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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 € 5,-. 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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De vereniging is weer tot actie
gekomen in het veld.



De nieuwe werkgroepen laten van zich horen. De werkgroep Duurzaamheid
heeft de krant al gehaald. Mooie start van een actieve groep!
De insectenwerkgroep is rustig opgestart met een inventarisatie van onze
eigen vlindertuin. Eind februari zijn we begonnen en we proberen elke
maandagmiddag naar d’n Aard te komen tussen half 2 en half 4. Met een
stapel boeken bij de hand en een bak met loeppotjes struinen we de tuin af
naar insecten. Van elk insect wordt een foto gemaakt en gearchiveerd. We
proberen ze op naam te brengen en vragen hulp van EIS of de Vlinder
stichting. Alles komt op waarnemingen.nl. Iedereen is welkom om een
keertje te komen kijken.
In het hele gebouw is nieuwe LED verlichting aangebracht. Het gezoem
van de oude TL-buizen in de grote zaal is weg. Er is sfeerverlichting en
werk-verlichting. Ook in de andere ruimten en de hal is het licht vervan
gen.
Onze facebook-pagina is inmiddels een jaar in de lucht. Al onze activiteiten
komen erop, maar het zou fijn zijn als ieder van jullie er een keer een
mooie foto, ontdekking of ervaring op zou zetten. Dat houdt de pagina in
beweging. Je hoeft het niet zelf te plaatsen. Dat doet Patricia van Casteren.
Een mailtje naar ivnopfacebook@gmail.com en het komt er binnen enkele
dagen op!

Inhoud
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Open dag vlindertuin
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Fototentoonstelling
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11 100ste kinderfeestje
12 Nachtpauwoog
Vogelexcursie
13 Mammoetwesp
14 KNNV activiteiten
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Het bestuur is een terugkomdag voor de gidsen uit de laatste NGO-cursus
aan het organiseren. Het doel is om elkaar weer eens te ontmoeten, bij te
praten en te enthousiasmeren. Het leeuwendeel van de mensen heeft zich
aangemeld. Ook docenten van onze afdeling en de mentoren zijn uitgeno
digd. Er wordt een mooie wandeling voorbereid, waar de deelnemers weer
wat kunnen leren. Verder zal er tijd zijn voor een inventarisatie naar de
wensen en behoeften van de nieuwe gidsen: welke aanvullende cursussen,
onderwerpen voor lezingen en andere assistentie zijn nog nodig.
De open dag van de vlindertuin staat ook weer voor de deur!
Het landelijk bestuur is op zoek naar een nieuwe voorzitter. Via het Praat
kruid bereiken we alle leden, daarom vermeld ik het even hier. Heb je inte
resse, neem dan contact met mij op via etjehendrikx@gmail.com .
Verder wens ik iedereen een fijne zomer, niet te droog en niet te nat en
vooral heel groen.

15 Wildcamera
Huishoudelijk reglement
16 Winnende serie foto's natuur
in de stad
Colofon
IVN Veldhoven Eindhoven Vessem
http://www.ivn.nl/vev
e-mail: ivn.vev@gmail.com
Bank: NL33 INGB 0000 3920 82
Het Praatkruid is een uitgave van
IVN Veldhoven Eindhoven Ves
sem. Het verschijnt vier keer per
jaar, ieder seizoen een nieuw
Praatkruid.

Redactieadres:
Dreef 42 5504 LC Veldhoven
E-mail: paholijslagers@ons
brabantnet.nl
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Andere bossen?
HEINE VAN MAAR

Je hebt zelf vast een jeugdherinnering aan natuur. Iets wat je onbewust is bijgebleven. Bij mij liep ik als klein kind van
een jaar of 6 denk ik in een oud bos met kaarsrechte hoge stammen op een helling. Later begreep ik dat het een spar
renbos op de Vaalserberg is geweest. Ik vond het spannend, gleed uit en was onder de indruk van de enorme bomen.
Veel later ben ik er wel eens terug geweest en dan is het een gewoon oud bos. Maar de herinnering blijft. Ik kijk eigen
lijk altijd naar bos en naar bomen.
Nu weet ik dat zo’n bos met een monocultuur van één soort eigenlijk iets is wat we niet meer willen vanuit onze wens
de biodiversiteit te verhogen. We willen iets anders, maar wat dan? Stel je eens een oerbos voor zoals in Oost-Polen.
Roedels wolven jagen op edelherten. Achter iedere boom kan bij wijze van spreken een beer staan. Alle boomsoorten
staan door elkaar, oud en jong en de bodem is bedekt met een wirwar van omgevallen stammen in alle stadia van af
braak. We hebben dit oerwoud lang geleden ook in ons land gehad. Het laatste is het Beekbergerwoud bij Apeldoorn
geweest. En eigenlijk zouden we het weer terug willen. In de vroege Middeleeuwen bestond het oerwoud uit honderden
jaren oude reusachtige eiken en torenhoge lindenbomen. Wisenten en edelherten liepen er rond. Waar is de verande
ring begonnen? Bewoners hebben hout nodig en beginnen de waardevolste bomen te kappen. Eiken en iepen voor de
bouw van boerderijen en lindes voor het maken van allerlei gebruiksvoorwerpen. Ook is er veel hout nodig om warm te
blijven en brood te bakken. Vanaf de Middeleeuwen ontstaan er open plekken in het oerwoud. In latere eeuwen ver
dwijnt op den duur alle oerwoud om geleidelijk over te gaan in uitgestrekte heidevelden en stuifzandgebieden. Je kent
dit verhaal. Wat er dan nog over is aan bos bestaat nog uit enkele boomsoorten, eik, beuk en berk. De andere boom
soorten zijn verdwenen door hun gebruikswaarde. Vanaf eind 19e eeuw plantte de Heidemij op grote schaal naaldhout
aan. Grove den, larix en douglas.

En daar zit het probleem. We hebben eigenlijk het verkeerde bos. Gelukkig hebben we weer meer bos dan 200 jaar ge
leden, maar de samenstelling is verre van optimaal. Ik bedoel verkeerd vanuit de doelstelling voor hoge biodiversiteit
en vanuit de doelstelling dat een bos veel water moet kunnen vasthouden om verdroging van het bos en de wijde om
geving tegen te gaan. En vanuit de wens dat de Nederlandse bossen veel meer hoogwaardig hout zouden produceren
(timmerhout). Enkele signalen vanuit onze bossen: Het gortdroge jaar dat we achter de rug hebben liet ons zien dat
sommige boomsoorten hun blad verloren. Op de Veluwe begint het ecosysteem gaten te vertonen. Koolmezen krijgen
minder jongen groot, omdat ze geen kalk voor de eieren kunnen vinden. Sperwers, die deels leven van koolmezen ver
dwijnen. De bodem is zuur. Eiken op de Veluwe maar, ook in Brabant beginnen af te sterven.
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Er is een gemeenschappelijke oorzaak die de afgelopen 2 jaar in beeld komt. We hebben de verkeerde boomsoorten in
onze bossen. Bijna alle boomsoorten van onze huidige bossen hebben blad of naalden die zogenaamd zuurstrooisel
achterlaten op de bosbodem. Je herkent zuurstrooisel aan het dikke pakket oud eiken- en beukenblad of naalden dat
maar niet wil verteren. Het levert weinig humus op en zorgt voor verzuring van de bodem. We zijn het gewend maar
het is niet natuurlijk. En door de extra hoeveelheid stikstof uit de lucht van de laatste decennia versterkt het verzuren
de effect. De bodem is uitgeloogd. Het van nature voorkomende aluminium in onze zandbodems krijgt geen tegendruk
van kalk (die is uitgespoeld) en gaat als gif optreden.
Wat kunnen we doen? We weten allemaal dat een monocultuur niet klopt, maar ook gemengd bos in Nederland heeft
vaak een te eenzijdige soortenopbouw. Juist de veelvoorkomende soorten als eik, beuk, berk, grove den, larix en spar
leveren allemaal dit zuurstrooisel. De strooisellaag is in zandgrond maar ongeveer 50 cm dik. De andere soorten die in
ons land in het bos thuishoren, zoals zoete kers, haagbeuk, esdoorn, es, wilg, els, boswilg, vogelkers, iep en ratelpopu
lier leveren zogenaamd rijkstrooisel. Dit strooisel is heel snel verteerd en zorgt voor een rijke en heel dikke humuslaag,
tot 3 meter dik, die bestand is tegen verzuring en werkt als een dikke spons. Boomwortels komen hier tot 3 meter diep
en voorzien de bomen van alle sporenelementen. Verdroging in droge zomers komt niet voor. Het is het natuurlijke
oerbossysteem dat klimaatbestendig is en een hoge biodiversiteit heeft. In 2018 is een onderzoek gedaan in een derge
lijk bos in Oost-Duitsland en daar blijkt op “arme” zandgrond dit type bos te bestaan. Door de heel dikke strooisellaag
van rijkstrooiselsoorten zijn alle benodigde mineralen beschikbaar. Het planten- en dierenleven is er rijk, verdroging is
er niet, dit bos is klimaatbestendig en kan water leveren aan de omgeving in droge tijden.
Natuurbeheerders in Nederland willen sinds kort deze kant op. Het rijke bos dat water levert en waar je alle soorten
ziet die er van nature thuishoren. Met de grote grazers die er thuishoren en een rijke flora en fauna. Bijkomend voor
deel is een gevarieerde en betere houtopbrengst, maar dat duurt natuurlijk nog even. Hoe kunnen we de bosomvor
ming in Nederland aanpakken? Het idee is om overal in groepen in bestaande bossen te gaan bijplanten met rijkstrooi
selsoorten. Bijvoorbeeld met fladderiep (nieuw ontdekte soort in het Groene Woud, die bestand is tegen de iepziekte),
gewone esdoorn, haagbeuk, zoete kers en linde. Als je wil zien hoe dit soort bos eruit ziet dan zijn de hellingbossen in
Zuid-Limburg een goed voorbeeld. Hier staan ongeveer 12 boomsoorten door elkaar heen.
En dan nog iets. Hout slaat veel CO2 op. Zouden we niet meer bos in ons land willen om dit klimaatdoel te helpen? In
één van de klimaattafels in het najaar van 2018 is toename van de oppervlakte bos in ons land besproken. Meer bos
zowel in bestaande als nieuwe natuurgebieden en natuurlijk ook buiten natuurgebieden, dus op huidige landbouw
grond. Een gedachte is om in natuurgebieden minder waardevolle graslanden met geringe ontwikkelmogelijkheid om
te vormen naar bos.
Als klein jochie kon ik nog niet doorhebben dat er zoveel te vertellen is over bos. Maar de indrukken hebben voor mij
ongetwijfeld een kiem gelegd daar in Limburg.
_______________________________________________________________________________

Kinderdoedag
JACQUELINE VAN HEEK

Kinderdoemiddag winter, 27 januari “Winterkoninkjes in
het Heempark””

Als echte vogelaars met een kijker op de buik liepen we
een rondje door het park. We zagen hoog in de boom een
eksternest, een groep ganzen vloog over. Op de Dommel
een wilde eend en meerkoetjes en aan de vetbollen hin
gen koolmeesje en pimpelmeesje te snoepen.
Voor de meesjes in hun eigen tuin konden de kinderen
een pindaketting rijgen.

Het begrip kinderdoemiddag is een beetje achterhaald,
omdat we nu al enige tijd het Heempark voor de kinderen
en hun begeleiders open hebben van 11. 00 tot 16.00 uur.
Het is de hele dag Natuur, maar een vertrouwde naam
gooi je niet zo makkelijk weg.
Voor deze zondag was veel regen voorspeld en bij de
voorbereiding vanaf 10.00 uur regende het al geregeld. We
hebben zo getwijfeld, wat gaan we doen. Voor elven stond
het eerste bezoekertje met opa en oma al voor de poort.
We besloten er voor te gaan, alleen wat kleiner en korter.
De prachtig geschilderde wegwijzer-winterkoninkjes van
karton hebben we dus maar in de tas laten zitten.
De 35 kleine en grote bezoekers luisterden vol spanning
naar het verhaal. Wordt het winterkoninkje de koning der
dieren of niet?

IVN Veldhoven Eindhoven Vessem
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Bunderbos plantenwerkgroep
WIM VAN DER VEN

We hebben nog aan de optie gedacht om met de trein te
gaan. De wandeling begint en eindigt namelijk bij het
treinstation in Bunde. Uiteindelijk hebben we besloten om
met auto’s te gaan. Elf plantenliefhebbers in drie auto’s is
goed te doen.
Op de frisse morgen woensdag 10 april zijn we om 9:00
uur vanaf D’n Aard vertrokken naar Bunde.
Bij het uitstappen zagen we op het gebouw bij de parkeer
plaats een paar roeken rondscharrelen. Een eind verderop
zagen we in hoge bomen de roekennesten. Als planten
kenners denken we eerst aan Maretakken die in Zuid-
Limburg in Populieren voorkomen. Maar in dit geval
waren het duidelijk nesten. Maretakken zijn ronder en je
kunt er gemakkelijker doorheen kijken.

berm zagen we Duinvogelmuur. Deze is bleker dan de Ge
wone vogelmuur en heeft geen of hele kleine kroonblaad
jes. Omdat er ook Gewone vogelmuur bij stond, was het
verschil goed te zien. Bij het oversteken van het spoor
zagen we Kandelaartje, een klein lid van de Steenbreekfa
milie. In het bos, op een natte plek zagen we een ander lid
van die familie: het Paarbladig goudveil. We leerden het
verschil te zien tussen de blaadjes van een Zomereik en
een Wintereik die beiden in het bos voorkomen. Ook von
den we Ruige veldbies, Grote veldbies en Gewone veldbies.
Joke, onze grassen- en zeggenspecialist, was blij met het
Eenbloemig parelgras dat her en der stond te bloeien. Ook
met de Hangende zegge was ze in haar sas.
We hebben de plantjes van Groot heksenkruid gezien. He
laas nog niet bloeiend, want als je de bloempjes met een
loep bekijkt, zie je een prachtig gevormde bloem met
haakvormige haren op het onderstandig vruchtbeginsel.
Gelukkig vonden we een ander mooi plantje dat ook een
genot is om naar te kijken met de loep: Muskuskruid, met
vijf bloemen in een hoofdje met de vorm van een dobbel
steentje. Een bloemetje bovenop en vier opzij. De plaatsen
waar ze groeien, nemen de laatste in grootte af, maar ge
lukkig hebben we er met zijn allen toch een plaatsje bij
gevonden. Het is goed opletten, omdat de bladen van
Muskuskruid, Vingerhelmbloem en Bosanemoon nogal op
elkaar lijken, zodat je goed moet kijken om deze soorten
te benoemen als er nog geen bloemen te zien zijn. Nu, in
het begin van het voorjaar, zijn de plantjes nog goed te
zien, maar over een paar weken, als de bomen volop in
blad zijn, moeten deze planten hun zaad al hebben ge
maakt en kunnen ze weer rusten tot het volgende voor
jaar.

Kandelaartje, foto Wim van der Ven

Na de autorit en met een lange wandeling voor de boeg
(en bovendien was het ons jaarlijks uitje), zijn we begon
nen met een kop koffie, thee of chocolademelk met iets
lekkers er bij. Nadat we dat allemaal op hadden en ieder
een naar de wc was geweest zijn we met de wandeling be
gonnen. Na vijftig meter komen we langs een huis met
een grote voortuin, waarin volop bloemen bloeiden. Som
mige konden we wel een naam geven ondanks dat het ge
cultiveerde planten waren. Zelfs tussen de stoeptegels op
weg naar het bos zien we al verschillende planten. In een
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Groep bij de Molenbeek, foto Harrie Kesseler

Met zo’n lange wandeling was het op een gegeven mo
ment tijd voor de lunch. Iedereen had boterhammen en
drinken meegenomen. Lia was thuis ijverig geweest en
had een paar heerlijke koeken gebakken. Deze werden
uitgestald op een picknickkleed. Een mes en boter erbij.
We konden heerlijk in de zon zitten.

Zomer 2019

We vervolgden onze wandeling en konden constateren dat
het Bunderbos een langgerekt bos is. Opgesloten met een
autosnelweg en vliegveld aan de oostkant, de Maas en het
Julianakanaal aan de westkant, en midden door het bos
een spoorlijn.
Later kwamen we in een nat gebied in de buurt van de
Molenbeek. Daar zagen we weer andere soorten planten.
Slanke sleutelbloem, Gewone dotterbloem, Bittere veld
kers die helaas nog niet bloeide, anders hadden we de
roodpaarse helmknoppen kunnen bewonderen. Het is een
plant van hetzelfde geslacht als de Pinksterbloem, die we
ook gezien hebben. Het Oranjetipje mocht niet ontbreken
en die liet zich dan ook zien. Het Daslook was al duidelijk
te ruiken aan de uiengeur. Gelukkig zagen we ook al een
paar open bloemen. Binnenkort zal dat hele velden witte
bloemen geven. Ook keken we naar de Gevlekte dovenetel
die zo heet, omdat de onderlip van de bloem donkere
vlekken heeft. Bij het spoor groeit de Reuzenpaarden
staart. De sporendragende stengels, maar ook al de ste
riele stengels.

Opendag
vlindertuin
JOSé VAN LIESHOUT

Bezoek onze vlindertuin op zondag 7 juli tussen 14.00 en
16.00 uur, adres Ariespad 5 Veldhoven.
Voor de kinderen is er een kabouterspeurtocht door de
tuin. De KNNV is aanwezig om uitleg te geven over hun
activiteiten. Van Bijenvereniging Ambrosius komt een
imker alles over bijen vertellen.
Ook wordt er weer aandacht besteed aan de actie “steen
eruit plant erin”. Wij hebben een voorbeeldtuin aange
legd. Misschien weet u niet hoe u het moet aanpakken.
Geen nood er lopen een aantal gidsen rond om antwoord
te geven op al uw vragen.

Vlindertuin open tijdens Groei
en Bloei
José van Lieshout
In 2019 vindt de Nationale Tuinweek plaats van 8 t/m 16
juni! Met op 15 en 16 juni het Open Tuinen Weekend. De
Nationale Tuinweek is een evenement van de vereniging
Groei & Bloei.
Onze Jo van Dun vlindertuin doet ook mee met deze tuin
week.
Op 15 en 16 juni is de tuin open voor publiek van 11.00 uur
tot 16.00 uur.
Er zijn gidsen zijn aanwezig om uitleg te geven. Koffie en
thee zijn te verkrijgen tegen een kleine vergoeding.
Bloem van de Eenbes, foto Harrie Kesseler

Wim had beloofd dat we ook nog Eenbes zouden zien,
maar na ruim driekwart van de wandeling hadden we die
nog niet gezien. Wim kende ze wel op een plaats waar je
eerst over een sloot heen moest, maar gelukkig stonden
ze even later ook langs het pad. Bijzondere planten. Een
stengel van 10 à 20 cm met een krans van vier bladen en
vanuit het midden een kort steeltje met daarop de bloem
knop. De knoppen waren nog niet open, dus wij in de
boeken kijken hoe die bloemen er uit zien. Zelfs internet
is er even bij gehaald. Prachtige bloemen. Maar zoals dat
vaker gaat, kom je even later planten tegen die dan wel
bloeien. En dat is dan toch nog mooier dan wat er in de
boeken of op internet staat. Op het laatst zagen we op een
omgevallen Populier de Glanzende houtskoolzwam.
We waren weer terug in Bunde. Daar hebben we nog iets
fris gedronken. Het was half zeven toen we weer in Veld
hoven aankwamen. Het was een mooie dag geweest.

IVN Veldhoven Eindhoven Vessem
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Heempark
Frater Simon
Deltour
UIT: 47 JAAR IVN EINDHOVEN

Op 1 september 1982 kwam naar aanleiding van een brief
van Henk Brinkman van de werkgroep natuurbeheer en
milieubeleid een aantal vrijwilligers bijeen met het doel,
een heempark aan te leggen.
Het waren vertegenwoordigers van het IVN, KNNV en de
gemeente Eindhoven.
Van de gemeente Eindhoven kreeg de groep de locatie in
de Genneper parken toegewezen.
Op 13 november 1982 was de eerste werkdag, het gebied
was een oerwoud. De begroeiing bestond grotendeels uit
riet, grote brandnetel, Canadese guldenroede, braam en
koninginnekruid.
Hoewel elk van deze planten aan de natuur een nuttige
bijdrage leverde, moest er toch een groot deel verdwijnen
om de doelstellingen te bereiken.
Het doel was: het creëren van een aantal landschapstypen
die voorkomen in de Kempen en de Meierij, zoals: een
waterpartij met water en oeverplanten, een moerasge
biedje met een paar veenputten, waar vroeger “ klot” ge
stoken werd voor gebruik in de “ platte buiskachel”, een
elzenbroekbosje, een heideveldje, singels, houtwallen en
droge en natte hooilanden.
Op 10 september 1983 vond de officiële start van de werk
zaamheden plaats in het Milieu Educatie Centrum aan de
Genneperweg. Het park werd vernoemd naar Frater Simon
Deltour, een biologieleraar in Eindhoven. Een kunstmatig
afgesneden meander van de Dommel werd weer aange
legd. Het vochtige hooiland werd afgeplagd en ingezaaid
en de Trompetterloop werd opgeschoond.

Fototentoonstelling 2019
DRé VERHAGEN

In D’n Aard hangen weer de resultaten van een jaar na
denken en fotograferen rond het thema NATUUR IN DE
STAD.
Dit jaar hebben 10 fotografen foto’s ingeleverd! Opnieuw
is in de diversiteit waarop ieder het onderwerp oppakt en
vastlegt te zien, hoeveel fantasie en creativiteit er in onze
afdeling schuilt.
De jurering was dit jaar weer in goede handen bij Bert
Koppers en Rob Ghijssen, leden van fotoclub Luminos uit
Veldhoven.
Er waren 16 mensen bij een opnieuw boeiende bespreking
met veel lof over de kwaliteit van het ingezonden werk.
Met de opbouwende op- en aanmerkingen kunnen we
voor volgend jaar aan nog betere inzendingen werken. Tot
slot kwam het hoge woord er uit: de beste foto is dit jaar
gemaakt door Dré Verhagen (zie voorpagina). De mooiste
serie komt van Harrie Kesseler (zie achterpagina). Beiden
van harte gefeliciteerd!
De foto’s zijn te bewonderen tot oktober. Daarna wordt
weer plaats gemaakt voor de scholententoonstelling.
Maar in 2020 gaan we door met een nieuw thema. We
hebben met alle aanwezigen gekozen voor
SPELINGEN VAN DE NATUUR. Wat je daar al niet bij kunt
bedenken!
Tot slot nog enkele technische zaken.
Wat je in mag zenden: Per deelnemer 3 losse foto’s met
formaat van 20 x 30 cm, een serie van 3 samenhangende
foto’s van 20 x 30 cm en tot slot een reportage van 6 tot
12 foto’s die samen een verhaal vertellen. Deze foto’s zijn
13 x 18 cm.

Een vrijwilligerswerkgroep zorgt momenteel voor het on
derhoud van het gevarieerde park aan de Dommel. In de
kwekerij worden planten gekweekt om later uit te zetten
in de instructieve wilde plantentuin. Ook zijn er zaden en
plantjes te koop van waard- en nectarplanten voor vlin
ders en wilde bijen.
Het heempark organiseert gratis rondleidingen over o.a.:
vogels, de nacht van de vleermuis, landschappen en de
seizoenen. Ook organiseert een kleine groep vijwilligers
4x per jaar de kinder-doe-dagen.
Adres: Genneperweg 145, 5644 RS Eindhoven
Openingstijden: dinsdag, donderdag, zaterdag van
12.00-16.00 uur. woensdag van 9.00-12.00 uur en soms 's
middags de eerste en laatste zondag van de maand.
facebook.com/heemparkeindhoven
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Wandeling
Grote Beek
ANITA LIEBREGTS, ELS VAN DER VOORT

Zondag 31 maart wandelden Anita en Els met 14 geïnte
resseerde mensen op het terrein van landgoed de Grote
Beek. Het terrein kenmerkt zich door de veel verschillende
naaldbomen waaronder de grove den, lariks, douglasspar
maar ook loofbomen zoals de berk, de eik en de beuk. In
1918 werd op dit terrein het Rijks psychiatrisch ziekenhuis
geopend. Pas in 1986 kreeg het de naam de Grote Beek,
het is genoemd naar een smalle beekje de Grote Beek dat
door het terrein stroomt.
Het thema van de middag was : Op zoek naar amfibieën.
Verschillende poelen; de eiland poel, de ns-poel en de
zwembadpoel hebben we bezocht. Vanuit de bermen/oe
vers sprongen volop bruine kikkers rond, groot en klein
formaat, we hebben er één gevangen zodat we ze goed
konden bewonderen. Er werd volop gefotografeerd. We
hebben de eiafzet van de alpenwatersalamander gevonden
en grote larven die vorig jaar geboren zijn. Van de gewo
ne pad hebben we paddensnoeren kunnen zien en van de
bruine kikker kikkerdril. Met een schepnet hebben Anita
en Claudia een kokerjuffer, watermijt, schaatsenrijder en
watervlo uit het water gevist en in een loeppotje laten
zien aan de geïnteresseerden.

Leestip
JANNIE LANDA

In maart 2019 kwam het eerder aangekondigde boek
Bloeiende duinen, van Delta naar Wadden uit. Een grote
groep natuurorganisaties heeft hieraan meegewerkt. Als
je net als ik weg bent van de prachtige Nederlandse dui
nen dan is dit een geweldig cadeau.
Mooi vormgegeven en rijk geïllustreerd. Het boek geeft
inzicht in het ontstaan van de duinen, over de planten die
er voorkomen en geeft verklaringen daarvoor. Naast een
top 100 van planten die we tegen kunnen komen in het
duinlandschap, zijn per duingebied kenmerkende soorten
opgenomen. Veel voorkomende insecten en andere dier
tjes worden genoemd met foto’s erbij. Het formaat boek is
flink, dus niet meteen voor in de rugzak. Als je het bestelt,
kan je een wachtwoord gebruiken, zodat je via je
smartphone wandelingen kunt volgen waar je de kenmer
kende soorten al wandelend zou kunnen zien. De meest
beschreven soorten komen ook elders in Nederland voor,
dus het versterkt, bij mij in ieder geval, ook de kennis
breder dan alleen voor de duinen. Als er meer duinen
freaks zijn die eens een dagje mee willen naar de duinen,
meld je gerust bij mij. Een flinke wandelafstand kunnen
afleggen hoort daar wel bij.
jannielanda1@gmail.com

Naast het uitvoerig bekijken van de waterinsecten was
ook een omgevallen dode boom de juiste plaats voor pis
sebedden, miljoenpoot en duizendpoot, ook de gangen
van de houtworm en boktor waren interessant, zelfs een

poppenbedje werd gevonden onder het schors, een nestje
van een tor.
Volop afgeknaagde sparrenkegels verraadden de aanwe
zigheid van eekhoorns. Verschillende nesten hebben we
ontdekt in de bomen en sommige bezoekers hebben een
eekhoorn gezien op het pad en in de boom. Met de bui
zerd, groene specht, boomklever, koolmezen, ekster en
de roodborst was het concert in het bos compleet.
Het was een geslaagde, gezellige, zonnige publiekswan
deling, met veel interesse onder de bezoekers.

IVN Veldhoven Eindhoven Vessem
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Sprankelsche
bossen

Stand
Coppelmans

MARIAN KESSELER

PAMELA EN CLAUDIA

Op 20 maart jl. zijn we met de plantenwerkgroep gaan
wandelen in de Sprankelsche bossen. Dat is één van de
acht natuurgebiedjes ten zuid-westen van Veldhoven. De
andere gebiedjes zijn: de Dommelbeemden, de Vlasroot
vennen, het Groot Goor, het Oeyenbosch, de Molenvelden,
de Oerlese bossen en Toterfout/ Halfmijl. We hebben de
route gelopen, zoals deze is uitgezet en beschreven door
de padenwerkgroep van het IVN VEV. De lengte is onge
veer 3,5 km.
Het gebied “De Sprankel”, waar de wandeling is gesitu
eerd, is archeologisch gezien erg waardevol. In de vorige
eeuw ontdekte men hier grafheuvels. In vroeger eeuwen
was dit een heidegebied. Toen begin 20e eeuw kunstmest
werd uitgevonden, ging men grote stukken heide ontgin
nen voor de landbouw en op de mindere gronden werden
dennenbossen aangeplant. Het gebied van de Sprankel
werd vanaf de dertiger jaren van de vorige eeuw beplant
met vooral grove den, douglasspar en hemlockspar. Daar
tussen zijn zomereik, berk, tamme kastanje en andere
soorten bomen en struiken geplant of ze zijn aan komen
waaien. Verspreid op het terrein staan de Amerikaanse
eiken, indertijd geplant omdat ze zo mooi en sterk zijn.
Een nadeel is, dat een omgezaagde boom snel weer uit
loopt en de eikels gemakkelijk ontkiemen. Onder de
hoogspanningsleidingen heeft men de grond “geklepeld”
om er weer heidegebied van te maken. (klepelen: grond
met ruige begroeiing fijnmaken)
Tijdens onze wandeling hebben we in totaal 58 soorten
planten gezien. Naast de hierboven reeds vermelde soor
ten, noem ik nog de blauwe bosbes, het boskruiskruid, de
drienerfmuur, de klimopereprijs, de pilzegge, de rankende
helmbloem en de zachte ooievaarsbek. De volledige lijst is
op te vragen bij de plantenwerkgroep.

Hoe stimuleer je mensen tot insectvriendelijk tuinieren?
Vogelvriendelijk als toverwoord bij Operatie Steenbreek
De werkgroep duurzaamheid stond met een stand een
aantal malen bij tuincentrum Coppelmans aan het Son
dervick in Veldhoven. In het kader van Operatie Steen
breek deelden werkgroepleden actief folders uit om men
sen te bewegen tot een insectvriendelijke manier van tui
nieren. Pamela & Claudia hadden voor flink wat folder
materiaal gezorgd. Het woord insect werd tijdens onze
actie zorgvuldig vermeden; vogelvriendelijk was het to
verwoord. Terloops wezen we op de mooie insectenhotels
in onze stand. Goed om te zien dat mensen aandacht had
den voor het verhaal waarom een enkelvoudige bloem
beter is dan een dubbele bloem (want insecten kunnen zo
makkelijker bij de nectar). Veel vragen kregen we over de
‘vervelende’ kraaien en duiven in tuinen. Tja, daar hadden
wij ook niet direct een antwoord op, want deze vogels
hebben ook hun functie. Helaas was het lastig om de
mensen met palmboomjes en andere exotische beplanting
in hun winkelwagen te interesseren. Al met al een ge
slaagde actie die we hopelijk een vervolg kunnen gaan
geven.

Kopij Praatkruid herfst

De uiterlijke inleverdatum voor kopij van het volgende
Praatkruid is 1 september 2019. Wil je zeker weten dat de
kopij geplaatst wordt lever deze dan in voor 15 augustus.
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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Het honderdste kinderfeestje
ETJE HENDRIKX

In de ALV van 2012 hebben we gebrainstormd over de financiën van onze vereniging. Een van de opties om aan wat
extra financiële middelen te komen was kinderfeestjes te gaan organiseren. Gasterij ’t Dorpsgenot had een tijdje er
voor de deuren geopend en ook Christ Schippers had wel oren naar een samenwerking. Zo werd het arrangement gebo
ren: zij verzorgen de catering en wij de activiteit van 2 uur. Bij slecht weer mogen we uitwijken naar binnen.
Lucy en ik gingen aan de slag: voorlopen, bekijken wat je zou kunnen doen met kinderen, opdrachten bedenken,
groepsgrootte en prijs bepalen, website van tekst voorzien enz enz enz. We besluiten ook om niet op het weekend te
draaien, en ook niet twee feestjes op dezelfde dag.
Natuurlijk zorgen we ook voor een cadeau voor de jarige: in het begin was dat een insectenhotel en een zoekkaart. Nu
hebben we een Doeboek of een memoryspel. We verzamelen in de loop van het jaar leuke hebbedingetjes, die we gratis
kunnen krijgen bij bezoekerscentra of van winkeliers, zodat we altijd wat te geven hebben.
Het eerste jaar hebben we twee feestjes gedaan. Daarna ging het snel: in 2013 27 feestjes, in 2014 23 feestjes, 2015 15
feestjes, 2016 15 feestjes, 2017 11 feestjes, 2018 6 feestjes.
17 april 2019 hebben we ons honderdste feestje gedaan.
Met deze activiteit hebben we inmiddels 878 kinderen en 199 ouders bereikt. Omdat de groepjes tamelijk klein zijn,
maximaal 10 kinderen, is het goed mogelijk om informatie over te brengen en de kinderen ook echt wat te vertellen.
Kinderen vertellen zelf trouwens ook graag en dat maakt de aciviteit vaak extra leuk.
De belangrijkste activiteit is het zoeken naar beestjes en diersporen. Met loeppotjes en in de warmere maanden ook
met schepnetjes, gaan we op pad. Kinderen vangen veel en zijn ook moeilijk te stoppen. De twee uur die voor de activi
teit staan zijn zo voorbij. Braakballen uitpluizen wordt ook veel aangevraagd. Wij houden dat echter exclusief voor re
gendagen. Dan kunnen de feestjes altijd doorgaan.
Er zijn 10 kinderen lid geworden van het jeugd IVN in de loop van deze jaren. Dat is natuurlijk een extra leuke bijkom
stigheid.
Kortom: Lucy en ik doen het graag en kunnen er ook nog wel even mee vooruit. Echter: wie mee wil doen is van harte
welkom.

IVN Veldhoven Eindhoven Vessem
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Nachtpauwoog Vogelexcursie
DRé VERHAGEN

HEINE VAN MAAR

Gevonden bij ons huisje in Noord-Frankrijk: de nacht
pauwoog.

Op zaterdag 14 september is er een vogelexcursie. We zul
len de Biesbosch of Zeeland aandoen en veel trekvogels
gaan zien. De excursie is per auto met af een toe een klei
ne 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 Zee
land altijd een stuk kouder is dan in Brabant. Als je mee
wilt graag via de mail opgeven bij mij met daarbij opgave
of je wilt rijden. Opgeven kan tot woensdag 11 septem
ber. heine.vanmaar@planet.nl

Voorkomen
Tamelijk algemeen op heidevelden, droge en matig voch
tige graslanden en soortgelijke biotopen.
Levenswijze
De vlinders vliegen al vrij vroeg in het voorjaar, meestal
vanaf eind april-begin mei tot in juni. Mannetjes vliegen
overdag en 's nachts. Het vrouwtje zit overdag stil in de
bodemvegetatie en scheidt vluchtige sekslokstoffen af. Ze
kunnen daar mannetjes over kilometers afstand mee lok
ken. Het vrouwtje paart maar één keer in haar leven en na
de paring stopt zij met de afscheiding van seksferomonen.
De ovale, bruine eieren worden in ringen om dunne
twijgjes van de voedselplanten gelegd. Het vrouwtje pro
duceert in de paar dagen dat ze leeft – deze vlinders heb
ben geen roltong en eten niet - een aantal legsels.

IVN weekend
JOHAN COUWENBERG

De rupsen ontwikkelen zich op sleedoorn, struikheide,
bramen en andere struik- en kruidachtige planten. In het
begin zijn ze zwart met oranje en leven in groepjes. Later
worden zij steeds lichter en groener met zwarte banden
en roze wratten en verspreiden zij zich over de voedsel
plant(en). De volgroeide rups is groen met zwarte dwars
banden en daarop witte wratten. De rups verpopt tussen
de takken in een flesvormige, vernuftig gebouwde cocon 
met 2 wanden. De buitenste wand vormt een ronde ope
ning, de binnenste wand vormt een ring van kegelvormi
ge borstels. Van binnenuit kunnen de borstels uiteen wor
den gedrukt, maar van buitenaf sluiten zij de ingang her
metisch af als een omgekeerde fuik. Zo kan de vlinder in
het voorjaar moeiteloos uit de cocon kruipen, maar is
de pop goed beschermd tegen vijandelijke indringers.
Bron: soortenbank.nl
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24 mei vertrokken 21 IVN-ers vol enthousiasme naar het
NIVON-huis Krikkenhaar te Overijssel.
Aldaar aangekomen moesten de kamers ingericht worden
volgens de keurig uitgewerkte indeling (1, 2 en 4 persoons
kamers). Ik had geluk met mijn kamergenoot Bob welke
van hetzelfde drankje en de zelfde eindtijd hield.
Riekie, Martien, Tineke en Erik-Jan hadden voor een per
fecte organisatie gezorgd.
Alles was tot in de puntjes verzorgd. Vooral ’s avonds
gingen verhalen los waarbij regelmatig gemeenschappe
lijke herinneringen boven kwamen drijven.
Het programma
Op vrijdag een zeer boeiende lezing over de Doorbraak
door ’n bijzonder gepassioneerde IVN-er.
Op zaterdag een excursie in het dal van de Mosbeek in
Vasse.
Op zondag een wandeling in het gebied van Twickel, een
groot landgoed met kasteel bij Delden.
In het praatkruid van september komt een foto collage
van het weekend.

Zomer1 2019

Mammoetwesp
WIL JANSSEN

Op de regenachtig maandagmiddag van 6 mei 2019 heb
ben de IVN VEV insecten-groepsleden geprepareerde in
secten op naam gebracht. Buiten was het te koud en we
wilden graag oefenen in determineren. Het onderstaande
insect viel op door zijn afmeting en zijn felgele kleur van
zijn kop en de gele banden op zijn onderlijf.
Het insect had 4 vleugels, een wespentaille en was met
zijn 3 cm groter dan een hoornaar!
We wisten dat het exemplaar in 1993 was gevonden in
Frankrijk door Dik Hermes van de KNNV Insecten werk
groep. Maar de naam stond er niet bij, dus dit was een
mooi uitdaging.
Het opzoeken in onze insectenboeken en ook de eerste
verkenning op internet leverde niet gelijk een naam op.
Daarna gingen we zoeken met de kenmerken die we wel
wisten. De Google zoekregel “Hornet large wasp France”
was raak!

We vonden een zeer lijkende foto met de naam Scollid
wasp -Scolliidae. (Dolkwespen.)

De mammoetwesp doet zijn naam eer aan met de titel
grootste wesp van Europa.
Dit vrouwelijk exemplaar was 3 cm, maar de koningin kan
tot 5-6 cm groot worden.
Het mannetje is kleiner. Deze wesp lijkt op een grote, uit
gerekte hommel. Het vrouwtje heeft een geel hoofd, het
mannetje heeft een zwart hoofd. Het lijf is bedekt met
donsachtig haar en is glimmend zwart van kleur. Er zijn
twee gele banden dwars over het achterlijf die soms ver
deeld zijn in vier gele spots. Vrouwtjes hebben kortere
antenne dan de mannetjes.
Het vrouwtje heeft ook grotere kaken die worden gebruikt
om de prooi te grijpen.
De volwassen Mammoet wesp leeft van nectar van bloe
men. Je kan ze op vakantie op de uiachtige bloemen van
look of de artisjokachtige distel vinden. Het vrouwtje jaagt
in dood hout op de Europeseneushoorn larve die ze ver
lamd door een steek, waarna ze een enkel eitje afzet op
de larve. De larve van de wesp eet de keverlarve op, be
halve de huid.

Als de keverlarve is opgegeten maakt de wesplarve een
cocon en gaat daarna verpoppen. De volgende lente kruipt
ze uit de cocon als een volwassen imago. Hierboven zie je
een foto van larve van de Mammoet wesp (kleintje in
midden) op de grote larve van de Neushoornkever.
Wil je ook meer van insecten weten dan ben je welkom
elke maandagmiddag in vlindertuin aan het Ariespad 5 in
Veldhoven van 13:00-15:30 uur .

Dit insect is een vrouwtje van de Mammoetwesp of Mega
scolia maculata flavifrons.
Het is ons gelukt, het insect heeft een naam! Grappig ei
genlijk om te ervaren, dat ik blij word om de naam te vin
den van een insect. Dat maakt deze middagen ook zo leuk.
Samen met elkaar insecten zoeken , vangen en puzzelen
om de naam te vinden. Door het bekijken van zo’n klein
beestje met de loep zie je steeds nieuwe details. Zelfs zo’n
beangstigend insect als een wesp wordt dan een boeiend
wezen.

IVN Veldhoven Eindhoven Vessem
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KNNV
Cursus minivlinders
Woensdag 26 juni, om 20 uur in d'n Aard. Kosten 10 euro, inclusief koffie of thee en vlinderkaart. Aanmelden voor 17
juni via cursussen@eindhoven.knnv.nl. Excursie op 29 of 30 juni in de Vlindertuin te Waalre.
Cursus zoogdieren
5 theorie avonden, op 22 augustus, 5 en 19 september en 3 en 10 oktober. 2 Excursies, waarvan de eerste op 5 septem
ber na de theorieavond (vleermuizen), docent is Jos Marcelissen. Kosten 45 euro voor leden van KNNV en IVN. Aan
melden voor 15 augustus op cursussen@eindhoven.knnv.nl

Publieksactiviteiten IVN
Zaterdag 15 en zondag 16 juni 11.00 - 16.00 uur
Tijdens de Nationale tuinweek is de vlindertuin D'n Aard open voor publiek.
Vrijdag 28 juni, 22:00 - 24:00 uur
Wandeling over de Oirschotse heide op zoek naar nachtzwaluwen en vleermuizen
Verzamelen bij de RK kerk in Wintelre, waar gecarpoold wordt naar de startplek
Zondag 30 juni, 11:00 – 16:00 uur
Kinderdoemiddag over waterdiertjes
Heempark frater Simon Deltour, Genneperweg Eindhoven
Zondag 30 juni, 10:00 – 12:00 uur
Wandeling in de Aanschotse beemden met als thema: zomer
Verzamelen op de parkeerplaat aan het einde van de Toledolaan in Eindhoven
Zondag 7 juli, 14:00 – 16:00 uur
Open dag in de Jo van Dun vlindertuin
Ariespad 5 Veldhoven
Zondag 28 juli, 13:30 – 15:30 uur
Wandeling over de Aerlesche heide
Verzamelen aan het eind van de Gagel in Best
Zondag 25 augustus, 14:00 – 16:00
IVN slootjesdagen, waterdiertjes scheppen
Verzamelen aan het begin van de Vessemsedijk in Veldhoven
Vrijdag 30 augustus, 21:00 – 23:30 uur
Nationale Nachtvlindernacht
Bij “de Bijenberkt”, Berkt 37 Veldhoven
Zondag 1 september, 14:0 – 15:30
Nazomers wandelen in het Eckartse bos
Verzamelen op de parkeerplaats van waterschap de Dommel aan de Oldenbarneveltlaan in Eindhoven
Vrijdag 6 september, 20:00 – 22:00 uur
Met de batdetector op zoek naar vleermuizen, voor kinderen met begeleiding
Verzamelen op de parkeerplaats van zwembad Eikenburg, Aalsterweg 283 Eindhoven
Vooraf aanmelden noodzakelijk
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Wildcamera in
je achtertuin
JOS DE BRUIJN

Het is het jaar van de egel. Leuke beesten, maar waar zit
ten die eigenlijk? In de stad?
Bent u benieuw of deze eter van slakken, rupsen en insec
ten in uw tuin rondloopt? Lees dan verder en reageer op
de oproep!
Onder begeleiding van ecologisch adviesbureau Silvavir
start de gemeente Eindhoven (met ondersteuning van IVN
Veldhoven Eindhoven Vessem en Trefpunt Groen Eindho
ven) gezamenlijk met het burgerwetenschapsproject
'Wildcamera - zoogdieren in de achtertuin'.
In dit project gaan inwoners van Eindhoven met behulp
van wildcamera’s onder begeleiding van lokale vrijwilli
gers gegevens verzamelen over de verspreiding van wilde
zoogdieren in tuinen in en nabij de stad. Vervolgens kan
er worden bepaald hoe tuinen geschikter kunnen worden
ingericht voor zoogdieren (en tuinvogels). Met het project
maken we tuineigenaren bewust dat de inrichting en het
beheer van hun tuin van invloed is op de aantrekkings
kracht voor wilde dieren. Door inwoners actief te betrek
ken bij dit project wordt hun enthousiasme en betrokken
heid voor de natuur in hun directe leefomgeving vergroot
en worden ze mogelijk gestimuleerd om hun tuin natuur
vriendelijker in te richten.
Bewoners met tuinen en tuintjes gezocht in Eindhoven
Wildcamera’s, die op warmte reageren en dus ‘s nachts
werken, maken een foto zodra er een dier voor het oog
van de camera beweegt. Dit is niet alleen leuk, spannend
en leerzaam, het levert ook waardevolle informatie op
over hoe wilde zoogdieren leven. Achtertuinen zijn voor
dieren een soort schuilplaats. Om te achterhalen welke
type tuinen dieren juist aantrekt of afstoot, zijn we op
zoek naar alle verschillende type tuinen. Elke tuin is dus
geschikt voor het plaatsen van een wildcamera.
Op korte termijn hopen we een 40tal bewoners in Eindho
ven te vinden die het leuk lijkt om voor 4 weken een wild
camera in hun tuin te hebben. We hopen op deze manier
40 zeer verschillende tuinen (qua locatie, qua grootte en
qua inrichting) te vinden.

Huishoudelijk
reglement
GERARD LIJTEN

Op inititiatief en naar een voorbeeld van het landelijk IVN
hebben we in november 2018 nieuwe statuten vastgesteld
via een notariële akte. Deze zijn beschikbaar op onze
website (ivn.nl/vev) via het menu “Over ons”. Daarin
worden veel juridische zaken geregeld zoals naam en re
gistratienummer; doelstellingen; rechten, plichten en be
voegdheden van leden, bestuur en algemene ledenverga
dering; en regels over hoe er gestemd moet worden.
Maar daarnaast wilden we, als bestuur, ook een aantal
richtlijnen voor leden vaststellen die niet of onvolledig
zijn afgedekt in de statuten. Dat is mogelijk via een huis
houdelijk reglement (HHR), maar het geldende HHR da
teert nog uit 1996 en is verouderd. Daarom hebben we een
nieuwe versie samengesteld met aanvullende onderwer
pen zoals een taakomschrijving van de werkgroepen, het
Praatkruid, aansprakelijkheid en verzekering, en huisre
gels voor gebruik van D’n Aard.
Het nieuwe HHR is vastgesteld in de algemene ledenver
gadering van 5 februari 2019 en is ook te vinden op onze
website (ivn.nl/vev) via het menu “Over ons”.

Lijkt het u leuk om een maand zo’n camera in uw tuin te
hebben en zo te achterhalen of er bij u egels, marters,
spitsmuizen of andere zoogdieren in de tuin lopen, dan
kunt u een mail sturen naar joep.vanbelkom@silvavir.
com met uw contactgegevens en woonadres. Maak ook uw
kennissen enthousiast hiervoor, ze hoeven geen IVN lid te
zijn om mee te kunnen doen.
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Deze 3 foto's werden op de
fototentoonstelling geko
zen als mooiste serie "Na
tuur in de stad".
De foto's werden gemaakt
door Harrie Kesseler

