Praatkruid
Informatieblad van IVN Veldhoven Eindhoven Vessem
Herfst 2021

Bestuur
Voorzitter

Jos de Bruijn

06-37323770

jos.bruijn@kpnmail.nl

Secretaris

Gerard Lijten

040-2540904

ivn.vev@gmail.com

Penningmeester

Paul Olijslagers

040-2541790

paholijslagers@onsbrabantnet.nl

Ledenadministratie

Paul Olijslagers

06-38485115

paholijslagers@onsbrabantnet.nl

Leden

Paméla Freriks

06-21206899

pamela.freriks@upcmail.nl

Claudia Stoldt

06-41917390

claudia@detuinfluiter.com

Rein Kieviet

040-2530168

reinkieviet@chello.nl

06-20771867

Werkgroepen
Landschap en milieu
Natuurpaden

Dré Verhagen

040-2051929

dreoers@gmail.com

Cursussen

Jannie Landa

06-51403216

jannielanda1@gmail.com

Vogels

Heine van Maar

040-2534269

heine.vanmaar@planet.nl

Water

Tineke Lous

040-2544926

t.lous@hccnet.nl

Vlindertuin

José van Lieshout

040-2538271

josevanlieshout@kpnmail.nl

Documentatiecentrum

Harrie Kesseler

040-2532079

hpekesseler@gmail.com

Jeugd IVN

Heine van Maar

040-2534269

heine.vanmaar@planet.nl

Etje Hendrikx

040-2300815

etjehendrikx@gmail.com

Wandelroute netwerk

Rien de Schipper

06-51579996

rien.de.schipper@gmail.com

Tentoonstelling

Etje Hendrikx

040-2300815

etjehendrikx@gmail.com

Scholenwerk

Marian Kesseler

040-2532079

kesselermj@gmail.com

Publiek en Publiciteit

Gerard Lijten

040-2540904

gerard.lijten@planet.nl

Planten

Eugenie Verstegen

Vleermuizen

Dré Verhagen

040-2051929

dreoers@gmail.com

KLE

Thea den Otter

040-2532913

tdenotter10@kpnmail.nl

Kinderdoe

Petra van Leeuwen

040-2114070

petravleeuwen@upcmail.nl

Communicatie

Leny Westeijn

040-8795005

ivn.vev.communicatie@gmail.com

Duurzaamheid

Ellen van Beek

06-24537008

ellen.vbk@gmail.com

Gebiedsbeschrijvingen

Jos de Bruijn

06-37323770

jos.bruijn@kpnmail.nl

Insecten

Wil Janssen

040-2550242

wil_janssen@kpnmail.nl

eugenie.verstegen@gmail.com

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
Het beleidsplan van IVN Landelijk voor de komende jaren heeft als speer
punt samenwerking. Allereerst samenwerking tussen de landelijke organi
satie en de lokale verenigingen. Een goede zaak dunkt mij. We hebben er al
voorzichtig aan geproefd met een gezamenlijke activiteit in het kader van
de Landschapstriënnale. Binnenkort starten we met de aanpak van de edu
catie rond de nieuw aan te leggen Tiny forests in Eindhoven en wat later
in Veldhoven. Ik vind dat een goede formule. Je brengt de capaciteiten van
de professionals en die van de vrijwilligers bij elkaar en daar kan iets
moois uit komen.Met samenwerking wordt ook bedoeld het samen optrek
ken met bedrijven en andere organisaties. Ook daarin hebben we al wat er
varing. Ik noem ASML, maar ook de TU/e en de GGzE waar we al goede
contacten hebben. Wat ons betreft breiden we die contacten nog uit. Het is
namelijk een mooie manier om relatief eenvoudig meer mensen te berei
ken. Op korte termijn gaan we in ieder geval samen met IVN Zuid in ge
sprek met Airport Eindhoven om te bekijken hoe we daar onze boodschap
kunnen uitdragen. Op verzoek trouwens van Airport; ik ben benieuwd waar
ze op uit zijn.
Leuke plannen, die er ook voor kunnen zorgen dat ons netwerk wordt uit
gebreid wat ook beslist geen kwaad kan.
Ook samen
Voor het eerst sinds anderhalf jaar weer eens samen met de Vogelwerk
groep op stap geweest. Een lang weekend naar Drenthe, Groningen en het
oosten van Friesland. Veel vogels gezien, genoten van de landschappen en
uiteraard ook van elkaars gezelschap. Dit was een groot succes, met name
dankzij de voortreffelijke voorbereiding door Heine en niet te vergeten Jan
Koopsen voor het regelen van het ruime verblijf op Witterzomer.
Gelukkig zijn de covid-19 ontwikkelingen nu zodanig dat we weer meer
(samen natuurlijk) naar buiten kunnen.
Een actieve herfst met veel ‘buiten’ toegewenst
Jos de Bruijn

Inhoud
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Heksenkring en andere
spooksels
DRé VERHAGEN

Vreemde, giftige of enge verschijnselen in de natuur die vroeger niet werden begrepen, werden vaak aan duivels of
heksen toegeschreven.
Een heksenkring van paddenstoelen van dezelfde soort had te maken met heksen die ‘s nacht in kringen dansten. Een
paddenstoel is het vruchtlichaam van de eigenlijke zwam, die onder de grond groeit. Afhankelijk van de soort bestaat
die zwam uit kleurloze, wittige tot zwarte schimmeldraden die zich voeden met dierlijk of plantaardig (afval)materiaal.
Op de volwassen zwamvlok groeit, meestal in de herfst, de paddenstoel. De zwamvlok van sommige paddenstoelen
groeit vanuit een centraal punt langzaam onder de grond. Binnen de kring raakt de voedingsbodem uitgeput en ver
dwijnt de zwam, maar naar buiten toe groeit de zwam in alle richtingen voort en eens per jaar komen op de uiteinden
de paddestoelen vrijwel tegelijk uit de grond. Elk jaar een stukje verder, in een steeds groter wordende kring.
Heksenboleten zijn herkenbaar aan de buisjes aan de onderkant van de hoed in plaats van plaatjes, zoals bij de meeste
andere soorten. Veel boleten zijn eetbaar, zoals het bekende eekhoorntjesbrood. Heksenboleten hebben waarschijnlijk
hun naam gekregen, omdat ze maar beperkt eetbaar zijn of zelfs giftig. Ook de verkleuring van het vruchtvlees lijkt op
hekserij. Na het doorsnijden verkleurt het gelige vlees snel blauw. Eén soort boleet is ronduit giftig. Hij heeft een grote
hoed met een dikke geel/roze steel, die bij aanraking onmiddellijk grijs verkleurt: de satansboleet.
Dan heb je nog de duivelseieren, ook zo’n mooie naam. Het zijn vuilwitte bollen, waaruit de grote stinkzwam groeit:
een witte steel met een groene hoed. De penetrante aasgeur van de rijpe, slijmerige kop lokt vliegen aan, die de sporen
verspreiden.
Judasoor is een kraakbeenachtige trilzwam die op oude vlierbomen groeit. De naam volgt uit een legende, waarin ver
teld wordt dat Judas na het verraad zichzelf ophing aan een vlierboom.
Veel vriendelijker klinkt het elfenbankje. Deze zwam heeft zijn naam misschien gekregen door de mooie kleuren. Hij
groeit op dood hout.
Tot slot nog een voorbeeld uit de plantenwereld.
Een heksenbezem kun je aantreffen op de takken van berken. Het lijkt, alsof er een versleten bezem of een verlaten
vogelnest in de boom zit. De wilde groei wordt veroorzaakt door een zwam, waarvan de sporen tussen de schors te
recht zijn gekomen. Als de schors ergens een wond heeft of zacht is, kan de boom op die plek besmet raken. Een onge
woon groot aantal knoppen ontstaat, waaruit een hele takkenbos groeit. Vroeger dacht men dat zo’n berk bovenna
tuurlijke krachten had. Dat wordt nog versterkt, doordat in het voorjaar de heksenbezem eerder groen wordt en blaad
jes krijgt dan de rest van de boom.

Heksenkring Foto Dré Verhagen

4

Herfst 2021

Activiteiten
voor scholen
MARIAN KESSELER

Om de komende tijd met de leerlingen leuke (buiten) acti
viteiten uit te voeren, stellen wij het volgende voor:
Voor groep 1-4: Wij gaan op ontdekkingsreis, voor groep
5-8: Groei mee met je boom.
Deze projecten zijn het hele jaar door te gebruiken. Er kan
op elk moment mee gestart worden.
Beide projecten zijn rondom de school uit te voeren als er
bomen in de buurt zijn.
Voor de kinderen van groep 1 -4 is een ontdekkingstocht
uitgewerkt om het hele jaar door te gebruiken. Met hun
ogen, oren, neus en handen kunnen kinderen heel veel
gewone, leuke en bijzondere dingen in de natuur ontdek
ken en beleven.
De leerlingen van groep 5-8 kiezen per tweetal of een
groepje een boom in de buurt van de school. De kinderen
gaan waarnemingen doen aan de boom. Het is handig als
er regelmatig in de klas een ‘boommoment’ is, waarop de
kinderen hun verhalen over hun boom kwijt kunnen. Met
behulp van werkbladen en zoekkaarten komen de kinde
ren steeds meer te weten over hun boom.
Ook is er nog steeds de mogelijkheid om de interactieve
tentoonstelling voor gr. 5-8 over klimaatverandering te
bezoeken in ons gebouw: d’n Aard, Ariespad 5 in Veldho
ven. De tentoonstelling heet: Klimaatverandering: wat
doe jij eraan?
Zelfstandig werken de kinderen aan opdrachten en maken
hun eigen ecologische voetafdruk. Wij zorgen voor een
begeleider. Informatie en reserveren bij etjehendrikx@g
mail.com
Van 24 september t/m 6 oktober 2021 zijn weer de jaar
lijkse bodemdierendagen voor de groepen 1 t/m 8 van de
basisschool.
Vraag vóór die tijd de informatie aan op www.bodemdie
rendagen.nl en doe mee!
Het is de bedoeling dat de opdrachten, behorende bij de
bodemdierendagen, uitgevoerd worden in de bebouwde
kom, bijvoorbeeld rond de school of in een park.
In september, oktober en november is er voor de groepen
6 t/m 8 de mogelijkheid om mee te helpen met bosonder
houd bij de Vlasroot. Aanmelden bij Etje Hendrikx: etje
hendrikx@gmail.com

Egels in de tuin
JOHAN VAN ZIJLL LANGHOUT

Heb je last van slakken in de tuin? Neem een egel!
Elke nacht komt vanuit het gemeenteplantsoen een egel
onze tuin bezoeken om zich te goed te doen aan o.a. de
slakken.
Hoe ben ik dat te weten gekomen?
Ik heb een wildcamera in de tuin gezet en ontdekte dat
een egel ieder nacht terug komt om een aantal keren een
rondje in de tuin te maken.
En opmerkelijk: mijn aantal slakken slinkt. Zelfs aan de
hosta’s is weinig vraat te zien.
Nu is de vraag natuurlijk: hoe kom ik aan een egel?
Allereerst moet je zorgen voor een natuurvriendelijke tuin
met niet teveel grind en tegels. Wat struiken en verstop
plekjes en de egels komen vanzelf.
Egels zijn vooral slakken - en insecteneters. Geef absoluut
geen melk. Kattenbrokjes vinden ze ook lekker. Je ziet aan
de uitwerpselen (zwart, cilindervormig, glinsterend, aan
een kant puntig, 3-4 cm lang) of er egels rondlopen. Ze
leggen elke nacht best grote afstanden af, waarbij ze
wegen oversteken. Ze denken dat hun stekels ze bescher
men. Meer aandacht voor onze egels!

De contactpersonen van de scholen krijgen in september
een mail, waarin bovenstaande activiteiten vermeld staan.
Als Scholenwerkgroep gaan we verder met het zoeken
naar de behoeften, die de scholen hebben wat betreft het
natuuronderwijs en hoe we hen daarmee kunnen helpen.
Op onze website ivn.nl/vev vindt u ook al onze andere
projecten. Voor vragen over de projecten kunt u altijd
contact met ons opnemen.(ivn.vev@gmail.com)

IVN Veldhoven Eindhoven Vessem
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Lang vogelweekend in Drenthe
GERARD LIJTEN

Het zijn de laatste dagen van juli, begin augustus. Eindelijk is het weer zo ver: met een groep gelijkgestemden op pad
om vogels waar te nemen. En niet zo maar een dagje, maar een lang weekend, vier dagen. Na anderhalf jaar “droog
legging” staat iedereen te popelen om weer samen de omgeving af te speuren naar zeldzame, bijzondere en algemene
vogelsoorten. En om van elkaar te leren; kennis en ervaring doen we zo grotendeels in het veld op.
Noord-Nederland is de bestemming, vanuit een 20-persoons huisje in een vakantiepark vlakbij Assen als uitvalsbasis.
Met 11 deelnemers (8 mannen en 3 vrouwen), allemaal volledig gevaccineerd, is er daarmee voldoende ruimte om de
laatste twijfels weg te nemen. Alleen nog het vervoer, dat wordt een compromis van duurzaamheid, kosten en veilig
heid: 4 auto’s met een vaste bezetting.
Vrijdag 30 juli
Om klokslag 9:00 uur vertrekken we bij D’n Aard. Zoals gewoonlijk is het hele weekendprogramma weer zorgvuldig
voorbereid door Heine. De eerste stop is Houten, waar zich al enige tijd een dwergaalscholver zou ophouden. Maar he
laas, niet te vinden. Die zou, volgens waarneming.nl, een paar kilometer terug aan het vissen zijn, dus daar naartoe. Bij
aankomst bleek de vogel echter al weer gevlogen en wij besluiten onze reis te vervolgen. Misschien een tweede poging
op de terugweg maandag?
We vervolgen de reis naar het Dwingelderveld - Oost, waar we grauwe klauwieren zien. Dan de zuidzijde met 2 vlie
gende kraanvogels, 2 zwarte ooievaars, lepelaars en boomvalken. Daarna door naar het Fochtelooerveen, waar een re
genbui ons weerhoudt van een wandeling naar de uitkijktoren. Schuilend in de schuur bij het infocentrum horen en
zien we, tot onze verrassing, een natte, maar zeer actieve vliegenvanger. We twijfelen tussen grauwe en juveniele
bonte, maar foto’s bevestigen dat het de eerste is.
De eerste dag zit er dan op en we rijden naar het vakantiepark, waar we ons installeren in de zeer ruime slaapkamers.
Met een goed gevulde maag (heerlijke wraps, klaargemaakt door Erwin) verzamelen we alle waarnemingen van die dag
en proberen we een, voor ieder aanvaardbare, tijd te bepalen om de zaterdag te beginnen.

Bruine kiekendief

Watersnippen

Zaterdag 31 juli
Opstaan om 7:00 uur en na het ontbijt naar het Lauwersmeer. Aan de zuidzijde, op de uitkijkbult, zien we veel bruine
kiekendieven en een juveniele slechtvalk op de oever. Verder 2 vechtende grote zilverreigers in het water. Dan naar de
oostzijde, het Jaap Deensgat met watersnip, nog voerende boerenzwaluwen, havik en roerdomp in de vlucht. Daarna
ook de westzijde met in Ezumakeeg heel veel steltlopers waaronder groenpootruiter, zwarte ruiter en flinke aantallen
kemphaan. Daarbij het meest mannetjes, die meteen na de paring terugkomen uit het broedgebied en de rest aan de
vrouwtjes overlaten. Ook ongeveer 10 krombekstrandlopers.
Op de terugweg steekt er plotseling een auto de voorrangsweg over en kan de voorste van ons een aanrijding niet meer
voorkomen. Gevolg: beide auto’s total-loss, maar, wonder boven wonder, geen gewonden, wel enorm geschrokken.
Gelukkig betreft het een lease-auto en staat er, drie uur na het ongeval, al weer een vrijwel nieuwe auto voor de deur.
De pizza’s smaken om half negen, wat later dan bedoeld, dan ook prima.
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Zwarte ruiter

en de vogelaars

Zondag 1 augustus
De dag begint met regen. Toch maar een tweede poging Fochtelooerveen, waar we aan de zuidzijde een adult en juve
niele kraanvogel in het weiland ontdekken. In het noorden klaart het op, dus passen we de planning aan. Eerst Pekela
met de zandafgraving Heeresveld met lachstern, voor velen een nieuwe soort. Dan naar de Coenraadpolder voor de kie
kendieven die we echter nauwelijks zien. We horen de roep van de kwartel, vrijwel “onder” onze voeten. Maar die blijft
echt onvindbaar. Daarna de Breebaartpolder aan de Dollard met, vanuit de kijkhut, veel steltlopers op korte afstand.
Zwarte ruiter, bonte strandloper, groenpootruiter en veel kluut. Als laatste de hele polder afgezocht naar kiekendieven,
maar zonder succes. Dan maar een frietje gaan eten en daarna nog naar Nieuwe Statenzijl met o.a. goudplevier en ver
volgens terug naar ons onderkomen.

Jonge buizerd

Oeverloper

Maandag 2 augustus
De laatste dag, dus inpakken en het huisje “veegschoon” opleveren. Dat dweilen daar ook bij hoort, was een onaange
name verrassing. Opnieuw het Fochtelooerveen. In uitkijktoren “De Zeven” kunnen we, op grote afstand, 2 slangena
renden, een wespendief en maar liefst 12 kraanvogels onderscheiden. Een paar toevallige bezoekers kunnen meegenie
ten door de aanwezige telescopen. Tenslotte de Onnerpolder, ten zuiden van Groningen met witgatjes, 12 cirkelende
ooievaars en witwangsterns.
Dan zit het erop, één auto rijdt nog even langs Houten, de andere meteen naar Veldhoven.
Terugkijkend was het een zeer geslaagde vogeltrip: prima accommodatie, uitstekend weer, veel soorten gezien (109) en
weer erg genoten van het samen beleven van een gemeenschappelijke passie: vogels kijken. Met dank aan Heine voor
het initiatief, het programma en het delen van zijn kennis; aan Jan voor het regelen van de huisvesting en de finan
ciën; aan Anne-Marie, Jos, Wil en Jan voor het chaufferen en aan alle deelnemers voor de gezelligheid.
Ik kijk al weer uit naar de volgende gelegenheid!

IVN Veldhoven Eindhoven Vessem

7

Wandeltip: Soeterbeek
HEINE VAN MAAR

De wandeling loop je op de grens van Eindhoven en Nue
nen. Het is opnieuw het Dommeldal dat ons trekt en dit
gedeelte is op Nuenens grondgebied niet erg bekend,
maar erg mooi. Zoals je kunt verwachten heb je weer
schoenen nodig die niet bang zijn van modder.
Je kunt bijvoorbeeld starten in Nederwetten. Dit dorp
heeft horeca naast de kerk, handig als je na de wandeling
uitgeput neerploft voor een kop koffie. Je parkeert daarom
bij de kerk.
Je loopt dan een klein stukje door het dorp in noordwes
telijke richting en bereikt de Oude toren van Hooidonk uit
de 15e eeuw aan de Dommel. Er is ook een knoeroude wa
termolen maar die ligt iets noordelijker richting Son. Daar
komt het pad niet langs.
Een brug leidt vanaf de Oude toren over de Dommel en je
maakt kennis met Bokt waar het beekdal nog onaangetast
is. Volg de Dommel een klein stukje naar het noorden en
ga dan Bokt in en volg de route, je bent nu in Eindhoven,
de Dommel is de grens.
Geniet van de natte wildernis. Bevers hebben de Dommel
ontdekt en maakten er een burcht, die heel goed verscho
len ligt op een eiland in de beek. In de avondschemering
zou je ze met hun jongen kunnen zien.
Vanuit het beekdal kom je langs Vaartbroek, hier is het
drukker. Verder naar het zuiden kom je in het bos en moet
je een stuk verharde weg volgen, de Soeterbeekseweg, die
de Dommel kruist.
Veel geschiedenis hier, uit de oorlog maar ook van de fa
milie Smits-van Oyen die het landgoed al sinds enkele
generaties bewoont. Vroegere bewoners ontdekten dat
deze plek wat hoger ligt en niet overstroomt. Ideaal om er
te gaan wonen. Eerst als klooster, wat weer is afgebroken,
later als chic restaurant en vervolgens als landgoed. Het is
helaas niet opengesteld.

Je loopt wat verder over de verharde weg en kan dan op
een zandpad het oostelijke beekdal van de Dommel in. Je
loopt nu naar het noorden in de gemeente Nuenen. Het is
hier veel rustiger.
Loop tot een markeringspaal van het waterschap en ga
linksaf het gebied de Rietmussen in. Staatsbosbeheer
heeft het in bezit en beheert de kletsnatte schraallanden.
Prachtige natuur hier. Let maar eens op de spechten, er
komen 5 soorten voor.
Het laatste stuk van de route loopt over landbouwgrond
op een geimproviseerd paadje. Het oorspronkelijke pad is
door een boer bij zijn grond getrokken. Zo kom je terug in
Nederwetten. Ik schat dat de wandeling ongeveer 10 km is
en ruim 2 uur in beslag neemt. Veel plezier!
Ree Foto Gerard Lijten
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Uitleg fietsfolder
*
*
*
*

Haal de twee middelste pagina's uit het Praatkruid
Knip beide pagina's over de vouw door
Vouw de vier A-viertjes door midden en leg ze in elkaar als een boekje
Veel fietsplezier

IVN Veldhoven Eindhoven Vessem
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De herfsttuin
JANNIE LANDA

We willen graag dat het nog even duurt, maar dan komt
de herfst er toch aan. Nu bestaat er een tuinverhaal dat de
tuin winterklaar gemaakt moet worden, alsof het de na
jaarsschoonmaak betreft. En wat zien we gebeuren? De
tuin wordt ‘schoongemaakt’, weg met die resten van
planten, weg met al dat blad. Willen we onze tuin dier
vriendelijk onderhouden en met de natuur mee tuineren,
dan is het hoogste tijd om te stoppen met deze vreemde
gewoonte.
Vallend blad
De bladeren van bomen en struiken verkleuren waardoor
je tuin een spectaculaire gedaanteverwisseling kan krij
gen. De oorzaak van die kleurverandering is dat er steeds
minder zonuren zijn; het bladgroen verdwijnt, de onder
liggende kleuren komen tevoorschijn en uiteindelijk
wordt het blad afgeworpen. Hoewel de zon steeds lager
staat, komt er licht in de tuin nu de bomen hun blad ver
liezen.

Bladgoud sparen
Wat kan je met al die bladeren doen? Als je de bladeren in
de tuin laat liggen tussen de planten, dan heeft dat veel
voordelen. De bodem erodeert veel minder, je legt een
soort warm dekentje over de bodem en je creëert een
mooie schuilplaats voor insecten en andere bodemdieren.
De wormen verwerken de bladeren tot goede mest. In het
voorjaar zijn de bladeren bijna vergaan. Restanten kan je
wat opzij leggen zodat de eerste voorjaarsbloemen weer
mogen excelleren. Heb je te veel blad, dan kun je het blad
in een zak stoppen. Doe er wat water bij, prik een paar
gaatjes in de zak en leg de zak in een verborgen hoekje in
de tuin. Langzaamaan krijgt je heel vruchtbare compost.
Bladeren worden tot humus, zoals we zien in de bossen.
De bladeren kunnen ook in een compostvat of op een
composthoop. Welke methode je ook kiest, als je de bla
deren teruggeeft aan je tuin hoef je minder compost aan
te schaffen. Je zorgt voor een mooie kringloop; bespaart
een ritje naar het tuincentrum en de groenbak hoeft min
der geleegd te worden. Egels overwinteren graag in een
hoop van bladeren. Ze maken er een holte, rollen zich op
en gaan met winterslaap.
Vooral lindebomen leveren superblad. Heb je erg veel blad
van bomen met veel looizuur in de bladeren, zoals eiken,
dan is het verstandig om niet al te veel blad in de tuin
terug te brengen. De groenbak is dan een goed alternatief.
Haal het blad wel van je gazon en geef het ergens anders
een plekje in de tuin. Heb je geen bomen in de tuin? Ge
bruik dan het blad van bomen in de straat.

Egel

Herfstkleuren
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Plantenresten laten staan
Maar waarom zou je de silhouetten van de planten niet
laten staan? Vogels kunnen er lekker tussen ritselen; ze
pikken de laatste zaadjes eruit en insecten proberen er
tussen te overleven. Laat zo lang mogelijk bloeiende plan
ten staan, dat levert mooie plaatjes op als er rijp op ligt.
De laatbloeiende hedera (klimop) mag in een herfsttuin
natuurlijk niet ontbreken. Na de eerste nachtvorst gaan
sommige planten er wel heel erg suffig bijstaan. Die kan
je natuurlijk kort knippen, maar dan hoef je toch niet de
hele tuin aan te pakken? Snoei zo min mogelijk vaste
planten in de herfst, maar wacht daar mee tot in het
voorjaar.
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Bollen planten
Het wordt langzaam aan weer tijd om bloembollen aan te
schaffen. Denk alvast aan de bijen en hommels die op
zoek gaan naar stuifmeel en nectar na een winterslaap. De
eerste bloeiende planten zullen weer volop worden be
zocht. Bollen die niet bespoten zijn met chemische mid

De Lage
Velden/ het
Molenbroek
HARRIE KESSELER

Krokus

Computers
GERARD LIJTEN EN PAUL OLIJSLAGERS

Net als in 2019 en 2020 heeft de plantenwerkgroep ook dit
jaar de planten in De Lage Velden/ het Molenbroek geïn
ventariseerd en wel op 11 augustus jl.
Dit gebied, gelegen aan de Kleine Beerze te Vessem, was
lang geleden een moerasgebied. Met de grote ontgin
ningsgolf in Nederland is De Lage Velden/ het Molenbroek
destijds heringericht als landbouw/ weidegebied.
Nu wil men er weer een weidevogelgebied van maken en
is een deel uitgediept, zodat er in natte perioden een on
diep meertje ontstaat. Ook is er rond dit weidedeel een af
rastering met schrikdraad geplaatst tegen predatie van o.
a. de vos.
Met prachtig weer trokken we het gebied in. Al snel kon
den we een flink aantal planten noteren. Toen het wat
warmer werd, kregen we gezelschap van o.a. sprinkha
nen, libellen en vlinders. De koninginnenpages vielen
daarbij het meest in het oog.
Met 96 soorten hadden we een rijke oogst. Wim noteerde
de namen weer. De lijst is op te vragen bij de planten
werkgroep.
Het was weer een genot om met de groep van de natuur te
genieten.

Recent is het computersysteem in D’n Aard verbeterd,
zowel in de grote zaal als in de Haagwinde. Hieronder een
overzicht van de aanpassingen.
Grote zaal
De harde schijf in de PC is vervangen door een solid state
disk en veel overbodige (hulp)programma’s zijn verwij
derd.
De computer is nu bedraad aangesloten op het netwerk.
Zowel bij opstarten en gebruik (internet) is deze nu een
stuk sneller. Er is een extra wifipunt geïnstalleerd (met ID
“Grote Zaal”, wachtwoord bij de PC). De nieuwste versie
van Microsoft Office is geïnstalleerd.
Haagwinde
De oude desktop-PC is vervangen door een mini-PC met
nieuwe monitor maar wel een heel stuk sneller. Ook hier
is de nieuwste versie van Microsoft Office geïnstalleerd.
Aanwijzingen voor gebruik hangen er bij.
De beamer kan niet meer aangesloten worden en is ver
wijderd. In de plaats daarvan willen we een grote
flatscreen (TV of monitor) plaatsen. Wie heeft er één over,
liefst 100 cm of groter?

Koninginnenpage Foto Harrie Kesseler
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De Klotputten: voorbeeld van
een veranderend landschap
JANNIE LANDA

Een wandeling in dit gebied is mooi in alle jaargetijden. Onderstaande foto’s zijn gemaakt in de zomer van 2021.
Dommel
Vanaf de voetgangersbrug over de Dommel, die de High Tech Campus in Eindhoven verbindt met de weg die langs de
Heliconschool loopt, heb je een prachtig uitzicht over de Dommel, die hier door het gebied de Klotputten loopt. De
Dommel, die ontspringt in de buurt van Peer In België, zorgt voor het beeklandschap.
Neem je de volgende voetgangersbrug bij de stuwen, dan wordt duidelijk dat een deel van het water wordt afgevoerd
naar het Beatrixkanaal, richting de Maas, zodat Eindhoven droog genoeg blijft.

Dommel

Stuwen met bruggen over de Dommel

Het Dommeldal heeft niet voor niets de benaming Natte Natuurparel gekregen. Dit gebied verdient en krijgt bescher
ming door zijn unieke landschappelijke kwaliteiten en ecologische potentie. Rond 2010 is dit gebied heringericht en
kreeg de Dommel zijn huidige meanderende vorm. De kwaliteit van dit water is helaas nog niet super, maar al veel
beter dan pakweg 20 jaar geleden.
Loop over het hoger gelegen kiezelpad en neem vervolgens het smalle pad, dat langs de Dommel loopt. Hier zie je al
lerlei planten die van natte voeten houden, zoals koninginnenkruid en het blijkt door de hoeveelheid regen die dit jaar
is gevallen een goed bramenjaar te zijn.

Pad langs de Dommel

IVN Veldhoven Eindhoven Vessem

Volop bramen
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Intussen zie je misschien sporen van de bever en hoor je de rietvogels. In de Dommel zie je tussen het riet door dat er
stobben zijn aangebracht, waardoor planten zich hier kunnen vestigen en waar een bijzonder biotoop voor waterdieren
ontstaat.
Iets verderop kom je uit bij de zandvang en de grijper.
De Dommel voert zand, plantenresten en afval mee. Om nu te voorkomen dat de Dommel hierdoor dichtslibt is er een
zogenaamde zandvanger aangebracht. Een grijper houdt het groen en afval tegen. In een breed waterbassin erachter
kan het slib bezinken. Om de 10 jaar wordt het slib in de zandvang afgegraven. Dit is in najaar 2020/voorjaar 2021 ge
beurd. Het gevolg van deze aanpak is dat de Dommel goed door blijft stromen.

Stobben in de Dommel

Grijper

Over de brug met de slagboom reed vroeger een treintje. De zware ondersteuningsbalken met klinknagels zijn nog
zichtbaar.
Als je vanaf deze brug bij de grijper terugloopt richting de A2, pak dan de rechter afslag bij een bankje en het bord van
de waterzuivering.
Nu loop je over het wat hogere deel van het beekdal, eerst tussen bosjes en vervolgens langs de voormalige akkers. De
oude kavelstructuur met sloten is nog goed te zien. De sloten waren nodig om de landbouw mogelijk te maken. In het
inrichtingsplan van 2010 zijn deze sloten merendeels gehandhaafd, omdat er immers nog steeds kleine landbouwak
kers waren voorzien. Door deze akkerbouw bleef er veel stikstof in het gebied, waardoor natuurontwikkeling beperkt
mogelijk was. In de sloten kun je goed het kwelwater zien: een teken dat het water hier vanuit ondergrondse lagen
omhoog komt.
Voorbij het bosje, aan de linkerhand van het pad zie je een hooiveld waar prachtige stroken wilde bloemen staan. Hier
zie je nog goed dat hier ondiepe sloten liggen.
Het hooiland heeft na de afgelopen warme en droge zomers nu een erg nat jaar achter de rug. Voor de beheerder van
dit gebied is dat een opgave. Het is nu zo nat dat maaien (en afvoeren) in augustus nog niet mogelijk is. Door de vele
regenval het afgelopen jaar is de plantengroei overdadig, maar dat geldt ook voor het Jacobskruiskruid, dat handmatig
wordt verwijderd uit het veld. Als men dit niet zou doen, dan is het hooi onbruikbaar voor het vee.

Kwelwater bevat veel ijzer
Jacobskruiskruid
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In het gebied liggen een aantal paddenpoelen. Hier leeft o.a. de alpenwatersalamander.
Waterwingebied
Naast het afvoeren van het water via de Dommel, is het gebied als drinkwatervoorziening belangrijk. Brabant Water
heeft hier onlangs nieuwe waterputten gemaakt. Als je richting de snelweg kijkt, zie je ze liggen. Het water wordt uit
grote diepte omhoog gepompt en de kwaliteit wordt continu gemonitord.
Natuurontwikkeling
Intussen is de akkerbouw opgeheven. Er wordt nu alleen gehooid voor veevoer door de eigenaar van de Genneper
Hoeve, die de natuur goed in de gaten houdt. Nieuwe stikstofuitstoot is nu heel beperkt, waardoor Brabantwater kan
sen ziet voor verdere natuurontwikkeling in het gebied. De provincie Noord - Brabant, de gemeente Eindhoven en Wa
terschap de Dommel zijn enthousiast.
Voor het hoogste deel richting de A2 zou mogelijk wat heide kunnen worden ontwikkeld. Een aantal voormalige land
bouwkavels kunnen worden afgeplagd om deze rijkere grond te verarmen, zodat bijzondere planten een kans krijgen.
Ook zou het hele gebied wat opener gemaakt kunnen worden, hetgeen wel betekent dat er wat bomen gaan verdwijnen.
Als je het gebied verlaat, loop je terug over de hogere dijk met kiezels. Links zie je een laaggelegen grasland met veel
zeggen. Dit zou zich verder kunnen ontwikkelen tot een blauw grasland. De tijd en voldoende regen doen hier het werk.
Hier bloeien nu al bijzonder zeggesoorten.
Veranderend landschap
Ooit was de Klotputten een moerasgebied. In de jaren ‘70 werden hier huizen gebouwd en werd Gestel ‘ontgonnen’. De
autosnelweg zorgde ervoor dat het gebied werd doorsneden en daardoor versnipperde het. Het gebied, waar nu de Ha
nevoetvijver ligt, is afgegraven en deze grond is gebruikt voor de aanleg van de A67. Dit had tot gevolg dat er een plas
kwam, waar nu gevist wordt door hengelaars, maar waar ook een aalscholverkolonie verblijft.
Terwijl het gebied toch nog niet zo lang geleden is heringericht en er al een aantal belangrijke aanpassingen zijn ge
daan, zoals het saneren en laten meanderen van de Dommel, is er veel voor te zeggen om de natuurparel tot verdere
natuurontwikkeling te brengen. Het is heel interessant om te volgen wat de aanpassingen voor gevolgen gaan hebben
voor het totale landschap en de flora en fauna. Maar kijk tijdens de wandeling vooral ook naar de al bestaande kwali
teit, de Dommel met haar oevers, de stroken waar volop bloemen staan, waar vlinders rondfladderen en naar het lager
gelegen grasland.

Bloemrijk grasland
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Agenda van
activiteiten
voor publiek
GERARD LIJTEN

Logo wandeling Foto Jos de Bruijn

Opening
Breinpad op de
Grote Beek
JOS DE BRUIJN

Op 27 juli zijn enkele van onze bestuursleden aanwezig
geweest bij de opening van het eerste stuk van het Brein
pad op het landgoed de Grote Beek. De GGzE die dit land
goed in eigendom heeft wil met dit pad dat langs bos, na
tuur, gebouwen en kunst gaat het menselijke brein posi
tief stimuleren. Dit in de verwachting dat mensen er in
spiratie, rust of aanzet tot activiteit vinden.
In herstelervaringen wordt steeds duidelijker dat natuur,
buiten zijn, beleven, geuren en natuurlijke geluiden, een
helende werking hebben. De GGzE streeft ernaar om in
haar gebouwen, wijze van ontvangst en de buitenomge
ving, die helende principes uit te werken en langdurig te
borgen.
Het terrein is er dus nadrukkelijk niet meer alleen voor de
patiënten en inwoners van de GGzE maar staat voor een
aanzienlijk deel open voor het publiek.
Wij waren uitgenodigd omdat IVN VEV de laatste jaren
publiekswandelingen op het terrein houdt waarin ook de
historie en het landschap worden belicht. Wandelingen
met als onderwerp de amfibieën geven we al langere tijd.
De reacties van onze wandelaars zijn zonder uitzondering
positief. Meerdere mensen die al jaren in de buurt wonen
toonden zich verrast over het terrein en onze verhalen.
Hierbij nog eens een aanmoediging aan iedereen om er
eens te gaan kijken. Op de IVN routes app staan een twee
tal wandelingen op de Grote beek opgenomen.
Ook hebben we weer een publiekswandeling gepland
staan op zaterdag 30 oktober. Wij hopen u daar dan te
zien.
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Hieronder de voorlopige planning voor september-okto
ber-november.
Omdat er altijd nog wat kan wijzigen i.v.m. corona is alles
onder voorbehoud.
Kijk voor de actuele situatie op ivn.nl/vev.
Zaterdag 11 september 7.00 - 18.00
Thema: Vogelexcursie naar Zeeland en Zuid Holland
verzamelen bij d'n Aard om 7.00 uur.
aanmelden via heine.maar@planet.nl of 0402534269
Zondag 26 september 14.00 – 16.00
Thema: Zaden en vruchten
Locatie: Park Vogelzang
Startpunt: Hoek de Sitterlaan – Andromeda, Veldhoven
Zondag 10 oktober 10.00 – 12.00
Thema: wandeling
Locatie: Aanschotse beemden
Startpunt: Einde Toledolaan, Eindhoven
Zondag 10 oktober 10.00 – 12.00
Thema: Herfst
Locatie: Park Meerland
Startpunt: De Hangar, Eindhoven
Zondag 17 oktober 14.00 - 15.30
Thema: Herfst
Locatie: Woonpark Eckartdal
Startpunt: Nuenenseweg 1, Eindhoven
Zondag 24 oktober 10.00 - 12.00
Thema: Herfst
Locatie: Eckartsebos
Startpunt: Waterzuivering, Eindhoven
Zaterdag 30 oktober 10.00 - 12.00
Thema: Landschap en historie
Locatie: De Grote Beek
Startpunt: de tuin, Eindhoven
Zondag 31 oktober nog niet bekend
Thema: Paddenstoelen
Locatie en startpunt nog niet bekend op het moment van
druk
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Zomerimpressie vlindertuin

Foto José van Lieshout
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Insectenwerkgroep inventariseert de bloembezoekers in de berm van de Heerbaan en de Oersebaan Foto Marian Kesseler

Vogelaars in actie Foto Gerard Lijten

