Van de bestuurstafel
Van de bestuurstafel: een nieuwe naam voor dit voorwoord waarin
niet alleen de mijmeringen van de voorzitter aan bod komen, maar
ook wat er besproken wordt tijdens onze bestuursvergaderingen. Dit
voorjaar is het nieuwe bestuur enthousiast aan de slag gegaan met
plannen om onze doelstellingen voor de komende jaren te behalen.
Onder andere het doel dat het IVN herkenbaarder aanwezig is in
Nuenen.
We hebben de organisatoren van ‘Nuenen 200 jaar’ toegezegd dat
wij ons steentje willen bijdragen aan dit dorpsfeest. Het bestuur
heeft in mei al overlegd met een groep IVN’ers die belangstelling
hebben om hieraan mee te doen.
De afgelopen maanden hebben we ons vooral gericht op onze
deelname aan Bloem & Tuin. Een groot compliment aan het zestal
Toon Gevers, Kees Planken, Ton van Waas, Ruud Gilin, Walter Engels
en Corrie van Wassenaar. Zij hebben in slechts enkele weken tijd
een prachtige presentatie gerealiseerd, maar ook de tien dagen
durende beurs ontspannen en goed laten verlopen. IVN Nuenen
heeft zich uitstekend gepresenteerd en enthousiaste, educatieve
uitleg gegeven over insecten en insectenhotels. ‘Sekshotels’, zoals
ze door Ton van Waas werden genoemd. We kregen lovende reacties
van bezoekers. Zesentwintig IVN’ers van verschillende werkgroepen
hebben mogelijk gemaakt dat we meestal met vijf à zes personen
aanwezig waren en dat was in drukke tijden zeker geen luxe! Het
waren mooie, gezellige IVN-dagen.
Korte nieuwtjes:
We hebben kunnen zien dat de gemeente een nieuw maaibeleid
heeft. Er staan weer bloemen in de bermen. Nog niet overal, maar
het begin is er. Dank voor de inzet van onze BijenVlinderwerkgroep.
Theo van Esch en Wim van de Vossenberg hebben de coördinatie
van de Kloosterhof overgenomen van Paula van Agt. Kijk eens in de
tuin en laat je verrassen. Ze zijn heel wat van plan. En… meewerken
kan altijd!
Wil Fortanier
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RABObank Clubsupport
Evenals voorgaande jaren heeft de RABObank ook dit jaar weer de
actie “Clubsupport”, of zoals deze vroeger heette: “Steuntje in de
rug”.
Vanaf 27 september a.s. worden de houders van een rekening bij de
RABObank weer uitgenodigd om hun stem uit te brengen om clubs
met een financiële bijdrage van de RABObank extra te steunen.
Natuurlijk roepen wij onze leden op om hun stem aan het IVN
afdeling Nuenen te geven. Vanaf 27 september kan er 2 à 3 weken
gestemd worden.
Ruud Gilin
Uitnodiging jaarlijks gidsentreffen.
Op maandag 4 november is er ons jaarlijks gidsentreffen. Tijdens
deze bijeenkomst wordt de planning van de publieksactiviteiten voor
het jaar 2020 vastgesteld. Iedereen die op de een of andere manier
bij de publieksactiviteiten betrokken is (of wil zijn) wordt van harte
uitgenodigd aanwezig te zijn.
De aanvang is 19.30 uur en vindt plaats in onze IVN-ruimte.
Groetjes Eric Jacobs
Gezocht!
Zoals bekend zijn Kees Planken en Eric Jacobs druk bezig om de
Nacht van de Nacht te organiseren. Hiervoor zijn we op zoek naar
conservenblikken (je weet wel waar soep of knakworstjes in hebben
gezeten). Met deze blikken willen we de route gaan aangeven op
26 oktober. Dus gooi ze niet weg maar zorg dat deze blikken bij
Eric Jacobs komen. (svp wel graag de binnenkant schoon maken
(papiertje van de buitenkant is leuk als dat erom blijft).
Van de redactie
Een nieuw bestuur, een nieuw geluid. De regel, die jarenlang
boven het artikel op blz. 1 stond “van de voorzitter” is
veranderd in: “van de bestuurstafel”. Het bestuur laat ons een
beetje meekijken bij alle zaken die aan de orde komen bij hun
vergaderingen.
Ook in de agendapunten in dit blad zien we een verschuiving:
steeds meer wordt er verwezen naar onze website voor info
betreffende geplande activiteiten.
Zo neemt de actualiteit van informatie toe en weet u als lezer nog
beter wat er speelt in onze vereniging.
Paul Dinjens
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IVN op Bloem en Tuin 2019
Maandag 8 juli is het zover dat we terecht kunnen om onze ruimte
in te richten op een terrein dat vele IVN’ers van natuurwandelingen
kennen. Het start echter met het ophalen van de eye-catcher, het
insectenhotel, bij de gemeentewerf. Hier blijkt dat er nog reparatie
aan het hotel moet gebeuren, maar vanuit de ambtenaren is er al
gezorgd voor materiaal. Met vijf man is het toch een hele klus om
het hotel en extra materiaal op de aanhanger te laden. Rond elf uur
zijn we op de plaats van bestemming en zien dat de organisatie van
B&T het materiaal voor een tweetal kramen ook al klaar heeft gezet.
Omdat er nog extra materiaal nodig is wordt besloten om ’s middags
de installatie van hotel en kramen verder op te pakken.
Na een eerste inschatting van hoe alles op te stellen en een eerste
zicht op de banners die de organisatie ons levert, kan de reparatie
en plaatsing van het hotel aangepakt worden. De eigen grondboor
blijkt een te kleine diameter te hebben, ook voor de palen waaraan
de banners bevestigd worden. Geen nood echter want vanuit de
organisatie wordt het werken lichter gemaakt door de inzet van een
mechanische grondboor. Binnen de kortste keren staan het hotel,
wel weer met vier mensen overeind moeten zetten, de kramen en
de banners op hun plaatsen. Daarmee lijkt de fysieke voorbereiding
achter de rug.
Dinsdagavond is de opkomst van personen in onze IVN ruimte, die
de kramen gaan bemannen, erg groot en is er algemene aandacht
voor de het overzicht van de afspraken met de organisatie en een
overzicht betreffende insecten door Ellie Kok.
De woensdag is gebruikt om in overleg met Hennie Guns te
bepalen welke info er meegenomen zal worden en waarvan we
extra voorraad bereikbaar zullen opslaan. Rekening moest worden
gehouden met het feit dat Het Klooster vanwege vakantie gesloten
zou zijn en we dus niet tussendoor extra info konden ophalen.
Daarnaast zijn ook de materialen voor eventuele kinderactiviteiten
en dergelijke geselecteerd en in plastic bakken klaargezet voor
transport.
Donderdag gaan we van start met het verder tentoonstellen van
de infomaterialen en de inrichting van de tweede kraam met een
testopstelling en andere mogelijke bezigheden. Om de kramen
te vinden was wel enige zoektijd nodig, want de organisatie had
met stalen platen een pad voor aan- en afvoer gemarkeerd en
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de wandelpaden voor de bezoekers met houtsnippers duidelijk
aangegeven. Gevolg was wel dat de oude oriëntatiepunten
verdwenen waren. Al met al konden we toen al terugkijken op een
rustig verlopen voorbereiding.
Vrijdagmorgen om 10.00 uur stonden we dan ook klaar, niet alleen
de voorbereiders, maar ook de eerste bemensing van de kramen.
Tijdens een laatste blik op de aanwezige materialen valt ineens op
dat het insectenhotel van twee extra kleine hotelletjes door het
duo T&T is voorzien. Het blijken twee hotelletjes te zijn waarbij
één zijkant opengeklapt kan worden, zodat je in de glazen buisjes
de ontwikkeling kunt volgen. Tevens blijken er aan de bomen
rupsenkastjes te hangen, waarin de ontwikkeling van eitjes tot pop
en vervolgens tot vlinder kan worden gevolgd. Na een aantal dagen
waren we zo gelukkig dat er inderdaad een, niet-vliegende, vlinder
uit de pop kwam. Binnen het half uur waren er ineens tenminste
twee mannetjes in de buurt van het kastje en bij opening van de
voorkant was er één direct naar binnen. De ander hebben we niet
meer teruggezien, want die zocht verder in andere contreien. Ook
het tweede mannetje vertrok weer na gedane zaken. Gevolg is wel
geweest dat we hebben kunnen aanschouwen dat het vrouwtje
tweehonderdvijftig eitjes gericht in het kastje heeft gelegd.
Vele bezoekers van B&T hebben we kunnen bereiken om te
vertellen over de ontwikkelingsgang bij insecten en rupsen.
Bezoekers die soms eigenlijk niets moesten weten van insecten
werden overgehaald door te vertellen dat we weliswaar spraken
van een insectenhotel, maar dat we zelf vonden dat het eigenlijk
een sekshotel was. Deze benadering en het aanschouwen van de
ontwikkeling van rupsen tot vlinders heeft velen langere tijd bij
onze kramen doen stilstaan. Voor kinderen, maar later bleek dit
ook voor vele volwassenen erg aantrekkelijk te zijn, was er de
mogelijkheid om bij de tweede kraam een toets af te leggen over
vlinders, bloemen, vogels e.d. Erg enthousiaste reacties waren er
ook ten aanzien van het lopen door een stukje bos met, ofwel vlak
onder ofwel vlak boven de ogen, een spiegel waarmee een ander
perspectief op de omgeving werd gecreëerd.
Het verdere verloop van de dagen kan kortweg samengevat worden
als zijnde zeer geslaagd, waarbij met name ook de plezierige
collegialiteit van de bemensing van de kramen opviel. Meerdere
personen zijn vaker teruggekomen dan dat ze oorspronkelijk
gepland waren, en dan vooral op tijden dat er naar verwachting
‘t Schrijverke, Herfst 2019
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drukte zou zijn. Achteraf kon ook geconstateerd worden dat de
oorspronkelijke verhalen zoals die door T&T in het begin ontwikkeld
zijn, door bijna alle andere IVN-ers als leidraad voor hun verhaal
zijn overgenomen. Hoe enthousiast iedereen ook was en bleef, we
konden de verleiding niet weerstaan om op de laatste dag toch
om half zes al te beginnen met het opruimen van al onze spullen.
De actie werd direct onderbroken toen de organisatie ons er op
wees dat de bezoekers er recht op hadden om tot zes uur bij ons
terecht te kunnen. Tot slot hebben we maandag 22 juli alleen het
insectenhotel nog moeten uitgraven en met de aanhanger naar de
gemeentewerf teruggebracht.
Terugkijkend kan ik alleen maar zeggen dat het mij erg veel plezier
heeft gedaan om met Corry, Kees en het duo T&T bij de organisatie
betrokken te zijn geweest.
Ruud Gilin

10 B’s: 10 Begrippen over Bloemen en Bijen
Aangereikt aan de vrijwilligers van IVN voor Bloem en Tuin 2019
1.Bewustwording: jij staat er als IVN’er: wat weet jij? wat wil jij
overdragen?
educatie – beleving, verleiden en enthousiasmeren
2.Belang: van insecten
3.Bed: nestgelegenheid – kraamkamer –schuilgelegenheid
4.Breakfast: eten (stuifmeel, rupsen, etc) – drinken (nectar, water)
5.Bereik: afstand die een insect aflegt tussen nestelplek en
foerageerplek
-wilde solitaire bijen 50-500 meter – kleine bijtjes 50 meter
-hommels tot 2000 meter
-honingbij tot 3000 meter
Verdringing door honingbij die beste plekken inneemt dreigt bij
schaarste
Grijze zandbij op terrein van Bloem en Tuin heeft binnen 150meter
wilg nodig, stuifmeel is voor broedcellen. Geen bestuiving, wilg is
windbestuiver.
6.Bloem: biedt stuifmeel en nectar. Nectar zit in nectariën onder
in bloem. Typisch is dat op tekeningen van bloemonderdelen
nectariën meestal ontbreken. De bloem als verleider lokt het insect.
Honingmerk en UV-zien leiden het insect naar de nectar.
Bloemtrouw zorgt dat volgende bezochte bloem van hetzelfde soort
is en daar blijft dan stuifmeel hangen, wat tot bevruchting kan
leiden.
5
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Bloem en insect hebben een wederzijdse afhankelijkheid:
Bloem wil voortplanting – insect komt voor voedsel: stuifmeel en
nectar. Door evolutie bloemen en insecten steeds meer op elkaar
afgestemd: specialisatie!
Meestal meer stuifmeel en nectar bij wilde planten ook al zijn ze
kleiner.
7.Bestuivers en Bestuiving 80% door insecten! Rest wind- en
zelfbestuiving.
Bestuivers zijn Bezoekers van de bloem en komen voor stuifmeel (=
eiwit voor groei nageslacht) en nectar (= suiker voor brandstof voor
vliegen).
Concurentie om stuifmeel en nectar bij schaarste aan bloemen.
8.Bijen: Stuifmeel verzamelen: poot- en buikverzamelaars.
Koekoeksbijen verzamelen geen stuifmeel, leggen hun eieren in nest
van een ander.
Bijen worden onderverdeeld in:
-Honingbij: intensieve veeteelt – honing voor de mens en de
honingbij suikerwater om op te vliegen. Honingbijen overleven niet
zonder imkers.
Iets doen voor insecten en bijen gaan houden ->meer
voedselgebrek voor de overige bijen!
-Hommels evenals honingbij sociaal dwz ze maken een gezamenlijk
nest. Ze vormen een volk.
-solitaire wilde bijen vaak gespecialiseerd op plantensoort of
plantenfamilie.
70% nestelt ondergrond, 30% bovengronds waarvan een deel in
insectenhotels. Nestelen vaker bij elkaar in de buurt (aggregatie)
zoals grijze zandbij op terrein van Bloem en Tuin.
9. Bodem – 10. Biodiversiteit belangrijk voor behoud bijen en
andere insecten.
Zorg in je tuin voor:
Hele jaar bloeiende planten, struiken of bomen.
Stenen eruit, drachtplanten erin.
Landelijk IVN project: Operatie Steenbreek.
Groene gazon eruit? -> bloeiende bodembedekkers bv kruipthijm
Minder schoffelen:
-> meer bodemleven -> meer kringlopen
-> minder kwetsbaar voor plagen en uitdroging
Maak rommelhoekjes en laat dood materiaal liggen.
Stukjes kale bodem: 70% van de bijen nestelt ondergronds!
Ellie Kok
‘t Schrijverke, Herfst 2019
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Herhaalde oproep; er is nog volop ruimte voor deelname!
De Ledendag IVN Nuenen 2019 wordt in 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 deze dag, 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 bankrekeningnummer
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 20 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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PUBLIEKSACTIVITEITEN IVN- NUENEN 4E 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

Zoals bekend is onze ruimte beperkt tot een capaciteit van 50
personen en op last van de brandweer moeten we ons daar ook aan
houden
OKTOBER 2019
Zondag 13 oktober
Najaarswandeling Eckartdal
De gidsen van Eckartdal die eerdere jaren hebben meegedaan,
hebben opnieuw aangegeven dat zij geïnteresseerde mensen in hun
prachtige woonomgeving willen rondleiden.
Deze najaarswandeling wordt namelijk “gegidst” door enkele leden
van de natuurclub SDNI die zelf wonen op het Eckartdal. Zij laten u
hun prachtige en natuurlijke leefomgeving zien.
Aanvang: 14.00 uur vanaf de Herberg op het terrein van Eckartdal
aan de Nuenenseweg in Eindhoven.
Laarzen of waterdichte schoenen worden van harte aanbevolen.
Info: Kees Planken, 040-2421423
Zondag 20 oktober 14.00 uur
Onze jaarlijkse paddenstoelenwandeling. Paula en Annie weten
echt elke paddenstoel bij naam dus laat je verwonderen door die
mooie paddenstoelen. Zie de website voor meer informatie en
verzamelpunt.
Zaterdag 26 oktober 19:30 uur
Uitnodiging “Nacht van de Nacht”
In de nacht van 26 oktober 2019 gaat op veel plaatsen in Nederland
het licht uit en worden er diverse activiteiten georganiseerd in het
donker. IVN Nuenen en Scouting Rudyard Kipling nodigen jong en
oud uit om rondom de scoutingblokhut het donker te beleven.
‘t Schrijverke, Herfst 2019
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We hebben voor u een korte tocht in het bos uitgezet met behulp
van kleine lichtbronnen. Tijdens de route kunt u kleine activiteiten
doen of gewoon beleven. Wat dacht u van schrijven met licht. Of
met een sterrenkijker naar de sterren kijken, zien we de ringen van
Jupiter? Natuurlijk moeten er dan geen wolken zijn. Maar u kunt
ook met een batdetector beluisteren welke vleermuizen er zoal
rondvliegen. Ook de vraag welke nachtvlinders er in het bos leven
wordt beantwoord. Naast dit alles wordt ook voor de inwendige
mens gezorgd bij een kampvuurtje waar zachte muziek erg
rustgevend is.
Dus ben je jong of oud kom allemaal op 26 oktober 2019 naar
de Nacht van de Nacht. Vanaf 19:30 uur bent u welkom op de
Papenvoortse Heide 5b (Blokhut Scouting Rudyard Kipling). Rond
21:00 uur willen we weer alles opruimen.
Meer informatie bij Kees Planken of Eric Jacobs. Zie omslagkaft.
Zondag 27 oktober 10:00 uur
IVN KIDS. Vandaag gaan we met onze IVN KIDS op zoek naar
paddenstoelen en zwammen. Zie de website voor meer informatie
en verzamelpunt
De lezing in oktober wordt nader vastgesteld.
Het is ons niet gelukt om in de afgelopen zomermaanden contact
te leggen met de beoogde spreker. Zodra hierover meer bekend is
zullen wij een mededeling via de website en via mail verzorgen.
NOVEMBER 2019
Zondag 10 november 14:00 uur
Herfstwandeling in het Stiphoutse Bos. Zie de website voor meer
informatie en verzamelpunt.
Zondag 24 november 10:00 uur
IVN KIDS. De winter komt. Hoe maakt de natuur zich op voor de
winter. Zie de website voor meer informatie en verzamelpunt.
Maandag 25 november
2 Natuurfilms van Cor Speek
9
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Water en Vogels
In Spanje zijn meerdere overwinteringsgebieden. Vogels die niet
doortrekken naar Afrika overwinteren hier. Een reden hiervoor is
zachtere winters in Europa. Daarom verblijven ze steeds vaker in
zuid Europa. In deze waterrijke gebieden is voldoende voedsel. Het
zijn vaak beschermde gebieden die ook weer voor de nodige rust
zorgen. In de regio Andalusië ligt het Nationaal Park Doñiana. Het
totaal aantal waargenomen vogels in de omgeving bedraagt circa
360 soorten, hier is uiteraard een aantal dwaalgasten bij. Standaard
zijn er miljoenen overwinterende vogels, voornamelijk watervogels
en steltlopers uit het noorden. Maar ook in de omgeving van Roses
liggen prachtige natuurparken.
In Frankrijk ligt het natuurgebied Le Teich. Dit gebied ligt ten
zuidoosten van het bekken van Arcachon. Dit beschermde
natuurgebied van 110 hectares in het hart van zoutwatermoerassen,
lagunes, rietvelden, graslanden en bebossingen, herbergt een
groot aantal wilde vogels. Niet minder dan 319 soorten, waaronder
88 broedvogels, zijn hier geteld door de jaren heen! Onder de
trekvogels die hier neerstrijken noemen we de kraanvogel, de
zilverplevier, de steltkluut en de kluut. De blauwe reiger, de grote
zilverreiger, de ooievaar, de mantelmeeuw en ook de bergeend zijn
soorten die hier het hele jaar door te vinden zijn.
Maar ook in Nederland zijn er volop waterrijke natuurgebieden.
Zoals de Waddenzee, Oostvaardersplassen. In de Mosbulten zien
we het belang van water. De laatste jaren staat deze plas droog.
Bijna alle watergebieden in Nederland hebben te lijden onder deze
lage waterstanden. Zo ook de Schoorkuilen, de Kwegt en de Banen,
het Beuven en tal van vennen op Strabrechtse heide, maar ook de
drassige weides die in dit gebied liggen.
Verspreid door heel Nederland liggen visvijvers met dichte
rietkragen met daarin volop waterinsecten maar ook amfibieën
waarvan weer vele watervogels leven. Net over de grens ligt in
België de Luysen, in dit gebied liggen meerder visvijvers. Maar ook
de directe omgeving van Geldrop, waar de Kleine Dommel en het
Eindhovens kanaal te vinden zijn, komt in beeld.
In al deze gebieden heeft Cor filmopnames gemaakt van de hierin
levende watervogels.
De film Water en Vogels is voorzien live geluid en met ingesproken
tekst. Filmduur 45 min.
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Natuurlijk Polen
In mei 2009 en 2017 bezochten leden van Vogelwerkgroep de Peel
het Warta Nationaal Park en natuurgebieden in en rondom Osieczna.
In 2009 en in 2017 heeft Cor Speek het Warta Nationaal Park
bezocht. In het park loopt een betonnen pad met een lengte van 5
km. Hiervandaan heb je een prachtig overzicht op het natuurgebied.
Het natuurgebied ligt zowel in Duitsland als in Polen. Tussen de
moerassen, rietvelden en vennen met rietkragen leven zwarte
ooievaars, kemphanen, groenpootruiter, knobbelzwanen, bosruiters
meerkoeten, wilde- en krakeenden, groepen grauwe ganzen en
ooievaars.
Aan de noordzijde van de Warta ligt het reservaat en aan de
zuidzijde ligt een uitgestrekt graslandgebied dat grotendeels
extensief beweid wordt met vleesvee.
In de rivierdalen en uiterwaarden van de Oder en de Warta
bevinden zich veel beschermde gebieden die over het algemeen
goed toegankelijk zijn en waar vanaf allerlei insteekweggetjes
vogels geobserveerd kunnen worden. In de drassige weide leeft de
kwartelkoning.
Zeearenden zijn volop aanwezig. Het zijn majestueuze vogels, die
tot de verbeelding spreken; hun vleugelspanwijdte is 2.40 meter.
Ook is dit het leefgebied van het wildzwijn.
Het niveau van het water in dit park stijgt gewoonlijk in de late
herfst, maar ook in de maanden maart en april zijn de waterstanden
hoog.
In Polen is de Warta-Monding het belangrijkste wetland
voor 254 broedende, pleisterende watervogels. Voor veel
vogelsoorten is dit gebied het belangrijkste broedgebied in Polen.
Het aantal broedende kraanvogels kent een stijgende lijn.
Osieczna ligt in het zuidwesten van Polen en is omgeven door
visvijvers, een park en een groot meer. In het meer leven
verschillende soorten futen, eenden en zwanen.
Visvijvers zijn voor watervogels een paradijselijke
broedplaats. Tevens barsten ze van voedsel.
De rietkragen eromheen zijn veilige broed- en rustplaatsen.
Hiertussen broeden de roerdomp, woudaapje, grote karekieten, en
zelfs de kraanvogel.
Opvallend veel broedvogels zijn waar te nemen zowel in het bos als
in de waterrijke omgeving.
De natuur in Polen is prachtig. Het Warta National Park en de weidse
landschappen, maar ook de vogelrijke visvijvers in de omgeving
van Osieczna hebben een grote indruk gemaakt. Het is voor alle
tijden van de dag een goed gebied om vogels waar te nemen en ook
11
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landschappelijk en vegetatiekundig zeer de moeite waard.
In al deze gebieden zijn filmopnames gemaakt van de hierin levende
vogels.
De film Natuurlijk Polen is voorzien live geluid en met ingesproken
tekst. Filmduur 45 minuten.
DECEMBER 2019
Donderdag 5 december 13:00 uur
Landschapswandeling over de Stiphoutse bossen. Een mooie
wandeling van circa 8 km waar stil wordt gestaan over hoe het
landschap is ontstaan. Misschien worden er ook nog pepernoten
uitgedeeld. Zie de website voor meer informatie en verzamelpunt.
De maand december is voor veel mensen een vol bezette
maand met veel activiteiten en afspraken. Uit de mindere
belangstelling voor lezingen in december wordt dat telkens
bevestigd. Om die reden zal wordt er voor in deze maand
geen presentatie georganiseerd.
Wat kunnen wij doen voor de biodiversiteit?
In het vorige nummer van ’t Schrijverke (zomer 2019) schreef Ellie
Kok over het “Deltaplan Biodiversiteitsherstel”, Een mooi plan dat
door een groot aantal organisaties samen is gepresenteerd met als
doel “een rijker Nederland”.
Het plan is te downloaden via de site www.samenvoorbiodiversiteit.
nl.
Aan het eind van haar stukje stelt Ellie de vraag “Wat kunnen als
IVN bijdragen aan biodiversiteit in Nuenen?”
Als je het Deltaplan precies doorleest, kom je diverse
aangrijpingspunten tegen voor mogelijke actie.
Een aantal punten ( p.xx slaat op pagina xx van het plan):
p 7: kritisch volgen van de prestatie-indicatoren voor de gemeente
Nuenen
p 8: positieve invloed uitoefenen daar waar dat kan.
p 11: kennisopbouw biodiversiteit door lezingen en cursussen.
p 20: verspreiding van kennis onder het publiek.
p 29: het belang van biodiversiteit met publieksacties onder de
aandacht brengen.
Ideeën en plannen zijn welkom op mijn adres:
joop.kerssen@onsnet.nu
Joop Kerssen
‘t Schrijverke, Herfst 2019
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IVN FIETSTOCHT DOOR BLOEIENDE HEIDEGEBIEDEN
Op zondag 11 augustus 2019 startten we met 13 personen richting
de prachtig bloeiende heide. De deelnemers kwamen uit Nuenen,
Gemert en Eindhoven. Kees Planken had een mooie tocht, ongeveer
45 km, uitgezet met regelmatig een stop om bijzondere dingen
te bespreken en te bekijken. De eerste stop was bij de visvijver,
hier is voor de steenfabriek leem gewonnen om stenen van te
maken. De volgende stop was bij 4 ooievaars die in het weiland
aan het foerageren waren. Daarna naar de Collse watermolen, deze
grote molen blijft indruk maken doordat het een oliemolen en een
graanmolen is. Het nestkastje voor de gele kwikstaart hangt onder
de brug. Helaas is dit kastje dit jaar nog niet bewoond. De volgende
stop is bij het kappelletje in Riel. Deze omgeving met boerderijen is
nog zoals het vroeger was. Veel bomen en wat een rust. Nu komen
we aan op de Stratumse heide waar de Schotse hooglanders wel een
keer opkijken maar snel weer verder gaan met grazen. Dit grazen
is zeer belangrijk om het pijpenstrootje in bedwang te houden.
Deze overwoekert de heide zoals we op plekken kunnen zien. Op
de Groote heide wil men de waterstand verhogen, dit om weer een
vegetatie terug te krijgen zoals het vroeger was. Daarom zijn veel
naaldbomen verwijderd en Het moet daarom nog veel regenen om
de droge vennen weer te vullen met water. Het Ecoduct over de
snelweg is een belangrijke verbinding tussen de natuurgebieden.
De Groote heide was vroeger veel groter en liep vanaf Eindhoven
tot over de Belgische grens. Ook was hier het Belgisch treintje dit
diende om kolen en kunstmest te vervoeren.
We fietsen nu langs Heeze richting de Strabrechtse heide. Ook hier
staat de heide prachtig te bloeien. Dit hebben we de laatste jaren
nog niet zo gezien. De regen van afgelopen tijd is net voldoende om
de bovenlaag vochtig te houden. Dit is voor de heide net voldoende
om te groeien en te bloeien. Het was al behoorlijk druk met
voetgangers en fietsers.
De volgende stop was de Strabrecht Hoeve, tijd voor een drankje.
We fietsen door Mierlo naar het Eindhovens kanaal waar we nog
even stoppen bij de Hooidonkse beek. Deze loopt hier onder het
kanaal door richting Nuenen. Het valt op dat de waterstand van het
kanaal veel hoger is dan de omgeving. Kees legt uit dat het kanaal
deels gegraven is maar voornamelijk opgehoogd is aan beide zijde.
Over de dijk loopt het mooie fietspad richting Eindhoven.
Uiteindelijk komen we bij de Opwettense watermolen waar we nog
even rondkijken en afscheid nemen van elkaar.
Wim van de Vossenberg
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IVN Kids Nuenen
Op 29 september start alweer het tweede seizoen van IVN Kids. In
het eerste seizoen hebben we veel kids en ouders, opa’s en oma’s,
op 8 zondagochtenden de natuur laten beleven. Maar ook zelf doen
is bij IVN Kids erg belangrijk. We hadden gemiddeld 20 kids per
keer! Dit seizoen hebben we niet 8 maar 9 activiteiten, waar we heel
trots op zijn! We gaan namelijk in januari een binnenactiviteit doen.
Wat? Dat is nog een verrassing, maar waarschijnlijk zijn er zagen bij
nodig!
Op onze website kunt je onze nieuwe folder van seizoen 2019-2020
bekijken en downloaden. De IVN gidsen en zeker ook de IVN Kids
gidsen hebben deze bij zich, dus vraag erom!
Nu we het toch over de IVN Kids gidsen hebben, hier is ook
uitbreiding in gekomen. En nee, ik bedoel niet Gijs (de baby van
Dorothé) maar Marc van Lierop is ons komen versterken. Lijkt je het
ook leuk om maandelijks met IVN Kids mee te doen dan horen we
dit graag. Stuur een mail naar IVNKidsNuenen@gmail.com of
bel Eric Jacobs (zie op het achterblad).
Op naar een jaar vol nieuwsgierige kinderen die met ons mee gaan
in de natuur op ontdekkingstocht.

Zomaar een boom in Nuenen
Zoals sommigen van jullie weten ben ik bezig met wat zoogdieren
in de gemeente Nuenen (en er buiten). Zo zet ik me ook in voor
het BuBO onderzoek van de zoogdierenvereniging. Het BuBo??? Het
Bunzing en Boommarter onderzoek. Hierbij moet er een wildcamera
(of een cameraval) worden opgehangen volgens een vastgesteld
protocol. Op 2 meter afstand dient er een sardientje blikje te
worden opgehangen als geurlokkertje.
Als dit alles is geïnstalleerd dan 4 tot 6 weken wachten. Bij het
beoordelen van de foto’s kom ik echt van alles tegen (de Bunzing en
Boommarter heb ik nog niet gezien..).
Ik ben op zoek naar leuke locaties waar het liefst marterachtige
zitten. Weet u er een dan graag eventjes contact met mij opnemen!
Groetjes Eric Jacobs
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