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Info
IVN (instituut voor natuureducatie en duurzaamheid) is een landelijke vereniging die in 1960 is opgericht met
als doel het bevorderen van het natuur- en milieubesef, door middel van educatieve activiteiten. Hiertoe wil
het IVN met u de natuur ingaan om door kijken, luisteren, ontdekken en genieten tot meer kennis en begrip
te komen van deze natuur, waar wij zelf ook deel van uitmaken. Het IVN bestaat uit een aantal plaatselijke
afdelingen, die op hun eigen manier deze doelstelling nastreven, daarbij inspelend op de plaatselijke mo
gelijkheden. In Asten en Someren bestaat de afdeling sinds 1963.
Wilt u graag lid worden van het IVN Asten-Someren dan kunt u zich aanmelden via:
leden@ivnastensomeren.nl
Lidmaatschapskosten:
Landelijke leden
Donateurs
Huisgenootleden
Jeugdleden
Scholen

€ 26,00 per jaar
€ 20,00 per jaar
€ 10,00 per jaar
€ 16,00 per jaar
€ 65,00 per jaar

IBAN rek.nr. NL41 RABO 0103615784 t.n.v. IVN Asten-Someren KvK nr. 40238439
IVN gebouw De Stulp, Ostaderstraat 30, 5721 WC Asten 0493-696986
Email: info@ivnastensomeren.nl
Website: www.ivnastensomeren.nl
Redactieadres: info@meertintengroen.nl
De Schreever is een uitgave van het IVN Asten-Someren en verschijnt 4x per jaar. De redactie behoudt zich
het recht voor om artikelen in te korten of te wijzigen.
Maandelijks verschijnt er een digitale nieuwsbrief met actuele informatie. U kunt zich hiervoor aanmelden via
onze website: www.ivnastensomeren.nl
Omslagfoto: de heer A. Lossie

Kopij winternummer 2019
De volgende editie van De Schreever verschijnt
in december 2019. Kopij voor dit nummer kunt
u mailen naar info@meertintengroen.nl en wel
tot uiterlijk 15 november 2019. We willen u erop
attenderen dat tekst en foto’s in aparte bestanden
moeten worden aangeleverd. Foto’s moeten vol
doende scherp zijn anders kunnen we ze helaas
niet gebruiken.
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IVN Asten - Someren

Voorwoord
Deze zomer betekende een herhaling van zetten. Evenals
vorig jaar was het heet en droog. In de Peel ligt bij de
Peelvenen het kienhout zo goed als droog en zijn allerlei
sporen van vroegere vervening tevoorschijn gekomen.
Intussen zijn er hier plannen ontwikkeld om tot de bouw van
een nieuwe uitkijktoren te komen. Dat zou mooi zijn. De Peel
is nl. van oorsprong een uitgestrekt, open gebied en via
een uitkijktoren heeft men hierover een prachtig en weids
uitzicht. Verderop vindt u dienaangaande meer informatie.
In de ‘Groene Weetjes’ leest U dat men bij de renovatie van
huize Bartholomeus nagelaten heeft om voor huisvesting
voor gierzwaluwen te zorgen. Dit was wel beloofd. Zo zie je
dat ons IVN kritisch naar allerlei zaken en ontwikkelingen
moet blijven kijken.
Iemand die, wat dit betreft, al jaren de vinger aan de pols
houdt, is Riet Harel. Nu vindt ze het echter tijd om pas op
de plaats te maken. Hopelijk dat anderen het stokje van
haar overnemen.
In deze Schreever voorts een terugblik op zowel de ledenreis
naar Zuid-Limburg als wel op de ledenactiviteit. Tevens een
vooruitblik op de op stapel staande activiteiten zoals de
jaarlijkse paddenstoelenwandeling, de Nacht van de
nacht en de evacuatiewandeling.
Door deze aflevering van de Schreever bladerend valt op
dat dit nummer hoofdzakelijk gevuld is met bijdragen van
het bestuur en de redactie. Al met al een te wankele basis
voor ons verenigingsblad. Letwel de Schreever is er niet
alleen voor maar vooral ook door de leden. Via de Schree
ver treden we als vereniging naar buiten, maken we recla
me voor onszelf. Het blad fungeert als een visitekaartje.
Daarom is het belangrijk dat er regelmatig allerlei kopij
wordt aangeboden.
Op die manier krijgen we ook een indruk van waar de di
verse werkgroepen mee bezig zijn. Dus werkgroep-coördi
natoren stel binnen je club iemand aan die over jullie acti
viteiten via de Schreever verslag doet aan de andere leden
van onze vereniging.
Kopij op persoonlijke titel is natuurlijk ook altijd welkom.
Tot de volgende keer bij een hopelijk goed gevulde editie.
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Van de voorzitter
Wim Steenbakkers
De zomer ligt achter ons, de herfst ontplooit zich met
haar kleurenpracht. Menigeen hoopt op mooi nazo
merweer om al fietsend of wandelend van de natuur
te kunnen genieten.
Genieten van het mooie weer konden we ook gedu
rende de achter ons liggende zomer. Veel mooi en
warm weer, veel te warm zelfs gedurende de periode
met temperaturen rond de 40 graden. Maar ook weer
weinig regen; veel te weinig in onze regio. Nu voor het
tweede jaar op rij. Meest zichtbare gevolgen zijn de
opgedroogde vennen op de heide en een nagenoeg
droogstaande Peel. Van het Beuven rest nog slechts
een ondiepe plas. Eind augustus gaf een meetpunt
op de zandgrond in Someren een grondwaterstand
aan van 170 cm onder normaal peil en een meetpunt
nabij de Peel van bijna 1 meter beneden peil.
Vanuit het belang van de natuur zijn we dus meer
gebaat bij een zeer nat najaar (en winter)!
Extreme hitte, droogte, stortbuien, een stortvloed aan
waarschuwingscodes voor ‘gevaarlijk’ weer, proces
sierupsen, tijgermuggen, horrorwespen, afstervende
naaldbomen. We moeten ook nog van het gas én
van het vlees af. De klimaatverandering zit intussen
bij eenieder tussen de oren.
Voeg hieraan toe het niet door kunnen gaan van
projecten en gewenste uitbreidingen van (agra
rische) bedrijven omdat ze strijdig zijn met de Europe
se natuurbeschermingsregels vanwege het veroorza
ken van te veel stikstof in het milieu. Je vraagt je af
wat de toekomst ons brengt.
Onder invloed van al dit natuur gerelateerde nieuws
neemt de belangstelling voor de natuur toe. Mensen
beseffen dat er iets aan de hand is. Ze raken bezorgd
en willen meer weten. Als IVN spelen we hierbij een
belangrijke rol. Met onze educatie- en natuuractivitei
ten kunnen we de mensen op een laagdrempelige
en zeer directe wijze kennis laten maken met de na
tuur en de ontwikkelingen daarvan.
Ons programma voor de basisscholen, de herfstacti
viteiten, de lezingen en cursussen, de werkgroepac
tiviteiten, ze bieden voor jong en oud een prima ge
legenheid meer kennis op te doen en de natuur te
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beleven. En gelukkig beschikken we over een grote
club vrijwilligers en deskundigen die vol plezier en
enthousiasme invulling geven aan deze programma’s!

Groene Weetjes
Het bestuur
Natuur in het dorp.
De gemeenten Asten en Someren kunnen deelne
men aan een project van de provincie met als doel
de biodiversiteit in de dorpskernen te verbeteren. Het
project stelt daarbij een subsidiebedrag beschik
baar. De organisatie ligt in handen van een extern
bureau.Beide gemeenten hebben het IVN gevraagd
in het project te participeren en kennis en ervaring in
te brengen. Hierop hebben we natuurlijk positief ge
reageerd.
Gierzwaluwen
Bij de sloop van het Bartholomeuspand in Asten zijn in weerwil van de gemaakte afspraken- de nesten van
een kolonie gierzwaluwen verstoord. Gebleken is dat
in het inmiddels herbouwde deel van het pand geen
nieuwe nestgelegenheid is aangebracht. Daarom
heeft het IVN aan het college van B&W gevraagd er
op toe te zien dat bij de herbouw van het resterende
deel van het pand de voorzieningen alsnog worden
aangebracht.
Goed jaar voor de steenuilen.
Uit de controle van de nestkasten van steenuilen is
gebleken dat het aantal jonge uiltjes per nest dit jaar
boven het gemiddelde lag. Blijkbaar was er voldoen
de voedsel (vooral veldmuizen) voor de ouders te
vinden.
Droogte maakt het verleden zichtbaar.
Door de lage waterstand in de Peel komt op verschil
lende plaatsen het verleden weer zichtbaar aan de
oppervlakte. Hier en daar zie je gestoken turf of
veenputten die zich aftekenen. Zeer opvallend zijn de
‘peelpuisten’, oude boomstronken die in het zure
peelwater niet zijn verteerd maar nu boven het reste
rende water weer zichtbaar worden.

Nieuwe uitkijktoren in de Peel?
Het Nationaal Park De Groote Peel is toe aan een
nieuwe uitkijktoren. De oude toren was onveilig en is
afgebroken. Er zijn plannen gesmeed om aan de
rolstoelvriendelijke route een nieuwe uitkijktoren van
5 meter hoog te bouwen die ook (deels) rolstoelvrien
delijk wordt. Hoe fraai is het dat ook bezoekers met
een (fysieke) beperking zo op hoogte natuur en uit
zicht kunnen beleven?
Door een uitkijktoren kan de weidsheid van het
landschap, één van de karakteristieke eigenschap
pen van De Groote Peel, optimaal beleefd worden.
Op de toren komen ook informatiepanelen met uitleg
over de zichtlocaties.
De kosten voor de bouw van deze nieuwe uitkijktoren
bedragen € 75.000. Met behulp van bedrijven, fond
sen, provincie en gemeenten hopen we € 70.000 op
te halen. Maar ook aan particulieren wordt gevraagd
een steentje bij te dragen en rekent men op een
bedrag van € 5.000 via crowdfunding te realiseren. Als
je als donateur een donatie doet van € 50 dan neemt
de boswachter je mee op een avondwandeling en
krijg je na afloop een drankje aangeboden in de
Peelboerderij. Meer informatie vind je op www.buiten
fonds.nl.

Riet doet een stapje terug
We besteden in dit blad niet vaak aandacht aan het
terugtreden van iemand uit een werkgroep. Voor Riet
Harel maken we graag een welverdiende uitzonde
ring. Deze zomer gaf Riet, lid van de werkgroep Natuur
en Milieu, ook wel bekend als de Denktank, aan te
stoppen met het bijwonen van het overleg.
Zo ongeveer vanaf het begin, bijna 25 jaar geleden,
was Riet betrokken bij de werkgroep. Zeer actief be
trokken, zowel bij de werkgroep als bij het IVN in het
algemeen. Riet beschikt over veel (natuur) kennis,
een ijzeren geheugen, een groot archief, een uitge
breid natuurnetwerk en veel vasthoudendheid.
Bodem, flora en cultuurhistorie hebben haar bijzon
dere aandacht. Riet signaleerde en beoordeelde
vervolgens allerlei plannen en ontwikkelingen, vooral
in Someren. Daarbij plaatste ze vaak kanttekeningen
in relatie tot natuur, cultuurhistorie en duurzaamheid.
Kanttekeningen waaraan je in eerste instantie nog

niet had gedacht. Over haar denkbeelden en voor
stellen ging ze vervolgens in discussie met de werk
groep, de gemeente of met initiatiefnemers. Vaak ook
was ze namens het IVN betrokken bij overleg over
allerlei ontwikkelingen zoals over het beheer van het
Beuven en het gebied Heihorsten.
Riet stond voor haar opvattingen en was daarin
vasthoudend. Ze beschikte altijd wel over een rapport
of over artikelen van deskundigen om haar mening
te onderbouwen. Ze schroomde niet haar opvatting
scherp neer te zetten hetgeen niet iedereen haar in
dank zal hebben afgenomen. Maar vaak leidden
haar opvattingen tot bijstelling van plannen of wer
den ideeën -op den duur- uitgevoerd. Zo stond ze
mede aan de wieg van de fruitboomgaardjes in So
meren, het fietspad in de EVZ Kleine Aa en het verleg
gen van de fietsroute over de Strabrechtse Heide.
Riet neemt niet meer deel aan de vergaderingen van
de Denktank. Maar haar uitvoerige mailtjes met
achtergrondinformatie bij verschillende onderwer
pen blijven binnen komen. Ze is al twee jaar 'aan het
opruimen' zoals ze zegt. Dat mag nog wel even
doorgaan om anderen scherp te houden.
Riet, je was het geweten van het IVN en hopelijk blijf
je dat vanaf de zijlijn nog lang. Dank voor je vele werk
en inzet!
Het bestuur.
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Werkgroep publieksactiviteiten
Paddenstoelenwandeling Herbertusbossen
Paddenstoelen zijn:
• bijzonder
• vreemd
• onzichtbaar
• spannend
• nuttig
• gevoelig
• zeldzaam
• smakelijk
• heftig
• giftig
• en nog veel meer!
Paddenstoelen nemen een bijzondere plaats in. In de
natuur, maar ook bij de mensen. Eeuwenlang waren
zij de bron voor volksverhalen en –geloof en brachten
ze je zelfs in contact met God. Eeuwenlang was hun
bestaan een raadsel en eeuwenlang traden ze op als
moordenaars, zonder dat de mens daar iets van zag
of begreep.
Inmiddels begrijpen we wel iets van het schimmige
werk van schimmels en inmiddels heeft de mens zelfs
kans gezien ze uit te buiten en toe te passen.
Vorig jaar was het erg droog en stonden er niet zoveel
paddenstoelen. Nu heeft het in augustus veel gere
gend, dus hopen we dat er meer staan.
We laten ze zoveel mogelijk staan, zodat anderen er
ook van kunnen genieten.
Nieuwsgierig geworden? Natuurgidsen van IVN Hee
ze-Leende en IVN Asten-Someren nemen u mee voor
een wandeling in de Herbertusbossen.

• Datum: zondag 20 oktober
• Aanvang: 13.30 uur voor kinderen en 14.00 uur
voor volwassenen
• Vertrek vanaf de parkeerplaats bij het crematorium
aan de Somerenseweg 120 in Heeze
Het is een gratis wandeling voor kinderen en volwas
senen en hij duurt ongeveer twee uur. Neem een
spiegeltje mee, dan kun je de paddenstoelen aan de
onderkant bekijken, zonder ze af te plukken.
Wil je alvast meer weten over paddenstoelen? Kijk
eens op https://www.ivn.nl/paddenstoelen
Natuurwerkdag
Op zaterdag 2 november wordt door heel Nederland
de grootste en gezelligste vrijwilligersactie in het
groen georganiseerd! Vrijwilligers geven het land
schap dan een onderhoudsbeurt. Ook IVN- AstenSomeren neemt hieraan met een ploeg vrijwilligers 
deel. Dit in samenwerking met de plaatselijke over
heid.
De werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van
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overtollig en spontaan opgekomen hout en struiken.
Het te verwijderen hout wordt ter plaatse op rillen
gelegd en gaat dienen als broed- en schuilplaats voor
dieren.
• Datum: 2 november.
• Locatie: Hierover volgt nog bericht.
• Tijdstip: Gestart wordt om 10 uur en de werkzaam
heden duren tot 15.00 uur.
• Eten, drinken, e.d.: Voor koffie, soep, broodjes en
gereedschap wordt gezorgd.
• Kleding: Waterdicht schoeisel of laarzen.
• Aanmelden: www.natuurwerkdag.nl of via
gerardenmarieke@outlook.com.
• Contact: Gerard Claassen 06-22892965 of via zijn
e-mail.

Evacuatiewandeling
Op zondag 10 november 2019 organiseert IVN AstenSomeren, ter ere van het 75-jarige jubileum van de
bevrijding, de evacuatiewandeling tussen Helena
veen en Grashoek.
•
•
•
•

Datum: 10 november 2019
Aanvang: 13.30 uur
Vertrek: R.K. kerk Helenaveen
Gidsen: Annie van Galen en Diana Vossen

Voederkransen of -slingers maken voor vogels.
Ook geschikt voor kinderen
Op 15 december 2019 organiseert IVN Asten-Someren
een activiteit om voederkransen en -slingers te maken
voor vogels.
Na een warme zomer volgt vermoedelijk weer een
zachte winter. Maar wie weet gaan de weergoden
ons een beetje verrassen en krijgen we toch een
ouderwets koude winter. En wie weet (dromen mag)
sinds tijden weer een elfstedentocht.
Naast de pret van de kou en de sneeuw hebben de
temperatuur en een sneeuwdek ook hun invloed op
de overleving van veel dier- en plantensoorten. Om
de overwinterende vogelsoorten een handje te hel
pen geeft IVN Asten-Someren U de mogelijkheid om,
samen met uw (klein)kinderen, een voedselkrans te
komen maken. I.v.m. het regelen van diverse basis
materialen vragen we voor deze activiteit een beperk
te bijdrage.
•
•
•
•

Datum: 15 december 2019
Aanvang: 13.30 uur
Locatie: Stulp en omgeving
Gidsen: Henriëtte Knoops en Gonny Peijs

Publiekswandeling (winterwandeling) De Groote
Peel
•
•
•
•
•

Datum: 12 januari 2020
Aanvang: 13.30 uur
Locatie: Bocht Kokmeeuwenweg Asten-Heusden
Gidsen: Mien Berkers en Maria van Heugten
Kleding: Stevige schoenen aanbevolen

Trainingsaanbod IVN-ers
IVN Brabant organiseert jaarlijks een aantal
(meestal gratis) trainingen en bijscholingen voor
IVN-leden. Dit jaar zijn dit nog:
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 Visu
eel werken
Op www.ivn.nl/trainingen vind je meer informa
tie en mogelijkheid tot aanmelden of neem contact
op via brabant@ivn.nl of per telefoon via
088-500 31 10

Ledenreis naar Zuid-Limburg
Na enkele jaren onderbreking is voor leden en hun
partners weer een dagtrip georganiseerd. En zo
stapte op zaterdag 25 mei een 40-tal deelnemers vol
verwachting de bus in. De eerste stop was in Oud-
Valkenburg waar -na een kop koffie met vlaai- de
kasteeltuinen werden bewonderd.
Een bijzonder mooie en fotogenieke plek met een
grote variëteit aan tuinstijlen, mooi gelegen aan de
Geul bij een oude watermolen. Het geheel wordt
beheerd door IVN-Valkenburg-Houthem dat hier
zeker veel werk aan heeft.
Na de lunch was Maastricht aan de beurt, meer in
het bijzonder het Jekerdal en de St.-Pietersberg. Hier
sloten we aan bij twee gidsen van IVN-Maastricht voor
een wandeling door het bijzonder natuurrijke gebied
met ook veel cultuurhistorie. Indrukwekkend was zeker
het uitzicht over de ENCI-groeve.
Na deze pittige wandeling konden we nog net voor
dat de Limburgse gastvrijheid op slot ging een
drankje scoren om vervolgens weer huiswaarts te
gaan. De reacties achteraf waren zodanig positief dat
de organisatie er zeker van kan zijn volgend jaar weer
aan het werk te kunnen!
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Kartrekkers
Onze vereniging heeft ruim 400 leden. Een groot
aantal daarvan is actief in één of meer van de
werkgroepen die de vereniging kent. Zij beoefenen
hierin hun natuurhobby en werken mee aan het
doel van het IVN: andere mensen kennis laten
maken met de natuur en opkomen voor de belan
gen van de natuur. Het feitelijke werk wordt hier
verricht, de werkgroepen opereren vrij zelfstan
dig maar werken wel samen.
Boven de werkgroepen staat het algemeen be
stuur. Zij regelt de algemene zaken binnen en
buiten de vereniging. Geen enkele vereniging kan
functioneren zonder mensen die de kar trekken,
die de verantwoordelijkheid nemen. Iemand moet
het woord voeren, een discussie leiden, verslag
maken, op de centen letten, zorgen dat zaken
geregeld worden. Zonder die mensen is een
werkgroep of vereniging gedoemd ten onder te
gaan.
Gelukkig draait onze vereniging nog goed dankzij
de mensen die in het belang van de vereniging
een stap extra zetten, een taak op zich nemen.
Maar we zien ook dat het moeilijker wordt opvol
gers te krijgen en mensen te vinden die ook wel
een periode mede de kar willen trekken.

Zo zijn we al enige tijd op zoek naar mensen die
mee willen draaien in het algemeen bestuur.
Mensen die mee willen praten over de vereniging
, een (deel)taak op zich willen nemen, de vereni
ging mede draaiend willen houden. Ook binnen
het bestuur dient sprake te zijn van doorstroming,
van nieuwe gezichten die nieuwe inzichten mee
brengen.
Voelt U zich hierdoor aangesproken? Bent U be
reid een stap extra te zetten en mee te werken
aan het IVN voor de toekomst? Trekt U mee de
kar?
Schroom niet en neem contact op met een van de
bestuursleden!
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Botanische Hotspots
Op de digitale kaart 'Botanische Hotspots' vind je
gebieden met de hoogste soortenrijkdom binnen de
categorieën vaatplanten, paddenstoelen, mossen
en korstmossen. Er zijn verschillende biotopen waarop
gezocht kan worden binnen de vier categorieën. Per
biotoop staan op de kaart in het rood de beste hots
pots aangewezen.
Ook vind je in het lijstje met verschillende biotopen
een specifieke indicatie van hotspots waar bedreigde
soorten van de Rode Lijst voorkomen. Daarvoor zijn
binnen elke categorie steeds de vijftien beste gebie
den in het rood aangewezen.
In totaal zijn 200 gebieden in Nederland aangemerkt
als hotspots voor vaatplanten, paddenstoelen, mos
sen en korstmossen.
De digitale kaart met botanische hotspots is een
project van FLORON (planten), BLWG (mossen- en
korstmossen) en NMV (paddenstoelen) met steun
van WNF Biodiversiteitsfonds en Prins Bernhard Cul
tuurfonds. Verspreidingsgegevens zijn gebaseerd op
gevalideerde waarnemingen uit de Nationale Data
bank Flora en Fauna (NDFF) en de Rode Lijst.
De kaart is te raadplegen in de NDFF Verspreidings
atlas. Bij het klikken op een hotspot verschijnt meer
informatie over het ontstaan van de hotspot, welke
soorten aanwezig zijn en waar deze soorten zich be
vinden.
De kaart kan gebruikt worden om aandacht te gene
reren voor deze belangrijke hotspots. Er zijn verschil
lende redenen waarom bepaalde plekken een hots
pot zijn. Zo kan het komen doordat de plek een sta
biele omgeving is waar al meer dan een eeuw niks
aan is gedaan.
Ook kan het zijn dat de hotspot juist veel soorten
herbergt vanwege een constante dynamiek, te
denken valt aan een rivierengebied. Verder kan een
gebied een hotspot worden door de manier van
beheer. Dit geldt vaak voor gebieden met een klein
oppervlak.

Oproep Pompoendagen 2019
Ook dit jaar zijn we weer op zoek naar mensen
die ons willen helpen bij de bemensing van onze
IVN stand tijdens de Pompoendagen.
Het IVN zal vertegenwoordigd zijn van zaterdag
12 oktober t/m woensdag 16 oktober, van 12-17
uur.
Het thema dit jaar is SPINNEN.
Voorafgaand aan de Pompoendagen zullen we een
bijeenkomst houden waar we het thema en de
planning van de dagen zullen bespreken. Wil je
ons helpen bij de Pompoendagen?
Geef je dan op bij Maria van Heugten, tel
06-50278596 of mail naar m.a.j.v.heugten@g
mail.com.

Rondom de Veluwe, in Zuid-Limburg en langs de kust
zijn veel hotspots te vinden. Wat ook opvalt, is dat
zowel Amsterdam als Haarlem Centrum een hotspot
is. Deze plekken bevatten unieke muurvegetatie in de
grachten- en havenstelsels.
(bron: groenkennisnet.nl, gepubliceerd op 31 juli
2019)
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Onderweg werd uiteraard regelmatig een stop ge
maakt bij markante punten voor de nodige toelich
ting door Riet, Jo en Wim. De schaduwplek van een
boom werd hierbij meteen in beslag genomen. Ook
bij 'het Pastoorke' op Moorsel werd het terras fluks
verplaatst om de mooie tocht af te kunnen sluiten met
een verfrissende drank onder de bomen.

Ledenactiviteit 2019
Het was warm, zeker op de Strabrechtse heide waar
het zoeken is naar schaduw. Maar ja, je hebt je
aangemeld, elk weer is IVN-weer en dus startten op
24 augustus de 35 deelnemers voor een fietstocht
vanuit de Stulp richting Someren. Vooraf had men
energie getankt met een lekkere lunch. Dus men kon
tegen een stootje.
Via de Donck en de EVZ de Kleine Aa, bereikte de
stoet het Keelvengebied waar de vennen lagen te
pronken tussen de paarse heide. Heel anders was dat
op de Strabrechtse heide. Hier wel een ongelooflijk
mooi bloeiende heide dit jaar maar ook droogstaan
de vennen. Enkel het Kiezelven (een kwel) bevatte
nog water. En o ja, daar in de verte, achter in de grote
droge vlakte stond ook nog een streepje water in het
grootste ven van Nederland, het Beuven.

Nacht van de nacht 2019
Laat het donker donker en ontdek hoe mooi de
nacht is tijdens de Nacht van de Nacht!
Op zaterdag 26 oktober wordt dit jaarlijkse eve
nement voor de 15e keer georganiseerd door de
Natuur-en Milieufederaties.
Tijdens de Nacht van de Nacht worden er door
het hele land honderden evenementen georgani
seerd in het donker en doven honderden bedrijven
en gemeenten lichten van gebouwen en reclame
verlichting.
Ook onze vereniging doet er weer aan mee. Het
precieze programma is nog niet bekend. Houd
hiervoor de site van IVN Asten-Someren en de
lokale media in de gaten.

Ledenadministratie
Nieuwe leden
Marlie Verhoysen
Jos Swinkels
Hans van Kilsdonk
Susan Bronstein-Stege

Asten-Heusden
Asten-Heusden
Helmond
Asten

Welkom bij onze vereniging!
Afmelding leden
D. Kollaard
H. Smits
mevr. E. Smits
A. van Ruth
mevr. vd Heijden-vd Rijt
mevr. M. Rutgers
A. Sauve
Afmelding jeugdleden
Meike Verhagen
Anouk Peeters
Niels Peeters
Nyree Verstappen
Nelis van de Zanden
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Someren
Aarle-Rixtel
Aarle-Rixtel
Someren
Someren
Asten
Asten
Asten
Someren
Someren
Someren
Lierop
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Natuurmoment
Gerard Compiet
In het carportdak van mijn garage bevindt zich een
lichtkoepel. Deze moet voor voldoende lichttoetre
ding zorgen. Dit met name ook voor de zich er vlakbij
bevindende hal van mijn huis. Allemaal slim bedacht,
maar aan een dergelijke constructie kleven in de
praktijk ook nadelen. Een ervan is dat zo’n koepel een
regelrechte vanginstallatie voor insecten is. Insecten
die zich onder de carport ophouden, willen nl. vroeg
of laat elders hun heil zoeken en stijgen dan ongeluk
kigerwijs in de koepel omhoog en weten vaak niet
meer hieronder uit te komen.

Al ontelbare malen heb ik zo een gestrande hommel,
vlinder of libel met een netje moeten vangen om die
dan buiten de carport weer het luchtruim te doen
kiezen. Bij die hommel, vlinder of libel blijft het natuur
lijk niet. Ook allerlei ander, vaak klein spul, geeft vroeg
of laat acte de présence.
Zo zat er deze zomer op een gegeven moment een
tweetal druk bewegende vliegjes van pakweg 5 mm
tegen het dak van de koepel. Hun vleugels waren,
opvallend genoeg, niet over hun lijf gevouwen maar
stonden onder een hoek van ongeveer 45 graden
naar buiten. Ik heb die beestjes gedurende enige tijd
voorzichtig bekeken. Het bleken boorvliegen te zijn.
Boorvliegen danken hun naam aan het feit dat de
vrouwtjes de eieren met hun legboor in levend plan
tenweefsel zoals bloemhoofdjes, vruchten, stengels
of bladeren leggen. Voorts vallen boorvliegen op
door hun vaak fraaie vleugeltekening. Overigens
moet je hierbij op je hoede zijn, want ook sommige
andere vliegenfamilies kennen vertegenwoordigers
die een ongeveer eendere vleugeltekening vertonen.
In Nederland komen ruim 80 verschillende soorten
boorvliegen voor. Ik verwachtte daarom dat ik nog
wel even zou moeten puzzelen om de vliegjes op
naam te brengen. Dat viel deze keer echter reuze
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mee. De beestjes hadden nl. een erg karakteristieke
vleugeltekening en waren als zodanig met geen en
kele andere Europese boorvliegensoort te verwarren.
En zo kwam ik tot de conclusie dat de twee vliegjes,
voorzien van fraaie vleugeltekening en gifgroene
ogen, meidoornboorvliegen (anomoia purmunda)
waren. Best een leuke waarneming, maar geen bij
zondere. Meidoornboorvliegen zijn nl. zeer algemeen
en komen veel in tuinen voor. De vrouwtjes zetten hier
hun eieren niet alleen in de vruchten van meidoorn
af, maar ook in die van vuurdoorn, zuurbes, appel en
dwergmispel.
Aangezien er in mijn oprit een zuurbes staat, heb ik
nog even naar bessen gezocht, die een evt. bezoek
van een vrouwtje achter de rug hadden. De bessen
zouden dan blauwig verkleurd en verschrompeld
moeten zijn. Dit zoeken had echter geen resultaat. Het
gekke is dat de vrouwtjes soms belangstelling voor
verfdruppels blijken te hebben. Zo vreemd is dat
misschien nou ook weer niet aangezien het beestje
zo’n verfdruppel mogelijk voor een vruchtje verslijt!
Als meidoornboorvliegen bij mij rondscharrelen, zul
len ze waarschijnlijk ook in uw tuin opduiken. Wilt u
wat meer zicht op deze vliegjes krijgen, voer dan in
het zoekvenster van You Tube de zoekterm ‘meidoorn
boorvlieg’ of ‘anomoia purmunda’ in. Start vervolgens
een van de filmpjes. Ze komen dan speciaal voor u
in actie!

Bestrijding eikenprocessierups
Roep gemeenten op om de biodiversiteit in te
zetten in de bestrijding van de eikenprocessierups
Vogelbescherming roept iedereen op zijn gemeente
een brief te sturen met daarin de oproep te investeren
in biodiversiteit om zo de eikenprocessierups te bestrij
den.
Door te investeren in de natuurlijke vijanden ontstaat
er een gezond ecosysteem, waarbij eikenprocessie
rupsen niet de overhand krijgen. Hiervoor heeft Vo
gelbescherming een brief opgesteld, waarin staat
beschreven hoe dat kan.
De brief is via de volgende link te downloaden:
https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/roep-
gemeenten-op-biodiversiteit-in-te-zetten-in-bestrijdingeikenprocessierups.

Slootjesdag weer succesvol
Op 15 juni stond de visvijver in Asten-Heusden weer in
het teken van de slootjesdag, georganiseerd door
het jeugd-IVN in samenwerking met Hengelsportver
eniging Ons Genoegen.
Het weer werkte mee. Tijdens het voorbereiden viel er
nog wat regen maar daarna was het prima “schepen visweer”.
Dat bleek ook uit de opkomst: maar liefst 31 kinderen
meldden zich voor deelname, uiteraard vergezeld
door ouder of grootouder.
Opvallend was het aantal aanmeldingen vanuit de
gemeentelijke sport- en cultuurimpuls waarbij kinde
ren vooraf kunnen aangeven aan welke verenigings
activiteit men wil deelnemen.
Het spreekt voor zich dat, met zoveel scheppende
kinderen, de zoekkaarten, loepjes én de persoonlijke
deskundigheid van de IVN-ers goed van pas kwamen
om alle bloedzuigers, duikerwantsen, libellen, kever
tjes, mijten en andere waterdiertje te kunnen deter
mineren.
Een geslaagde dag, mede dank zij de medewerking
van de IVN-vrijwilligers!

St Jozefschool Someren-Heide be
zoekt imker
We zijn donderdag 6 juni met groep 6 naar de imkers
geweest.
Het is super leuk daar. Je leert veel dingen die je nog
niet wist over de bijen. We hebben spelletjes gedaan
en je mocht zelf honing in een potje schenken.
De spelletjes waren ren je rot (quiz), wat denk je dat
het is en proeven. Ook mochten we een insectenhuis
je maken. Het was superleuk. In het begin kregen we
een filmpje te zien, daar leer je al heel veel over de
bijen. Ik weet nu heel veel van de bijen.
Je mocht ook een witte stip op een bij zetten. Ik hoop
dat ik er nog een keer terug kom.
Groetjes van Evi Winkelmolen, groep 6
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Activiteitenprogramma 3e kwartaal 2019
Kijk voor actuele informatie op onze website: www.ivnastensomeren.nl

Vogelwerkgroep (0493-492872)
05-10-2019

zaterdag

05-10-2019
11-10/13-10
12-10-2019
02-11-2019
08-11-2019
16-11-2019
29-11-2019
30-11-2019
07-12-2019
13-12/15-12
14-12-2019
14-12-2019

zaterdag
vrij-zondag
zaterdag
zaterdag
vrijdag
zaterdag
vrijdag
zaterdag
zaterdag
vrij-zondag
zaterdag
zaterdag

Birdwatch 2019 VWG de Peel telt op trektelpunt Koekoeklaan,
Asten-Heusden
Landelijke Uilendag, Meppel
Lang weekend Excursie Texel
Monitoringgebieden watervogels-, ganzen- en zwanentelling
Landelijke Natuurwerkdag
Stulpevenementje
Monitoringgebieden watervogels, ganzen- en zwanentelling
Ledenvergadering, 20.00 uur in de Stulp
Landelijke Sovon-dag
Excursie Delta-gebied
Telling klapeksters in Peelgebieden
Monitoringgebieden watervogels, ganzen- en zwanentelling
Slaapplaatsentelling grote zilverreigers, landelijke telling

Publieksactiviteiten
26-09-2019

donderdag

open avond, Boena van Noorden, Mussenbaan Groote Peel, van
maisakker tot vogelparadijs, 20.00 uur

11-10-2019

vrijdag

multimedia, diapresentatie over de natuur van Noord-Oost Bra
bant, door Jowan Iven, 20.00 uur

31-10-2019

donderdag

15-11-2019

vrijdag

29-11-2019

donderdag

open avond, Ad Havermans, Klimaatverandering en zoet water,
20.00 uur
multimedia, film over vogels door en van Cor Speek en Harry van
Stipdonk , 20.00 uur
open avond, Leo Linnaertz, de wolf terug in Nederland, 20.00 uur

Veldbiologie (0493-693566)
De inhoud van het programma is nog niet bekend bij het verschijnen van dit blad. Zie de website van IVN
Asten-Someren voor de laatste info. Het is wenselijk als mensen buiten de werkgroep veldbiologie willen
deelnemen aan een activiteit dat ze dan contact opnemen met veldbio@ivnastensomeren.nl. Het program
ma verandert soms. Dit om teleurstellingen te voorkomen.

Senioren (0493-311789)
24-08-2019
09-10-2019
22-10-2019
13-11-2019
26-11-2019
11-12-2019
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dinsdag
woensdag
dinsdag
woensdag
dinsdag
woensdag

Klein Hasselsven, vertrek de Stulp, 9.00 uur
De Baest, Oostelbeers, vertrek de Stulp 13.00 uur
Herbertusbossen, Heeze, vertrek de Stulp, 9.00 uur
De Banen, Nederweert, vertrek de Stulp 13.00 uur
Schuitwater, Merselo, vertrek de Stulp, 9.00 uur
De Berken, Ommel, vertrek de Stulp, 13.00 uur

Jeugd-IVN (0492-331392)
16-11-2019
07-12-2019
1ste woensdag
3de woensdag

zaterdag
zaterdag
iedere maand
iedere maand

Bosbikkels, de Stulp, 9.30 - 12.30 uur
Bosbikkels, de Stulp, 9.30 - 12.30 uur
Speurneuzen, de Stulp, 13.45-16.30 uur
Peelrangers, de Stulp, 13.45-16.30 uur

Bestuur
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid

Wim Steenbakkers
Marianne de Jongh
Riny Martens
Iris van Helmond

0492-331465
0493-694032
0493-695241
06-55343700

voorz@ivnastensomeren.nl
secr@ivnastensomeren.nl
riny.martens@kpnmail.nl
iris.vanhelmond@gmail.com

Jo Dortmans
Jos Bronneberg
Annet Heesakkers
Nelly Verstappen
Henriëtte Knoops
Annet Heesakkers
Ad Brouwers
Cor Vos
Gerard Claassen
Wim Steenbakkers
Peter Bax
Liesbeth Verstappen
Jo van Zanten
Mien Berkers
Jo van Zanten
Maria v.Heugten
Sanne Timmermans

0493-492966
0495-663325
0492-331392
06-48848490
06-23596378
0492-331392
0493-840752
0493-692066
06-22892965
0492-331465
06-12949508
06-12296311
0493-492827
0493-693566
0493-492827
06-50278596
06-14433451

jovanvelthoven@gmail.com
cursus@ivnastensomeren.nl
annet.heesakkers@outlook.com
nellyvandevenverstappen@gmail.com
knakno@kpnmail.nl
annet.heesakkers@outlook.com
apgbrouwers48@gmail.com
vosasten@hetnet.nl
gerardmarieke@outlook.com
pr@ivnastensomeren.nl
publieksact@ivnastensomeren.nl
liesbethdonkers@gmail.com
senioren@ivnastensomeren.nl
veldbio@ivnastensomeren.nl
vwg-depeel@ivnastensomeren.nl
wandel@ivnastensomeren.nl
kizitootje@hotmail.com

Werkgroepen
Beheercom./tuinonderh.
Cursuswerkgroep
Jeugd IVN coördinator
Jeugd IVN Peelrangers
Jeugd IVN Speurneuzen
Jeugd IVN Bosbikkels
Multimediagroep
Natuur en milieu
Natuur en landschap
PR
Publieksactiviteiten
Schoolgidsen
Seniorengroep
Veldbiologie
Vogelwerkgroep
Wandelingen
Zandlopers

Wijzigingen ledenadministratie
Via het mailadres leden@ivnastensomeren.nl kunt u alle mutaties m.b.t. het ledenbestand of het aan-of af
melden van uw lidmaatschap doorgeven. Dank u wel!
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Indien onbestelbaar:
Postbus 126, 5720 AC Asten

Laatste maal ?
Voordat mijn wekker is afgelopen
besef ik dat er wat gaande is.
Daarom het bed maar uitgekropen,
bang dat ik het een en ander mis.
Staande tussen de gordijnen
zie ik in mijn tuin een nieuwe morgen
met vogels die van overal verschijnen,
die voor drukte en opwinding zorgen.
Het is hen allemaal om hetzelfde te doen.
Alle vliegen de aralia in
die, met de laatste bessen van het seizoen,
zorgt voor een fruitig dagbegin.
Het boompje staat nu bol van spanning,
van nerveus gefladder, onderdrukte kreten,
van gekrakeel tussen vogels onderling
en van een gehaast en gulzig vreten.
Maar helaas leidt mijn aralia een kwijnend bestaan.
Iedere jaargang betekent een dode tak erbij.
Binnenkort is het daarom met hem gedaan,
is zijn tijd in mijn tuin voorgoed voorbij.
Dan ook geen bezoek meer van kool- en pimpelmees,
van lijster, merel, zwartkop en van al die andere.
Spijtig, maar aan doodgaan valt, naar ik vrees,
nou eenmaal niks te veranderen.
Gerard Compiet

