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IVN
Veldhoven Eindhoven Vessem
Het doel van het IVN is het bevorderen van natuur- en
milieubesef door het organiseren en stimuleren van edu
catieve activiteiten. Dit willen wij bereiken door het orga
niseren van excursies, cursussen en tentoonstellingen, het
op positieve wijze beïnvloeden van het beleid en de activi
teiten van de overheid en het ondersteunen van het werk
van het onderwijzend personeel van de scholen. Iedereen
die wil meewerken aan de verwezenlijking van de doelstel
lingen kan lid of donateur worden van het IVN. Het IVN
kent plaatselijke afdelingen en een landelijk bureau.

Kopij Praatkruid
lente 2018
De inleverdatum voor kopij van het volgende Praatkruid
is 1 maart 2018.
Lever kopij in via e-mail (paholijslagers@onsbrabantnet.
nl) of op het redactieadres Dreef 42 5504 LC Veldhoven.
Graag de plaatjes of foto's los van de tekst inleveren
(verschillende files)

Onze afdeling heeft als werkgebied Veldhoven, Eindhoven,
Vessem, Knegsel en Wintelre.

D'n Aard

De contributie bedraagt tenminste € 24,00 en donatie € 13,75
per jaar. Voor huisgenootleden is een jaarlijkse bijdrage
verschuldigd van € 3,00. Scholen betalen een vaste contri
butie van € 40,00.

Ariespad 5, 5503 EZ Veldhoven
040-2549279
Beheer, onderhoud, reserveringen: Paul Olijslagers
06-38485115 of paholijslagers@onsbrabantnet.nl
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Paddenstoelen

Inhoudsopgave

Etje Hendrikx
Met de feestdagen in het verschiet, regen en stormen afge
wisseld met mooie zonnige dagen die de kleuren buiten
doen oplichten in rood geel en oranje, is ook dit jaar de
herfst ingetreden. We hebben genoten van tientallen ver
schillende paddenstoelen, die even snel als ze opkwamen
ook weer verdwenen. In onze vereniging werken we toe
naar de afsluiting van 2017: jaarverslagen, inventarisatie
verslagen en financiële verslagen vormen de basis voor de
nieuwe plannen en begrotingen. Er is weer heel hard ge
werkt, maar ook veel genoten.
De cursisten van de natuurgidsenopleiding beginnen zich
al aardig thuis te voelen in de vereniging. Dat was duidelijk
te zien tijdens de natuurgidsenavond: ze waren ruim ver
tegenwoordigd met vragen, ideeën en opmerkingen.
Sommigen hebben al eens een wandeling begeleid en an
deren plannen het om het komend jaar eens te proberen.
Hoopvolle geluiden!
Het nieuwe initiatief van de gemeente om jeugd kennis te
laten maken met verenigingen in Veldhoven, Sjors Creatief,
heeft al een 60-tal aanmeldingen opgeleverd voor de
slootjesdag, de paddenstoelenwandeling en jeugd IVN ac
tiviteiten. Wie weet wat het aan jeugdige leden oplevert. In
elk geval komen weer een aantal kinderen en ouders in
contact met de natuur op een manier die ze waarschijnlijk
nog niet kennen.
Binnenkort zal Park Vogelzang op de schop gaan. Er komen
twee grote waterbergingsbassins in de grond. Van deze
gelegenheid wil de gemeente gebruik maken om de aan
plant in het park nog meer aan te passen aan de flora en
fauna, die hier thuis horen. Vogels, honingbijen en wilde
bijen krijgen veel aandacht in het nieuwe park. Onze afde
ling is nauw betrokken bij de plannen.
In de vlindertuin krijgt ons voorbeeldtuintje steeds vastere
contouren. Via de Stichting stimulering natuurprojecten
omgeving Eindhoven hebben we subsidie gekregen, om te
laten zien hoe belangrijk het is de bodem waterdoorlatend
te houden en dat dat niet heel veel onderhoud hoeft te
kosten. Met een informatiebord brengen we Operatie
Steenbreek onder de aandacht van het publiek en we laten
verschillende vormen van ‘bestrating’ zien waarbij toch het
regenwater in de bodem kan zakken.
De tiende Nacht van de Nacht was weer een succes met 116
bezoekers en een 30-tal vrijwilligers, ondanks het beroerde
weer. Er worden al weer uitgebreide plannen gemaakt voor
de 11de editie in 2018. De gemeente zal zich vermoedelijk
terugtrekken en dus is er in het bestuur over gepraat en is
besloten, dat hiervoor een potje gereserveerd zal worden.
Echter: we zijn naarstig op zoek naar mensen, die deze
belangrijke kar willen trekken komend jaar. Denk er maar
eens over na tijdens deze winter!
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Publieks- en overige activiteiten
Activiteiten KNNV
Nieuwjaarsborrel
Hop bij MMC
Scholenwerkgroep
Cursuswerkgroep
In memoriam Piet Vermeulen
Algemene ledenvergadering
Vogelexcursie
Plantenwerkgroep
Bevers bij de Dommel
Park De Vogelzang
Ontbrekende boeken
Overdragen bankje aan gemeente Veldhoven
Grootmeer- en Kleinmeer
Natuurwerkdag
Nacht van de Nacht
Natuurwerkweek
IVN weekend
Akkerleeuwebek
Vlindertuin

IVN Veldhoven Eindhoven Vessem
Verenigingsgebouw D'n Aard
Ariespad 5
5503 EZ Veldhoven
http://www.ivn.nl/vev
e-mail: ivn.vev@gmail.com
Bank: NL33 INGB 0000 3920 82
Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid
Het Praatkruid is een uitgave van het IVN Veldhoven
Eindhoven Vessem. Het verschijnt vier keer per jaar, ieder
seizoen een nieuw Praatkruid.
REDACTIEADRES:
Dreef 42 5504 LC Veldhoven
e-mail: paholijslagers@onsbrabantnet.nl
DRUKKER: Editoo B.V. te Arnhem
FOTO VOORPAGINA:
Oirschotse heide Gerard Verkuijlen

Rectificatie
De foto van de Heidelibel met de naam Gerard Lijten op
de achterpagina van het praatkruid Herfst 2017 blijkt van
Wim van Dooren te zijn. Hierbij de rectificatie.

Winter 2017-2018
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Publieksactiviteiten 2018
Zondag 7 januari 10:00-12:00 uur Wintelre Oirschotse heide
Zondag 4 februari

Nog niet bekend

Zondag 11 maart 09:00-11:00 uur Vessem Grootmeer Amfibieën
Zondag 25 maart: 14:00-15:30 uur Eindhoven terrein GGzE Amfibieën
Zondag 22 april

09:00-11:00 uur Eindhoven Boktse beemden vogels

Maandag 21 mei

10.00-12.00 uur Eindhoven Klotputten (tweede pinksterdag)

Zondag 17 juni

14:00-15:30 uur Eindhoven Gijzenrooi

Vrijdag 15 juni

22.00-24.00 uur Wintelre Nachtzwaluwen/vleermuizen

Zondag 17 juni

14:00-16:00 uur Eindhoven Genneper watermolen slootjesdag

Vrijdag 22 juni

21.30-24.00 uur Veldhoven Bijenhal Berkt nachtvlindernacht

Zondag 1 juli

14:00-16:00 uur Veldhoven open dag vlindertuin

Zondag 12 aug.

14:00-16:00 uur Vessem Landschotseheide

Zondag 9 sept.

Slootjesdag

Zondag 7 oktober

Veldhoven Molenvelden paddenstoelen

Zondag 21 oktober 14:00-15:30 uur Eindhoven Eckartdal paddenstoelen
Zaterdag 27 okt.

19.00-22.00 uur Veldhoven Nacht van de Nacht

Overige activiteiten
Elke maandag

10.00 uur Koffie drinken in D'n Aard

Dinsdag 9 januari

20.00 uur Nieuwjaarsviering

Dinsdag 6 februari

20.00 uur Algemene ledenvergadering

Vrijdag 9 maart

09.30 uur NL-doet

Dinsdag 30/10 t/m vrijdag 2/11

09.30 uur Natuurwerkweek

Zaterdag 3 november

09.30 Natuurwerkdag
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Activiteiten KNNV
IVN Veldhoven Eindhoven Vessem en KNNV afdeling Eindhoven werken samen op het gebied
van sommige cursussen en lezingen.
Kijk op de KNNV-website voor uitgebreide informatie over de activiteiten: http://www.knnv.nl/
eindhoven

Cursus “Vogelherkenning”
Theorie: donderdag 1 en 15 maart, van 20.00 – 22.00 uur in
D’n Aard.
Praktijk: zaterdag 17 maart, tijdstip en locatie worden tij
dens de cursus bekend gemaakt.
Het kijken naar vogels is populairder dan ooit. De KNNV
Eindhoven organiseert daarom in maart 2018 een cursus
vogelherkenning. Deze cursus bestaat uit twee theorie
avonden en een excursie. In de eerste theorieavond komen
zaken aan de orde als territorium, balts, zang en paarvor
ming. De tweede avond gaat het over nestbouw, eileg/eie
ren, broedgedrag en het grootbrengen van de jongen.
Vanzelfsprekend worden hierbij een flink aantal vogels
voor het voetlicht gehaald. Tijdens de excursie wordt ge
probeerd om de opgedane kennis in praktijk te brengen,
zodat u na deze cursus met (nog) meer plezier naar vogels
kijkt en luistert. De cursus wordt gegeven door Gerard
Compiet.

Lezing onbekend-onbemind
Donderdag 8 maart 2018 van 20.00-22.00 in D’n Aard.
Deze presentatie laat u nader kennis maken met onze in
heemse zoogdieren. Naast de bekende grote soorten, zoals
herten en wilde zwijnen, worden ook de kleinere en minder
bekende aan u voorgesteld en krijgt u informatie over hun
uiterlijk, leefgebied, ecologie en verspreiding. De sporen
geven vaak al boeiende informatie over hun gedrag. Na deze
serie zullen de meeste zoogdieren voor u veelal ongezien
blijven, maar zeker niet meer onbemind. U zult niet meer
schrikken van een 'muis', en wat aardiger is, u zult nooit
meer kunnen zeggen dat u 'een muis gezien' hebt: nee, u
zag een bosmuis, of een rosse woelmuis. En het verschil
tussen een boom- en een steenmarter is niet langer een
vraag, maar een 'weet'.
Annemarie van Diepenbeek is veldbiologe en houdt zich
vooral bezig met zoogdieren, reptielen en amfibieën en hun
sporen.

Prijs inclusief koffie en thee. Voor KNNV en IVN leden:
€ 25,00, voor niet leden: € 30,00
Aantal deelnemers min 10, max 20
Aanmelden voor 15 februari 2018 via www.knnv.nl/
afdeling-eindhoven/cursus(sen)

Lezing Amfibieënziekten in Noord Brabant
Donderdag 8 februari 2018 van 20.00-22.00 in D’n Aard
Tot een paar jaar geleden waren er in Zuid-Limburg enkele
kleine, maar gezonde vuursalamanderpopulaties aanwe
zig. Begin 2008 en de jaren die hierop volgden stortte de
populatie in. Tegenwoordig is de populatie met 99,9% afge
nomen.
De oorzaak van deze afname was volledig onbekend. In
2013 werd duidelijk waardoor de populatie Nederlandse
vuursalamanders ineen was gestort: een voor de weten
schap nieuw ontdekte schimmel was de dader. Het is de
verwachting dat er meer uitbraken gaan volgen, ook bij
andere soorten salamanders dan de vuursalamander. Onze
watersalamanders, zoals kamsalamander, alpenwatersa
lamander en kleine watersalamander zijn ook gevoelig voor
de schimmel en lopen risico.
Noord-Brabant herbergt belangrijke populaties van deze
soorten en het is dan ook belangrijk de vinger aan de pols
te houden.
Tariq Stark van Stichting RAVON legt in de lezing uit over
deze (en andere) ziekte(s), de soorten die risico lopen in
Noord-Brabant en welke activiteiten RAVON in Noord
Brabant ontplooit in het kader van het onderzoek.

Winter 2017-2018

Bunzing, foto Annemarie van Diepenbeek

Evaluatie publieksactiviteiten 2017
In 2017 hebben 13 geplande publieksactiviteiten plaatsge
vonden in de natuurgebieden van Veldhoven, Eindhoven
en Vessem. Het aantal deelnemers bedroeg ongeveer 300,
dus gemiddeld 23 deelnemers per activiteit. Daarnaast
waren er 17 overige activiteiten: aangevraagde excursies,
de Roefeldag en de Nacht van de Nacht ongeveer 417
deelnemers. Totaal heeft IVN VEV in 2017 ongeveer 700
mensen de natuur laten beleven.
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Hop bij het MMC
Gerard Verkuijlen
Na een bezoek op 10 september aan het MMC vernamen
wij van de buschauffeur, dat al enkele dagen een hop zich
daar in de plantsoenen ophield. Hij had hem net nog gezien,
vertelde hij enthousiast. In zijn vrije tijd ging hij regelmatig
vogels spotten. Vertel het maar niet verder dat deze vogel
hier is, voegde hij er aan toe, want dan komen hier veel te
veel mensen naar toe.Toen ik thuis was, ben ik meteen met
verrekijker en fotocamera teruggegaan. Eenmaal daar zag
ik een aantal vogelspotters met verrekijkers, telescoop en
fototoestellen met telelenzen. Helaas was de hop niet te
zien. Die zit waarschijnlijk in een van de bomen uit te
rusten, maar die komt wel weer terug, verzekerde een vo
gelaar uit Oss. Een vogelaar moet geduld hebben. Wachten,
wachten!

Hop foto Gerard Verkuijlen

Na anderhalf uur maakte de vrouw van de vogelaar een
subtiel gebaar, dat zij de vogel in het vizier had. Iedereen
pakte zijn spullen snel bij elkaar en liep naar de overkant.
Na een poosje kreeg ik hem in het vizier. Deze hop schar
relde vlak langs de haag om zijn maag te vullen. Ondanks
de belangstelling van een aantal mannen was hij langdurig
te zien. Een der mannen vertelde dat er nog enkele hoppen
in Nederland waren gesignaleerd.
Dit was de derde keer dat ik een hop heb gezien. In de
zestiger jaren een in de buurt van Leende, tien jaar geleden
tijdens een rondreis door Noord-India en nu. Ik dacht
meteen: dit ga ik melden bij het IVN, maar daar was het al
bekend. In ons land zijn hoppen zelden te zien. In Europa
zijn ze het meest in Spanje en Portugal waar te nemen.
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Scholenwerkgroep

Cursuswerkgroep

Marian Kesseler

Hetty Fokkens

Voor de komende winter heeft de scholenwerkgroep voor
de onderbouw gekozen voor een project over vogeltrek. Aan
de hand van het boekje: ‘Zeg kleine ooievaar, wat vlieg jij
ver’ leren de kinderen het leven van de ooievaars kennen.
Ze komen van alles te weten over hun tocht naar de warme
landen en de vele gevaren die ze onderweg tegenkomen.
Het boekje is te leen bij de bibliotheek. Het kan ook geleend
worden bij H.Fokkens hfokkens@onsbrabantnet.nl
De bovenbouw gaat aan de slag met: Vogels in de winter.
Dit project gaat over hoe vogels zich voorbereiden op het
koude seizoen: een deel van de vogels blijft in Nederland,
een ander deel trekt naar warmere streken. Aan de hand
van verschillende opdrachten in de klas, onderzoeken de
leerlingen hoe vogels overwinteren.
Het project kan dienen als voorbereiding op een bezoek aan
de IVN natuurtentoonstelling:
Winter: blijven of niet? Deze is te nog steeds te bezoeken
in d’n Aard tot 26 april 2018.
Aanmelden bij Etje Hendrikx etjehendrikx@gmail.com
Beide projecten zijn te downloaden via: www.ivn.nl/vev
Ook al onze andere projecten zijn hier te downloaden.

Met vier andere regionale IVN-afdelingen zijn we eind
september van start gegaan met een cursus 'met de jeugd
de natuur in'. Een cursus voor volwassenen die met kinde
ren de natuur in willen. We hebben nu een drietal cur
susochtenden gehad. Na een winterstop gaan we in maart
2018 weer van start met nog vier thema's. Aan deze cursus
doen 28 cursisten mee.
Aangezien de Natuurgidsenopleiding nog tot halverwege
2018 loopt, vinden er naast deze cursus binnen onze IVNafdeling geen andere cursussen plaats.
Wel worden er in de regio verschillende cursussen gegeven:
Bij IVN Valkenswaard-Waalre 2 cursussen:
Een cursus vogelherkenning, start 27 februari 2018. Zie hun
website.
Een bomencursus. De cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten
op zaterdagmorgen (9.00 - 12.00 uur) van maart - mei 2018
en een terugkombijeenkomst in september 2018. Thema's:
fysiologie van de boom, basis determineren, bijzondere
bomen en de betekenis van bomen voor de mens. De bij
eenkomsten bestaan altijd uit een theorie- en praktijkge
deelte. De juiste data zijn nog niet bekend. Zie ook hun
website.
IVN Kempenland-West start komend voorjaar 2018 weder
om een cursus waarbij je stap voor stap leert hoe je van
jouw moestuin een smakelijk paradijs kunt maken. Zo ga
je aan de slag met jouw tuinplan en krijg je praktische tips
over wat te doen in de verschillende moestuinfases.
De cursus bestaat uit een serie van drie bijeenkomsten op
een woensdagavond (en een excursie) in april, mei en juni.
Deze lessen worden gegeven in CC DEN HERD te Bladel van
19.30 – 22.00 uur.
Meer info: IVN Kempenlandland-West, Anny van de Sande
email: tjeuvandesande@hotmail.com

In memoriam Piet
Vermeulen
Etje Hendrikx
Op donderdag 16 november is Piet Vermeulen overleden.
Piet was zijn hele leven een betrokken natuurmens in hart
en nieren. Hij was dan ook een van de medeoprichters van
onze afdeling in 1981. In de eerste jaren was hij wekelijks
in de weer om de jonge vereniging gestalte te geven.
Schoolgids, natuurgids, docent en lange tijd bestuurslid,
secretaris en voorzitter. Later, toen anderen de activiteiten
van hem overnamen, bleef hij aan de zijlijn betrokken bij
vele activiteiten: lezingen, nieuwjaarsborrels, ALV’s. Piet
ontbrak zelden.
Wij zijn dankbaar voor zijn inzet en blij dat we hem als lid
in de vereniging zo lang hebben mogen meemaken.
Wij leven mee met de familie en vrienden, die hij achterlaat.

Winter 2017-2018
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Uitnodiging Algemene Ledenvergadering
Dinsdag 6 februari 2018, 20.00 uur in
D'n aard
Agenda:
1 Opening vergadering, afmeldingen, vaststellen agenda
2 Mededelingen
3 Verslag ALV 14 februari 2017 (gepubliceerd in het
praatkruid lente 2017 en op Website)
4 Rondvraag
5 Jaarverslag (secretaris)
6 Financiëel verslag 2017 (penningmeester)
7 Verslag kascommissie
8 Bestuursverkiezing: Eje Hendrikx is afredend, statutair
kan ze zich niet in deze vergadering herkiesbaar stellen.
Na sluiting van de vergadering en een korte pauze volgt
daarom een extra ALV waarin zij alsnog verkiesbaar is.
Elk lid, dat interesse heeft in de functie van bestuurslid,
kan zich vooraf melden bij het bestuur, ondersteund
door de handtekening van 5 leden.
9 Rondvraag
10Sluiten van de vergadering

Uitnodiging extra algemene
ledenvergadering
Dinsdag 6 februari 2018, 21.00 uur in
D'n aard
Agenda
1 Opening van de vergadering en mededelingen
2 Bestuursverkiezing
3 Verkiezing voorzitter. Momenteel is Etje Hendrikx de
enige kandidaat
4 Begroting 2018 (penningmeester)
5 Benoeming nieuwe kascommissie
6 Rondvraag
7 Sluiting
Borrel: Na de vergadering zijn alle leden uitgenodigd voor
de traditiegetrouwe borrel onder het genot van een drank
je en een hapje.
Jaarverslag 2017: Het conceptjaarverslag van IVN Veldho
ven Eindhoven Vessem 2017 kan een week voor de ALV op
verzoek ontvangen worden via de mail ivn.vev@gmail.com
Etje Hendrikx
voorzitter IVN Veldhoven Eindhoven Vessem

Vogelexcursie

Plantenwerkgroep

Heine van Maar

Marian Kesseler

Op zaterdag 27 januari gaan we een dag op zoek naar
wintervogels. De bestemming is nog niet duidelijk, dat
hangt af van de weersomstandigheden. Ervaring met vogels
is niet nodig, enthousiasme wél.
Vertrek zoals gebruikelijk om 7.00 uur bij d'n Aard en
aankomst om ongeveer 18.00 uur.
Het is de gewoonte dat je zelf brood en koffie mee neemt.
We houden rond de middag ergens een korte lunchpauze
in een horecagelegenheid.
Als je meewilt graag via de mail bij me opgeven
heine.vanmaar@planet.nl met daarbij opgave of je wilt
rijden.
Opgeven kan tot woensdag 24 januari.

Op 16 september jl. hebben we met de plantenwerkgroep
gewandeld over Landgoed De Grote Beek. We hebben het
door het IVN VEV bewegwijzerde pad gevolgd. Dit pad is te
herkennen aan de geel-groene pijltjes. De route is 4,5 km
lang en is onderdeel van het wandelknoop-puntennetwerk
in Noord- Brabant. Het zijn de knooppunten 33- 34- en 35.
De route is in beide richtingen te lopen. Wij zijn gestart bij
de receptie, waar ook een kaartje van het landgoed te
verkrijgen is. (dr. Poletlaan 40, 5626 ND Eindhoven)
In het lentenummer 2017 van het Praatkruid staat een in
teressant artikel over de historie en natuur van landgoed
De Grote Beek. Wij hebben genoten van de rust en ruimte
in dit gebied. De route is zeer afwisselend. Er is een grote
variatie in begroeiing. In de paar uur, dat we er gewandeld
hebben, noteerde Wim zo’n 125 verschillende plantenna
men. De lijst is op te vragen bij de plantenwerkgroep. Het
is zeker de moeite waard er eens te gaan wandelen!
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Sporen van bevers

Park De Vogelzang

Samenvatting uit het verslag van
Jacques van Kessel

Hans van der Leeuw

In 2016 en 2017 is gezocht naar sporen van bevers op ver
schillende plaatsen langs oevers van de
Dommel tussen de Belgische grens en Eindhoven noord.
Deze bevermonitoring gebeurt in overleg met Natuurmo
numenten en Waterschap de Dommel. De resultaten
worden ook beschikbaar gesteld aan de Zoogdiervereniging
en de Provincie Noord-Brabant. Diverse IVN vrijwilligers
(een aantal van IVN VEV) hebben meegewerkt aan dit
project.
Het veldwerk bestond uit het lopen langs sloten, bosranden
en Dommeloevers. Alle gevonden knaagsporen en wissels
zijn gefotografeerd, vindplaatsen zijn vastgelegd. De
coördinaten van burchten werden vastgelegd en de omge
ving van burchten werden afgezocht op sporen. Dat zijn
verse sporen zoals geurmerken, wissels, graafsporen,
knaagsporen en verse takken op de burcht.
In januari 2016 werden beversporen aangetroffen bij de
Klotputten, Philips Visvijvers en de Dommelbeemden
tussen Veldhoven en Waalre. Op grond van het beperkte
aantal gevonden beversporen, kan worden geconcludeerd
dat in dit gebied slechts één zwervende bever even actief
is geweest.
In oktober 2017 werd een bever gezien bij de zandvanger in
de Klotputten. Ook waren er verse beversporen bij knoop
punt de Hogt en verse sporen iets ten noorden van het
Loondermolenpad.
Tijdens het sporenonderzoek zijn behoorlijk veel locaties
met knaagsporen ontdekt. Het aantal gevonden duidelijke
voetafdrukken daarentegen was beperkt. We zien knaag
sporen op wilgenhout en soms hier en daar omgevallen
bomen en bomen waarvan de schors is afgeschild.
Uit: Bevermonitoring Dommeldal Verslag beversporen 2016
t/m najaar 2017 in het Dommeldal van de Belgische grens
tot aan Eindhoven noord van Jacques van Kessel.

In 2011 is het park, gelegen tussen de wijken ’t Look en
Zonderwijk te Veldhoven gerenoveerd. In opdracht van de
gemeente is de oude beplanting gedeeltelijk gerooid en zijn
versleten paden opgeruimd. Vervolgens zijn nieuwe asfalt
en gravelpaden, beplanting, gazons, bloemenweides, een
waterpartij en speelelementen aangebracht. Een ware op
knapbeurt voor dit park dat vanaf dat moment de naam ‘De
Vogelzang’ draagt.
Het klimaat verandert en als gevolg daarvan valt er tijdens
piekmomenten veel regen in korte tijd. Dat regenwater
moet ergens heen kunnen. Daarom legt de gemeente ten
westen van het Parkpad in Park Vogelzang twee onder
grondse waterkelders aan. Deze dienen voor het tijdelijk
bergen van regenwater. De kelders hebben elk een opper
vlakte van bijna 2.000 m² en worden 2,5 tot 3 meter diep.
De kelders worden gebouwd met een betonconstructie met
ondersteuningspilaren. Daarbovenop wordt het maaiveld
opnieuw aangebracht. Het nieuwe maaiveld wordt glooi
end om speelse hellingen te krijgen. Er wordt weer gras
ingezaaid en struiken geplant.
Ten gevolge van het aanleggen van de twee waterkelders

gaat dit gedeelte van het park op de schop en wil de ge
meente het park meer “natuurlijk” inrichten.
Men denkt hierbij o.a. aan:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Een locatie om vleermuizen te laten overwinteren
Een locatie speciaal voor egels
Een of meer bijenkasten t.b.v. honingbijen
Planten van soorten waarvan wilde bijen profiteren
Planten van hoofdzakelijk inlandse soorten
Plaatsen van een insectenmuur
Bevorderen van flora en fauna
Nestgelegenheid voor vogels
Inzaaien van bloemrijk grasland
Verschralen van de bodem
Plaatsen van een informatie bord bij de insectenmuur

Overleg met IVN VEV
In ons regelmatige overleg met de gemeente heeft deze ons
om ondersteuning in dit traject gevraagd. Wij, Harrie Kes
seler, Dré Verhagen, Etje Hendikx en Hans van der Leeuw,
hebben na overleg een aantal adviezen uitgebracht welke
hieronder genoemd worden.
Foto Jaques van Kessel
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Vleermuizen
Misschien is het mogelijk de bezinkbassins met een harde
bedekking af te dekken en hierop een vleermuizenkelder
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(overwintering) te maken van ruw metselwerk en vervol
gens het geheel met een zandpakket af te dekken. Er is veel
kennis op dit gebied aanwezig bij de Bosgroep Zuid. Denk
aan de vleermuiskelder Ter Vorsel.

Schrale grond
Het lijkt ons verstandig de grond lokaal te verschralen. Dit
zou gerealiseerd kunnen worden door de uitgegraven grond
bij de bezinkbassins te mengen met de toplaag.

Wilde- en honingbijen
We hebben aangegeven dat er op dit gebied kennis aanwe
zig is bij Milieudefensie. In Eindhoven loopt op dit moment
een project dat het plaatsen van bijenkasten in o.a. open
baar groen nastreeft. Het betreft Proeftuin040 en Beewa
re040.

Nuttige planten
We hebben de gemeente een lijst met voor bijen nuttige
planten verstrekt.

Insectenmuur
Een ontwerp met gemetselde segmenten afgewisseld met
openingen, waarin af en toe een nieuwe vulling gestoken
kan worden, lijkt ons het beste. (zoals geplaatst in Budel
Dorplein) De beste locatie voor een muur lijkt ons aan de
noordzijde ter hoogte van de Glazenmaker of bij de door
gang bij de Hovenier. De achterzijde van de muur moet
enigszins beschut zijn en beschaduwing moet vermeden
worden. Daarnaast dient er een speciaal zandpakket aan
de voorzijde te liggen t.b.v. de metselbijtjes. Misschien is
het mogelijk de muur “ouderwets” te metselen met kalk
houdende specie. Als beplanting op de insectenmuur kan
men denken aan: Sedumsoorten, Varens, Muurleeuwenbek
etc.
Wellicht is het mogelijk het plaatsen van een insectenmuur
mede te laten financieren vanuit een subsidie. Wij denken
hierbij aan de RABO-bank, Stichting stimulering natuurpro
jecten omgeving Eindhoven, Oranjefonds en zijn bereid
mee te denken met deze aanvraag. Hiervoor zal het nood
zakelijk zijn dat er een informatiebord bij de insectenmuur
geplaatst wordt.
Bevorderen flora en fauna
Een lijst met planten speciaal voor dieren hebben we niet,
maar we denken aan vruchtdragende, lokaal voorkomende
planten zoals: meidoorn, vuurdoorn, lijsterbes, sleedoorn,
hulst, inlandse vogelkers, Gelderse roos, Drentse krent etc.
Men zou ook kunnen overwegen bollen te planten in
bloemrijk grasland, zoals: sneeuwklokjes, speenkruid,
krokus, winterakoniet etc.
Egels
Voor egels zou een hoekje ingericht kunnen worden waar
het snoeisel en bladafval blijft liggen. Ook valt het te
overwegen een ouderwetse houtwal aan te leggen waarmee
bijv. lelijk hekwerk of schuttingen rond tuinen gecamou
fleerd kunnen worden!
Vogels
De nestkasten in het park zijn gecontroleerd en waren al
lemaal bewoond. Wij stellen voor om de oude kasten te
repareren en extra kasten op te hangen welke door het IVN
VEV regelmatig gecontroleerd zullen worden.
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Uitvoering
Het zijn allemaal nog plannen/ ideeën om het park aan
trekkelijker te maken. Of alles uitgevoerd gaat worden, is
nog niet duidelijk en ook het tijdspad nog niet. Maar bij de
gemeente gaat men ervoor. Begin 2018 zal men met de
werkzaamheden starten. IVN Veldhoven Eindhoven Ves
sem zal gedurende de uitvoering door de gemeente op de
hoogte gehouden worden.

Park De Vogelzang foto gemeente Veldhoven

Ontbrekende
boeken
Hans van der Leeuw
Elk jaar controleert het documentatieteam het boeken en
documentenbestand van de bibliotheek in d’n Aard. In 2015
ontbraken er 11 boeken. Van de 11 ontbrekende boeken in
2015 zijn er inmiddels 4 teruggebracht. In 2016 zijn er 7
boeken verdwenen waarvan er 4 zijn teruggebracht. In 2017
ontbraken er 3 boeken. In het totaal ontbreken er nu nog
11 boeken. Indien je een van de hieronder vernoemde
boeken in je bezit hebt zou je dan zo vriendelijk willen zijn
om het terug te brengen of in te schrijven in onze uitleen
agenda.
- Lexicon inheemse dieren 2 ex.
- Geïllustreerde flora van Nederland 1 ex.
- Akkeronkruiden als getuigenplanten
- ‘T bos bekeken
- Elseviers nieuwe plantengids
- Verklarend woordenboek wetenschappelijke plantennamen
- De Nederlandse Zakpijpen en Mantelvisjes
- Uit Neerland vogelleven
- Onze zangvogels
- Vogels kijken
- Beken in Brabant

IVN VELDHOVEN EINDHOVEN VESSEM

Overdracht van het bankje bij de Vlasroot
Etje Hendrikx
Vrijdag 27 oktober was het eindelijk zover: het bankje bij
de Vlasroot is overgedragen aan de gemeente!
Wat eraan voorafging: in 2016 bestond IVN Veldhoven
Vessem 35 jaar en IVN Eindhoven 50 jaar. Een goed moment
om even stil te staan bij onze geschiedenis. Dat hebben we
uitgebreid gedaan op 28 mei 2016 met een gezellige verjaar
dag met wandelen, fietsen en excursies bij de biologische
boer en de heemtuin in Eindhoven, met een afsluitende
BBQ op d’n Aard.
Toen is besloten om de gemeente en haar bewoners een
cadeautje te geven in de vorm van een bankje dat uitkijkt
over de Grote Vlasroot. De locatie is niet willekeurig: al voor
de oprichting van onze afdeling was de Vlasroot, gelegen
in het Dommeldal, een belangrijke plaats voor activiteiten
en excursies. Dat is het altijd gebleven. Elk jaar houden we
hier de Natuurwerkweek: een week van natuuronderhoud
om bewoners en mensen die in Veldhoven werken te be
trekken bij de natuur om ons heen. Elk jaar organiseren we
in dit gebied ook de Nacht van de Nacht: een druk bezoch
te activiteit, die aandacht wil geven aan lichtvervuiling in
het buitengebied. Tal van wandelingen worden hier geor
ganiseerd.
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Al werkend aan de instandhouding van de natuur rond de
Vlasroot, merk je pas hoeveel mensen hier even komen
wandelen, hun hond uitlaten, fotograferen en zich ont
haasten.
Door de recente werkzaamheden bij de Grote Vlasroot,
waarbij de hele bodem uit het ven is geschraapt, is de
plaatsing van het bankje uitgesteld.Maar nu staat het op
een goede mooie plaats en is het altijd bezet!
Op 27 oktober, als medewerkers van ASML en de Greenkids
hard aan het werk zijn om de opslag van berken, Ameri
kaanse eik en dennen te verwijderen, komt wethouder Piet
Wijman met aan aantal gemeentevertegenwoordigers. Ook
een flink aantal IVN-leden heeft zich verzameld bij het
nieuwe bankje. Etje Hendrikx vertelt over het lustrum, onze
relatie met de Vlasroot en het bankje. Officieel wordt het
bankje nu overgedragen aan de gemeente, door – zittend
op het bankje – een foto van het bankje met de datum aan
de wethouder te geven. Na een kort dankwoord van de
wethouder, waarin hij het belang van natuureducatie (in
het bijzonder aan kinderen) benadrukt, is er koffie en thee
met gevulde koeken voor iedereen.
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Groot- en Kleinmeer Vessem
Wim van Dooren en Martien van Aken
De twee vennen in de gemeente Eersel liggen op ruim 1 km
ten zuidwesten van Wintelre en vallen onder het gebied
van IVN Veldhoven Eindhoven Vessem.
De vennen liggen in het bosgebied Buikheide en Oude
Molen wat 520 ha groot is. Zij zijn niet verzuurd en wegens
hun bijzondere plantengroei in 1990 aangewezen als be
schermd natuurmonument. Momenteel maken zij deel uit
van het Natura 2000 gebied Kempenland-West.
Het zijn van oorsprong natuurlijke zwak gebufferde ven
nen, die op de kaart van 1900 nog omgeven waren door
heide Ze zijn ontstaan in de periode na de laatste ijstijd,
zo'n 10.000 jaar geleden. Ze liggen in een gebied dat wat
hoger ligt dan de omgeving. Heidevennen worden normaal
gevuld door regenwater dat wordt vastgehouden omdat de
bodem van zo´n ven slecht doorlaatbaar is, meestal door
een klei- of leemlaag. Het Grootmeer werd in het verleden
echter ook deels met grondwater gevoed waardoor er bij
zondere vegetaties voorkwam. Het meet 19 ha en behoort
daarmee tot de grotere vennen van Noord-Brabant.
Sinds 1952 worden de vennen gebruikt voor de berging van
spoelwater dat vrijkomt bij de bereiding van drinkwater in
het nabijgelegen Pompstation Vessem. Dit spoelwater is
kalkrijk, waardoor de verzuring die in de meeste vennen
van Noord-Brabant is opgetreden, wordt geneutraliseerd.
Hierdoor is er een bijzondere plantengroei, waaronder oe
verkruid, naaldwaterbies, gesteeld glaskroos, pilvaren en
klein blaasjeskruid. Verder is hier een leefgebied van de
heikikker.
Wel bevat het spoelwater verontreinigingen. Tegenwoordig
worden deze bezonken in het Klein-meer, waar het water
ook door riet wordt gezuiverd. Vervolgens komt het in een
stelsel van bezinksloten om ten slotte te verblijven in een
voorbassin dat met een aarden wal is afgescheiden van het
Grootmeer. Van daar wordt het dan binnengelaten. De
vennen kunnen in natte tijden hun water lozen op de
Kleine Beerze.
De waterstand van beide vennen kan van nature sterk
wisselen en in droge zomers is droogvallen niet ongewoon.
De verdroging van de omgeving heeft echter dermate
ernstige vormen aangenomen, dat Groot- en Klein-meer
gewoonlijk droog liggen wanneer de aanvoer van spoelwa
ter wordt onderbroken.
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Zoals vermeld komen er zeldzame oeverplanten voor, maar
het bestaan van deze planten staat onder druk. Het rabat
tensysteem dat werd aangelegd om de waterkwaliteit in
een optimale conditie te houden, bleek niet te werken.
Integendeel, het zorgde juist voor extra slib in de vennen.
Hierdoor wordt het evenwicht verstoord: veelvoorkomende
plantensoorten krijgen de overhand, terwijl het zeldzame
oeverkruid het onderspit dreigt te delven.
Duizenden padden, kikkers en salamanders leven in het
bos aan de andere kant van de weg. Die trekken in het
voorjaar massaal naar het Grootmeer om te paren en
daarna weer terug te keren. Bij het oversteken van de weg
werden ze dan in groten getale platgereden. In 2010 zijn
zeven amfibietunnels onder de Merenweg aangelegd en
vaste paddenschermen geplaatst aan beide zijden van de
weg. De amfibieën kunnen nu zelf oversteken.

Watercrassula (Crassula helmsii)

Werkzaamheden in 2017
De gemeente wil het slib in de vennen afgraven, zodat de
zeldzame oeverkruidplanten in het 'Ouw-en Jongmeer'
zoals de Wintelrenaren hun vennen noemen, behouden
kunnen blijven. Deze werkzaamheden zijn na de zomerva
kantie in 2017 begonnen.
Het slib is ook de ideale voedingsbodem voor de beruchte
exotische waterplant de watercrassula. Deze agressieve
exotische soort dreigt op sommige plekken de andere wa
terplanten compleet te overwoekeren. Sinds 2013 werden
delen van het ven overspannen met vijverfolie om de van
oorsprong Australische plantjes te verstikken.
Dit had deels succes, maar bracht geen definitieve oplos
sing. Je hoeft maar een plekje over het hoofd te zien en de
watercrassula duikt weer op. Het verwijderen van het slib
moet ook deze watercrassula definitief een halt toeroepen.
De afgegraven grond wordt afgevoerd en zoveel mogelijk
hergebruikt.
Een ander probleem vorme de hoge struiken die langs delen
van het Grootmeer groeien: zij nemen zogenaamde strijk
wind weg die kan voorkomen dat slib zich in het gehele ven
ophoopt. Langs enkele oevers worden deze hoge struiken
dit jaar nog verwijderd.

IVN VELDHOVEN EINDHOVEN VESSEM

Natuurwerkdag

Nacht van de nacht

Thea den Otter

Hetty Fokkens en Peter Buijsman

De jaarlijkse Natuurwerkdag was dit jaar op zaterdag 4
november. In samenwerking met Natuurmonumenten
hebben wij een heerlijke dag gehad in de Dommelbeemden.
Het weer was prima en de zon straalde nog een heerlijke
warmte af.
De opkomst was heel wat minder dan de vorige jaren.
Voorheen 45 en dit jaar 22 personen. Het waren allemaal
enthousiastelingen en fanatiekelingen.
Voor Natuurmonumenten hebben we in kleine groepjes
wilgen geknot, elzen gerooid en rondom de poel gehooid.
Een ander groepje is 500 m verderop gaan werken aan een
poel van de gemeente Veldhoven. Deze moet rondom he
lemaal vrij gemaakt worden, zodat licht en zon er weer bij
kunnen. Hier hebben 3 kinderen aan meegewerkt die goed
konden knippen en zagen. Het begin is gemaakt. Het ove
rige is voor de werkgroep KLE.
Al met al een geslaagde dag met veel geluk want we hadden
net alles ingeladen toen het begon te regenen.
Iedereen bedankt voor de gezellige dag en we zien jullie
graag terug op de eerste zaterdag van november 2018.

Foto Theo van den Berkmortel

Op 28 oktober 2017 hebben wij voor de tiende keer meege
daan met de Nacht van de Nacht, een landelijke activiteit
om aandacht te vragen voor donkere nachten.
Bij het opbouwen van de partytenten was het droog, maar
stond er al wel aardig wat wind. Rekening houdend met de
weersverwachting hebben we 's middags uit voorzorg toch
maar besloten om de kraam met erwtensoep en chocola
demelk te verplaatsen naar een plek meer in de luwte. Aan
het begin van de avond was het helemaal bewolkt, begon
het te regenen en het bleef bij vlagen flink waaien.
Toch kwamen nog ruim 116 mensen - groot en klein - naar
de visvijver in natuurgebied De Vlasroot. Daarnaast hebben
dit jaar zo'n 30 vrijwillig(st)ers mee geholpen om er weer
een geslaagde avond van te maken.
Na de opening door wethouder Hans van der Looij (hij
verving de zieke Mariënne van Dongen-Lamers) begonnen
de aanwezige bezoekers aan een rondje visvijver langs alle
posten.
Sommige bezoekers komen al een paar jaar en bezoeken
dan een deel van de posten. Dit jaar hadden verschillende
kinderen ook hun neefjes en nichtjes meegebracht (o.a. uit
Rotterdam). Anderen, waaronder volwassenen, zijn be
nieuwd, welke nieuwe activiteiten of vernieuwde onderde
len van een activiteit er bedacht zijn.
Vanwege het dichte wolkendek zijn de telescopen niet
opgezet. Gelukkig zorgen ze bij de sterrenpost ook altijd
voor een slechtweerprogramma en dat kwam dit jaar erg
goed uit.
Ons publiek, en dan vooral de kinderen, is erg enthousiast
over ons programma. Zij vinden alles leuk om te zien en te
doen, leuk opgezet. Het uilenballen pluizen, kleien, knut
selen, tekenen, lopen in het donker, speurtocht in het bos,
verhalen luisteren, alternatief programma bij de sterren
post, tekeningen maken en inkleuren op gekleurd karton.
Na afloop hebben we in recordtempo alles weer opgeruimd
en de partytenten afgebroken.
Dankzij de inzet van heel veel vrijwillig(st)ers was ook deze
tiende Nacht van de Nacht weer een succes. Kortom, een
geslaagde Nacht van de Nacht met dank aan alle mensen
die hieraan meegewerkt hebben!

Natuurwerkweek
Paul Olijslagers
De natuurwerkweek was dit jaar van 24 t/m 27 oktober.
Helaas meldden zich door een misverstand alleen voor
donderdag 26 en vrijdag 27 oktober enkele groepen van
ASML aan. Daarnaast waren er de Greenkids die zich op
vrijdagmiddag verdienstelijk maakten.
In eerste instantie hadden we samen met de gemeente
gekozen voor het werken bij het Moerkotven, het terrein
onder de hoogspanningsmasten bij de Turfweg en de
noord-westkant van de grote Vlasroot.
Uiteindelijk werd er alleen gewerkt bij de Vlasroot, maar
daar werd in beide dagen door ongeveer 35 ASML vrijwilli
gers, 30 Greenkids en natuurlijk de nodige IVN vrijwilligers
de noord-westkant van de Vlasroot vrijgezet van opslag.

IVN weekend 2018
Paul Olijslagers
Het IVN weekend van 2018 hebben we verplaatst naar
september 2018, omdat er in juni een weekend is gepland
voor de cursisten van de Natuurgidsenopleiding.
We verblijven van vrijdag 21 september tot en met zondag
23 september in het NIVON huis Morgenrood in Oisterwijk.
Hier zullen we beslist ook mooie wandelingen maken en
een aantal kunnen zelfs met de fiets naar Oisterwijk.
De meeste oudgedienden hebben zich al opgegeven, maar
misschien is er nog een plaats voor nieuwelingen. Opgeven
via: paholijslagers@onsbrabantnet.nl

Het weer en de sfeer waren goed en de koffie/thee en de
broodjes smaakten voortreffelijk.
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De teloorgang van de akkerleeuwebek
Jan Bos
In 1964 zijn wij verhuisd naar de Pippelingstraat nr. 7 in
Eindhoven, in het noorden van Woensel. Een van de eerste
daden was de tuin gereed maken voor planten.
De kleine voortuin zowel als de achtertuin verkeerden nog
in prehistorische toestand.
Toch waren er sporen van vorige bewoners. In de achtertuin
kwam een onomstotelijk bewijs van menselijke bewoning
tevoorschijn.
Naast talloze stenen groef ik ook een stenen buisje op met
een diameter van ca. 12cm. Dergelijke buisjes werden door
boeren vroeger gebruikt om het land te draineren of het
afvalwater af te voeren in een naburige sloot. Maar het
bewijs van menselijke bewoning kwam van de inhoud van
het buisje: koffiedik.
Daarmee was ook het bewijs geleverd: wij waren niet de
eersten die koffie dronken.
Het koffiedik heb ik verwijderd. De stenen, hoewel niet
prehistorisch, waren wel oud en de kalk, waarmee ze ge
metseld waren, zou een weldadige invloed hebben op
sommige plantensoorten, die we van plan waren te plan
ten.
Dus die stenen zitten heden ten dage nog in de bodem. De
foto, die u op deze pagina ziet, hoort bij het verhaal van de
voortuin.
Ook het ontwerp van ons voortuintje werd ter hand geno
men. De stenen, die ook daar ruimschoots door de bouwers
van het huis ter beschikking waren gesteld, werden even
eens door ons, zowel als, zo bleek later, door verschillende
plantensoorten, geapprecieerd.
Zo werd er gespit en geharkt en niet bemest (want wij waren
van plan wilde planten te promoten op ons domein) en het
was ons bekend dat de meeste wilde planten geen bemes
ting zouden waarderen, ja, er zelfs afkerig van waren.
Na de menselijke behandeling heeft de bodem rust nodig,
meenden wij. En daar het voorjaar nog niet in het verschiet
lag, hebben ook wij van die rust geprofiteerd.
Maar de tijd staat niet stil en na verloop van tijd ging ik eens
kijken of de rustperiode de tuin goed had gedaan. En ja, een
welkome waas van groen was over de bodem getrokken.
En, hoewel wij wilde planten tolereerden, gold dat toch niet
voor alle groeiers.
En zo begon ik het prille groen te schiften in gewenste en
ongewenste soorten.
Daarbij stuitte ik op het plantje, dat hier afgebeeld wordt.
Nog niet eerder had ik dit plantje mogen fotograferen en
toevoegen aan mijn, toch al respectabele, dia-verzameling.
De bloemen van de plant hadden een leeuwenbekachtige
vorm en na de Flora van Heijmans, Heinsius en Thijsse te
hebben geraadpleegd, kwam ik tot de conclusie dat we te
maken hadden met de akkerleeuwenbek (Antirrhinum
orontium)van de Helmkruidfamilie (Scrophulariaceae).Zo
had Carolus Linnaeus destijds bepaald.
Omdat ik nieuwsgierig was hoe die naam tot stand kwam,
heb ik het verklarend woordenboek van wetenschappelijke
plantennamen van dr. C.A. Backer geraadpleegd. Antirrhi
num is, vrij uit het Grieks vertaald: op een neus (van een
kalf) gelijkende bloem. Een oneerbiedige naam vind ik.
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Daarom houd ik het maar bij Leeuwenbek.
Echter, als je nu gaat zoeken bij de Helmkruidfamilie zal je
geen leeuwenbek meer vinden. De Flora van Heukels (23e
druk) vermeldt nu de naam (Misopates orontium) van de
Weegbreefamilie (Plantaginaceae).Het kan verkeren.
Het zaadje van de Akkerleeuwenbek heeft misschien wel
tientallen jaren in de bodem vertoefd voordat het, door
toedoen van de mens, aan de oppervlakte kwam en kon
ontkiemen. Nog meerdere jaren daarna kwam het plantje
in het voorjaar weer terug. Maar akkeronkruiden hebben
de activiteiten van de ploeterende mens nodig om voort te
bestaan. Daarom is de akkerleeuwenbek nu uit onze tuin
verdwenen. Had ik maar moeten schoffelen. Ik mis hem.

Foto Jan Bos

Vlindertuin
José van Lieshout
De tuin is winterklaar. De paden zijn aangeharkt .
Het komende jaar hebben de paden onze speciale aandacht.
Hoe blijven de paden onkruid vrij.
Wie er een oplossing voor weet: kom eens een praatje
maken met ons. Op maandagochtend staat de koffie/thee
klaar. In de maand december ben ikzelf niet aanwezig, maar
er is altijd wel iemand in het gebouw.
De plannen voor de nieuwe tuin met de insectenmuur zijn
gemaakt. Het resultaat volgt in het voorjaar.
De muur is al voor een heel stuk af.

De insectenmuur krijgt gestalte.
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Plak hier de sticker van Sandd

We kijken uit naar een natuurrijk 2018

