De ecologische hoofdstructuur in de omgeving van Nuenen.
Informatie in het algemeen over de ecologische hoofdstructuur is gemakkelijk te vinden, maar wat is
daarvan in de omgeving van Nuenen te zien?
In “HartvoorNatuur” worden de bezuinigingen aangegeven op de natuur en daartegen geprotesteerd.
Aanleiding om verder te zoeken was een bord bij de Collse watermolen: “Ruim baan voor de kleine
ijsvogelvlinder”.
Ook vonden we in Mierlo: “De kleine ijsvogel fietsroute”. Hier werd verwezen naar IVN Geldrop en
Mierlo en de gemeente.
Op deze foto is wel te zien dat
de ecologische structuur ook
het Dommeldal omvat en het
bord bij de Collse watermolen
laat zien dat De Kleine Dommel
hier onderdeel van uitmaakt.
Verder werd aangeven dat in
het natuurgebied “Sang en
Goorkens” de kleine
ijsvogelvlinder aanwezig is en
intussen wordt geteld.
Op een dag eerst maar eens
de route gaan fietsen.
De Kleine IJsvogelvlinder,
welke voorkomt op het bord bij
de Collse watermolen is
symbool voor biodiversiteit van
Geldrop/Mierlo. IVN Mierlo laat
weten.” Staatsbosbeheer denkt inmiddels na over vergroting van het leefgebied. Men wil de populatie
van de Kleine IJsvogelvlinder in Sang en Goorkens in contact brengen met die in het Dommeldal. Dat
kan via de Strabrechtse heide of via het Eindhoven’s Kanaal”.
Zowel de provinciale verkiezingen als mijn
nieuwsgierigheid deden me verder
zoeken/googelen.
Leontien Weebers had kontakt gehad met
Staatsbosbeheer en vroeg
mij of ik mee wilde werken
aan een telroute voor
vlinders in de Rietmussen.
Het zoeken naar meer
informatie bracht me ook
naar Waterschap De
Dommel.
Op deze website vond ik
informatie over de nieuwe
plannen voor waterberging.
Dit om in tijd van nood de kom (groen gebied)
waarin Eindhoven zich bevindt, droog te houden.
Naast de belangen van de natuur is ook de
mogelijk wateroverlast in natte jaren belangrijk
voor de inrichting van de natuur.
Volgens Wikipedia: Vanaf de Belgische Grens maakt de Dommel (de waterloop zelf) deel uit van het
Europese Natuurnetwerk Natura 2000 (gebied Leenderbos, Groote Heide en de Plateaux). Het is
aangewezen o.a. wegens het voorkomen van de drijvende waterweegbree.
Zie voor verdere info: www.dommel.nl Projecten
www.aaenaas.nl

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/natuur/natura-2000?#ref-minlnv
http://www.natura2000beheerplannen.nl/pages/home.aspx
http://nl.wikipedia.org/wiki/Dommel_(watergang)#Zijbeken_van_de_Dommel
Nuenen heeft vanaf de zuid-westzijde dus het natte gebied en aan de zuid-oostzijde vanuit de
Strabrechtse heide – de Molenheide- Collseheide – Vaarle – Papenvoorseheide – Geeneindse heide
ook droog natuurgebied doorsneden.

Terug naar de vlinders.
Naast de Kleine IJsvogelvlinder is in het natuurgebied Sang en Goorkens ook waargenomen:
Atalanta, Bont zandoogje, Boom blauwtje, Bruin zandoogje, Citroenvlinder, Dagpauwoog, Eikenpage,
Gehakkelde aurelia, Groot dikkopje, Groot koolwitje, Hooibeestje, Klein geaderd witje, Klein koolwitje,
Kleine vos, Kleine vuurvlinder, Koevinkje, Landkaartje, Oranje zandoogje en Oranje tipje.
Het IVN Nuenen verkoopt zoekkaarten van dagvlinders. Ik denk dat buiten de Kleine IJsvogelvlinder
hier alle vlinders opstaan.
Verder wil ik op de website van het IVN foto’s zetten van de Nederlandse vlinders, welke hier in de
omgeving voorkomen. Vanwege vakantie ben ik deze zomer weinig aanwezig in Nuenen kan ik ook
niet bij alle voorbereidingen aanwezig zijn.
Een kopie van deze brief vind U op de website van het IVN Nuenen.
Ria Hoogkamer

