inz emen
IVN Oss & omstreken - Jaargang 48 no. 1; maart 2022

Informatie

Inhoud

'Inzoemen' is het informatieblad van de IVN-afdeling Oss
en Omstreken. Het IVN - Instituut Voor Natuureducatie
en Duurzaamheid - werkt aan een duurzame samenleving. Het idee is dat betrokkenheid bij de natuur, duurzaam handelen stimuleert. Daarom laten wij jong en oud
de natuur dichtbij beleven. Dit doen we met zo'n 27.500
betrokken leden en een netwerk van 150 beroepskrachten, verspreid over ruim 161 afdelingen. IVN Oss doet dit
door middel van allerlei voorlichtende en educatieve activiteiten, zoals: excursies, cursussen en tentoonstellingen. Het IVN-Informatieblad 'Inzoemen' verschijnt 5x per
jaar in een oplage van 225 stuks en wordt toegezonden
aan alle leden en donateurs. Alleen leden ontvangen 4x
per jaar het door IVN Amsterdam uitgegeven kleurrijke
blad 'Mens en Natuur'.
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Kosten lidmaatschap per kalenderjaar:
Volwassen leden € 24,00 Huisgenootleden € 10,00
Jeugdleden € 10,00 Donateurs, minimaal € 12,00
Lid worden kan door contact op te nemen met de secretaris: ivnoss.secretariaat@gmail.com
Samenstelling van het bestuur:
Geert Versteijlen,
voorzitter (ivnoss.voorzitter@gmail.com)
Hanny Wagemakers, 06-18353309 Staringstraat
28, 5343 GH, Oss
secretaris (ivnoss.secretariaat@gmail.com)
Maria Schoffelmeer,
penningmeester (ivnoss.penningmeester@gmail.com)
Jopie Stevens,
redactie infoblad (ivnoss.redactieinzoemen@gmail.com)
Werkgroepen:
Natuurgidsen: Trinette Stolle - Smits, 0610885771
ivnoss.natuurgidsen@gmail.com
Vogels: --------ivnoss.vogel@gmail.com
Vegetatie: Willemien van Gemert, 0412-646328,
ivnoss.vegetatie@gmail.com
Scholengidsen: waarnemend Frans van Welie
0412-648761, ivnoss.scholengidsen@gmail.com
W.E.L.: Frans van Welie, 06-39621015, ivnoss.wel@gmail.com" (Weekend-Excursies-Lezingen)
Vlinders: Sandra Houben, 06-50271603,
ivnoss.vlinder@gmail.com
Groen en ruimte (natuurprojecten): Frank van Dorst:
06-52483313, ivnoss.groenenruimte@gmail.com
Natuurfotografie: Patricia van Orsouw: 06-12164541
ivnfotocluboss@gmail.com
Clublokaal: De Elzenhoek
Anna van Schuurmanstraat 602 5344 TX Oss
0412-641492

Foto voorblad
Theo van Orsouw, Lente
Futen
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Jubilarissen
Op 23 augustus 2021 waren vier jubilarissen 25 jaar lid
van IVN Oss.
De namen van de jubilarissen zijn:
Maarten Decates
Clemens Theunisse
Herman Verheul
Rianne de Kleyn
Maarten en Clemens zijn tijdens de ALV gehuldigd. Herman en Rianne zijn thuis verrast met bloemen, speldje
en certificaat.

Mutaties:
Wij verwelkomen als nieuw lid:
Maria Schoffelmeer uit Oss
Bert van Geffen uit Oss

Wij nemen afscheid van:
Elvira Geurts uit Reek
Jessica Keijzer uit Oss
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Colofon

Voorwoord
Geert Versteijlen

Redactie:
Jopie Stevens, 06-30885296
Sonja Blom,
06-24912267
Ton Dassen,
06-10318770
Mailadres:
ivnoss.redactieinzoemen@gmail.
com
Website:
www.ivn.nl/afdeling/ivn-oss
Webmaster:
frankvandorst@home.nl
www.facebook.com/ivnoss

Voor jullie ligt het eerste exemplaar van ons onvolprezen 'Inzoemen' in 2022. Tezamen met de maandelijkse nieuwsbrief en onze website wordt u goed op de
hoogte gehouden over onze afdeling. Door de introductie van de nieuwsbrief is 'Inzoemen' een kwartaalblad geworden met meer accent op achtergrondartikelen.
Als u dit blad leest hebben we zojuist onze jaarvergadering achter de rug waarin
we ons jaarplan bespreken, dat u digitaal heeft ontvangen. Het jaarplan is een 'suikerpot' voor jou als natuurliefhebber. Lees het jaarplan met je agenda op schoot
om een keuze te maken uit alle mogelijke activiteiten in 2022!!!
Wat kunt u in dit voorjaarsnummer van 'Inzoemen' lezen?
Regelmatig is stikstof in de publiciteit. Het is een zeer ingewikkelde en taaie materie. In het Coalitieakkoord is een duizelingwekkend bedrag van 35 miljard euro uitgetrokken om de grootste bedreiging van de Nederlandse natuur aan te pakken. Ik
heb de stoute schoenen aangetrokken om een en ander te duiden. Vervelend om
te zeggen, ik denk niet dat we met de huidige aanpak het probleem voor de landbouw, de natuur en de belastingbetaler zullen oplossen.
Frans van Welie beschrijft op welke wijze de ambities uit het jaarplan worden ingevuld vanuit de werkgroep WEL. Wat een verademing om dit te lezen na alle Covid-perikelen. Dat wordt een leerzaam, maar ook een gezellig jaar.
Je mooiste natuurplekje? Mat Houben kan niet kiezen. Van Patricia - als vogelaar
en fotograaf - mogen wij over haar schouders meekijken naar… spreeuwenwolken
in Friesland. Wat een prachtig schouwspel.
Wel eens van een stekeldrager (Abrachyglossum capitatum) gehoord? Waarschijnlijk niet, want deze soort is pas onlangs nabij Oss gesignaleerd. Edward Sliwinski praat ons bij over deze bijzondere vliegensoort.
Veel plezier met het lezen over wat bloeit en altijd weer boeit.
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Drukker: Editoo B.V. te Arnhem
Inleverdata kopij 2022
Info nr. 2; 1 juni
Info nr. 3; 1 september
Info nr. 4; 21 november

Verschijningsdata is circa 2 weken
na inleveren kopij
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Hoe zachte heelmeesters stinkende wonden maken
Geert Versteijlen
Het coalitieakkoord over stikstof gewogen.
In 'Inzoemen' april 2020 schreef ik over de vernietigende uitspraak van de Raad van State over het vergunningenstelsel dat
onvoldoende de stikstofemissie terugbracht rondom Natura
2000-gebieden. Nederland ging bouwtechnisch 'op slot'. Ik pleitte toen voor een brede aanpak van het stikstofprobleem in de
vorm van een integraal plan. Herstructurering van de veehouderij is onvermijdbaar onder regie van het rijk. Ik was sceptisch of
er een dergelijk plan zou komen zonder nieuwe rechterlijke zeperds bij de rechter.
De ambities
En zo geschiedde. De rijksoverheid dacht dat een pakket van
ongeveer 6 miljard euro genoeg zou zijn. Hierbij werd een dringend en duidelijk advies van de Commissie Remkes genegeerd. Echter na wederom een aantal rechterlijke uitspraken
werd in het coalitieakkoord (Remkes was nu informateur) nog
eens 25 miljard euro uitgetrokken voor een integrale aanpak. In
2030 zal 74 % van de Natura 2000-gebieden onder kritische depositiewaarden (KDW) zijn gebracht. Die aanpak richt zich niet
alleen op stikstof, maar ook op de (Europese) normen en opgaven van de waterkwaliteit, bodem, klimaat en biodiversiteit. Gebiedsgericht wordt inzichtelijk wat de perspectieven zijn voor
verschillende vormen van landbouw. Ingezet wordt op de transitie naar kringlooplandbouw met een goed verdienmodel. Ook
worden nieuwe verdienmodellen ontwikkeld voor ‘bio-based’
bouwmaterialen, ‘carbon credits’ en stikstofbinding. Een tussenvorm van natuur- en landbouwgrond wordt gecreëerd: landschapsgrond. Door landschapsgrond en uitbreiding van natuurareaal wordt het leefgebied van kwetsbare soorten vergroot.
Een Nationaal Programma Landelijk Gebied pakt de uitdagingen aan met een transitiefonds waarin tot 2035 cumulatief €25
miljard beschikbaar komt.
Het Planbureau voor de leefomgeving geeft aan dat de opgave
enorm is: “Uit eerdere berekeningen blijkt dat het halen van dit
doel niet mogelijk is zonder een krimp van de veestapel met
tientallen procenten en grootschalige inzet van technologie
(PBL 2021b; Tiktak et al. 2021). Bovendien moet in zones rond
Natura 2000-gebieden de stikstofuitstoot naar nagenoeg nul teruggebracht worden (RIVM 2021). Dit betekent dat in deze
zones beperkt landbouw met ammoniakemissies uit stallen of
door bemesting mogelijk zal zijn.” (Reflectie op de leefomgevingsthema’s in het coalitieakkoord, 2021)

ven en afgekocht met tientallen miljarden euro’s belastinggeld,
die alleen vertrekkende boeren een riant soelaas zal bieden. De
aanpak blinkt uit in vrijblijvendheid, vaagheid en wishfull thinking
gebaseerd op een verkeerde rolopvatting van het rijk. De belastingbetaler en niet de vervuiler gaat betalen. Die belastingbetaler gaat veel geld betalen om alleen voorlopig de kou uit de
lucht te halen. Veel veehouders zitten nog steeds in een ontkenningsfase en zien zichzelf (voor een deel terecht) als slachtoffer van zwalkend beleid zonder perspectief. Zij wachten de
stappen van de overheid af, die de verwachtingen niet kan en
zal waarmaken. In dit verband lijkt 30 miljard euro veel geld,
echter de waarheid is dat de financiële gevolgen nauwelijks
kunnen worden overzien.
Het is ongehoord dat de EU en de rechterlijke macht de Nederlandse burgers moet beschermen tegen vervuiling door stikstof.
De rijksoverheid treedt in dit dossier al jaren incompetent op en
kent blijkbaar geen enkel gevoel van schaamte.
Op naar een parlementaire enquête over ongeveer 10 jaar,
waarin we vol ongeloof terugkijken op een 50 jaar jubileum falend mest- en ammoniakbeleid met destructieve gevolgen voor
bodem, (grond)water en lucht in ons dichtbevolkte landje. De
conclusie? Zachte heelmeesters hebben stinkende wonden gemaakt. In het vervolg zal ik aangeven waar het coalitieakkoord
de mist in gaat.
Economische ontwikkeling en niet natuurherstel staat
centraal
Het impliciete beeld dat de Nederlandse natuur met bovenstaande aanpak substantieel wordt verbeterd klopt niet. Bovenstaande ambities richten zich op een beperkt deel van het Landelijk Natuurnet. In onderstaande kaart zijn het grofweg alleen
de donkergroene en paarse Natura 2000- gebieden. In de lichtgroene gebieden van het Landelijk Natuurnetwerk worden ook
de kritische stikstofnormen overschreden.

Goede ambities, die niet waargemaakt zullen worden
Dit zijn goede ambities, maar ben ik nu tevreden? Heb ik er vertrouwen in? De plannen moeten nog worden uitgewerkt, echter
de contouren stemmen mij niet hoopvol op basis van mijn werkzame leven bij het ministerie van Landbouw, waarbij ik in verschillende rollen met dit dossier in aanraking ben geweest.
De aanpak past in een traditie van tientallen jaren geloof in aanlokkelijke administratieve, technologische en regionale 'oplossingen', die er niet zijn. Zo wordt het probleem vooruitgescho-
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Het grootste deel van het landelijk natuurnetwerk, zoals bijvoorbeeld de Maashorst, zal dus geen baat hebben bij de maatregelen. De provincie Noord-Brabant maakt bijvoorbeeld nauwelijks
een woord vuil aan de vermindering van stikstof buiten de Natura 2000-gebieden op bovenstaand kaartje. Sterker nog de focus
van het natuurbeleid lijkt totaal verengd tot de Natura 2000-gebieden. Landelijk Natuur Netwerk? Wat is dat ook alweer? Het
Landelijk natuurnetwerk kan wel eens het kind van de rekening
worden.
Het coalitieakkoord richt zich op het mogelijk maken van bouwwerkzaamheden, niet op het redden van de natuur. De reservering van 30 miljard is slechts een schijntje van wat nodig is om
de Nederlandse natuur te redden.
Stringente vergunningen om de emissie te beperken komen
er niet.
De uitspraak van De Raad van State impliceert dat veel meer
activiteiten vergunningplichtig zijn. Zo dienen het circuit van
Zandvoort, Schiphol, energiecentrales etc. een vergunning te
krijgen. Echter ook veel veehouderijbedrijven beschikken niet
over een vergunning. Ook moeten bemesting en beweiding bij
de stikstofemissie in beschouwing worden genomen.
Een doos van Pandora is geopend, waarvan de gevolgen niet
kunnen worden overzien. Zo zou Schiphol vergaande maatregelen moeten nemen om de stikstofuitstoot te verminderen. Hun
mogelijkheden zijn echter zeer beperkt (afgezien van afname
vluchten). Dat betekent dat het opkopen van stikstofrechten
noodzakelijk zal zijn, om geen negatieve effecten op omliggende Natura 2000-gebieden te veroorzaken. Echter zijn deze
rechten te koop en tegen welke prijs?
De overheid probeert de beoordeling van nieuwe vergunningen
dan ook te traineren. Dit onder verwijzing naar historische rechten en verwijzing naar de toekomstige maatregelen, die de stikstofdepositie zullen verminderen. De overheid, die stelt de stikstofemissie te willen beperken, durft niet door te pakken. Zij
grossiert in gedoogbesluiten.
Kortom een herhaling van zetten, die al tientallen jaren plaats
vindt. Jaren slepende juridische procedures dreigen zonder dat
de emissie daadwerkelijk daalt. De financiële gevolgen voor het
bedrijfsleven zijn niet te overzien. De kans is groot dat wordt
aangeklopt bij het rijk, dat zich als eigenaar van het probleem
gedraagt.
De 'wonderbaarlijke vermenigvuldiging van stikstof' maakt
de opgave nog groter
De Raad van Staten heeft drie jaar geleden geconstateerd dat
de zogenaamde 'Programmatische Aanpak Stikstof' (PAS) een
witwasmachinerie was om vergunningen te kunnen geven in
strijd met de Europese richtlijnen. Nu heeft de overheid een 'update' van dit mechanisme ontwikkeld, mede om het hoofd te
bieden aan bovenstaande problematiek. Hoe werkt het?
Op basis van een nieuw model (AERIUS-rekenmodel) dient
voor een vergunning een passende beoordeling plaats te vinden waaruit blijkt dat de emissie afneemt via intern (interne
maatregelen om emissie te verminderen) of extern salderen
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(aankoop van rechten met 30 % natuurkorting van een derde
partij). Het is via extern salderen mogelijk dat bedrijven, aantoonbaar hun stikstofuitstoot verminderen en vergunningen inleveren, waardoor andere bedrijven een deel van die vermindering (70%) mogen aanwenden.
Deze systematiek is zo lek als een mandje. Er vindt een 'wonderbaarlijke vermenigvuldiging van stikstof' plaats door het activeren van veel latente rechten van gestaakte vergunde activiteiten. Die latente rechten worden verkocht en geactiveerd onder
aftrek van 30 % van 'natuurwinst'. Materieel neemt de belasting
van stikstof echter toe.
Natuurlijk wist het rijk dat deze 'wonderbaarlijke stikstofvermenigvuldiging' zou plaats vinden. Echter wederom moesten rechterlijke uitspraken het rijk op het rechte pad brengen. Rijk en de
provincies bekijken nu wat de gevolgen kunnen zijn van ingebruikname van latente ruimte in vergunningen en op welke wijze
feitelijke toenames van emissies en daarmee deposities kunnen
worden tegengegaan. Een aantal provincies hebben de uitgifte
van vergunningen opgeschort, mede door rechtelijke uitspraken.
Om het stikstofprobleem op te lossen zal door de 'wonderbaarlijke vermenigvuldiging van stikstof' heel wat stikstofrechten opgekocht of afgeroomd moeten worden. 30 % Korting bij transacties zal onvoldoende zijn. De financiële en juridische gevolgen
zijn ook hier niet te overzien.
Ook hier zullen lange slepende juridische procedures volgen.
De verliezer is de natuur. De emissie zal niet dalen. De winnaars zijn de veehouders en andere vergunninghouders, die
nog emissierechten over hebben op basis van een (oude) vergunning c.q. stal/bedrijfsruimte.
Bij de vergunningverlening zal door de overheid worden gewezen op veronderstelde positieve effecten van alle maatregelen.
Dat doen ze nu al. Ook hier herhaalt de geschiedenis zich. Ik
hoop dat de rechters 'boter bij de vis' eisen en zich niet zullen
laten meeslepen in hocus pocus berekeningen op basis van het
AERIUS-rekenmodel. Helaas moeten rechters een oneigenlijke
rol spelen door falend overheidsbeleid.
De vrijblijvende regionale aanpak zal het probleem niet oplossen.
Invalshoek zou naar mijn mening moeten zijn dat het bedrijfsleven in 2030 moet voldoen aan de eisen die voortkomen uit de
nabijgelegen natuurgebieden met een Natura 2000-status. Zij
hebben een groot probleem, dat ze zelf moeten oplossen. Natuurlijk moet en kan de overheid daarbij ondersteunen.
Echter het coalitieakkoord impliceert het tegenovergestelde. De
belastingbetaler en niet de vervuiler is de probleemeigenaar.
Een ondernemer kan wachten tot aantrekkelijke proposities
voorbijkomen. "In gebieden waar de opgave tot emissiereductie
en natuurherstel dermate groot is dat vrijwilligheid niet langer
vrijblijvendheid betekent, gaan we op het boerenerf het gesprek
aan om samen te zoeken naar de mogelijkheden “. Jazeker, u
leest het goed…. Gelukkig is er 30 miljard beschikbaar.
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Met een 'ruimhartig transitiefonds' zal de overheid de markt voor
onroerende goederen, stikstof- en fosfaatrechten verstoren c.q.
de hoofdprijs betalen voor al haar marktinterventies. De vrijblijvendheid zal de prijzen nog verder opdrijven. Er is immers geen
stok achter de deur. Dit ten faveure van boeren, die toch al
zouden stoppen. Zij zullen de overheid letterlijk en figuurlijk 'uitmelken'. De provincies zullen dit faciliteren. Het transitiefonds is
immers gratis 'Haags' geld. Het verleden leert dat dergelijke
processen zeer stroperig verlopen en met een enorme kostbare
bureaucratie ('Een krachtige regie-organisatie') te paard gaat.
Het Planbureau voor de leefomgeving heeft in een publicatie
gereflecteerd op het stikstofbeleid voor de komende jaren (Reflectie op de leefomgevingsthema’s in het coalitieakkoord,
2021). Wie tussen het keurige ambtelijke taalgebruik heen kijkt,
leest zeer kritisch oordeel. “Uit eerdere gebiedsgerichte processen in het landelijk gebied (denk aan de Reconstructiewet concentratiegebieden) is op te maken dat doorlooptijden van een
decennium eerder regel dan uitzondering zijn”. Het Planbureau
is dan nog erg optimistisch over een indicatieve doorlooptijd van
10 jaar. De doorlooptijd van de regionale aanpak om het Landelijk Natuur Netwerk te realiseren is bijna 40 jaar!!!! De Reconstructiewet concentratiegebieden is op een fiasco uitgelopen.
Het grote risico is dat uiteindelijk alle inspanningen niet voldoende zullen zijn… en weer aanvullende kostbare maatregelen
nodig zijn. Het Planbureau voor de leefomgeving waarschuwt bij
voorbaat voor dit scenario m.n. dramatisch is voor veehouders,
die met veel subsidie hebben geïnnoveerd en denken nieuw
perspectief te hebben. “Zo bestaat het risico dat investeringen
in duurzame en emissiearme vormen van landbouw in zones
rond Natura 2000-gebieden samen ook tot te veel depositie zullen leiden, en vervroegd moeten worden afgeschreven.” Het
aantrekkelijke geloof in technologie als oplossing van het mesten ammoniakprobleem loopt als een rode draad door de aanpak van de afgelopen 40 jaar. Het resultaat valt echter meestal
tegen en is kostbaar. Ook hier houdt wishfull thinking ons weer
een tijdje van de straat.
Kringlooplandbouw onmogelijk op basis van liberale
marktordening
Al een aantal decennia roept het ministerie van LNV dat de veehouderij “niet meer, maar beter” moet produceren. Meest recent
voorbeeld is 'De Visie Landbouw, Natuur en Voedsel: Waardevol en Verbonden' (2018). In de visie van de toenmalige minister Schouten wordt ingezet op kringlooplandbouw, die maximaal
is gericht op een gesloten stikstofhuishouding van agrarische
bedrijven.
In Nederland zal iedereen deze visie onderschrijven en is dus
één van de uitgangspunten van het coalitieakkoord. Het coalitieakkoord pretendeert dat de overheid de 'marktmeester' is die
zal zorgdragen voor nieuwe duurzame verdienmodellen op
basis van kringlooplandbouw. Echter veel verder als woorden
zal het niet komen, vrees ik. Ik zie geen enkel aanknopingspunt
voor het wishfull thinking van het coalitieakkoord. Hoe wil het
rijk dat gaan doen in onze liberale Eu-markteconomie? De verbouw van ‘bio-based’ bouwmaterialen kan bijvoorbeeld gewoon
niet financieel in Nederland. Dat kan alleen op basis van een
stringente gereguleerde marktordening. Hoe wenselijk ook, ik
zie het niet gebeuren.

6

Mijn leukste foto
Heb je ook zo'n leuke foto? Schroom niet en stuur hem op.

Uitkijkboom – keek z’n ogen uit.
Die stond helemaal op z’n plaats: aan de rand van een prachtig in bloei staande
Lünenburger Heide.
Frans van Welie
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De spreeuwenwolk

De Spreeuwenwolk
Patricia van Orsouw
Het stond jaren boven op onze verlanglijst: een grote spreeuwenzwerm
beleven en hopelijk vastleggen op een
foto. Een aantal jaren geleden waren
wij getipt om naar Geldermalsen te
gaan waar mooie spreeuwenwolken te
zien waren. En inderdaad, vrij makkelijk te vinden (zoek de fotografen),
waren wij getuige van een grote zwarte, bewegende wolk van die kleine vogels, een prachtig schouwspel in de
lucht.

beneden en vrij snel merkten wij wat kleine groepjes spreeuwen op. Uit alle windstreken kwamen ze aanvliegen en vormden steeds grotere groepen. Wat er toen
gebeurde was fenomenaal: miljoen zwarte vlekjes, dansend door de lucht in een
perfect ballet.
Zo snel als het schouwspel begon was
het afgelopen, het ene moment zwierend
over ons hoofd met een swoosh geluid,
het andere moment met z'n allen het riet
ingedoken naar hun slaapplek.
Moe maar voldaan gingen wij huiswaarts,
met de ervaring van een heel bijzonder
natuurfenomeen. Wij zullen het niet snel
vergeten.

Vol hoop liepen wij het gebied in.
Het was sowieso al een prachti
ge wandeling en wij hadden
geen spijt van de lange rit.

Heel mooi, maar het waren niet de aantallen die wij gehoopt hadden. Dus, toen
wij te horen kregen dat er maar liefst een
miljoen spreeuwen zich verzamelden in
De Houtwiel, Friesland en, niet onbelangrijk, dat het weer heel gunstig was, aarzelden wij niet en sprongen in de auto
richting het noorden van het land. Eenmaal gearriveerd vonden wij een prachtig
natuurgebied en een hele aardige Fries
die ons de weg wees. Maar, geen garanties, ze slapen niet altijd op dezelfde plek.
Vol hoop liepen wij het gebied in. Het
was sowieso al een prachtige wandeling
en wij hadden geen spijt van de lange rit.
Iets voor 6 uur stonden wij op de toegewezen plek, de zon zakte langzaam naar
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Zonsondergang bij de Houtwiel
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Ecologisch vandalisme, foute potgrond
34
Er valt niet aan te ontkomen. Koop je nieuwe kamerplanten,
tuinplanten of planten voor je moestuin, goede kans dat de plant
al in potgrond zit en dat je ‘m verpot mét opnieuw potgrond.
Want op zo’n zak potgrond staat dat er alles in zit wat jouw
plant nodig heeft. Het heeft de structuur waarin wortels lekker
door kunnen groeien en waarin water goed opgenomen blijft,
maar ook zijn de juiste voedingsstoffen toegevoegd. Zo’n 4 miljoen kubieke meter aan potgrond gaat er in Nederland per jaar
doorheen bij professionele kwekers en consumenten samen.
Potgrond is een van onze blinde vlekken. Het is namelijk extreem klimaat beschadigend. We kopen het zonder erbij na te
denken wat het precies is en eigenlijk kan dat niet meer. Tijd
voor een verbod, zoals ook al in andere landen, maar eerst wat
uitleg.
Potgrond is veen
Het belangrijkste onderdeel in potgrond, soms wel 90%, was
natuur. Hele bijzondere natuur zelfs: veenlandschap. Veenlandschap dat maar met zo’n 1 millimeter per jaar aangroeit, een
proces van tienduizenden jaren. In de tijd, na 1950, dat veen
populair werd als grondstof voor potgrond, had Nederland het
meeste veen al afgestoken en opgestookt als turf. In de jaren
tachtig is de veenwinning in Nederland gestopt en weken de
potgrondfabrikanten uit naar andere veengebieden. Veen is ideaal voor potgrond. Het heeft de juiste structuur en is verder zo
zuur dat de producenten er met kalk de perfecte pH-waarde van
kunnen maken. Daarbij kan er iedere gewenste voedingsstof ingemengd worden.

Veen is een CO2 held
Maar veen zou niet als potgrond verspild mogen worden en een
beschermde status moeten hebben. Veel landen doen dat gelukkig al. Veengebieden zijn een soort regenwoud. De vernietiging van veengebieden zorgt jaarlijks voor 5 procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Dat is meer dan al het
wereldwijde vliegverkeer bij elkaar! Veengebied is de grootste
natuurlijke koolstofopslag op land, heeft meer capaciteit dan alle
bossen ter wereld, maar heeft daarvoor maar één tiende van de
ruimte nodig. Veengebieden werken als een soort koolstofput
die CO2 uit de atmosfeer zuigt. Superbelangrijk dus in deze tijd
van klimaatontwrichting.
Waarom is potgrond fout?
Door veengebieden te vernietigen, keren we het proces van
CO2-opslag om en laten we enorme hoeveelheden CO2 en andere broeikasgassen vrij in de atmosfeer. Het winnen van turf
voor potgrond, turfbakjes en turfcompost is een vernietigend en
onomkeerbaar proces. Door het droogleggen van veengebied
komt CO2 opnieuw vrij. Het wordt nu met honderden hectaren
tegelijk drooggelegd en afgegraven voor onze potgrond. Het
veen komt vooral uit Duitsland en de Baltische Staten. Als we
stoppen met turf voor onze tuin en potplanten, kunnen we een
enorme bijdrage leveren aan de bestrijding van de klimaatcrisis.
Een hele simpele actie die je allemaal zelf kunt doen om echt
een verschil te maken. Dus: koop geen turfhoudende potgrond
meer!
Maar wat dan?
De milieubewuste consument die op zoek gaat naar verantwoorde potgrond vindt her en der in de schappen wel zakken
met keurmerken zoals RPP: Responsibly Produced Peat. Dat
staat voor een duurzame winning van turf. Helaas is zo’n keurmerk totale onzin. Turf is net als aardolie een fossiele en dus
niet-hernieuwbare stof. Ook zijn er – voor wie goed zoekt – turfvrije opties op basis van kokosvezels of houtsnippers verkrijgbaar. Maar dat is niet de oplossing. Kokosvezels zijn weliswaar
een restproduct, maar komen wel van de andere kant van de
wereld en maken veel transportkilometers. Daarnaast staan
palmboomplantages, waar de vezels vandaan komen, vaak ook
nog op voormalige veenmoerassen. Van houtsnippers is volslagen onduidelijk waar dat hout vandaan komt. Gelukkig is er wel
een alternatief te koop ook hier bij ons in Oss. Voor de goede
zaak maak ik daarom reclame, wat eigenlijk ongebruikelijk is op
deze plek. Zowel Gamma, de Boerenbond en Coppelmans zouden het merk DCM moeten hebben een verantwoord turfvrij alternatief. Online is er onder andere potgrond te vinden van Abbing die turf vrij is (zie de plaatjes).

Vernietigd veengebied
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Een vraagje....

dcm-potgrond-turfvrij

Biologische-Potgrond-Abbing-Zeist

Is potgrond echt nodig?
In je tuin is potgrond natuurlijk zeker niet nodig. Geef terug wat
je tuin je geeft, door het laten liggen van alle groenafval als een
mulchlaag, een dekentje, wat de bodem bedekt, vochtig houdt,
het bodemleven stimuleert en ongewenste kruid minder kans
geeft. Zo nodig kun je (zelfgemaakte) compost toevoegen. Verspreiden op de bodem is voldoende. Bodemdiertjes helpen het
verteringsproces. Iedereen zou thuis kunnen composteren,
waarover een andere keer meer. En niet onbelangrijk, je kunt je
oude potgrond hergebruiken. We gooien het nu weg maar je
kunt het verzamelen en met toevoeging van meststoffen gewoon opnieuw gebruiken. De potgrondproducenten kunnen als
alternatief aan de slag met het half miljoen kuub groen afval dat
jaarlijks in de verbrandingsovens verdwijnt voor bio-energie,
hetgeen de laatste tijd steeds meer onder vuur ligt. Zo kan een
kwart van de turf voor consumentengebruik worden vervangen.
De rest is aan te vullen met verwerkt riet en lisdodde: veelbelovende alternatieven, die duurzaam kunnen worden geteeld.
Vragen of tips voor Groen Doen? tonoomen@dse.nl

Een vraagje....
Deze Dahlia groeide in mijn Groente /Bloementuin op de Hooghei in Schaijk.
Hoe is dit mogelijk? Eén steel, met twee verschillende kleuren.
Is het verstoord DNA? Hoe kan dit ontstaan?
Als iemand het weet hoor ik het graag!
De bijgaande foto is gemaakt op 20 oktober 2021.
Christ Dirks

Bronnen: Turfvrij.nl, Artikelen uit Trouw, De pest van potgrond,
one world
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De Stekeldrager
Edward Sliwinski
Een natuuronderzoeker heeft op 17 juni 2021 een nieuwe insectensoort ontdekt voor Oss en omgeving in de Geleidingszone Oss-zuid. De bijzondere waarneming betreft de Stekeldrager (Abrachyglossum capitatum). Dit is een soort blaaskopvlieg die voor het eerst in Nederland is waargenomen in juli 2011 aan de rand van een natuurgebied in Noord-Limburg. De
eerste waarneming in Noord-Brabant (de tweede voor Nederland) werd gedaan in juni 2012 in een park in Eindhoven (zie
figuur 1). De waarneming in Oss is de eerste waarneming ooit voor Oss en omgeving, de tweede voor Noordoost-Brabant,
de 14de waarneming ooit voor Noord-Brabant, de eerste waarneming voor Noord-Brabant in 2021 en de tweede waarneming voor Nederland in 2021.

Figuur 1. Alle waarnemingen van De Stekeldrager (Abrachyglossum capitatum) in

Noord-Brabant.

Blaaskopvliegen
Blaaskopvliegen zijn kleine tot grote (3-20 mm), meestal slanke vliegen met een zeer divers uiterlijk. Er zijn kleine overwegend
zwarte vliegjes van 3 tot 5 mm, andere zijn groter en vrijwel geheel roodbruin, maar de meeste soorten hebben een opvallende
geelzwarte tekening en lijken daarmee op wespen waarop ze parasiteren. Alle soorten zijn parasitoïden (parasieten die hun gastheer doden) en de meeste soorten leven in bijen, wespen of hommels. Over de exacte gastheerrelaties van blokvliegen is nog
maar weinig bekend. Wel weten we dat de dieren eieren afzetten in volwassen insecten in de vlucht: in een fractie van een seconde wordt bij een botsing in de lucht een eitje afgezet in het achterlijf van de gastheer. Het vrouwtje heeft daarvoor een speciaal ontwikkeld klampje, dat als een soort breekijzer de achterlijfsegmenten van elkaar drukt waarna er een eitje gedeponeerd kan worden.
Geparasiteerde dieren gaan binnen een paar weken dood, maar voordat dit gebeurt, kruipen ze weg. Deze geparasiteerde exemplaren worden slechts zelden gevonden, waardoor er maar weinig bekend is over de soorten waarop blaaskopvliegen parasiteren.
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tuurlijk heel graag weer opnieuw gaan kijken de dagen erna of
de Stekeldrager er nog zat, maar die hoop werd de grond in geboord door de hevige plensbuien die al snel losbarstten.
Geledingszone Oss-zuid
De locatie waar de Stekeldrager is gespot, maakt deel uit van
de geledingszone Oss-zuid. Het betreft het gebied tussen de St
Wilpertslaan, de Nieuwe Hescheweg en de Willibrordusweg. De
blaaskopvlieg is waargenomen langs de zandweg lopend naar
het oosten vanaf de Nieuwe Hescheweg en aan de zuidkant liggend aan het bos. Op 17 juni stonden de schermbloemigen
volop in bloei en trokken dus veel insecten als zweefvliegen
aan. In de dagen ervoor had ik hier tijdens het uitlaten van onze
hond al heel wat leuke soorten gescoord. Op de ochtend van 17
juni leek er echter iets bijzonders aan de hand te zijn. Er waren
flink wat soorten die me bijzonder leken, en dus heb ik daarvan
met mijn telefoon opnames proberen te maken. Ik ben er op dat
moment in geslaagd een viertal insecten te fotograferen met
een geelzwart achterlijf (zie figuur 3). Het bosgebiedje ten noorFiguur 2. Een mannetje van de Stekeldrager (Abrachyglossum capitatum) gefotografeerd op 17 Juni om 08.13h aan de zuidrand van het bosperceel ten zuiden
van de St. Wilpertslaan op een bloeiende witte schermbloemige.

Stekeldrager
De Stekeldrager (Abrachyglossum capitatum) is een blaaskopvlieg. De vlieg meet 10 tot 14 mm en valt op door het gekromde
achterlijf en de relatief grote kop, die typerend zijn voor de
blaaskopvliegen (zie figuur 2). Deze vlieg heeft aan de bovenkant van het derde antennelid stekels en een zwart-gele tekening op het borststuk. Deze vlieg is zowel in Vlaanderen als in
Nederland zeer zeldzaam. Deze vlieg bezoekt bloemen van
onder meer Wilde Bertram Achillea ptarmica, Gewone Berenklauw Heracleum sphondylium, Canadese Guldenroede Solidago canadensis, Hertsmunt Mentha longifolia, Gewone Engelwortel Angelica sylvestris en komt doorgaans voor in biotopen
met sloten, poelen en kwelplekken. De gastheersoorten van
deze parasitaire vlieg zijn nog niet gekend, maar de maden van
blaaskopvliegen ontwikkelen zich in andere insecten, zoals
bijen en hommels en op een vindplaats werden Slobkousbijen Macropis species gespot, zodat deze bijen mogelijk als gastheer optreden.
17 juni 2021
De maand juni kende twee gezichten. De eerste helft was extreem warm, zonnig en droog met plaatselijk zware onweersbuien. Daarna volgde een koelere periode met regionaal zware
plensbuien. Op woensdag 16 juni kwam het kwik al tussen 24
en in Arcen afgerond 32 graden uit. Donderdag 17 juni was de
tot nu toe warmste dag van de zomer met in De Bilt 30,8 graden
(de eerste officiële tropische dag) en in Hupsel zelfs 34,0 graden. Het warme weer werd gevolgd door flink onweer met op 18
juni code oranje voor onweersbuien met hagel en zeer zware
windstoten. Op dinsdag 16 juni ontstond er een zuidelijke stroming met zwakke wind uit ozo. Op 17 juni was er een matige
wind uit zwz. Juni wordt aangegeven als de vliegtijd voor een
Stekeldrager, dus wat dat betreft was 17 juni geen ongewone
voor een veldwaarneming. Het valt niet uit te sluiten dat de
zwakke wind uit ozo de dag ervoor de Stekeldrager heeft geholpen om onze kant op te komen. Het warme weer op de 17de
juni zorgde ervoor dat al vroeg op de dag de insecten actief
werden en op de nectar van de bloemen afkwamen. Ik wilde na-
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Figuur 3. Waargenomen vliegen met geelzwart achterlijf op 17 juni 2021 rond
08.15h aan de zuidrand van het bosperceel ten zuiden van de St. Wilpertslaan
(van linksboven met de klok mee: Witte Halvemaanzweefvlieg (Scaeva pyrastri),
Doodskopzweefvlieg (Myathropa florea), Bandzweefvlieg (Syrphus) onbekend
(Syrphus spec.), en Stekeldrager (Abrachyglossum capitatum)).

den van de zandweg wordt beheerd door de Stichting Landschapsbeheer Oss met een beheer gericht op het bevorderen
van de natuurwaarden met aandacht voor de aanwezigheid van
dood hout in het bos, een aangepast maaibeheer, en de afwezigheid van begrazing (er lopen natuurlijk wel wat reeën en konijnen rond). Hierdoor heeft de betreffende bosrand zeker een
bepaalde natuurwaarde, al is het maar omdat er niet zoveel van
dit soort rijkbloeiende op het zuiden liggende beschutte bosranden meer over zijn.
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Hoe de zandweg exact heet, weet ik niet precies, maar het was
vroeger aangesloten op de Haagweg, maar de doorgaande weg
bestaat niet meer. Ten zuiden van de zandweg is het natuurlijk
een enorme puinhoop met de opslag van die afgedankte kunstgrasvelden, maar direct ten oosten hiervan ligt een afgesloten
perceel dat al jaren ongebruikt ligt. Dat zal inmiddels ook wel
een verhoogde natuurwaarde hebben. Gezien de zandgrond is
het zeker te verwachten dat er grondnesten van wespen in de
buurt bevinden.
Conclusies
De Stekeldrager is een soort die net als een aantal andere insectensoorten profiteert van de opwarming van de aarde. Een
ander voorbeeld hiervan is het Vaal Kokerbeertje (Eilema caniola) dat in het voorjaar van 2020 op meerdere plaatsen in Oss-zuid werd waargenomen. In de meeste gevallen komen deze
soorten vanuit Frankrijk via België naar ons land. Omdat deze
areaal uitbreiding op een natuurlijke wijze en op eigen kracht
verloopt, zullen deze soorten dus uiteindelijk deel gaan uitmaken van de Nederlandse fauna. Op zich is het natuurlijk hartstikke leuk dat onze fauna verrijkt wordt met een aantal nieuwe
soorten. De reden erachter is echter niet zo geweldig. De opwarming van de aarde (of misschien beter de verhitting van de
aarde) gaat gepaard met steeds extremer weer (ik schrijf dit
stukje vlak na de enorme regenval in Zuid-Limburg) en stijgende waterstanden en zeeniveaus. Dat hebben we toch liever niet
allemaal, en daarom hoop ik dat de politiek erin slaagt om de
CO2-uitstoot terug te dringen. Dat daardoor de Stekeldrager
zich op termijn misschien niet zal weten te handhaven in Nederland, “so be it”.

In de periode van het jaar dat de foto’s zijn gemaakt,
zijn er geregeld bruidsvluchten van de wegmier. Mo
gelijk zijn de spechten aangelokt door vele werksters
en geslachtsdieren bij de nestopeningen

Figuur 1 Het mannetje (linksvoor) met drie van de vier jongen van de groene
specht Picus Viridis zoeken wegmieren Lasius Niger tussen de klinkers (foto Maries Elemans)

Groene specht foerageert op
wegmieren tussen bestrating
Maries Elemans
De groene specht Picus Viridis is een gespecialiseerde miereneter. In het bos zijn de foerageergaten in nesten van bosmieren
Formica s.s. welbekend en in graslanden kun je soms opengemaakte nesten van de gele weidemier Lasius flavus zien. De
groene specht kan echter meer. Op 6 juli 2020 zag ik een volwassen mannetje met vier jongen op de bestrate oprit van mijn
tuin in Huisseling. Ze waren met z’n allen op zoek naar mieren
tussen de klinkers, een prachtig gezicht (figuur 1). De jongen
keken geregeld toe hoe de oudervogel de prooidiertjes wist te
bemachtigen (figuur 2). Onder bestrating kunnen meerdere mierensoorten hun nest aanleggen.
Ik stuurde foto’s van de mieren op om ze te laten determineren
en daarmee werd duidelijk dat de groene spechten in mijn tuin
wegmieren Lasius Niger aan het eten waren. In de periode van
het jaar dat de foto’s zijn gemaakt, zijn er geregeld bruidsvluchten van de wegmier. Mogelijk zijn de spechten aangelokt door
vele werksters en geslachtsdieren bij de nestopeningen, maar
dit is toen niet onderzocht.
Maries Elemans, Huisseling, marieselemans@hotmail.com
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Figuur 2 Een jong kijkt toe hoe zijn vader de mieren te pakken krijgt (foto Maries
Elemans)
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Mieren in mest van grote
grazers
Peter Boer
Mieren worden geregeld, al of niet expres, genegeerd in publicaties over habitats waarin mieren voorkomen. Zo worden in
alle publicaties over het leven in de bodem regenwormen altijd
genoemd, maar mieren zelden. Toch zijn regenwormen in zandige bodems in de minderheid ten opzichte van mieren. Ook in
publicaties over het leven in dood hout moet je vaak tevergeefs
zoeken naar de mieren. Klap op de vuurpijl is een artikel over
de effecten van kwelderbeweiding op spinnen en insecten (Klink
et al. 2015). Als ergens de dichtheid van mieren groot is, dan is
het wel op kwelders. Terwijl ook de invloed van beweiding op
deze mieren groot is. Echter, geen woord over de mieren in
deze publicatie. Zo is het ook met het leven in de poep van
grote grazers. De Stichting Ark geeft een ‘zoekplaat poep’ uit
met daarop een paardenvijg en koeienvlaai (‘Poep en zijn sleutelrol in de natuur ́, online beschikbaar via www.ark.eu). Er
staan maar liefst 64 soorten organismen op afgebeeld, maar
geen mieren.
Het Provinciaal Waterleidingbedrijf van Noord-Holland gaf opdracht om onderzoek te doen naar het voorkomen van mestkevers in de poep van paarden, koeien en schapen in de NoordHollandse duinen (De Ridder 2006). Andere organismen werden ook in het onderzoek betrokken. Er werden 2400 uitwerpselen handmatig onderzocht, waarin 619 mieren werden geteld.
Uit het onderzoek is niet duidelijk hoeveel uitwerpselen van
welk dier onderzocht werden en ook niet in hoeveel procent van
de gevallen mieren werden vastgesteld. Bovendien werden
mestafzettingen die geen mestkevers, regenwormen of pissebedden bevatten, maar wel andere organismen, buiten beschouwing gelaten.
Als ik op internet zoek naar ‘het leven in mest’, in verschillende
talen, gaat het in het overgrote deel van de publicaties over kevers. Ik heb geen specifieke gegevens kunnen vinden over het
voorkomen van mieren in mest. Ik vermoed dat dit te maken
heeft met het feit dat mestonderzoekers vaak coleopterologen
zijn.

Compliment
In het voorwoord las ik: 'Voor jullie ligt het eerste exemplaar van ons onvolprezen 'Inzoemen' in 2022." Toen
dacht ik onvolprezen is dat positief?
En jawel hoor, ik zocht het op: Onvolprezen bijv.naamw.
Uitspraak: [ɔnvɔlˈprezə(n)] waardevol Voorbeeld: `het
onvolprezen verenigingsblad` © Kernerman Dictionaries.
Synoniemen loffelijk, ongeëvenaard, ongekend, onovertroffen, onvergelijkelijk, uitstekend, weergaloos.
Geert, namens de redactie natuurlijk dank hiervoor!
Maar dit blad wordt gemaakt door 226 leden en deze leveren de artikelen aan. Dus zij verdienen ook een
compliment!
Schroom niet en blijf artikelen aanleveren van klein
tot groot.
We zijn daar erg blij mee en vinden het iedere keer weer
spannend. Hebben we genoeg artikelen? Krijgen we het
blad op tijd klaar? Lukt het om alles passend te maken?
Kunnen we aan de vraag voldoen? Klopt de ledenlijst?
Groene groeten de redactie

Huldiging in
Natuurcentrum

Zie ook Mededelingblad Van de Mierenwerkgroep
Entomologie houdt zich bezig met insecten, coleopterologie met
kevers als subgroep van insecten (Redactie)

Samen hebben ze er zeventig
dienstjaren opzitten als vrijwilliger
bij Natuurcentrum De Maashorst.
Vanwege deze trouw zijn Sonja en
Ernst Blom uit Oss gehuldigd.

"Toch zijn regenwormen in
zandige bodems in de minder
heid ten opzichte van mieren"

Heel veel bezoekers van het centrum in Slabroek kunnen ooit persoonlijk geholpen zijn door de
twee jubilarissen. Sonja Blom die
er al veertig jaar actief is, was
weekendbeheerder. Echtgenoot
Ernst, dertig jaar actief, hielp in de
bediening.
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Mijn mooiste plekje
Mat Houben
Toen ik het verzoek kreeg om een stukje te schrijven voor “mijn
mooiste plekje” dacht ik gelijk: f**k!!! Ik ben niet zo’n verteller en
ook geen stukjes schrijver maar toch vind ik het een eer om een
bijdrage aan "Inzoemen" te leveren.
Even voorstellen: Mat Houben, 60 jaar en woonachtig in Oijen.
Sinds 3 jaar zijn mijn vrouw Sandra en ik lid van de vogelwerkgroep. Niet veel later zijn we ook lid van de vlinderwerkgroep
geworden. Ook ben ik sinds begin vorig jaar lid van de natuurfotoclub.
Mijn mooiste plekje voor mij is geen specifiek plekje maar meerdere. Mijn grootste passie gaat uit naar het kijken en fotograferen van vogels. Ik loop dan ook regelmatig met een “grote toeter” en een verrekijker rond.

Rode Ibis

Om mooie vogelplaatjes te schieten ben ik speciaal hiervoor
naar o.a. Portugal, Spanje, Bulgarije en Gambia / Senegal geweest. We zijn in februari twee en een halve week in Costa Rica
geweest waar we heel veel mooie vogels gespot hebben. Heel
fascinerend blijven toch die kleine kolibries. Het zijn de enige
vogels die ook achteruit kunnen vliegen. Te gek om dat te
mogen waarnemen.
Om toch een plekje te benoemen wat in aanmerking komt voor
“mijn mooiste plekje” zou ik zeggen, heel dicht bij huis, de Hemelrijkse Waard. We zien dit relatief nieuw aangelegde gebied
bij de Maas elk jaar mooier worden. De verschillende vegetatie
zorgt ervoor dat er steeds meer vogelsoorten er hun plekje vinden. De foto’s zijn in de Hemelrijkse Waard gemaakt.

Staartmees

Om toch een plekje te benoemen
wat in aanmerking komt voor “
mijn mooiste plekje” zou ik zeg
gen, heel dicht bij huis, de He
melrijkse Waard

Fitis
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Inkijkje in werkzaamheden WEL
Joop Meijer en Gerry van Hintum

Aan de WEL is gevraagd om in deze editie van "Inzoemen"
een inkijkje te geven in de werkzaamheden waar wij als
WEL-leden op dit moment zoal mee bezig zijn.
Even voorstellen: Joop Meijer (al 4 jaar lid van de werkgroep WEL) en Gerry van Hintum (sinds een half jaar lid
van de werkgroep WEL).
In de beginjaren van de werkgroep WEL bestond onze taak
uit het organiseren van het IVN-weekend en een tweetal lezingen verspreid over het jaar. Drie jaar geleden is daar de
LEDENDAG bijgekomen en tal van andere activiteiten,
waaronder een presentatie en/of film voor aanvang van de
ALV. Dit jaar is dat de vertoning van Planktonium geweest.

Het gedeelte van het oude zwembad zal verzorgd worden door
Liekle Nijholt en Toon Voets. Over het fenomeen koekoek zal
Willie de Vries zijn licht laten schijnen. Het ligt in de bedoeling
om daarna iedere maand een lezing zoals bovengenoemde te
gaan organiseren.
U krijgt voor deze lezingen een uitnodiging via het secretariaat,
dus niet via "Inzoemen". Wij houden ons dus bezig met overleg
met de SLO, benaderen van potentiële sprekers, verzorgen van
een uitnodiging naar de leden, evaluatie van activiteiten etcetera.

De afgelopen tijd hebben we ons bezig gehouden met het brengen van een bezoek aan de accommodatie van het IVN-weekend van dit jaar in Kranenburg. Momenteel zijn we bezig met
het maken van een longlist voor eventuele gebieden/accommodaties voor volgend jaar. Daarna moeten we een shortlist samenstellen en op 20 april stappen we in de auto om de accommodatie voor volgend jaar te gaan bepalen. Deze dag sluiten
we traditiegetrouw af met een etentje, waarvan de kosten voor
eigen rekening zijn.
Verder is het zo dat het IVN en de SLO op zoek zijn naar manieren om nu en in de toekomst meer samen te gaan werken.
Het idee achter deze samenwerking is dat IVN en SLO van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen aanvullen qua kennis en
ervaring en zich op die manier allebei kunnen ontwikkelen.
Een van de resultaten hiervan is dat IVN en SLO samen natuurgebiedjes gaan monitoren en in samenspraak dan een onderhouds-/beheersplan gaan samenstellen en uitvoeren. In dit
kader wordt dan ook de LANDSCHAPSACADEMIE opgericht,
waarbij regelmatig lezingen zullen worden gehouden in de accommodatie van de SLO aan de Tolstraat in Oss. Hiervoor worden alle leden van het IVN en de SLO uitgenodigd. De eerste
lezing zal zijn op woensdag 30 maart a.s., met als onderwerp
het Ossermeer en de koekoek.

IVN Oss & omstreken

Zinkviooltje

Deze week kwam er nog een opdracht bij om te onderzoeken of
er een vegetatiecursus gegeven kan worden voor de mensen
die de natuurgebiedjes mee gaan monitoren. U ziet dat wij als
lid van de WEL bepaald niet stilzitten en dat er altijd wel wat te
doen valt. Mocht u zich geroepen voelen ons te komen versterken, dan vernemen wij dat graag.
Aanmelden kan via ivnoss.WEL@gmail.com.
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De proeftuin
Antoinette Graste
Werkgroep scholengidsen
De proeftuin activiteit bij de Wellen is wederom een mooi
voorbeeld geweest van samenwerking tussen het IVN, de
school (in dit geval de Nicolaas school) en de bewoners
van zorgcentrum de Wellen. Ongeveer 30 kinderen van de
Nicolaas school en een 10-tal bewoners van de Wellen kwamen op donderdag 17 februari bij elkaar om de NATUURBINGO te doen.

Het winnende tweetal

Jong en oud, samen natuurbingo

Geen Bingo met balletjes en fiches, maar met dia’s op een
groot scherm. Als bingokaart hadden de kinderen en de ouderen, (die samenwerkten in groepjes van twee of drie) een A4tje,
met daarop de afbeeldingen die op het scherm te zien waren.
Bij de dia op het scherm stond nog extra uitleg over de afbeelding, die dan door Birgit verteld werd. Echter, al gauw bleek dat
zowel de bewoners als de kinderen meer geïnteresseerd waren
in: wie heeft er het eerst BINGO.
Zie foto Het winnende tweetal
Uiteindelijk kregen 4 groepjes een prijs (zie foto Prijsjes waar de
vogels blij van worden). Niet het geijkte pak koffie of een doos
chocolaatjes, maar een aangepaste prijs: een vetbol en een
zakje pinda’s, die de kinderen na afloop van de bijeenkomst in
de proeftuin in de bomen mochten hangen.
De interactie tussen de ouderen en de kinderen was leuk om te
zien. De kinderen waren geïnteresseerd in de ouderen: “hoe
oud bent u? 100 jaar…? Waarbij de mond van de kinderen van
verbazing openviel! De ouderen stelden ook vragen aan de kinderen: hoe oud zijn jullie, wat vind je leuk op school? Enz.
Ook de ontvangst op de Wellen was zoals gewoonlijk erg hartelijk (met dank aan Lenie van Breda) limonade, koffie en thee,
het was allemaal aanwezig. Op het einde van de Bingo wilde
een mevrouw graag de blaadjes met de afbeeldingen meenemen, om aan haar 8 kleindochters (helaas geen kleinzonen gaf
ze aan!) te laten zien hoe leuk de Bingo was geweest.
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Prijsjes waar de vogels blij van worden

Vooraf aan de bingo heeft Frans nog een leuk verhaal verteld
over de koolmees, met zijn mooie zwarte stropdas, en de pimpelmees, met het leuke blauwe hoedje, om zo het verschil tussen deze vogeltjes aan te duiden.
Al met al een geweldige ochtend, voor ALLE partijen.
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Geplukt van onze website IVN Oss
Om dit te begeleiden is bedacht om de landschaps academie,
die door werkgroep WEL en SLO opgezet is, hieraan te koppelen. Dit om interactie te stimuleren en kennis te vergroten door
het aanbieden van lezingen en cursussen.
De gebieden variëren in grootte, type en recreatiedruk. Maar
dat ze allemaal wat te bieden hebben bleek wel uit eerdere bezoekjes die we met Groen&Ruimte hebben gedaan.
We troffen een nog niet gemelde beverdam, een nieuwe dassenburcht en laatst 14 patrijzen in zo’n gebied. Er is dus van
alles te beleven. Op de bijgevoegde kaart is te zien om welke
gebieden het gaat (in principe alleen de in groen aangegeven)
Kaart gebieden Oss
Heb je interesse om hieraan bij te dragen of wil je meer informatie, stuur dan een mail naar IVNOss.monitoring@gmail.com

De afgelopen maanden is hard gewerkt door gemeen
te, Staro (adviseurs voor natuur en buitengebied), SLO
(Stichting Landschapsbeheer Oss) en IVN aan het
beheerplan

Dassenburcht

Hard werk
Geplukt van onze website IVN Oss
De afgelopen maanden is hard gewerkt door gemeente,
Staro (adviseurs voor natuur en buitengebied), SLO (Stichting Landschapsbeheer Oss) en IVN aan het beheerplan
over de gebieden van de gemeente die onder beheer staan
bij SLO. Daarin staan 31 gebieden beschreven. Bedoeling
is om deze gebieden dusdanig te beheren dat de biodiversiteit behouden, en daar waar mogelijk, versterkt wordt.
Om dat te kunnen volgen is een monitoringsplan opgenomen.
Gedeeltelijk is daarvoor een budget beschikbaar voor een professional, die met een intervals periode van 6 jaar ieder jaar 5
gebieden zal monitoren. Dat betekent dat er van de andere gebieden een lange tijd geen gegevens beschikbaar zijn. Zo is het
idee ontstaan om te kijken of we als IVN hier een bijdrage aan
kunnen leveren. Daarvoor is bedacht om 6x per jaar gezamenlijk (SLO en IVN) een gebied te bezoeken en te bespreken.

Daarnaast is het fijn om zo veel mogelijk data te hebben over
de gebieden. Vraag aan jullie is dan ook om te kijken in hoeverre je hieraan mee wilt/kunt werken. Dat kan heel vrijblijvend,
laagdrempelig en flexibel door alleen of in groepjes een gebied
te bezoeken en bij te houden wat je ziet (bv vogels en/of insecten, planten, zoogdieren).
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Beverdam
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Natuurfotowerkgroep

Thema Abstract

Pauline van Berlo

René Spruijtenburg
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Kunstwerken in de natuur
Lijdensverhaal Jezus wordt met kunstroute op een moderne manier uitgebeeld
Landerij VanTosse in Oss is vanaf 2 maart het decor van de
zogeheten kruiswegstatieroute. In het gebied staan vijftien
kunstwerken die gebaseerd zijn op de kruiswegstatie, oftewel het lijdensverhaal van Jezus. De betekenis van de
kunstwerken liggen echter in het heden.
Het idee is onder andere bedacht door Ruth Jellema, predikant
bij de Paaskerk. “In Drenthe was een kerk die dit idee ook gedaan heeft. Ik dacht toen ‘dat spreekt mij ook aan’.” Op die manier ontstond het idee voor de kruiswegstatieroute.
Bij statie No 13, had ik meteen de gedachte VERRAAD door Judas in het vizier.

Er werd contact gezocht met onder andere de Titus Brandsmaparochie, kunstenaars van K26 en dichters van Poëzie Podium
Oss (PPO). Die reageerden enthousiast. Jellema benadrukt dat
de kunstwerken geen klassieke vertoning zijn. “De kruiswegstatie staat voor verdriet, maar ook voor troost, daadkracht en eenzaamheid. Vandaag de dag zijn die thema’s heel actueel denk
bijvoorbeeld aan corona en de vluchtelingen.”
Kunstenaar Annelies van Rijn liet zich in haar kunstwerk dan
ook inspireren door de vluchtelingen. “Vluchtelingen hebben
ook afscheid moeten nemen van hun moeders. Dat moment
van dat verscheurende dat je niet meer weet of je elkaar ooit
nog ziet. Dat is hartverscheurend.” Doelend op het afscheid tussen Maria en Jezus.
De wandeling start aan de Steltlaan in Oss.
Tegenover het parkeerterrein vind je de ingang van het bospad.
Daar zie je vrijwel meteen de 1e Bosshalte.
De route is aangegeven met paaltjes 'Rondje Tosse'.
Zie ook https://www.bosshaltes-oss.nl/

Anno nu heeft verraad nog steeds een grote impact op onze samenleving. Bij het
vervaardigen van dit werk heb ik gebruik gemaakt van diverse aluminimum materialen.
Het houten kruis met het gedrapeerde blauwe doek symboliseert de afneming.
Met opzet heb ik gekozen voor een zeer bombastische Verrader en een simpel
eenvoudig kruis.

