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IVN

Veldhoven Eindhoven Vessem

IVN Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid is
een landelijke vereniging met plaatselijke afdelingen. IVN
Veldhoven Eindhoven Vessem is zo’n afdeling met als
werkgebied de gemeenten Veldhoven, Eindhoven en een
deel van de gemeente Eersel (de kernen Vessem, Knegsel
en Wintelre).
De afdeling is ontstaan door samenvoeging van IVN Veld
hoven-Vessem en IVN Eindhoven in 2013 en heeft ca. 300
leden. Ons doel is om met onze activiteiten belangstelling
te wekken voor natuur en milieu. Bovendien willen we de
kennis bij het publiek hierover vergroten. Met diverse ac
tiviteiten zorgen wij voor bescherming en ontwikkeling
van de natuur in ons werkgebied.
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Lidmaatschap

Het lidmaatschap kost per jaar € 24,00. Huisleden (ande
re gezinsleden die op hetzelfde adres wonen) betalen
jaarlijks € 5,-. Als (huis)lid krijgt u korting bij onze cur
sussen en kunt u deelnemen aan alle ledenactiviteiten.
Jeugdleden betalen € 32,00 per jaar. U kunt ook donateur
worden voor minimaal € 13,75 per jaar.
Scholen betalen een vaste contributie van € 40,00 per
jaar.

D'n Aard

Ariespad 5, 5503 EZ Veldhoven 040-2549279
Beheer, onderhoud, reserveringen: Paul Olijslagers
06-38485115 of paholijslagers@onsbrabantnet.nl
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Samen zoomen
Zo, de Algemene Ledenvergadering hebben we achter de rug. Dat moest dit
jaar anders dan normaal en we hebben gebruik moeten maken van het
Zoom-account van IVN-Zuid. Dat is op zich goed gegaan, hoewel we tech
nisch nog wel tegen een probleempje aanliepen dat iedereen met een pass
word moest inloggen. Daarop hadden we niet gerekend en dat is dus stellig
bij meerdere leden verkeerd gegaan. Gevolg was dat we maar een kleine
groep “bijeen” hadden. Te wijten aan onze onbekendheid met deze tech
niek, maar toch onze welgemeende excuses aan ieder die tevergeefs gepro
beerd heeft mee te doen.
Maar goed, we hebben de formaliteiten, want dat zijn het natuurlijk, or
dentelijk kunnen afronden. Aan deze verplichting is voldaan.
Los van de genoemde technische problemen blijkt deze virtuele manier van
samenkomen toch wel goed te kunnen werken. Het is even wennen, maar
je kunt tenminste met een grotere groep vergaderen. Misschien toch ook
iets voor de verschillende werkgroepen om elkaar zo weer eens op te zoe
ken, zeker als de Covid-19 maatregelen niet worden versoepeld.
Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik verlang er echt naar om weer eens
met een groep naar buiten te kunnen. Het gidsenbloed kriebelt, zogezegd.
Gelukkig kan ik dagelijks met onze hond een uurtje wandelen door de Aan
schotse Beemden. Dat is zo’n beetje mijn achtertuin. Ik heb dan altijd mijn
verrekijker bij me, want je weet nooit wat er op je pad komt. Behalve vo
gels ook vlinders en libellen bijvoorbeeld. Grappig is dat die kijker kenne
lijk een soort van autoriteit geeft, want ik word regelmatig door andere
wandelaars bestookt met vragen over de natuur en het landschap.
Heerlijk, kan ik toch een beetje gidsen.
Ik wens jullie een fijne zomer.

Inhoud
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Het Praatkruid is een uitgave van
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sem. Het verschijnt vier keer per
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Praatkruid.

Weidebeekjuffer. Foto: Jos de Bruijn
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van Aelstlaan 41, 5503 BB
Veldhoven
E-mail: etjehendrikx@gmail.
com
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Zelf compost
maken
DRé VERHAGEN

Groente-, Fruit- en Tuinafval, beter bekend als GFT,
wordt tegenwoordig gescheiden van ander afval opge
haald. Op zich een goede zaak, maar met dit afval is ook
zelf compost te maken. De kringloop wordt dan kleiner en
het draagt bij tot vermindering van de groei van de afval
berg.
Wat gebeurt er bij het composteren?
Door verschillende organische materialen samen te bren
gen wordt een proces in gang gezet, dat van afval op een
natuurlijke wijze voedsel maakt voor planten. Het com
posteren kan op een open hoop, in een bak of gesloten
vat. Een open hoop en bak hebben als voordeel, dat het
contact met de grond behouden blijft, zodat wormen en
insecten het proces aan de gang houden. Bacteriën,
schimmels en wormen spelen de hoofdrol in dit proces.
Bacteriën zetten stikstof om in nitraten. Wormen zorgen
voor een goede beluchting. Ze eten per dag tien maal hun
eigen gewicht. De uitwerpselen werken als compostver
sneller.
Goede compost heeft de juiste vochtigheids- en zuur
graad, alsmede de juiste verhouding tussen koolstof en
stikstof. Bovendien bevat hij waardevolle voedingsstoffen
en mineralen. Uiteraard mag compost niet zijn verontrei
nigd met chemicaliën, insecticiden en onverteerbare stof
fen.
Een composthoop werkt het beste als hij in lagen is opge
bouwd. De composthoop kan beter een beetje beschut lig
gen voor de zon. Op de bodem komt luchtig materiaal,
bijvoorbeeld kleine takjes of stengels. Daarop komt de
eerste laag van keuken- en/of tuinafval. Op deze laag
komt wat stalmest, compost of zwarte tuinaarde om de

compostering goed op gang te brengen en af en toe een
handje kalk op een nieuwe laag.
Als een compostvat gebruikt wordt, kan dat het beste tot
70 tot 85% gevuld worden. Als het vat in de zon staat, zal
de compostering sneller verlopen. Met het deksel is de
vochtigheidsgraad (en de luchttoevoer) te regelen, maar
het vat zal zeker in de zomer over het algemeen open
moeten staan. Voor goede compost moet er in ruime mate
zuurstof, dus lucht, bij het materiaal kunnen komen.
Wat kan er wel en wat niet op de compost?
Niet zo goed zijn: Oud brood, kaaskorsten en gekookte
etensresten. Zij trekken vliegen, katten en knaagdieren
aan en vertragen het composteringsproces. Aardappel-,
citroen- en sinaasappelschillen bevatten nog resten be
strijdingsmiddelen of kiemremmers. Ook wortels van
woekerend onkruid, zoals zevenblad, horen niet bij de
compost.
Wel goed zijn: tuin-, groente- en fruitafval. Ook (papie
ren) theezakjes, koffiedik, eierschalen, visgraten, gras,
snoeihout, mest van kippen, duiven of knaagdieren zijn
prima voor de composthoop.
Compost kan het beste in het voorjaar met de hark licht
ingewerkt worden. In die tijd nemen de planten snel voe
dingsstoffen op.

Jubileumviering?
GERARD LIJTEN

Het is inmiddels alweer 5 jaar geleden, op 28 mei 2016,
dat we een jubileum gevierd hebben. Of eigenlijk: jubilea.
Want we vierden toen zowel het 50-jarig bestaan van IVN
Eindhoven (opgericht in 1966) als het 35-jarig jubileum
van IVN Veldhoven-Vessem (opgericht in 1981). Het zal
niemand verbazen dat er voor een feestelijke samenkomst
met een grote groep leden dit jaar helaas geen mogelijk
heid was en waarschijnlijk ook niet meer komt.
Bovendien zijn beide afdelingen inmiddels samengegaan
in IVN Veldhoven Eindhoven Vessem. Dat is dan ook de
reden geweest voor een besluit van het bestuur om onze
lustrums voortaan te vieren met als basis de oprichtings
datum van de fusievereniging (7 oktober 2013). Dat bete
kent dat we de feestelijkheden nog een paar jaar moeten
uitstellen, dus tot 2023. Voordeel is wel dat we qua leeftijd
flink verjongen, maar met behoud van een enorme ge
schiedenis, kennis en ervaring.

Tweejarige composthoop: 2020 op de voorgrond, 2019 daarachter, klaar voor
gebruik. Foto: Dré Verhagen
Jubileum 2016. Foto: Gerard Lijten
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De Trinoom wil een groen
schoolplein
JANNIE LANDA

Een schoolplein is een plek waar van alles kan. Even uitblazen of juist energie kwijtraken en flink bewegen. Als het
slim is ingericht kunnen bewegen en avontuur, rust en ontspanning, natuur, beleven, ontdekken en biodiversiteit op
het plein samen gaan. Twee enthousiaste leerkrachten maakten in coronatijd filmpjes om de kinderen, ouders, broer
tjes en zusjes te betrekken bij het schoolplein met een kwartet aan mogelijkheden. Namens onze IVN afdeling ging ik
met de leerkrachten in gesprek. De komende jaren krijgt de school heel wat voor de kiezen omdat er dicht tegen het
gebouw aan hoogbouw komt. In dat plan - Nieuw Bergen - komen zo’n 220 woningen.
De komende jaren zal er daarom veel geluidshinder, stof en werkverkeer zijn. Een veilig en aangenaam schoolplein is
dan des te belangrijker. Het plein heeft al fantastische beweegattributen, spelaanleidingen en een atrium, maar er zijn
zeker veel mogelijkheden om het groen te verbeteren. Dit zonder dat de andere functies zoals freerunnen, dat nu erg in
is, worden belemmerd.

- Randen met bestrating verwijderen.
- Gebruik maken van de gevels voor
klim-en andere beplanting.
- Groenvakken goed afzetten en aanvullen
met biodiverser groen.
- Klimplanten aan een sporthek bevestigen.
- Veel activiteiten in de lokalen
(de natuur de klas in halen)
- De omgeving gebruiken voor projecten
(zoals adopteer een boom).
Werk aan de winkel voor de leerkrachten
en mogelijk ook met ouders.
Een goed plan met fasering is nodig.
Een sponsoractie staat in de startblokken.
En de activiteiten gericht op natuureducatie
kunnen hopelijk doorgaan. De school doet al
mee aan het paddenpoelenadoptieprogramma.
Daarnaast wordt er gewerkt met handige bakken
om planten van buiten mee het lokaal in te halen.

IVN Veldhoven Eindhoven Vessem

Veel speeltoestellen, nu nog wat extra beplanting
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Reislustige
zomervogels
HEINE VAN MAAR ( VELDHOVENS WEEKBLAD MEI 2018)

Vliegensvlug schiet hij laag over het land, de boerenzwa
luw. De mannetjes komen het eerst terug vanuit hun win
terverblijf diep in Afrika. Bij aankomst in de Kempen heb
ben zij 9.000 kilometer gevlogen. Het wachten is nog op
de dames, die in mei arriveren. De boerenzwaluw hoort bij
het boerenland.
Tegenwoordig heeft lang niet iedere boerderij nog ge
schikte plekjes voor het nestelen van boerenzwaluwen.
Het aantal broedparen is daardoor afgenomen. Boeren
zwaluwen vangen heel wat insecten van het erf weg. Om
een nest jonge boerenzwaluwen na drie weken te laten
uitvliegen hebben de ouders 150.000 insecten aangevoerd.
Tussen de huizen in de stad komen nog twee andere zwa
luwen voor.
Winterslaap
De meest opvallende is een grote schreeuwlelijk, de gier
zwaluw, die erg op de andere zwaluwen lijkt, maar een
eigenlijk andere soort is. Hij laat zijn gekrijs horen vanaf
eind april . Zijn silhouet heeft de vorm van een donker
anker. Wanneer ze hier aankomen zijn ze negen maanden
achter elkaar, dag en nacht, in de lucht geweest. Eten,
veren poetsen, paren, ja zelfs nestmateriaal verzamelen,
alles gebeurt in de vlucht. De gierzwaluwen zijn afhanke
lijk van insecten: een natte zomer is dan ook bedreigend.
De volwassen gierzwaluwen verdwijnen bij langdurige
regen naar het buitenland, schijnbaar de jongen aan hun
lot overlatend. Dat lijkt echter maar zo, de jongen raken
in een soort winterslaap, waarbij hun temperatuur sterk
daalt, evenals hun behoefte aan voedsel. Wordt het weer
warmer, dan zijn de ouders van de ene op de andere dag

Gierzwaluw Foto: Gerard Lijten
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Jonge vogeltjes Foto: Ineke Nientied

terug en komen de jongen weer tot leven.
Klei-nest
Nog een andere bekende is de huiszwaluw, die de laatste
tijd sterk in aantal is afgenomen. Ze bouwen hun klei-
nest onder een overstekende dakrand. Het lijkt wel of het
dichte bollen zijn, alleen aan de bovenkant hebben de
zwaluwen een kleine vliegopening vrijgelaten. Het is een
hele prestatie om iedere keer met een bekje vol modder,
vermengd met het eigen speeksel het nest stukje bij beetje
op te bouwen. Er is dan wel een modderige plek in de om
geving nodig.
Insecticiden
Ook huiszwaluwen vangen veel insecten om hun jongen
mee te voeren. Zelfs wespen gaan ze niet uit de weg. Het
is bekend dat rondom een grotere huiszwaluwkolonie
nauwelijks wespen voorkomen. De huiszwaluw is gemak
kelijk te herkennen. Van onder is hij helemaal wit, van
boven blauw. Het meest opvallend is de felwitte stuit, die
je van bovenaf kunt zien. Dat de huiszwaluwen zo weinig
meer te zien zijn komt waarschijnlijk door oorzaken in
het buitenland. Vooral het massale gebruik van insectici
den doet hen geen goed. In Nederland is de zwaluw een
geliefde vogel: we kijken naar hen uit als voorbodes van
lente en zomer.

Volwassen huiszwaluw Foto: Marcel van de Kerkhof.
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Nieuwe
cursussen
JANNIE LANDA

Ingezonden
brief:
Mezenkasten

Begeleider IVN-natuurwandeling in de Kempen
MICHEL HERMANS

Samenwerkende IVN-afdelingen in de Kempen organise
ren een training voor mensen die het leuk vinden om een
natuurwandeling te begeleiden. De deelnemers doen er
varing op in een zelf te kiezen natuurgebied. Ze worden
begeleid door een mentor.
De IVN- training start in september 2021 en bestaat uit 13
dagdelen op zaterdagenochtenden en op woensdagavon
den. De training eindigt voor de zomer van 2022.
De kosten voor IVN-ers bedragen € 60 of voor niet IVNers € 80.
Deelnemers krijgen inzicht in de oorsprong van een land
schap, leren hoe ze het kunnen ‘lezen’ en vooral hoe ze
dit op een luchtige manier kunnen overbrengen op pu
bliek.
Ze gaan de relatie zien tussen de kenmerken van een
landschap en welke planten en dieren daar kunnen voor
komen. De kennis over de planten en dieren die hiervoor
nodig is, is na afloop voldoende om een groep belangstel
lenden te wijzen op bijzonderheden. Vaardigheden wor
den geoefend tijdens de bijeenkomsten.
Tijdens de cursus wordt informatie gegeven over veel
voorkomende dieren en planten in de verschillende land
schappen en biotopen, die de deelnemers vervolgens zelf
gaan bekijken in het eigen oefengebied. Op zaterdagen
vinden de bijeenkomsten plaats in wisselende natuurge
bieden in één van de afdelingen van IVN: IVN BergeijkEersel, IVN Cranendonck, IVN Kempenland West, IVN
Valkenswaard Waalre en IVN Veldhoven Eindhoven Ves
sem.
Enthousiasme om eraan te beginnen is een prima uit
gangspunt.
Een info-avond met meer informatie is op 22 juni 2021.
Voor aanmelding voor de informatieavond op 22 juni kan
mens zich aanmelden op het volgende adres:
Cfjdejong@versatel.nl

In het Praatkruid van afgelopen winter stond een stukje
over nestkasten. Hierop is een reactie gekomen van Mi
chel Hermans (hermansjr@kpnmail.nl )
Vandaag zocht ik naar de reden waarom mezen knoppen
van bomen en struiken kapot pikken. Het lijkt machoge
drag. In het infoblad van IVN Veldhoven Eindhoven Ves
sem kwam ik een artikel tegen waarin gezocht werd naar
de reden waarom er in een bepaald soort nestkasten niet
gebroed wordt. Dit komt door de vlieggatplaatjes; een
mees wil altijd wat pikken aan een vlieggat. En dan de
stokjes. Dat kende ik als kind ook al: een mees krijgt een
stokje in zijn buik, als hij er tegenaan vliegt. Een mees is
een plakker. Hij hangt graag aan het vlakke huisje en
duikt dan door het vlieggat naar binnen.
Ook nooit snoeien om een huisje wanneer er takken voor
hangen of zo. De vogel herkent zijn huisje niet meer en
zal wegvliegen en niet verder gaan met zorgen. Vraag
maar aan de Vogelbescherming.

Diervriendelijk tuinieren
Op 2 november, 30 november, 18 januari, 15 februari en 15
maart zijn er ’s avonds bijeenkomsten om je tuin dier
vriendelijk te maken. Deze bijeenkomsten zijn voor zowel
IVN leden als niet-leden. De werving gebeurt door de
Volksuniversiteit Eindhoven. Na de zomer kunnen be
langstellenden zich daarvoor aanmelden via de website,
als de maatregelen dat toestaan.
De avonden worden verzorgd door het IVN Veldhoven
Eindhoven Vessem : Claudia Stoldt,
Dré Verhagen en Jannie Landa.
Pimpelmees Foto: Gerard Lijten

IVN Veldhoven Eindhoven Vessem
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Verslag Ledenvergadering
2021
GERARD LIJTEN

20 april 2021 – Via Zoom
Aanwezig:
Jos de Bruijn (voorzitter), Gerard Lijten (secretaris), Paul Olijslagers (penningmeester), Claudia Stoldt (bestuurslid),
Paméla Freriks (bestuurslid), Yvonne Joosten, Theo Kampshof, Harrie Kesseler, Marian Kesseler, José van Lieshout
Frans van den Berg, Ans de Zeeuw, Jolanda Dekkers, Etje Hendrikx
Afmeldingen:
Wim van der Ven, Leonhard Schrofer, Sonja Schmidt, Maria Baselmans, Lucy Géhéniau, Eugenie Verstegen, Johan Cou
wenberg, Jacqueline van Heek
1. Bijzondere omstandigheden
Vanwege de beperkingen in het kader van de COVID-19 pandemie is de gebruikelijke bijeenkomst in D’n Aard niet toe
gestaan. In overeenstemming met de statuten moet het bestuur zich echter vóór 1 juli verantwoorden voor het gevoer
de beleid over het afgesloten boekjaar en daartoe de jaarrekening ter goedkeuring voorleggen aan de ledenvergadering.
Aangezien er voorlopig nog geen zicht is op versoepeling van de maatregelen, is er besloten om de jaarvergadering dit
jaar volledig digitaal te organiseren.
Daartoe zijn alle leden, via e-mail of post, uitgenodigd om deel te nemen aan een bijeenkomst via Zoom. Agenda en
alle relevante documenten zijn 3 weken vooraf beschikbaar gesteld via de website. Leden die geen gebruik kunnen of
willen maken van Zoom, maar wel hun mening of oordeel wilden geven t.a.v. één of meerdere agendapunten konden
dit vooraf doorgeven aan de secretaris. Daarvan is echter geen gebruik gemaakt.
2. Moeizame opstart
Vanaf 10 minuten voor de aangekondigde aanvang melden de eerste deelnemers zich op het scherm, maar worden ook
berichten ontvangen van anderen dat zij problemen ondervinden met inloggen. De oorzaak daarvan is niet bekend,
maar met wat uitproberen lukt het een aantal toch. Ongetwijfeld zullen er echter leden zijn geweest die het opgegeven
hebben (o.a. Johan Couwenberg). Het bestuur betreurt dat zeer en excuseert zich voor de situatie. Het is de eerste keer
dat men een dergelijke Zoom-bijeenkomst organiseert.
3. Opening en welkom
Uiteindelijk opent de voorzitter de vergadering om 20:10 uur. Hij verwelkomt alle deelnemers en vermeldt de lijst met
leden die zich hebben afgemeld. Ook spreekt hij de hoop uit dat we snel weer gelegenheid krijgen om elkaar in leven
den lijve te ontmoeten in D’n Aard.
4. Mededelingen
Jos: Het is gebruikelijk om tijdens de nieuwjaarsreceptie onze jubilerende leden te huldigen, maar dat zat er dit jaar
niet in. Uiteraard wordt dat de eerst mogelijke gelegenheid alsnog ingehaald; de betreffende leden hebben daar een
brief over ontvangen. Dat zijn: Wander Habing (50 jaar lid), Rob Aarts, Frans van Hulst, Marijke Sprokkereef – van
Vliet, Marian van de Ven - van Dartel (allen 40 jaar lid), Rini Heijnen, Thea Homan en Etje Hendrikx (allen 25 jaar lid).
Marian Kesseler weet echter te melden dat Wander Habing inmiddels is overleden. Dat was helaas niet bekend bij het
bestuur en veroorzaakt een vervelende situatie vanwege de brief die zijn vrouw (Jopie) nu heeft ontvangen.
Jos: Paul Olijslagers heeft laten weten dat hij de redactie van het Praatkruid graag wil overdragen aan een opvolger
zodra die gevonden is. En dat bleek sneller geregeld dan gedacht, want Etje Hendrikx vond dat wel een leuke uitdaging.
Zo gauw beiden hun vaccinaties hebben gehad, gaan ze afspraken maken voor de overdracht.
5. Notulen vorige vergadering
Algemene Ledenvergadering d.d. 25-2-2020: Er zijn geen correcties of opmerkingen. Via een pop-up scherm kunnen
de deelnemers aangeven of ze akkoord gaan met het verslag, wat eenstemmig wordt gedaan. Daarmee het is verslag
goedgekeurd en zal het ondertekend worden door de voorzitter en de notulist.
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6. Jaarverslag 2020
Het concept jaarverslag 2020 is door slechts 5 leden gedownload. Geen van de aanwezigen heeft op- of aanmerkingen
op het verslag. Ieder kan nog tot 5 mei correcties en/of aanvullingen sturen naar de secretaris. Daarna wordt de defini
tieve versie gepubliceerd op de website en op kleine schaal in gedrukte versie.
7. Jaarrekening en balans 2020
De penningmeester loopt aan de hand van een presentatie door de jaarrekening. Allereerst de balans. Het eigen vermo
gen is gegroeid met ongeveer € 450. Het aantal reserveringen is drastisch teruggebracht, alleen nog voor het reguliere
onderhoud en voor verduurzaming van D’n Aard en voor de werkgroepen Kleine LandschapsElementen, WandelRoute
Netwerk Eindhoven en Jeugd-IVN. Er zijn geen vragen over de balans.
Vervolgens de resultatenrekening. Zowel aan de inkomsten- als aan de uitgavenkant is niet veel te melden omdat de
meeste activiteiten uiteindelijk zijn afgelast. Wel een groot bedrag bij post 8500 zwaluwtil; maar die staat aan beide
kanten. De kosten voor aanschaf en plaatsing in Park Meerland worden volledig gedekt door subsidies van SSNOE en de
Vogelbescherming. Vragen?
Frans van den Berg: Hoe zit het met de post 4511 Terugbetaling kosten advocaat N69; advocaten kosten toch alleen
geld? De secretaris antwoordt daarop dat de advocaat dat inderdaad niet heeft terugbetaald. Wij zijn, samen met 3 an
dere partijen nog altijd verwikkeld in een juridische procedure met de provincie over de nieuwe N69. Daarin hebben we
op verschillende fronten een overwinning behaald en dan wordt de provincie veroordeeld om de griffie- en advocaat
kosten te vergoeden. Het bedrag van € 270 is ons deel van het teruggestorte bedrag.
Verder geen vragen over de resultatenrekening.
Leden kunnen een kopie van de jaarrekening en van de balans opvragen bij de penningmeester of t.z.t. inzien op onze
website www.ivn.nl/vev (Over ons – ANBI-pagina).
8. Verslag en benoeming kascommisie
Marian Kesseler presenteert, mede namens Martien van de Ven en Anita Liebregts, hun verslag van de kascontrole.
Deze heeft plaatsgevonden op 23 maart in D’n Aard. De conclusie van het onderzoek is dat de balans per 31-12-2020 en
de resultatenrekening over het boekjaar 2020 een getrouw beeld geven van de financiële situatie van de Vereniging en
dat de verslaglegging helder en nauwkeurig heeft plaatsgevonden. De kascontrole commissie stelt daarom voor om de
door het bestuur aangeboden financiële stukken te aanvaarden en de penningmeester décharge te verlenen voor het
gevoerde financieel beheer. De vergadering gaat hiermee akkoord met algemene stemmen. Het financieel jaarverslag
zal binnenkort door alle zittende bestuursleden ondertekend worden.
Benoeming kascotrolecomissie: Marian Kesseler treedt statutair af. Martien van de Ven en Anita Liebregts blijven in
functie. Etje Hendrikx is bereid om de plaats van Marian in te nemen. Dat heeft de instemming van de vergadering.
9. Begroting 2021
De penningmeester licht de begroting toe. Er zijn weinig verschillen met de vorige begroting, alleen zullen de meeste
werkgroepen ook dit jaar minder uitgeven dan gewoonlijk. De inkomsten uit contributie van landelijke leden is wel ge
stegen; oorzaak is een groeiend aantal landelijke leden die ook vaak meer betalen dan de minimum contributie (€ 24).
Voorheen kregen we daar de helft van, inmiddels het hele bedrag minus de afdracht (€ 12). Aan NLdoet doen we dit
jaar niet mee, dus ontvangen geen vergoeding daarvoor. Vragen?
Etje Hendrikx: Mist bij de werkgroep Kinderfeestjes aan de kostenkant. De penningmeester heeft die over het hoofd
gezien; dat wordt gecorrigeerd. De vergadering gaat akkoord met de begroting.
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10. Bestuurswisselingen
De voorzitter denkt nog eens terug aan de jaarvergadering van vorig jaar. Toen trad een grotendeels nieuw bestuur
aan, maar dat werd vrij snel daarna weer vrijwel buitenspel gezet door corona. En ondertussen, mede vanwege de pan
demie-perikelen, heeft Yvonne Joosten zich teruggetrokken per 1 maart om persoonlijke redenen.
Er hebben zich geen kandidaten gemeld voor een bestuursfunctie en het zittende bestuur draagt ook geen kandidaten
aan. Er zijn op dit moment dan ook geen aftredende en/of te benoemen bestuursleden. Wel heeft Paul Olijslagers aan
gegeven dat hij in de jaarvergadering van 2022 het penningmeesterschap graag wil overdragen aan een opvolger. Het
bestuur is dus op zoek naar een nieuwe penningmeester. Kandidaten, of suggesties daarvoor, kunnen zich melden (of
aangedragen worden) bij het bestuur. In de tabel het schema van aftreden.
Bestuurslid

gekozen

herkozen

aftredend

Gerard Lijten

2016

2019

2023

Paul Olijslagers

2017

2020

2022

Jos de Bruijn

2019

2023

Paméla Freriks

2020

2024

Claudia Stoldt

2020

2024

11. Ontwikkeling ledenbestand
Ondanks het feit dat heel veel activiteiten al meer dan een jaar stilliggen, constateert de penningmeester een stabilisa
tie van het aantal leden. Er zijn wel veel wisselingen, vooral bij landelijke leden. Sommigen zijn slechts een jaar (of
korter) lid.
Type lid

1-1-2020

toename afname

1-1-2021

Lokaal lid

199

10

10

199

Huisgenootlid

28

1

2

27

Erelid

2

0

0

2

Gastlid

5

1

0

6

Landelijk lid

56

17

15

58

Donateur

21

0

3

18

Totaal

311

29

30

310

Jeugdlid

8

4

0

12

Scholen

20

1

1

20

12. Plannen voor 2021
De voorzitter probeert even vooruit te kijken naar het moment dat we onze vrijheden t.a.v. bijeenkomsten weer wat
terug krijgen. Eén van de eerste dingen die we als bestuur willen oppakken is het opvangen en introduceren van, met
name nieuwe, leden bij de vereniging. Idee is om halfjaarlijks een bijeenkomst in D’n Aard te organiseren, waarvoor
ieder lid dat zich recent heeft aangemeld wordt uitgenodigd. Zij kunnen dan kennismaken met de vereniging: organi
satie, doelen, activiteiten, werkgroepen en (uiteraard) de mensen. Maar we proberen er dan natuurlijk ook achter te
komen wat zij zelf zouden kunnen bijdragen. In een later stadium is het wellicht zinvol om ook mensen die al langer
lid zijn, en nog niet actief, hiervoor te benaderen.
De coördinatoren zijn ook gevraagd om hun plannen voor 2021 toe te lichten, maar daar is geen respons op gekomen,
waarschijnlijk is ieder in afwachting van versoepelingen.
Etje Hendrikx heeft wel een vraag in dit verband: Voorheen werd in de meivakantie in de grote zaal een wisseling ge
maakt van de tentoonstelling voor scholen naar de fototentoonstelling van de werkgroep ledenactiviteiten. Als die
laatste dit jaar niet plaatsvindt, dan kan de scholententoonstelling wellicht blijven staan tot volgend schooljaar? De se
cretaris bevestigt dat er geen foto’s zijn ingelijst voor de fototentoonstelling en ziet dan ook geen reden om de panelen
van de tentoonstelling “Klimaatverandering” te verwijderen.
13. Rondvraag: Etje Hendrikx: Constateert dat de vergadering binnen het uur is afgehandeld, dus vergelijkbaar met de
tijd die het normaal ook kost. Verder is deze ook ordentelijk en zonder problemen verlopen en is ze blij om elkaar weer
eens te zien en te horen, al was dat via een scherm. Het is te overwegen om deze vorm ook voor de stuurgroep te ge
bruiken, al zal daar niet iedereen even blij mee zijn. Paul Olijslagers: Meldt dat Lucy juist arriveert met de hapjes! Een
grapje uiteraard, maar het oogst wel enige hilariteit.
14. Sluiting:De voorzitter is blij om de vergadering toch te kunnen sluiten met een vrolijke noot. Hij doet dat om 21:00
uur en eindigt met de wens om elkaar heel snel weer in levenden lijve te zien, bij voorkeur in groepsverband in D’n
Aard.
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Wandeltip Gijzenrooi
HEINE VAN MAAR

Voor een mooie afwisselende wandeling dicht bij huis breng ik een voor sommige IVNers onbekend gebied onder de
aandacht. En dat geldt dan voor de Veldhovense IVNers.
Gijzenrooi, dat ligt tussen Stratum en Geldrop, verdient onze aandacht. Ik moet eerlijk bekennen dat ik maar een keer
eerder door Gijzenrooi had gelopen totdat we dit voorjaar met de vogelwerkgroep besloten het landelijke gebied op
broedvogels te willen inventariseren.
Ga er eens wandelen. Het is er prachtig en eigenlijk is het een bijzonder gebied door de vele houtsingels en het ouder
wetse kleinschalige landschap dat daarmee ontstaat. Je loopt over modderige zandpaadjes tussen een overvloed aan
kleine bosjes, rietveldjes, struweel, je komt over een gedeelte natte heide en je kruist de Beekloop. Ook hier kijken de
grote grazers je aan, er lopen dit voorjaar ook wat kalfjes bij.
Brabants Landschap beheert Gijzenrooi. Ze hebben in het hogere deel van Gijzenrooi veel scheerheggen aangelegd, je
komt er met de wandeling langs. Ertussen liggen graanvelden, over een nostalgisch landschap gesproken. De heggen
vol met doornstruiken zoals meidoorn, werken als een magneet op vogels. Als je wat vroeger op de dag gaat dan zie je
de kneu, natuurlijk de heggenmus en veel grasmussen die bij hun liedje een stukje omhoog vliegen. Misschien hoor je
de geelgors met het begin van de symfonie van Beethoven. En voor de goede luisteraar is hier de kwartel uit het graan
te horen.
Je kunt starten in het gehucht Riel in het noorden of vanuit de wijk Genoenhuis in Geldrop, vlakbij de Albert Heijn. De
wandeling is ongeveer 1,5 uur schat ik. Je kunt hem uitbreiden of inkorten, gebruik de IVN app met wandelroutes. Het
kaartje of route als gpx-bestand is ook te downloaden vanaf onze website (www.IVN.nl/vev)
Denk aan waterdichte wandelschoenen, want soms is het erg modderig. De route is niet gemarkeerd. De hond kan mee,
maar aan de lijn. Veel plezier.
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Plan Boom
THEA DEN OTTER

Er is veel enthousiasme bij Brabantse natuurverenigingen
en vrijwilligersorganisaties om nieuwe bomen te planten.
Ruim 40 duizend bomen zijn de afgelopen maanden aan
geplant in Brabant met de campagne Plan Boom van de
Brabantse Milieufederatie (BMF), Brabants Landschap en
IVN Brabant.
De natuur- en milieuorganisaties planten de komende
vier jaar in totaal 1 miljoen bomen in de provincie Noord
Brabant. De plantactie door vrijwilligersgroepen is een
van de deelprojecten om dat aantal te behalen. Op ruim 35
locaties zijn er tot nu toe ruim 40 duizend bomen aange
plant in de provincie.
"Het is mooi om te zien hoeveel enthousiasme er is voor
het planten van extra bomen in Brabant," zegt BMF-di
recteur Femke Dingemans. "ln Brabant gaan we met el
kaar in totaal 1 miljoen bomen planten in tuinen, bermen,
plantsoenen, parken, bedrijventerreinen en in het buiten
gebied. De komende vier jaar planten we met het landelij
ke project Plan Boom zelfs 10 miljoen bomen in heel Ne
derland.

Duurzaam Den Haag, Milieucentrum Rotterdam, Stichting
wAarde, LSA bewoners, Trees for All en heel veel vrijwilli
gers. Gemeenten, bewonersgroepen en bedrijven haken
aan. Juist die samenwerking maakt Plan Boom sterk.
Het project Plan Boom wordt mede mogelijk gemaakt
door Life Terra en met de steun van de deelnemers van de
Nationale Postcode Loterij.

Brabants
landschap 40
jaar
THEA DEN OTTER

In 2020 bestond “Brabants Landschap” 40 jaar.
Dit mocht een feestje worden
maar helaas corona was de boosdoener.
Geen feestje maar dan toch een verrassing
voor alle vrijwilligers van o.a.
“Klein Landschapselementen”.
In april kwamen zij 2 dozen met 23
verrassingspakketjes bij mij afgeven.
Daar zat o.a. pannenkoekenmeel in.
Zoals je ziet heeft Ab hiervan pannenkoeken
gebakken en er heerlijk van genoten.

Vrijwilligers van IVN Veldhoven Eindhoven Vessem planten ruim 325 bomen.
Foto: Erik van der Burgt

Voor de plantacties bieden Brabants Landschap, de Bra
bantse Milieufederatie en IVN Brabant de Brabantse na
tuurverenigingen gratis jonge bomen aan. De bomen en
planten worden daarna door de groene vrijwilligers zelf
aangeplant.
De 1 miljoen bomen worden over heel Brabant geplant, zo
is er al geplant in de gemeenten Altena, Helmond en
Sint-Michielsgestel. Dingemans: "We zijn heel trots op al
die groene vrijwilligers die zich met ons willen inzetten
voor natuur en milieu in Brabant. Met elkaar kunnen we
Brabant mooier, duurzamer én groener maken.
Plan Boom is een initiatief van de Natuur en Milieufede
raties. Samen met LandschappenNL, De Gezonde Stad,
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Een boom en struiken in je tuin
JANNIE LANDA

In dit artikeltje wil ik het vooral hebben over de voordelen van bomen en struiken. Ze geven weinig werk en zijn be
langrijk in een natuurlijke tuin. Heb je een grote tuin dan is er plaats voor meerdere bomen en struiken, maar ook in
een kleine tuin is al gauw plaats voor een kleine boom en één of meer struiken. Elke boom is goed voor het klimaat en
elke tuin kan insecten en vogels helpen.

De bloemen van de Gelderse roos zijn goed voor bijen.

De bessen zijn goed voor vogels.

Kijk eens wat er wel niet uit één plantgat van een vierkantemeter aan volume groen ontstaat bij een boom of flinke
struik in vergelijking met een paar plantjes van maximaal 50 cm hoog. Bij struiken waarvan de takken meestal laag bij
de grond beginnen ontstaat ook nog een leuk microklimaat. Er is meer schaduw en het is er vaak vochtiger.
Minder onderhoud
Als restanten van planten zoals bladeren en takjes mogen blijven liggen, verdampt het vocht minder snel dan op een
blote aarde. Bij wind, striemende regen en kou erodeert de bodem dan veel minder. Als het warm is bereikt weinig
zonlicht de bodem en onkruid krijgt er geen kans. Als je tussen je bomen en struiken het blad en de takjes laat liggen,
dan ontstaat op den duur een laagje humus. Kijk maar naar het bos. Humus ontstaat doordat resten van dood planten
materiaal en dierlijk materiaal verteren. Dit doen hele kleine diertjes, bacteriën en schimmels. Voor het oog zichtbaar
zijn bijvoorbeeld mijten, springstaarten, pissebedden, kevers, wormen, vliegenlarven of duizendpoten. Regenwormen
zijn de beste bodemverbeteraars. Hun poep bevat veel voedingsstof. Regenwormen maken gangen en ze scheiden een
soort slijm af waardoor korrels en organisch materiaal samen blijven plakken. Miljoenen hele kleine beestjes zijn er in
de grond voor je aan het werk. Tussen bomen struiken kun je beter niet schoffelen of harken en zeker niet spitten; laat
de bodemdieren het werk maar doen.
Combineren van bomen, struiken en vaste planten
Door bomen, struiken en vaste planten slim te combineren (opbouwen in lagen) is het onderhoud helemaal minimaal.
Als je het te kaal vindt in de winter, plant dan tussen de bomen en struiken wat klimop, varens, ooievaarsbek of elfen
bloem. Plant bloembollen zoals boerenkrokus en narcis voor nectaraanbod in de vroege lente. Je laat de bollen gewoon
in de grond zitten en hebt er verder geen omkijken meer naar. Jij en de bijen hebben er alleen maar plezier van.
Mocht je beschikken over rijpe compost, bijvoorbeeld uit een compostvat of – hoop, dan kan die op de bodem worden
gelegd, maar je kan ook aan de voet van de struiken wat gemaaid gras of ander klein tuinafval leggen. Doordat er
blaadjes aan de struiken zitten, zie je er niets meer van. Gemak dient de mens.
Struiken voor vogels
Vogels kunnen zich in de struiken verstoppen en ze vinden er insecten en bessen om te eten. Als je een nestkastje op
hangt, hebben de vogels het eten voor hun jongen bij de hand. Je hoeft ze op dat moment niet bij te voeren. Jouw tuin
doet het werk.
Er zijn bomen en struiken die aantrekkelijk zijn voor insecten door zowel hun stuifmeel als nectar, maar ook nog eens
voor vogels omdat ze bessen dragen. zoals krentenboom of gele kornoelje.
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Struiken die aantrekkelijk zijn voor wilde bijen kunnen elkaar opvolgen in bloeitijd. Zo is er altijd wat te halen. Dat
wordt ook wel een bloeiboog genoemd.

Bloeiende klimop met insecten

Een roodborst doet zich tegoed aan bessen

Naam van de struik

Bloeiperiode

gele kornoelje

februari/ maart

mahonia

maart

meidoorn

april/mei

ribes

april

kardinaalsmuts

mei

lijsterbes

mei/juni

hulst

mei

gewone vlier

mei/juni

egelantier

juni/augustus

liguster

juli

sporkehout

mei/september

Gelderse roos

juni

struikklimop

oktober/november

In de tabel: struiken en hun bloeiperiode

Snoeien
Bovenstaande struiken zijn goed te snoeien. Maar eigenlijk geldt: snoei zo min mogelijk. Snoei zeker niet voor de bloei
en niet als er nog bessen aan zitten. Grote bomen in een tuin moeten ook zo min mogelijk gesnoeid worden. Uiteraard
is het belangrijk te weten voor je een boom plant hoe groot die kan worden. Kijk niet alleen naar de maximale hoogte,
maar ook naar de maximale breedte van de kroon. Het is jammer om een flinke boom te moeten (laten) omzagen
omdat die echt te groot wordt voor je tuin. Zorg dat je een boom plant vanaf 2 meter met de erfgrens.

Egelantier in bloei
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Egelantier met bottels
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Van bezoeker tot onderzoeker
AGNES KOK

Op het landgoed van de Grote Beek hebben we met IVN VEV deelgenomen aan de Landschapstriënnale 2021 op de mid
dag van 29 mei.
Dit alles vond plaats in de vorm van een postentocht voor publiek met info over vogels, zoogdieren, insecten en plan
ten, waterleven en bomen.
Deze posten hebben we met materiaal bemand met Claudia en Jos, Lia en Dre, Martin en Agnes, Gerard en Rien.
Bij de start assisteerden Holger en Frans om de aangemelde bezoekers zoekopdrachten met actiepunten op een
kaartje te geven.
25 personen hebben uiteindelijk deelgenomen.
Jong en oud , ook niet aangemelde wandelaars, zijn enthousiast op pad gegaan om van alles te ontdekken en te bekij
ken in de natuur en hebben hebben onze posten bezocht .
Bij de waterpost waren de kwakende en springende groene kikkers en waterdiertjes een succes. Ook de scoutingmeis
jes hebben enthousiast meegekeken bij de plantenpost.
Na een bezoek aan de bomenpost liepen kinderen met een douglastakje onderweg die moeilijke naam te repeteren.
Het was letterlijk en figuurlijk een zonnige dag voor ons gidsen om op deze manier voor publiek de natuur onder de
aandacht te brengen.
En we hebben weer zin om met activiteiten van start te gaan……doe je mee???
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appelbloesem
foto: Gerard Lijten

Appelbloesem en een lieveheersbeestje Foto's: Gerard Lijten

