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Jaarverslag 2020 – IVN Laarbeek
Dit jaarverslag is een weergave van het reilen en zeilen van de groep vrijwilligers in Laarbeek
die zich inzetten om « Mens en Natuur » dichter bij elkaar te brengen. Zij dragen het IVN een
warm hart toe. Door de drempel laag te houden, proberen we zo veel mogelijk mensen met
onze cursussen en activiteiten te bereiken. De samenwerking met andere natuurorganisaties,
gemeente, waterschappen is erg belangrijk.
2020 was een vreemd jaar ivm de coronapandemie Hierdoor zijn vanaf maart veel bekende
IVN activiteiten niet meer doorgegaan.
IVN Laarbeek had in 2019 een ledenaantal van
262 en 25 jeugdleden.
Distributie: (Coördinator Hetty Lemmens)
Distributie van het boekje en eventuele
andere post voor alle leden vindt plaats door
de werkgroep.
De boekjes worden door Editoo naar Hetty
Lemmens gestuurd. Hetty zorgt dat de
bezorg(st)ers in Beek en Donk, Lieshout en
Mariahout hun boekjes ontvangen en
verzorgt verzending naar de postadressen en
mailabonnementen.
In 2020 hebben de volgende mensen de
distributie verzorgd van De Bimd:
Aarle-Rixtel: Maria Krijnen, Francine Janssen
en Hetty Lemmens
Beek en Donk: Joke Kuijpers, Sylvia van
Gisteren en José Vereijken
Lieshout: Arnoud van de Kam
Mariahout: Jan Bijnen
Verspreiding naar de verdelers: Hetty Lemmens
Postadressen: Hetty Lemmens
Mailadressen: Hetty Lemmens
De jeugd-IVNertjes krijgen ook een boekje en die adressen worden door de leiding
doorgegeven aan het secretariaat.
Tevens worden de boekjes en eventuele andere informatie op de website geplaatst.
Interieurverzorging: (coördinator Antoinette van Bree)
Gedurende het jaar 2020 is Antoinette na genoeg elke woensdagochtend in de Bimd geweest
om samen met anderen het gebouw schoon te houden.

Marleen Verboven
Trentstraat 23
5741ST Beek en Donk
Tel 0492 381165
secretaris@ivnlaarbeek.nl

Iedere week worden de toiletgroep en de keuken schoongemaakt. De zaal wordt gezogen en
opgeruimd. Artikelen die ik tegenkom probeer ik zoveel mogelijk op te ruimen.
Dit alles doe ik met veel plezier.

Gebruik gebouw (Coördinatie Ben van Noordwijk)
Hieronder volgt een overzicht van de activiteiten die in het jaar 2020 in het IVN-gebouw
hebben plaatsgevonden.
Ondanks de coronatijd is er toch nog een aantal keren gebruik gemaakt van het gebouw
De gebouwagenda staat in het mailadres:
debimd@ivnlaarbeek.nl. Ben van Noordwijk en Hetty Lemmens hebben een paswoord. Indien
nodig kan men bij hen iets opvragen.

1. Boomplantdag/NL Doet: 254 personen.
2. IVN algemeen: 73 personen.
3. Werkgroepen: 916 personen.
4. Extern/cursussen: 116 personen.
Deze lijst is misschien niet helemaal compleet.
Proberen volgend jaar de gegevens preciezer te noteren en door te geven.
Het totaal aantal bezoekers van de Bimd in 2020 is 1359 personen (2019 was dat 3861),
waarvan 214 kinderen (2019 was dat 556)
Dit betreft georganiseerde evenementen (boomfeestdag), verbouwing, werkgroepen,
cursussen, en andere activiteiten.

Catering: (Coördinator Antoinette van Bree)
De boodschappen voor de catering en het verzorgen van het interieur in De Bimd wordt
gedaan door Antoinette van Bree.
Het zou wel fijn zijn als degene die iets mist of constateert dat iets op is, dit via de mail even
laat weten zodat er op tijd boodschappen gedaan kunnen worden. Haar mailadres is:
acmvanbree@gmail.com
Wat betreft de catering zorgt Antoinette voor de nodige koffie, thee etc.
Bier, wijn en frisdrank worden steeds aangevuld.
Zijn er evenementen dan is er steeds goed contact met de evenementengroep over de inkoop.
De afdracht van consumptiegelden gaat prima via de enveloppen in de brievenbus.
Op het eind van het jaar wordt een financieel overzicht gemaakt van de kosten en de baten en
afgedragen aan de penningmeester
Helaas kan er dit jaar niets afgedragen worden, omdat door de coronacrisis geen
bijeenkomsten – verhuur en bijeenkomsten van de imkervereniging hebben plaats gevonden.
Al deze activiteiten zorgen voor inkomsten. Op naar een beter jaar.
Dank voor de medewerking. Samen houden we het gezellig!!
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Onderhoud gebouw. (Coördinator Ben van Noordwijk)
In 2019 zijn de voorkant en de kopgevels van het gebouw de Bimd grondig aangepakt. Aan de
zijkant werd een buitentrap geplaatst naar de zolder en er werden nieuwe ramen geplaatst aan
de voorkant. De buitenwanden werden met grote planken gepotdekseld. Hierdoor kreeg het
gebouw een stoer uiterlijk en het heeft meteen een isolerende werking.
In 2020 is begonnen aan het invalide toilet. Op
schilderwerk en afmontage is dit gereed. Van de
achterwanden zijn de frames allen gezet en de
buitenkant is beplaat .
Helaas is de bouw een aantal keren stop gelegd ivm
Corona regels. Daardoor is er flinke vertraging
gekomen in de verbouwing.
De zaal is voorzien van een centrale afzuiging, zodat
de lucht in het gebouw 10 keer per uur ververst via
het plafond, er is hierdoor enige geluidsdruk, maar
met 40 DB [ rustig kantoor geluid] is dit geen
probleem.
IVN

De keuken-uitbreiding is van wanden en dak voorzien,
het terras is geheel vlak gelegd en van nieuwe tegels
voorzien, de gratis tegels zijn op diverse plaatsen
opgehaald met een aantal vrijwilligers.
Ook het gratis ophoogzand is door vrijwilligers op
diverse plaatsen in de regio opgehaald.
Het hemelwater afvoer van het glazen dak is in orde gemaakt. Er zijn een groot aantal
materialen verzameld voor het verder afbouwen. Nu wachten tot er weer wat meer mag.
Het geld voor de verbouwing is een heel eind op. We zullen dus toch nog moeten zoeken naar
nieuwe geldbronnen.
Natuurwerkgroep „DE BIMD”: (Coördinator Gerrit Post)
Jaarverslag 2020 van de Natuurwerkgroep, „DE BIMD”!!
De eerste twee en halve maand van het jaar ging voorspoedig met het onderhoud van de
houtwal achter op het perceel nabij de poelen. Deze op de nieuwe wijze gesnoeid
hetgeen inhoud snoeien in een A vorm zodat er altijd een begroeiing met ondergroei
aanwezig blijft voor de vogels en insecten.
De knotbomen hadden we nog even laten staan voor NL-Doet daar er een klas van Helicon
opleiding langs zou komen om te helpen, echter toen kwam Corona en alles stond stil.
Met het gevolg dat we een achterstand hadden met het knotten, gelukkig konden we dit in
het najaar met NL Doet toch nog inhalen.
We zijn gewoon verder gegaan met een beperkt aantal personen op de woensdagochtend
met buiten samenkomst en koffie drinken, nu was dat in het voorjaar en de zomer totaal
geen straf en nu zijn we er inmiddels aan gewend om buiten te blijven mede dankzij de
bouwploeg die aan de achterzijde van het gebouw totaal overdekt en windvrij heeft
aangelegd.
Daar er op de woensdag ochtend enkele personen ontbraken zijn we op de
dinsdagmorgen en vrijdagmiddag met enkele personen extra verder gegaan en regelmatig
op de zaterdagmorgen.
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Totaal hebben we toch wel weer een 1300 uur met gemiddeld 12 personen kunnen
werken.
We hebben regelmatig gehooid en daar is enkele malen dankbaar gebruik van gemaakt
door de Jan Mikkers Hoeve en de Geitenboerderij Community Farm Aarle- Rixtel.
De vijf poelen hebben weer een jaarlijkse onderhoud beurt gehad en in twee poelen
konden we genieten van een nest met waterhoentjes. Ook enkele koppels met jonge wilde
eenden zijn we tegen gekomen.
Ook de aangeplante struwelen hebben hun jaarlijks onderhoud beurt gehad
De vlindertuin is opnieuw ingericht nu met een omheining en vaste planten afkomstig van
het land van Bert Lemmens.
De fruitbomen gesnoeid en enkele nieuwe fruitbomen aangeplant
Door de Crowdfunding waren er 65 bomen geadopteerd en daarna is de vraag naar
bomen nog verder uitgebreid naar 91 bomen (we gaan tot de 100). Dus mochten er nog
liefhebbers zijn we hebben nog enkele bomen in de aanbieding.
Verder hebben we IVN Laarbeek aangemeld om een Tiny Forest aan te leggen met
toestemming van de gemeente.
Voorbereidende werkzaamheden zijn reeds uitgevoerd.
De tuin is open gesteld op dinsdag- en woensdagochtend van 08.30 - 12.00 uur en
vrijdagmiddag van 13.00 - 15.30 uur en op de 2e zaterdag van de maand van 08.30 12.00 uur!

Contactavonden (Coördinator Jo Kuijpers)
In 2020 zijn er maar 2 lezingen geweest, voordat de Corona toesloeg.
Daarna is alles stil gaan liggen, met wachten op betere tijden.
Met dank aan Jo Kuijpers en Cor Peters die de publicaties hiervoor verzorgen.
Jeanne Priems: financiën
Hetty Lemmens: adviezen.
Jo Kuijpers:
contactpersoon.
Datum

Onderwerp

Spreker

Aantal

Jan Flora en fauna

Nico Ettema

46

Feb Water natuurlijk

Ernest de Groot

48

Het gemiddeld aantal bezoekers in 2020 was: 47
Dit is hoger dan in 2019. Toen lag het gemiddelde op 40
Wandelingen/gidsen (coördinator Marianne de Jong)
In 2020 zijn 3 publiekswandelingen en ongeveer 5 aangevraagde wandelingen/activiteiten
gegeven.
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Een van de 3 publiekswandelingen heeft in de zomer plaatsgevonden. De bomen wandeling in
Aarle-Rixtel. Deze was met max. 12 inschrijvingen mogelijk. De website van IVN met het
inschrijfformulier heeft hier geweldig geholpen.
Helaas zijn niet alle aantallen van de leden/publiekswandelingen doorgegeven. Daardoor zijn
de cijfers voor de leden/publiekswandelingen niet helemaal betrouwbaar.
Daarin tegen zijn er veel meer mensen gaan GeoCaches. De 5 caches zijn in 2020 goed
bewandeld door corona. In veel commentaar vind je terug dat mensen het fijn vinden om zo
bezig te zijn in de natuur – coronaproof.

Jaar
Gem. aantal personen per
publiekswandeling
Gem. aantal personen per
aangevraagde wandeling
Gem. aantal personen per leden
wandeling
Gem. aantal Geocache wandelaars
per route (5)

2020
?

2019
28

2018
31

2017
27

23

37

25

29

?

13

12

13

32

27

35

51

IVN
Jaarverslag 2020
datum
5/10/2021

Ledenwandelingen
Het aantal ledenwandeling in 2020 was 2.
Door corona zijn er na februari geen
wandelingen meer geweest
De insteek is om samen van de natuur te
genieten maar zeker ook om hier samen van
te leren. Steeds worden we weer verrast
door de schitterende natuur die in onze
nabije omgeving aanwezig is. Dit levert dan ook continue enthousiaste reacties op tijdens en na
de wandelingen
Een van de reguliere gidsen bereidt de wandeling voor. Het aantal gidsen dat de wandeling
leidt, is diverser geworden. Dit is een prima ontwikkeling. Dit jaar hebben ook gidsen van IVN
Best ons begeleid in de Paljaart, nieuw gebied waar onlangs edelherten zijn uitgezet
Het gebied dient maximaal 45 minuten rijden van Laarbeek te liggen. Dit betekent dat we voor
12.00 uur weer terug kunnen zijn. Vaak drinken we na afloop gezamenlijk, overigens op
vrijwillige basis, een kop koffie in een gelegenheid in de buurt
Voor de ledenwandeling bestaat steeds meer een blijvende behoefte onder onze IVN leden.
Voor 2021 zullen we moeten kijken hoe de vlag ervoor staat ivm Corona.

Aangevraagde wandelingen

Door Corona zijn natuurlijk ook de aangevraagde wandelingen op een laag pitje komen
te staan. Toch hebben er een paar plaats kunnen vinden.
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AANGEVRAAGDE WANDELINGEN IVN LAARBEEK 2020
DATUM
1

WAAR

WIE

AANT.
DEELN.

Bimd

Commanderij College
vakgroep biologie
29

2

12-01

Biezen

3

02-02

Croy

4

03-03

Bimd

Groep via Brabantse
Kluis
Buurtvereniging uit
Gemert
Buurtvereniging uit
Stiphout
Zus Adrie

5

02-05

Bimd

Henk van Zundert

GIDS
Dieny vd. H.
Antoinette
v.B.
Kees B.
Gerrit P.

23

Henk v. B,

16

Gerrit P.

20-24

Gerrit P.
IVN

Geocache wandelingen (Coordinator: Marleen Verboven)
In 2016 is dan de laatste van de caches actief geworden voor Geo-Cache (“Speurtocht” met de
GPS) - de bonus
Dit heeft geleid dat alle caches nu goed belopen. Men moet alle 4 de routes lopen om de 5e
cache te kunnen vinden
Deze routes zijn goed bezocht:
Jaar
2019
2019
2018
2017
Vogel Natuur Pad
34
22
35
191
Aarlese Beemden
28
20
25
148
Ommeje Oost - Mariahout
33
39
32
154
’t Hof – Lieshout
38
38
59
107
Bonus indien alle 4 gelopen
24
15
22
62

De caches hebben respectievelijk het volgende aantal favo’s:
2019
2019
2018
Vogel Natuur Pad
39
32
28
Aarlese Beemden
15
10
8
Ommeje Oost - Mariahout
40
30
24
’t Hof – Lieshout
26
18
14
Bonus indien alle 4 gelopen
21
14
12

2017
23
6
20
11
8

Enkele reacties uit het veld:
Met dit prachtige weer stond vandaag de multi 't Hof op het programma samen met team
dedekkertjes1. De andere 3 multi's van de IVN hebben we enkele weken geleden al gelopen. Een
mooi rondje en weer een nieuw gedeelte van dit bos ontdekt. Ook nog even jeugdsentiment
opgedaan bij De Duveltjesberg waar we vroeger vaak met Hiep Hoi naartoe gingen. Thanks
voor dit mooie rondje.
Nadat we deze ronde gelopen hadden was de bonus snel uitgerekend. Deze hebben we snel
gevonden en kunnen loggen.
CO bedankt voor het leggen van deze multi's en voor de nieuwe ontdekkingen die we gedaan
hebben...
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Na alle IVN routes
hebben we de bonus
kunnen oplossen
samen met onze
vrienden dekluitjes
en wat een heerlijk
weer is het toch we
hadden gekozen om
het in de ochtend te
lopen dan was het
nog wat rustiger in
het bos corona
proef Gr
Dedekkertjes1 favo voor de routes en de bonus
Mooi en educatief rondje, zelfs mede cachers uit het dorp zelf waren op deze plekjes niet
geweest.
IVN

Werkgroep water. (Coördinator Marcel Cox)

De waterwerkgroep Laarbeek bestaat in 2020 uit 12 actieve leden. Het ledenaantal liep
de afgelopen jaren terug ook dit jaar moesten we afscheid nemen van 1 waardevol lid.
Om een gezonde werkgroep te blijven, hebben we ingezet op het werven van nieuwe
leden. Hiervoor hebben we een oproep geplaatst in het clubblad, op de website en onze
facebookpagina. Ook heeft IVN Helmond het op hun website geplaatst. Dit leverde een
mooi resultaat op, waardoor we 4 nieuwe actieve leden mogen verwelkomen.
Dit is een zeer positieve ontwikkeling. Te meer daar externe omstandigheden in de
laatste jaren ons monitoringsleven er niet gemakkelijker op heeft gemaakt. In 2018 en
2019 werden we geteisterd door zodanige hittegolven in het hoogseizoen dat
droogvallende poelen en waterlopen onze activiteiten erg bemoeilijkten. In 2020 werd
onze bewegingsvrijheid beperkt door de Covid-pandemie (corona)
In totaal zijn we in 2020, 9 keer op pad geweest om onderzoek te doen naar vissen en
amfibieën in poelen en beken/sloten van Laarbeek.
We zijn met monitoring gestart op 6 maart 2020 en hebben het seizoen op 19
september 2020 afgesloten. In de periode tussen 6 maart 2020 en 6 juni 2020 zijn we
vanwege de Corona pandemie niet op pad kunnen gaan.
Op 8 januari hebben we het jaar 2020 ingeluid met een erg waardevolle jaarevaluatie
2019 samen met een kijkje op onze plannen voor 2020. Belangrijke start voor het
nieuwe seizoen vonden we allemaal.
Onze gegevens zijn weer doorgegeven via telmee.nl aan Ravon (Reptielen Amfibieën
Vissen Onderzoek Nederland). Zij houden de ontwikkelingen van vissen, reptielen en
amfibieën in Nederland bij. Daarnaast zijn onze waarnemingen ook input voor het
periodieke rapport natuurmonitoring Laarbeek, opgesteld door Ecologica voor de
gemeente Laarbeek. Ook zijn deze gegevens input voor onze eigen Excel-database die
we al sinds 2010 met inventarisatiedata vullen. Er zijn in 2020 v 24 poelen, 8
beektrajecten (stromend) en 9 sloten geïnventariseerd.
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Helaas is er de laatste jaren in Nederland een virus actief onder de amfibieën, bekend
onder de naam ‘Ranavirus’. Ranavirussen zorgen onder andere voor zogenaamde
‘geprogrammeerde en ongeprogrammeerde celdood’. Ook in 2020 hebben we gelukkig
nog geen bijzonderheden aan amfibieën aangetroffen.
In 2020 merkten we dat we bij de inventarisaties in toenemende mate de invloed van
invasieve soorten moeten melden. Dit zijn (exotische) soorten die een bedreiging
vormen voor inheemse soorten en dus voor de biodiversiteit in ons gebied. In een pas
opgeschoonde poel in het Moorselen ontdekten we relatief veel de Amerikaanse
zonnebaars. Dit geldt ook voor een
namens het Brabants Landschap
onderhouden poel aan de Broeksteeg
in Lieshout. In de 2 Torrevennen
vingen we massaal de Amerikaanse
Hondsvis en in de 5 poelen langs de
Beekse Waterloop op de grens met
Nuenen constateerden we de
aanwezigheid van watercrassula.
Soorten van de Amerikaanse
rivierkreeft komen zowat in elke
beek, sloot en sommige poelen voor.
Deze waarnemingen duiden op een
niet gewenste ontwikkeling, maar die ook moeilijk te stoppen is.
Daar wij als waterwerkgroep IVN Laarbeek ook lid zijn van Ravon, wordt ons programma
ook in hun agenda op de website gepubliceerd. Dit resulteerde in interessante
deelnemers buiten onze IVN-afdeling, zelfs uit Den Bosch en Wageningen. Maar ook een
enthousiaste jongen van 16 uit Nuenen. Die waarschijnlijk vaker mee op pad wil. Hun
enthousiasme en deskundigheid waren waardevol voor onze werkgroep. Het zou leuk
zijn als we meer mensen uit de regio kunnen bereiken. Mogelijk een idee om komend
jaar enkele veldwerkdagen als excursie aan te kondigen in de Mooi Laarbeek krant. Als
de omstandigheden het toelaten.
Ook leuk om te vermelden dat burgers ons weten te vinden. In Mariahout zijn we
gevraagd door particulieren om advies te geven over hun poel. We hebben eerst
onderzoek gedaan en daarna advies gegeven over verbeteringen. Ook hebben we hen
in contact gebracht met de veld coördinator van het simuleringsfonds
landschapsbeheer. Mogelijk komen ze in aanmerking voor een beheervergoeding. We
sloten af met een lekker stuk gebak en kop koffie. Daar doen we het voor!
Bijzondere waarnemingen dit jaar voor Laarbeek
07-3: Bittervoorn, Donkervoortse Loop
15-6: Grote Modderkruiper, sloten omgeving Blauwe Poort
24-8 en 05-9: Vetje, Blauwe Poort en Boerdonkse Kampen
Werkgroep publicaties (coördinatie Sylvia van Gisteren – de Bimd, Cor Peters
dag/weekbladen)
In 2020 bestaat de redactie van het IVN-infoblad uit 3 leden: Sylvia van Gisteren, Anneke en
Ton op den Buijs. Hilda Boer is gestopt. IVN Laarbeek bedankt haar voor haar inzet.
In 2020 zijn er 4 bladen uitgekomen. Ze worden ook digitaal beschikbaar gesteld via de
website: https://www.ivn.nl/afdeling/laarbeek/verenigingsblad-de-bimd
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Elke periode hebben we 1 of 2 redactievergaderingen.
Middels het ledenblad willen we de leden informeren
over en betrekken bij activiteiten van de werkgroepen
van IVN-Laarbeek.
De redactie vindt het van belang dat zoveel mogelijk
werkgroepen aan bod komen. Daarvoor is kopij van leden
van de werkgroepen nodig. Het blad moet ook een
uitstraling zijn naar de gemeenschap buiten IVNLaarbeek.

Cor Peters coördineerde in 2020 weer de aankondigingen
voor de publiekswandelingen en lezingen van het IVN.
Dit was natuurlijk zeer beperkt, vanwege de beperkte
activiteiten.
Hij kreeg hiervoor vaak input van de natuurgidsen en voor
wat betreft de lezingen van Jo Kuijpers.
Het moest nogal eens geimproviseerd worden, omdat er plotseling coronamaatregelen
werden afgekondigd en een wandeling plotseling moest worden afgelast. Maar ook in
de periode dat het wel mocht, verliep het soms moeizaam, omdat soms de ene gids wel
wou en de ander vanwege angst voor corona weer niet.

IVN
Jaarverslag 2020

De MooiLaarbeekKrant was weer het belangrijkste medium voor de publicaties, omdat het in
elk huis van Laarbeek gratis wordt verspreid. Radio Kontakt bleef een belangrijke rol spelen
vanwege de publiciteit op haar site.
Verder werden ook aankondigingen geplaatst in Rond de Linde (dat in Lieshout verschijnt) en in
het Eindhovens Dagblad..
Vaak lukte het om een goede foto, gemaakt door een IVNner, bij het artikel te plaatsen. In de
toekomst zal geprobeerd worden wat meer afwisseling te brengen in de foto’s.
Verder verzorgt Adriënne Hurkx de berichten van het IVN Laarbeek op de plaatselijke
facebookpagina van het IVN Laarbeek en ook van de regionale facebookpagina van de IVN’s in
Zuidoost-Brabant.
De afdeling Laarbeek op de website van het landelijk IVN wordt bijgehouden door Marleen
Verboven en Zuzana Bergman.
Als er nog leuke ideeen hebt, of graag een update wil op de site. Graag een mail sturen naar
secretaris@ivnlaarbeek.nl en redactie@ivnlaarbeek.nl
Voor suggesties over publiciteit staan wij altijd open. E-mail-adres: publicaties@ivnlaarbeek.nl
Werkgroep de ortolaan (Coördinator Jan Koot)

De volgende inventarisatie-werkzaamheden uitgevoerd:
Ivm Corona zijn er veel activiteiten niet uitgevoerd.
• Vogeltelling Agrarische Soorten (VAS) zijn niet uitgevoerd
• Oeverzwaluwwand Bavaria. Dit jaar zijn er geen tellingen gedaan.
• Gierzwaluwtelling (pastorie Beek en Donk). De 61 nieuwe kasten zijn niet
bezet. Van de bestaande 61 nesten zijn er 34 bezet.
• Huiszwaluwtelling Lieshout. Er is wel geteld, maar de resultaten zijn nog niet
allemaal bij mij bekend. In de geplaatste 3 huiszwaluwtillen zijn er twee tillen
waar broedparen zijn geteld. Dat is heel goed nieuws. Bij Bouw zijn er 73
9

datum
5/10/2021

•
•

nesten, bij v.d. Hurk 16. Daarnaast wordt er uitvoerig gezocht naar andere
locaties/woningen in Laarbeek waar de huiszwaluw zich ophoudt.
Grote gele kwikstaart. Dit jaar zijn er meerdere broedgevallen vastgesteld in
Laarbeek.
Er zijn 3 broedgevallen van ijsvogels in Beek en Donk.
• In de Blauwe Poort zijn in de afgelopen jaren
meer dan 100 verschillende soorten vogels
waargenomen. Elk jaar zijn er weer bijzondere
nieuwe waarnemingen.
• MUS-telling (Meetnet Urbane Soorten). Dit
jaar hebben we niet meegedaan met deze
landelijke telling.
• Controle steenuilenkasten heeft dit jaar niet
plaatsgevonden.
• Controle kerkuilenkasten heeft dit jaar niet
plaatsgevonden.
• Controle torenvalkkasten heeft dit jaar niet
plaatsgevonden.
- Er zijn geen vogel-publiekswandelingen
geweest en geen excursies voor eigen leden van

-

VWG.
Er zijn onderhoudswerkzaamheden verricht aan nestkasten, vogelwanden en
vogelnatuurpad.
Voorlichting en informatie aan inwoners van Laarbeek verstrekt.
Er is één ledenvergaderingen georganiseerd in de tuin van de Bimd.

De vogelwerkgroep telde in 2020, 30 leden. Interesse in de vogelwerkgroep? Neem
dan contact op met Jan Koot 06-15833393.
Werkgroep jeugd

De groep bestond uit 20 kinderen, waarvan 7 meisje en 13 jongens.
De leiding bestond uit vijf personen; Antoinette van Bree, Bernadette Vervoort, Wilma
Martens , Henk van Lierop en Cees Dietvorst.
Er waren 11 bijeenkomsten:
September Vruchten en zaden
de Bimd
Oktober
Paddenstoelen
Keelgras Lieshout
November Project kleuren om te overleven
de Bimd
December Bollen planten
Beukenhaag Molenstraat AR
Januari
Braakballen
de Bimd
Februari Diersporen
Grotels bos
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Slootje prutten
Torreven Mariahout
Door de Corona-crisis moesten vier bijeenkomsten worden gecanceld.
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De nieuwe groep voor 2020-20201 werd aangevuld met enkele kinderen van de
wachtlijst een aantal dat zich opgegeven had naar aanleiding van een oproep in “Mooi
Laarbeek” en bestaat uit slechts 15 kinderen. Het kikkerconcert, wat altijd veel nieuwe
aanmeldingen oplevert, ging dit jaar niet door.

Wilma Martens
Antoinette van Bree
Bernadette Vervoort
Henk van Lierop
Cees Dietvorst
JAARVERSLAG JEUGD-IVN AVONDGROEP

Bijeenkomsten jan-juli
In januari zijn we gestart met een wandeling in de Ruweeuwsels. Onderweg zijn
verschillende spelletjes gedaan waarbij de kinderen hun zintuigen moesten gebruiken.
De tocht werd afgesloten met warme chocolademelk en een kampvuur. In februari zijn
we binnen gebleven en hebben we het over zoogdieren gehad. Vervolgens mochten
de kinderen zelf een spel doen waarbij ze verschillende dieren en hun sporen bij elkaar
moesten zoeken. Maart stond in het teken van bomen, waarbij de opstelling van de
boomplantdagen gebruikt werd.
In april en mei waren er helaas geen
bijeenkomsten in verband met het
coronavirus. In juni zijn we naar het
Torreven geweest om waterdiertjes te
zoeken. In juli werd het seizoen als
gebruikelijk afgesloten met minigolf en
een bbq.
Bijeenkomsten sept-dec
Na de vakantie zijn we het nieuwe
seizoen begonnen met een groep van 9 kinderen, waarvan 5 nieuwe kinderen. De
eerste bijeenkomst was een excursie naar de biologische geiten- en schapenboerderij
‘Community Farm’, waar we een rondleiding kregen en de kinderen zelf mochten
helpen bij het verzorgen van de dieren. In oktober hebben we het gehad over de
winterslaap, gevolgd door een aantal spelletjes in de tuin van de Bimd. November
stond in het teken van vogels en de kinderen hebben zelf vogelvoederhuisjes gemaakt.
De laatste bijeenkomst van dit jaar hebben we het over uilen gehad, waarna de
kinderen zelf uilenballen uit mochten pluizen.
Financiën
In september 2020, aan het begin van dit seizoen bedroeg de kas van het jeugd IVN
€663,30.

Kas september 2020
Contributie
Community farm rondleiding
Materiaal vogelvoederhuisjes
Kas december 2020

€
€
€
€
€

663,30
180,00
75,00
26,85
741,45
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In december 2020 bedraagt de kas €741,45
Daarnaast heeft de kasoverdracht plaatsgevonden van Arjan Jeurgens naar Jetske van
den Berg
Verandering leiding
Aan het begin van het nieuwe seizoen is Pepijn Boon gestopt als leiding. Aangezien
Casper de Groot tijdelijk niet kon komen in verband met school zijn we op zoek gegaan
naar nieuwe leiding. Na deze oproep hebben 3 mensen zich gemeld, waarvan 1 heeft
besloten om vaste leiding te worden: Jo Kicken. De leiding bestaat nu dus uit Casper,
Jo, Thijs en Jetske. Voor dit seizoen hebben we genoeg leiding, maar extra leiding is
altijd welkom, zeker gezien Jetske nog niet zeker weet of ze er volgend seizoen weer
bij kan zijn.
Werkgroep Natuurbeleidsgroep (Coördinator: Ben Swinkels)
In de jaarvergadering van mei 2020
hebben we besloten tot oprichting van
de Natuurbeleidsgroep.
Deze werkgroep heeft als taak om de
visie en de doelstelling van het IVN in het
oog te houden. De verschillende
meningen en de verschillende
werkgroepen dienen binnen de grenzen
van het IVN te blijven.
Vertegenwoordigers van het IVN dienen
het gevoel te hebben dat ze in
overlegsituaties namens het IVN praten.
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Leden zijn dan ook uit diversen
geledingen: Gerrit Post, Bert Lemmens, Klaas Althuizen, Marcel Cox, Esther
Cornelissen, Dirkje Verhoeven, Maarten Vervoort, Cor Peters, Han Konings, Ben
Swinkels; Helga van den Heuvel heeft spontaan toegezegd om secretaris te worden.
Een nieuwe groep, waarvan de leden elkaar niet allemaal kenden, digitaal bij elkaar te
laten komen, leek geen goed idee. Corona was vanaf het begin een grote spelbreker.
De eerste live-vergadering was op 14 september; onderwerpen waren de nieuwe
omgevingswet: het wordt overzichtelijker, maar wel attent blijven. Nieuwe visie
buitengebied; uitvoerig uitgelegd; IVN blijvend aandacht voor zandpaden en kleine
bouwrestanten van vroeger. Beleid en uitvoering Gulden Land; Kees Burghouts en
Klaas Althuizen zitten in klankbordgroep. En Slibdepot voor oeverzwaluwen.
Vergadering uitgesteld, maar uiteindelijk toch digitaal vergaderd: update
buitengebied; zoekgebieden zonneweiden en windmolens. Gaan daken voor op
zonneweiden? Nieuws uit gulden land; natuurinclusief bouwen ivm Klokkengieterij.
Vraag opnieuw gesteld over wat visie van IVN zou moeten zijn. Deze vraag zal voor de
bewustwording regelmatig gesteld worden.
Volgende vergadering 21 juni 2021
.
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Werkgroep Planten Inventarisatie (Coordinator: Mark Smits)

Algemeen:
Net als voor de rest van de wereld, is 2020 ook voor de plantenwerkgroep een raar
jaar geworden. We begonnen voortvarend in januari met een mossenavond, geleid
door Hetty. In februari hebben we geoefend met het gebruik van de sleutel in Heukel’s
flora. En toen mochten we opeens niet meer samenkomen. Via mail hebben we af en
toe een opdracht rondgestuurd, bijv. over het vinden van specifieke groep planten.
We hebben, gezien de gemiddelde leeftijd, besloten om ons goed aan de regels te
houden. In juli en september zijn we, op gepaste afstand, weer bij elkaar gekomen in
de tuin van de Bimd om elkaar bij te praten en plannen te smeden voor te toekomst.
Die zijn ook weer in het water gevallen.
Om toch contact met elkaar te houden hebben we een whatsappgroep aangemaakt.
Daarop kunnen we bijv. foto’s delen van planten die we gezien hebben.
Bermen inventariseren
Zoals ieder jaar helpt een flink deel van de plantenwerkgroep mee met het
inventariseren van de bermen in de gemeente Laarbeek. Ook dit jaar is dat succesvol
verlopen. Een enkel groepje zag het niet meer zitten, en anderen hebben deze bermen
overgenomen.
In september heeft Mark Smits de coördinatie van Bert Lemmens overgenomen.

IVN
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Plannen voor 2021
Natuurlijk weer bermen inventariseren. Afhankelijk van de maatregelen is dat
toegestaan met meerdere personen. Zo niet, moeten we dat in ons eentje doen.
Wanneer mogelijk gaan we de maandelijkse avonden weer opstarten en, hopelijk al
eerder, een aantal buitenexcursies organiseren.
Foto werkgroep (coördinatie: Paul Colen)

Door Ineke Groenendaal
Datum van oprichting 29 maart 2010
Aantal leden 20.
Doelstellingen van de fotowerkgroep
Door de natuur om ons heen in beeld te brengen willen we een bijdrage leveren aan
de bewustwording van deze natuur voor mensen uit de lokale gemeenschap.
Daarnaast willen wij de gemeente en andere organisaties die het beleid bepalen
betreffende natuurbeheer, door middel van onze fotografie positief beïnvloeden.
Fotomateriaal is beschikbaar voor al onze IVN-werkgroepen. Daarnaast kunnen en
willen we graag een bijdrage leveren aan projecten binnen en buiten het IVN.
Onze werkgroep bestaat uit 20 leden, dit is het maximale aantal, er is een wachtlijst.
Bestuur
Paul Colen………………………..…voorzitter/ archiefbeheerder
Nicole van Daal……………..secretaris
Frans van den Heuvel………….vicevoorzitter en penningmeester
Ineke Groenendaal…………………………. tweede secretaris
Michel Verhoeven……………….PR
Activiteiten van 2020
Er worden door de leden 10-minutenpresentaties gemaakt die tijdens de
ledenavonden worden getoond.
13

datum
5/10/2021

Fotopresentatie met de beamer tijdens de jaarvergadering van IVN Laarbeek. Dit is
wegens corona niet doorgegaan.
Expositie kikkerconcert. Dit is wegens corona niet doorgegaan.
Deze expositie wordt uitgebreid twee weken na het kikkerconcert voor scholieren. Dit
is wegens corona niet doorgegaan.
Expositie van foto’s van het kikkerconcert in Zonnetij.
Leveren van foto’s en artikelen voor het IVN-blad “de Bimd”.
Verder was er het plan om vanwege het tienjarig bestaan van Kieknou een extra
expositie te geven bij “Perron 15”. Dit is niet doorgegaan wegens corona.
Overige:
Foto’s gepubliceerd in dag- en weekbladen en op internetsites door verschillende
leden zoals:
Publicaties van foto’s in het maandblad Roots en het blad Landschap.
Met regelmaat foto’s van onze leden in de Mooi Laarbeek Krant.
Veel leden zijn actief op instagram.
Er is een wachtlijst voor Kieknou, het aantal van maximaal 20 leden blijft gehandhaafd.
Er wordt jaarlijks €25,00 extra contributie betaald door de leden om activiteiten en
apparatuur te kunnen bekostigen. Er is besloten om tijdens de lockdown geen nieuwe
leden uit te nodigen.
Er is een eigen facebookpagina die beheerd wordt door Michel Verhoeven met
doorlopend actueel nieuws van onze leden.
De volgende leden zijn gestopt: Michel Elbers.
Maandelijkse bijeenkomsten
Iedere laatste maandag van de maand is er een ledenbijeenkomst.
De avond wordt hoofdzakelijk door eigen leden ingevuld.
Hierbij worden de lopende zaken besproken, trainingen/workshops gegeven.
Verder worden de 3 maandelijks ingezonden foto’s van de leden op een positieve
manier beoordeeld en besproken zodat iedereen er wat van kan leren.
Elke derde zondag van de maand is er een foto-ochtend met het doel van elkaar te
leren en nieuwe natuurgebieden te ontdekken. Er wordt een verslag gemaakt van
deze foto-ochtend, en worden de foto’s van die ochtend bekeken en van commentaar
voorzien.
Verder is er de rubriek ‘ foto’s met een verhaal’. Er worden foto’s getoond waar de
andere leden iets van kunnen leren op gebied van fototechniek, een leerzaam verhaal
over de natuur, of een aparte gebeurtenis die je wilt delen.
Een nieuw onderdeel is een foto maken met een bepaalde opdracht. Dit is dan de 4de
foto die wordt ingestuurd.
Elk kwartaal is er een thema. Er wordt een foto ingestuurd door de leden. Deze
worden bekeken zonder dat bekend is wie deze gemaakt hebben. Er wordt gestemd
wat de mooiste foto is, deze persoon bepaalt het nieuwe thema voor het volgende
kwartaal.
N.B. door de lockdown is er maar gedeeltelijk activiteit geweest.
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In de maanden januari, augustus, oktober en november is er een Kieknou-avond
georganiseerd. Via zoom was niet echt een succes dus de rest van de maanden waren
er geen activiteiten.
Plan van activiteiten
• Deelnemen aan kikkerconcert met expositie.
• Aansluitend twee weken exposite voor schooljeugd, dit eventueel uitbreiden
met uitnodiging voor KBO-leden.
• Expositie bij zonnetij.
• Het leveren van foto’s en artikelen voor het blad “de Bimd”.
• Dit jaar een gastspreker.
• De derde zondag van de maand een gezamenlijke foto-ochtend om van elkaar
te leren Iedere maand drie foto’s inleveren, en elk kwartaal de themafoto.
• Iedere maand een foto inleveren met een opdracht.
• Iedere maand een deel van een fotobewerkingsprogramma doornemen om zo
de kennis op dit gebied te vergroten.
Dit alles onder voorbehoud dat er weer activiteiten mogen plaatsvinden i.v.m. corona.
IVN
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Bomenschouw Werkgroep (coördinatie: Koen Brand*)

De bomenwerkgroep komt bij
elkaar op de vierde donderdag
van de maand.
De werkgroep bestaat eind 2020
uit 14 leden, waarvan er twee
alleen actief zijn bij inventarisaties
voor de groene kaart.
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In dit Corona jaar zijn we maar
beperkt bij elkaar gekomen. Van
april tot september zijn er geen
bijeenkomsten geweest. Na die
tijd zijn we voorzichtig, met in
achtneming van de beschermingsregels, weer begonnen.
Activiteiten:
• Een jaarlijks terugkerende activiteit van de bomenwerkgroep is de
herinventarisatie van een deel van waardevolle bomen op de groene kaart van
Laarbeek.
• Inventarisatie bijzondere bomen
• Deelname aan klankbordgroep bomenvervangingsplan van de gemeente
Laarbeek
In dit Corona jaar zijn ook geplande activiteiten blijven liggen. Deze worden weer
opgepakt zodra dit weer mogelijk is. Denk daarbij aan het ontwikkelen van een
bomencursus en het periodiek overleg met andere bomenwerkgroepen uit de regio.
Vleermuis Werkgroep (coördinatie: Ben van Noordwijk)
De vleermuisgroep heeft weinig meldingen gekregen
Door Corona zijn alle geplande activiteiten weggevallen.
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Cursus Werkgroep (coördinatie: Annette Brand)

In het voorjaar van 2020 zijn we begonnen met een vlindercursus. De gemeente
Laarbeek heeft meer mensen nodig die vlinders monitoren. Deze vlindercursus was
bedoeld om mensen hiervoor te interesseren en te werven en werd dan ook
gesponserd door de gemeente.
De cursus werd verzorgd door Ecologica, de organisatie die tellingen verzamelt en
verwerkt. Ook de vlinderstichting zou een les geven en daarnaast zouden er nog lessen
en excursies geregeld worden door vrijwilliges van IVN Laarbeek.
We hadden net de eerste les gehad toen de Corona uitbrak en de lessen moesten
stoppen. In het voorjaar van 2021 zijn we weer verder gegaan met de cursus.
De cursuswerkgroep bestaat uit 4 personen: Klaas Altenhuizen, Joep Barten, Sylvia
Beekmans en Annette Brand.
In het najaar gaan we toch weer proberen om nog een andere cursus aan te bieden.

Evenementenwerkgroep. (Coördinatie: Sylvia van Gisteren)
Jaarverslag Evenementen werkgroep
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Leden: Ben van Noordwijk, Gerrit Post, Sylvia van Gisteren, Wilma Martens, Joost
Martens, Marianne de Jong, Adrie Beekmans.
Corona heeft dit jaar heel wat roet in het eten gegooid van de diverse activiteiten.
De boomplantdag is nog voor een heel groot gedeelte doorgegaan.
Echter daarna is het stil gevallen. De 1,5 meter afstand is een behoorlijke belemmering
voor de activiteiten.
Activiteiten die zijn gecanceld zijn o.a.
• Kikkerconcert
• Vrijwillegersavond
• 60 jaar landelijk IVN
• Nacht van de Nacht
• Natuurwerkdag
Activiteiten die nog wel zijn georganiseerd:
* NACHT VAN DE VLEERMUIS 29 augustus.
Maximaal 20 deelnemers. De deelnemers kunnen in 3 groepjes verdeeld worden en
moeten zich van te voren aanmelden.
* NL-DOET 18 en 19 september en OPSCHOONDAG 19 september.
Hopelijk kunnen we 2021 weer snel de activiteiten oppakken

Terugblik Wensen 2020
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Corona heeft overal roet in het eten gegooid.
• Gebouw renovatie-wanden, invalide toilet en keuken
• De werkzaamheden stond voor een groot gedeelte stil ivm Corona
• Werkgroep sponsoring
• Een echte werkgroep is er niet van de grond gekomen. Wel zijn er
diverse instantie aangeschreven voor subsidie gebouw of tuin.
• Coördinatie Bermen inventarisatie
• Nog steeds geen gevonden.
• Nieuwe bestuursleden
• Een voorzitter wordt nog gezocht. Er worden hier en daar mensen
benaderd, maar er is nog geen concrete kandidaat.
Wensen 2021

•
•
•
•
•
•
•

Gebouw renovatie-wanden, invalide toilet en keuken
Coördinatie Bermen inventarisatie
Nieuwe voorzitter
Meer samenwerken met IVNs in regio
Inkomstenderving vergoeding ivm corona bij de gemeente aanvragen.
Inventarisatie gereedschap en begroting onderhoud
Wie is eigenaar gebouw en gebouw te laten taxeren voor verzekering etc
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Vooruitblik 2021










Zo snel mogelijk opstarten van activiteiten
Lezingen – eventueel on-line
Wandelingen.
NL-Doet
Natuurwerkdag
Paddenstoelencursus
Vlindercursus (online)
Nacht voor de Nacht

17

datum
5/10/2021

AAN ALLE VRIJWILLIGERS
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Financieel Overzicht + begroting 2020
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