Van de voorzitter
Beste IVN-ers,
Allereerst wil ik jullie danken voor het vertrouwen dat
27 maart in mij is uitgesproken. Daarom wil ik in mijn eerste ‘Van
de Voorzitter’ mijn motivatie om deze functie op mij te nemen
en mijn doelstellingen die ik samen met het huidige bestuur wil
bereiken met jullie delen.
Toen mij gevraagd werd om bestuurslid te worden, was mijn eerste
reactie “waarom zou ik dat willen?”. Ik ben het liefst direct mét
en in de natuur bezig. Mijn motivatie om “ja” te zeggen tegen
deze bestuursfunctie is omdat ik het werk dat gedaan wordt en de
belangeloze inzet van een organisatie als de onze belangrijk vind.
Ik wil graag bereiken dat het IVN nog meer bekend is in het dorp en
uitstraalt dat natuur van grote waarde is voor de leefbaarheid van
de huidige en toekomstige generaties.
In deze bestuursperiode van 4 jaar zal ik mijn best doen om er voor
te zorgen dat we kunnen genieten van onze gezamenlijke passie: de
natuur in de breedste zin van het woord. Met als resultaat dat we
onze kennis van de natuur kunnen vergroten en uitdragen.
Maar ook dat we als IVN Nuenen trots kunnen zijn dat we steeds
meer inwoners van Nuenen met de natuur in aanraking brengen:
door lezingen, door cursussen, door wandelingen of door
activiteiten zoals het knotten op zaterdag. Dat we het IVN nog
herkenbaarder en geliefder hebben gemaakt in Nuenen.
Met elkaar maken we het Nuenens IVN! Dit laatste zeg ik uit de
overtuiging dat we alleen met elkaar onze doelstellingen kunnen
waarmaken.
Ik heb er veel zin!
Wil Fortanier
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De juiste contributie
Volgend jaar nieuwe poging.
Zoals de leden die een incasso machtiging hebben afgegeven
hebben kunnen zien, is medio mei de contributie geïnd. Ondanks
verwoede pogingen de daarbij gehanteerde tekst “Contributie
2019” te laten zijn. De tekst is in het eigen administratie systeem
op een viertal plaatsen aangepast, maar helaas kon ook ik als
penningmeester pas bij de afschrijving op de bankrekening zien
dat de tekst nog steeds luidt: Contributie 2017. De opmerkelijke
lezer heeft daarnaast kunnen constateren dat de afgeschreven
bedragen wel gebaseerd zijn op de afgesproken contributie, die in
de Algemene Leden Vergadering maart 2018 was afgesproken.
Ter herinnering de contributiebedragen zoals die vanaf 2019 gelden:
Leden met incasso				
€ 20,-Huisleden met incasso			
€ 5,-Leden zonder incasso				
€ 22,-Huisleden zonder incasso			
€ 5,-Groepsleden					€ 31,50
Natuurlijk worden excuses aangeboden voor de onjuiste tekst bij
de afschrijving van de contributie en de mogelijk daarbij ontstane
misverstanden. Als penningmeester kan ik slechts beloven dat er
naar gestreefd wordt dit misverstand niet te herhalen.
Van deze gelegenheid wil ik tevens gebruik maken om de leden
zonder incasso, die hun contributie nog niet voldaan hebben, op te
roepen dat toch binnen afzienbare tijd te doen.
Ruud Gilin, penningmeester.
Van de redactie.
Een Schrijverke vol met nieuwe namen. De nieuwe bestuursleden
stellen zich voor. Veranderingen van het Bestuur, wijzigingen bij de
werkgroepen: zowel personen als doelstelling zijn veranderd. Een
goede reden om zorgvuldig de achterste binnenkaft te bekijken en
indien nodig de adressen te noteren.
Wat niet gewijzigd is zijn de verslagen over wat gebeurd is en de
plannen over gebeurtenissen in de nabije toekomst.
Paul Dinjens
‘t Schrijverke, Zomer 2019
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GLAZENWASSER
“Ho, Mari, ik moet je wat leuks vertellen. Ik heb gisteren een
vroege glazenwasser gezien”. “Ha Jef, die zijn natuurlijk wel vaker
vroeg op pad, zeker met deze hitte, gewoon bij jou in de straat of
bij het flatgebouw verderop?”. “Nee joh, Mari, zo’n mooie libelle,
hier bij het ven, ik heb het nog opgezocht. Het kan niet anders
zijn dan de vroege glazenwasser”. “Oh, dan snap ik het , het is de
vroege glazenmaker. Een schitterende, vrij grote, bruine libelle met
groene ogen. Een leuke waarneming, Jef”. “Ja Mari en hij had een
kleinere libelle tussen zijn kaken. Ik denk dat het paargedrag was.
Dat hij wel even rauw in zijn geliefde wilde bijten, ha, ha. Machtig
interessant dat leven van libellen.” “Nou Jef, dat is beslist geen
paargedrag. Libellen zijn jagers. Vleeseters en de grotere libellen
vangen vaak kleinere soorten zoals heidelibellen, om ze op te
vreten. Ik heb het al een paar keer gezien dit seizoen, ik meende
dat ik na de maaltijd zelfs nog een boertje hoorde. Maar Jef, dat
paargedrag is wel erg interessant, de meeste libellen vormen een
paringswiel bij de voortplanting. Het mannetje grijpt met zijn
achterlijjfaanhangsels, die samen een soort van tangetje vormen,
het vrouwtje achter de kop. Het wijfje buigt haar lichaam dan naar
voren om een spermapakketje van het mannetje in ontvangst te
nemen. Dat spermapakketje heeft het mannetje dan eerst al zelf
van zijn achterlijf naar een opslagplaats dicht bij het borststuk
gebracht en daar plukt het vrouwtje het weg. De mannetjes zijn
trouwens ook in staat om een spermapakketje van een eerdere Don
Juan bij het vrouwtje te verwijderen voordat ze zelf gaan paren.
De eitjes worden pas bevrucht bij het leggen ervan. De mannetjes
zijn dan ook hard in de weer tot die tijd om concurrenten weg te
jagen. Machtig interessant allemaal, hé Jef, de larven van libellen
zijn trouwens ook echte rovers in het water. Soms vangen ze
zelfs kwakbollen en visjes. Leuk dat je je daarin gaat verdiepen,
Jef”. “Nou Mari, ik denk dat ik switch naar het observeren van
glazenwassers, toch iets overzichtelijker”.

Artikel van Mari de Bijl, oorspronkelijk geplaats in het Eindhovens
Dagblad van maandag 16 juli, 2018
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Mag ik mij voorstellen?
Ik ben Paula van Agt, sinds vele jaren betrokken bij het IVN. Ik
ben begonnen bij “de Stappertjes” toen onze jongste zoon 10
was. Woensdagmiddag, om de twee weken, gingen drie of vier
IVNers met ongeveer 15 kinderen met de fiets op stap. Telkens
een ander gebied en andere aandachtspunten in allerlei mooie
gebieden rondom Nuenen. De kinderen hebben er hopelijk veel
geleerd, ik in ieder geval wel! En ik heb er ook een wandelgroep aan
overgehouden. Net als toen gaan wij op woensdag om de 14 dagen
op stap.
Vanaf die tijd heb ik allerlei cursussen gevolgd. De eerste cursus
was de vogelcursus van Jan van Heeswijk. Er ging een wereld
voor me open. Ook onderwerpen die mij in eerste instantie niet zo
interessant leken bleken heel boeiend. Hoe meer je van iets afweet
hoe interessanter het wordt. Dus volgde ik de cursussen over
mossen, insecten, zoogdieren. De gidsencursus, met onze mentor
Jan Stavorinus was een bijzondere ervaring. Heel leerzaam, en ook
heel gezellig. Ook daar heb ik een wandelgroep aan overgehouden
waarin we proberen onze kennis op peil te houden, steeds nieuwe
dingen te ontdekken en te genieten van de natuur in alle seizoenen.
De laaste jaren ben ik betrokken bij het scholenprogramma.
Samen met Corrie van Wassenaar en Harry Hanny bereiden we
de programma’s voor. Elk jaar vernieuwen we de oorspronkelijke
programma’s die Gofie van de Linden en Wil Fortanier gemaakt
hebben. Ook de bijbehorende boekjes zijn helemaal gereviseerd en
gemoderniseerd door Imra Ruifrok. Alle scholen doen mee en alle
kinderen krijgen de kans om kennis te maken met de natuur.
Verder werk ik graag in de IVN tuin, de Kloosterhof, probeer ik af en
toe te knotten met de knotgroep en ga ik zo veel mogelijk mee met
excursies en natuurlijk ook met het waddenweekend. En nu mag ik
iets nieuws doen, in het bestuur zitten en ook nog secretaris zijn!
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Ook ik stel mij voor
Mijn naam is Dorothé Kuijten (40), geboren en getogen Nuenense.
Sinds 2016 ben ik lid van het IVN, het jaar waarin ik samen met
zeven anderen van onze afdeling startte aan de opleiding tot
natuurgids. In 2018 haalden we met z’n allen de eindstreep en had
Nuenen er in één klap acht nieuwe gidsen bij. Met drie collegagidsen heb ik IVN Kids opgezet en verzorgen we maandelijks een
leuke kinderactiviteit in de Nuenense natuur. Als bestuurslid wil ik
me inzetten op het gebied van pr/communicatie; werk waar ik in
het professionele leven ook mee bezig ben. Onlangs is de nieuwe
Facebookpagina (www.facebook.com/ivnnuenen) al gelanceerd. Ik
hoop samen met de andere mensen die zich met pr bezighouden
binnen de afdeling een bijdrage te kunnen leveren aan de
bekendheid en zichtbaarheid van het IVN in Nuenen en zo nieuwe
doelgroepen aan te spreken. Als relatief nieuw IVN-lid moet ik nog
heel veel mensen leren kennen. Hopelijk ontmoeten we elkaar bij
gelegenheid!

“en ik ben trots op Gijs,
het jongste IVN-lid......”
5
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Verslag van het Vogelweekend op Terschelling 10-12 mei
2019
Vrijdagmorgen 10 mei om 5.15 uur stond de bus bij de kerk in
Nuenen klaar om ons naar Terschelling te brengen. We hadden een
chauffeur die van doorrijden hield. Om 5.30 uur vertrokken we en
binnen drie uren waren we in Harlingen. Genoeg tijd om koffie te
drinken, voor we aan boord van de veerboot gingen.
Op Terschelling aangekomen merkten we dat het behoorlijk fris was,
maar door ervaring wijs geworden hadden de meesten van ons zich
warm aangekleed. Toen we de fiets hadden, vertrokken we richting
de zuidkant van het eiland. Het geluid van de scholeksters (het
typische geluid van de wadden) vergezelde ons. Onderweg zagen we
eidereenden met kleintjes, alle soorten meeuwen en strandlopers.
Op een gegeven moment zagen we enorme hoeveelheden rosse
grutto´s en gewone grutto´s op het wad staan. Het was een
fascinerend gezicht. We konden er niet genoeg van krijgen. We
bleven maar kijken en foto´s maken. Maar inmiddels kregen
sommigen van ons het toch een beetje koud. Toen we onderweg
een restaurantje zagen met een terras in de zon konden we dan ook
geen weerstand bieden en namen een warm drankje met een flink
stuk cranberrytaart. Helemaal opgewarmd reden we weer verder
richting Stayokay. Onderweg hoorden we het prachtige gezang van
de nachtegaal. We stonden een tijdje stil om te luisteren, terwijl
Neske van het geluid een opname maakte op haar telefoon. Op
onze kamer aangekomen wisten we niet wat we zagen. Het uitzicht
was overweldigend, Het hotel lag al dichtbij het wad, maar toen
we uit ons raam keken konden we zo de strandlopers, tureluurs en
zelfs een wulp zien lopen. Na een lekkere maaltijd hebben we nog
een stukje gewandeld om de nachtegaal nog een keer te horen.
Ook´s avonds in bed hebben we de nachtegaal nog een paar keren
beluisterd.
Zaterdag was het prachtig weer, die dag zijn we naar de noordkant
van Terschelling gereden, richting ¨De Boschplaat¨. Onderweg
zagen we een enthousiaste man, die een sprinkhaanrietzanger
gehoord had. Hij legde Wil de plek uit waar hij hem gehoord had.
Om er zeker van te zijn dat wij hem ook zouden horen was de man
naar de plek gereden en wachtte ons op aan de kant van de weg.
Het gezang klonk luid en duidelijk. We zagen hem een eindje van
ons af in een boom zitten en opeens kwam hij heel even vlak voor
onze neus zitten om ons een plezier te doen leek het wel. Het was
magisch. Eenmaal weer op de fiets kwamen we langs een veld met
paarse orchideeën. Bij de Bosplaat aangekomen zijn een aantal
‘t Schrijverke, Zomer 2019
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van ons naar het strand gelopen. Het uitzicht was bijzonder. De
wisselende wolkenluchten, het witte zand en de duinenrij met de
zee op de achtergrond maakten ons even stil. Op de terugweg zijn
we nog een keer langs het wad gereden voor de rosse grutto´s. Ze
stonden er nog steeds, deze keer wel in de zon. Het leverde een
prachtig schouwspel op. We vonden een dode eidereend. Deze werd
door Wilma in een vuilniszak gewikkeld en meegenomen voor Wim.
Na het eten hadden we een gezellige avond, met koffie en gebak.
Het educatieve element ontbrak natuurlijk niet. We kregen vragen
voorgeschoteld over Terschelling en de natuur.
Bij elk antwoord moest het kranten papieren hoedje, dat we
gekregen hadden, op of af naar gelang het antwoord. Erg leuk
gevonden. Paul trakteerde ons allemaal op een drankje omdat hij al
30 jaar mee gaat met de Vogel Weekenden.
Zondag was het weer een zonnige dag, we hebben toen de Westkant
van het eiland bezocht: prachtige gebieden met veel meertjes
en watervogels, de kluut, de tureluur en zelfs de zilverplevier
vertoonden zich aan ons. We hoorden nog een aantal keren de
nachtegaal, en ook de fitis en we zagen nog een kiekendief Bij
Paviljoen van Paal 8 heerlijk gegeten in de zon. Toen werd het
langzamerhand tijd om naar de haven te gaan. Met een beetje meer
kleur op de wangen gingen we terug naar Nuenen. Het was weer
een verrukkelijk weekend.
Femy Koolman
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Bloem en Tuin 2019
Tijdens de Algemene Leden Vergadering eind maart 2019 bracht
Toon Gevers naar voren dat hij van John Geven, de organisator
van Bloem & Tuin, de vraag had gekregen: “is bloem en Tuin
niet geschikt voor het IVN?”. De vraag ging vergezeld van een
uitnodiging om eens koffie te komen drinken bij John.
Tijdens de vergadering werd er nog een commissie samengesteld
bestaande uit Corrie van Wassenaar, Kees Planken, Toon Gevers,
Ton van Waes en Ruud Gilin. Deze lieden hebben een eerste gesprek
gehad met John Geven, waarbij aan de kant van de IVN deelnemers
het gevoel ontstond van “willen wij graag” of “wil de organisatie
ons er ontzettend graag bij hebben”. Tijdens het gesprek was
er een eerste brainstorming waarbij een ieder volop deelnam en
de organisatie aan het IVN een vrijbrief gaf om toch vooral met
ideeën voor een presentatie van het IVN te komen, zonder enige
commerciële betrokkenheid.
De groep heeft zich daarna gefocust op het uitwerken van een
bestaand idee en zich daarbij gericht op de bestaande actualiteit.
Algemeen werd het centrale motto “Nederland zoemt, zoemt u
mee?” van alle kanten van harte ontvangen. Het aanbod van B&T
was om het IVN te helpen met het maken van een aantal banners,
welk aanbod natuurlijk van harte werd ontvangen. Daarom is aan
alle werkgroepen eerst de vraag voorgelegd om met een vijftal
statements aan te geven waarvoor zij staan, met de aanvullende
vraag om met een tweetal foto’s deze statements te onderstrepen.
In een tweede “koffiegesprek” werd het duidelijk dat voor IVN een
plaats wordt voorzien, nabij de vijver die op het terrein aanwezig
is en dat met de twee kramen die beschikbaar worden gesteld
de tentoonstellingsruimte niet ten einde was maar dat er ook
ruimte voor materiaal en activiteiten in het rondom gelegen bos
beschikbaar gesteld wordt.
Na voorbesprekingen waarbij zoveel mogelijk getracht is de
verschillende werkgroepen te betrekken zijn we nu zo ver dat er
voorstellen bij Bloem en Tuin aangeleverd worden waarbij een
banner per werkgroep met een pakkende term en twee foto’s
duidelijk maakt middels welke werkgroepen het IVN Nuenen haar
doelstellingen tracht te bereiken.
De foto’s zijn hoofzakelijk afkomstig van de fotowerkgroep in
overleg met de andere werkgroepen, waarbij naast de relatie met
het onderwerp zeker ook de kwaliteit en de intensiteit (aantal pixels)
een belangrijke rol hebben gespeeld.
Tegelijkertijd zijn er ideeën ontwikkeld om ook voor kinderen iets
‘t Schrijverke, Zomer 2019
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interessants te doen. De belangrijkste “doe” activiteit zal volgens de
huidige gedachtengang zijn om ze zaadbommen te laten maken die
ze mee naar huis kunnen nemen om op min of meer kale plakken
neer te gooien en aldus een natuurlijke begroeiing te laten ontstaan.
Aan de organisatorische kant zal ook de nodige aandacht besteed
moeten worden. Tijdens de openingstijden van de happening
willen we natuurlijk ook een goede bezetting van de kramen
en er om heen hebben. De eerste werving daarvoor tijdens het
waddenweekend heeft al een aantal potentiële kandidaten op
geleverd.
Bloem en Tuin is van 12 tot en met 21 juli 2019 en we willen
proberen dagelijks van 10.00 uur tot 16.00 uur onze activiteit te
bemannen met tenminste twee personen. De organisatie heeft
toegezegd om voor de bemannende leden een passe partout
beschikbaar te stellen en tevens voor een drankje te zorgen. Er is
al een formulier opgesteld waarop liefhebbers kunnen aangeven
wanneer zij beschikbaar zijn en bij wie dat aan te melden. De
formulieren zullen op korte termijn via de coördinatoren worden
verspreid. Tevens is de gedachte om voor personen die daar
behoefte aan hebben een avond vooraf te organiseren om de
algemene kennis op te halen of te verwerven.
Kortom er wordt het IVN Nuenen een unieke kans geboden om
promotie te maken voor de activiteiten van het IVN algemeen, maar
waarbij ook duidelijk gemaakt wordt hoe IVN Nuenen inhoud geeft
aan de realisatie van de doelstellingen.
Schroom dus niet om deel te nemen of Bloem en Tuin te bezoeken.
Ruud Gilin
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57 kinderen van Nederwettense basisschool planten 250
bomen
Op woensdag 20 maart waren alle kinderen van de Basisschool
Sint Jozef uit Nederwetten betrokken bij het planten van ruim 250
bomen. Ook burgemeester Gaillard van Gemeente Son en Breugel
en ZLTO plantten mee.
Een landschap met bloemen, gras en weides
De groepen 3 tot en met 8 stapten op de fiets of in een huifkar
naar Hooijdonk. Langs het kanaal liggen percelen die beheerd
worden door agrarisch ondernemers Marieke en Christian Rovers.
In 2017 wonnen zij de prijsvraag ‘Natuurlijk Ondernemen’ van
Groen Ontwikkelfonds Brabant waardoor zij een aantal percelen van
landbouwgrond naar een landschap met bloemen, gras en weiden
kunnen omturnen. Het plan hiervoor werd geschreven samen met
ZLTO. De kinderen van de Sint Jozef basisschool, waaronder de
vier kinderen van familie Rovers, waren uitgenodigd om hier op
20 maart bomen te planten. En dat gebeurde volop en met veel
enthousiasme. Vrijwilligers van IVN Nuenen hielpen mee. Zo zijn er
zomereik, ruwe berk, lijsterbes, els en meidoorn geplant.
De regenboogboom
Aan het eind van de ochtend werd er op het schoolplein door
alle schoolkinderen samen met Willem Doreleijers (Spinazie
& Spinoza) een Parottia Persica geplant. Deze wordt ook wel
de ‘regenboogboom’ genoemd vanwege de prachtige en rijke
verkleuring van de bladeren in de herfst. Deze boom werd vorig
jaar aangeboden door de ouderraad vanwege de toelating van de
50ste leerling van de school. De kinderen van groep 1 en 2 hadden
mooie versieringen gemaakt. Zo is de omgeving op één dag weer
ruim 250 bomen rijker waar omwonenden en recreanten van kunnen
genieten.
Bovenstaand verslag is door Marieke Wingens opgesteld. Zij is
medewerkster van IVN Brabant, lid van IVN Nuenen en moeder van
2 kinderen op deze basisschool.
Als extra informatie wil ik het volgende toevoegen:
Naast het gewaardeerd initiatief van familie Rovers zijn er plannen
om langs hun bosperceel een struinpad te realiseren in de richting
van Heerendonk/Wettens broek.
Kees Planken
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Foto’s: Esmee Meijs
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PUBLIEKSACTIVITEITEN IVN- NUENEN 3E KWARTAAL 2019
PUBLIEKSWANDELINGEN
Elke woensdag is er een plantenwandeling.
Start: 9.00 uur.
Verzamelen met de fiets bij de Clemenskerk.
Info: Tineke van der Meer, tel. 040-2836846
AUGUSTUS 2019
Zondag 18 augustus
Lange afstandswandeling
“Door de achtertuin van Nuenen”
Op zondag 18 augustus starten we om 10.00 uur vanaf het
parkeerterrein bij Brasserie/Café “de Kruik”, Hoekstraat 52 in
Nederwetten, voor een wandeling van ongeveer 12 kilometer over
bekende en soms onbekende wegen.
Deze wandeling, “Door de achtertuin van Nuenen”, van Agnes Leijen
zal in augustus gepubliceerd worden in De Nuenense Krant”. Tijdens
deze wandeling lopen we door beemdgebied, weilanden, boerenland,
hoog gras, langs beekjes, bruggetjes, en de Dommel, over vaak
onverharde paden en zien mooie vergezichten.
Omdat we soms door hoog gras met allerlei soorten begroeiing
zullen lopen is het raadzaam om een lange broek of regenbroek en
goed wandelschoeisel te dragen. Ook is het raadzaam om drinken
mee te nemen en je te wapenen tegen muggen en teken.
De wandeling begint en eindigt bij Brasserie/Café “De Kruik”
Hoekstraat 52 in Nederwetten. Wij ontmoeten je graag en laten je
met veel plezier genieten en van deze wellicht onbekende stukken in
de eigen omgeving kennisnemen.
Info: Kees Planken
0402421423/0610566487
clplanken@onsneteindhoven.nl
Zondag 11 augustus
Fietstocht door bloeiende heidegebieden
Een fietstocht van ca 45 kilometer door afwisselende landschappen
en 3 verschillende heidegebieden t.w. de Stratumse heide, de
Groote heide en de Strabrechtse heide.
Vertrek: 10.00 uur per fiets vanaf de Kloostertuin.
Info: Kees Planken, 040-2421423
‘t Schrijverke, Zomer 2019
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Maandag 23 september
Lezing “Bomen over bomen”
Het belang van bomen in de natuur staat meestal niet zo centraal.
Onze blik wordt eerder naar bloeiende planten getrokken dan naar
de bloemen in onze bomen.
Pas als er weer eens gekapt is, valt ons de leegte van die plek op.
Echter, bomen zijn van levensbelang. In de klimaatdiscussie zouden
ze best wat meer nadruk mogen hebben. Ze leveren ons de zuurstof
die we allemaal nodig hebben en ze vangen CO2 weg. Daarnaast is
de temperatuur in gebieden waar voldoende bomen staan ook iets
lager. En denk eens aan de steeds maar toenemende kap in onze
regenwouden….
Bomen vormen met andere planten, insecten, schimmels, mossen
en vogels een groot samenhangend geheel, ze zijn afhankelijk van
elkaar! Tijdens de lezing komt dit aan bod, evenals de bloei van
bomen, hun vruchten en tal van volksverhalen over bomen.
Het eerste deel van de lezing wordt verzorgd door Tinus de Gouw
en die gaat o.m. in op de soorten bomen in Nederland, op de
groei van de boom (hoe meet je dat?) en op de samenhang met
andere planten en dieren. Het tweede deel wordt verzorgd door
Leo Schutter en die zal aan de hand van mooie foto’s van bomen,
vertellen van die boom maar heeft ook bijzondere verhalen over die
boom.

Foto; Leo Schutter
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Leo Schutter en Tinus de Gouw kregen tijdens hun gidsenwerk
steeds meer belangstelling voor bomen. En omdat het IVN Geldrop
nog geen werkgroep voor bomen had was het voor hen een
uitdaging daar wat aan te gaan doen. Samen met Lucy van de Berg
richtten zij eind 2017 de bomenwerkgroep op en die is inmiddels is
actief met organiseren van wandelingen, lezingen, overleg met de
gemeente etc.

Plaats: IVN ruimte in Het Klooster, Park 1 Nuenen
De toegang is gratis doch de ruimte is beperkt tot 50 personen
Aanvangstijd: 20.00 uur
Info: Kees Planken, 040-2421423/0610566487
Website: www.ivn.nl/nuenen

Grote gele kwik in het (Kleine) Dommeldal
De vogelwerkgroep heeft in maart een negental nestkasten
gehangen onder bruggen en langs oevers van de Kleine Dommel
en de Dommel. Een kast hangt vlakbij de vistrap achter de Collse
Watermolen, een kast hangt onder de brug achter de Collse
watermolen, een kast hangt stroomopwaarts bij de Opwettense
Molen en een kast hangt stroomafwaarts aan de stuw bij de
Opwettense Molen. Bij de brug in het Eckartse Bos hangt een kast
aan het hek. Verder hangt er een onder de Smits van Ooijenbrug
en hangt er een vlakbij de brug aan de Soeterbeekseweg. Bij de
Piet Renders brug in Nederwetten hangt nummer acht en aan
de vistrap bij de Hooijdonkse watermolen hangt de negende
kast. In de kast onder de Smits van Ooijenbrug hebben we
nu voor de tweede keer jonge grote gele kwikken gezien. In
het hele gebied nemen we met regelmaat grote gele kwikken
waar dus in een volgend broedseizoen verwachten we in meer
kasten broedresultaat. Met dit eerste broedresultaat zijn we al
zeer content. Als je concrete broedresultaten ziet bij een van
de andere kasten dan kun je dit melden bij Remy Luijten op
telefoonnummer 06-30773734.
‘t Schrijverke, Zomer 2019
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De Ledendag IVN Nuenen 2019
De Ledendag wordt dit jaar in natuurgebied de Heuvelrug gehouden.
Op zaterdag 5 oktober zullen we per auto naar Amerongen rijden
vanaf de kerk in Nuenen. Uiteraard gaan we met het minimaal
noodzakelijke aantal auto’s en de kosten worden gedeeld door het
aantal inzittenden t.w. 20 cent per kilometer. Dus bij een aantal
van 4 mensen per auto betekent dat een bijdrage van 5 cent per
inzittende per kilometer.
In Amerongen aangekomen drinken we eerst een kop koffie of thee
met een lekkernij, aangeboden door ons IVN.
Intussen zal de gastheer van vandaag, Leendert van de Velden,
ons voorbereiden op de wandeling door het beoogde natuurgebied
die wordt geleid door gidsen van IVN Heuvelrug. Verdere details
zijn op dit moment nog niet bekend maar wel dat we na de lunch
de gelegenheid krijgen om een cultuur- historische wandeling door
Amerongen en omgeving te maken.
Deze lunch gebruiken we in café restaurant “Buitenlust” en bestaat
uit soep, diverse soorten brood, beleg, salades, fruit, jus d’orange,
melk, karnemelk, koffie en thee.
Dit middagmaal kost € 15,50 en u wordt verzocht dit bedrag vooraf
over te maken aan de penningmeester op bankrekeningnr. NL97
RABO 0109120108, o.v.v. Ledendag 2019.
Als u interesse heeft om deel te nemen aan deze ledendag dan zou
ik onderstaande gegevens graag uiterlijk 15 september van u willen
ontvangen op mijn e-mail adres: clplanken@onsneteindhoven.nl
Naam:						
Aantal deelnemers:				
Wilt u met eigen auto rijden?			
Zo ja, hoeveel personen kunnen meerijden?
Heeft u specifieke wensen bij de maaltijd zoals
vegetarisch, glutenvrij, of een andere wens:				
Met vriendelijke groet,
Kees Planken
Tel. 2421423/0610566487
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NGO reünie
Op zaterdag 13 april jl. werd de reünie van de Natuur Gidsen
Opleiding (NGO) in Nuenen gehouden. De organisatie was in handen
van de projectgroep Vaarle-Schoutse Vennen.
Het was een frisse, maar zonovergoten ochtend. De aanwezige
cursisten die in juni 2018 hun diploma hadden behaald en het
begeleidende cursusteam genoten van een mooie wandeling door
ons Nuenens Broek. Om 9 uur werd gestart bij de Weverkeshof.
De wandeling ging langs de nieuwe ijsbaan richting het Broek. Na
bestudering van de afbeeldingen op de betonnen banken werd bij de
paddenpoel even gepauzeerd. Daarna ging de wandeling verder over
de Houtrijtdreef naar de achterste poel. Struinend en over de paden
ging de wandeling door het Broek richting het stukje Broek achter
Lissevoort. Klauterend over de omgevallen bomen genoot iedereen
van dit prachtige stukje natuur. Langs het oude ijsbaantje en achter
de molen langs kwamen we weer bij de Weverkeshof.
Onder het genot van een kom soep, koffie, thee en de eigen
boterhammen werd volop bijgepraat. Men is op de meest
uiteenlopende manieren bezig bij het eigen IVN. Door de verhalen
worden anderen op ideeën gebracht en er wordt binnen de groep
ook volop samengewerkt zoals in de bomenwerkgroep, het volgen
van cursussen en het plannen van wandelingen. Individueel zijn
afspraken gemaakt om samen onbekende natuurgebieden te
verkennen. De voormalige cursisten uit Laarbeek, Geldrop, Heeze,
Nuenen, Helmond en Asten-Someren hebben tijdens de opleiding
nauw samengewerkt. Doordat men elkaar kent zijn de lijnen kort.
Bij het afscheid werden er al plannen gemaakt voor een volgende
reünie!
Met dank aan de vrijwilligers van de Weverkeshof voor de
gastvrijheid, waardoor deze geslaagde ochtend mogelijk werd
gemaat.
Kees, Remy, Theo en Tineke.
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Gidsenwandeling Best 2 juni 2019
Op zondagmorgen 20juni vertrokken we met 10 gidsen naar
het Groene Woud in Best. Het Groene Woud ligt in de driehoek
Eindhoven, Tilburg en den Bosch. Op het kaartje staat aangegeven
dat Son wel in de driehoek valt en Nuenen niet. Al zijn het wel de
zelfde landschappen welke we tegenkomen. Dieren en insecten
houden deze grens natuurlijk niet aan.
We werden ontvangen door 4 gidsen van IVN Best, deze hebben
een route uitgezet van ongeveer 2 uur. Met een grote kans dat we
edelherten zouden tegenkomen. Enkele jaren geleden zij er 13
uitgezet met succes. Ieder jaar een aantal jongen geboren zodat het
bestand nu verdubbeld is.
Het groene viaduct is zeer belangrijk om aan de andere kant van
de verkeersweg te komen. Volgens de gegevens wordt het viaduct
regelmatig gebruikt door dieren en insecten.
Wij liepen intussen in de buurt van dit viaduct maar hadden nog
geen edelhert gezien. Wel op verschillende plekken hebben we
de sporen gevonden. Onze gids had gelukkig wel hele mooie
platen bij zich van edelherten en vertelde er een passend verhaal
bij. Aangezien het om 11 uur al behoorlijk warm was, zullen de
edelherten wel ergens in de schaduw hebben liggen te herkauwen.
In de lucht zagen we op korte afstand 2 buizerds die een havik
achterna zaten. Ook ontdekten we het nest van de grote bonte
specht die haar jongen kwam voeren. Ook vonden we restanten van
een mol die opgepeuzeld werd door een aantal doodgravertjes.
Ook dit is een mooi landschap om nog eens op terug te komen en
een mooie wandeling te maken.
Routes en verdere gegevens kunnen we vinden op de site van IVN
Best.
Alles bij elkaar was het een leuke morgen en we hebben weer
ervaringen uitgewisseld.
Wim van de Vossenberg
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Deltaplan Biodiversititeitsherstel
Inleiding
Dat het slecht gaat met de insecten en de bodem - “met de
bloemetjes, de bijtjes en de vogels in het veld” - hoef ik, denk ik,
hier niet uit te leggen.
Alarmerende resultaten van onderzoeken, berichten in de media,
rapporten en plannen van natuurorganisaties, bijna elke dag is er
wel iets in het nieuws.
Het Deltaplan Biodiversiteit werd 19 december 2018 gepresenteerd
en het viel me op omdat het handvatten lijkt te bieden om de natuur
te verbeteren en natuurplannen te beoordelen. Door Joop Kerssen
(MileuWerkGroep) en Regina Oors (werkgroepBijenVlinder) werd ik
er ook op gewezen. Daarom dit artikel.
Het Deltaplan
19 December 2018 presenteerde een breed scala van
landbouw-, natuur- en milieuorganisaties het rapport Deltaplan
Biodiversiteitsherstel. Tot de 16 (nu al 19) ondertekenaars
behoren o.a. LTO, BoerenNatuur, Natuur en Milieu Federaties,
Natuurmonumenten, WNF, Vlinderstichting, Naturalis Biodiversity
Center en Rabobank. Zij noemen zich de kwartiermakers en roepen
andere organisaties op zich aan te sluiten: Samen moeten wij het
doen, is hun uitgangspunt.
De ondertitel van het Deltaplan:
In actie voor een rijker Nederland			
		
Samen voor Biodiversiteit.
De inzet is om tot een rijkere biodiversiteit van bodem-, planten- en
insectenleven te komen en ook de flora en fauna van het boerenland
te verbeteren.
De kwartiermakers zien 5 factoren om tot succes te komen:
- Draagvlak en gedeelde waarden bij alle deelnemers
- Ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen
- Coherente wetgeving
- Kennis, innovatie en educatie
- Samenwerking op gebiedsniveau
Zij delen een provincie, regio of gemeente in 3 gebieden:
-1.Agrarische gebieden
-2.Natuurgebieden
-3.Openbare ruimte: bebouwde kom, infrastructuur zoals bermen,
stroken grond langs waterwegen, industrieterreinen
‘t Schrijverke, Zomer 2019
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Voor elk van deze drie gebieden zijn er andere belanghebbenden en
andere moeilijkheden, mogelijkheden en kansen een betere groene
ruimte te creëren.
Denken vanuit het belang van flora en fauna en gezamenlijk
durven dromen is essentieel. Succes is alleen mogelijk als er een
brede samenwerking is van alle bij een plan betrokken partijen op
gebiedsniveau.
Uitgangspunt van het Deltaplan om het resultaat van een project te
beoordelen is heel simpel: “Laten we het gebied beter achter dan
het was voor de ingreep?”. Met beter wordt bedoeld: gunstigere
kansen voor herstel van biodiversiteit?
Criteria om het resultaat te beoordelen zijn in ontwikkeling. De
kwartiermakers zijn in hun organisaties en projecten bezig Kritische
Prestatie Indicatoren (KPI’s) voor een Biodiversiteitsmonitor op te
stellen. Monitoring van effecten van ingrepen ter bevordering van
biodiversiteit gaat uit van 3 schaalniveaus:
- Effect op nationaal of provinciaal niveau
- Effect op gebiedsniveau: samenwerkende grondgebruikers,
natuurgebied, openbare ruimte van een gemeente
- Effect van wat de individuele grondgebruiker doet
Ik heb onderstaande figuur uit het Deltaplan toegevoegd ter
verduidelijking.
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Het Deltaplan heeft o.a. de ambitie dat er in 2021 KPI’s voor
Biodiversiteitsmonitoring voor natuurterreinbeheerders zijn
ontwikkeld.
In 2019 starten 25 beheerseenheden van Natuurmonumenten met
een landbouwscan samen met boeren om actief op zoek te gaan
naar initiatieven en kansen om de doelstellingen van het Deltaplan
in praktijk te brengen.
Gemeten worden prestaties, waar de grondgebruikers zelf invloed
op kunnen uitoefenen. In de melkveehouderij wordt al met deze
Monitoring gewerkt.
Een voorbeeld is: Het percentage kruidenrijk grasland dat een
boer heeft, wordt gemeten en niet hoeveel weidevogels er op zijn
weilanden nestelen. Je meet dus niet het resultaat voor de natuur
maar het resultaat van de prestatie van de boer.
Als ik het bovenstaande voorbeeld toepas op de openbare ruimte:
Je beoordeelt de prestaties van een gemeente door te kijken: welk
percentage van gras in gemeentebermen en openbaar groen
is kruiden- en bloemrijk gras?
Je meet niet hoeveel wilde bijen of andere insecten er vliegen, of
welke planten er staan om te beoordelen of een gemeente zich
voldoende inzet voor biodiversiteitsherstel.
In het Deltaplan wordt een verschillende aanpak - werkroutes
genoemd - beschreven voor landbouw, natuur en openbare ruimte.
Bijvoorbeeld: Bedreigde soorten vind je voornamelijk in
natuurgebieden.
In natuurgebieden is bevorderen van lokale biodiversiteit belangrijk
voor soorten die aan dit specifieke biotoop gebonden zijn. Als het
resultaat goed is nemen de aantallen van alle soorten toe, maar de
aantallen van bijzondere soorten nemen meer toe in verhouding
tot de algemene soorten. Een voorbeeld: Biodiversiteitsherstel in
het Nuenens Broek is meer geslaagd als het aantal bosrietzangers
meer toeneemt dan de algemenere soorten zoals bijvoorbeeld
winterkoning of tjiftjaf.
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“Het Deltaplan biedt boeren en burgers, gemeenten en provincies,
natuurbeheerders en natuurorganisaties een kans om niet te
somberen, maar te herstellen”, aldus het artikel in de NRC op 20
december 2018.
k hoop dat je geïnteresseerd bent geraakt en meer wilt lezen. Het
Deltaplan biodiversiteit is te vinden en te downloaden op:
www.samenvoorbiodiversiteit.nl
Wat kunnen we als IVN bijdragen aan biodiversiteit in Nuenen?
IVN staat voor natuureducatie en Duurzaamheid. Mensen in contact
brengen met “de natuur in eigen omgeving” is onze belangrijkste
doel. Natuurbehoud en Biodiversiteit van die natuur is nodig. Ons als
IVN inzetten voor Biodiversiteit raakt daarmee voor mij aan de kern
van de doelstelling en de visie van het IVN.
Ik hoop met dit artikel een aanzet te geven om binnen het IVN de
discussie over biodiversiteit en biodiversiteitsherstel op de agenda te
zetten.
Reacties en aanvullingen bij mij of in ‘t Schrijverke zijn welkom.
elliekok123@gmail.com
Trainingsaanbod voor IVN’ers
IVN Brabant organiseert jaarlijks een aantal (meestal gratis)
trainingen en bijscholingen voor onze IVN-leden. Dit jaar zijn jullie
nog welkom voor:
10 september: uitwisseling en bijscholing
communicatievrijwilligers (ook mogelijk op 3 juli in Horst en op 29
augustus in Sweikhuizen)
13 september en 25 oktober: Training Natuur doet je Goed
voor IVN-ers uit Brabant die als mantelzorger of als vrijwilliger
dementerende ouderen begeleiden.
21 september: Workshop IVN Routes app
26 oktober: Workshop Storytelling
12 okt/ 9 nov/ 14 dec: diverse workshops Visueel werken
Op www.ivn.nl/trainingen vind je meer informatie en mogelijkheid
tot aanmelden
of neem contact met ons op via brabant@ivn.nl
of per telefoon via 088-500 31 10.
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Activiteiten in de Kloosterhof
Foto’s: Hennie Guns
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