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IVN –afdeling Laarbeek
Trentstraat 23
5741 ST Beek en Donk
Email: ivnlaarbeek@hotmail.com

Jaarverslag 2016 – 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 is
erg belangrijk. IVN Laarbeek had in 2016 een ledenaantal van 193.

IVN Laarbeek
Secretariaat
Marleen Verboven
Trentstraat 23
5741ST Beek en Donk
Tel 0492 381165
ivnlaarbeek@hotmail.com

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 2016 hebben de volgende mensen de distributie verzorgd van De Bimd:
Aarle-Rixtel: Nellie Strijbosch, Francine Janssen en Hetty Lemmens
Beek en Donk: Joke en Pedro Kuijpers en José Vereijken
Lieshout: Arnoud van de Kam
Mariahout: Jan Bijnen
Verspreiding naar de verdelers: Hetty Lemmens
Postadressen: Hetty Lemmens
Mail-adressen: Hetty Lemmens
De jeugd-IVNertjes krijgen ook een boekje en die adressen worden door de leiding
doorgegeven aan het secretariaat.
Tevens worden de boekjes (verlaat) en eventuele andere informatie op de website geplaatst.
Interieurverzorging: (coördinator Antoinette van Bree)
De verzorging wordt door Antoinette van Bree met 1 x per maand hulp van Joke Kuijpers,
Jeanne Priems en Hetty Lemmens gedaan.
Er wordt gevraagd om na gebruik het gebouw netjes achter te laten.
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Gebruik gebouw ( Coördinatie Ben van Noordwijk)
Hieronder volgt een overzicht van de
activiteiten die in het jaar 2016 in het IVN
gebouw hebben plaatsgevonden.
Toch mogen we ook nu weer concluderen dat
het gebouw in ruime mate voorziet in een
behoefte en dat, over het algemeen
genomen, er redelijk goed opgeruimd wordt
na gebruik van het gebouw. Het aantal is
groter dan voorgaand jaar in verband met de
diverse cursussen (boomplantdag, foto en
vogel).
De gebouwagenda staat in het mail adres:
ivnlaarbeek.evenementen@gmail.com. Ben van Noordwijk en Hetty Lemmens hebben een
paswoord. Indien nodig kan men bij hen iets opvragen.
Samenvatting jaaroverzicht logboek 2016
Activiteit
aantal personen
planten werkgroep
102
evenement werkgr
63
jeugd werkgr
314
vogel werkgr
96
water werkgroep
9
weide vogels
46
kieknou
196
jaarverg
45
nl doet
30
gids overleg
29
poel
81
nacht vd nacht
30
kikkerconcert
1594
tuin club
352
bieb
30
poets
68
contact avond
326
onderhoud
38
bbq
51
voorbereidingen
35
imkers
309
regio overleg
25
volkstuin
60
ravon
48
entente florale
39
special
552
zwerfvuil
18
boomplant
260
scholen
353
roefelen
11
vogel/foto cursus
191
5401
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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. Mijn mailadres is:
acmvanbree@gmail.com.
Indien er contactavonden, vergaderingen of andere bezigheden in de Bimd plaats vinden, zal er
altijd iemand van het IVN aanwezig zijn. De opbrengst van de drank kan in een envelop gedaan
worden en voorzien van activiteit en datum in de brievenbus gedeponeerd worden. Dit om te
voorkomen dat het geld ergens blijft liggen waar het niet hoort.
Ruim na het gebruik van De Bimd je eigen spullen op. Hiermee wordt voorkomen dat dingen
kwijt raken.
Dank voor de medewerking. Samen houden we het gezellig!!

Onderhoud gebouw. ( Coördinator Ben van Noordwijk)
Leden - Adrie Beekmans - Willy verbakel - Ben van Noordwijk - Frans vd heuvel - en enkele
andere medewerkers.
De plannen voor 2016 zijn maar deels vervult, het dak is doorgeschoven tgv het ontbreken van
financiële middelen.
IVN vereniging voor
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Tijdens NL Doet zijn er wel veel werkzaamheden geweest.
 Kabel en water aan-afvoer naar mobile toilet tbv kikkerconcert
 Kabels en lantaarnpalen in stuk van parkeerplaats naar de weg.
 Dak nood reparatie

Jaarverslag 2016

Plannen 2017 -2018
 Het dak renoveren en kozijnen nalopen.
 Verwarming regeling verbeteren.
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Natuurwerkgroep „DE BIMD”: ( Coördinator Gerrit Post)
Zoals je ziet hebben we onze naam aangepast, in plaats van tuinwerkgroep, is het nu wel
uitgegroeid naar een Natuurwerkgroep. Die ook af en toe een uitstapje maakt naar het
buitengebied van Aarle_Rixtel.!
Afgelopen jaar hebben we ons bezig gehouden met onderhoud hout-rillen naar schatting 50
meteren ruim 80 knotbomen.!
We hebben een nieuw brandhout opslagplaats gemaakt, voor de eventuele kampvuren bij
verschillende werkgroepen.!
De inmiddels bekende vlinder is afgebouwd en officieel met het kikkerconcert in gebruik
genomen.!
Met NL doet hebben we ons ook bezig gehouden met het egaliseren van het natuurleerpad, dit
om beter gebruik te kunnen maken van een maaibalk.!
De composthoop is totaal afgegraven en verplaatst naar de nieuw aangelegde boomgaard,
hetgeen onderdeel uitmaakt van het voedselbos, bij deze boomgaard is een houtril aangelegd
met daarachter een Elsen singel . In de boomgaard zijn diverse hoogstam- en laagstam
fruitbomen geplaatst en pruim en perzik bomen.!
Ook werden de plantenborders en de stinzen tuin weer onderhouden alsmede de
kruidencirkel.! De tuin werd weer in een topconditie gebracht voor het kikkerconcert en voor
de Entente Florale
De 3 poelen werden weer onderhouden en de vijver in de ivn tuin werden ook de nodige
veranderingen aangebracht zodat deze weer gereed zal zijn voor het kikkerconcert in 2017. Er
werd een overstort aangelegd zodat de brug niet meer onderwater komt te staan. Tevens werd
in verband met het project „Poelen Nu” georganiseerd door het Brabands-landschap, de vijver
aan de andere zijde van de brug uitgediept zodat de jeugd nu aan beide zijden van de brug kan
prutten.
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Daarbij is het plasdras gedeelte ingekort en is er een veentuin aangelegd. !
Bij de bijenstal is een informatiebord geplaatst, er zijn enkele lichtmasten langs het knotbomen
pad bij geplaatst en een afvoer voor aansluiting van de toilletwagen tijdens het kikkerconcert.!
De natuurtuin is is net voor het kikkerconcert uitgebreid met een 0,5 ha bos hetgeen sterk
verontreinigd was met diverse hekwerken, prikkeldraad, hout opslag kippenhokken en
inmiddels zijn dan daar ook al diverse volle containers afgevoerd. In dit gedeelte van de
natuurtuin is het de bedoeling om het voedselbos gedeelte verder uit te breiden en een
vlindertuin aan te leggen, daar zijn we het komend jaar ook nog wel een groot gedeelte mee
bezig.!
Het gras/gazon werd regelmatig gemaaid zowel binnen het afgesloten gedeelte als mede
paden in het populieren bos.!
Tevens is een begin gemaakt om alle bomen, struiken
en planten op naam te brengen en te voorzien van
een naam. Ook de vogels hebben de nodige aandacht
gekregen met het groot onderhoud van de
bestaande nestkasten en de uitbreiding daarvan.
Waarnemingen waren onder andere, de Bosuil,
IJsvogel, en de grote gele kwikstaart. Van de
zoogdieren zijn er sporen van de Das waargenomen.!
Al met al hebben we met de volledige
Natuurwerkgroep, bestaande uit 9 personen een
fantastisch jaar achter de rug en mogen we zeker
zo’n 1300 uur afschrijven aan onderhoud van de
Natuurtuin DE BIMD, niet alleen op de
woensdagochtenden maar ook op andere tijden
werd er soms hard gewerkt in dit stukje Laarbeeks
Landschap. De tuin is open gesteld op
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! !
Om ons werk wat gemakkelijker te maken en wat
tijdwinst te hebben zou het prettig zijn als we in het
bezit kunnen komen van een zeer goed werkende
messenbalk en uitbreiding van ons klein
gereedschap.! !
De Natuurwerkgroep „De Bimd” bestaat inmiddels uit de na volgende personen:
Jos van de Berg; Nico Kuillaars; Anita Slaats; Frans van den Heuvel; Wilie Verbakel; Joep Barten;
Koen Brand, Dagmar Beeke
Coordinator: Gerrit Post! !
Wil je meer weten over de natuurtuin,
Gerrit Post, telefoon 06-16383484
gerrit.post@gmail.com

Contactavonden ( Coördinator Jo Kuijpers)
In 2016 zijn er 7 contactavonden geweest, deze worden goed bezocht (283 mensen).
Naar onze mening zijn ook de onderwerpen divers genoeg, tips en informatie over lezingen die
men in andere verenigingen bijwoont zijn natuurlijk altijd welkom. Ook wensen over
onderwerpen zijn welkom.
Er zijn ook mensen uit onze vereniging die een lezing geven. Ook deze zijn van harte welkom.
Met dank aan Jo Kuijpers en Cor Peters die de publicaties hiervoor verzorgen.
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In de toekomst zullen we ook gebruik maken van facebook IVN Laarbeek en IVN Zuid-Oost
Brabant om de lezingen aan te kondigen.
Jeanne Priems: financiën
Hetty Lemmens: adviezen.
Jo Kuijpers:
contactpersoon.

Datum
Onderwerp
21-jan Warmteregiliering bij dieren
Vleernuizen en vlinders
18-feb Q _koorts
17-mrt Vogels in het voorjaar
21-apr Watermolens in
Z-O Nederland
15-sep Spinnen
20-okt Paddenstoelen
17-nov Fotopresentatie Keniareis
18-dec Afsluiting

Door
Arno Vlooswijk

Aantal
30

Ruud Raijmakers
Gerard Compiet
Hans de Mars

28
45
25

Rini Kersten
Hetty en Jo
Jowan Iven

26
26
35

Jeanne Jo Hetty

37

Het gemiddeld aantal bezoekers in 2016 was: 32
Dit is lager dan in 2015. Toen lag het gemiddelde op 40
Wandelingen (coördinator Frank van Bakel. Aangevraagde wandelingen (Marianne de
Jong)
In 2016 zijn 15 publiekswandelingen en ongeveer 13 aangevraagde wandelingen/activiteiten
gegeven (gemiddeld 40 pers).
Helaas zijn niet alle aantallen van de publiekswandelingen doorgegeven. Resultaat is licht
stijgend ten op zichte van 2016.
De aangevraagde wandelingen worden steeds belangrijker gevonden daar je dan een ander
publiek bereikt als de mensen die op de publiekswandelingen afkomen. Dit jaar is daar het
gemiddelde een wat hoger als 2014.
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)

2016
39

2015
43

2014
38

2013
20

21

27

21

40

12

14

16

16

29

55

62
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Ledenwandelingen
Het aantal ledenwandeling in 2016 was 7. Het gemiddelde aantal leden dat mee ging
stabiliseert zich rond de 12 deelnemers. De doelstelling van de ledenwandelingen is om een
keer per maand (niet in januari, juli, augustus en december, en sinds 2016 ook niet meer in mei
gezien de vele vakanties in deze maand) een zondagmorgen een natuurgebied in de omgeving
te bezoeken. Zo leren we ook de natuur in de naaste omgeving van Laarbeek kennen en
begrijpen.
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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.
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 2017 staan er 7 (vanwege lange meivakantie en Moederdag 1 minder) leden-wandelingen
gepland. Zie hiervoor ook onze IVN Laarbeek website.
Met nadruk wijzen we er op dat deze ledenwandelingen ook erg geschikt en bedoeld zijn,
hoewel uiteraard niet alleen, voor de belangrijke permanente educatie van onze gidsen.
Kortom. Ga eens een keer met ons mee.
Kees Burghouts
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Aangevraagde wandelingen
In 2016 is 13 keer een wandeling/activiteit aangevraagd met een of meer gidsen.
AANGEVRAAGDE WANDELINGEN/ACTIVITEIT IVN 2016
WAAR

WIE

1

DATU
M
13-03

AANTAL
PERSONEN
12

GIDS

Grotel

Ouderen van Dierdonk

2

09-04

Groene Long

Familiedag fam. Van
der Aa

22

Antoon Verhoeven,
Ria van Liempd

05-06

Vogelpad
Beek en Donk

Buurtvereniging
L.Bouwdewijns

15

Henk van Beek

4

06-06

Bimd

Zonnetij

10

Gerrit Post, Dieny v.d.
Heuvel

5

08-06

Bimd

Mariëngaarde

20

Gerrit Post, Dieny v.d.

3

Jo Kuijpers

6

Heuvel
6

09-06

Bimd

Entente Florale

24

Gerrit Post, Dieny v.d.
Heuvel

7

18-06

Bimd

HAC

26

Hetty Lemmens

8

28-06

Schaapsdijk
Mariahout

ZLTO agrarische
vrouwen Laarbeek

18

Jan Bijnen

9

09-07

Bimd

Kinderfeestje

10

10

16-07

Groene Long

25 jaar jubileum
Enexcis

27

Antoinet v. Bree,
Bernadette Vervoort
Antoon Verhoeven

11

Maand
08

Moorselen

Belgische groep
collega’s

11

Jan Bijnen

12

21-09

Bimd

KBO

20

Gerrit Post, Jo Kuijpers

13

15-10

Omgeving
Beekse Akkers

buurtvereniging

40

Antoon Verhoeven, Cor
Peters, Kees Burghouts
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Geocache wandelingen (Coordinator: Marleen Verboven)
Dit jaar zijn er twee wandelingen actief geworden met Geo-Cache. “Speurtocht” met de GPS.
Deze routes zijn goed bezocht:
Jaar
2016
2015
2014
Vogel Natuur Pad
34
52
75
Aarlese Beemden
26
47
49
Ommeje Oost - Mariahout
47
68
’t Hof – Lieshout
24
Bonus indien alle 4 gelopen
14
In 2016 is Lieshout en de bonus actief geworden in december. Deze zijn meteen goed bezocht.
De cache wandelingen worden ook beloond met “favo’s” Dit betekent dat de mensen het een
bijzonder leuke wandeling vonden.
De caches hebben respectivelijk het volgende aantal favo’s:
Vogel Natuur Pad
18
Aarlese Beemden
3
Ommeje Oost - Mariahout
14
’t Hof – Lieshout
7
Bonus indien alle 4 gelopen
2

Enkele reacties uit het veld:
7

Gisteren samen met ervaren cachers het Ommetje Oost in Mariahout gelopen. Mooie
wandeling al was het weer wel wat fris maar dan smaakt de koffie na afloop ook erg lekker.
Vragen zonder problemen op kunnen lossen en de cache gevonden. Leuk om in gezelschap van
team Antiek te zijn. Dank je wel Anton en Rieky voor het delen van jullie kennis en ervaring. Met
een voldaan gevoel huiswaarts gekeerd. Dank voor de maker van de cache en voor de info van
IVN Laarbeek. Altijd interessant om iets meer van de natuur te leren..
Werkgroep water. (Coördinator Lars Leenders)
In de periode maart tot en met oktober zijn we er weer 2-wekelijks op uitgetrokken om poelen,
beken en sloten te inventariseren op amfibieën, reptielen, vissen en waterinsecten. Dit jaar
hebben we ons, mede op verzoek van de gemeente Laarbeek, geconcentreerd op de wateren
in het beekdal van de Goorloop, Heieindse Loop en Donkervoortse loop.
Daarnaast was 2016 een belangrijk jaar vanwege het feit dat we meerdere
samenwerkverbanden zijn aangegaan.
Begin 2016 tekenden we een soort van convenant over samenwerking met de Ravon. Als
waterwerkgroep IVN Laarbeek zijn we nu ook een werkgroep van de Ravon. Voordelen bestaan
uit kennisoverdracht, materiaalondersteuning en heel veel nieuwe contacten in ons expertise
gebied. We hebben bijvoorbeeld een eerste keer in het donker met een zaklamp, trachten, te
vissen.
Medio 2016 hebben we met waterschap Aa en Maas afgesproken om de nieuw ontwikkelde
ecologische verbindingszones, zoals langs de Goorloop en Snelle loop te monitoren. We
beginnen met een 0-meting. Overigens speelt dit ook voor andere werkgroepen, zoals vogel,
flora en vlinder en libellen.
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In oktober is het project poelen.nu, een
samenwerkingsverband van RAVON, Floron,
vlinderstichting en Brabants Landschap,
geopend op “De Bimd”. De waterwerkgroep
heeft deze opening mede georganiseerd. Als
dank hebben we op kosten van Brabants
Landschap 5 poelen in Laarbeek, waaronder
onze eigen IVN poel, kunnen renoveren
(beheren). Poelen.nu is een portaal waarop
o.a. de onderhoudsstatus van alle Brabantse
poelen zal worden weergegeven. Hieruit kan
bijvoorbeeld het Laarbeeks Landschap vervolgens een planning maken voor hun
poelenonderhoud. Wij nemen de registratie van de Laarbeekse poelen op www.poelen.nu voor
onze rekening.
We hebben deelgenomen aan de manifestatie 100 jaar Wilhelminakanaal. Naast een stand met
uitleg over onze activiteiten hebben we samen met kinderen “slootje geprut” in de
Donkervoortse loop. Dit ging gepaard met veel enthousiaste reacties van ouder en kinderen
Ook aan de jaarlijkse activiteiten Kikkerconcert en Roefeldag hebben we weer succesvol
deelgenomen. Belangrijk moment was ook de vangst van 2 grote modderkruipers bij de
Schevelingse loop. Ze waren daar op basis van E-DNA resultaten ook te verwachten
De waterwerkgroep bestaat nu uit 9 leden. Bijzonder is dat al gedurende langere tijd dezelfde 9
leden enthousiast bij elkaar komen om de wateren van Laarbeek te monitoren. Dit zegt iets
over chemie bij de waterwerkgroep.
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Werkgroep publicaties (coördinatie Sylvia van Gisteren – de Bimd, Cor Peters
dag/weekbladen)
Leden: Gerrit Post en Sylvia van Gisteren.
De Bimd is 4x verschenen, telkens 20 pagina’s dik.
Aan kopij kostte de ene keer meer moeite dan de andere keer. Soms is enige stimulatie
noodzakelijk.
De samenwerking met Editoo gaat naar wens.
De nummers worden ook eletronisch gepubliceerd, met een editie vertraging, op de website
https://www.ivn.nl/afdeling/laarbeek/verenigingsblad-de-bimd
Silvia en Gerrit willen graag het stokje van de redactie overdragen. Een vacature beschrijving
wordt nog gemaakt. Mocht je interesse hebben, laat het hen weten.

Cor Peters coördineerde in 2016 weer de aankondigingen voor de publiekswandelingen en
lezingen van het IVN .
Hij kreeg hiervoor vaak input van de natuurgidsen en voor wat betreft de lezingen van Jo
Kuijpers.
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 IVN-ner, bij het artikel te plaatsen.
Verder verzorgt Adriënne Hurkx, daarbij geässisteerd door Petra Meeuwsen, de berichten van
het IVN Laarbeek op de plaatselijke facebookpagina van het IVN Laarbeek en ook van de in het
afgelopen jaar in het leven geroepen regionale facebookpagina van de IVN’s in Zuidoost-
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Brabant.
De afdeling Laarbeek op de website van het landelijk IVN wordt bijgehouden door Marleen
Verboven en Zuzana Bergman
Verder verzorgt Adriënne Hurkx, daarbij geässisteerd door Petra Meeuwsen, de berichten van
het IVN Laarbeek op de plaatselijke facebookpagina van het IVN Laarbeek
(https://www.facebook.com/IVNLaarbeek) en ook van de in het afgelopen jaar in het leven
9

geroepen regionale facebookpagina van de IVN’s in Zuidoost-Brabant
(https://www.facebook.com/IVNBrabantZuidOost/) .

De website van IVN Laarbeek is afgelopen jaar in een nieuw jasje gestoken. IVN Nederland
heeft de template verzorgd. Zuzana Bergman en Marleen Verboven hebben inhoudelijk de
pagina vormgegeven. Petra Meeuwsen heeft de pagina tektueel beoordeeld.
Als er nog leuke ideeen hebt, of graag een update wil op de site. Graag een mail sturen naar
ivnlaarbeek@hotmail.com en webredactieivnlaarbeek@gmail.com
Voor suggesties over publiciteit staan wij altijd open. E-mail-adres: corenannyp9@gmail.com
Werkgroep de ortolaan ( Coördinator Jan Koot)
Activiteiten vogelwerkgroep de Ortolaan in 2016
De vogelwerkgroep is ook in 2016 weer heel actief geweest.
De volgende inventarisatie-werkzaamheden uitgevoerd:
 Vogeltelling Agrarische Soorten (VAS). De resultaten van 2016 zijn nog niet bekend.
Voor 2015 waren de resultaten: er zijn tijdens 4 inventarisaties op 19 telpunten in
het buitengebied van Laarbeek 4087 vogels geteld vogels geteld, 75 soorten.
 Oeverzwaluwwand. Er is een nieuwe oeverzwaluwwand op het terrein van Bavaria
aangelegd. Er hebben dit jaar nog geen oeverzwaluwen in genesteld.
 Gierzwaluwtelling (pastorie Beek en Donk). Van de 59 nestkasten werden er 41
bewoond (2015: 61, 2014: 46).
 Huiszwaluwtelling Lieshout. Er zijn in 2016, 113 nesten geteld (2015: 135, 2014, 116).
 Grote gele kwikstaart. Ook dit jaar geen enkel broedgeval in de geplaatste kasten.
Wel een broedgeval buiten de nestkast. Een vrouwtje heeft dit jaar 3 keer gebroed.
 MUS-telling (Meetnet Urbane Soorten). Hierbij zijn op een aantal voorgeschreven
locaties in de woonkern Beek en Donk 3 keer de vogels geteld. (Is een landelijk
project).
 Controle steenuilenkasten. Er is in 9 nestkasten gebroed met totaal 26 jongen.
 Controle kerkuilenkasten. Er is in 3 kasten gebroed met totaal 9 jongen
 Controle torenvalkkasten. Er zijn 4 kasten bewoond waarvan er drie kasten met
totaal 15 jongen. (1 nestkast is onduidelijk of jongen zijn uitgevlogen) Het gaat nog
steeds niet goed met de torenvalk.
-

-

Er zijn 4 vogel-publiekswandelingen geweest en 3 excursies voor eigen leden van
VWG.
Er is een vogelcursus gegeven voor 30 niet leden. De belangstelling was zo groot dat in
2017 de cursus nog een keer wordt gegeven. De cursus bestaat uit 5 bijeenkomsten, 3
theorieavonden en 2 vogelwandelingen.
Onderhoudswerkzaamheden verricht aan nestkasten, vogelwanden en
vogelnatuurpad.
Voorlichting en informatie aan inwoners van Laarbeek verstrekt.

De vogelwerkgroep telde in 2016, 27 leden (2015, 23 leden).
Interesse in de vogelwerkgroep? Neem dan contact op met 06-15833393

Werkgroep jeugd
JAARVERSLAG JEUGD-IVN WOENSDAGMIDDAGGROEP
Onze groep bestaat uit 20 jeugdleden uit de basisschoolgroepen 4-5 en 6
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De begeleiders zijn: Cees Dietvorst – Bernadette Vervoort – Henk van Lierop – Antoinette van
Bree.
Een overzicht van waar, w anneer en waarmee de jonge IVN-nertjes zich bezig hebben
gehouden in 2016. In elke uitgave van ons verenigingsblad
“De Bimd” staat een uitgebreid verslag van elke
bijeenkomst. Hieronder een verslagje van een van de
middagen:
Woensdag 6 januari
Deze middag gaan we natuureducatie geven d.m.v.
natuurspelen. B.v. een spel die leert over nieuw vogelleven
– wat er zoal leeft in een bos – wat vlinders allemaal nodig
hebben – een natuurrobot die overal antwoord op geeft.
Maar eerst hebben de kinderen gekeken naar tuinvogels,
om met die kennis mee te kunnen doen aan de jaarlijkse
tuinvogeltelling.
Woensdag 3 februari
Na een power point presentatie over roofvogels wisten de
kinderen meer over het voedsel van deze vogels. Dus aan de
slag. Elk groepje kreeg aan aantal braakballen van uilen om
die uit te pluizen. Gewapend met een sateprikker en pincet
werden de resten van muizen en vogeltjes eruit gehaald. Alles werd netjes op zwart papier
vastgeplakt.
Woensdag 2 maart
Het weer is goed. Fijn om een wandeling te maken door het biggetjesbos. Aandacht gaat uit
naar alles wat we tegen komen. Ook brengen we een bezoek aan de varkensstal.
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Woensdag 6 april
Rond de Bimd staan zoveel verschillende planten en bloemen zodat we deze keer ter plekke
blijven. Tijdens de wandeling rond het gebouw gaan we kijken naar de verscheidenheid van
planten. Tijdens de rondgang nemen we bloemen en plantendelen mee om te drogen. Later
kunnen we hier wat moois van maken.
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Woensdag 11 mei,
Wat een raar weer, dan koud dan weer
warm. 11 Mei was het warm weer en dat
kwam goed van pas. We gingen met de
kinderen rond het Torreven wandelen en
speuren, om daarna water te scheppen
en te zien wat erin het water leeft. Met
twee groepen gingen we van start. Het
Torreven is ontstaan door
zandverstuiving. Het ven wordt nu open
gehouden door de bomen, dicht bij het
ven, te verwijderen. Tijdens het speuren zagen we veel jonge berkenbomen waarvan we er
enkele uitgetrokken hebben.
Woensdag 8 juni,
Deze middag iets nieuws in het programma, een bezoek aan vlindersafari te Gemert. Het is wat
verder van huis, maar dan heb je ook wat. Om 13.30 uur werden de kinderen bij Groeskuilen
gebracht. Helaas waren 5 kinderen op schoolkamp en gingen 2 kinderen naar een kinderfeest.
Dat is het nadeel van de woensdagmiddag. De anderen kinderen werden welkom geheten door
Geert Jonkers die ons het e.e.a. ging vertellen over de vlinders

Woensdag 6 juli.
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De laatste bijeenkomst voor de vakantie. De groep was groter omdat de 10 nieuwkomers ook
gevraagd waren te komen zodat ze kennis konden maken met het jeugd-ivn. Die kennismaking
ging via een sterrenspel. Zeven opdrachten waren in de Bimd uitgezet. Door het werpen van
een grote dobbelsteen gaven de aantal ogen aan welke opdracht uitgevoerd moest worden.
Die varieerden van bloemen ontleden tot het voedsel van verschillende dieren. Alles werd op
werkbladen vastgelegd.
Woensdag 7 september
Vandaag de eerste bijeenkomst met de jeugdleden dit seizoen. Eenentwintig kinderen in totaal.
Vandaag staat het thema bomen op het programma. In drie groepen gingen we bekijken welke
bomen er in de omgeving van ons clubgebouw staan. Kijkend naar de bladeren en de vruchten
en met behulp van een zoekkaart kwamen we een heel eind. Voor de jongsten was het een
hele kluif. Hoe werkt zo'n zoekkaart? Hoe heet alles? Ook werd het nut van bomen voor
mensen en dieren besproken.
Woensdag 12 oktober
Aanvankelijk was het de bedoeling op zoek te gaan naar paddenstoelen in het Keelgras. De
droogte zorgde ervoor dat we ons programma moesten omgooien, want er was geen
paddenstoel te zien. Niet getreurd. Een bezoek aan de boerderij van de Fam. Bouw maakte
alles goed. Dit bedrijf heeft 150 koeien waarvan 120 melkkoeien. Rianne, de vrouw die op de
boerderij woont, vertelde hoe het komt dat een koe melk gaat geven en dat zijn gemiddeld 25
liters. Ook werd aandacht besteed aan de jonge poezen en konijnen.
Woensdag 9 november
Wat een slecht weer. Om die redenen hebben er 2 kinderen afgezegd. Het regent en het is
koud, maar het is altijd IVN-weer. Met alle andere kinderen en een nieuwe leider, Dhr. Henk
van Lierop, stapten we naar het Keelgras. Paddenstoelen zoeken was de planning, maar ook
kijken naar de herfst en alles wat dan op de grond terecht komt. Op de graslanden ging de
aandacht vooral uit naar kleine kikkers die een veilig onderkomen voor de winter aan het
zoeken waren.
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Woendsdag 6 december
Op deze middag gaat de aandacht uit naar vogelvoedering. Vooraf werd een power point
presentatie gegeven over vogels en hun voer. Daarna werd in verschillende groepen gewerkt
aan een voederstok die voorzien werd van pinda’s – dennenappels met vet - en appeltjes.

JAARVERSLAG JEUGD-IVN AVONDGROEP
Het jeugd IVN heeft een druk jaar gehad in 2016.
Behalve de maandelijkse bijeenkomsten (tot september waren er twee bijeenkomsten per
maand, daarna een per maand) heeft het bomen-project van de Gemeente Laarbeek veel uren
gevergd van de leiding.
De reguliere bijeenkomsten startten twee maal per maand met in totaal 26 kinderen, verdeeld
over twee groepen. Ook werd in januari, in de vakantie, een tocht gelopen in Grotels Bos.
Tot september zijn er voor de jeugd 15 bijeenkomsten geweest.
Na de grote vakantie is besloten met een groep door te gaan: met het aantal mensen in de
leiding was het mogelijk verantwoord met de groep te werken, ondanks dat die wat groter was
dan voorgaande jaren.
Na de vakantie werden, zoals gebruikelijk, weer kinderen overgenomen van de
woensdagmiddag-groep. In totaal waren vanaf september 20 kinderen in de groep.
In september, oktober, november en december waren reguliere bijeenkomsten; in oktober
werd overdag een foto sessie gehouden in het Grotels Bos. Het onderwerp was
“Paddenstoelen”
Hoewel minimaal bezocht, was het een leerzame en enthousiaste bijeenkomst. Er zit talent in
de groep!
In totaal zijn dus met het Jeugd IVN twintig bijeenkomsten geweest.
Naast theorie werd regelmatig in de praktijk gekeken en de natuur opgezocht.
12

Het Bomen-project van de gemeente Laarbeek vroeg de nodige voorbereiding met twee
bijeenkomsten. Met behulp van de “informatie-hoeken” werden ruim 300 kinderen van de
basisscholen in Laarbeek geïnformeerd over bomen. Naast de informatie die via powerpoint
werd gegeven werden de kinderen verdeeld in vijf groepen. Per groep werd info gegeven en
rondgewandeld in het IVN-bos. Een geslaagd initiatief.
In totaal waren er 11 bijeenkomsten en werden, zoals gezegd, ruim 300 kinderen bereikt.
Naast al deze activiteiten was het jeugd IVN present op de Roefeldag en op het Kikkerconcert.
Bij elke bijeenkomst was een (soms twee) leerling van de middelbare school aanwezig voor
maatschappelijke stage.
Een druk jaar voor de leiding (Dieny, Arjan, Lieseth, Casper, Pepijn, Luuk, Jetske en Hans), maar
zeer bevredigend.

IVN vereniging voor
natuureducatie en
duurzaamheid
Jaarverslag 2016
datum
22/02/2017

Werkgroep Biodiversiteit (Coördinator: Kees Burghouts)
De werkgroep biodiversiteit opereert als een soort van projectorganisatie. Dit betekent dat de
bemensing afhankelijk is van de specifieke onderwerpen. Onderwerpen die betrekking hebben
op de biodiversiteit in Laarbeek in relatie tot initiatieven van instanties zoals gemeente,
provincie, waterschap enz.
Op deze wijze kan optimaal van het specialisme van onze leden gebruik worden gemaakt.
De activiteiten van al onze werkgroepen zullen op een of andere wijze onze externe relaties en
omgekeerd “raken”. Dit zal vooral de gemeente Laarbeek betreffen. Door middel van de
werkgroep biodiversiteit kunnen we noodzakelijke initiatieven bundelen.
Vanuit haar rol van educatie en bewustwording informeerde deze werkgroep ook in 2016
beleidsmakers over de consequenties van hun beslissingen op het gebied van biodiversiteit.
Daar het landelijk IVN naast natuureducatie ook duurzaamheid als speerpunt in haar motto
heeft opgenomen overweegt het bestuur om het onderwerp duurzaamheid aan biodiversiteit
voor deze werkgroep toe te voegen. Deze werkgroep vertegenwoordigt IVN Laarbeek bij extern
overleg op dit gebied. Daar beleidsaspecten van IVN Laarbeek de werkzaamheden van deze
werkgroep raken en andersom, dient een bestuurslid van het IVN Laarbeek lid te zijn van deze
werkgroep.
Hierbij een opsomming van onze belangrijkste activiteiten in 2016.


Meerdere keren hebben we deelgenomen aan het achterban overleg van de
Brabantse milieufederatie (BMF) en via dit kanaal onze invloed trachten uit te oefenen
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in onderwerpen die boven regionaal spelen. IVN Laarbeek maakt deel uit van de
achterban van de BMF.
Vanuit de werkgroep Biodiversiteit nemen we deel aan periodiek overleg met de 2
waterschappen in Laarbeek ( beneden- en boven Aa).
Vanuit de werkgroep biodiversiteit vindt er een paar keer per jaar overleg plaats met
het Laarbeeks Landschap waarbij we onze ideeën over biodiversiteit evenals natuur,
milieu en landschap in Laarbeek toetsen.
Vanuit de werkgroep Biodiversiteit vindt er een paar keer per jaar overleg plaats met
de omliggende IVN afdelingen. In dit kader maken we deel uit van de IVN
regiovergadering Brabant Zuid Oost. Aan de nieuwe overleg structuur van het IVN
district Brabant in combinatie met de inbreng vanuit IVN Brabant naar het landelijk
IVN heeft IVN Laarbeek nadrukkelijk invloed uitgeoefend. Vanaf eind 2015 heeft IVN
Laarbeek de voorzittershamer en vertegenwoordigt de regio in de landelijke raad van
IVN Nederland
IVN Laarbeek heeft samen met het Laarbeeks landschap periodiek overleg met de 2
wethouders die natuur in hun portefeuille hebben staan. Hierbij is ook de ambtenaar
groen aanwezig. Overleg gaat over onderwerpen die de biodiversiteit in de breedste
zin van het woord raken.
De IVN werkgroep biodiversiteit neemt deel aan de klankbordgroep buitengebied en
heeft nauw overleg met de gemeente over diverse plannen m.b.t. het beleid voor
maaien van sloten en bermen, bomenbeleid en diverse monitoringafspraken op het
gebied van flora en fauna, ontwikkeling “ de blauwe poort”, Entente Florale. De
ideeën en voorstellen van het IVN Laarbeek vinden we terug in de diverse
beleidsplannen en het betrekken van het IVN bij de uitvoering hiervan.
De werkgroep biodiversiteit van IVN Laarbeek is de trekker bij de zienswijze toekomst
schouwpaden, ingediend bij waterschap Aa en Maas namens alle in dit gebied
liggende IVN afdelingen. Dit heeft o.a. geresulteerd in deelname aan klankbord groep
sloot onderhoud bij het waterschap namens alle IVN afdelingen in het stroomgebied
van de Aa.
Reactivering aanplant verplichting Sporthal Groene Long, samen met Dorpsraad Beek
en Donk, gemeente en eigenaars en exploitant sporthal. Dit project is in 2016
afgerond
Overleg met Blauwe Schut over initiatieven ter verhoging van de biodiversiteit van
hun hooiland in De Bimd. Dit loopt nog door, over 2016 heen.
Bijdrage geleverd aan opening poelen.nu project van Brabants Landschap, Ravon,
Floron en Vlinderstichting. Resultaat is o.a. dat 5 poelen in Laarbeek, gesubsidieerd
zijn opgeschoond waaronder onze eigen poel, Op deze portal worden alle gegevens
per poel geregistreerd en openbaar gemaakt.
In overleg met de gemeente en de vorige huurder hebben we de (bos)gronden naast
ons huidig terrein in beheer genomen.
Belangrijke bijdrage van IVN Laarbeek aan verkiezing tot groenste gemeente van
Nederland in het kader van Entente Florale.
Deelname project verhoging biodiversiteit woonwijk de Beekse Akkers samen met
bewoners, gemeente en Sweco.

IVN winkel (Coordinator: Dilia Verhoeven)
Zoals elk jaar werden ook in 2016 weer een aantal IVN artikelen verkocht.
Dit is vooral gebeurd tijdens de het kikkerconcert. De meest verkochte artikelen zijn: loepjes,
zoekkaarten en kleine natuurboekjes.
De IVN winkel wordt beheerd door Dilia Verhoeven, 't Hof 24 in Beek en Donk Tel. 0492462460.
In 2017 stopt Dilia, aangezien de artikelen via de website gekocht kunnen worden.
Werkgroep Planten Inventarisatie (Coordinator: Mark Smits)
Algemeen:
Iedere eerste maandagavond van de maand komen we samen in de Bimd, tenzij we die maand
een dagexcursie hebben (meestal in het weekend). De avonden zijn bedoeld om bij te scholen,
en te overleggen over de berminventarisaties. Een groot deel van de plantenwerkgroep is
betrokken bij de berm-inventarisaties. Deze worden gecoördineerd door Bert Lemmens.
14

IVN vereniging voor
natuureducatie en
duurzaamheid
Jaarverslag 2016
datum
22/02/2017

Jaarprogramma:
We begonnen het jaar in januari met
plantenverhaaltjes. Ieder van ons had een
korte presentatie voorbereid over een
plant of paddenstoel naar keuze. Er kwam
van alles aan bod, over kenmerken,
medicinale en magische gebruiken, etc.
In februari heeft Bert weer een avond over
knoppen en takken verzorgd. Het blijft een
uitdaging om al die soorten struiken en
bomen aan de hand van een kale tak te
herkennen.
In maart heb ik een avond over verzorgd over de relatie
tussen vegetatie en bodem. Aan de hand van de
berminventarisaties van afgelopen jaar hebben we samen
gekeken wat de planten zeggen over de bodemfactoren.
In april zijn de bermen weer verdeeld over de vrijwilligers.
Dit jaar werden de bermen uit de eerste inventarisatie (5
jaar geleden) opnieuw geïnventariseerd.
In mei zijn we naar buiten gegaan. Op een zaterdag hebben
we een mooi stukje van de Snelle loop (richting Gemert)
bezocht. Daar hebben we ons vastgebeten op het verschil
tussen kleine en grote ratelaar.

IVN vereniging voor
natuureducatie en
duurzaamheid

In juni hebben we rondom de Bimd naar grassen gezocht
om onze kennis ervan weer op te halen. Grassen zijn de

Jaarverslag 2016

gemakkelijkste planten om te determineren, maar de
volhouder wint.

datum
22/02/2017

In september was ik in het buitenland, maar de rest van de
groep heeft die avond een mooi programma voor het
komende jaar samengesteld.
In oktober stonden weer de paddenstoelen op het
programma, maar er was bar weinig te vinden. Daarnaast
hebben we die avond besloten om in 2017 een gebiedje
voor het waterschap te inventariseren. Dit gaan we digitaal
doen met ObsMap / WinObs/IObs. Dat is een applicatie
voor de smartphone die de GPS van de telefoon gebruikt
om exact de locatie van een waarneming op te slaan. Het
wordt al veelvuldig gebruikt voor de site waarneming.nl.
Zelf hebben we er nog niet veel ervaring mee, maar deze
winter gaan
enkelen van ons zich er in verdiepen.
In november heeft stonden zaden op het
programma. Bert en andere leden hebben een
enorme variatie aan zaden verzameld die we
konden bekijken, en natuurlijk raden van welke
plant het afkomstig is.
December ging niet door omdat het op pakjesavond viel. Voor het nieuwe jaar staan nog een
paar avonden (mossenavond, lipbloemigen, composieten) op het programma. Later in de
lente/vroege zomer gaan we er op uit om gezamenlijk het gebiedje van het Waterschap te
inventariseren.
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Foto werkgroep (coördinatie: Paul Colen)
Door Ineke Groenendaal
Datum van oprichting 29 maart 2010
Aantal leden 20. (mutaties: 1)
Doelstellingen van de fotowerkgroep
Door de natuur om ons heen in beeld te brengen willen we een bijdrage leveren aan de
bewustwording van 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 we 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
Ineke Groenendaal……………..secretaris
Frans van den Heuvel………….vicevoorzitter en penningmeester
Jowan Iven………………………….archiefbeheerder
Michel Verhoeven……………….PR en tweede secretaris
Activiteiten 2016
 Er worden door de leden 10-minutenpresentaties gemaakt die tijdens de
ledenavonden worden getoond.
 Fotopresentatie met de beamer tijdens de jaarvergadering van IVN Laarbeek.
 Expositie kikkerconcert.
 Deze expositie wordt uitgebreid de week na het kikkerconcert voor scholieren en
ouderen.
 Tevens expositie voor de entente florale, er werden ook nog 10 foto’s geëxposeerd bij
de Brabantse Kluis, waar vergaderd werd i.v.m. entente florale onder het motto: “dit
heeft u niet gezien”.
 Expositie van foto’s van het kikkerconcert in Zonnetij.
 Leveren van foto’s en artikelen voor het IVN-blad “de Bimd”.
 Dit jaar een lezing van Hans Koster, een landschapsfotograaf, met aansluitend een
excursie in het gebied de Maashorst waar hij vaak fotografeert.
 De derde zondag van de maand gezamenlijk fotograferen in een natuurgebied met de
bedoeling van elkaar te leren.
 Een kwartaalthema waarbinnen gefotografeerd wordt. De beste foto wordt gekozen
door de leden en de winnaar bepaalt de nieuwe opdracht voor het volgende kwartaal.
 Er is een fotocursus georganiseerd door Jowan Iven twee theorie-avonden en een
praktijkochtend. Jowan werd geassisteerd door verschillende leden van de
fotowerkgroep. Het aantal deelnemers aan de cursus was 20.
 Interview met Paul Colen de voorzitter, over ons mooie clubje.
 Er zijn 14 panelen gemaakt t.b.v. de expositie, verder zijn er hoezen gemaakt om de
panelen zorgvuldig op te kunnen bergen.
 Er zijn 20 spotjes gekocht om de foto’s van de expositie goed aan te kunnen lichten.
 Een maandelijks onderdeel is “elkaars foto bewerken”.
 Nieuw onderdeel is Jowan bewerkt een foto tijdens de ledenavond om te laten zien
wat je allemaal uit een foto kunt halen.
 Er is een eigen facebookpagina die beheert wordt door Michel Verhoeven met
doorlopend actueel nieuws van onze leden.
Overige
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Diverse exposities en presentaties van leden op eigen titel.
Foto’s gepubliceerd in dag- en weekbladen en op internetsites 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.
Er zijn dit jaar weer leden met een prijswinnende foto waar we terecht trots op zijn.
Daarnaast zijn diverse leden met een eigen weblog actief op internet.
Het bestuur is gewisseld: Paul Colen is voor Arjan Jeurgens in de plaats gekomen als
voorzitter. Frans van den Heuvel heeft Marcel van de Kerkhof vervangen en is tevens
tot penningmeester benoemd.
Marcel van de Kerkhof is gestopt als lid en Jan Franken is voor hem in de plaats
gekomen.
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.
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.
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Plan van activiteiten
 Deelnemen aan kikkerconcert met expositie.
 Aansluitend een week exposite voor schooljeugd en ouderen.
 Expositie bij zonnetij.
 Het leveren van foto’s en artikelen voor het blad “de Bimd”.
 Dit jaar geen gastspreker maar Jowan zal een presentatie geven over zijn reis naar
Kenya.
 De derde zondag van de maand een gezamenlijke foto-ochtend om van elkaar te
leren.
 Iedere maand een deel van een fotobewerkingsprogramma doornemen om zo de
kennis op dit gebied te vergroten.
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*

Bomenschouw Werkgroep (coördinatie: Koen Brand )
Deze werkgroep ligt volledig op zijn gat. Na de Cursus bomenschouw die door de gemeente
betaald is zouden we Laarbeek gaan opdelen en stukken die jaarlijks geschouwd zouden
worden. Deze stukken zijn dan kleiner dan in het oorspronkelijk geval waarbij om de drie jaar
geheel Laarbeek geschouwd werd. De werkgroep leden zouden de verantwoordelijkheid
nemen om deze op eigen initiatief bij te houden.
*)

Koen Brand gaat de werkgroep trekken zodra hij de natuurgidsen cursus heeft afgerond.

Vleermuis Werkgroep (coördinatie: Ben van Noordwijk)
Leden
Tonny van Noordwijk
Jo Kicken
Ben van Noordwijk
Enkele inventarisaties geweest voor vleermuizen en een paar voor vermeende steenmarter.
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Een vergelijkingsonderzoek om de aanwezigheid van vleermuizen [ soorten + aantallen] te
bekijken tussen een dorp en stad met vergelijkbare omgeving, is samen met IVN Helmond,
KNNV Helmond uitgevoerd.
Plannen 2017-2018
Vervolg onderzoek met hopping detector.

Evenementenwerkgroep. (coördinatie: Sylvia van Gisteren)
Leden Adrie beekmans - Sylvia v Gisteren - Dieny van den heuvel - Marianne de Jong - Gerrit
Post - Ben van Noordwijk
De werkgroep timmert behoorlijk aan de weg
NL doet
Kruiden spiraal is aangelegd en basis voor thee koepel is gemaakt. Tevens zijn er in de tuin
diverse werkzaamheden verricht.
1 Eik project.
In het kader van het Jubileum 40 jaar IVN-Laarbeek in 2017 zijn we het 1 eik project gestart,
dat in 2016 doorloopt.
Het kikkerconcert
Ook in 2016 was een succes met prima weer en rond de 1200 bezoekers.
De markt er voor was gezellig en werd goed bezocht,
De Prutvlinder is Officieel geopend samen met de Shooters uit Beek en Donk, die een
financiële bijdrage hebben geleverd.
Ook het inzetten van een toiletwagen , met toilet juffrouw was nieuw dit jaar en is goed
bevallen.
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Nacht van de nacht
De wandeling hebben we in 2 groepen gesplitst, de kinderen met vader en moeders met Dieny
voor een korte wandeling.
De andere groep met Ben maakte een langere wandeling. Totaal waren er 45 wandelaars die
na afloop nog gezellig bij de vuurkorf bleven napraten.
Natuur werkdag
Natuur werkdag had prima weer en er is heel veel werk verricht, 35 grote knotten in de biezen
zijn bewerkt met 20 man. Thee en koffie werden door de familie Renders Eco Farm de Biezen
verzorgd, en de lunch [ soep met broodjes] door de Brabantse kluis.
Kerst markt
Kerst markt bij Jantje was een succes.
Plannen 2017
NL doet thee koepel- Opwerken ooievaars nest.
Kikkerconcert- nacht van de nacht natuurwerkdag - kerst markt
Klankbord activiteiten:
Contact persoon naar waterschap boven Aa en
beneden A
Hoewel Laarbeek maar voor een gedeelte in
district beneden Aa valt ( Beek en Donk en
Mariahout is het toch van belang de contacten te
onderhouden omdat men dan een vergelijk kan maken met boven Aa. Aantal bijeenkomsten
per jaar 2. Meestal in de avond behalve bij veld bezoeken. Het werk wat uit de bijeenkomsten
voortvloeit wordt door je zelf bepaald. Ga je alleen luisteren dan kan dat maar heb je geen
invloed op het beleid. Ga je aan de gang met het gehoorde kan dit veel werk betekenen.
Voorbeeld Het vervreemden van de schouwpaden. Noodzakelijk netwerk en kennis: Belang
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hebbende IVN afdelingen en andere groen organisaties, vis organisaties, ZLTO. Brabants
Landschap en SBB. Enige kennis van waterbeheer, maai en sloten onderhoudsbeleid, algemene
veldkennis.
De contacten met boven Aa zijn intensiever omdat de Goorloop, Astense Aa, Bakelse Aa,
Bavaria, de RWZI hier onder vallen. Toegankelijkheid is groter en samenwerking in deze met
IVN Asten is veel groter van met IVN Veghel. Aantal bijeenkomsten per jaar 2. Altijd op een
vrijdag middag.
Lid van de gemeentelijk klankbordgroep Groen.
De klankbord groep groen komt minimaal twee keer per jaar bij elkaar maar zo nodig vaker.
Het gezelschap bestaat uit IVN, Heem, Laarbeeks Landschap, Zlto, recreatie en toerisme, de
noodzakelijk ambtenaren en wethouders, agendaleden zijn jagersvereniging, waterschappen.
De onderwerpen kunnen zeer breed zijn van bomen rooien tot bomen planten en van bouwen
in het buitengebied tot aan leggen nieuwe natuur. Noodzakelijk netwerk en kennis: Veel
verenigingen in Laarbeek, ZLTO, ondernemers, Veel veldkennis noodzakelijk van water, bodem,
planten landschap enz. Ook hier geldt weer je kunt de bijeenkomsten bijwonen en verder niets
doen of acties opstarten om het beleid te beïnvloeden. Dit kost wel tijd en netwerken.
Afgevaardigden naar de BMF
De BMF werkt op provinciaal niveau maar verwacht van haar leden dat die hun voeden met
lokale info. Daar tegen over staat dat er bij landelijke af provinciale regelingen de BMF de leden
informeert over mogelijk veranderingen. ( voorbeeld: Kleine natuur stukjes zijn op geheven,
Bleeker 2012). Naast deze wisselwerking is het goed om de activiteiten van de andere
aangesloten leden te kennen en contact met hun te onderhouden. Denk hierbij aan
“http://www.knakdeworst.nl/ “ die nauw samenwerkt met BMF en andere organisaties zoal
megastallen nee enz.
E-mailservice Berichten over uw buurt
Dit is een website van de overheid waarop alle berichten komen van overheidsbesluiten zoals
deze voor Laarbeek ook in de Mooilaarbeeker staan. Echter hierin vind je ook zaken van
provincie en waterschap. Je kunt je op deze site abonneren. Ik hield dit bij om me voor te
bereiden op zaken m.b.t. Laarbeek voor de klankbord groen en waterschap. Ik heb deze het
laatste jaar niet meer bij gehouden en doe dat ook niet meer. Dit zou een activiteit kunnen zijn
die Cor Peters op zich kan nemen om uit de veelheid van alerts die te selecteren die voor IVN
Laarbeek van belang zijn en deze door te geven aan het bestuur.

Terugblik Wensen 2016
• Werkgroep Cursussen

Anette Brand komt de werkgroep versterken, alleen een is maar alleen. Het is
beter als we wat meer mensen gaan opschakelen
•

•
•
•
•
•
•

Duurzame en innovatie herinrichting de bimd en omgeving
Momenteel is de natuurtuin werk group druk bezig met het project “voedselbos” en
vlindertuin. Tijdens de renovatie van het gebouw willen we gebruik gaan maken van
zonnepanelen.
Hulp Catering
Antoinette van Bree heeft de coordinatie op zich genomen.
Gebouw renovatie-dak
Dit is een langdurig project wat moeizaam van de grond komt. Er zijn inmiddels wat
gelden beschikbaar. Tevens is er een project leider bouw gevonden.
Lid van de brede kijk Beneden Aa.
Cor Peters neemt deze taak over
Lid van de brede kijk Boven Aa
Esther Cornelisse neemt deze taak over
Lid van de klankbordgroep groen van de gemeente Laarbeek.
Wellicht neemt Marcel deze taak over. Dit is nog niet concreet.
Contacten met de BMF en het bijwonen van hun bijeenkomsten.
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•
•
•
•
•

Kees Burghouts neemt deze taak over.
E-mailservice Berichten over uw buurt
Nog geen kandidaat
Coördinatie bomenwerkgroep
Koen Brand neemt deze taak over nadat zijn natuurgidsen cursus is afgelopen
Coördinatie Bermen inventarisatie
Nog geen kandidaat
Invoering gegevens in de NDFF
Reeds invuling aan gegeven
Nieuwe Laptop
Deze is aangeschaft

Wensen 2017
• Werkgroep Cursussen
• Duurzame en innovatie herinrichting de bimd en omgeving
• Gebouw renovatie-dak
• E-mailservice Berichten over uw buurt
• Coördinatie Bermen inventarisatie
• Jubileum IVN Laarbeek
• Entente Floriade Europa
• Vervanging redactie “de Bimd”
•
Vooruitblik 2017
 Ledendag/weekend
 KikkerConcert
 Natuurwerkdag
 Nacht voor de Nacht.
 Entente Florale EUROPE (groenste gemeente van Europa)
 En nog veel meer leuke dingen.

IVN vereniging voor
natuureducatie en
duurzaamheid
Jaarverslag 2016
datum
22/02/2017

AAN ALLE VRIJWILLIGERS
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Financieel Overzicht + begroting 2016
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