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Landschapselementen

IVN

Veldhoven Eindhoven Vessem

IVN Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid is
een landelijke vereniging met plaatselijke afdelingen. IVN
Veldhoven Eindhoven Vessem is zo’n afdeling met als
werkgebied de gemeenten Veldhoven, Eindhoven en een
deel van de gemeente Eersel (de kernen Vessem, Knegsel
en Wintelre).
De afdeling is ontstaan door samenvoeging van IVN Veld
hoven-Vessem en IVN Eindhoven in 2013 en heeft ca. 240
leden. Ons doel is om met onze activiteiten belangstelling
te wekken voor natuur en milieu. Bovendien willen we de
kennis bij het publiek hierover vergroten. Met diverse ac
tiviteiten zorgen wij voor bescherming en ontwikkeling
van de natuur in ons werkgebied.
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Lidmaatschap

Het lidmaatschap kost per jaar € 24,00. Huisleden (ande
re gezinsleden die op hetzelfde adres wonen) betalen
jaarlijks € 3,-. Als (huis)lid krijgt u korting bij onze cur
sussen en kunt u deelnemen aan alle ledenactiviteiten.
Jeugdleden betalen € 32,00 per jaar. U kunt ook donateur
worden voor minimaal € 13,75 per jaar.
Scholen betalen een vaste contributie van € 40,00 per
jaar.

D'n Aard

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

Etje Hendrikx
De inventarisatiewerkgroepen zijn ook dit jaar weer enthousiast van start
gegaan, soms met ondersteuning van cursisten van de natuurgidsenoplei
ding (NGO), die nog een stage-opdracht te vervullen hadden.
De NGO is bijna afgesloten. Alle verslagen van stages en adoptieterreinen
zijn binnen. Er is vreselijk hard gewerkt door iedereen, uiteraard ieder op
zijn of haar eigen wijze. Bijna alle cursisten zijn nog ‘binnen boord’. Dat op
zich zegt veel over het enthousiasme van de groep. We hopen dan ook
vurig, dat dat enthousiasme blijft, ook na de diplomauitreiking op 3 juli en
dat we hen nog vaak binnen de vereniging zullen tegen komen.
8 september moet eigenlijk al in ieders agenda genoteerd staan: de 1000
soortendag die KNNV Eindhoven samen met IVN VEV gaat organiseren in
de Aanschotse Beemden (Toledolaan, Eindhoven). Naast een grote inventa
risatie waarbij alle werkgroepen van IVN en KNNV betrokken zijn, zullen er
ook een aantal publieksactiviteiten zijn. Een wandeling door het gebied in
de ochtend, een slootjesdag van kinderen en hun ouders in de middag en
een avondwandeling waarin gekeken wordt naar vleermuizen en nacht
vlinders. Ook zal de dag een feestelijk officieel tintje krijgen. Het gebied is
helemaal heringericht en de gemeente Eindhoven wil dit vieren met een
heuse opening, tussen de middag. Nadrukkelijk worden ook alle omwo
nenden uitgenodigd.
De open dag 1 juli, 14.00 – 16.00 mag ook in de agenda: de jaarlijkse open
dag van de Vlindertuin. Deze keer ook weer met een feestelijk tintje, omdat
we weer een uitbreiding hebben gerealiseerd. Deze keer gaat de aandacht
uit naar de verstening van tuinen en de problemen die daarvan het gevolg
zijn.
Onze afdeling gaat van start met een Facebookpagina. Patricia van Caste
ren is bereid die kar te trekken, maar ze heeft wel input nodig. Dus als je
een leuk groen moment hebt meegemaakt met een foto en een opmerking,
stuur die dan door naar: ivnopfacebook@gmail.com. Elke week zouden we
graag een of twee aandachttrekkers willen hebben. Dat moet lukken met
een vereniging met zoveel fotografen in het veld!

Inhoud
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Publieksactiviteiten
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Kinderdoedag
Open dag vlindertuin
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Vogelexcursie Drenthe
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Cursus Zeggen
Voorjaarsprojecten voor
scholen
Nachtvlindernacht
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Boomfeestdag

10 NL-Doet
11 Dagexcursie Bunderbos
12 1000 soorten dag
13 Fototentoonstelling
14 Cursuswerkgroep
Vogelwerkgroep
15 Grassentijd
Excursie 1000 soorten dag
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Landelijk wordt er extra aandacht gevraagd voor ‘in veilige handen’, waar
in nogmaals aandacht wordt gevraagd voor veiligheid en omgangsregels
binnen de vereniging. Respectvol en begripvol met elkaar omgaan is na
tuurlijk het belangrijkste element waar we als bestuur aan proberen te
werken.
Tenslotte heb ik, als voorzitter, in het bestuur en de stuurgroep (en nu dus
ook aan alle leden) aangekondigd, dat ik in februari 2020 graag de voorzit
tershamer aan een ander wil overdragen. Niet omdat ik het IVN moe ben,
maar omdat het goed is om af en toe een frisse wind door de vereniging te
krijgen. We hebben dus tijd om te zoeken naar een geïntereseerde voor
deze mooie uitdagende functie.
Een fijne zomer allemaal!

IVN Veldhoven Eindhoven Vessem
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Overzicht publieksactiviteiten
De komende maanden zullen de volgende publieksactiviteiten plaatsvinden.
Kijk ook op de website voor de laatste informatie: www.ivn.nl/vev
Zondag 10 juni wandeling
Wandeling door de Aanschotse Beemden, start om 10.00 uur vanaf het wandelpad tegenover Bloedkoraal 14 in Eindho
ven.
Vrijdag 15 juni nachtwandeling
Nachtwandeling met als thema: nachtzwaluwen en vleermuizen. We starten om 22.00 uur bij de RK kerk in Wintelre.
Zondag 17 juni wandeling
We gaan de akkerflora en vlinders bekijken in Gijzenrooi. Verzamelen om 14.00 uur bij de bushalte lijn 12 aan de straat
die Bunderkensven heet in Eindhoven. De wandeling is zeer geschikt voor kinderen met ouders of grootouders.
Zondag 17 juni kinderactiviteit
Slootjesdag in de Genneper parken, we gaan waterdiertjes scheppen en daarna bekijken. Verzamelen om 14.00 uur bij
de Genneper watermolen aan de Genneperweg in Eindhoven.
Vrijdag 22 juni nachtvlinders
Rondom de bijenhal van bijenvereniging St. Ambrosius gaan we nachtvlinders zoeken en bekijken. Vanaf 21.30 zijn we
aanwezig op Berkt 37 te Veldhoven.
Zondag 1 juli vlindertuin
Zondagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur is de vlindertuin rondom het verenigingsgebouw D'n Aard geopend. Vrijwilli
gers vertellen er over vlinderplanten en vlinders. Voor kinderen is er een speurtocht en het vullen van de nieuwe insec
tenmuur.
Zondag 12 augustus wandeling
Om 14.00 start de wandeling over de Landschotse heide vanaf het einde van de Keijenhurkseweg in Vessem.
Zaterdag 18 augustus voorbereiding ‘1000-soorten dag’
Deze tweede excursie door het onlangs opnieuw ingerichte beekdalreservaat de Aanschotse Beemden is speciaal be
doeld voor leden van de IVN- en KNNV-werkgroepen, die op 8 september a.s. gaan deelnemen aan de ‘1000-soorten
dag’ en die de excursie van 14 april 2018 gemist hebben.
Zaterdag 18 augustus om 9.30 uur vanaf de parkeerplaats aan het einde van de Toledolaan, duur ongeveer 2,5 uur.
Gaarne aanmelden bij Leonhard Schrofer, l.schrofer@gmail.com

IVN op
facebook
PATRICIA VAN CASTEREN

IVN is sinds kort te vinden op facebook. Patricia van Cas
teren heeft de taak op zich genomen om informatie via dit
medium te verstrekken.
We zoeken korte teksten over activiteiten die op facebook
gezet kunnen worden. Een foto is ook welkom.
De informatie kan gestuurd worden naar het e-mail adres
ivnopfacebook@gmail.com
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Kinderdoedag Open dag
vlindertuin
zondag 1 juli
JACQUELINE VAN HEEK

Vandaag draait het allemaal om de bever!
In het vroege voorjaar op 15 april heeft Bever een bezoek
gebracht aan het Heempark. Niemand heeft hem gezien
maar de knaagsporen waren overduidelijk: een jonge wilg
heeft het moeten ontgelden.
Met de kinderen lezen we samen het beverprentenboek
‘Er kan nog meer bij’ van Ingrid en Dieter Schubert. Bever
heeft een boot gebouwd precies groot genoeg voor hem
alleen. Als hij zijn vrienden op de kant ziet staan besluit
bever een groot vlot te bouwen waar iedereen op kan. Veel
leuker! Geïnspireerd door het verhaal gaan de kinderen bij
de volgende post meteen aan de slag. Verrassing: de echte
beverboot ligt daar al klaar. Zelf maken ze nu met wilgen
takken, stokjes, touw en schaar hun eigen vlot. Aan een
lang touw varen de takkenbootjes met ze mee over de
Trompetterloop.

JOSé VAN LIESHOUT

Dit jaar hebben wij hard gewerkt aan de insectenmuur en
verdere uitbreiding van de tuin .
Steen eruit plant erin. (Aktie steenbreek) Dit alles is mo
gelijk geworden met steun van het IVN en een bijdrage
van de stichting stimulering natuurprojecten omgeving
Eindhoven. (SSNOE)
In deze uitbreiding wordt een informatiebord deze mid
dag feestelijk onthult.
De KNNV en de bijenvereniging Ambrosius zijn eveneens
aanwezig om uitleg te geven over hun activiteiten. Voor
de kinderen is er een speurtocht door de tuin en ze kun
nen zaadbommen maken.
De insectenmuur moet nog gevuld worden met allerlei
holle stengels voor de solitaire bijen.
Zondag 1 juli van 14.00 tot 16.00 uur.

Beverboot (Femke Soontiens)

Ook wordt er met takken gesjouwd om een grote bever
burcht te bouwen. Een heuse huid met staart van de bever
hebben we op de kop kunnen tikken. Zo wordt de bever
toch even tastbaar en aaibaar. Van klei maken de kinderen
een bevertje. Dat valt voor de meesten nog niet mee, maar
met hulp van ouders komen ze toch een heel eind.
Zo wordt er de hele dag met wilgentakken geknutseld en
gebouwd, en …gegeten. Bij de drinktafel mogen de kinde
ren op een houtje bijten, het zoethout.

IVN Veldhoven Eindhoven Vessem
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Vogelexcursie
Drenthe
HEINE VAN MAAR EN JAN KOOPSEN

In het weekend van 20 tot 23 april zijn we met 10 mannen
en vrouwen van de Vogelwerkgroep gaan vogelen in het
noorden van ons land. We organiseren ieder jaar zo’n
weekend of week. De eerste plek die we hebben bezocht is
een plas langs de IJssel bij Deventer. Hier hebben we een
uurtje doorgebracht en de nodige leuke soorten vogels ge
zien. Bekende soorten zoals kokmeeuw, wilde eend, fuut
en meerkoet, maar ook visdief, kleine plevier, bergeend,
rietgors, kneu en blauwborst. Ook een ooievaar en de no
dige grauwe ganzen, Canadese ganzen en knobbelzwanen.
De tweede stop maakten we in het Dwingelderveld bij
Ruinen, een Natura2000 gebied. Hier hoopten we op de
slangenarend, die hier een paar dagen eerder nog was ge
zien.

grasmus en een rietgors. Na dit bezoek rijden we verder
naar de vogelkijkhut Diependal in de buurt van Oranje.
Hier zien we o.a. dodaars, blauwborst, rietgors, geoorde
fuut, roodhalsfuut en zomertaling. Ook een ree struint
door het riet. Op weg naar de vogelkijkhut zien we een
aantal geelgorzen op de akker. Na dit bezoek rijden we
naar het bungalowpark waar we op het terras neerploffen
voor een lekker koud biertje, voordat we onze intrek
nemen in het huis. Hans arriveert tijdens het eten. Na een
biertje en een wijntje gaan we tevreden slapen.

Tureluur

Bonte vliegenvanger

Bij het bezoekerscentrum waar we genieten van het zon
netje in de tuin, ontdekken we een bonte vliegenvanger,
Gerard schiet de nodig plaatjes. Ook zingt er een fitis, de
geelgors, een grasmus en natuurlijk de tjiftjaf. Een sper
wer schiet voorbij. We wandelen de hei op waar we even
later op de vingers worden getikt door een boswachter,
omdat we blijkbaar op een adderwal staan. Hij vertelt ons
dat er meer dan 10.000 adders voorkomen in het gebied
en de wal waar we op staan een favoriete plek is om te
zonnen en op temperatuur te komen om zich voort te
kunnen planten. We blijken geïnteresseerde toehoorders
dus hij vertelt enthousiast verder over adders en waar ze
te vinden en over diverse waargenomen en broedende vo
gelsoorten in het gebied. Later rijden we nog naar een an
dere plek vanwaar we het vogelkijkscherm bij het Holt
veen bezoeken. Hier zwemmen geoorde futen en een aan
tal eendensoorten zoals wilde eend, kuifeend, tafeleend
en krakeend. Op een ander ven zien we een roodhalsfuut
en langs de oever een paartje roodborsttapuiten, een
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Op zaterdag gaan we naar de Onnerpolder ten noorden
van het Zuidlaardermeer. Hier is de afgelopen 10 jaar
natte natuur ontstaan om Groningen droge voeten te
laten houden bij hoog water. We rijden naar een strategi
sche plek zodat we een mooi zicht hebben opr de weilan
den. Hier broeden nog grutto, kievit en tureluur. Ook zien
we hier de veldleeuwerik, graspieper en gele kwikstaart.
In de sloten zien we de slobeend en grauwe-, brand- en
Canadese ganzen grazen in de wei. Martin en Gerard zien
een hermelijn. We gaan vervolgens naar een andere plek
waar we de auto’s parkeren en wandelen de polder door
richting de noordkant van het Zuidlaardermeer. Onderweg
komen we langs een waterpartij met bomen waar tot onze
vreugde een zeearend in de top van een boom zit. Met
onze telescopen hebben we een goed beeld en als de zee
arend na een half uurtje het luchtruim kiest, worden we
getrakteerd op een mooie luchtshow. Het is prachtig om
te zien hoe de zeearend zich zonder een vleugelslag te
maken gemakkelijk omhoog laat voeren op de thermiek.
Verderop zien we op de het ondergelopen land kempha
nen, tureluurs en kieviten. Helaas geen steltkluut maar
wel onze eerste rietzanger in het riet langs de vaart. Ook
blauwborst en rietgors, visdieven vele kokmeeuwen en
een aantal dwergmeeuwen. In de verte kluten en goud
plevieren. Verschillende soorten eenden en waterhoen en
meerkoet. Ook horen we de waterral.
Na hier heel wat tijd doorgebracht te hebben gaan we nog
naar de Onlanden vlakbij de stad Groningen. Hier horen
en zien we de snor. Ook de rietzanger is hier aanwezig.
Waterrallen horen we ook. Aan het einde van de middag
snelt er een smelleken (een valkensoort) voorbij over het
riet op zijn tocht naar het broedgebied in Scandinavië.
Nadat we hebben gegeten in ons huis, gaan we ’s avonds
nog terug om het porseleinhoen te horen. Na een half
uurtje luisteren waarbij we snor, sprinkhaanzanger en
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waterral horen, klinkt de bekende zweepslag uit het ge
bied met zeggen. Tevreden keren we terug naar het huis.
Een prachtige dag.
De zondag kunnen we het niet laten om terug te gaan
naar het Dwingelderveld om naar adders te zoeken. Bij de
radiotelescoop ligt een zandwal waar de adders graag
zonnen. Na een uur zoeken en de aanwijzing van een be
kende met locatie zien we een mooie adder van 40 cm
lang met de zigzagtekening op de rug. Twee kraanvogel
paren roepen naar elkaar en stijgen op uit de hei. Ze broe
den hier en we horen dat ze voor de veiligheid de ge
woonte hebben gekregen hun jongen op de rug mee te
nemen net als futen, als ze op zoek gaan naar eten. We
rijden daarna naar de Friese kant van het Lauwersmeer.
Het water staat erg hoog, dus weinig steltlopers. Maar wel
grote wolken brandganzen, die massaal en met veel gekef
over ons heen vliegen. Indrukwekkend. Net als de ganzen
zijn neergestreken en tot rust lijken te komen, vliegen ze
allemaal weer op. Na wat zoeken zien we hoog in de lucht
een zeearend overvliegen. Ze zijn panisch voor zo’n roof
vogel. In het water ontdekken we 2 steltkluten. De rit
terug duurt toch nog een uur. Het bier smaakt daarna
weer goed en we eten in het restaurant van het park.
De maandag zijn we nog maar met vijven over, de ande
ren hebben eerder afgehaakt door verplichtingen. We rij
den Friesland binnen en bezoeken de Alde Feanen bij
Drachten. De uitspraak van de naam van het gebied is
nooit goed want we hebben een Fries bij ons. Die kan het
zeggen en verder niemand. Oké. We zien snorren, zwart
kopmeeuwen, blauwborsten en zwarte sterns. Ook dit is
weer een Natura2000 gebied. Dat blijken de pareltjes te
zijn. De laatste stop zijn de Wieden net onder Steenwijk.
Ten zuiden van een drukke weg en met het dorp op de

achtergrond ligt een veenplas met grote groepen wilgen
struiken erin. Een veilig broedgebied dus. We lopen naar
een kijkhut die vanaf de goede hoogte zicht geeft op de
reigerkolonie. Het zijn niet alleen blauwe reigers, maar
ook de spierwitte (grote) zilverreigers en als contrast de
prachtig bont gekleurde purperreigers, die je maar op een
paar plekken in ons land kunt zien, misschien is dit wel
de beste plek. Het waait flink en de reigers hebben grote
moeite op de goede plek op de struiken te landen en niet
bij de luid schreeuwende buurman in het nest neer te
ploffen. Rondom kijken lepelaars en aalscholvers vanaf

Gele kwikstaart

hun nesten toe. In het gras loopt een zeldzame koereiger
en een heilige ibis vliegt rond. Deze plek is voor iedereen
een aanrader, omdat je de nesten zo goed kunt zien: de
toegangsweg heet de Auken. Dan zit het erop en kachelen
we naar Veldhoven. We hadden volhoudende chauffeurs
en een penningmeester (Ans) die het er geweldig heeft
afgebracht.

Wat zien we daar?

IVN Veldhoven Eindhoven Vessem
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Cursus zeggen Voorjaarsprojecten voor
scholen
JAN HERMANS

Zeggen zijn grasachtige planten die behoren tot de familie
van de Cypergrassen. Omdat het geslacht Zegge (Carex)
nogal wat soorten omvat die op elkaar lijken en daardoor
wat moeilijker op naam te brengen zijn, lopen veel plan
tenliefhebbers er vaak met een grote boog omheen. Dat is
jammer! Kennis van de soorten uit het geslacht Zegge is
van groot belang omdat de aanwezigheid van bepaalde
Zeggensoorten iets kan zeggen over de natuurwaarden en
het natuurbeheer van het betreffende gebied en vaak ook
een bepaald type vegetatie indiceert.
De minicursus- zeggen zal bestaan uit één avond en twee
excursies (zaterdagen). Het is een cursus die bedoeld is
om plantenliefhebbers nader kennis te laten maken met,
of weggezakte kennis op te frissen over deze fascinerende
planten. Aan bod komen de indeling van het geslacht
Zegge in Nederland met een behandeling van de drie on
dergeslachten (Primocarex, Carex en Vignea); bouw van
een zegge met de nadruk op de aspecten die essentieel
zijn bij de determinatie en we eindigen met zeggen en
hun biotopen.
Cursusdata zijn:
Donderdag 14 juni (theorie) 20.00 – 22.00 uur in “D’n
Aard”.
Zaterdag 16 juni (praktijk) op locatie in Kaldenbroek bij
Lomm in Noord-Limburg.
Zaterdag 23 juni (praktijk) bij landgoed Hoosden bij St.
Odiliënberg.
Prijs inclusief koffie en thee:
Leden: € 35, niet leden: € 40.
Opgave vóór 7 juni 2018, door betaling op rekening
NL90INGB 0005 2339 75 t.n.v. KNNV afd. Eindhoven,
o.
v.v. “Zeggen” en opgaaf van naam, adres, woonplaats,
e-mailadres en telefoonnummer naar: cursussen@eind
hoven.knnv.nl

MARIAN KESSELER

Voor de komende lente/ zomer heeft de scholenwerkgroep
voor de onderbouw gekozen voor het onderwerp ‘Naar de
kinderboerderij ‘. Het doel is te ontdekken welke dieren er
op de kinderboerderij leven en hoe deze eruit zien. Voor
dit project hebben we gekeken naar de dieren die te zien
zijn bij kinderboerderij ‘de Hazewinkel’ te Veldhoven.
De bovenbouw gaat aan de slag met het project ‘Bloemen
en hun bezoekers’ om de relatie tussen beide te ontdek
ken. Het project bestaat uit een voorbereiding in de klas,
een excursie op een warme, zonnige lente- / zomerdag en
een verwerking op school. De excursie kan gehouden
worden rondom de school, in een park of in de IVN- vlin
dertuin.
Bij het bovenbouwproject hoort nog een extra project: ‘
Zaadbommen gooien’. We gaan proberen om in onze om
geving meer biodiversiteit te krijgen door zaadbommen te
gooien. We maken zo de omgeving van huis en school
wat rijker door planten te zaaien, die er thuis horen, zodat
er meer insecten komen en dus ook meer andere dieren,
die deze insecten eten.
De nieuwe voorjaarsprojecten en alle andere projecten
zijn te downloaden via: ivn.nl/vev,
Menu: Wat we doen: Voor de jeugd: Scholenwerk, hier is
de lijst met uitgebrachte projecten te vinden.

Nachtvlindernacht
JOSé VAN LIESHOUT

Buxusmot
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Ook dit jaar doen wij weer mee met de landelijke nacht
vlindernacht op vrijdag 22 juni..
Verspreid door heel Nederland wordt naar nachtvlinders
gekeken, onder begeleiding van experts.
Nachtvlinders zijn normaal gesproken niet zo gemakkelijk
te zien en dus moeten ze gelokt worden.
Dat gebeurt met speciale lampen. Dan wordt opeens
zichtbaar hoeveel verschillende nachtvlinders er voorko
men. In Nederland zijn dat er meer dan 800! Nieuwsgierig
geworden?
We houden de nachtvlindernacht bij De Bijen Berkt ( bij
envereniging Ambrosius), Berkt 37 in Veldhoven, van
21.30 uur tot 23.30 uur.
Contactpersoon José van Lieshout 06-20897465
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Boomfeestdag
ETJE HENDRIKS EN MADO DALSEM

Op woensdag 14 maart gingen weer tienduizenden kinde
ren in heel Nederland aan de slag op de Nationale Boom
feestdag. Ook de Gemeente Veldhoven heeft dit jaar weer
een boomfeestdag georganiseerd met wat hulp van KLE
en natuurlijk de leerlingen van groep 7 van basisschool de
Berckacker.
Boomfeestdag
Om tien uur opende wethouder Hans vd Looij het festijn.
Hij memoreerde het belang van groen voor ons allen. We
reldwijd wordt er nog altijd meer groen gekapt dan aan
geplant.
De leerlingen hebben een groot deel van de bijna 4000
planten kunnen poten.
Er is ook nu weer gekozen voor planten die van van natu
re hier thuis horen: lijsterbes, sporkehout, inlandse vo
gelkers, boswilg, zomer eik, klein bladige linde en berk.
De locatie ligt op een drukbezochte wandelroute tussen de
kinderboerderij de Hazewinkel en Zandoerle. De gemeente
heeft daarom ook enkele fruitbomen laten planten: noten
en krieken. Het perceel is een van de drie, die aangeplant
worden ter compensatie voor het groen, dat moest wijken
voor de Zilverbaan.

Zaadbommen
Op maandagmiddag voorafgaand aan de boomfeestdag
zijn vrijwilligers van IVN VEV op bezoek geweest bij
groep 7 van de Berckakker om iets te vertellen over de
boomfeestdag.
Dit jaar was er een extraatje: de kinderen hebben zaad
bommen gemaakt.
Het idee is al heel oud en stamt uit Japan. Het is zelfs
grootschalig toegepast voor heraanplant van grote kale
vlaktes. Het idee is dat je een klein balletje ter grootte van
een ping-pong-bal maakt van tuinaarde, leem en een
klein beetje zaad. Dat zaad kan van alles zijn. In Japan
begon het met groentezaden.
Meer wilde planten
Wij passen het toe om meer wilde planten te krijgen op
plaatsen die nu braak en verloren liggen.
Er is veel keuze in zaadmengsels. Wij hebben gekozen
voor een mengsel dat vooral gebruikt wordt op kale stuk
ken grond en die veel bezocht wordt door insecten: vlin
ders, wilde bijen, hommels en de honingbij. Ook muisjes
en vogels pikken er wat van mee.
Het zijn zaden van bekende soorten onder anderen Wilde
peen, Gewoon Duizendblad, Gewone Pastinaak, Peterselie,
Smalle weegbree, Cichorei, Karwij, Venkel en Grote Pim
pernel.
In het begin zijn de planten van de boomfeestdag nog erg
klein en nietig: het stukje grond lijkt dus wel kaal. Ideaal
voor een zaadbommenfestijn! Elke leerling heeft 10 zaad
bommen gemaakt. We hadden er dus meer dan 200 met
z’n allen. We hopen op een weelderige kruidenlaag deze
zomer.

Privacy wet

Zaadbommen gooien

IVN Veldhoven Eindhoven Vessem

Ook voor IVN geldt de wet Algemene Verordening Gege
vensbescherming (AVG).
Dit houdt in dat ieder IVN-lid moet weten wat we met
zijn/haar persoonlijke gegevens doen.
We hebben bij alle werkgroepen geÏnventariseerd wat zij
aan gegevens beheren.
We hebben gekeken hoe die gegevens worden beschermd
en wat er mee gedaan wordt, nadat een lid bij IVN weg
gaat.
In het volgende Praatkruid komen we hier op terug.
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NL-doet
PAUL OLIJSLAGERS

Op vrijdag 9 maart deden we voor de derde keer mee met NL-doet. Omdat de bomen en struiken rond de Vlasroot en
de Turfweg tijdens de Natuurwerkweek en NL-doet 2017 al grotendeels verwijderd waren, werd het project D’n Aard
aangepakt.
In de vlindertuin waren diverse werkzaamheden, zoals de insectenmuur afmaken, een hekwerk om de nieuwe tuin zet
ten, Ardenner split op de paden uitrijden, afrasteringspalen vervangen en een wand met insectenhotels aanbrengen.
Voor KNNV moest een kast in elkaar gezet worden en de kolommen van het gebouw moesten schoon gespoten worden.
Om 9.00 uur stonden voor alle klussen gereedschap en spullen klaar. De groep van ASML (12 werknemers) en een 6 tal
IVN vrijwilligers werden in groepjes ingedeeld en begonnen na een instructie aan de klussen. Het was mooi weer en al
snel zag men resultaat.
Omdat er zich nog een groep van ASML had aangemeld, was besloten om deze bij de Vlasroot de resterende meters
boompjes en struiken te laten verwijderen. Deze groep kwam rond 12.30 uur naar D’n Aard en zo werd er buiten met 40
man/vrouw gezamenlijk geluncht.
Rond drie uur waren veel van de klussen geklaard en werd er opgeruimd en nog afgesloten met een drankje.

Kopij Praatkruid herfst
2018

De inleverdatum voor kopij van het volgende Praatkruid
is 1 september 2018.
Lever kopij in via e-mail (paholijslagers@onsbrabantnet.
nl) of op het redactieadres, Dreef 42 5504 LC Veldhoven.
Graag plaatjes of foto's los van de tekst aanleveren.
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Dagexcursie
Bunderbos
HARRIE KESSELER

Dit jaar was het Bunderbos de bestemming van de jaar
lijkse dagexcursie van de plantenwerkgroep. Met zeven
leden vertrokken we op 11 april jl. om 9.30u van d’n Aard.
Bij aankomst in Bunde miezerde het een beetje, dus eerst
maar aan de koffie mét.
Het Bunderbos ligt ten noorden van Maastricht op de oos
telijke terrassengordel van het Maasdal tussen Elsloo en
Bunde. Het is het steilste hellingbos van Nederland en is
rijk aan bronnen en beekjes. Eigenaar/ beheerder is
Staatsbosbeheer.
We liepen een door Wim uitgezette route(kaart op te vra
gen bij Harrie Kesseler).
Na uitgebreid stilgestaan te hebben bij een prachtige
voorjaarstuin, staken we de spoorlijn over om zo het bos
in te lopen. Bij de spoorbomen kwamen we de eerste ver
rassing tegen, nl. het kandelaartje. Een plantje dat je eer
der in de duinen tegenkomt. Al snel kwam er een steile
klim. Hier was het uitkijken geblazen, niet alleen door de
plantenrijkdom , maar ook vanwege de glibberige weg.
Wat een kleurschakering! De vele tinten groen en de brui
nen van de afgevallen bladeren en de natte boomstobben.
Bij elke bocht dachten we dat het niet mooier kon, maar
jawel, er was steeds wel iets nieuws te zien. Voor het
paarbladig goudveil moesten we wel een steil stukje naar
beneden modderen. Ondanks de (mot)regen genoten we
volop van de natuur. De kennis van Wim was daarbij zeer
welkom. De fladderiep was zelfs voor hem een opsteker.

IVN Veldhoven Eindhoven Vessem

Slanke Sleutelbloem

Na de lunch in de regen, maar met een overheerlijke ei
gengemaakte koek van Lia konden we er weer goed tegen.
In de lagere gedeelten werd het hier en daar goed drassig.
Niet alleen door de neerslag, maar ook door de vele beek
jes en poeltjes die je hier aan kunt treffen. Er stond erg
veel daslook , dat net begon te bloeien. De slanke sleutel
bloem liet overal zijn zachtgele kleur zien. Over de paden
kropen de wijngaardslakken met dozijnen voort, zodat we
moesten uitkijken ze niet te vertrappen. Tegen een uur of
vier knapte het weer op en ging zowaar de zon nog schij
nen, maar toen zat onze wandeling er al bijna op. Van de
vele soorten die we vandaag gezien hebben (133!) noemen
we er enkele: bosanemoon, witte klaverzuring, paarbla
dig goudveil, vingerhelmbloem, slanke sleutelbloem,
donkersporig bosviooltje, daslook, bosbingelkruid, een
bes, hangende zegge, reuzenpaardenstaart.
Een zonnig terras rondde deze dag feestelijk af.
De volledige lijst van waargenomen planten is op te vra
gen bij de plantenwerkgroep.
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HAM MONTEIRO (KNNV)

KNNV, IVN-VEV en de Gemeente Eindhoven werken
samen aan een inventarisatie van het
onlangs herstelde dal van de Groote Beek in de Aanschot
se Beemden. Deskundigen op het gebied van flora (plan
ten, mossen, paddenstoelen) en fauna (vogels, insecten,
vissen, micro-hydrobiologie, vleermuizen) bundelen hun
krachten en kennis om zo veel mogelijk soorten te vinden.
Voor het publiek zijn er om 10 uur en 14 uur rondleidin
gen door het gebied en zullen KNNV, IVN en de gemeente
Eindhoven zich presenteren.
Dit gebied ligt in het noorden van Eindhoven en is om
ringd door de wijk Blixembosch. Het is de afgelopen jaren
opnieuw ingericht door de gemeente Eindhoven. De re
genbeek Groote Beek stroomt er doorheen. Niet bij ieder
een zal het gebied bekend zijn. Vlakbij bevinden zich de
Mytylschool en het revalidatiecentrum Blixembosch,
beide aan de Toledolaan.
De gemeente Eindhoven wil bij deze gelegenheid De Aan
schotse Beemden officieel openstellen. Hier wordt de
buurt bij betrokken. Daarom is er aan de dag een officieel
tintje gekoppeld.
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Uitnodiging
Iedereen die een indruk van de 1000-soortendag wil krij
gen, kan een bezoek komen brengen. Je bent van harte
welkom. Er wordt geen entree geheven, echter de dranken
en versnaperingen komen voor eigen rekening.
Voorlopig Programma 1000-soortendag
08:00 Opzetten, tent inrichten etc.
10:00 1e publieksexcursie voor kinderen en ouders
12:30 Pauze
13:30 Officieel gedeelte
14:00 2e publieksexcursie voor kinderen en ouders
16:30 Inleveren inventarisatiegegevens
17:00 Eindstand soorten - Sluiting
20:00 Vleermuizen
22:00 Nachtvlinders
23:00 Einde avond.

Zomer 2018

Fototentoonstelling
DRé VERHAGEN

De zaal in D’n Aard is na de scholententoonstelling weer
vrij voor de foto’s van onze leden. Acht leden van onze af
deling hebben hun bijzondere, rake, boeiende prenten in
gelijst en opgehangen.
Dit jaar was het thema HOUT en dat is op allerlei manie
ren opgevat en uitgewerkt. Van documentaire opnames,
waarop een object wordt getoond, tot hele grafische
weergaven van een klein deel van een stronk, plank of
balk met daarin verweringsgroeven, gangetjes van letter
zetters of gewoon de mooie houtstructuur zelf.
De jury heeft kritisch en met veel waardering alle foto’s
besproken en de fotografen hebben weer het nodige ge
leerd om zich vol energie op de volgende uitdaging te
storten.
De mooiste foto van 2018 met thema ‘hout’ is gemaakt
door Riekie van de Ven. (zie achterzijde praatkruid) Vanuit
een bijzonder standpunt heeft ze een Grove den in beeld
gebracht op een dusdanige manier dat de jury uit veel
mooie andere beelden juist deze het meest aantrekkelijk
vond.
Van de reportages werd die over ijslenzen van Wim van
Dooren het mooist gevonden en van de series werd die
van Harrie Kesseler het meest gewaardeerd. Vooral het
geduld om steeds weer te zoeken naar constructies die
een dier uitbeelden en dat mooi in beeld te brengen vond
de jury opmerkelijk.
En tot slot kwamen alle aanwezigen overeen dat voor
2019 “NATUUR IN DE STAD” het thema zal zijn. Ook het
dorp mag uiteraard meedoen.
Evenals dit jaar start de tentoonstelling ook dan in de
maand mei en zal ook dan een half jaar blijven hangen om
weer plaats te maken voor de scholententoonstelling.
Geniet van de foto’s en voel je uitgenodigd en uitgedaagd
om volgend jaar ook een bijdrage te leveren.

Mooiste reportage: Wim van Dooren

Mooiste serie: Harrie Kesseler

Grote beek, natuur in de stad?

IVN Veldhoven Eindhoven Vessem
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Cursus
werkgroep

Vogelexcursie
Zeeland

HETTY FOKKENS

HEINE VAN MAAR

In juni hebben we nog eenmaal een cursusochtend van de
cursus 'Met de jeugd de natuur in', een cursus bedoeld
voor volwassenen die met kinderen de natuur in willen.
We gaan dan aan de slag met het thema '(insecten)leven
in en rond het water'.
Deze cursus geven we samen met 4 regionale IVN-afde
lingen.

Op zaterdag 22 september is er weer een vogelexcursie.
We zullen dan Zeeland aandoen en veel trekvogels gaan
zien. De excursie is per auto met af een toe een kleine
wandeling naar een kijkhut of een uitzichtpunt. Het is een
excursie die de hele dag duurt. Het is voor beginners en
gevorderden.
Het vertrek is zoals gebruikelijk om 7.00 uur vanaf den
Aard en aankomst terug om ongeveer 18.00 uur. Het is de
gewoonte dat je zelf brood en koffie meeneemt. We hou
den rond de middag ergens een korte lunchpauze in een
horecagelegenheid.
Hou er rekening mee dat het in Zeeland altijd een stuk
kouder is dan in Brabant.
Als je meewilt graag via de mail opgeven bij mij heine.
vanmaar@planet.nl met daarbij opgave of je wilt rijden.
Opgeven kan tot woensdag 19 september.

Dit jaar hebben we voor het eerst een cursus gegeven via
de Volksuniversiteit Eindhoven. Dit was een cursus over
tuinieren met de titel 'Help, ik heb een tuin'. Naast meer
gebruikelijke onderwerpen over tuinieren (ruimte-inde
ling, snoeien, planten, enz.) hebben we ook aandacht be
steed aan diervriendelijk tuinieren, we zijn tenslotte
IVN'ers. We hebben gebruik gemaakt van een landelijke
IVN cursus (tuinreservaten).
De cursus zat helemaal vol. Het was leuk om te doen, we
hadden nog nooit een cursus over tuinieren gegeven.
Uitbreiding cursuswerkgroep
De cursuswerkgroep is momenteel niet al te groot en
daarom zou het erg fijn zijn als we meer leden krijgen. We
bereiden cursussen samen voor, waarbij iedereen aangeeft
wat hij of zij wil en kan doen. Het is dus geen punt als je
niet al te veel ervaring hebt.
Daarnaast zoeken we nog een nieuwe coördinator. Ik
(Hetty) doe het al heel wat jaren (en met heel veel ple
zier!), maar het is ook goed wanneer deze functie eens
door een ander gedaan gaat worden. Een coördinator
zorgt er voor dat de administratieve kant van de cursus
sen soepel loopt: contacten met werkgroepleden, met
mensen die lessen geven, met cursisten, PR, enz.
Mocht je interesse hebben en wat meer willen weten,
neem dan gerust contact met me op, e-mail: hfok
kens@onsbrabantnet.nl

Rietzanger
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Vogels kijken
voor beginners
HEINE VAN MAAR

Zoals we al eerder in het Praatkruid hebben geschreven
gaan we starten met een beginnerscursus vogels kijken
voor alle leeftijden. Vind je naar vogels kijken leuk en wil
je meer ervaring opdoen dan kun je meegaan met ervaren
vogelaars, die je veel willen laten zien en de tijd nemen
om je te leren kijken. Dit is je kans om mee te gaan doen.
Ervaring is dus helemaal niet nodig. Een beetje interesse
wél, maar dat kan gaan groeien.
We gaan naar een vogelrijk gebied op zaterdagmorgen 8
september en zijn daar ongeveer 2 uur. We starten om
9.00 uur en stoppen weer om 11.00 uur. Het is nuttig als je
een (kleine verrekijker) meeneemt, dat maakt het kijken
wat makkelijker. Ook een vogelgids, klein of groot helpt
om wat te kunnen opzoeken. Als je nog jong bent en op de
basisschool zit en vogelen misschien wel leuk vindt, dan
kun je ook meedoen. Dan is het makkelijk als er een vader
of moeder ook meegaat.
Geef je op zodat we weten hoeveel aspirant vogelaars er
komen. Dit kan door een mail aan mij. heine.van
maar@planet.nl Graag opgeven uiterlijk 5 september. De
plek is deze keer in Woensel noord, de Aanschotse beem
den. Verzamelen op het parkeerterrein aan het einde van
de Toledolaan. Er komen later in het najaar nog meer ex
cursies op andere plekken.
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Grassentijd
JOEPIE MELOEN

Het is weer het seizoen dat de grassen massaal bloeien.
Zonder grassen kunnen we niet, denk maar eens aan ons
dagelijks brood, wat uiteindelijk ook uit veredelde grassen
is gemaakt. Nu echter over een ander soort gras, dat niets
met ons brood te maken heeft, n.l. de Gestreepte en Glad
de Witbol.
Het is een prachtig soort gras wat de velden in zijn bloei
tijd van mei tot september van rose naar donkerrood
kleurt. Hele velden krijgen dan een purperen gloed, in de
schaduw blijft het wit. Het gras doet dan toch ook zijn
naam eer aan. Als je met je hand van beneden naar boven
over het gras wrijft is het fluweelzacht.
Hieronder een beschrijving voor de geïnteresseerden van
het IVN:
Gestreepte Witbol/Holcus lanatus, deze heeft geen wor
telstokken en groeit in pollen. Het gras is overal behaard
en daardoor fluweelzacht. De bladscheden vertonen vaak
paarsrode strepen als een pyamabroekspijp. De kafnaad
van de lemma van de tweede mannelijke bloem is gebo
gen en steekt duidelijk boven de kelkkafjes uit.
Gladde Wilbol/Holcus mollis, deze heeft wel lange wortel
stokken en is alleen boven op het blad en op de knopen
behaard. De kafnaald van de lemma van de tweede man
nelijke bloem is knievormig gebogen en steekt heel dui
delijk buiten de kelkkafjes uit.

Een ander gras met een speciale eigenschap is gewoon
reukgras/Anthoxanthum odoratum. Dit gras heeft een
aangename karamelachtige geur en bloeit van april tot
juni. Het staat vaak massaal in de berm wat je ook meteen
ruikt. Als dit gras is uitgebloeid en je bijt op de stengel
kun je nog de karamelachtige smaak proeven. De bloei
stengels zijn onvertakt en de onderste bladschede is kort
behaard. Dit gras staat vaak in de buurt van Witbol.
En nu naar buiten allemaal en genieten geblazen van de
geuren en kleuren.
Rustpuntje: Ik zag laatst een elftal voetballen op kunst
gras, geen verschil zeg met echt gras!
De koe is wijzer.

Excursie 1000soorten dag
LEONHARD SCHROFER

Voorbereiding ‘1000-soorten dag’
Deze tweede excursie door het onlangs opnieuw ingerich
te beekdalreservaat de Aanschotse Beemden is speciaal
bedoeld voor leden van de IVN- en KNNV-werkgroepen,
die op 8 september a.s. gaan deelnemen aan de ‘1000-
soorten dag’ en die de excursie van 14 april 2018 gemist
hebben.
De Aanschotse Beemden met de Groote Beek is ruim 40
ha. groot en ligt in het uiterste noorden van Eindhoven
ingeklemd tussen de wijken Blixembosch-West, Blixem
bosch-Oost, Revalidatiecentrum Blixembosch en instel
ling Saint Marie.
Leonhard Schrofer, zal als kenner van het gebied, de di
verse werkgroepleden met name attent maken op de voor
hen meest kansrijke onderzoekslocaties voor 8 september
en natuurlijk alles vertellen over het beekdal en de uitge
voerde herinrichtinsmaatregelen
Zaterdag 18 augustus om 9.30 uur vanaf de parkeerplaats
aan het einde van de Toledolaan. Duur ongeveer 2,5 uur.
Gaarne aanmelden bij Leonhard Schrofer, l.schrofer@g
mail.com

Aanschotse zeggen
Anthoxanthum odoratum

IVN Veldhoven Eindhoven Vessem
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Winnende foto van 2018
Thema: hout,
Mooiste foto: Riekie van de Ven
Beste reportage: Wim van Dooren
Mooiste serie: Harrie Kesseler

Grove den, Riekie van de Ven

Bekijk alle foto's in D'n Aard tot oktober 2018

