Van de bestuurstafel
Er is veel gebeurd deze afgelopen maanden. De werkgroepen en
de wandelgroepen zijn weer opgestart na het zomerreces en onze
educatieve taak is heel goed aan bod gekomen.
Ik ben niet volledig maar in oktober bijvoorbeeld hadden we 4
publiekswandelingen. Uitschieters waren De “Nacht van de Nacht”
en IVN kids. De “Nacht van de Nacht” is heel goed bezocht. 52
kinderen en minstens zoveel volwassenen liepen de uitgezette
wandeling. Er waren veel leuke educatieve stops en het was een
drukte van belang in het donkere bos. De wandeling werd afgesloten
bij het kampvuur waar tot slot een verhaal werd verteld begeleid
met livemuziek. Voor velen een prachtige avond. De volgende dag
zijn 45 IVN kids op zoek gegaan naar paddenstoelen en zwammen.
Een top weekend!!
De nieuwe bestuursleden zijn bij de Knotvergadering geweest en
hebben de goede sfeer kunnen proeven. Wat een enthousiasme
om weer aan de slag te gaan. Ik kan iedereen aanraden om een
keer te knotten. Een ochtend hard werken en als beloning heerlijke
soep. Een mailtje of telefoontje naar Jan Kempers en je krijgt alle
informatie. Er is namelijk meer vraag naar de knotters dan de
werkgroep aankan. Zo zie je maar, succes brengt eigen problemen
met zich mee.
Ook nieuwe bewoners van Nuenen West maken kennis met het IVN.
Zaterdag 23 november is er een fietstocht georganiseerd langs de
Nuenense natuurgebieden.
Het Klooster gaat verbouwen en dat betekent ook voor het IVN
veranderingen. We zijn 30 oktober met gemeente, architecten en
huurders van Het Klooster op pad geweest en hebben 3 locaties
bezocht. Heel verschillende gebouwen met de bedoeling sfeer te
proeven, ervaring op te doen hoe Het Klooster als dorpshuis er uit
zou kunnen zien. Op 6 november is nog een vervolgbijeenkomst in
Het Klooster geweest. Nu gaan de architecten aan de slag en zal 1
december een eerste plan aan de gemeenteraad worden voorgelegd.
We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen.
Korte nieuwtjes:
We zijn benaderd door Coöperatie Onsnet Nuenen om via de LON
livestream-kastjes te plaatsen in Nuenense natuurgebieden. De
vogelwerkgroep onderhoudt de contacten en maakt keuzes. Later
meer informatie hierover.
Tijdens het Gidsentreffen zijn de IVN Nuenen bodywarmers
gepresenteerd. Ze zien er mooi en representatief uit. Meer
informatie verderop in ‘t Schrijverke.
Ook in 2020 zijn we op Bloem en Tuin aanwezig met een educatief
aanbod. De voorbereidingen hiervoor zijn begonnen.
Wil Fortanier.
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Rabobank Clubkas Campagne2019.
Eind september, begin oktober was het weer mogelijk voor leden
van de Rabobank om hun stem uit te brengen voor verenigingen.
Leden van het IVN, maar hopelijk ook anderen, hebben ook dit jaar
weer hun stem uitgebracht op het IVN Nuenen. In totaal heeft het
IVN Nuenen dit jaar zoveel stemmen verzameld, dat daarmee ruim
€ 903,-- verworven is.
Natuurlijk willen wij via deze weg de mensen die op IVN Nuenen
gestemd hebben van harte bedanken.
Ruud Gilin
Bericht van de secretaris:
Ik probeer het ledenbestand up to date te houden. Mogelijk zijn
de e-mail adressen die ik heb niet allemaal meer actueel. Als
je e-mail adres onlangs gewijzigd is, en je het op prijs stelt om
nieuwsberichten van het IVN te krijgen, bijvoorbeeld over lezingen
of een ledendag, stuur een berichtje naar ivn-nuenen@live.nl.
Uitnodiging voor het werkgroepenoverleg
Op woensdag 22 januari is er overleg van alle geïnteresseerde
werkgroepleden, om 19.30 uur in de IVN ruimte van Het Klooster.

Van de redactie.
Het voorjaar komt dichterbij, maar eerst moeten we de
wintermaanden door, met al zijn koude. Bij het IVN-Nuenen
is dat geen probleem: een van de eerste zaterdagen staat de
warme soep klaar en voor alle andere dagen zijn er mooie, warme
bodywarmers te koop!
Het kost daarna weinig moeite om mee te doen met de vele
activiteiten die in dit nummer worden gemeld en aanbevolen.
Paul Dinjens
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IVN Bodywarmer
Tijdens het laatste gidsentreffen is de nieuwe IVN Nuenenbodywarmer gepresenteerd. Een zwarte softshell bodywarmer met
daarop geborduurd een IVN-borstlogo en op de schouders/rug de
website van onze afdeling en de IVN-slogan ‘Beleef de natuur’ met
de bekende lelie (zie afbeelding op blz. 22). Na afloop van de
vergadering werd er flink op los gepast en de eerste bestellingen
zijn inmiddels geplaatst. Binnenkort zie je een aantal van onze
natuurgidsen erin rondlopen. Zo zijn we beter herkenbaar en
aanspreekbaar als we op pad zijn.
Wil jij ook zo’n mooie bodywarmer? Dat kan! Ook als je geen gids
bent, maar wel wilt uitdragen dat je van IVN Nuenen bent als je de
natuur in gaat. Dankzij een bijdrage uit de verenigingskas kun je
de bodywarmer aanschaffen voor € 25. De bodywarmer is in herenen damesmodel verkrijgbaar in alle gangbare maten. Vooral het
damesmodel valt wat klein uit, dus het is verstandig om er eerst
eentje te passen van een mede-IVN’er. Neem voor meer informatie
of om direct te bestellen contact op met Dorothé Kuijten via
studioguus@gmail.com of 06-13225007.

Nieuwjaarsbijeenkomst voor alle leden en hun
huisgenoten
Zaterdag 11 januari 2020 14.00 uur Weverkeshof
Het bestuur nodigt jullie graag uit voor deze
Nieuwjaarsbijeenkomt. We starten met een wandeling in een
mooi stukje Nuenen en gaan ontdekken welke veranderingen er
plaatsvinden.
Voor hen die niet mee kunnen wandelen maar wel willen proosten
op het nieuwe jaar is er de mogelijkheid later aan te sluiten.
Vanaf 15.30 uur staat de soep klaar en wensen we elkaar een
mooi IVN 2020 jaar.
Meld je aan op bestuurivn@gmail.com vóór 6 januari 2020. Geef
aan of je mee wandelt en/of voor het proosten komt.
Wil Fortanier
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Waddenweekend 2020
Texel 17-18-19 april
We hebben er weer zin in !!!
Dit jaar gaan we naar Texel. Het eiland dat de laatste jaren zo in de
belangstelling staat van natuurliefhebbers en toeristen. Het eiland
met veel natuurgebieden.
3 Jaar geleden was het een topjaar met veel soorten en grote
groepen vogels . We verheugen ons nu al op 3 dagen op pad met de
fiets, verrekijker en telescoop.
Wij overnachten, gewoonte getrouw, in de Stayokay in Den
Burg. We maken uiteraard gebruik van volpension, d.w.z. ontbijt,
lunchpakket en diner. Over de kamers hebben we nog geen
definitieve informatie maar we doen ons best om weer een fijne en
goede kamerindeling te maken.
Informatie voor deelnemers die voor de eerste keer meegaan met
dit weekend:
We vertrekken vrijdagochtend vroeg vanuit Nuenen met de bus naar
Den Helder en nemen daar de veerboot naar Texel.
Er staan (elektrische) fietsen met versnelling voor ons klaar bij
aankomst op het eiland.
Als we allemaal onze dagbagage op de fiets hebben, vertrekken
we in groepen naar de natuurgebieden. Je kunt kiezen bij wie je
aansluit. Meer informatie wordt ook nog in de bus gegeven.
’s Avonds wordt er gezamenlijk geborreld, gegeten en ‘s ochtends
om 8.00 uur ontbeten.
De zaterdagavondbesteding wordt, zoals elk jaar, een verrassing.
Maar wat zeker is, is dat alle waarnemingen van vogels en planten
uitgewisseld kunnen worden. De tussenstand kan opgemaakt
worden!!
Het hele Waddenweekend kost all-in € 195,00. Dat wil zeggen:
bus, boot, fiets, volpension in Stayokay. Als je een elektrische fiets
wenst, laat het weten bij je inschrijving. De extra kosten voor een
elektrische fiets zijn € 30,00 voor 3 dagen. Voor bagagevervoer
haven – Stayokay wordt gezorgd.
De Stayokay vraagt van ons per 1 februari 2020 aan te geven
hoeveel deelnemers er zijn.
Schrijf je a.u.b. voor die tijd in en betaal de penningmeester.
Je schrijft je in door een mailtje te sturen naar:
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ivnwaddenweekend@gmail.com
Onder vermelding van je naam, voornaam, geboortedatum, tel.
nr., emailadres, eet- en fietswensen en met wie je op de kamer wilt
slapen.
Je inschrijving is definitief als je ons mailt dat je meegaat. Tot 1
februari kan je veranderingen aanbrengen. Veranderingen na 1
februari zijn tijdrovende activiteiten voor ons en zijn we afhankelijk
van derden.
Vanaf 1 februari moeten we de Stayokay reserveren en gaan we
onderhandelen met de fietsleveranciers. Wie weet zit er ook dit jaar
weer een zakcentje in.
Stuur ons een mail en maak € 195,00 of € 225,00 over naar de
penningmeester van het IVN: rekeningnr. NL97RABO 0109 1201
08 ten name van IVN afdeling Nuenen onder vermelding van
“Waddenweekend 2020”.
Annulering: Het IVN heeft geen annuleringsverzekering. Wij raden je
dringend aan zelf een annuleringsverzekering af te sluiten.
Kort vóór de datum van vertrek sturen we nadere informatie over de
reis.
Het adres van de Stayokay Texel is
Haffelderweg 29
1791 AS Texel
texel@stayokay.com
Gofie van der Linden 2835102
Wil Fortanier 2839093
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Wie komt de Scholenwerkgroep versterken ?
Hoe werkt de scholenwerkgroep?
De werkgroep bestaat uit een aantal enthousiaste scholengidsen
die tweemaal per jaar, in het voor- en najaar, met “hun” school
uit Nuenen de natuur in trekken en drie coördinatoren die de
programma’s voorbereiden. Wij vinden het het allerbelangrijkste
dat de kinderen de natuur kunnen beleven: kijken, ruiken, voelen,
horen en misschien ook proeven. Je kunnen verwonderen en iets
respectvol kunnen bewonderen zijn toch waardevolle kwaliteiten in
deze haastcultuur. Jong geleerd, oud gedaan. Dus het gaat niet om
de weetjes, maar om de ervaringen.
Het scholenprogramma bevat 6 thema’s: zaden en spinnen; herfst;
diersporen; bloemen en insecten; het bos; water. Na 3 jaar begint
de cyclus van de 6 thema’s opnieuw. Het programma is gemaakt
voor de groepen 5/6 van de basisschool, maar groep 4/5 kan ook.
Elk thema bestaat uit een aantal opdrachten en een bijbehorend
lesboekje dat ze op school hebben behandeld.
De lesboekjes zijn kort geleden eigentijds gemaakt en zien er heel
aantrekkelijk uit..
Wat is de taak van de scholengidsen?
De scholengidsen werken in teams van 2 personen en onderhouden
het contact met de school waar zij verantwoordelijk voor zijn. In
voor- en najaar is er een bijeenkomst in de IVN ruimte en wordt
het thema toegelicht. In de week erna gaan de scholengidsen een
afspraak maken met de school.
Op de afgesproken datum worden de kinderen en een aantal
hulpouders door de scholengidsen verwelkomd in het bos waar de
kinderen in groepjes verschillende opdrachten gaan doen. Er zijn zes
rugzakjes waar de opdrachten in zitten, inclusief uitleg. Dat maakt
alles heel duidelijk en de begeleiding eenvoudig. De kinderen zijn
altijd enthousiast en meestal heel betrokken. De ouders pakken
het makkelijk op. Zij zijn gewend om met kinderen om te gaan.
Bovendien kennen zij de klas en de kinderen. De leerkracht heeft de
eindverantwoordelijkheid dat de kinderen goed meedoen. Je hoeft
als scholengids dus geen “orde te houden”.
Het aantal scholengidsen is het afgelopen jaar teruggelopen, zodat
we niet meer voor iedere school in Nuenen twee scholengidsen
hebben. Ook is Harry Hanny na 10 jaar gestopt met de
administratieve taken binnen het coördinatieteam. Willen we het
scholenprogramma op deze voet voortzetten, dan hebben we
‘t Schrijverke, Winter 2019
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dringend nieuwe vrijwilligers nodig.
Voor meer informatie kan je bellen naar
Paula van Agt (tel.06 46595898)
of Corrie van Wassenaar (tel. 06 44544770).
Hier volgt een verslagje van een van de scholengidsen.
Beste allemaal,
Vorige week woensdag zijn Fridy en ik met groep 4 en 5 van
basisschool Heuvelrijk uit Gerwen naar Houtrijk gegaan.
De klas kwam met de leerkracht en 5 moeders die goed waren
voorbereid. Het is heel fijn dat juf Ellen vroegtijdig de informatie
doorgeeft aan de ouders, zodat zij zelf weten welke tas zij gaan
“doen” met de kinderen.
Wij beginnen altijd op de volgende manier: nadat we elkaar hebben
begroet gaat Fridy met de ouders langs de tassen om zo nodig nog
e.e.a. uit te leggen.
De juf komt met de kinderen om mij heen staan en ik vertel dan een
kort verhaaltje. Dit keer natuurlijk over de verschillende seizoenen
en hoe wij zien dat in de lente de bloesems komen, dan de vruchten
in de zomer en in de herfst de zaden en vervolgens de rust in de
winter. De kringloop van het jaar (in ons gematigde klimaat).
Ik had een appel bij me en heb die horizontaal doorgesneden, zodat
we binnenin die mooie ster konden zien, met daarin de zaden. Met
daarbij dat hele ouderwetse liedje: In iedere kleine appel, daar lijkt
het wel een huis..... (Wie kent dat nog???)
De kinderen, juf en ouders hebben zeer enthousiast meegedaan en
ook het weer deed fijn mee.
Wij treffen nu al jarenlang dezelfde juf en eigenlijk werkt dat wel
heel prettig. We weten van elkaar wat we verwachten kunnen.
Wij vinden deze leeftijd van groep 4 en 5 ook heel prettig. Zij zijn
nog zo graag betrokken bij en enthousiast over wat er verteld
wordt. Nog geen branie. Geen feitjes leren, maar genieten van wat
je ziet.
Alleen de opdracht om spinnen te zoeken, leverde ook deze keer
weer maar één spin op. Misschien niet zo’n succesvolle opdracht.
Wellicht gaan de kinderen thuis nog verder met spinnen zoeken.
Goed werk voorbereidingsgroep! Dank jullie wel
hartelijke groeten, ook namens Fridy,
Mieke
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Nacht van de nacht en IVN – Kids paddenstoelentocht
Wat een grote belangstelling voor deelname door kinderen aan “De
nacht van de nacht” op zaterdagavond 26 oktober, maar zeker ook
niet te vergeten de geweldige opkomst bij de paddenstoelentocht op
zondagochtend 27 oktober van “IVN – Kids”
Zaterdagavond konden ruim 50 kinderen genieten van een
spannende wandeling door het donkere bos op de Papenvoortse
heide. “De nacht van de nacht”, hoewel landelijk, was in Nuenen,
georganiseerd door scouting Rudyard Kipling in samenwerking met
IVN Nuenen.
De kinderen konden via een zeer schaars verlichte route
rondvliegende vleermuizen spotten, door een echte sterrenkijker de
sterren en planeten bekijken, luisteren naar spannende voorlees –
verhalen en kennismaken met nachtvlinders en kevers die op een
verlicht wit laken afkwamen.
Deze “nacht”werd afgesloten met een kampvuur, chocomel en wat
lekkers. Al bij al een fantastische “nachtelijke”ervaring voor de
deelnemende kinderen en ouders.

Op zondagochtend 27 oktober was er aansluitend weer een activiteit
van “IVN – Kids”, waar naar schatting zo’n 45 kinderen (wat een
hoge opkomst hè !!) op het Steenoven–terrein onder leiding van
enkele IVN gidsen de meest wonderlijke paddenstoelen konden
ontdekken. Die bekende van “rood met witte stippen, inktzwammen,
stuifzwammen, oranje bekerzwammen, elfenbankjes,het
eekhoorntjes brood”, maar ook minder bekende als de sponszwam,
enkele aparte koraalzwammetjes en nog vele meer.
Ook de pappa’s en mamma’s konden onder de bezielende leiding
van IVN-gidsen, weer e.e.a. leren over (het nut van) paddenstoelen
en zwammen in het bos, de grote en verrassende diversiteit
en hoe je met paddenstoelen om kunt gaan en er niet met een
‘t Schrijverke, Winter 2019
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boogje omheen hoeft te lopen vanwege gevreesde giftigheid.
Voorzichtigheid blijft natuurlijk belangrijk.
Dus ook dit maal hadden we geluk met het weer en kunnen we
terugkijken om een zeer groot aantal kinderen die erg van deze
twee activiteiten hebben genoten en daar gaat het om.
Maisbrand
Tijdens de heidefietstocht op 11 augustus zagen we in de mais rare
kolven.
Bij nader zoekwerk blijkt het Builenbrand ook wel Maisbrand te zijn.
Ustilago maydis. Mexicanen noemen het Mexicaanse truffel.
Het zijn vuilwitte, loodgrijze builen op stelen, vooral op de kolven.
Een plaag voor boeren, want sterk besmette mais is oneetbaar voor
koeien, ze kunnen er het ongeboren kalf door verliezen.
Ook voor ander vee is het met Builenbrand besmette mais giftig.
Het wordt in Mexico als delicatesse beschouwd (huitlacoche).
Ze worden zelfs ingeblikt, maar vers schijnt het lekkerder te zijn.
Alleen die nog niet zwart zijn van de sporen.
Consumptie wordt afgeraden voor zwangere vrouwen.
Hennie Guns
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Pesticide chloorpyrifos neurotoxisch voor mens en dier
Van chloorpyrifos had ik tot recent nooit gehoord en ik denk de
meesten van jullie ook niet. Het is niet selectief voor rupsen en
larven, maar tast alle dieren in de omgeving aan, zoals vogels,
muizen, bijen, vissen. Het is wateroplosbaar en wordt in Nederland
in de bodem gebruikt en toegevoegd aan potgrond.
Het wordt in Nederland vooral gebruikt bij de teelt van koolsoorten,
asperges en prei, maar ook bij de teelt van sierplanten, bomen en
bollen.
In 1998 is met dit middel door de producent één onderzoek gedaan
bij ratten. Er werd geconcludeerd dat het niet kankerverwekkend
was en geen effect had op de neurologische ontwikkeling van
ratten. Daarop is het middel in 2006 toegelaten. Publicaties over de
veiligheid van het middel door latere producenten blijken telkens
gebaseerd op datzelfde ene onderzoek.
Recent onderzoek bij baby’s laat zien dat er bij de ontwikkeling van
het brein wel neurotoxische schade lijkt te zijn, nl meer ADHD, meer
autisme en een lager IQ. DNA-schade is ook aangetoond en het
vermogen kanker te veroorzaken.
Bij herbeoordeling van het oorspronkelijk onderzoek lijkt het er
op dat de producent van het pesticide onwelgevallige resultaten
weggelaten heeft.
Het middel is in 2006 in Europa toegelaten tot 31 januari 2020.
Dan moet de Europese Commissie er opnieuw over beslissen. Het
Europees Agentschap voor de Voedselveiligheid gaat adviseren om
de vergunning niet te verlengen.
Of dat advies opgevolgd wordt is onduidelijk. Er zijn zowel lobby’s
om het middel toe te staan als te verbieden. Op de website van
Avaaz kun je je handtekening zetten om politici te overtuigen het
middel te verbieden. Al bijna 450.000 mensen hebben getekend.
Waarom deze informatie over pesticiden en neurotoxiteit in ons IVNclubblad?
Als IVN staan we voor natuureducatie.
Pesticiden worden gebruikt om larven en rupsen doden. Maar ze
veroorzaken ook schade in de kringlopen in de omgeving. Als vogels
zoals de koolmees die vergiftigde rupsen aan hun jongen te eten
geven, kan dat de dood van die jonge vogeltjes veroorzaken. Acute
dood ontstaat door ademhalingsdepressie.
Veel minder mensen staan stil bij wat het effect van zenuwschade
kan zijn bij dieren die overleven. In het eerder genoemde onderzoek
bij ratten traden stuipen en Parkinson-achtige klachten op bij jonge
ratjes.
‘t Schrijverke, Winter 2019
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Die klachten treden op doordat het pesticide de prikkel van de
zenuwbaan naar de spieren blokkeert. Een minder goede motoriek
en coördinatie is funest voor insecten en vogels die dit gif binnen
krijgen. Rennen, vliegen, zwemmen en daarmee foerageren worden
minder effectief.
Zoals er de afgelopen jaren meer aandacht is gekomen voor
alcoholschade in baby-puberbrein-volwassene, hoop ik dat er meer
aandacht komt voor pesticiden-schade in het zenuwstelsel van
insecten, vogels en andere dieren.
Onderzoek van een pesticide is nu gericht op effectiviteit als
bestrijdingsmiddel en of het schade bij de mens veroorzaakt.
Controle is gericht op voedselveiligheid. Schade in de kringlopen
van de omgeving waar het voedsel verbouwd wordt, wordt niet
onderzocht en speelt geen rol bij het toelaten tot de markt.
Ik hoop dat het lezen van dit artikel aanzet tot nadenken over
wat de gevolgen schade door pesticiden in de kringlopen en in de
dierenwereld kunnen zijn.
En overigens zou ik eenieder die zwanger wil worden aanraden om
voor en tijdens de zwangerschap onbespoten voedsel te eten gezien
de kwetsbaarheid van het brein van de baby tijdens zwangerschap.
Vogels en insecten zou ik dat advies ook graag geven. Helaas…..
Ellie Kok

Verscheurd buitengebied
Men zegt dat door ‘t klimaat de zeespiegel zal stijgen,
dus leggen wij met spoed weer nieuwe wegen aan
want vluchten op de fiets, o nee, dat zal niet gaan.
Je zou toch eens vermoeide benen kunnen krijgen.
Ze moeten eens wat minder met die nare rampen dreigen.
Dat is oncomfortabel voor ons zorgeloos bestaan.
We geven aan de automobilist daarom ruim baan.
Een oosttangent, een ruit, om fijnstof te ontstijgen.
Pas ná ons komt het oordeel, dus daarom maar niet treuren.
Wij willen honderddertig blijven rijden, snelle spoed.
Trap in dat gaspedaal, al met de rechtervoet,
om vlot over die nieuwe oosttangent te scheuren!
Fred Lambert (2-10-2019)
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PUBLIEKSACTIVITEITEN IVN- NUENEN 1E KWARTAAL 2020
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
De interesse voor de lezingen die in onze ruimte gehouden worden
is vaak groter dan de ruimte aan kan. De brandweer- en politienorm
verplicht ons een maximum van 50 personen en daar zullen wij ons
aan moeten houden. Wij hopen op uw begrip hiervoor.
Voor algemene informatie over de activiteiten kunt u terecht bij
Kees Planken, 040-2421423
JANUARI 2020
Dinsdag 21 januari
“Biomimicry” door Bas Sanders
Biomimicry – Innovatie geïnspireerd door de natuur.
Drones die lijken op libellen, treinen die lijken op de snavel van
een ijsvogel en zelf-rijdende auto’s die zich gedragen als zwermen
sprinkhanen. Zo maar enkel voorbeelden van innovaties die
ontwikkeld zijn met ‘biomimicry’, met kennis van technologie van de
natuur.
Biomimicry (bios = leven, mimesis = imiteren) is een
internationaal sterk groeiend nieuw vakgebied waarbij met kennis
van de technologie van de natuur (3,8 miljard jaar R&D!) gewerkt
wordt aan de ontwikkeling van betere, schonere en duurzame
innovaties.
Spreker Bas Sanders is gespecialiseerd in het toepassen van
biomimicry in high-tech en design en geeft regelmatig lezingen
en gastlessen aan ontwerpopleidingen. Hij is mede-oprichter en
tegenwoordig ambassadeur van stichting biomimicryNL, voormalig
eigenaar van Sanders Machinebouw en tegenwoordig innovatie- en
design consultant bij Buitenwaarts in Eindhoven.
Plaats: IVN ruimte in Het Klooster
Aanvangstijd: 20.00 uur
In Januari zitten we allemaal binnen het is veel te koud voor een
buiten-wandeling.
‘t Schrijverke, Winter 2019
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Zondag 26 januari
IVN-Kids, gaan om 10.00 uur binnen / in de IVN tuin een
programma doen. Waarschijnlijk gaan we vogel-voer-huisjes maken.
FEBRUARI 2020
Zondag 2 februari
IVN winterwandeling
om 14.00 uur in de Papenvoortseheide. De verzamelplaats wordt
voorafgaande op de website en in de krantjes aangegeven.
Zondag 16 februari
IVN Spechtenwandeling
in het Nuenense Broek. Verzamelen om 9.00 uur. Zie de website
voor meer informatie en contact persoon.			
Maandag 17 februari
Onderwerp: “De levensloop van vlinders in rupsenkastjes,
solitaire bijen en wespen in het insectenhotels” door Toon
Gevers.
Toon Gevers houdt een presentatie over zijn grote passie n.l. m.b.v.
een camera kijken in het leven van vlinders, insecten en bijen.
Afgelopen zomer heeft Toon bij Bloem en Tuin op zijn eigen wijze
honderden geïnteresseerden kunnen duidelijk maken wat er gebeurt
in de rupsenkastjes en in de insectenhotels.
Van het leven in deze tijdelijke woningen heeft Toon prachtige
opnames gemaakt met zijn camera’s.
Hiermee laat hij zien hoe een eitje zich tot vlinder ontwikkelt in het
rupsenkastje en hoe de voorplanting van solitaire bijen en wespen in
het insectenhotel verloopt.
Plaats: IVN ruimte in Het Klooster
Aanvangstijd: 20.00 uur
MAART 2020
Zondag 1 maart
IVN-Kids: planten.
We gaan ons om 10.00 uur verdiepen in planten. Groeit er al wat
begin maart? De verzamelplaats wordt voorafgaande op de website
en in de krantjes aangegeven.
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Donderdag 26 maart
IVN Landschapswandeling bij de Mosbulten
om 9.00 uur verzamelen bij Het Klooster met de fiets. De tocht is
circa 8 km lang en er wordt stilgestaan bij het landschap.
Zondag 29 maart
IVN KIDS lente.
Om 10.00 uur verzamelen we op een nog nader te bepalen locatie.
We gaan een lentewandeling maken. Neem je verrekijker mee om
de vogeltjes te spotten.
Maandag 30 maart
Onderwerp: “Wilde planten, hoe wild zijn ze ?” door Rini
Kerstens
In “wilde planten” wordt de term “wild” vaak verstaan als ongeremd,
niet te temmen woekerend en ongewenst. Onkruid !
De botanische betekenis is echter “oorspronkelijk”, “natuurlijk”, in
het wild groeiend. Dat wil zeggen op plaatsen waar wij, mensen,
de hand niet in hebben. Wild staat tegenover cultuur, gekweekt,
gezaaid, geplant, gepoot.
Maar hoe wild is onze wilde flora? Hoe oorspronkelijk en hoe
natuurlijk ?
Als we wat beter kijken blijkt natuur in ons land “ver te zoeken”.
Veel van onze planten zijn langere of kortere tijd geleden
geïmporteerd. Een aantal soorten is volledig ingeburgerd,
geaccepteerd, door natuurliefhebbers omarmd en wordt in een
adem genoemd met de “echte” wilde planten. Andere soorten
kunnen op minder waardering rekenen. Veelal van recentere datum,
vaak driftig woekerend en gezien als ongewenste concurrenten van
inheemse soorten.
In de presentatie wordt een poging gedaan om de term “wilde
planten” nader te duiden en te “nuanceren”. Verschillende typen
wilde planten komen langs.
In tegenstelling tot veel gecultiveerde (sier-)planten hebben wilde
soorten vaak minder spectaculaire, niet zo opvallende of echt mooie
bloemen. Het is allemaal een tikkeltje kleiner en bescheidener. Maar
als je wat beter kijkt zijn ook de “gewone” wilde planten echte
pareltjes. Een aantal van die alledaagse soorten moet dit illustreren.
Plaats: IVN ruimte in Het Klooster, Park 1Nuenen
Aanvangstijd: 20.00 uur

‘t Schrijverke, Winter 2019

14

Nieuw: Natuurcursus
In het voorjaar van 2020 starten we met de Natuurcursus, bedoeld
voor iedereen die meer wil weten over de natuur. Het programma
omvat acht modules waarin verschillende thema’s aan bod komen.
De cursus wordt samengesteld en geleid door Nuenense IVN’ers,
ieder met specifieke aandachtsgebieden, kennis en ervaring.
Er zijn zowel lesavonden in de IVN-ruimte in Het Klooster als
excursies naar natuurgebieden in en om Nuenen.
Programma
De lesavonden zijn steeds op dinsdag en duren van 19.45 tot 22.00
uur. De excursies vinden plaats op zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur.
De modules en thema’s zijn:
1.Algemene inleiding / Landschap en omgeving
Lesavond: 24-03 / Excursie: 28-03
2.Vogels
Lesavond: 07-04 / Excursie: 11-04
3.Zoogdieren
Lesavond: 21-04 / Excursie: 25-04
4.Planten
Lesavond: 12-05 / Excursie: 16-05
In juni, juli en augustus is het zomerstop.
5.Insecten, hommels en bijen
Lesavond: 08-09 / Excursie: 12-09
6.Water, beekdalen en waterdiertjes
Lesavond: 22-09 / Excursie: 26-09
7.Bomen
Lesavond: 06-10 / Excursie: 10-10
8.Paddenstoelen
Lesavond: 20-10 / Excursie: 24-10
Kosten en inschrijven
Deelname kost € 50 per persoon. Aanmelden kan via e-mail:
cursusivnnuenen@gmail.com. Er is plaats voor maximaal 26
deelnemers. Meld je snel aan om zeker te zijn van een plaatsje!
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Een enerverend jaar voor de werkgroep BijenVlinder
Leuke samenwerking met IVN Kids
De werkgroep IVN Kids is vorig jaar opgericht door enkele
enthousiaste natuurgidsen. Maandelijks organiseren ze een
natuuractiviteit voor kinderen. Voor april wilden ze iets doen met
insecten. Daarvoor werd bedacht om een publieksactiviteit op een
van de veldjes van de werkgroep BijenVlinder te organiseren. De
beheerders van veld 2, Nijs Vogels, Rob Tack en Hans Ooms wilden
daarvoor hun veld ter beschikking stellen. Waarvoor dank! Rob en
Hans en ik waren ook aanwezig.
De activiteit vond plaats op 28 april. Er waren maar liefst 36
kinderen aanwezig! De groep werd onderverdeeld in drieën. De
eerste groep ging met Erik Jacobs een bijenhotel maken, de tweede
groep kreeg van Peter van Beers informatie en ze konden vragen
stellen aan de hand van de bijendoos die Peter heeft samengesteld
en de derde groep ging zaaien in het veld met Rob, Hans en mij. De
groepen wisselden zodat alle kinderen aan bod kwamen.
Het was een bijzonder leuk en geslaagde activiteit.
Nationale zaaidag
De gemeente benaderde het IVN in verband met Nationale Zaaidag.
Nationale Zaaidag vindt jaarlijks plaats en is een initiatief dat in het
leven is geroepen om de bijen een handje te helpen. Op tweede
paasdag werd overal in het land bloemzaad uitgestrooid.
Dit is bij uitstek een initiatief dat past bij de werkgroep, dus ik
ben er op ingesprongen. De basisschool St Jozef in Nederwetten
reageerde enthousiast. De hele school deed mee! Dat paste ook
goed. De gemeente had bloemzaad en verschillende braakliggende
percelen ter beschikking gesteld zodat er diverse mogelijkheden
waren voor diverse scholen. Er waren meerdere scholen die mee
wilde doen, maar waarvoor het logistiek niet te organiseren was.
Wat begrijpelijk is. Basisschool St Jozef lag op loopafstand van
enkele van de mogelijke percelen. Dat paste goed.
Rob Tack en ik waren vanuit de werkgroep aanwezig. Marieke
Wingens, die onderdeel uitmaakt van het IVN en ook kinderen op
die school heeft zitten, was ook aanwezig. Aan de ene kant stond
Rob met zaad en zand om zaadbommen te maken, aan de andere
kant Marieke. Verder was er natuurlijk de hulp van de docenten van
de school om een en ander in goede banen te leiden. Er werden
zes groepen gemaakt en om en om werd er gezaaid. In het midden
stond ik met een stand en de al eerder genoemde bijendoos van
‘t Schrijverke, Winter 2019

16

Peter van Beers.
Het was een wervelende ochtend en erg leuk, ondanks de kou
waardoor er hier en daar wat handjes gewarmd moesten worden. En
tevens natuurlijk dank aan de docenten van de basisschool!
HAS studenten
Omdat het IVN ‘natuureducatie’ als doelstelling heeft, heb ik contact
gehad met de HAS (Hogere Agrarische School) in Den Bosch en
een samenwerking voorgesteld. De werkgroep beschikt over 16
veldjes in Nuenen en er zijn diverse onderzoeken mogelijk voor HAS
studenten.
Hier was interesse in en zo is de werkgroep studieproject geworden
van twee groepjes van elk 4 studenten, dus in totaal 8. Vanuit
de werkgroep is er onderzoek gedaan in drie veldjes: 1, 2 en 5.
Deels ingegeven vanuit de goed te bereiken locatie. Daarnaast zijn
het alledrie verschillende veldjes met een verschillende bodem en
plantengroei.
Hun onderzoek richtte zich op de planten en op de bestuivers die ze
gedurende acht weken aantroffen. Er werd eens per week veldwerk
gedaan volgens een gestructureerde methode. Het onderzoek
werd uitgewerkt en verwerkt in een advies dat op 9 juli jl. werd
gepresenteerd op de HAS in Den Bosch.
Vanzelfsprekend was ik aanwezig bij de presentatie; die had ik niet
willen missen. Dat deden ze uitstekend! Dat was een uitstekende
afsluiting van een erg leuke periode. Zij gaven aan veel geleerd
te hebben. Vanuit de werkgroep had ik voor elk van hen een
kleinigheidje: een stuk chocola en de basisgids Hommels en zij
waren zo lief om mij te bedanken met chocola, de geadviseerde
campanula’s en een lief kaartje!
Ik heb enorm genoten van hun plezierige energie. Het zijn erg
leuke, enthousiaste en intelligente jonge mensen. Het was plezierig
om ze even tijdelijk in onze werkgroep te hebben!
Fietstocht
Vorig jaar is er voor het eerst een fietstocht langs de veldjes
georganiseerd. Ook dit jaar stond het op het programma. Dat
hebben we gepland op 16 juni. Waar de opkomst van vorig jaar
hoog was (ca 25 personen), was dat nu weinig. Vermoedelijk
omdat we de fietstocht hadden gepland op de zondag dat het zowel
vaderdag was als de Van Gogh Mert.
Het maakte het plezier er niet minder om. De veldjes lagen er
prachtig bij. Ellie Kok kan zo’n fietstocht goed leiden en vertelt
ook buiten de veldjes om interessante wetenswaardigheden over
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actuele ontwikkelingen in en rond Nuenen. Zo maakt ze het leuk en
interessant.
Een leuke vondst was bij veld 7 (bij de Oudenstein) waar we
een ons onbekend insect zagen. Lichtgroen en het leek op een
onvolgroeide sprinkhaan. Het beestje werd gevangen en het bleek
een bladwesp te zijn die later werd gedetermineerd als Rhogogaster
chlorosoma. Een Nederlandse naam heeft het beestje niet. Na
deze uitgebreid bekeken te hebben in het potje wilden we ‘m weer
loslaten. Toen kroop hij eruit en liet zich pas echt mooi fotograferen!
Wat een prachtbeest.
Bermbeheer veranderd
In de zomer kwam er verheugend nieuws vanuit de gemeente: in
de buurtkrant Rond de Linde werd nieuw bermbeheer aangekondigd
door de gemeente! Het was bekend dat het eraan zat te komen,
maar nu is het dan ook daadwerkelijk een feit! Nog niet alles zit al
in het bestek, er zijn ook plannen om de bermen aan de Europalaan
bloemrijker te maken. Dat wordt genieten!
Domper
Helaas is niet alles goed verlopen. In augustus zijn er
snoeiwerkzaamheden uitgevoerd aan de eiken rondom Veld
2 (hoek Jacob Catslaan / Eikenlaan). Daarbij is onvoldoende
gecommuniceerd door de gemeenten aan de aannemers dat het
snoeiafval op de stoep moest worden gelegd in plaats van in het
veld 2. Door de lompheid waarbij er tewerk is gegaan is een deel
van het veld vernield en is er zelfs met zwaar materieel dwars
door het hekwerk heengereden! Onbegrijpelijk. Al wordt er door
de gemeente wel hersteld en vergoed, er is wel jaren werk naar de
knoppen.
Net zo ontstellend is dat veld 5 (Heikampen) voor de derde keer
in vier jaar tijd is leeggeschoffeld. Met slechts een opening van
twee meter met zowel rechts als links een A4tje is dat werkelijk
onbegrijpelijk. Er is beterschap beloofd.
Hulp nodig bij veld 1
Door omstandigheden van persoonlijke aard is het aantal
beheerders bij veld 1 danig geslonken en is hulp welkom. Wie heeft
zin om daar af en toe de handen uit de mouwen te steken ?
Start van veld 16
Laten we vooral eindigen met goed nieuws. Sinds februari bestaat
de werkgroep uit 16 veldje met de komst van Joost ten Have die
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aan de Smeelke een nieuw veld is gestart. Een strook van 14
meter lang langs de dwergmispel is door Joost en zijn kinderen
omgetoverd tot een aantrekkelijk veldje. Volgend jaar al er meer te
zien zijn als bloemzaad uitkomt, maar er staan al diverse planten en
een prachtig door Joost zelf gemaakt bijenhotel.

HAS-studenten

Bladwesp
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CURSUS NATUURFOTOGRAFIE VOORJAAR 2020
Wegens het enorme succes van en belangstelling voor de cursus
natuurfotografie in Nuenen hebben wij deze cursus voor de 20e
keer georganiseerd en hiervoor kunnen IVN-leden maar ook niet
IVN leden zich opgeven.
Fotografie heeft de afgelopen jaren een grote vlucht genomen.
Steeds meer mensen houden zich hier mee bezig en mogelijkheden
zijn legio. Iedereen kan dit op zijn eigen niveau en behoefte
invullen. Ook binnen het IVN heeft de fotografie zijn plaats veroverd
en de combinatie met onze prachtige natuur is natuurlijk een extra
dimensie die we hierbij kunnen betrekken.
De cursus wordt gegeven door Frans van den Boom.
De cursus ziet er als volgt uit:
Maandagavond 16 maart : basistechniek van de fotografie.
Mogelijkheden camera’s, diafragma, sluitertijd enz.
Maandagavond 23 maart : creatief aan de slag. Techniek,
scherptediepte, compositie enz.
Zaterdagochtend 28 maart : praktijk in een van de
natuurgebieden van Nuenen c.a..
Maandagavond 06 april : napraten over de praktijk en het
bespreken van de ingezonden foto’s met computer en beamer.
De theorielessen zijn van 20.00 uur tot 22.15 uur met een korte
pauze. Voor koffie en thee wordt gezorgd. De praktijkochtend is
van 9.00 uur tot 12.00 uur. De lessen worden gegeven in de IVN –
ruimte van Het Klooster, Park 1 te Nuenen. Het meenemen van de
eigen digitale camera met handleiding is bij alle theorielessen en
praktijkdag nodig.
Aanmelding voor de cursus kan per mail naar
ivn-natuurfotografie@outlook.com met vermelding van naam,
volledig adres en telefoonnummer.
De kosten van de cursus inclusief cursusmateriaal, bedragen
€ 40,00.
Gelieve het bedrag te voldoen vóór aanvang van de cursus
op rekening nummer: NL97 RABO 01091.20.108 t.n.v. IVN Nuenen
o.v.v. cursus natuurfotografie voorjaar 2020.
Het maximaal aantal cursisten is 12 personen.
Overige aanmeldingen worden op een wachtlijst geplaatst.
Aanmeldingen gelden op volgorde van binnenkomst en zijn pas
definitief als de betaling is voldaan.
Voor info : 0622754367
Zie ook; https://www.ivn.nl/afdeling/nuenen-ca/fotowerkgroep
‘t Schrijverke, Winter 2019

20

Kalkhuisjes in de vitrine
Omdat ik als kind niet ver van het strand van Voorne woonde,
nieuwsgierig was én van alles bewaarde, had ik in die jaren al
een verzameling tweekleppers en slakken bij elkaar gescharreld.
Op school kwamen daar spreekbeurten en veel later ook nog een
scriptie uit voort.
Het leven van veel zee- en zoetwaterdieren voltrekt zich ergens in
’t verborgene onder water, op of zelfs in de bodem, wel mysterieus
allemaal. Wat wij vinden van deze weekdieren zijn de, door het dier
zelfgevormde, uitwendige kalkskeletten. Het dier zelf is meestal al
lang vergaan of opgegeten, maar hun nalatenschap in “vastgoed”
verraadt nog best veel over hun verborgen bestaan.
Niet alleen langs de zee, maar ook op het land en bijv. in sloten,
vennen en kanalen leven schelpdieren.
Een opmerkelijke vondst, voor mij althans, waren de zgn.
driehoeksmosseltjes langs het Wilhelmina kanaal.
Ze zijn bij het uitgraven van het kanaal op ’t land verzeild geraakt
en nu komen ze soms boven in molshopen e.d.
Sinds 2017 is bekend dat de driehoeksmossel ook succesvol ingezet
kan worden bij de bestrijding van Blauwalg in stilstaand zoetwater.
Deze en vele andere zijn te zien in de vitrine van de IVN-ruimte in
Het Klooster.
Kees van Cappellen
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Hoe ging het met de grote gele kwik in het Dommeldal?
In het voorjaar hingen leden van de vogelwerkgroep negen
nestkasten in het Dommeldal tussen de Collse Watermolen en de
Hooijdonkse Watermolen.
In oktober hebben ze de nestkasten geïnspecteerd en
schoongemaakt. Helaas was een kast verdwenen. Bij vier van de
acht kasten troffen ze nestmateriaal aan waarbij ze van twee kasten
zeker weten dat er grote gele kwikken hebben genesteld, bij een
waarschijnlijk een winterkoning en in een kast een knaagdier.
Een mooi resultaat in het eerste jaar.
Remy Luijten

De IVN-bodywarmers
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