousiast!   

Themawandelingen 

• Amfibie-excursie in maart: 4 volwassenen, 3 kinderen. Iedereen was enthousiast. 

 

• Vlinderwandeling in juli door de Collse Zegge. Deelnemers: 14. 

De wandeling was geslaagd. De mensen waren enthousiast over de verschillende vlimaanders die we zagen 

en over de route. Probleem was de modder langs de Kleine Dommel. We hebben de groep gesplitst, omdat 

sommigen er niet doorheen wilden lopen. 

 

• Meelakkers: oude bewoning en beakkering in november 2022. Deelnemers: 8. 

Halverwege hadden we een leuke ontmoeting met 2 groepen van IVN Heeze. Die hadden dezelfde wandeling 

gepland. Iets om in de toekomst beter af te stemmen. 

 

 

Landschapswandelingen 

• Van maart tot en met december (10 maanden) zijn 159 mensen (13,25 per wandeling) met ons mee geweest. 

Nog nooit nagevraagd wie wel of niet lid is. Een man doneert altijd iets, als hij meeloopt. 

 

• De wandeling van januari ging niet door vanwege corona, die in februari is afgelast vanwege storm. 

 

• We willen met mensen op pad die graag doorlopen en af en toe wat willen horen over het landschap. 

 

• Uit voorzorg hebben we in 2022 en voorjaar 2023 alleen gebiedjes gekozen die per fiets vanuit Geldrop 

bereikbaar zijn. Hopelijk kunnen we in de tweede helft 2023 weer verder weg. 

 

• Bij twee wandelingen hadden we een stagiaire NGO, één dame ook mee gegidst. Dat deed ze uitstekend. 

 

• Bij de Lange Bleek had net een merrie een veulen gekregen. De hengst leek moeder en kind flink te 

verdedigen. Wij zijn stil en rustig verder geslopen. Eén van de deelnemers wist dat het moederpaard een 

week na het krijgen van een veulen alweer vruchtbaar was. Hij hield dus iedereen op afstand. 

 

Coördinatie: Mariet Vissers, Anja Thomassen, Leo Donders en Tinus de Gouw 
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9 –Inloopactiviteiten/lezingen 

Inloopactiviteiten 
De inloopactiviteiten bij IVN Geldrop, middagen en avonden hebben 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 het niet alleen bij de informatie blijft van de presentatie. 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. 

Gelukkig hebben we in 2022 het programma van de Inloopactiviteiten, op één maand na, kunnen organiseren. In 

januari hadden we nog te maken met coronabeperkingen. Besloten werd, ook als experiment, een aantal 

Inloopmiddagen te houden. Dit voor de maanden januari/februari en november/december. We hebben echter wel 

gemerkt dat toch veel bezoekers nog huiverig waren om met een grotere groep bij elkaar te komen. Dat hebben 

we dit jaar zeker kunnen merken aan het aantal belangstellenden. In totaal 225. 

Thema’s 

Aan de thema’s van deze activiteiten heeft het niet kunnen liggen.  

• Natuurfilms van Cor Speek 

• De Levende Heide door onze meesterverteller Rini Kerstens  

• De Wondere Wereld van de insecten 

• Actuele thema’s: eetbaar groen; een natuurlijk en bewust leven; evenals de avond over de stikstofproblemen; 

laat de natuur niet stikken door onze werkgroep Duurzaamheid.  

• Vleermuizen 

• Mysterieuze Vogeltrek - een prachtige lezing door Martien Helmig  

• Dood doet leven: het jaar afsluitend met de presentatie door de Stichting Ark, Dood doet Leven. Bart Beekers 

vertelde over ruimte voor aaseters. 

 

2023: ook voor 2023 biedt het programma weer volop boeiende groene thema’s  

Coördinatie: Loes van den Boom  

 

 10 -Werkgroep Natuurfotografie 

 
Een bijzonderheid in 2022 was de afronding van de IVN-jubileum fotowedstrijd. Als jury hebben we flink wat foto’s 

voorbij zien komen. We hebben met 13 foto’s een fraaie verjaardagskalender kunnen samenstellen.  

Op 2e pinksterdag hadden we een leuke bijeenkomst met de inzenders van die foto’s en daar is de kalender 

gepresenteerd.   

Door de coronarestricties in het begin van het jaar en de inhaalslag van vakanties daarna zijn we niet zo vaak 

samen op pad geweest. We hebben een paar gebieden in Geldrop en directe omgeving bezocht: o.a. Sang en 

Goorkens, de Collse watermolen, het Steenoventerrein, en in de kou, het Kiezelven.  

Het blijft erg leuk om te zien dat iedereen 

met heel andere foto-indrukken 

terugkomt van een tocht. De een ziet 

meer in vogels, de ander in planten, enz. 

Van vogels, paddenstoelen, planten, 

insecten, landschappen en ook in 

macroperspectief zijn er enthousiast veel 

foto’s gemaakt en besproken. Ook de 

ervaringen van vakanties, vastgelegd in 

natuurfoto’s worden met elkaar gedeeld. 

We hadden een paar afvallers in de 

groep, maar gelukkig ook weer een paar 

enthousiaste nieuwkomers. De groep 

bestaat uit 12 personen uiteenlopend in 

ervaring en ook belangstelling. Bij het 

bespreken van de foto’s wordt positief 

commentaar geleverd en zijn we meestal 

ook in staat om het beeld te benoemen. 

We putten ons niet uit in fototechniek, maar tips worden wel gewaardeerd en gedeeld. Die combinatie van 

natuurkennis en fotografie maakt het bijzonder. Soms maakt een van ons een uitstapje naar een ander gebied of 
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boekt een foto- hut. Ook die foto’s worden (via whatsapp) gedeeld en bewonderd en geven een extra bron van 

inspiratie. 

Het is pas echt leuk, als je je beelden met anderen mag en kunt delen. 

Coördinatie: Marc Moors 

 

11 -Paddenwerkgroep  

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

doodgereden werden. 

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. 

Duurzaamheid 

Voorbeeld duurzaamheid: hergebruik van 

schermen, hergebruik van oude mayonaise- en ketchupemmers van de snackbar. 

Beperkingen 

Bij de paddenoverzetlocatie aan de Bosrand is het aantal overstekende padden zodanig verminderd (nog 24 

padden in totaal) dat het overzetten hier is stopgezet.   

Oorzaak: de waterplas bij de Hondenrenbaan waar ze naartoe trekken zit nu vol grote vissen, die alle eitjes en 

larven en volwassen amfibieën opeten. 

Er was volop hulp van vrijwilligers. 

Coördinatie: Plonie de Baar en Mariet Vissers.  Vanaf 1 januari 2023 Suzy de Reede 

 

12 -Paddenstoelenwerkgroep 
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Na een periode van twee jaar inactiviteit vanwege corona kon de werkgroep eindelijk weer van start. Er werd een 

paddenstoelencursus voor beginners aangeboden waar een limiet van minimaal tien (10) deelnemers werd 

gesteld. Jammer maar helaas meldden zich maar zeven (7) deelnemers aan waardoor de cursus helaas niet door 

is gegaan. 

Aan de cursus waren ook twee (2) excursies verbonden. Om de geïnteresseerde cursisten niet te veel teleur te 

stellen, zijn die excursies wel doorgegaan. Ook cursisten uit vorige jaren hadden een oproep gekregen. De 

opkomst was helaas erg pover. 

Excursies 

• De eerste excursie in de kasteeltuin Geldrop leverde al meteen enkele bijzonderheden op, zoals een 

goudvlieszwam en het gestreept nestzwammetje.  

 

• De tweede excursie vond plaats in de Meelakkers waar ook weer een bijzondere ontdekking gedaan werd in 

de vorm van een violette gordijnzwam. 

Publiekswandeling 

Verder heeft de publiekswandeling op het steenoventerrein in Nuenen ook weer doorgang kunnen vinden. Hier 

was de opkomst met 26 deelnemers goed, waardoor we de belangstellenden in twee groepen hebben rondgeleid. 

Ook hier werden enkele bijzondere ontdekkingen gedaan, te weten oranje bekerzwammen en een prachtige 

biefstukzwam. Ook de grote parasolzwam stond weer eens te schitteren door zijn indrukwekkende aanwezigheid. 

Paddenstoelenjaar 

Al met al is het een fantastisch paddenstoelenjaar geweest met veel verschillende soorten. Toch raar dat de 

publiekswandeling zo goed bezocht werd en de belangstelling voor de cursus zo miniem was.  

Coördinatie: Hans van Moorsel en Harrie Broeksteeg 

 

13 -Tentoonstellingswerkgroep 

Ons streven en onze activiteiten blijken duidelijk uit onze naam, zij het dat wij wel elk jaar in de Paardestal een 

ander onderwerp uitwerken om volwassenen, maar vooral kinderen te laten kennismaken met allerlei aspecten uit 

de natuur en aanverwante onderwerpen. 

De tentoonstelling van 2022 had als titel: OP DE VERSIERTOER (seks en versiertechnieken bij dieren). 

Vanwege de coronapandemie heeft deze tentoonstelling 

gestaan van 8 maart 2020 tot 30 oktober 2022. In 2022 is 

de tentoonstelling zelfs nog gesloten geweest van 10 april 

tot en met 12 juni. 

Ondanks dat we maar 23 van de 35 zondagen open zijn 

geweest, in een na-corona-periode, hebben we nog 1775 

bezoekers geteld. 

Activiteiten 

. In 2022 zijn we op 21 februari en 3 maart bijeengekomen 

om toch wat kleine wijzigingen aan te brengen in de poster 

en de tentoonstelling voor de nieuwe periode. 

 

. Op 2 juli zijn we met de groep gaan lunchen bij het 

Wasven in Eindhoven, als start voor ons nieuwe thema: 

Leven in en om bomen. Later werd dit gecomprimeerd tot 

BELEEF HET BOS. 

 

. Van juli tot en met oktober zijn we 6 x  bijeengekomen. 

 

. Op 14 november hebben we de tentoonstelling afgebroken en van 17 november tot en met 1 december hebben 

we voorbereidende werkzaamheden verricht als overschilderen, schuren, reparatie electra, e.d., om op 2 januari 

2023 daadwerkelijk met BELEEF HET BOS te kunnen beginnen 

. We hebben vorig jaar afscheid genomen van Els Behr en Henk van Roy.  

 

Vacatures 

Gezien de pittige klus elk jaar is de behoefte aan verjonging en versterking van onze groep met minstens 2 

nieuwe leden zeer urgent. 

 

Coördinatie: Rob Michels  
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14-Werkgroep Beeldpresentatie 

We vinden 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 mogelijk 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 

van elders kunnen worden verkregen. 

 

Activiteiten  

• Een hoofdactiviteit is een beeldpresentatie 

te verzorgen bij de jaarlijkse tentoonstelling.   

• 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. 

Dit beeldscherm wordt actief gebruikt bij 

lezingen en inloopmiddagen/-avonden.  

• 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.     

• Nu de tentoonstelling in 2023 grote 

overeenkomst vertoont met een eerdere dvd over de eik is in overleg met het bestuur en de 

tentoonstellingscommissie besloten, geen verdere voorbereidingen te treffen voor een nieuwe dvd.  

• Dit jaar hebben we na vele jaren afscheid genomen van Gerard Trines. Naast een geweldige inbreng van 

beeldmateriaal was hij de technicus die de dvd’s uiteindelijk samenstelde. 

Coördinatie: Dorus van den Boom 

 

15 -Vlinderwerkgroep 

Het doel van deze werkgroep is om vlinders meer onder de aandacht 

te brengen van de mensen. 

In het kader hiervan is er in juli een publiekswandeling geweest door 

de Collse Zegge. Hier deden 14 deelnemers aan mee. De wandeling 

was geslaagd. De mensen waren enthousiast over de verschillende 

vlinders die we zagen en over de route. Probleem was de modder 

langs de Kleine Dommel.  

We hebben de groep gesplitst, omdat sommigen er niet doorheen 

wilden lopen. Men was enthousiast en we hadden geluk met het weer: 

dankzij de zon waren er behoorlijk wat vlinders te zien. 

We waren met 4 gidsen wat ruim voldoende was voor deze activiteit. 

 

Coordinatie: Anja Thomassen 

 

16 -Vogelwerkgroepen 
Alle vogelaars van de werkgroepen waren blij dat we dit jaar weer samen op pad konden gaan. Geen corona 

meer, nog wel een paar beperkingen door het weer; soms veel regen of extreme hitte. 

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

 

De donderdagochtendgroep 

19 vogelaars gaan al ruim 13 jaar met elkaar op pad, één keer in de maand op donderdagmorgen.  

Wandelingen in Soerendonks Goor, de Grote Peel, in april de Hemelrijkse Waard. Hier hadden we ruzie met een 

gesloten slagboom! De Pan bij Maarheeze, en wat dichter bij huis, Rulse Laarzenpad, Gijzenrooi en wandelen en 

fietsen over de Strabrechtse Heide. 

 

De Wielewaalgroep  

Deze groep is nu 3 jaar actief met 15 vogelaars. Sommigen zijn ook lid van de donderdaggroep. Eén  

keer in de maand op woensdagmorgen een wandeling, soms na afloop nog een activiteit in de Paardestal:  
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De groep neemt tijd om met behulp van de vogelgids en het oefenen van geluiden de kennis te vergroten. Onder 

meer het uitdiepen van bepaalde vogelsoorten, roofvogels, uilen. Met de groep van elkaar leren en aanvullen. De 

excursies zijn in de natuur in de buurt of rondom Geldrop, het Rulse Laarzenpad, langs de Dommel, de 

Kasteeltuin, Collse Zegge. 

 

 

Activiteiten  

• De nestkasten in het Kasteelpark onderhouden en eventueel vervangen. 

 

• Het nestkastenproject bij Dierenrijk Europa. Het maken van nestkasten, het plaatsen in Dierenrijk en de 

monitoring, dit onder leiding van onze huismeester John Brouwers. 

 

• Twee keer in de winter de klapekstertelling op de Strabrechtse Heide. 

 

• 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 voor beginners georganiseerd. Dit jaar was het 

extra druk, omdat door corona de cursus van 2020 nog moest worden afgemaakt.  

 

• Ook 6 vogelexcursies voor publiek in gebieden in en rond Geldrop door leden van de Vogelwerkgroep. 

 

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

beginners 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 en samen genieten van de 

waarnemingen. De Wielewaalgroep wil nog wat extra kennis opdoen.  

 

• Vogels inventariseren in het Kasteelpark is nog een toekomst optie. 

Donderdag groep: 

Coördinatie: Dorus en Loes van den Boom 

Wielewaalgroep: 

Coördinatie: Loes en Dorus van den Boom, Lenie van der Linden 
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17 -Voedselbosjes 
 

Voedselbosjes 

Inmiddels zijn er een aantal voedselbosjes bij de Geldropse basisscholen: bij basisschool het Klokhuis in de Akert 

sinds 2018; bij basisschool de Vlinder sinds 2021 en het voedselbosje voor school en de wijkbewoners bij het 

Vijfblad. Met de boomfeestdag in november 2022 hebben we dat gevuld met aanplant. 

Verder is er sinds 2020 een eetbaar plantsoen in de Beukelaar in de Akertwijk. 

Het voedselbos in de Kasteeltuin is een initiatief van Stichting Landgoed Kasteel en IVN Geldrop. Start februari 

2021. 

Doelstelling 

• Toename biodiversiteit 

• Natuureducatie: buitenlessen voor scholieren: groeiwijze, gebruik van vruchten, zaden en kruiden door mens 
en dier 

• Rondleidingen en excursies voor publiek 

• Uitbreiding van beleving voor bezoekers van het landgoed. 

 
 

Activiteiten: 

• In het groeiseizoen (april t/m september) komen we gemiddeld 2 keer per maand samen in het voedselbos 
voor het onderhoud. We hebben o.a. de nieuwe aangeplante struiken met gaas ingepakt en de stammen van 
de boompjes met jute omwikkeld om te voorkomen dat de reeën ze aanvreten. 

• Deelname aan NL Doet op 12 maart 2022 met 12 deelnemers. 

• Tijdens de landgoeddag op 3 april met een kraam uitleg gegeven bij het voedselbos. 

• Begin april: bomen en struiken ontvangen van Trees for All. In samenwerking met Mauro Estevao en familie 
zijn deze aangeplant. 

• Informatiebord is ontwikkeld door Annick, Liesbeth (PR), Bertini (scholenwerk), Arend Jan (Jeugd IVN) en 
Plonie(duurzaamheid) en Bram (Stichting Landgoed Kasteel). 

• In augustus kregen we hulp van 6 medewerkers van Communicatie Adviesbureau Greenhouse uit Eindhoven. 

• Officiële opening 4 september 2022 bij Fêtes de la Nature met veel belangstelling van jong en oud. 

• Op 2 oktober was het Voedselbos een ‘post’ met hapjes tijdens de Koekeloere-Struindag. 
 

• Op 12 November planten van een Mierlose Zwarte bij het voedselbosje als herdenking aan Jos Klomp.  
 

Bij de start van het voedselbos waren naast de vele bramen, brandnetels en riet al vele vogelsoorten, muizen, 

padden, kikkers, salamanders, vossen, reeën en libellen aanwezig. 
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Inmiddels staan er o.a. de volgende soorten in ons voedselbos: 

Bomen Appel, Peer, Hazelaar, Kers, Krentenboom, Vlier, Vijgenboom, Aardbeiboom, Fluweelboom, 
Walnoot, Pawpaw, Amandel, Olijfwilg, Abrikoos 

Struiken Aalbes, Zwarte bes, Blauwe bes, Appelbes, Bottelroos, Cranberry, Framboos, Druif, Hibiscus, 
Honingbes, Meidoorn, Peperstruik,  

Planten Daglelie, Margriet, Dropplant, Kiwi, Pijlkruid, Pastinaak 

Kruiden Anijs, Dille, Watermunt, Salie, Selderij, Tijm 

 

Coördinatie: per 1 januari 2023 is Carin Zweerink de IVN-coördinator van het Voedselbos. 

 

18 -Gebouwenbeheer 

Doel 

Gebouwenbeheer streeft naar een duurzaam beheer van de door het IVN Geldrop gebruikte gebouwen in goed 

overleg met de eigenaar van de gebouwen. 

Begin 2022 is het beheer door Rob Michels overgedragen aan Liesbeth Gadellaa en John Brouwers. 

Activiteiten 

• In het kader van de overdracht is gekeken naar het sleutelbeheer, de schoonmaak en eventuele plannen voor 

verduurzaming van de gebouwen. 

 

• Voor verduurzaming is een separaat traject opgestart met de conclusie dat gekeken kan worden naar 

isolatiemaatregelen, zonverwarming en aanpassing van de verlichting. In het kader van de herinrichting van 

het koetshuis zal in eerste instantie de verlichting van het koetshuis worden aangepast. 

 

• De voorkomende kleine en grote schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden zijn uitgevoerd. 

 

• Op 18 juni heeft het vanwege Corona uitgestelde jubileumfeest plaatsgevonden. De Gebouwenbeheerders 

hebben deelgenomen aan de organisatie van dit feest en de microfooninstallatie gerepareerd en in gebruik 

genomen. 

 

• Naast het gebruik van het Koetshuis door de diverse werkgroepen wordt het Koetshuis ook gebruikt voor 

activiteiten die door het Landgoed Kasteel Geldrop, of op het terrein van het kasteel worden georganiseerd, 

zoals de Brocante d’Hiver en het KommuS kasteelfestival. 

Coördinatie: Liesbeth Gadellaa en John Brouwers 

 

III  Andere activiteiten 

Zwerfvuilgroep Schoon Heel Gewoon  

Doel 

Zoals de naam al zegt vinden de leden van de zwerfvuilgroep dat een schoon Geldrop-Mierlo heel gewoon zou 

moeten zijn. Helaas ligt er nog steeds veel zwerfafval in bermen en struiken. De leden van de zwerfvuilgroep 

gaan regelmatig met grijper, veiligheidshesje en afvalzak op pad om het zwerfafval op te ruimen. De coördinatie 

van de groep is sinds 2022 in handen van Arend Bolt.  

Activiteiten 

• In het verslagjaar is het aantal leden toegenomen van 14 (9 in Geldrop en 5 in Mierlo) naar 55 (46 in Geldrop 

en 9 in Mierlo). Op 1 maart vond er in de Paardestal een kennismakingsbijeenkomst plaats met de coördinator 

en de (nieuwe) vrijwilligers. Vanwege de sterke groei van het aantal vrijwilligers moesten er nieuwe hesjes 

worden aangeschaft en, om aan weggebruikers duidelijk te maken dat het vrijwilligers zijn die het zwerfvuil 

opruimen, is gekozen voor de gele IVN-hesjes met opdruk ‘Schoon Heel Gewoon’. 

 

• Gedurende het hele jaar werden er in Geldrop 589 zakken met zwerfafval afgevoerd en in Mierlo 452. 

Daarnaast vonden er nog speciale acties plaats. 

 

• Op 19 maart is met een groep meegedaan aan de nationale Opschoondag met als resultaat 50 zakken in 

Geldrop en 20 in Mierlo. Op 2 juli hebben een aantal vrijwilligers meegedaan met de actie Peukmeuk waarbij 

in totaal zo’n 5000 sigarettenpeuken uit het centrum van Geldrop werden verwijderd. Tijdens de World 

Cleanup Day op 17 september werden er 23 zakken vol zwerfafval geraapt.  
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Donatie 

De meeste nieuwe vrijwilligers willen geen financiële beloning en zij kregen in overleg met de gemeente de keus 

om € 25 te doneren aan IVN Geldrop, de Plasticsoupsurfer of aan Ocean Cleanup. Hierbij hebben 16 personen 

gekozen voor een donatie aan IVN en 5 voor Ocean Cleanup.  

Coördinatie: Arend Bolt 

 

 

Wandelgroep Woensdagochtend 

 

Motivatie 

Een groep van 16 leden van IVN Geldrop gaat iedere woensdagochtend (tenzij het erg slecht weer is) wandelen 

in een natuurgebied in Geldrop of vlakbij Geldrop.  

 

Doelstelling 

Samen genieten van alle flora en fauna die we tegenkomen. Op die manier leren we veel van elkaar. Wat we niet 

(her)kennen zoeken we op. De laatste jaren noteren we onze waarnemingen in deze gebieden, zodat we 

gegevens van flora en fauna verzamelen van de gebieden die we bezoeken. Deze gegevens kunnen we 

gebruiken om onze natuur te beschermen als er plannen komen om de natuur aan te tasten.  

De gebieden die we minstens 1 keer per jaar bezoeken: 

- Kasteeltuin 

- Strabrechtse Heide, vooral de Braakhuizense Heide 

- Molenheide 

- Dal van de Kleine Dommel: bij de Akert en in het Hulsterbroek en bij Heeze (Rulse laarzenpad) 

- De Kleine Beekloop 

- Eindhovens Kanaal 

- Urkhovense Zegge 

- Sang en Goorkens 

- Natuurontwikkelingsgebied ten zuiden van de hut van Mie Pils 

- Stratumse Heide 

- Gijzenrooi 

- Schuttersbosch 

- Bos achter ANWB 

- Belgslijntje bij ven/poel 

- Meelakkers 

- Waterbergingsgebied langs Kleine Dommel tussen Heeze en Geldrop 

- Visvijvers ‘IJzeren Man’ 

- Herbertusbossen 

- Oude steenfabriek bij spoorlijn te Nuenen 

- Landgoed Noordhoff 

- Schietbergen (in bos tussen Geldrop en Mierlo) 

 

Plannen voor 2023 

Op woensdagochtenden zullen we de gebieden blijven bezoeken en onze waarnemingen noteren. 

 

Coördinatie: Trees van Tongeren 
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IV  Communicatie 

Website 

Er komt een nieuwe landelijke IVN-website. Begin 2023 moet die in de lucht zijn.  

Voor alle IVN-afdelingen betekent dit dat ook de lokale website een iets andere homepage en andere menu 

structuur krijgt. 

Nieuwsbrief 

De verschijningsdatum van de Nieuwsbrief is eind 2022, om praktische redenen naar het einde van de maand 

verschoven. De deadline van inleveren kopij is nu de 25e van de maand.  

Om ellenlange nieuwsbrieven te voorkomen, worden lange artikelen niet meer helemaal opgenomen, maar kan 

via een link naar de website het hele verhaal gelezen worden. 

Afgelopen jaar is er een redactieraad gevormd om de kwaliteit te waarborgen. 

Leden 

De communicatiewerkgroep kent sinds begin 2022 een vaste bezetting: 

IVN-website: Webmaster is Rob Biesters  webmaster.geldrop@ivn.nl 

IVN Nieuwsbrief Geldrop is Remco Seuntjens ivnpostgeldrop@gmail.com 

PR: Liesbeth Dirkse 

Twitter, Facebook en Instagram: Wim Hendriks 

Volgers 

Facebook: 483 volgers  

Instagram: 321  

Twitter: 620 volgers  

Vergaderdata 

De Communicatiewerkgroep heeft in 2022 driemaal een online vergadering gehad.   

Coördinator: José Rögels (a.i.) 
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