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BELEEF DE NATUUR!

IVN
Het IVN is een vereniging die bijdraagt aan een duurzame
samenleving door mensen te betrekken bij natuur, milieu,
landschap en leefomgeving.
Verspreid over Nederland heeft het IVN 174 plaatselijke
afdelingen. Meer dan 20.000 leden zetten zich actief in voor
de natuur en het milieu door middel van allerlei voorlich
tende en educatieve activiteiten voor jong en oud, zoals
excursies, cursussen, tentoonstellingen en lezingen.
Foto voorblad: Exmoor-pony in de Maashorst (foto Eric
Kaelen)
Foto deze pagina: Muurhagedis in Dinther (foto Eric Kaelen)
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Jaarverslag bestuur IVN Bernheze 2017
Bestuursleden
Joost Willems (voorzitter), Pim Willems (penningmeester),
Nico Anker (secretaris), Mart Jenneskens (bestuurslid/
websitebeheer)
Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 13 november
namen we afscheid van Ien van Grunsven, Mariken Ruiter
en Léon Weeterings als bestuurslid. Wij bedanken ze voor
hun jarenlange inzet. Mart Jenneskens heeft één van de
opengekomen plekken ingenomen. Mart heeft het beheer
van de website voortvarend opgepakt en ziet het aantal
bezoekers van de site stijgen.
Later in het jaar meer hierover.
Leden
Het aantal leden is het afgelopen jaar toegenomen, mede
door de nieuwe natuurgidsen, die nu de 2-jarige opleiding
tot natuurgids volgen, zes in getal. Een gering aantal leden
heeft afscheid van ons genomen en we hebben een paar
administratieve correcties uitgevoerd. We hebben nu 127
leden.
Vergaderingen
Het bestuur is het afgelopen jaar zeven keer bij elkaar ge
komen en er waren twee Algemene Leden Vergaderingen
op 22 maart en 13 november. Deze laatste vond plaats in
Nistelrode, om met een trend te breken; de eerstvolgende
is in Vorstenbosch. We proberen zo alle kernen te bezoeken.
Vacatures bestuur en coördinatoren
Een bron van zorg blijft de invulling van op zijn minst één
vacature in het bestuur en de opvolging van Harry van der

Pas als coördinator van de Venel-werkgroep en Cent van
den Berg als coördinator van de natuurgidsen, excursies en
de vleermuizen-werkgroep. Het coördineren van het
wandelroutenetwerk is dit jaar door Henk Bronts overge
dragen aan Theo Brienen en Wim van Grinsven.
2017 in vogelvlucht
Ons onderkomen in CC Servaes bevalt uitstekend: we
voelen er ons thuis en die verbondenheid leidde er toe dat
we deelnamen aan Burendag, de KBO dag en we waren ook
aanwezig bij het 25-jarig jubileum. Naast alle activiteiten
van de diverse werkgroepen, namen we ook deel in de
projectgroep N279 mbt compensatie, het Brede Kijk-overleg
met o.a. Waterschap Aa en Maas en ZLTO, regio-en lande
lijk overleg, met de gemeente op ambtelijk niveau. In maart
nam een aantal van ons deel aan een cursus landschap
lezen onder de enthousiaste leiding van Bert Lemmens van
IVN Laarbeek. Op 22 november was er een drukbezochte
instructie-avond voor de Venel-werkgroep: HGA (Hulpver
lening Geïsoleerde Arbeid) . We werken vaak op afgelegen
plekken en dan is het handig om enige kennis te hebben
bij een incident. En in september startte de mooie 2-jarige
opleiding tot natuurgids waarvoor zich negen kandidaten
uit onze IVN-afdeling aanmeldden.
We hebben onze stem laten horen bij de discussie over de
bomen aan ’t Dorp in Heesch en we denken (nog steeds)
mee over de groene invulling van Plein 1969.
Nico Anker
Secretaris

Bibliotheek IVN Bernheze
Sinds de verhuizing vanuit Veldstraat 4, Heeswijk is een groot deel van onze boeken opgeruimd. We hebben er nu nog
in totaal 216. Deze boeken zijn, nadat ze eerder op de zolder stonden, verhuisd naar de bestuurskamer van onze afdeling
op de 1e verdieping van CC Servaes.

Daar hebben we onze twee houten legkasten weer in ge
bruik kunnen nemen. De boeken zijn geregistreerd en staan
op hoofdnummer en sub/rubrieknummer. (op de band
aangegeven).
Aan de hand daarvan hebben ze ook een eigen kleur (zie
categorie boeken). Zo kun je ze beter in de kast terug vin
den..
De meeste boeken krijgen we van diverse instanties. Een
enkele keer kopen we een exemplaar (mede op advies van
één van onze leden).

Op de IVN-site van ons IVN kun je de lijst met boeken inzien
en ook downloaden.
Als je een boek wilt lenen (maximaal voor één maand) kun
je me bellen:

Uitleen
In ieder boek zit voorin (kaft) een kaartje met de titel van
het boek. Bij het uitlenen wordt dit kaartje in een uitleen
bakje in de kast gelegd. Op dat kaartje wordt je naam en de
datum van uitleen vastgelegd.

Cultureel Centrum Servaes
Raadhuisplein 24
5473GC Heeswijk-Dinther
Telefoon : 0413-294077
Email algemeen : info@ccservaes.nl
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Peter Kriele: Telefoon: 0413-292387 of een e-mail sturen.
Dan zorg ik dat het beneden bij de bar van CC Servaes klaar
ligt (er komt dan je naam bij te liggen). Als het boek klaar
ligt, ontvang je een e-mail of telefoontje van mij. Dan kun
je het ophalen bij:

IVN bernheze

Redactie Bladgroen
Redactieleden
Theo Brienen, Peter Kriele, Nico Anker, Eveline Van Rij
broek, Eric Kaelen.
Opmaak
Najaarsblad, Eveline Van Rijbroek en Eric Kaelen.
Jaarverslag en Voorjaarsblad; Eric Kaelen.
Evaluatie
De redactie van Bladgroen is in 2017 twee keer, in het begin
van het jaar en in het najaar, samen gekomen om de on
derwerpen van de twee jaarlijkse uitgaven vast te stellen
en te verdelen onder de redactieleden. De redactieleden
hebben “hun” artikelen aangeleverd bij de twee redactiele
den die de opmaak van het blad doen. Bij deze opmaak zijn
de artikelen zo aangepast dat ze zo veel mogelijk pagina
vullend waren. Pim Willems heeft de actuele leden bestand,
van het voorjaarsnummer en jaarverslag, naar Eric Kaelen
gestuurd voor de verzending van het blad naar de leden.
Na de eindcontrole door alle redactieleden heeft Eric Kae
len, het adressen bestand naar de drukker gestuurd en
opdracht gegeven om het blad te laten drukken en te ver
sturen. Pim Willems heeft dit voor het najaarsnummer
gedaan. Hij zal dit voortaan, voor alle nieuwe uitgaves,
blijven doen. Dit is handiger omdat hij ook het adressen
bestand beheert.
Uiteindelijk zijn er oplages van 160 exemplaren voor de
voor- en najaars-editie uitgegeven en bestonden de twee
uitgaven uit een met 16 en een met 20 pagina’s in kleur.
Daarnaast is er een jaarverslag uitgegeven onder beheer
van Nico Anker. Deze bestond uit 120 exemplaren van 16
bladzijden.
Planning
Voor 2018 worden er twee bijeenkomsten, in januari/febru
ari en september, gepland voor het samenstellen van het
voor- en najaars nummers van Bladgroen. Daarnaast wordt
het jaarverslag als een zelfstandige document uitgegeven.
Pim Willems zal vanaf nu, voor alle nieuwe uitgaves, het
adressenbestand naar de drukker sturen en opdracht geven
voor het drukken van het blad.
Tekst: Eric Kaelen namens de redactie
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Werkgroep Uilenbescherming
Binnen IVN Bernheze zijn er twee uilenwerkgroepen: Nistelrode-Heesch-Loosbroek en Heeswijk-Dinther-Vorstenbosch.
Deze werkgroepen zetten zich in voor kerk- en steenuilen, door het plaatsen van nestkasten op plekken waar de uilen
genoeg voedsel kunnen vinden. De kasten worden door Brabants Landschap (BL) beschikbaar gesteld.

Heesch
Eerste jaar als coördinator Uilenwerkgroep Heesch
Ik zal me eerst even voorstellen ik ben Frank v Venrooij 56
jaar, getrouwd met Laura (actief met de weidevogels en
natuurgidsen cursus) hebben samen twee zonen ondertus
sen uitwonend.
Ik heb enkele jaren, met Eric v Dijk en de vrijwilligers, de
kasten in de regio gecontroleerd. Doordat er steeds meer
kasten komen, rond de 75 steenuil- en kerkuilkasten,
hebben we het gebied gesplitst.
We hebben in Heesch dit jaar drie nieuwe steenuilkasten
erbij gehangen. Dit hebben we gedaan omdat we in het
begin van het jaar enkele keren met geluid opname gekeken
hebben of er in het gebied eventueel een nieuw territorium
zou kunnen zijn.
Op de drie locaties was er reactie op de roep van de uiltjes,
dus kasten geplaatst. Bij één locatie zat er na een week al
een steenuiltje op het bordes in de zon.
Na kast controle in mei bleek het een succes vol broed geval
te zijn met drie jonge steenuiltjes. Wat mij vooral opvalt bij
dit leuke werk is de mooie reacties van de gastgevers waar
de kasten hangen.
Ze zijn net zo blij als wij met de goede resultaten. Vaak
wordt de rest van het gezin erbij geroepen en diverse keren
moeten de jongen spruiten op de foto om iedereen te laten
zien wat erbij hun op het erf leeft. Mooi toch om zo de
mensen bij de natuur te betrekken.

Ook hebben we dit jaar een kerkuilen koppel met jonge
verhuisd naar een andere kast.
We hebben de jonge overgelegd in de nieuwe kast en de
oude kast met stenen dicht gemaakt. Het was spannend of
de jonge de ouders in de nieuwekast konden krijgen door
hun geroep.
Gelukkig, na controle de volgende dag, hadden de ouders
de nieuwe woning betrokken. Dit koppeltje kerkuilen had
het afgelopen jaar ook de verbouwing van het dak (asbest
sanering) goed verteerd en nu ook de verhuizing.
We hebben dit jaar ook het uitvliegen van de jonge kerkui
len uit de toren in Megen mogen aan schouwen. Heel mooi
hoe de jonge in de avond schemering en de lampen van de
toren hun eerste rondje maken in het gebied.
Hebben ook mooie foto’s gekregen van het uitvliegen van
steenuiltjes (Maartje Ruys bedankt voor de leuke foto’s)
Dit jaar was een mooi uilenjaar: 22 jonge steenuiltjes en
negen kerkuilen zijn uitgevlogen. Daarbij twee nieuwe
broed gevallen van de steenuil en één nieuw broed geval
van de kerkuil.
Langs deze weg wil ik de gastgevers en vrijwilligers bedan
ken voor de fijne samenwerking.
Tekst: Frank v Venrooij.
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Heeswijk-Dinther / Vorstenbosch
Ik vind dat 2017 een vreemd uilenjaar is geweest met
meerdere verrassingen in ons gebied. Sommige kasten
waar we gewend waren om succesvolle broedsels te vinden,
waren dit jaar leeg, en op andere nieuwe locaties waren we
verbaasd dat de kasten zo snel bewoond werden.
Kijkend naar onderstaand tabelletje lijkt het alsof er minder
uitgevlogen jonge uiltjes waren maar ik moet een grote
kanttekening hierbij plaatsen. Het lijkt alsof het broedsei
zoen vroeger was begonnen dan we in de gaten hadden en
we vermoeden dat onze voorjaarscontroles dusdanig ‘laat’
waren dat sommige broedsels al uitgevlogen waren. We
vermoeden ook dat sommige eieren die we vonden, die van
een tweede legsel waren.
In het najaar 2016 en begin 2017 hebben we verschillende
kasten naar een betere plek op dezelfde locatie verhangen.
Door voortschrijdend inzicht weten we steeds beter de
optimale plekken voor de kasten te vinden en in één geval
heeft het meteen succes opgeleverd! Op een andere locatie
is de steenuilenkast voor de tweede keer verhangen. In de
eerste twee bomen waren wel steenuilen gesignaleerd en
er waren enkele braakballen aanwezig, maar de locaties
waren blijkbaar toch niet aantrekkelijk genoeg om daar een
nest te willen maken. We hebben goede hoop dat dit een
geval van “Derde keer is scheepsrecht!” gaat worden.
(In een notendop: steenuilenkasten hoeven helemaal niet
zo hoog te hangen maar ze moeten wel veel zonneschijn
krijgen!).
Toch blijven er kasten waar we nooit uilenactiviteit hebben
gezien en ik denk dat we gerust een aantal kasten kunnen
opruimen, en bewaren voor het plaatsen bij nieuwe gast
gevers omdat we verzoeken blijven krijgen.
In de meeste gevallen kunnen we een geschikte plek vinden
maar sommige verzoeken moeten we afwijzen. Bijvoor
beeld: het is geen goed idee om een steenuilenkast op het
erf te plaatsen enkele tientallen meters van jouw grote
volière . . .
Er is ook een steenuilenkast in een ‘zichtlocatie’ dat we
graag willen opruimen. Het is een oud model, zeer onge
schikte steenuilenkast op een kansloze locatie in het Aa-dal
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en ons is al gevraagd of we het opgehangen hadden.
Uiteraard hebben we zulk prutswerk niet gedaan en het
staat helemaal niet op onze lijst – en ook Brabants Land
schap weet niet hoe het daar is gekomen! We vermoeden
dat het waarschijnlijk opgehangen is als een stuk ‘natuur
compensatie’ na het slopen van de oude loods van Rijks
waterstaat dat naast de ventweg naast de N279 stond.
We hebben voor de eerste keer ook ransuilen in ons gebied
gehad, maar zijn daar op een trieste manier achter geko
men: een van onze gastgevers heeft namelijk twee dode
ransuilen in zijn tuin gevonden. Dit is een locatie waar
vaker succesvolle steenuilen broedsels zijn geweest, maar
dit jaar bij de voorjaarscontrole lag een dode steenuil
dichtbij de kast en een paar maanden later de twee dode
ransuilen. Iemand van Brabants Landschap is met ons naar
de locatie geweest en heeft een van de uilen meegenomen
voor nader onderzoek.
Er zijn vijf mensen actief in de UWG voor H-D V, t.w. Nico
Anker, Harry van den Berg, John Davies, Jos van Empel, en
Joep van Gemert.
Tekst: John Davies
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Werkgroep Venel
De werkgroep VENEL organiseert binnen IVN Bernheze het landschapsbeheer. Venel betekent: Vrijwillig, Educatief,
Natuur En Landschapsbeheer. De werkgroep gaat bijna iedere zaterdagochtend in de maanden november tot en met
maart aan het werk in het Bernhezer landschap en natuur. De werkgroep heeft het beheer over enkele terreinen van
de gemeente Bernheze en helpt particulieren bij het onderhouden van landschapselementen. De Venel werkgroep
onderhoudt knotwilgen, bos, houtsingels en poelen.

In de tabel ziet je de gewerkte uren in 2017 van de Werkgroep VENEL. We kijken terug op een productief jaar. Bijzonder
is dat ons project Kasteelgriend, dat startte in het voorjaar van 2017, bijzonder goed loopt. Hiervoor is inmiddels een
aparte werkgroep gevormd onder leiding van Kristie Spijker.

Werkgroep Venel project Kasteelgriend
In het najaar kregen wij de unieke kans om mee te werken
aan het herstel van een griend langs de Aa bij Kasteel
Heeswijk op het terrein van Brabants Landschap
De geschiedenis van dit perceel dat wij voorlopig Kasteel
griend hebben genoemd is als volgt.
Ons “Kasteelgriend” (Schijndel, Elschot, ged. kad. A 125) ligt
in de Liekendonk, Lieke betekent bloedzuiger, het perceel
(& perceel A124) zelf heet Strolaak.
"Strolaak" is een samenvoegsel van "Laak" en "Stro". "laak"
wat moerassig land betekent, waarop strooisel werd verza
meld van heide of heischabben, dat diende voor het vee op
de stal.
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In 2017 is een Stihl bosmaaier aangeschaft om het gras
tussen de wilgen te maaien.
In 2018 wordt het terrein verder geëgaliseerd. Er worden
nog enkele soorten bij geplant. Deze nieuwe aanplant
vraagt het eerste jaar een intensief onderhoud. Voor de
aanplant van 2017 verwachten we dat de wilgen de baas
worden van de onderbegroeiing. Het is leuk werken op het
kasteelgriend, je bent welkom.
Tekst: Kristie Spijker

IVN bernheze

Weidevogelbescherming Bernheze
In 2015 is de werkgroep Weidevogelbescherming Bernheze opgericht. Dit is een samenwerking tussen Brabants
Landschap, IVN, ZLTO, WBE en Gemeente Bernheze. Een aantal leden van deze groep zijn lid van IVN Bernheze.
Het doel van deze groep is het beschermen van nesten met eieren en later jongen van weidevogelsoorten, bij bewerking
van weide en akker. Weidevogelsoorten zijn o.a.: kievit, scholekster, wulp en gele kwikstaart.
Het meest optimale is een weide die begraasd wordt door
vee. Rondom de mesthopen vinden de weidevogelkuikens
meestal voldoende insecten en de koeien vormen geen
bedreiging, maar bieden eerder bescherming.
De ouders zijn in de buurt en slaan direct alarm als er gevaar
dreigt door bijvoorbeeld kraai, vos, en mens. Ook kruipen
de kuikens, vooral de eerste weken, regelmatig onder
moeders vleugels om op te warmen.
Kruidenrijke weides zijn eveneens een belangrijke factor.
Dit jaar zijn er door verschillende bedrijven akker- en
weideranden aangelegd. Goed voor voedsel, schuilgelegen
heid en de mogelijk om voort te planten voor veel dieren.
ANB Oost Brabant is de organisatie die (vijf jarige) contrac
ten afsluit met boeren voor het inzaaien van bloemen- en
patrijzen randen. (Ook gunstig voor weidevogels)
De provincie Brabant, Waterschap Aa en Maas en ZLTO
ondersteunen het geheel.
De prachtige bloemen- en patrijzenranden zijn goed voor
vogels, vlinders en bijen. Na de bloei is het zaad weer voer
voor veel soorten vogels.
Tekst en foto's: Laura van Venrooij-Wilbers
Weidevogelbescherming Bernheze heeft in 2017 weer heel
wat uurtjes in het veld doorgebracht.
70 kievitsnesten, drie scholeksternesten en drie wulpen
nesten werden in het gebied ‘De Bleken’ gevonden en in
gevoerd in de database van Boerenlandvogels Nederland.
Door goede samenwerking van onze vrijwilligers, de
grondeigenaren en bewerkers, lukt het steeds beter de
nesten te beschermen.
Echter het vliegvlug worden van de jongen is een aan
dachtspunt. Weidevogels zijn nestvlieders, dat betekent
dat zodra ze uit het ei komen, het nest verlaten en samen
met hun ouders op zoek gaan naar voedsel. Voedsel voor
weidevogels bestaat uit kleine insecten en wormen. Op de
akkers en weidepercelen is doorgaans onvoldoende voed
sel te vinden.

Hulp
Vanaf maart tot en met juni zullen onze vrijwilligers zich
weer inzetten voor het beschermen van de kwetsbare
weidevogelsoorten. Samen trekken we twee dagdelen
per week het veld in. Het is niet alleen heel nuttig, maar
het samen buiten zijn in de natuur is vaak ook heel gezellig.
Wij zijn nog op zoek naar vrijwilligers die op maandagmiddag en/of woensdagochtend, tijd en zin hebben om zich
in te zetten voor de bescherming van weidevogels.
Neem contact op met Femke Brouwer tel: 06-52291070
of Laura van Venrooij tel: 06-23541158

jaarverslag 2017

BLADGROEN

9

Werkgroep Abdijtuin
Leden van IVN Bernheze zijn ook betrokken bij de onderhoudswerkzaamheden van de Abdijtuin in Heeswijk.
Leden:
Jan v.d. Broek, John Davies, Ien van Grunsven, Peter Kriele.
Werkzaamheden
Vanaf 2002 wordt er door enkele vrijwilligers, waaronder
steeds enkele IVN-leden, in de Abdijtuin gewerkt.
Er ligt naast de bloemen- en plantentuin welke in 28 vakken
is verdeeld, nog een poel, een insectenmuur, een bloemen
weide, een fruitboomgaard, een hopveldje en een bijenstal.
De bijen worden verzorgd door imker Peter van de Pol.
Een houten berghok dient er als opslag en waterpomphuis
je.
Iedere vrijdagmorgen is een ploeg van meestal drie of vier
IVN-ers en een of twee andere vrijwilligers in de bloemenen plantentuin bezig.
In de zomer wordt er veel onkruid, (waaronder het hard
nekkige Heermoes) gewied, terwijl in de wintermaanden
wordt gesnoeid en het materieel weer op orde gebracht.
Van het meeste tuinafval wordt compost gemaakt, zodat
er minder afval hoeft te worden afgevoerd.

Nieuwe hoogstam fruitbomen in de Abdijtuin
In 2002 zijn in “ D’n Bogerd” van de Abdijtuin twaalf
hoogstam fruitbomen geplant.
Deze bomen hebben het, door de slechte samenstelling van
de grond, vanaf het planten eigenlijk nooit goed gedaan.
Daarom heeft men het besluit genomen om deze bomen te
vervangen door nieuwe hoogstam fruitbomen. Een drietal
fruitbomen kon blijven staan, zodat er een negental zijn
aangeplant. Ze bestaan uit drie appelbomen, drie peren-
bomen, en drie pruimenbomen.
Hiervoor zijn door een graafmachine ruime plantgaten
gemaakt.
Vervolgens is er compost en speciale grond voor fruitbomen
bij gestort en goed gemixt. De fruitbomen zijn geleverd door
Harry v.d. Broek uit Heeswijk-Dinther.
Op vrijdag 8 december 2017 is het plantwerk verricht door
Fons Jacobs, Jan v.d. Broek, John Davies en Peter Kriele
(allen lid van IVN Bernheze) en met financiële ondersteu
ning door de Abdij van Berne. Gelukkig begon het ’s mor
gens pas licht te sneeuwen toen het werk bijna klaar was.
We zijn er nu bijna zeker van dat deze bomen zullen aan
slaan en goede vruchten zullen leveren.

Een medewerker van de Abdij maait de graspaden.
Het zwaardere werk zoals het snoeien van hagen en bomen
en het maaien van de bloemenweide wordt uitbesteed.

John Davies aan het werk

Fons Jacobs
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Jan v.d. Broek, Fons Jacobs en John Davies trotseren de sneeuw

IVN bernheze

Het schonen van de poel
Het is bijna 16 jaar geleden dat de poel in de Abdijtuin is
uitgegraven. Het is noodzakelijk dat een poel ongeveer ie
dere 15 jaar flink wordt geschoond. Als deze periodieke
ingreep niet gebeurt groeit een poel op den duur geheel
dicht.
Voordat men met het werk kon beginnen moest (tijdelijk)
eerst een klein deel van een beukenhaag worden wegge
haald om toegang tot de poel te krijgen.
Vervolgens zijn stalen rijplaten gelegd omdat anders door
de zware graafmachine de wandelpaden en het gras te veel
zouden worden beschadigd. Het talud rondom de poel is
vrij gemaakt van alle niet gewenste (boom)opslag en weer
netjes uitgevlakt. In de poel is de bodem grotendeels ver
laagd met ongeveer 15 tot 20 centimeter, zodanig dat de
rietwortels en dergelijke zoveel als mogelijk zijn verwij
derd. Het midden van de poel, waar hij ongeveer drie meter
diep is en geen rietgroei aanwezig was, is gelaten zoals hij
was.

Uiteraard zijn waardevolle bomen en planten gespaard:
namelijk de Grove den, Ratelpopulier, Witte abeel en een
Schietwilg naast de Gagel en de beschermde Koningsva
rens.
Het uitgebaggerde materiaal blijft een dag of 12 liggen om
te kunnen uitlekken en om eventuele waterdieren de kans
te geven weer terug in het water te kruipen. In de eerste
week van het nieuwe jaar wordt het uitgebaggerde mate
riaal afgevoerd en de rijplaten worden verwijderd. Het
stukje beukenhaag wordt netjes terug geplant en de poel
kan weer 15 jaar een natuur- en publiekstrekker zijn!
Het werk is grotendeels in week 51 uitgevoerd, waarbij het
tijdens het graafwerk op 21 december gestaag licht regende.

Tekst en foto’s: Peter Kriele

Links het eindresultaat en hierboven de 'afvalberg'

jaarverslag 2017

BLADGROEN 11

Vlinder- en libellenwerkgroep
De vlinder- en libellenwerkgroep is een gezamenlijke werkgroep van IVN Bernheze en IVN Oss.
De werkgroep heeft als doel de beleving met en de kennis over vlinders en libellen te vergroten en de vlinder- en libel
lenstand in de gemeenten Bernheze en Oss te bevorderen door vlinders en libellen te inventariseren en voorlichting te
geven aan de leden, de gemeenten en de burgers.

Leden van onze werkgroep (in samenwerking met Insec
tenwerkgroep IVN Oss):
Cent van den Berg, Femke Brouwer, Fons Jacobs, Dick
Rakhorst, Joep Steur, Desiree Rooijakkers en Eric Kaelen.

Evaluatie 2017
We zijn op 11 januari het jaar gestart met een kennis- en
informatieavond in het Natuur- en Milieu- Educatie- Cen
trum in Oss waarop we, aan de hand van door leden in het
afgelopen jaar gemaakte foto's, onze kennis van diverse
insecten op peil houden en waar nodig verder verdiepen.
Omdat we in één avond lang niet alle insecten op de ge
maakte foto's kunnen determineren hebben we op 8 febru
ari nog zo'n avond gehouden. Niet alleen het determineren
maar ook het genieten van de gemaakte foto's is een be
langrijk onderdeel van deze studieavonden.
Deze interessante avonden worden gemiddeld zelfs beter
bezocht dan onze vlinderwandelingen. Een vlinderliefheb
ber zal op zo'n avond dan ook kunnen genieten van foto's
van diverse soorten vlinders en andere insecten zoals op
de hier getoond foto's.
0nze elke-14-daagse vlinderwandelingen begonnen we op
zondag 7 mei; de laatste hadden we op zondag 24 septem
ber. Op zondag 20 augustus hadden we een druk bezochte
(in totaal waren we met 31 personen) publieksvlinderwan
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deling in het Ruwaardpark in Oss. De Nationale Nachtvlin
der Nacht hadden we op 25 augustus nabij het N.M.E.Centrum. Van de zes geplande nachtvlinderavonden zijn
er dit jaar wegens ongunstig weer maar drie doorgegaan.
Op woensdag 15 november hadden we in het N.M.E.-Cen
trum in Oss weer onze jaarlijkse evaluatieavond waarop
we gezamenlijk ook het programma van 2018 hebben sa
mengesteld.
Het jaar 2017 was volgens mijn (en diverse andere) waar
nemingen gemiddeld maar matig wat betreft de soorten en
aantallen vlinders en libellen. Het weer, een zeer belangrij
ke factor bij het waarnemen van insecten, was erg grillig;
een lente die dit jaar wel erg voortvarend van start ging.
Vanaf midden maart temperaturen van 17 graden Celsius,
welke aan het einde van de maand reeds waren opgelopen
tot wel 24 graden Celsius en geen nachtvorsten. In de
maand maart had ik al tien soorten dagvlinders in mijn
vlindertuin geteld. Het gemiddelde maartaantal dagvlin
ders ligt in mijn vlindertuin op vijf tot zes. Daarna kwam
de maand april met weer uitzonderlijk hoge dagtempera
turen; van 14 tot 23 graden Celsius tot 17 april en weer geen
nachtvorst! Bijna alle struiken en diverse vlinderplanten in
mijn tuin stonden al volop in blad. Toen kwam de grote
weersomslag; de nachttemperaturen daalden tot wel -4 tot
-6 graden Celsius op 18, 19 en 20 april. Wat dat voor gevol
gen had laat zich raden; veel van het prille groen, en veel
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van de pas gelegde eitjes en nog maar net uitgekomen
rupsjes van diverse soorten dagvlinders waren niet bestand
tegen deze plotselinge nachtvorsten. Maar zie, zo tegen
tweede week van mei zijn alle 'slapende' knoppen volop
nieuwe blaadjes aan het vormen. Het tere groen is zich nog
niet bewust van het naderende onheil: zeer sterk oplopen
de temperaturen tot wel 33 graden Celsius met een bran
dende zon aan het einde van de maand. De nog maar net
ontloken blaadjes zijn er niet tegen bestand; met als resul
taat bruine vlekken op de blaadjes aan de zuidkant van
diverse bomen en struiken in mijn vlindertuin. De felle zon
in combinatie met weinig regen tot 28 juni, doet de planten
geen goed; velen houden zich nog maar amper in leven. Het
vochttekort leidt, denk ik, tot te weinig aanmaak van nectar
in diverse soorten bloemen.
Als voorbeeld noem ik een plant welke in andere jaren heel
veel vlinders trekt: Verbena bonariensis.
Dit jaar worden deze niet diepgewortelde bloeiende planten
slechts incidenteel bezocht; de vlinders bezoeken veelal de
diepgewortelde planten en struiken in mijn tuin.
Eindelijk, op 28 juni begint een lange regenperiode welke
duurt tot 19 augustus; dit is wel de redding voor diverse
kwijnende planten en struiken.
Lange perioden met regen, waarin de waardplanten niet

opdrogen, heeft veelal schimmelvorming op eitjes, jonge
rupsen en ook op sommige (waard)planten tot gevolg.
Ook dit kan een belangrijke factor zijn geweest dat heel veel
van de vlinderwaarnemingen dit jaar in het algemeen erg
matig waren. Vanaf eind augustus trad gelukkig enige
weersverbetering in; de maanden september en oktober
leverden zowaar in mijn tuin nog enkele mooie recordaan
tallen op.
De Dagpauwoog vloog op 17 september in mijn vlindertuin
zelfs in het hoogste aantal ooit; 36 exemplaren fladderden
van bloem naar bloem. zeven Bont zandoogjes en drie Klein
geaderd witjes (allebei het maximumaantal van 2017) en
nog tien andere vlindersoorten, met een totaal van 27
maakten dat het die dag een heel gezellige drukte in mijn
vlindertuin was.
Deze september/oktober-waarnemingen maken mijn
vlinderverwachting voor 2018 wel weer hoopvol; we zullen
zien!

Namens de Vlinder- en libellenwerkgroep IVN Bernheze,
Fons Jacobs
Foto's: Fons Jacobs

Foto: Eric Kaelen
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Floron-werkgroep
Planten nemen binnen het IVN een belangrijke plaats in bij de educatie en voorlichting. Binnen IVN Bernheze is de
werkgroep Floron het meest actief met planten. Floron staat voor 'floristisch onderzoek Nederland'. Bermen die door
de gemeente Bernheze ecologisch worden beheerd en ecologische verbindingszones krijgen de meeste aandacht. De
gegevens worden doorgegeven aan de gemeente en de stichting Floron. Door de gegevens over enkele jaren te verge
lijken kan het effect van ecologisch bermbeheer worden aangetoond.
Leden:
Ien van Grunsven, Jeanne van Asseldonk, Joke Bongenaar,
Marlies Lennings en Fons Jacobs (contactpersoon).
Evaluatie 2017
We hebben dit jaar in totaal 19 (berm)inventarisaties ge
daan: drie in Heesch, drie in Nistelrode, vier in Dinther,
één in Vorstenbosch, één in Loosbroek en zeven in Hees
wijk, waarvan één Ecologische Verbindings Zone. Drie
Inventarisaties werden afgelast.
Op 13 mei hebben we van 10.00 uur tot 14.00 uur op verzoek
de bermen van de Ruitersweg Oost volledig geïnventari
seerd voor het project 'Dynamische Landschappen' waar
aan ook de gemeente Bernheze mee gaat doen. We vonden
daar maar liefst 146 soorten planten!
Op 12 juni hebben we op verzoek 'Heilarens Hooiland'
geïnventariseerd; dit gebiedje is en blijft te rijk aan voe
dingsstoffen. Heel veel Grote brandnetel en Gewone braam
tieren hier dat het een lust is. We vonden er in totaal slechts
61 soorten planten.
We hebben dit jaar 11, voor ons, nieuwe plantensoorten
gedetermineerd; hiermee komt de 'Totaallijst plantensoor
ten in Bernheze´ op 524 (per 31 december 2017).
Op 26 juli hebben we een goed overleg gehad met de afde
ling Groen, Natuur en Landschap van de gemeente Bern

heze, betreffende het nieuw aan te besteden bestek Ber
men/sloten.
Tijdens het overleg werd duidelijk dat er steeds meer 'na
tuurlijk' met onze werkgroep wordt meegedacht. Er werd
overeenstemming bereikt dat rondom bomen in de berm
de maaimachine voldoende afstand houdt; dus geen
boombeschadigingen meer, en meer ruimte voor planten
en insecten. Om de twee jaar de bomen met een bosmaai
er vrij maaien. Er werden nog enkele bermen toegevoegd
aan het ecologisch bermbeheer in Bernheze.
We hebben dit jaar vier samenkomsten gehad in 'CC Ser
vaes', waarvan één overlegbijeenkomst met twee mensen
van Waterschap Aa en Maas. Belangrijk item tijdens dit
overleg betrof het na zeven jaar realiseren van een open inen uitstroom van de Aa-meander nabij Kasteel Heeswijk.
Voor de uitstroom ( in de Leijgraaf ) werd een voorstelschets
vanuit onze werkgroep aangeboden aan Waterschap Aa en
Maas. Het in onze ogen soms foutieve maaibeleid van het
waterschap kwam ook weer aan de orde. Hopelijk boeken
we na al die jaren overleg ook bij het waterschap vooruit
gang in 'natuurlijk' denken, en dat ze daar dan ook naar
handelen.
Namens de Floron-werkgroep,
Fons Jacobs

Grote waterepper

14

BLADGROEN

IVN bernheze

Werkgroep Gemeentelijke plannen
IVN Bernheze wordt door de gemeente als een serieuze gesprekspartner gezien, die om advies wordt gevraagd bij
ontwikkelingen die gevolgen kunnen hebben voor natuur en landschap. Ook is IVN vertegenwoordigd in verschillende
klankbordgroepen en in het partneroverleg samen met andere belangenorganisaties in het buitengebied. Om die rol
waar te kunnen maken, komt de werkgroep gemeentelijke plannen zo’n zes keer per jaar bij elkaar om te overleggen
over die plannen en nieuwe ideeën te ontwikkelen, die noodzakelijk zijn voor het behoud van een groene gemeente.

Een greep uit de ontwikkelingen in 2017:
Een nieuwe weg in het beekdal van de Aa.
Het lijkt al zo lang geleden, maar het is pas vorig jaar dat
de weg van Veghel naar Den Bosch (N279) langs de Zuid-
Willemsvaart in gebruik werd genomen en het landschap
in het beekdal van de Aa ingrijpend heeft veranderd. De
hiervoor afgesproken natuurcompensatie moet nog inge
vuld worden; in het stroomgebied van de Aa waarvoor IVN
vanaf het begin heeft gepleit. Hiervoor zijn verschillende
opties in beeld; Provincie, waterschap en aanliggende ge
meenten trekken hierbij samen op met de natuurorganisa
ties om dit zo goed mogelijk ingevuld te krijgen.
De eerste stap naar een nieuw omgevingsplan
Gemeente Bernheze is van plan om voor het buitengebied
één “omgevingsplan nieuwe stijl” op te stellen. Dit is een
hele onderneming met een lange adem, waarbij veel tegen
strijdige belangen in het buitengebied bij elkaar komen. In
het voorjaar is hiervoor de eerste stap gezet met het opstel
len van een document, waarin staat wat we allemaal in zo’n
omgevingsplan geregeld willen hebben. Uiteraard is IVN
Bernheze daarbij ook betrokken om het groene karakter
van het buitengebied te blijven beschermen en we zullen
aan dit project ook in de toekomst onze bijdrage blijven
leveren.
Onrust in de Maashorst
Je zou het niet zeggen maar in het Maashorstproject is 2017
een jaar geweest van “stilstaan bij wat we hebben bereikt

en kijken hoe nu verder? ”
De ontwikkelingen die de voorgaande jaren in versneld
tempo werden doorgevoerd, zoals de introductie van de
wisent en het regelen van de recreatie hebben voor de
nodige onrust gezorgd.
Er is een gebruikersraad ingesteld, waarin ervaringen van
recreanten, ruiters, sporters, vogelaars etc. worden gedeeld
en krijgen daarmee een stem in het te voeren beleid.
Er zijn concrete stappen gezet in het gemeentelijke project
“dreven en driften” met de bedoeling het gebied beter
toegankelijk te maken vanuit de dorpen. IVN heeft daaraan
ook een belangrijke bijdrage geleverd.
Bernheze omvormen tot een bijenlandschap
Niet alleen in Bernheze maar ook daarbuiten nemen de
zorgen over de achteruitgang van de insectenpopulatie
steeds verder toe. Voor een structurele aanpak van dit
probleem is vorig jaar op voorstel van het IVN een project
opgestart met de bedoeling het buitengebied aantrekkelij
ker te maken voor bijen/insecten; “een bijenlandschap in
Bernheze”.
In onze laatste uitgave van bladgroen hebben we aan dit
project al uitgebreid aandacht besteed.
In januari van dit jaar (2018) werd in het bijzijn van de
verantwoordelijke bestuurders het plan om te komen tot
een bijenlandschap bestaande uit bed en breakfast-gebie
den en groene linten door het agrarische buitengebied.
Een mooie basis om in 2018 een start te maken met de
concrete invulling hiervan….
Tekst en foto: Theo Brienen
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Namen en Adressen
INDIEN ONBESTELBAAR: ANTON DERKINDERENSTRAAT 12
5473 BC HEESWIJK-DINTHER

BESTUUR
Voorzitter: Joost Willems,
06-54397753, voorzitter@ivn-bernheze.nl
Secretaris: Nico Anker,
06-22121753, secretariaat@ivn-bernheze.nl
Penningmeester: Pim Willems,
06-30828328, penningmeester@ivn-bernheze.nl
Bestuurslid: Ien van Grunsven,
0413-341741, adenienvangrunsven@home.nl
Bestuurslid: Mariken Ruiter
06-24674610; marikenruiter@zonnet.nl
Bestuurslid: Léon Weeterings,
06-12711074, leon.weeterings@home.nl
CORRESPONDENTIEADRES
Anton Derkinderenstraat 12 5473 BC Heeswijk-Dinther
ivnbernheze@gmail.com
VERENIGINGSGEBOUW
Cultureel Centrum Servaes
Raadhuisplein 24
5473 GC Heeswijk-Dinther
WEBSITE
www.ivn.nl/bernheze
Voor achtergrondinformatie, nieuws en activiteiten.

Steun ons
Leden €24,-- per jaar
Huisgenootleden €14,-- per jaar
Jeugdleden en studenten € 12,-- per jaar
Je krijgt het contactblad BLADGROEN van IVN Bernheze
twee maal per jaar thuis gestuurd.
Vanuit IVN Nederland krijg je vier maal per jaar het blad
'Mens en Natuur'.
Wil je lid worden?
Vul dan het inschrijfformulier op de website in en stuur dit
op naar het secretariaat. Je bent van harte welkom.
Schenkingen & Giften:
IVN Bernheze is een ANBI
(Algemeen Nut Beoogde Instelling)
Dit heeft fiscale voordelen voor de Nederlandse
belastingbetaler die een gift doet aan onze vereniging.
IBAN-nummer NL97 RABO 0111 6106 80
t.n.v. IVN Bernheze te Heeswijk-Dinther

WERKGROEPEN
Venel: Harry van der Pas,
06-52317518, venelgroep@ivn-bernheze.nl
Jan Dortmans,
0413-350764, venelgroep@ivn-bernheze.nl
Natuurontwikkeling & Gemeentelijke plannen:
Theo Brienen,
06-28666257, gemeenteplannen@ivn-bernheze. nl
Jan van den Broek,
0413-292187, gemeenteplannen@ivn-bernheze. nl
Vlinders & Libellen: Fons Jacobs,
0413-292738, vlinderslibellen@ivn-bernheze. nl
Weidevogels: Laura van Venrooij
06-23541158, lauraven@home.nl
Uilen Heesch & Nistelrode: Eric van Dijk
06-44734096, nestkastennistelrode@ivn-bernheze.nl
Uilen Heeswijk-Dinther: John Davies
0413-292839, nestkastenheeswijkdinther@ivn-bernheze.nl
Berminventarisaties: Fons Jacobs,
0413-292738, berminventarisaties@ivn-bernheze.nl
Bibliotheek: Peter Kriele,
0413-292387, peterkriele@gmail.com
Wandelpaden: Henk Bronts,
0413-229533, wandelnetwerk@ivnbernheze.nl
Excursies & Natuurgidsen: Cent van den Berg,
0413-229504, excursies@ivn-bernheze.nl
Contactblad: Eric Kaelen,
redactie.bladgroen@gmail.com
Website: Mart Jenneskens,
website@ivn-bernheze.nl

