IVN instituut voor natuureducatie en duurzaamheid is een organisatie van vrijwilligers
en beroepskrachten die streeft naar meer natuur en een duurzame samenleving.
Lidmaatschap
Donateur € 12,50 per jaar,
Landelijk lidmaatschap: lid € 21,25 per jaar.
Met het landelijk lidmaatschap steun je je eigen vereniging en het landelijk IVN.
Donateurs ontvangen 4x per jaar de Natuurwijzer/In voor natuur
Leden ontvangen daarnaast het landelijk IVN-blad: Mens en Natuur.
Lidmaatschap jeugdleden: € 12,50 per jaar.
Lidmaatschap “oudere” jeugdleden: € 17,50 per jaar.
U kunt het bedrag van het lidmaatschap overmaken op:

IBAN:NL19INGB 0001 6112 36 t.n.v. Penningmeester IVN VALKENSWAARD-WAALRE
BIC:INGBL2A
Opzeggen van uw lidmaatschap dient te geschieden vóór 1 december van het lopende jaar .
Schriftelijk: J. Van Heeswijk, Braambeslaan 15, 5552 PE Valkenswaard of
javanheeswijk@onsbrabantnet.nl
Het websiteadres van onze afdeling is: http://ivn.nl/afdeling/valkenswaard-waalre

Natuureducatie Centrum D’n Nieuwe Hof,
Bosstraat 25, 5553 CK VALKENSWAARD, telefoon 040-201 83 95
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ACTIVITEITENOVERZICHT
Lente 2015
Woensdagochtend
Elke woensdagmorgen is een vast aantal werkgroepen in en rond D'n Nieuwe Hof actief: de Tuingroep, Documentatiegroep, Vogelwerkgroep en de Leskistengroep.

Woensdagmiddag
In het komende kwartaal wordt voor de jeugd een Natuurdoemiddag georganiseerd van 14.00 –
16.30 uur. Deelnamekosten 1 euro per kind. Bijeenkomen IVN gebouw D'n Nieuwe Hof, Bosstraat
25. Let op de publicatie in de pers en de website.

Jeugd-IVN.
Groep 1 (8-10 jaar); woensdagmiddag 14.00 – 16.30 uur; 11 maart en 15 april
Groep 2 (11-13 jaar); zondagmorgen 09.00-12.15 uur; 22 maart, 19 april, 31 mei, 14 juni
Groep 3 (14 jaar en ouder); bijeenkomsten worden nader afgesproken.
Alle groepen: 21 maart Binnendag; Kampweekend 5,6 en 7 juni.

Vlindertuin Waalre
Vanaf 1 april is de tuin op de dinsdagochtend en woensdagmiddag weer open. De speciale kindermiddagen dit seizoen zijn: 22 april, 20 mei, 17 juni, 22 juli, 12 augustus en 9 september.

Schoolproject “Vogels in vogelvlucht”
De komende maanden wordt het project bezocht door de verschillende groepen van de basisscholen, buiten de schoolvakanties.

Wandelingen
Maandag 6 april; “Aalsterheidewandeling”; 14.00 – 16.00 uur.
Start: Café Hut van Mie Pils, Leenderweg 1, 5583 TC Waalre.
Zondag 3 mei; “Zijn alle vogels terug”?; 07.00 – 09.00 uur.
Start: Parkeerplaats van HengelsportverenigingVenbergen, De Oase 5, 5555 XV Valkenswaard.
Zondag 25 mei; “Op zoek naar de voorjaarsbloeiers”; 14.00 – 16.00 uur.
Start: Parkeerplaats van Hengelsportvereniging Venbergen, De Oase 5, 5555 XV Valkenswaard.
Zondag 31 mei; “Op zoek naar de wielewaal”, 07.00 – 09.30 uur.
Start: hoek Paulusdal / Christoffelpad, 5551 EA Valkenswaard.
Zondag 7 juni; “Beek en boer”; 14.00 – 16.00 uur.
Start: Tennispark Eeckenrode, de Hurken 1 a, 5583 AA Waalre.

Vogelwerkgroep
Elke eerste dinsdagavond van de maand, bijeenkomst van de leden van de werkgroep.
Dinsdag 24 maart; Lezing Vrijwillige Weidevogelbescherming; 19.30 uur; IVN gebouw.

Schoolgidsen Waalre
Dinsdag 7 april;

Voorbereiding Loonwandeling voor groep 6; start 09.30 uur bij het kerkje.

Schoolgidsen Valkenswaard
Woensdag 25 maart; Lezing en bezoek Oude Kerkhof start 09.00 uur in D’n Nieuwe Hof
Woensdag 15 april; Lentewandeling
start 09.00 uur in D’n Nieuwe Hof
Dinsdag 2 juni;
Educatieve busreis
(gehele dag)

Natuurwerkgroep Waalre en Valkenswaard
De Natuurwerkgroepen ronden hun werkzaamheden in de buitengebieden af en vervolgen hun
activiteiten in het najaar. Wilt u komend najaar en winter deelnemen aan deze activiteit, neem dan
contact op met Wim van Stipdonk of Ben Putman voor Waalre (040 2216573 of 040 2215000) ,
Harrie van de Broek voor Valkenswaard (040 2018239) ,Jan Das (040 2016075) voor Riethoven,
Ad Baken (040 2015181) voor de Natuurwerkgroep Malpie.

Diversen
Dinsdag 21 april; Algemene Ledenvergadering; start 20.00 uur in IVN gebouw D’n Nieuwe Hof
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Voorwoord

Valkenswaard, 5 maart 2015

Beste IVN’r,

Deze uitgave van de Natuurwijzer/In Voor Natuur is voor het grootste deel
gewijd aan de Algemene Ledenvergadering op 21 april a.s.
Zo treft u aan de agenda, het verenigingsverslag, jaarrekening en begroting en
de diverse jaarverslagen van de werkgroepen. Uiteraard hoopt het bestuur op
deze avond veel leden te ontmoeten.
Een van de agendapunten is de aanpassing van de contributie zoals besloten
door de Landelijke Raad. Voor de inhoud van dit voorstel zie verderop in deze
uitgave.
Wat de financiën betreft zullen we als vereniging rekening moeten houden met
een afname, zo niet stopzetting van de gemeentelijke subsidies in de komende
jaren. In verband hiermee zullen we onze inkomstenmogelijkheden moeten herzien. Zo zullen we bijv. meer gebruik moeten gaan maken van projectsubsidies.
Anderzijds zullen we onze dienstverlening goed in kaart moeten brengen en met
de betrokken afnemers proberen te komen tot jaarlijkse afspraken.
Op woensdagmorgen 11 februari jl. is onder grote belangstelling het nieuwe
schoolproject “Vogels in vogelvlucht” geopend door de wethouders mevr. Tindemans (Valkenswaard) en hr. van Liempd (Waalre). Onder de vele aanwezigen waren ook menige leners van onze projecten. Hun aanwezigheid is een bevestiging dat de schoolprojecten in een behoefte voorzien. Het nieuwe schoolproject kent weer veel interactieve werkvormen en de uitvoering ervan heeft een
professionele uitstraling. Al met al een geweldige prestatie van de leden van de
werkgroep. Namens het bestuur bedankt voor jullie geweldige inzet.
Wij hopen u te ontmoeten op de komende Algemene Ledenvergadering op 21
april as.

Namens het bestuur IVN Valkenswaard-Waalre
Emile Weijters, voorzitter
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Wist je dat ………….


De afgelopen sterrencursus, gehouden in januari en februari 2015, door
25 deelnemers is gevolgd.



De deelnemers van de sterrencursus hebben genoten van het zien van
de diverse winter-sterrenbeelden en het bezoek aan het Pieters planetarium in Asten.



Onze afdeling vier Natuurwerkgroepen kent.
De namen van de vier werkgroepen luiden:
Natuurwerkgroep Riethoven,
Natuurwerkgroep Waalre,
Natuurwerkgroep Valkenswaard
Natuurwerkgroep Malpie.



De natuurwerkgroepen hun activiteiten in het voorjaar weer gaan
sluiten.



Als je geïnteresseerd bent in deze Natuurwerkgroepen, je contact kunt
opnemen met de contactpersonen van deze werkgroepen
Natuurwerkgroep Riethoven, Jan Das 040 2016075
Natuurwerkgroep Valkenswaard,
Harrie van de Broek 040 2018239
Natuurwerkgroep Waalre, Wim van Stipdonk 040 2216573
Natuurwerkgroep Malpie , Ad Baken 040 2015181.



De Boomfeestdag in 2015 op woensdag 18 maart gepland is.



Onze afdeling een belangrijke voorbereidende en educatieve rol
speelt bij de Boomfeestdag.



In Valkenswaard op de hoek van de Eindhovenseweg en Merendreef er
2000 struikjes en bomen gepland gaan worden door leerlingen van de
Zonnewijzer.



In Waalre op 2 plaatsen (Irislaan in de Voldijn en Arembergstraat nabij
de sportvelden) door leerlingen van de basisscholen De Drijfveer,
de Meent, Ekenrooij en Christoffelschool bomen en struiken geplant
worden.



Het Jeugd IVN op zaterdag 21 maart voor alle groepen de Binnendag
houdt.



De Vogelwerkgroep al voor de twintigste keer een uitgave van het Vogelnieuws heeft verzorgd.



Deze uitgave digitaal is en dat men zich op deze uitgave kan abonneren via infogelvlucht@gmail.com.
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Uitreiking vrijwilligerspenning Waalre
op 17 december 2014

V.l.n.r. Bernard de Gier, Bernard de Haart, Lieken van den Heuvel, Mieke van Baalen

Op woensdag 17 december zijn door wethouder Hanneke Balk onder grote belangstelling op een persoonlijke manier de vrijwlligerspenningen uitgereikt.
In haar inleiding heeft ze aangegeven hoe belangrijk het vrijwilligerswerk is voor het
functioneren van onze plaatselijk gemeenschap.
Van de afdeling IVN Waalre zijn vier leden onderscheiden met de vrijwilligerspenning die uitgereikt wordt door de gemeente Waalre.
Mieke van Baalen:
voor 25 jaar betrokkenheid bij het IVN in
velerlei functies. Bestuurslid, Scholenwerkgroep en momenteel actief met de opmaak
van de Natuurwijzer.
Lieke van den Heuvel:
voor haar jarenlange inzet bij de scholenwerkgroep en het beheer van de leermiddelen.

Bernard de Haart :
voor zijn jarenlange werkzaamheden als natuurwerker en het monitoren en signaleren
van de verschillende projecten die wij onderhanden hebben.
Bernard de Gier :
die al vele jaren werkzaam is als natuurwerker en meedenkt over de beleidszaken binnen de groep en ook nog binnen andere organisaties verdienstelijk vrijwilligerswerk
verricht.
Ben Putman

-5-

Opening project
‘VOGELS IN VOGELVLUCHT’
Op woensdag 11 februari opende onze projectgroep haar 28ste scholenproject! Zoals altijd gebeurde dat op een feestelijke manier en onder grote belangstelling. Heel veel eigen leden hadden de
moeite genomen om te komen, maar ook leners, contactpersonen van scholen en ouders. Of mensen die, op wat voor manier dan ook, hadden meegeholpen bij het maken van dit nieuwe project.
Kortom, het was weer volle bak! En dat is tekenend voor de manier waarop mensen, ieder jaar
weer, het scholenproject beleven.
Dit jaar was ”Vogels in vogelvlucht” weer
aan de beurt. Fanny van Zon, die al weer
heel wat jaren de leiding heeft, had ook deze
keer weer een ludieke openingsact bedacht.
Ze wilde duidelijk maken dat roofvogels
goed moeten kunnen focussen op hun prooi.
Daarom zitten hun ogen vóór in hun kop.
Kippen of duiven zijn zaadeters en potentiële
prooidieren. Zij hebben meer belang bij een
goed zicht rondom. Dus staan hun ogen opzij in hun kop. Voor hen is focussen minder
belangrijk. Het zaad loopt niet weg, en dus is
een keer mis pikken niet erg.

je iets mee moeten! We wachten af!
Het was weer een mooie, feestelijke ochtend. De projectleden hadden niet te klagen
over belangstelling bij de uitleg van de verschillende posten. De traditionele IVN-koek
ging er weer in als koek!
En zo kunnen we voorlopig weer een jaar
vooruit met een mooi verzorgd project, waar
weer heel veel kinderen en volwassenen van
kunnen genieten.
Projectgroep en alle medewerkers:
Dank je wel voor jullie inzet. Jullie hebben
het toch maar weer voor elkaar gekregen!

Mevrouw Tindemans en de heer van
Liempd, respectievelijk wethouder van Valkenswaard en Aalst-Waalre, kregen de eer
om met één oog dicht, een stok door een
bungelend ringetje te steken. Dat lukte uiteraard, maar wel met enige moeite!
Ook had Fanny een vogelhuisje kunstig bewerkt tot IVN-spaarpot ter compensatie van
de verlaging van de subsidies. Tja, daar kun
je als gemeente toch niet omheen! Daar zul
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Nelly van der Burgt

VOORJAARSBEGIN

boerencrocussen
Het ziet er naar uit dat het voorjaarsbegin van het jaar 2015 extra vroeg heeft plaats gevonden. Al
in het begin van Januari waren er diverse verschijnselen die een zeer vroege start aankondigden.
Vogels die niet wegtrokken en andere soorten vogels die niet kwamen. Ook vlinders die niet naar
het zuiden verhuisden werden her en der gesignaleerd. Padden en salamanders die de weg overstaken op weg naar hun paarplaatsen. Telkens weer verschenen er meldingen van bijzondere
waarnemingen in publicaties en op internet.
Zo werden er ook bloeiende planten gemeld
die hetzij nog uit het afgelopen jaar stamden
of bijzonder vroeg in het huidige jaar tevoorschijn kwamen. Rozen nog in bloei en
de toverhazelaar al aan het uitrollen met
zijn merkwaardige dunne bloemblaadjes.
Ook de eerste sneeuwklokjes werden al gespot en verschillende boerencrocussen vergisten zich in de kalender. Net zoals de verwilderde stengelloze sleutelbloem en de
kerstroos (Helleborus niger).

Echte blijvers zijn daartoe uitgerust met een
fors wortelstelsel en soms ook met overblijvend blad. Ze kennen wel een winterrustperiode maar zodra het weer het toelaat worden de stofwisselings-processen weer opgestart. Belangrijk is hierbij altijd de watercirculatie die bij vorst in de knel komt.

Toch is het niet zo verwonderlijk dat de genoemde planten zich al zo vroeg in het jaar
manifesteerden. Ze zijn er toch van nature
toe uitgerust om, zodra het mogelijk is, bij
gunstige weersomstandigheden uit te groeien en zelfs al te gaan bloeien. Het is natuurlijk wel risicovol maar het is wel de moeite
waard om er vroeg bij te zijn. De vroege
bloem kan een vroege zaadzetting opleveren. Daar is het met het oog op het voortbestaan van de soort toch om te doen. Vandaar dat ze er ook toe uitgerust zijn om snel
tot aktie te kunnen komen als de omstandigheden gunstig lijken.
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Sleutelbloem
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Bladrozet vingerhoedskruid

Ook het licht is van belang.
Wie geen echte blijver is kan toch nog op
andere manieren overjarig zijn.
De bol en knol zijn daartoe heel geschikt gebleken hetgeen de boerencrocus dan ook
duidelijk laat zien met een vroeg ontwaken.
Een andere mogelijkheid om in ieder geval
tweejarig te zijn laten bijvoorbeeld de vingerhoedskruid en teunisbloem blad-rozetten
zien. Nog in het najaar ontkiemt zaad en
vormt een kiemplant die nog weet uit te
groeien tot een plat op de grond liggende
meerbladige rozet. Wanneer dan de weervoorspellingen gunstig uitvallen kan er snel
en gemakkelijk een groeistengel uit omhoog
schieten.
Vroeg bloeien is aldus mogelijk en wordt
door talloze plantensoorten zo benut.
Een voordeel is dat ook omdat veel van dit
soort planten in grasland of andere dichtere
plantenbegroeiing hun favoriete groeiplek
hebben. Wie vroeg is als het meizoentje
wordt nog niet gehinderd door andere planten en ook niet door hongerige dieren.

Het voorvoorjaar laat dit alles nog eens
extra zien.

Na enkele jaren van overleg met alle afdelingen heeft de Landelijke Raad besloten dat de
contributie naar € 24,00 per jaar gaat.
Van deze € 24,00 is dan wel € 12,00 bestemd
voor de afdeling. Nieuwe landelijke leden
moeten altijd € 24,00 betalen.
Momenteel betaalt U voor het Landelijk Lidmaatschap € 21,25 en daarvan dragen wij €
8,65 af en blijft er dus voor de afdeling €
12,60 over. Om de pijn te verzachten hoeven
we over 2016 t/m 2017 slechts € 10,00 af te
dragen aan het Landelijk IVN. De verplichte
afdracht van € 12,00 wordt aangehouden
door de Landelijke Raad tot besluitvorming
in 2017.
Plaatselijke leden mogen er niet meer zijn
en ook geen donateurs, maar gelukkig hebben wij naast de landelijke leden alleen
Vrienden van het IVN.
Mochten er leden zijn, die zeggen : het wordt
me nu te gortig, ik steun al zo lang en ik kom
er maar zo weinig, ik ga er mee stoppen dan
kan dat natuurlijk.
Maar ik zou u willen vragen:
Blijf a.u.b. Vriend van het IVN .
U steunt dan de afdeling IVN ValkenswaardWaalre en blijft dan ook op de hoogte van de
ontwikkeling in uw eigen omgeving.
Bij de komende Algemene Ledenvergadering
zal de verhoging van het Landelijk Lidmaatschap aan de leden voorgesteld worden.
De keus zal daarbij zijn:

We bijten door de zure appel heen en
gaan gelijk naar € 24,00 .

We maken nu een stap naar € 23,25 en
wachten de verhoging van de afdracht
in 2017 af.
Tevens zal - om een positieve ontwikkeling
van de contributiebijdrage te stimuleren - in
dezelfde vergadering een verhoging van de
bijdrage ‘Vriend van het IVN’ van € 12,50
naar € 15,00 voorgesteld worden.
Bij aanname kunnen we weer een aantal jaren vooruit.

Jan van Twisk
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Met vriendelijke groet,
J. van Heeswijk

KINDERONTDEKMIDDAGEN
in de Vlindertuin in Waalre
Tussen 1 april en 1 oktober – het vlinderseizoen - is de Vlindertuin open voor belangstellenden.
Ook in 2015 is er weer eens per maand op woensdag een kinderontdekmiddag.
Kinderen t/m 12 jaar kunnen dan samen met een (groot)ouder of andere volwassene op speurtocht
gaan in de tuin. Voor kinderen die nog niet kunnen lezen zijn er eenvoudige opdrachtjes om de
tuin met alle zintuigen te beleven.
Oudere kinderen kunnen proberen de code te kraken van een ‘echte’ schatkist. De deelnemers krijgen een tas van ons te leen met een loeppotje, zoekkaarten en ander materiaal. Altijd weer is het
gezellig op zo’n kinderontdekmiddag. Er worden ook telkens een heleboel spannende en interessante bewoners van de Vlindertuin ontdekt!
Dit jaar zijn de kinderontdekmiddagen op
22 april, 20 mei, 17 juni, 22 juli, 12 augustus en
9 september, telkens van 13.30 tot 15.30 uur.
Meedoen is gratis, een kleine donatie voor
de Vlindertuin is welkom.
De Vlindertuin ligt in het bos bij de Blokvenlaan in Waalre-dorp; tegenover no. 43
bij de wegwijzer ca. 150 meter het bospad
volgen. Fietsen kunnen bij het hek van de
tuin gestald worden, auto’s s.v.p. aan de
Blokvenlaan parkeren.
Op de andere woensdagmiddagen, en ook
op dinsdagochtend, doen we onderhoud
aan de tuin. Versterking van de onderhoudsploeg is welkom! Het is fijn tuinieren op deze mooie plek in zo'n natuurlijke en rustige
omgeving. En we hebben echt behoefte aan
meer mensen.
Dus loop eens binnen voor meer informatie,
of mail naar vlindertuinwaalre@gmail.com.

Aanpassing
Winterprogramma
2014-2015
Schoolgidsen Aalst
Dinsdag 21 april wordt
dinsdag 7 april
De Loonwandeling voor groep 6.
Voor velen van jullie een bekende
wandeling maar vaak niet compleet.
Bep zal ons op deze ochtend vertellen
over het kerkje en Loon.
Verzamelen bij het kerkje
om 9.30 uur.
Annelies Wagter

Fanny van Zon
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PLATAANIJSJES

Rabobank De Kempen steunt het verenigingsleven op diverse manieren. In 2015 organiseert Rabobank De Kempen de Rabobank
Clubkas Campagne. Tijdens deze campagne
mogen leden van Rabobank De Kempen hun
stem uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld krijgt deze
vereniging of stichting.

Samen Sterker
Ieder jaar wordt bepaald hoeveel geld er voor
de Clubkas Campagne beschikbaar wordt gesteld. In 2015 is dit een bedrag van
€ 200.000,00 Nadat alle stemmen uitgebracht
zijn, wordt het totaalbedrag gedeeld door het
totaal aantal uitgebrachte stemmen en wordt
duidelijk wat de waarde per uitgebrachte stem
is. Aan het bedrag dat de vereniging/stichting
ontvangt, is geen minimum of maximum verbonden.

Ook IVN Valkenswaard-Waalre komt
hiervoor in aanmerking
Alle leden van de Rabobank De Kempen
kunnen in de periode van donderdag 16 april
tot en met donderdag 30 april maximaal 5
stemmen uitbrengen met een maximum van
2 stemmen op dezelfde vereniging.
U kunt stemmen via de site
www.rabobank.nl/dekempen
Op maandagavond 19 mei wordt de uitslag
bekend gemaakt.

Laat uw stem niet verloren gaan
en stem op:

..en zo sjiek geserveerd!

Soms ontdek je bij toeval iets bijzonders.
Deze keer was het bij de plataan van de buurman te zien. Sneeuwval had overal de wereld
rondom voorzien van een leuke witte bedekking.
Zo ook deze keer de oude vruchtenbollen van
buurmans platanen.
Het leken net ijsjes op een heel dun stokje.
Maar dan wel met het stokje aan de verkeerde kant.
De pluizige zaadbollen van de platanen hangen immers aan een dunne steel. Vaak met
tweeën. Zoals het er nu uitziet is er nog heel
wat pluizig materiaal opgehangen dat nog
allemaal naar beneden moet komen. Maar
dat zal dan nog wel een tijdje duren. De
sneeuwversiering is dan al lang verleden
tijd.
Jan van Twisk

IVN Valkenswaard-Waalre
- 10 -

Uitnodiging
Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging aan alle leden voor de Algemene Ledenvergadering
op dinsdagavond 21 april 2015 om 20.00 in D’n Nieuwe Hof

AGENDA
 Opening en mededelingen
 Ingekomen post
 Verslag van de vorige ledenvergadering (9 april 2014)
 Financieel jaarverslag over 2014
 Begroting 2015
 Verslag van de kascommissie
 Benoeming nieuw lid kascommissie
 Jaarverslag van de vereniging en van de werkgroepen
 Bestuurssamenstelling:

Anneke Droog, aftredend en herkiesbaar
Ad Baken, aftredend en herkiesbaar
 Contributie-ontwikkeling komende jaren n.a.v. landelijk besluit
 Rondvraag
 Sluiting

Na de pauze kunnen we genieten van een film van Paula Brom,
over de opening van het belevingspark vorig jaar in september, waaraan ons
IVN heeft bijgedragen.
En .. als altijd is er na afloop ruimte voor een gezellig napraten met
een drankje en een knabbeltje.

!e secretaris Anneke Droog
2e secretaris Frans Vierstraete
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Notulen van de algemene ledenjaarvergadering
gehouden op woensdag 9 april 2014
Aanwezig: 48 leden.
Afwezig met bericht: 11 leden.

1.
2.

Notulen van de algemene ledenvergadering woensdag 9 april 2013 goedgekeurd.
Opening: Emile Weijters heet iedereen van harte welkom en zegt een dankwoordje aan allen
die de avond zo goed verzorgd hebben, van bloemstukje tot koffie met wat lekkers en wat
nog volgt na de pauze.

3.
4.

Onze gedachten gingen uit naar Jack Faassen en Joop Adang die overleden zijn.
Financieel overzicht: Jan v. Heeswijk geeft zoals altijd weer goede uitleg van de financiën.
Wij staan er nog goed voor maar zullen toch zorg moeten dragen dat dit zo blijft en zoeken
naar wegen om gezond te blijven.

5.
6.

Punt 2 bracht discussie met zich mee. Allerlei ideeën kwamen naar voren.
Verjonging en aanwas voor onze leden is ook al zo'n punt. De ideeën die naar voren zijn gebracht worden door het bestuur meegenomen: o.a. Nieuwe leden werven via twitter en facebook. Sponsoring : Ben Putman zet zich daar voor in.
Ons blad Natuurwijzer/ In Voor Natuur kost een hoop aan drukwerk en postzegels.Daar valt
op te bezuinigen door deze zoveel mogelijk digitaal te verzenden. Met vinger opsteken werd
daar goedkeuring aan gegeven.
Hier moesten wij de vergadering schorsen vanwege de uitreiking van de vrijwilligers penning
uitgereikt door Burgemeester Ederveen en wethouder dhr. Wijnen. De penning is uitgereikt
aan: Reina van Casand – Ann Coolen – René van Gompel – Mart Hendriks –
Bets van der Pluim – Annelies Theeuwis – Petri Verberne – Carolien Zwarthoed.

7.

8.

9.
10.

Jaarverslagen werkgroepen goedgekeurd.
Verslag van kascommissie: Ans van Hout, Mart Hendriks en Frank Toolenaar hebben de kas
gecontroleerd en hun goedkeuring gegeven. Jan en Toos worden hartelijk bedankt voor hun
gastvrij onthaal en het vele werk dat het penningmeesterschap met zich meebrengt.

11.
12.

De samenstelling van de nieuwe kascommissie: Frank Toolenaar – Fanny van Zon.
Bestuurssamenstelling: Emile Weijters voorzitter – Jan van Heeswijk penningmeester – Anneke Droog en Frans Vierstraete 1e en 2e secretaris – Jan Das afgevaardigde Riethoven – Gerrit
Klitsie – Ben Putman – Ad Baken leden van het bestuur.
Emile geeft een powerpoint presentatie over het belevingspark.
De officiële opening is gepland op zondag 28 september 2014.

13.
14.
15.

Voortbestaan projecten: Janka Kessener en Mariët Roozenvelt hebben dit op zich genomen.
Rondvraag: Mart Hendriks vraagt voor Fanny van Zon applaus. Fanny wil graag wat hulp
voor de activiteiten op de woensdagmiddag voor kinderen in de Vlindertuin. Paula Brom
biedt zich aan.

16.

Emile bedankt de aanwezige mensen en sluit de vergadering.

Na de pauze geeft Anni Janssen een presentatie van de Vogel werkgroep.
1e Secretaris Anneke Droog
2e Secretaris Frans Vierstraete.
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Algemeen Jaarverslag 2014
1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.

Het bestuur heeft vergaderd op de volgende data:
28 januari - 18 maart - 15 april- 27 mei - 24 juni - 12 augustus - 23 september
4 november - 16 december.
Op zondag 26 januari hebben we de nieuwjaarsbijeenkomst gehouden.
Gestart werd met een traditionele wandeling, daarna veel gezelligheid binnen.
De groep Petassie luisterde de middag op met muziek.
Op woensdag 12 februari de opening van schoolproject ‘Sta eens bij de Beek’.
Op woensdag 12 maart de jaarlijkse boomplantdag. De school de Windroos
was dit jaar aan de beurt om mee te doen.
De locatie dit maal was de Gemeentewerf op de Warande.
Op woensdag 9 april is de algemene leden jaarvergadering gehouden.
Het Bestuur en de werkgroep Belevingspark zijn volop bezig om alles in goede banen te leiden.
Op dinsdag 17 juni en 18 november heeft het reguliere Werkgroepen overleg
plaatsgevonden.
Op 22 juni heeft onze afdeling mee gedaan aan Slootjesdag.
Een hele leuke ervaring.
Op vrijdag 27 juni is er door leden van IVN Valkenswaard-Waalre deelgenomen aan een excursie van IVN Heeze Leende en ZLTO bij een glastuinbouwbedrijf met aansluitend een wandeling in het dal van de Kleine Dommel
in Heeze.
Leden van het bestuur zijn op bezoek geweest bij Jo en Mia Haagen,
Jules en Annie Jeurissen en Wim en Bep van Stipdonk.
Dit ter gelegenheid van het feit dat deze bijzonder verdienstelijke IVN-ers inmiddels al 50 jaar getrouwd zijn.
Op zondag 28 september vond de opening plaats van het Belevingspark.
Hoogtepunten waren o.a. een roofvogelshow, spelen en een historische optocht. Het mooie weer zorgde voor extra plezier op deze bijzondere dag.
Woensdag 17 december vond de traditionele Kerstviering plaats.

Ie Secretaris Anneke Droog
2e Secretaris Frans Vierstraete
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FINANCIEELOVERZICHT 2014 IVN VALKENSWAARD-WAALRE
INKOMSTEN

ALGEMEEN

UITGAVEN
BEGROOT
2014 2014

ALGEMEEN
Representatie
IVN A.dam/District
Telefoon
Secretariaat
Gas-Water-Elec.
Verz. Algemeen
Gem.heffingen
Algemeen
Huish. kosten

BEGROOT
2014 2014
€ 550,00
800,00
1.261,55
1.300,00
538,94
480,00
554,66
350,00
1.763,69
2.700,00
634,03
640,00
1.579,21
1.550,00
381,25
700,00
398,61
550,00

Onderhoud gebouw
Inventaris
Abonnementen
Voorziening onderhoud

0,00
106,12
74,50
2.530,00

500,00
250,00
100,00
500,00

10.372,56

10.420,00

150,00 Scholenwerk Aalst
Paaltjes wandeling
Natuurwerkgroep Waalre
Cursussen algemeen
600,00 Scholenwerk Algemeen
800,00 Natuurwijzer in voor Natuur
1.150,00 Scholenwerk (projecten)
250,00 Tuinwerkgroep
Vogelwerkgroep
Milieuwerkgroep Waalre
Bomenwerkgroep
50,00 Leskisten/kabouterpad
Dokumentatie
Jeugd IVN
150,00 Kopieerapparaat
250,00 Nat. Boomfeestdag

239,54
65,50
0,00
59,43
223,74
1.883,70
1.206,97
35,44
58,01
357,00
0,00
77,95
0,00
117,39
671,80
162,01

Natuurwerkgroep Malpie
Vlindertuin Waalre
Natuurwerkgroep V.waard
Woldersven
3.400,00 Subtotaal

0,00
104,81
220,81
0,00
5.484,10

200,00
100,00
0,00
0,00
200,00
2.100,00
1.400,00
150,00
200,00
100,00
100,00
150,00
225,00
750,00
500,00
250,00
200,00
50,00
480,00
200,00
50,00
7.405,00

Contributies 2014

6.072,50

6.300,00

Rente
Donaties
Subs. Gemeente V.waard
Subs. Gemeente Waalre
Gebruik Gebouw

186,55
1.875,08
3.700,00
712,50
384,00

270,00
2.000,00
3.700,00
712,50
600,00

Subtotaal

12.930,63

ACTIVITEITEN
Scholenwerk Aalst

Cursussen
Uitleen project
Bezoek project
Wand./lezingen

Leskisten/Kabouterpad

Kopieerapparaat
Nat. Boomfeestdag

Subtotaal
TOTAAL
Pos. saldo:
Landelijke leden
Vrienden
Jeugdleden
Totaal aantal leden

13.582,50 Subtotaal
ACTIVITEITEN

179,10

0,00
841,55
1.455,00
400,00

23,75

337,20
162,01

3.398,61
16.329,24

15.856,66

472,58
153
148
39
340

Jaarverslag 2014 IVN.xls
26-2-2015
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BEGROTING 2015 IVN VALKENSWAARD-WAALRE
INKOMSTEN

ALGEMEEN

UITGAVEN
BEGROOT
2014 2015

ALGEMEEN
Representatie
IVN A.dam/District
Telefoon
Secretariaat
Gas-Water-Elec.
Verz. Algemeen
Gem.heffingen
Algemeen
Huish. kosten

BEGROOT
2014 2015
€ 550,00
600,00
1.261,55
1.200,00
538,94
540,00
554,66
500,00
1.763,69
2.000,00
634,03
640,00
1.579,21
1.800,00
381,25
400,00
398,61
400,00

Onderhoud gebouw
Inventaris
Abonnementen
Voorziening groot onderhoud

0,00
106,12
74,50
2.530,00

250,00
200,00
80,00
1.500,00

10.372,56

10.110,00

180,00 Scholenwerk Aalst
Paaltjes wandeling
Natuurwerkgroep Waalre
Cursussen algemeen
200,00 Scholenwerk Algemeen
1.000,00 Natuurwijzer in voor Natuur
1.400,00 Scholenwerk (projecten)
300,00 Tuinwerkgroep
Vogelwerkgroep
Milieuwerkgroep Waalre
Bomenwerkgroep
30,00 Leskisten/kabouterpad
Dokumentatie
Jeugd IVN
300,00 Kopieerapparaat
200,00 Nat. Boomfeestdag

239,54
65,50
0,00
59,43
223,74
1.883,70
1.206,97
35,44
58,01
357,00
0,00
77,95
0,00
117,39
671,80
162,01

200,00
100,00
0,00
60,00
200,00
1.700,00
1.300,00
150,00
200,00
100,00
100,00
150,00
225,00
750,00
500,00
200,00

Natuurwerkgroep Malpie
Vlindertuin Waalre
Natuurwerkgroep V.waard
Woldersven
3.610,00 Subtotaal

0,00
104,81
220,81
0,00
5.484,10

50,00
480,00
200,00
50,00
6.715,00

15.856,66

15.594,10

Contributies 2014

6.072,50

6.000,00

Rente
Donaties
Subs. Gemeente V.waard
Subs. Gemeente Waalre
Gebruik Gebouw

186,55
1.875,08
3.700,00
712,50
384,00

150,00
2.200,00
3.700,00
712,50
400,00

Subtotaal

12.930,63

13.162,50 Subtotaal

ACTIVITEITEN
Scholenwerk Aalst

Cursussen
Uitleen project
Bezoek project
Wand./lezingen

Leskisten/Kabouterpad

Kopieerapparaat
Nat. Boomfeestdag

Subtotaal
TOTAAL
Pos. saldo: 2015
Landelijke leden
Vrienden
Jeugdleden
Totaal aantal leden

ACTIVITEITEN
179,10

0,00
841,55
1.455,00
400,00

23,75

337,20
162,01

3.398,61
16.329,24

16.561,11

967,01
153
148
39
340

Jaarverslag 2014 IVN.xls
26-2-2015
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JAARVERSLAG 2014
VOGELWERKGROEP.

Het is een mooie traditie om een nieuw vogeljaar te
openen met een gezamenlijke wandeling, gevolgd
door een gezellig samenzijn in D’n Nieuwe Hof.
En natuurlijk om allerlei goede (vogel) voornemens
uit te wisselen.








Dit jaar waren er 14 actieve leden, die zich
hebben ingezet voor diverse projecten en
wandelingen.
De leden van de Vogelwerkgroep vergaderen
iedere eerste dinsdag van de maand. Iedere
derde zondag van de maand is er een vogelwandeling.
De publiekswandelingen hebben ook weer
een flink aantal deelnemers getrokken, waaronder tot onze vreugde ook jongeren! Afgelopen jaar zijn er vier wandelingen geweest!
Er zijn in 2014 diverse tellingen verricht,
waarbij werd geïnventariseerd op verzoek
van Sovon Vogelonderzoek Nederland,
Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en
Vogelbescherming.

ACTIVITEITEN.

Telling kolonievogels voor Sovon
Een kolonie kan worden omschreven als een
groep nesten van één vogelsoort bij elkaar.
Er wordt door de Vogelwerkgroep ieder
voorjaar een kolonie van blauwe reigers geteld bij de Eindhovense Golf. Dit jaar zijn op
6 mei 39 bewoonde nesten waargenomen in
23 nestbomen. Een toename t.o.v. 2013 met
5 nesten!
In de speciaal voor oeverzwaluwen aangelegde wand in de buurt van de Valkenswaardse visvijvers zijn dit jaar jammer
genoeg geen bewoonde nesten waargenomen!

Broedvogelkartering voor Sovon, Staatsbos-beheer en Natuurmonumenten.
Hiertoe worden alle vogelsoorten geteld in
de Malpiebeemden, de Horsten en de Putten

aan de Peedijk in Borkel en Schaft, de
voormalige viskwekerij, een deel van het
Leenderbos, de Breedvennen in Leende, de
Keersopperbeemden in Westerhoven en de
Groote Heide bij de Achelse Kluis. Verder
worden op de Malpie enkele, meestal zeldzame broedvogels, geïnventariseerd. De getelde soorten worden aan de genoemde instanties doorgegeven.

MUS voor Sovon
MUS staat voor Meetnet Urbane Soorten.
Het doel van deze activiteit is: het tellen van
broedvogels in bebouwd gebied in steden en
dorpen. Telpunten worden door Sovon per
postcodegebied vastgesteld. Er worden
twaalf punten geselecteerd, waarvan er minimaal acht, drie keer per broedseizoen
moeten worden bezocht. Voor dit meetnet is
de telling twee keer in de ochtend en een
keer ‘s avonds uitgevoerd in postcodegebied
5595 (Leende).

PTT voor Sovon
PTT staat voor Punt Transect Telling. Deze
tellingen worden ieder jaar tussen 15 december en 1 januari uitgevoerd, met als doel
het volgen van aantallen en verspreiding van
Nederlandse wintervogels. Er liggen twintig
vaste punten op elke PTT ronde, waar exact
vijf minuten moet worden geteld. Wij tellen
met onze groep op vijf verschillende plaatsen, waarvan een in Zuid Limburg.

Gierzwaluwproject
Voor het derde jaar hebben leden van de
Vogelgroep extra aandacht besteed aan de
gierzwaluw in Valkenswaard.
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De eerste waarneming dit jaar was op 25
april. De gierzwaluw was weer honderd
dagen aanwezig. Zeker vierhonderd vlieggasten uit Afrika vlogen boven Valkenswaard. Om bewoners te betrekken bij het
waarnemen van gierzwaluwen werd een
speciaal e-mail adres op internet getoond:
gierzwaluwvalkenswaard@gmail.com.
Dank zij vele reacties van bewoners weet
de Vogelwerkgroep nu waar veel gierzwaluwen weer een onderdak gevonden
hebben. Meer dan honderd invliegplaatsen
werden geregistreerd.
In Valkenswaard zijn ze vooral te gast in de
Hertogenbuurt, de Kerkakkers, het Kompas, het Gegraaf en op een paar plaatsen in
de kern van Valkenswaard. Eind juli vertrokken weer de meeste zwaluwen naar
Afrika.
De gierzwaluw is in Nederland een beschermde vogel en daarom is er bij de renovatie van woonhuizen de plicht om rekening te houden met nestplaatsen van de
gierzwaluw.
De woningbouwvereniging ‘Woningbelang’
houdt hier terdege rekening mee en er is
voortdurend contact met leden van de Vogelwerkgroep.

Tellingen voor de nieuwe vogelatlas
van Nederland
Het Atlasproject van Sovon is 1 december
2012 gestart. Onze ambitie: Eind 2015 zijn
de vogels in elk van de 1685 atlasblokken
(5x5 km. verdeeld over heel Nederland)
tijdens één winter en één broedseizoen geteld door deskundige vrijwilligers. Het Atlasproject gaat waardevolle informatie opleveren over de landelijke veranderingen in
de vogelstand van de afgelopen veertig
jaar. Er zijn binnen de Vogelwerkgroep
voor dit project vijf teams van tellers.

het aanleggen van open plekken en corridors in de bospercelen, de afgelopen jaren
tot onze grote vreugde toegenomen.

EuroBirdwatch voor Vogelbescherming
Op zondag 4 oktober hebben wij meegedaan aan een internationale vogel-trektelling. Van ’s morgens 07.00 uur tot ’s middags 15.00 uur hebben wij vanaf de Putberg
in Soerendonk alle voorbij- trekkende vogels
geteld. Totaal zijn die dag door ons 38 trekvogelsoorten met in totaal 2481 vogels geteld. De vink was met 774 stuks lijstaanvoerder.

Tuinvogeltelling
Het afgelopen jaar is het zogenaamde Tuinvogelproject voortgezet. In Valkenswaard
worden door diverse enthousiaste vrijwilligers tuinvogels geteld. De telgegevens
worden verwerkt in een database. Er hebben
in 2014 vier bijeenkomsten plaatsgevonden
met deze vrijwilligers. Door leden van de
Vogelwerkgroep worden daarbij lezingen
over vogels verzorgd. De doelstelling van dit
project is om te weten te komen hoeveel
vogels er rondom huis zitten en hoe deze
populatie zich ontwikkelt.
Er wordt ook een Nieuwsbrief (in kleur) uitgegeven, waarin tuinvogels worden behandeld en allerlei wetenswaardigheden over de
intrigerende wereld van de vogels worden
vermeld. In 2014 zijn zes Nieuwsbrieven uitgegeven die naar ongeveer vijftig mailadressen worden verstuurd. Deze zijn ook heel
interessant voor alle IVN leden!
Vogelwerkgroep IVN
Valkenswaard/Waalre.
Bruine kiekendief

Nachtzwaluw
Deze inventarisatie gebeurt op verzoek van
Staatsbosbeheer en Vogelwerkgroep de
Kempen. Delen van het Leenderbos, Groote Heide, de Malpie en de Plateaux zijn
speciaal voor deze vogelsoort door ons geïnventariseerd. Totaal hebben we ruim 100
territoria geteld. Het aantal is, mede door
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Jaarverslag 2014.
Paaltjeswandelingengroep
Ook dit jaar werden de drie uitgezette “blauwe” wandelingen en de “witte” wandeling in de gemeente Waalre regelmatig door onze controleurs nagelopen en op onregelmatigheden gecontroleerd. Door goed onderhoud zorgden we ervoor, dat iedereen die aan een van deze wandelingen
begint niet verdwaalt en kan genieten van een interessante tocht.
We merken dat we gelukkig steeds minder
paaltjes hoeven te vernieuwen of opnieuw
moeten plaatsen. Dit jaar heeft de Gemeentehuiswandeling een nieuwe schilderbeurt
gehad.
Verder is op initiatief van enkele mensen uit
Ekenrooi en met subsidie van de Rabobank
een z.g. QR-wandeling uitgezet in het natuurgebied bij deze wijk. Bij het Meeuwven
is een prachtige picknickplek met informatiebord gerealiseerd en er zijn verspreid in het
gebied 5 infomatiepunten.
De werkgroep is één keer bij elkaar geweest
om de “lopende zaken” te bespreken.
Tot slot is de geplande “belevingsroute” in
“De kleine Meer” nog niet gerealiseerd.
Wij hopen in 2015 daar concretere plannen
voor te ontwikkelen.
Voor wie het nog niet weet, de routes zijn:

De Aalsterheidewandeling
(folders in het bakje aan de paal van de
wegwijzer bij de hut van Mie Pils)

De Woldersvenwandeling
in het burgemeester Ossepark
(folders in het bakje aan de paal, ongeveer
50 meter na de ingang)

De QR-wandeling
(kan overal starten, maar het makkelijkst is
bij het Meeuwven of bij het hek van de parkeerplaats van de Brede School in Ekenrooi
(Aalst)
Heeft u door het lezen van dit verslag de
gedachte gekregen “Hé, dat lijkt me een
leuke werkgroep”?
Heeft u wel zin om actief te zijn binnen ons
IVN, maar heeft u niet al te veel tijd? Heeft
u de mogelijkheid om eens een keer een
wandeling te controleren op onregelmatigheden?
Heeft u de onbedwingbare behoefte om
eens lekker buiten te zijn en paaltjes van
blauwe (of witte) koppen te voorzien?
Meld u dan aan bij onze groep.

De gemeentehuiswandeling
(folders aan de wegwijzer, achter de plattegrond bij het Stationskoffiehuis)

De Heikantwandeling
(folders in het bakje aan de wegwijzer bij de
parkeerplaats van “Brabants Genot”)
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Namens de werkgroep
Paaltjeswandelingen,
Cor de Jong
tel.:040 2115479 of

cfjdejong@versatel.nl

JAARVERSLAG 2014
BOMENWERKGROEP
Valkenswaard en bomen
Toen de flat Elcomapark aan de Waalreseweg op het voormalige Rede-terrein gebouwd werd, verdwenen er nogal wat bomen.
Deze Plataan (hij stond al op de lijst) kon
gelukkig blijven. Op de foto is het niet goed
te zien, maar tijdens de bouw bleek er een
bodem-niveauverschil te komen. Achterom
lopend is te zien dat dit voor de boom
enigszins werd opgelost, dwz. hij staat nu
in een elegantere kuil, het blijft nog even
spannend of hij het hiermee definitief zal
halen .

Plataan bij flat Elcomapark, Waalreseweg

Bouwplannen Dommelkwartier
De Weegbree, terrein achter de Bunker.
Hier staat een monumentale eik en er staan
twee waardevolle eiken, aan het zandpad.
De OmgevingsDienst Zuid-Oost Brabant
(ODZOB)/SRE voerde een cultuurhistorische analyse uit. Deze analyse is als
pdf te downloaden en bevat interessante
informatie over dit gebied.

Bouwplannen Kerkakkers in Dommelen

plankwortels

Wikipedia:Plankwortels
Plankwortels zijn wortels die stervormig, bovengronds, onderaan een boom zitten en deze meer
stevigheid geven. Ze komen vooral voor bij bomen in het tropisch regenwoud. En ook de
Fladderiep of Steeliep kan deze plankwortels
vormen. Zie onze monumentale boom nr.41 in
de berm van Hoeverdijk 109.
Aardigheidje: in het engels hebben steunberen
van kathedralen en plank-wortels hetzelfde
woord: Buttress.

De bomen die daar staan hebben wij te laat
in ons vizier gekregen. Bewoners tekenden
protest aan tegen de toekomstige kap van
robuuste eiken, die waarschijnlijk met wat
goede wil en zorg gespaard hadden kunnen
blijven als onderdeel van het plan.

Internetportaal : Nederlandse Databank Flora en Fauna (NDFF)
Alle gegevens van de locale monumentale
bomen worden gecontroleerd door vrijwilligers van de Bomenstichting, dwz: (meer)
zien, meten, fotograferen, registreren en
invoeren via dit bomen-meetnetportaal op
internet. Op het ogenblik moeten er hier nog
drie locaties gedaan worden. Dit jaar zal dit
dynamische systeem officieel toegankelijk
worden voor bezoekers (hopen we).

In de aandacht van zowel Bomenstichting
als IVN stonden verder dit jaar:
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Janka Kessener-Kochen
Cees Wels

Wilgen knotten in Borkel

Jaarverslag 2014
Natuurwerkgroep Valkenswaard
Brabants Landschap
In het najaar van 2014 zijn we begonnen
met onze werkzaamheden waar we begin
2014 gestopt zijn: bij de oude kweekvijvers
bij Valkenhorst. Dit gebied is in beheer van
het Brabants landschap.
De werkzaamheden bestonden uit het verwijderen van opschot nabij de Tongelreep.

Het is een drassig gebied, we hebben er dan
ook voor gekozen om hier te beginnen omdat de waterstand op dat moment nog laag
was. Voornaamste doel van dit opschonen is
om te voorkomen dat alles dichtgroeit en
verwildert. Door hier te snoeien blijft dit gebied een open karakter houden.
Het is de bedoeling hier regelmatig terug te
komen om te blijven snoeien.

IVN-gebouw Bosstraat
Het zal niemand zijn ontgaan die regelmatig
het IVN-gebouw aan de Bosstraat bezoekt,
ook hier hebben we ‘huisgehouden’ (in de
goede zin van het woord!) We hebben snoeiwerkzaamheden verricht om zo de doorkijk
te verbeteren ten behoeve van een stukje
veiligheid en om de bomen en struiken wat
meer ruimte te geven zodat ze beter tot hun
recht komen. Het streven was om het geheel
uit te dunnen met behoud van een natuurlijke uitstraling. Wij denken dat we hierin geslaagd zijn.

Natuurmonumenten

Natuurwerkdag November 2014 202014

Het gebied langs de Dommel, vanaf de Peedijk in Borkel, richting België, is voorzien
van een groot aantal knotwilgen. Ook staan
er knotwilgen bij de Horsten en de Putten
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(ligt in hetzelfde gebied, iets van de Dommel
af). Deze wilgen worden door ons om de
drie jaar geknot (de dunne wilgentwijgen
zijn bij het IVN-gebouw gebruikt voor een
wilgentenen-wand).
Waar nodig worden nieuwe wilgen aangeplant om te voorkomen dat er ‘gaten’ vallen
in dit knotwilgen-landschap. Het gebied is in
beheer van Natuurmonumenten.
In dit gebied liggen ook nog enkele kleine
poelen, ook deze hebben we ontdaan van
opschot om te voorkomen dat deze poelen
dichtgroeien.
Als u dus vanaf de Peedijk, richting België
langs de Dommel afloopt, denk dan bij het
zien van de geknotte wilgen ook eens aan
ons! -;)

JAARVERSLAG 2014
Wandelingenwerkgroep
en andere natuurbelevings
activiteiten.
In 2014 zijn 14 algemene publiekswandelingen gehouden in de gebieden van Valkenswaard en Waalre.
In totaal namen ruim 400 mensen deel aan
deze wandelingen.
De toppers waren dit jaar de vleermuiswandeling en de paddenstoelenwandeling.
Gemiddeld namen aan een wandeling 30
mensen deel.

Cursus voor de veiligheid
Af en toe is het werken met een motorzaag
niet te vermijden. Om de veiligheid te optimaliseren hebben 2 mensen van onze groep
(die zelf in het bezit zijn van een kettingzaag) een certificaat behaald om op een veilige en verantwoorde manier met dit gereedschap om te gaan. Hiervoor hebben zij twee
cursusavonden (theorie) en twee dagdelen
(praktijk) gevolgd. Deze cursus werd aangeboden door het Brabants Landschap, waarvoor dank!!

‘Onze’ groep
Onze groep bestaat uit 12 enthousiaste vrijwillig(st)ers. We verzamelen om 8.50u. bij
het IVN-gebouw om vervolgens om 09.00 u.
te vertrekken naar de werkplek. Om 10.00 u.
is er altijd wel iemand die ‘koffie’ roept. De
werkzaamheden worden voor korte tijd gestaakt om een boterhammetje met koffie of
thee te nuttigen. Dit proces wordt om 11.00
u herhaald om vervolgens om 11.45 het gereedschap weer op te bergen en weer terug
te keren naar het IVN-gebouw.
Werken in de natuur vergt de nodige inspanning, maar geeft een grote voldoening, zeker
in de winter is het heerlijk om te mogen
werken in de prachtige gebieden die Valkenswaard rijk is!!

vliegenzwam

Het laagste aantal deelnemers bedroeg 5
en het hoogste aantal wandelaars ca. 80.
Door vier groeperingen zijn in totaal 7 wandelingen / excursies aangevraagd in 2014.
Een van die aanvragen was die van Natuurmonumenten bij de opening van het Loondermolenpad.
Voor de Dagopvang Stokerwei zijn 2 keer
natuurbelevingsbijeenkomsten gehouden,
eenmaal in het voorjaar en eenmaal in het
najaar.

Wim van Amelsvoort
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Emile Weijters

JAARVERSLAG 2014
Milieuwerkgroep Aalst-Waalre
Aan het einde van 2014 geef ik hierbij een overzicht van onze activiteiten in het afgelopen jaar.
In de eerste plaats nog de verkeersproblematiek en verder veel aandacht voor het buitengebied.

Verkeer:
het afgelopen jaar heeft de provincie het
voorkeurstracé voor de N69 vastgesteld, nadat het een tijd ter inzage had gelegen. Het
betreft de weg, die gepland is ten westen
van de Keersopperdreef vanaf Valkenswaard
naar Veldhoven met een aansluiting op de
snelweg. Omdat de weg volledig buiten het
gebied van Waalre ligt, hebben wij ons er
niet inhoudelijk mee bezig gehouden. Waarschijnlijk zal de Milieugroep Valkenswaard,
die ook in de BMF vertegenwoordigd is, bezwaar maken bij de Raad van State. Voor
ons is het fietspad over de Oude Spoorbaan
nog aan de orde. Omwonenden hebben bezwaar gemaakt bij de Raad van State. De
Raad heeft deze zaak onlangs behandeld. De
bezwaren van de Waalrese bezwaarmakers
zijn ongegrond verklaard. Die vanuit Valkenswaard zijn nog niet behandeld.

Buitengebied:
In het verslag over 2013 heb ik geschreven,
dat we op enkele voor ons belangrijke punten bezwaar hadden op het door de gemeenteraad vastgestelde Bestemmingsplan
Buitengebied en dat we hierover een bezwaarschrift hadden ingediend bij de Raad
van State. In juli is onze klacht behandeld.
Het ging hierbij om natuurcompensatie in
verband met de woningbouw in Waalre
Noord en de vaststelling van de EHS, de
ecologische hoofdstructuur. De behandeling
was enigszins verrassend. Het bleek, dat de
provincie intussen op voorhand al de EHS
en de natuurcompensatie goed had geregeld.
We hebben dus wel ons gelijk gekregen.

Voor het buitengebied zijn nog twee punten
te melden: de Gemeente wil een nieuw Bestemmingsplan voor het Buitengebied opstellen. Daarvoor hebben B.enW. aan de Gemeenteraad een Nota van Uitgangspunten
gestuurd. Het is een zwaar ambtelijk stuk; de
teneur lijkt niet best voor de natuur. Wat
wordt de bestemming van gronden langs
bijvoorbeeld de Dommel? Die horen bij de
EHS en daar moet dus de natuur voorrang
hebben. Het lijkt erop, dat deze gronden
toch een agrarische bestemming zouden
kunnen krijgen. We moeten op dit punt zeker attent zijn.
Een ander punt van belang voor het buitengebied is een plan van de Gemeente om een
Landschapsontwikkelingsplan met een uitvoeringsprogramma op te stellen. In het vorige jaarverslag heb ik vermeld, dat de provincie naar aanleiding van het plan voor de
N69 de regio een “gebiedsimpuls” wil geven,
waarin ook natuurherstel hoort. Mede naar
aanleiding hiervan heeft de Gemeente een
aantal studenten een opdracht gegeven voor
het opstellen van een Landschapsontwikkelingsplan. Het plan is deze zomer
gereed gekomen; voor Waalre West en
Waalre Noord waren al visies opgesteld. Het
plan van de studenten is daarom vooral van
belang voor het Achtereind. Bij de bespreking bij de gemeente waren we verrast over
de mogelijkheden voor financiering: er zijn
een aantal potjes o.a. natuurcompensatie
voor de N69 en voor de Brainport. Er worden nu projectvoorstellen gemaakt.
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Herstelde meander in de Tongelreep

Brug Loondermolenpad—Keersop

Brabantiaterrein
het Waterschap heeft de beekloop van de
Tongelreep aangepakt. Er zijn meanders in
de beek hersteld achter de nieuwe bebouwing en de oevers verbeterd. Het ziet er
mooi uit.

Kendixterrein
In het vorige verslag had ik verteld, dat we
van de projectontwikkelaar een aanbod van
1000 euro hadden gekregen. Dit bedrag
moet nog worden gebruikt voor herstel van
een houtwal in Waalre Noord. Verder is er
nog discussie met de gemeente omdat op
het terrein meer bomen zijn gekapt dan volgens de vergunning was toegestaan.

Vlasrootlaan 8
De Gemeente had vergunning gegeven voor
het dunnen van houtopstand op het terrein.
Het leek ons, dat er wel erg veel bomen
werden gekapt; We hebben de vergunning
ingezien. Het leek erop, dat de vergunning
niet in overeenstemming was met de voorschriften voor bosvilla’s. De vergunning
bleek inderdaad niet in orde; de vergunning
is aangepast, maar het bos is al gekapt.

Boskap
Dit is vaak een aandachtspunt: Nu bijvoorbeeld in Waalre Noord bij het stuk groen
van Winterbeek, waar 4 villa’s moeten komen. Van het mooie eikenbosje is niet veel
meer over; we kunnen er niets aan doen.

Voormalige vuilstort in Waalre Noord
Het vorig jaar hadden wij bij de Gemeente
aandacht gevraagd voor de vuilstort bij het
Gat van Waalre. De Gemeente heeft nu een
plan gemaakt voor de inrichting van de
voormalige stort. Men wil er een park maken. Het plan ziet er goed uit. De Gemeente

wil er verder een appartementencomplex
van drie woonlagen bouwen met uitzicht
over het Gat. Men dacht dat het mogelijk
was op basis van het huidige Bestemmingsplan. Dat gaat niet en er komt een aanpassing van het Bestemmingsplan. Het is voor
ons nog een vraag, of we bezwaar zullen
maken tegen het complex; het komt in een
stuk natuur. Er wordt verder ook gedacht
aan een horecagelegenheid.

Bossen en vennen
In goed overleg met de Bosgroep worden nu
de bossen en vennen onderhouden door de
Natuurwerkgroep van het IVN. De Milieuwerkgroep laat haar betrokkenheid voor
bossen en vennen graag over aan de Natuurwerkgroep.

Waardevolle bomen
We zijn in gesprek met de Gemeente over
de lijst van waardevolle bomen. We willen
graag nog aanvullingen. De lijst betreft alleen de bomen binnen de bebouwde kom. In
het buitengebied is er alleen een algemene
verordening van kracht, waarbij bomen vanaf een bepaalde dikte beschermd zijn. Maar
wie controleert dat; er is geen lijst van die
bomen? Een punt, dat regelmatig bij ons genoemd wordt, is de stand van de fauna in
het buitengebied; we hebben er geen zicht
op.

Tot slot nog het nieuwe
Loondermolenpad
het is mooi geworden met bruggetjes over
de Keersop en over de Dommel: het is een
aanrader!
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JAARVERSLAG 2014 Vlindertuin Waalre
De inmiddels aardig volwassen Vlindertuin Waalre heeft een rustig vlinderjaar achter de rug. Er
zijn een paar hoogtepunten en ook zeer succesvolle activiteiten te vermelden.
Eind maart heeft een energieke groep mannen van de Natuurwerkgroep onder leiding
van Egbert Jansen, onze hovenier, een aantal flinke bomen gerooid. Een spectaculair
gebeuren en een mooi voorbeeld van samenwerking tussen de werkgroepen van het
IVN Valkenswaard-Waalre!

Er zijn in 2014 twaalf Nachtvlindernachten
geweest; het hoogste aantal ooit, mede
dankzij het warme zomerweer. Natuurlijk
deden we eind juni ook mee met de Nationale Nachtvlindernacht. Per keer kwamen

Ook heeft de Vlindertuin in oktober hulp gekregen van een groepje, in dit geval energieke dames, van het IVN Eindhoven, om samen met ons de poeloever te schonen van
alle opschot van berkjes en wilgjes. Reuze
fijn.
De Kinderontdekmiddagen zijn weer erg in
trek geweest. Maandelijks op de woensdagmiddag kunnen kinderen op een speelse manier de flora en fauna van de Vlindertuin
ontdekken; er kwamen 102 bezoekertjes, die
het reuze naar hun zin hadden. We merken
dat de bezoekers-aantallen nogal afhankelijk
zijn van het weer; of de middag in een
school-vakantie valt; en of de aankondiging
in de huis-aan-huisbladen is opgenomen.
Basisschool De Wilderen is ook dit jaar weer
met twee groepen 5 op bezoek geweest in
de Vlindertuin. Zij draait een eigen programma. En ook hebben kleuterklassen van OBS
Ekenrooi en Agnetendal de Vlindertuin bezocht, evenals peutergroep Kinderstad.

teunisbloempijlstaart

er drie tot zeven bezoekers.
Er waren weer enkele nieuwe en zeldzame
soorten bij, zoals een zeldzame teunisbloempijlstaart, een zeldzame bruine sikkeluil
(bedreigde Rode Lijst soort), en een vrij
zeldzame donkergroene korstmosuil.
Veel waarnemingen (871) zijn doorgegeven
aan waarneming.nl en ze zijn daar ook te
bekijken.
Een echt hoogtepunt was het succesvolle
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JAARVERSLAG 2014
Woldersvenwandelingen

Natuurontbijt op zaterdagmorgen 3 mei,
waarbij de Vlindertuin gehoor had gegeven
aan de oproep om mee te doen aan dit Nationale evenement. Voor de “deelnemers
van buiten” en de eigen Vlindertuinders
was het een bijzonder leuk, lekker èn leerzaam ontbijt; vanaf 8.30 uur was de Vlindertuin vrolijk aangekleed met fraai gedekte tafels, kleurrijke parasols en heerlijke
ontbijt-ingrediënten. De zon scheen lustig,
maar door het vroege tijdstip was het toch
een fris ontbijtje; gelukkig stoorde niemand
zich daaraan. Voor herhaling vatbaar.

De wandelingen rondom Het Wolders Ven
worden aangevraagd door/voor een groep
gasten. Zo'n groep bestaat uit 6 of 7 personen
die te voet of met een rollator, rolstoel of
scootmobiel genieten van een wandeling door
het Burgemeester Ossepark en nabije omgeving.
De wandelingen zijn op dinsdagmiddagen en
duren ongeveer anderhalf uur onder leiding
van 2 gidsen en begeleidende verzorgers.

De dagvlindermonitoring is weer wekelijks
door twee tellers uitgevoerd.
Ons Wilde Bijenhotel was een groot succes
en was langdurig in trek bij vele soorten en
aantallen insecten, vooral wilde bijen. Maar
er kwamen ook veel (interessante) vijanden, zoals: sluipwespen, koekoeksbijen,
wespen, rouwzwevers, roofvliegen, spinnen
en zelfs vogels. Als wilde bijenlarve ben je
je leven ook hier niet echt zeker.
Verder is er veel werk verricht om een
bloemenweide voor vlinders, bijen en andere insecten te realiseren, een idylle van
de Vlinderstichting. Het resultaat in 2014
was matig, maar we gaan er in 2015 zeker
mee door.
De eigen speciale onderhoudswerkzaamheden, zoals de werkzaterdagochtend, trokken helaas wat minder belangstelling. Maar toch ziet de tuin er nog
altijd goed uit en blijft het aantal bezoekers
dat van de Vlindertuin komt genieten, gestaag groeien.

Onze gidsengroep bestond dit jaar uit 13
mannen en vrouwen en we hebben 17 wandelingen gedaan waaronder één groep met
blinde mensen. De periode loopt van maart
tot november.
Bij koud, nat weer halen we de natuur naar
binnen en bekijken, voelen, ruiken natuurlijke materialen. Of we proberen met verschillende zoekkaarten om bijv. bladeren, paddenstoelen enz. te benoemen. Maar het
liefst gaan we natuurlijk er op uit, want er
gaat toch niets boven lekker buiten zijn.
Het uitgangspunt van onze werkgroep is niet
om zoveel mogelijk kennis te spuien, maar
om met elkaar de geuren, kleuren en veelzijdigheid van de natuur te beleven.
En bij terugkomst wordt er bij een kopje koffie of thee nog even nagepraat.
Paulien Zuidweg

Mariette Roozeveld van der Ven
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JAARVERSLAG 2014
TUINWERKGROEP

Zoals bekend is de laatste jaren het aantal vrijwilligers flink teruggelopen. In de loop van 2014
werd duidelijk, dat men het werk in de IVN-tuin niet meer aankon. Weliswaar stond de tuin er
midden zomer nog vrolijk bij, van een instructietuin was geen sprake meer.
Onder leiding van de heren Emile Weijters
en Ton van Kemenade werd in augustus
een bijeenkomst belegd met het doel een
oplossing te vinden, zelfs met de minimale
hoeveelheid vrijwilligers, ca. 5 krachten.



Besloten is de paden te gaan maaien,
alsmede de weide voor het huis. Een
electrische maaier is al voorhanden.



Wat betreft de bemesting zal eigen
compost worden gebruikt, zolang devoorraad strekt. Bij de gemeente kan
compost gratis worden besteld. Kalk
en kunstmest kan gekocht worden,
evenals compostversneller (ECOstyle
Compostmaker) Dit werk zal Ton
van Kemenade op zich nemen.



Het werk in de tuinvakken zal door de
overige vrijwilligers worden gedaan,
op de woensdagochtenden en zo mogelijk ook op de zaterdagmiddagen .



Het werven van meer personeel is nog
niet gelukt en daarom zullen wij op
een goed moment onze kans moeten
pakken.

Overeengekomen is een verdeling van de
werkzaamheden, nl.

Het contact met de gemeente: Emile
Weijters.


Het snoeien van de hagen. Rondom
het clubhuis en het tuinhuis is dit
reeds gedaan door de Natuurwerkgroep Valkenswaard. Hierdoor is dit
gebied overzichtelijk geworden, vooral met het oog op het bestaande vandalisme.



Bladeren harken rond het huis, de
parkeerplaats en in de lente de tuinvakken. Dit wordt gedaan door de
mensen van de tuingroep.



Materiaal in het tuinhuis door Debbie
Vreeken(tuingroep) en Wim Gubbels
(Velt).
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JAARVERSLAG 2014
SCHOLENWERKGROEP AALST

Boomfeestdag 2014

In 2014 hebben alle basisscholen in Aalst, te weten De Drijfveer, De Meent, OBS Ekenrooi en de
Christoffelschool, deelgenomen aan één of meer van onze projecten. Schoolgidsen en ouders hebben zich met veel enthousiasme ingezet om de kinderen een fijn natuurmoment te laten beleven!

Wandelingen onderbouw
De groepen 3 en 4 van OBS Ekenrooi, De
Drijfveer en de Christoffelschool en de groepen 2 / 3 van De Meent gingen in de lente
op zoek naar lieveheersbeestjes of besteedden aandacht aan de wilde eend.
Groep 5 van OBS Ekenrooi ging in het voorjaar op zoek naar kleine beestjes.
Tijdens de herfstwandeling stond de egel en
de spin of de eekhoorn en zaadverspreiding
centraal bij de groepen 3 en 4 van de Christoffelschool, OBS Ekenrooi, De Meent en De
Drijfveer.
Oude St. Willibrorduskerk, Waalre

Uiteraard was er oog voor allerlei lente- en
herfstverschijnselen.

Projecten bovenbouw
In het voorjaar deden groepen 6 van De
Drijfveer, Christoffelschool en OBS Ekenrooi
mee met het project Willibrorduskerkje en
Loon. Helaas ging vanwege gebrek aan begeleidende ouders het project voor twee
groepen 6 / 7 van De Meent niet door. Het
bezoek aan de boerderij met (melk)koeien,
kalfjes en varkens is voor de kinderen een
hoogtepunt van de ochtend!
De Meeuwvenwandeling voor groep 6 werd
gedaan door De Drijfveer, OBS Ekenrooi en
de Christoffelschool.
Vanwege combinatiegroepen doet De
Meent om de 2 jaar mee aan de projecten.
Het is telkens een grote uitdaging om de bemanning voor de projecten rond te krijgen
met het steeds kleiner wordende groepje
vaste schoolgidsen. Dankzij de grote inzet
van de schoolgidsen lukte het in 2014 weer
opnieuw!

Ondersteuning
Schoolgidsen hebben, samen met mensen
van de Houtwallengroep, medewerking verleend aan de door de gemeente Waalre ge-
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organiseerde Boomfeestdag op 12 maart
met als thema “Kiezen voor bomen”. Ruim
200 kinderen namen deel aan deze ochtend.
De groepen 8 van OBS Ekenrooi, Christoffelschool, De Drijfveer en De Wilderen hebben bosplantsoen in het bosgebied ten noorden van de Trees-wijklaan geplant.
Als voorbereiding hebben de kinderen in
hun klas een bomenspel gespeeld. Alle scholen ontvingen als aandenken een nestkast.
Ook is er ondersteuning verleend bij het bezoek van diverse groepen aan het project
“Sta eens stil bij de beek” bij IVN Valkenswaard-Waalre.

Winterprogramma
Het winterprogramma bestaat uit een aantal
ochtenden met een educatief tintje en is bedoeld om onderling contact te blijven houden tijdens de “winterstop”. Schoolgidsen
en andere belangstellenden zijn bij iedere
activiteit van harte welkom.
In januari bezochten we een zichtboerderij
van varkens in Valkenswaard en maakten
we een wandeling in de omgeving.
In februari werd uitgebreid informatie gegeven over het nieuwe project van IVN Valkenswaard “Sta eens stil bij de beek”.
In maart sloten we aan bij de schoolgidsengroep van Valkenswaard voor een kennismaking met een GPS-wandeling o.l.v. Fanny
van Zon.
In april werd genoten van een interessante
vogelwandeling in de Elshouters in Waalre
onder de deskundige leiding van Herman
Princen.

Redactie
Jaarverslag 2014
Het afgelopen jaar is de digitalisering van
onze Natuurwijzer verder uitgebreid. Fanny
zorgt al een tijd lang dat ons blad keurig op
tijd op de website verschijnt, waar iedereen
het in kleur kan bekijken. Het adres is:
http://ivn.nl/afdeling/valkenswaard-waalre
Verder zijn er sinds de jaarvergadering van
9 april 2014 al veel leden, maar ook instanties zoals gemeente, bibliotheek, andere IVN
-verenigingen, enz. die ons blad digitaal ontvangen op hun eigen e-mailadres. Vooral
alles wat voorheen per post verstuurd werd,
levert een flinke kostenbesparing op.
Ik moet erbij zeggen, dat er onder onze eigen leden nogal wat mensen waren, die achteraf toch het papieren blad misten. Het is
fijn dat je het digitaal in kleur kunt bekijken,
maar het echte blad kun je bewaren en nog
eens herlezen op het moment dat het jou
uitkomt. En… je neemt er op je gemak de
tijd voor! Toch anders dan wanneer het tussen twintig andere mailtjes staat!
Dus voorlopig kan iedereen nog kiezen: digitaal of op papier.
Kopij blijft uiteraard van harte welkom!
Mailadres en inleverdatum staan zoals altijd
op de vaste plek op de achterpagina.
Wij hopen dat u ook in het komende jaar
weer van ons blad kunt genieten!

In december stond er een ochtend op het
programma over eigenschappen en gebruik
van kruiden. Onder de bezielende leiding
van Chantal van der Strigt maakten we zelf
een kruidenthee en een heilzame crème.

Namens de Scholenwerkgroep Aalst,
Annelies Wagter
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Namens de redactie:
Nelly van der Burgt.

JAARVERSLAG 2014 Natuurwerkgroep Waalre

De “houtwallenwerkgroep Waalre” presenteert zich met ingang van 2014 als Natuurwerkgroep
Waalre. De reden voor deze naamsverandering is dat er nagenoeg geen echte houtwallen meer
zijn in ons werkgebied. En de weinige echte houtwallen die er nog zijn behoren toe aan particulieren die er geen of weinig onderhoud aan plegen. Het zal even wennen zijn na bijna 40 jaar houtwallen werkgroep geheten te hebben.
Mede doordat we ons werkterrein enorm hebben uitgereid, dekte de naam van de werkgroep niet
meer de lading. Het was in het begin even wennen, maar intussen is iedereen ermee vertrouwd en
zal de naam spoedig zijn ingeburgerd.
Het gehele jaar 2014 heeft onze groep zich
bezig gehouden met het opschonen van vennen en venranden. In overleg met de gemeente Waalre en de Bosgroep Zuid hebben
we een plan opgesteld om te voorkomen dat
de vele mooie vennen in de gemeente verlanden. In totaal zijn er in de gemeente ruim
30 vennen en vennetjes. Dat is een zeer arbeidsintensief werk. Men staat er versteld
van hoeveel jonge berken en dennen er op
de oever van een ven staan.
Daarbij hebben we ook een aantal malen
hulp gekregen. We hebben namelijk naast de
Nationale Natuurwerkdag op de eerste zaterdag van november, nog een tweetal natuurwerkdagen georganiseerd in januari en februari, waarop veel mensen ons kwamen
helpen.
We kunnen daarbij steunen op enthousiaste
medewerking van Scouting Aalst-Waalre en

de Loopgroep Waalre. Ook wordt gezorgd
voor de nodige publiciteit in dag- en weekbladen.
In januari werd gewerkt aan het Klein Vlasrootven, dat nagenoeg geheel was dicht gegroeid en nog nauwelijks zichtbaar.
Na een flinke onderhoudsbeurt is het nu
toch weer een aardig ven geworden, al moeten we dit natuurlijk nu wel bijhouden.
Daarna werden nog vele uren besteed aan het
Vliegenven, dat we echt van de ondergang
hebben gered en waar nu weer water in staat,
terwijl de Bosgroep ook een deel van het omringende naaldbos heeft uitgedund.
Vervolgens werd een natuurwerkdag georganiseerd bij het Groot Vlasrootven.
Hierbij was ook een natuur-ontdektocht
voor jeugdige medewerkers georganiseerd
door Cor de Jong en Bep van Stipdonk.
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Cor de Jong geeft uitleg over de
natuur-ontdektocht aan de jeugdige
deelnemers

Vervolgens gingen onze mannen en vrouwen aan de slag bij het Klein Molenven. Dit
mooie ven tussen de bossen was nog nauwelijks zichtbaar door de vele dennenbomen.
Dat was erg hoopgevend werk, want door
het uittrekken van de vele dicht op elkaar
staande boompjes werd er snel een aardig
ven zichtbaar. We werkten hieraan tot het
begin van het broedseizoen.
Medio september gingen we weer vol goede
moed verder aan het Klein Molenven en werd
dit ven en de omgeving tot november stevig
onder handen genomen.
Ook werden er enige grote dennenbomen
verwijderd, zodat er nu veel ruimte in en
rondom het ven is ontstaan.

We hebben met onze Natuurwerkgroep veel
elangstelling weten te wekken en intussen is
de groep uitgegroeid tot 33 mensen.
Natuurlijk zijn die niet elke woensdag- en
zaterdagmorgen aanwezig, maar hun enthousiasme werkt aanstekelijk. Geregeld
moeten we uitleg geven aan passanten wat
we aan het doen zijn.
Met de voorlichting kunnen we de mensen
overtuigen dat de vennen kwetsbaar zijn en
uniek voor deze omgeving van Brabant.
Er is altijd plaats voor meer medewerkers.
Als u eens lekker buiten wilt werken kom
dan eens kijken. Het is een vriendengroep,
met belangstelling voor de groepsleden,
waarbij men zich spoedig zal thuis voelen.
Graag tot ziens.

De natuurwerkdag begin november, was de
start voor het onderhoud van het Meeuwven.
Dit ven is het mooiste en grootste van de
vennen in de gemeente. Het ven wordt echter intensief bezocht door veel wandelaars,
trimmers en bezoekers van de Hut van Mie
Pils.
Tot het eind van het jaar hebben we hier
veel werk verzet en een ruime strook rondom het ven vrij gemaakt. Door onze mensen zijn er met de takken wallen gelegd
rondom het ven. Dit om te voorkomen dat
paarden en auto’s in het ven gaan rijden.
Door gemeente en de bosgroep zijn paaltjes
geplaatst met de tekst “ kwetsbaar gebied
niet betreden”. Hopelijk blijft men nu weg
van de venoever en kan de unieke natuur
zich hier verder herstellen.
Op het pad langs de houtwalrand heeft men
nog een mooi uitzicht op het Meeuwven.
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Wim van Stipdonk

Jeugdige deelnemers aan de natuurwerkdag bezig
met het omzagen van boompjes

Project “de eik, een allemansvriend”

JAARVERSLAG 2014 UITLEEN PROJECTEN
De dames van de projectgroep hebben weer goed werk afgeleverd.
Ze hebben niet alleen de projecten gemaakt, maar gaven ook de voorlichting aan de begeleiders
bij onze leners.
We hebben onder de leners van onze projecten vaak deskundige mensen, zodat je zou
kunnen verwachten dat er nogal eens commentaar wordt gegeven op het een en ander.
Natuurlijk krijgen we weleens opmerkingen,
maar daar blijft het dan ook meestal bij; de
waardering voor onze projecten blijft onveranderd groot.
Jammer dan ook dat meerdere leners moeite
hebben met het vinden van mensen die zich
willen inzetten voor de begeleiding van de
projecten. Verspreiding van de kennis die
de kinderen zo nodig hebben op het gebied
van de natuur is nodig. Ook ouderen kunnen
vaak nog veel leren van de aangedragen
voorlichting hierover.
In 2014 stond bij ons het project “Sta eens
stil bij de Beek” in de schijnwerpers. De kinderen van de basisscholen in en om Valkenswaard hebben hier weer ten volle van kunnen genieten.

weest aan de werkgroep ISIS van de vereniging voor Natuur en Milieu-bescherming in
Peer en aan Natuurtuin ’t Loo in Bergeijk.
Op woensdag 11 februari j.l. is er de opening
geweest van het project dat in 2015 bij ons
staat opgesteld, nl.: “Vogels in vogelvlucht”.
De overige projecten waren beschikbaar
voor de uitleen. Hiervan is ook weer gretig
gebruik gemaakt.
IVN Mierlo, Oirschot, Cuijk en Asten/
Someren, de natuurgroep in St. Michielsgestel en scholen in Steensel en Duizel hebben de projecten “Kleur om te overleven”,
“Zoogdieren….hoezo?”, “Kom kijken op de
Hei”, “Wat Schimmelt daar?” en “Zaden op
reis” het afgelopen jaar geleend.
We doen ons best er in 2015 weer een succesvol jaar van te maken.

“De Eik, een allemansvriend” staat nu weer
in de steigers. Dit project is uitgeleend geWil Koopman
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Natuurwerkgroep de Malpie
Ieder jaar in september en oktober gaan we met een groep vrijwilligers op zaterdagmorgen de heide op de Malpie schonen. Wekelijks om negen uur zijn we met gemiddeld tien vrijwilligers in de
weer om met frisse moed de dennen- en berkenboompjes uit de heide te verwijderen.
Er was veel aandacht voor ons werk. door de artikelen in ELSEVIER in 2013 en in het landelijk
IVN blad MENS EN NATUUR in 2014
De samenwerking met Chris Sandkuijl, beleidsambtenaar bij de gemeente Valkenswaard was weer zeer prettig. Ook de medewerkers van Bosgroep - Zuid toonden hun
belangstelling en spraken hun waardering
uit. In een cyclus van 5 jaar lijkt het ons te
lukken de Malpie, binnen de bosrand, vrij te
houden van zaailingen, zodat de paarse
“deken’’ behouden blijft.
De vrijwilligers brengen zelf hun gereedschap mee en Ad zorgt op tijd voor een bakje koffie met een koek en frisdrank voor de
liefhebbers.
En als we wat extra energie nodig hebben,
gaat de snoeptrommel rond. Het is een gezellige sfeer. Om twaalf uur gaan we dan
moe en voldaan weer huiswaarts.
Op de eerste zaterdag in november wordt
het seizoen elk jaar feestelijk afgesloten met
de Nationale Natuurwerkdag.
Dit jaar hadden we prachtig weer, wat ruim
zestig vrijwilligers naar de Malpie trok. Een
groep van scouting en “ons” jeugd IVN
waren ook aanwezig. Na afloop was er voor
iedereen koffie, thee, zelf gemaakte soep,
belegde broodjes en een ijsje.
Het was weer een seizoen waar we met een
erg voldaan gevoel op terug kijken
Ad Baken.
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Werkgroepen Riethoven
Hier volgen de voornaamste werkzaamheden van het afgelopen jaar. Ik ga mij beperken tot het
werken in het buitengebied van onze gidsen, soms in samenwerking met schoolklassen. Het is
moeilijk een scheiding aan te brengen tussen het scholenwerk en de rest omdat we bijna allemaal
aan beide activiteiten deelnemen.

Wandelpaden
Het afgelopen jaar hebben we onze wandelingen gecontroleerd en gerepareerd. Drie
stalen palen met kunststof bordjes waren bij
het klepelen van de bermen vernield. De drie
palen zijn recht gemaakt en een kunststof
bordje hebben we moeten vernieuwen. Dat
betekent de tekst weer opzoeken in het archief, in een kunststof plaatje laten graveren
en opnieuw bevestigen. Een wandeling hebben we met de gidsen geschoond, een andere wandeling is in samenwerking met een
schoolklas (groep 8) gebeurd.

Klokjesgentianen.
In het Huisven zijn o.l.v. Jaques van Kessel
de Klokjesgentianen geteld en het ven is met
groep 6/7 gezuiverd van kiemplantjes van
de grove den.

Vlindertuin
De verwaarloosde Vlindertuin is helemaal
schoongemaakt en opnieuw ingericht. Verschillende schoolklassen (groepen 1, 2, 3, 4

Jan Das (links) en Jos van Gerwen van Natuurwerkgroep Riethoven bij het insectenhotel in de
besneeuwde vlindertuin in Riethoven .
(foto uit het ‘Eindhoven Dagblad’)

hebben in het voorjaar eenjarige plantjes
gezaaid en in december zijn bloembollen
geplant door groepen 1,2 en 3.
Een tweede insectenflat is geplaatst en een
poel is aangelegd. Ook hebben we een
pomp laten plaatsen zodat wij, en natuurlijk
ook de kinderen, de planten water kunnen
geven. Er is een nieuw pad van houtsnippers aangelegd door de hele tuin en er zijn
enkele geplaatst.

Uilenkasten
Het controleren en coördineren van de uilenkasten heb ik overgedragen aan Dirk
Timmermans en Mark Sloendrecht, dit omdat het klim en klauterwerk mij toch te
zwaar begon te vallen.
Deze werkzaamheden worden voortaan
door hen onder supervisie van ‘Het Brabants
Landschap ‘ uitgevoerd.
IVN Bergeijk schenkt appelboom (malus domestica) aan de Vlindertuin in Riethoven.
Rechts Jan Das, Vlindertuin Riethoven, links Hans
van Nunen, IVN Bergeijk.
(foto uit het ‘Eindhovens Dagblad’)

Namens de Natuurwerkgroep Riethoven,
Jan Das
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Scholenproject
Op 12 februari 2014 heeft wethouder/
hobbyvisser Wijnen van de gemeente Valkenswaard ‘Sta eens stil bij de beek’ geopend. Er
was zoals altijd veel belangstelling, het was
gezellig druk. Daarna heeft dit project de rest
van het kalenderjaar in D’n Nieuwe Hof gestaan.
De Brabantse beken staan tegenwoordig
weer volop in de schijnwerpers. Veel beken
zijn de laatste jaren sterk veranderd door
hermeandering en andere maatregelen. Het
is dus een actueel onderwerp, voor kinderen
én voor volwassenen. Er is door kinderen,
leerkrachten en begeleiders weer enthousiast gereageerd op ons project. De quiz
voor groep 5 t/m 8, die achteraf op school
kan worden gedaan, is ook goed bevallen.

Vogels in vogelvlucht
Na de drukke periode rond de opening hebben we onszelf een maandje rust gegund.
Daarna is ‘Vogels in vogelvlucht’ van zolder
gehaald voor revisie. In de uitleenjaren had
deze tentoonstelling hier en daar schade opgelopen dus er was genoeg werk te verrichten om de posten weer picobello in orde te
krijgen. Ook zijn voor drie posten één of
meer splinternieuwe spellen bedacht en gemaakt. Hetzelfde geldt voor de werkbladen.
Het is meer werk dan opfrissen maar wel
extra leuk werk.

Op 11 februari 2015 is ‘Vogels in vogelvlucht’
geopend door wethouder Tindemans van
Valkenswaard en wethouder Van Liempd
van Waalre. Gezamenlijk mochten zij in de
huid van een kip kruipen (figuurlijk dan,
want het was nog geen carnaval!) en ervaren
hoe het is om kippig te zijn. Het was heel
gezellig op de drukbezochte ochtend!
De eerste klassen komen na de carnavalsvakantie op bezoek en we verwachten dat kinderen en volwassenen veel plezier aan onze
vogels zullen beleven.

Versterking!
In 2014 is Hanneke Wijman bij onze groep
begonnen. We zijn heel blij dat we versterking hebben gekregen maar ... eigenlijk kunnen we nóg wel iemand gebruiken. Diegene
hoeft echt niet een hele post van a tot z zelf
te maken. Heel veel karweitjes doen we met
hulp van andere IVN’ers of van buitenaf –
ook in 2014 weer ca. 25 man/vrouw. Een
bedankje voor al deze hulpkrachten is hier
op zijn plaats!
Maar toch: Wie heeft er tijd en zin om bij de
projectgroep te komen en mee te helpen bij
dit nuttige en vooral leuke werk?

Hanneke Wijman en Riet Hendriks
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Namens de projectgroep scholenwerk,
Fanny van Zon
E-mail fanny.van.zon@hetnet.nl

JAARVERSLAG 2014 Cursuswerkgroep
In 2014 zijn geen lokale cursussen georganiseerd. Er is in 2014 geen sterrencursus
gehouden omdat er in nov / dec 2013 een
sterrencursus heeft plaatsgevonden en de
eerstvolgende sterrencursus gepland is in
jan / febr 2015.

en hebben aan de afsluitingsavond mede invulling gegeven.
Namens de Cursuswerkgroep,
Emile Weijters

De in de tweede helft van het jaar geplande
Paddenstoelencursus ging vanwege een te
geringe belangstelling niet door.
Wel heeft de regionale cursus “Met de
Jeugd de Natuur in” in 2014 plaatsgevonden.
Deze cursus is een samenwerkingsverband
van de afdelingen Bergeijk-Eersel, Kempen-

HELP MEE OM ER DIT JAAR
OPNIEUW EEN SUCCES
VAN TE MAKEN
Weet u het nog ?
In 2014 hebben we met deze actie ruim
€ 1225,- voor onze afdeling opgehaald.
Wellicht zijn er nog mensen, die wel een
rekening hebben lopen bij de Rabobank
maar nog geen lid zijn, meldt U dan aan.
Aanmelden kan via de website en ook
via de telefoon.

Begeleiders van de curus
“Met de jeugd de natuur in’ krijgen instructie

land-West, Veldhoven-Eindhoven-Vessem
en Valkenswaard-Waalre. Van de ruim 25
deelnemers was slechts één deelnemer uit
Valkenswaard-Waalre.
Leden van de cursuswerkgroep van onze
afdeling hebben een lesochtend verzorgd
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Mensen met een en/of-rekening kunnen
beiden lid worden. Het levert soms hele
leuke aanbiedingen op van de Rabobank, het kost niets en U steunt ons IVN
ermee!.
Zo kan het dit jaar nog leuker worden!
met vriendelijke groet,
Jan van Heeswijk

Jaarverslag 2014

WEBSITE

De website doet het goed! www.ivn.nl/valkenswaard-waalre hoort binnen de IVN-afdelingen
bij de top-20 die in 2014 de meeste bezoekers heeft getrokken.
Niet zo vreemd, want er is immers van alles te vinden over onze activiteiten, en daarnaast staat er
veel achtergrondinformatie over de natuur op: bijvoorbeeld de Valkenswaardse monumentale bomen en de beschrijvingen van de Nederlandse wilde planten. Van de laatste zijn er al meer dan
250 op onze site te vinden, en het aantal groeit nog steeds.
Voor het natuurproject vervult de site een
essentiële functie. Steeds meer begeleiders
op de posten bereiden zich op een klassenbezoek voor via internet.
Dat gebeurt niet alleen in het jaar dat een
tentoonstelling in D’n Nieuwe Hof staat,
maar ook daarna wanneer de projecten uitgeleend worden. De pagina’s waarop de
PDF’s staan die ter voorbereiding gedownload kunnen worden, horen bij de best bezochte van de site.

Het twitteraccount @IVNVaWa heeft in
2014 ca. 60 volgers gekregen.
Ze blijven zo heel makkelijk op de hoogte
van onze komende activiteiten, want alle
publieks-activiteiten worden 1-2 weken van
tevoren ge’tweet’.

Omdat de site inmiddels veel pagina’s telt, is
voor sommige bezoekers misschien lastig
om te achterhalen waar iets staat, en wat er
nieuw is. Zodoende is de site in 2014 uitgebreid met een sitemap (overzicht van alle
pagina’s) en een pagina met laatste wijzigingen. Beide pagina’s zijn te bereiken via de
knoppen in de rechterkolom op de homepage.
Is er voor 2015 nog wat te wensen? Jazeker.
Op de site is veel informatie te vinden over
onze activiteiten maar minder goed is te zien
hoe léuk het is bij het IVN.
Meer verslagen en foto’s, zoals bijvoorbeeld
van het jeugd IVN, geven bezoekers van buitenaf een idee hoe het er bij ons aan toe
gaat. Het zou voor hen een stimulans kunnen zijn om lid te worden.
Dus lever eens wat foto’s aan wanneer je
werkgroep een geslaagde activiteit heeft
gehad!

@IVNVaWa

Tot slot: kopij van alle werkgroepen blijft
welkom. Heb je een aankondiging, nieuws,
een verslag, foto’s, of zomaar iets leuks te
melden: geef het door. In het algemeen
komt kopij binnen 1 à 2 dagen op de site.
En heb je vragen, opmerkingen, kun je iets
niet makkelijk vinden? Mail ook dan gerust
met:
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Fanny van Zon
E-mail fanny.van.zon@hetnet.nl

CONTACTGEGEVENS IVN-WERKGROEPEN VALKENSWAARD
Werkgroepen

Contactpersoon

Telefoon E-mailadres

Bomenwerkgroep
Cursuswerkgroep
Documentatiecentrum
Natuurwerkgroep V'w
Natuurwerkgroep Malpie
Jeugd-IVN
Leskisten
Publiciteit
Redactiewerkgroep
Schoolgidsengroep
Schoolproject
Schoolproject uitleen
Tuinwerkgroep
Vogelwerkgroep
Wandelingen (incl. Waalre)

Kees Wels
Anneke Droog
Ria Rutten
Harrie van de Broek
Ad Baken
Ad Baken
Lies van Gompel
Emile Weijters
Mieke van Baalen
Lies van Gompel
Fanny van Zon
Wil Koopman
Kees Wels
Annie Jansen
Emile Weijters

2016394
2014727
2015723
2018239
2015181
2015181
2068470
2075670
2217748
2068470
2212983
2017955
2016394
2012320
2075670

chgwels@gmail.com
w.droog@wanadoo.nl
h.rutten21@chello.nl
h.broekbrom@onsmail.nl
h.baken@chello.nl
h.baken@chello.nl
liesvangompel@onsbrabantnet.nl
eacmweijters@onsbrabantnet.nl
miekevanbaalen@gmail.com
liesvangompel@onsbrabantnet.nl
fanny.van.zon@hetnet.nl
wiljakoopman@onsmail.nl
chgwels@gmail.com
w.nieuwenhuijzen@upcmail.nl
e1000acm@gmail.com

Contactgegevens IVN-werkgroepen Waalre
Werkgroepen

Contactpersoon Telefoon E-mailadres

Scholenwerk Aalst
Annelies Wagter
Naturuwerkgroep Waalre Wim van Stipdonk
Milieuwerkgroep
Leo Eijkelenboom
Vlindertuin Waalre
Hans Melissen
Wandeling Wolders Ven
Paulien Zuidweg
Opleidingencontact Waalre Bep van Stipdonk
Wandelroutes
Cor de Jong

2216700
2216573
2216996
2217021
2216573
2115479

awpwagter@gmail.com
stipd017@planet.nl
leo@eijkelenboom.com
vlindertuinwaalre@gmail.com
p.zuidweg@hetnet.nl
stipd017@planet.nl
cfjdejong@versatel.nl

Contactgegevens IVN-werkgroepen Riethoven
Werkgroepen

Contactpersoon

Telefoon E-mailadres

Natuurwerkgroep Riethoven
Scholenwerkgroep
Schoolwandelingen
Kerk- en steenuilen
IVN-wandelpaden

Jan Das
Nellie Das
Nellie Das
Jan Das
Jan Das

2016075
2016075
2016075
2016075
2016075

Redactieleden
ValkenswaardAalst/Waalre
Nelly van der Burgt
Annelies Theeuwes
Irene Martens
Mieke van Baalen
Arthur Jeurissen
Frans Vierstraete

jandas61@hotmail.com
nelliedas@gmail.com
nelliedas@gmail.com
jandas61@hotmail.com
jandas61@hotmail.com

LET OP !
Tekst digitaal aanleveren als los bestand op ons mailadres:

natuurwijzer@gmail.com
De inleverdatum van artikeltekst voor het zomernummer is
vrijdag 5 juni 2015

Wilt U de illustraties als een los bestand aanleveren,
dit is belangrijk om een goede kwaliteit afdruk te krijgen

