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Vergeet Mij Niet
IVN Oirschot - winter 2019

Inhoud
2020: Jaar van de Grutto
De Grutto
Van alle grutto's broedt 85% in Nederland. Ons typische polderlandschap
leent zich bij uitstek voor de grutto. Nergens broeden zoveel grutto’s als in
ons land. Zelfs binnen de stadsgrenzen van Amsterdam broeden meer
grutto’s dan in heel Groot-Brittannië en Frankrijk samen.
Bescherming nodig
Maar helaas staat de grutto onder druk door onze steeds intensiever ge
worden landbouw. In 1960 was de grutto nog een algemene vogel met circa
120.000 paar, dit jaar waren er minder dan 30.000. Er kwamen dit jaar ook
nauwelijks 4.000 jongen groot. Een historisch dieptepunt en bij lange na
niet genoeg om de populatie in stand te houden. De Vogelbescherming
probeert daarom ook het tij voor de grutto te keren, onder meer door het
opzetten van een netwerk van weidevogel-boeren, die laten zien hoe het
wél kan. Boeren die een goed lopend bedrijf en de zorg voor weidevogels
weten te combineren.
Ook de werkgroep Weidevogelbescherming van De Ronde Venen & Uit
hoorn probeert weidevogels, waaronder de grutto, te beschermen.
Als vrijwilliger van deze groep maak je kennis met en doe je actief mee aan
de bescherming van allerlei weidevogels waaronder onze grutto.
Ambassadeur voor alle vogels
De winnende vogel is niet alleen dé ambassadeur voor het Nederlandse
polderlandschap. Ook is de grutto het uithangbord voor alle vogels, dat ons
erop wijst hoe we die een handje kunnen helpen. Of het nu gaat om schoon
water in de sloten, minder tegels in de achtertuin of het later maaien van
weilanden.
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Van de bestuurstafel
RIKY DE VETH GEDICHT: RENSKE VISSCHER

Terwijl ik een stukje van de bestuurstafel schrijf komt de
nieuwsbrief van IVN-Brabant binnen, dat zal vast geen
toeval zijn. Renske Visscher, directeur regio Zuid IVN,
heeft in een prachtig sinterklaasgedicht samengevat waar
IVN in 2019 hard aan heeft gewerkt. In de woeilige wereld
van klimaatverandering, stikstofproblematiek en vraag
stukken over biodiversiteit weet IVN een positief geluid te
laten horen. IVN-Oirschot draagt daar zeker haar steentje
aan bij. Ik sluit mij aan bij de waardering die Renske uit
spreekt voor alle vrijwilligers die zich belangeloos inzet
ten voor de natuur en de beweging voor duurzaamheid.
Namens het bestuur van IVN-Oirschot wens ik iedereen
prettige feestdagen en een goed begin van 2020.

Hij hoorde gelukkig wel enthousiaste verhalen van vrij
willigers die deelnamen aan deze hipster praktijken
Het bleek de uitvoering van hun taken wel degelijk te
verrijken
En ook de klimaatcursus in Limburg was een ware hit
Direct plande ook regio Gelderland deze op de rit
Dan was er natuurlijk nog een kwestie van bestuurlijke
zaken
Zullen we er nu wel of geen één IVN van maken?
Maar wie wordt dan eigenlijk de baas en verliezen we
geen autonomie?
We willen in ieder geval wel graag meer samenwerken,
maar ja veel tijd hebben we nie(t)
Want beroeps of vrijwillig we komen altijd handen tekort
Waardoor echt intensief samen optrekken en samen bou
wen soms best moeilijk wordt

Beste IVN-er,

Het was weer een roerig jaar voor de natuur,
Want dankzij de stikstofproblematiek werd het nu wel erg
zuur
Te PAS en te onPAS vlogen verschillende groepen elkaar
in de haren
En volgden een reeks aan mitsen en maren
Die natuur is maar moeilijk en ligt zo verdeeld over het
land,
Kan dat niet wat minder of wat netter bij elkaar gepland?
Boze boeren en bouwbedrijven over hagedissen die in de
weg lopen
Fanatieke politici die de veestapel uit willen kopen
De jeugd was het zat en nam het heft in eigen hand
Zij willen nu klimaatacties want het huis staat in brand
De duurzame dinsdag van IVN had dan ook de jongste
kandidaat ooit
Elf jaar nog maar en nu al met een duurzaam lintje
getooid!
En tussen al deze stormen in voor en tegenspoed
Stonden daar weer alle IVN-ers met frisse moed
In regio Zuid brachten zij weer meer dan 170.000 mensen
in contact met natuur
Door weer en wind en dikwijls in het vroege uur
Tegen alle verwachtingen in kwamen er weer meer actie
ve leden
Het totale bereik ging echter wel een klein vleugje naar
beneden
En er waaide een Engelse stroming door het IVN
Want sinds wanneer zijn Tiny Forest, Visuals, Storytel
ling, Organizing, crowdfunding en meer van dat soort
zaken ABN?
Sint vond het eigenlijk allemaal een beetje te hip en over
dreven
Kan dat nou niet gewoon in het Nederlands worden ge
schreven?
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De tijd tikt en het belang om mensen weer met natuur te
verbinden is zo immens groot
En met ieder kind, volwassene of oudere die we in het
groene hart raken wordt de impact vergroot
Over die impact gesproken daar wil Sint nog wel wat over
kwijt
Want zelden zag hij ergens zoveel nijverheid
Dat toch een relatief kleine groep mensen in Nederland
zoveel weet te bereiken
Daar mag je met glimmende trots op terugkijken
De rest van IVN in Nederland kan daar nog een puntje aan
zuigen
De Sint kan dan ook alleen maar voor jullie buigen
Om toch een klein moment bij zoveel moois stil te staan
Heeft de Sint symbolisch een zoetigheidje in de schoen
van het bestuur gedaan
Het is niet genoeg voor alle leden,
Maar de Sint vertrouwd op de wijsheid van de besturen
om het presentje goed te verdelen
Dank jullie wel voor alles wat je voor IVN hebt gedaan,
Maar belangrijker nog bedankt voor de beweging die we
samen ook dit jaar weer op weg naar een groen en duur
zaam Nederland zijn aangegaan.
Bedankt
De Sint uit het Zuiden

Ledenmutaties
Marina Spiessens nieuw lid
Anthony Conijn
"
Ineke Conijn huisgenootlid
overleden:
Harrie Lempens (lid)
"
Mevr. Bullens-Vrijsen (huisgenootlid)

winter 2019

Nieuwe
kruidencursus
LIA ADRIAANS (VAN DE CURSUSWERKGROEP)

De kennis rond keuken- en geneeskrachtige kruiden is
bijna zo oud als de mensheid. Van generatie op generatie
werd de kennis over het gebruik en de helende kracht van
kruiden overgebracht en bijgesteld.
Planten die vroeger medische toepassingen kenden,
kregen namen die aansloten bij het gebruik van de plant
zoals smeerwortel, longkruid, bijvoet, enz.
Tegenwoordig wordt door steeds meer mensen bewust
gekozen voor een gezonde en natuurlijke levenswijze.
Doordat dit jaren op de achtergrond is geplaatst, missen
we de handvaten. Welke kruiden kan ik gebruiken, wat
zijn de werkzame bestanddelen, waar kan ik ze vinden en
hoe pas ik ze toe?
In deze cursus komen de volgende thema’s aan bod:
signatuurleer, kruidenthee, het gebruik van kruiden in de
keuken, het oogsten, drogen en verzamelen van kruiden,
de geneeskrachtige werking, het maken van olie, zalf en
tinctuur, EHBO met kruiden.
De cursus vindt plaats op een prachtige locatie aan de
rand van de Gemeente Oirschot bij Hanneke de Brouwer
(www.kruidofzo.nl). De locatie is gelegen tegenover het
natuurgebied Moergestels Broek. Hanneke laat u daar
kennismaken met een enorme rijkdom aan planten. Tij
dens de cursus kunt u zelf de kruiden uit de tuin van
Hanneke plukken en verwerken tot een zalf, kruiden
olie, -thee, -boter, hoestdrank, tinctuur...
De cursus: Bestaat uit 6 theorie-/ praktijklessen
Aantal cursisten: Minimaal 12 / maximaal 15
Docent(en): Hanneke de Brouwer
Locatie: Oirschotseweg 69, 5066 CH Moergestel
Excursies: In de tuin en Moergestels Broek
Materialen: Bij de cursusprijs zit een cursusmap inbegre
pen.
Voorkennis: Niet perse nodig
Kosten (incl. materialen): Leden IVN/LNMH leden
€ 62,50 Niet leden € 72,50

Rabo Clubsupport actie
IVN Oirschot heeft dit jaar voor het eerst (voor
zover bekend) meegedaan aan de actie van de Ra
bobank om verenigingen wat extra inkomsten te
geven, de Rabo Clubsupport. In 2019 was de opzet
vernieuwd maar het principe hetzelfde. Rabo leden
kunnen max. 5 stemmen uitbrengen op de deelne
mende verenigingen, max. 2 per vereniging. Elke
stem is bedrag waard, afhankelijk van het totaal
uitgebrachte aantal stemmen (dit jaar ruim € 7 per
stem).
22 Oktober werd op een feestelijke avond de uitslag
bekendgemaakt. Omdat we voor het eerst deelna
men en natuurlijk niet een heel grote vereniging
zijn waren de verwachtingen beperkt. We zijn dan
ook ontzettend verrast dat deze actie ons IVN maar
liefst € 850,19 heeft opgebracht voor de Oirschotse
natuur.
Alle stemmers willen we heel hartelijk danken voor
deze prachtige score!!!

Lesavonden: 19.30 – 22.00 uur
Donderdagen 23 april, 7 mei, 14 mei, 28 mei, 11 juni, 25
juni
Informatie en aanmelden:
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de
coördinator van deze cursus Lia Adriaans.
Telefoon 0618324986, e-mail cursussen@ivn-oirschot.nl
Bent u geïnteresseerd geraakt in deze cursus?
Aanmelden kan via de mail tot 1 april 2020.
Na aanmelding ontvangt u bericht van de coördinator.

IVN Oirschot
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Het oranjeblauw zwemmend geraamte
MARK SCHEEPENS

Op zoek naar het oranjeblauw zwemmend geraamte in de
Mortelen
Iedereen die de nieuwe film van Mark Kapteijns over het
Groenewoud heeft gezien of gaat zien zal zich verwonderd
hebben over het oerkreeftje "Het oranjeblauw zwemmend
geraamte".
Dit bijzondere kreeftje komt voor in het leembossengebied
de Geelders tussen Boxtel, Schijndel en Olland.
Het oranjeblauw zwemmend geraamte heeft een bijzon
dere leefwijze, sowieso omdat het kreeftje in de nawinter
of vroege voorjaar actief is en zeer kort als volwassen dier
leeft. De oerkreeften zijn daarnaast afhankelijk van zeer
wisselende waterpeilen waarbij het in de zomer droog
dient te zijn en in de winter het water boven maaiveld.
De eitjes van de kreeften dienen namelijk een periode
droogte nodig te hebben voordat deze weer uit komen.
Dat uitkomen doen ze dus in januari/februari. De eitjes
van de kreeften komen dan uit en de volwassen kreeftjes
leven dan ongeveer een maand. Het bijzondere van de
eitjes is dat deze een lange periode van droogte kunnen
overbruggen, denk aan meerdere jaren.

wallen en rabatten van een oude oorsprong zijn zoals ook
de wallen en rabatten op Velder en Heerenbeek. Dit heeft
rond 1300 na Chr plaatsgevonden waardoor we weten dat
dit niet machinaal is gebeurd. Zou er dan toch niet nog
ergens een populatie van deze zeer zeldzame oerkeeft
aanwezig zijn in de Mortelen, Velder of Heerenbeek???
Wie gaat de uitdaging aan?

Het natuurlijke biotoop zijn beek- en rivierdalen die van
nature een zeer wisselende waterstand hebben waarbij
het van belang is dat er in de winter water op maaiveld
staat en in de zomer het water weer helemaal terugge
trokken is tot in de beek of rivier. Deze oeverlanden kun
nen zowel weilanden als broekbossen zijn.
Leembossen in Brabant
Een zelfde waterdynamiek treed ook op in de leembossen
in midden Brabant waaronder o.a. De Geelders, Mortelen
en Scheeken. In de winter is het hier zeer nat door de
leemlagen waaraan deze bossen ook hun naam herleiden.
Nu is de soort in de Geelders aangetroffen maar we zijn
zeer benieuwd of er in de Mortelen toch niet nog deelpo
pulaties aanwezig zijn. Er is in het verleden wel gezocht
naar de soort in de Mortelen, Heerenbeek en Velder niet
eerder aangetroffen.
We dagen iedereen uit om in februari met een keuken
zeefje de rabatten, natuurlijke natte laagten en zeer natte
weilanden te bezoeken om te monitoren of het Oranje
blauw zwemmend geraamte toch niet nog ergens aanwe
zig is. Het zal je sowieso verbazen hoeveel leven in dit
soort temporaire wateren aanwezig is. Het kansrijkste
zijn oude bossen en weilanden die nooit machinaal
grootschalig bewerkt zijn.
De soort is vooral zeldzaam geworden doordat er op veel
plekken in het verleden een sterke drooglegging van de
beekdalen en bossen heeft plaatsgevonden, grootschalig
en machinaal. Van de Geelders is echter bekend dat de
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Oproep IVN Scholenwerk
Eind Januari, van 20 jan tm 31 jan 2020, organiseren we
weer een tentoonstelling voor de groepen 3 t/m 8 van
alle basisscholen van Oirschot in het gebouw van de
Scouting aan de Eindhovensedijk. De titel van deze ten
toonstelling is 'Vogels in vogelvlucht'. De tentoonstelling
behandelt de volgende 5 thema’s:

Horen, zien, stappen en happen
Over ogen, poten en snavels in relatie tot voedsel
Veren maken de vogel, vogelveren nader bekeken
Vogels op reis, trekvogels en standvogels
Jonge vogels, nesten, eieren en broedzorg
Iedere vogel zijn eigen plekje, niet iedere vogel voelt
zich overal thuis
Ook hiervoor hebben we begeleiders nodig. Dus kunt u
een of twee keer een ochtend of een middag vrijmaken,
stuur dan een mailtje naar scholenwerk@ivn-oirschot en
geef u op voor dit leuk en dankbaar werkje. Denk niet, ik
weet er niet genoeg van, want er is goede uitleg en u
weet toch al snel een stuk meer dan de kinderen. En
thousiasme en liefde voor de natuur is echt een stuk be
langrijker dan kennis. Beleef het eens met ons mee.

winter 2019

De wonderlijke vormen van kevers
RINUS STERKEN

Kevers en torren zijn interessante beestjes. In alle moge
lijke biotopen scharrelen ze onopvallend rond. Ze zoeken
voedsel, weren vijanden af, planten zich voort en leggen
eieren. Ze eten je wortels van de planten in de groente
tuin, pakken houtsoorten aan, leven in hout of pal onder
de bast. Eten dode dieren of mest van hen.
Nog steeds ontdekt men nieuwe soorten kevers en torren.
Terwijl er al anderhalf miljoen op de wereld rond vliegen
en lopen.
In Nederland leven meestal de wat kleinere soorten, met
enige uitzondering het vliegend hert. Deze zeldzame reus
komt voor in oude eikenbossen. Met gewei meten de
mannetjes zo'n zeven à acht centimeter. Dat we er niet
veel van zien heeft te maken met de min of meer verbor
gen levenswijze die ze er op na houden. Bovendien zijn
kevers en torren over het algemeen goed gecamoufleerd,
zodat ze nauwelijks opvallen. De kleur is mede afhankelijk
van de omgeving of biotoop waarin ze leven. Degenen die
op de grond tussen de bladeren scharrelen zijn meestal
grijsachtig bruin.
Ontmoetingsplekken
Lang niet alle kevers blijven het gebied trouw waar ze ooit
geboren werden. Ze trekken weg als de voedselbehoefte
van het imago (de kever) anders is dan in het larvestadi
um. Ook om zich voort te planten kunnen kevers behoor
lijke reizen ondernemen. Geursignalen die de reukcellen
in de sprieten opvangen (vaak kilometers ver) lokken
sommige soorten naar ontmoetingsplekken. Hier vinden
de beestjes elkaar en vieren ze het bruiloftsfeest. Die
plaatsen kunnen in bossen zijn, bij open plekken, op de
hei of in de achtertuin. Meikevers treffen elkaar onder
loofbomen (veelal eiken) en voeren er hun spectaculaire
bruidsvluchten uit. Vliegende herten zijn afhankelijk van
oude bossen waar eikenstobben liggen te bloeden. Daar
maken ze de vrouwtjes het hof. Zandloop-kevers ontmoe
ten hun partners op warme zandgronden.
Voor kevers het levenslicht aanschouwen, hebben ze in
verschillende gedaanten geleefd. Eerst als ei, vervolgens
als larve, daarna als pop en na verpopping als kever. Ke
vervrouwtjes leggen eieren in alle maten, kleuren en vor
men, zelfs op steekjes. Sommige moeders leggen ze in de
aarde, in eiercocons, in de open lucht of ter bescherming

poppen rozenkevers

en om uitdroging te voorkomen tussen wat blad. Het kan
jaren duren voor de cyclus van ei-larvepop-imago vol
tooid is. Als de omstandigheden gunstig zijn, duurt de cy
clus bij vliegende herten maar liefst zeven à acht jaar. Pas
dan treedt een nieuwe generatie aan. De meeste larven
lijken totaal niet op het imago dat na verloop van diverse
vervellingen en verpopping verschijnt.
Uitpluizen
Met een microscoop of macrolens kun je deze dieren van
dichtbij bekijken. Vaak is het schrikken, want zelfs het
kleinste kevertje lijkt door de lens een griezelig monster.
Ieder detail is goed zichtbaar. Een aantal van hen is vrij
wel kaal of juist stevig behaard. Het hebben van al of geen
beharing is geen toevalligheid. Behaarde kevers leveren
een bijdrage aan de bestuiving van bloemen. Het donshaar
op de kop van de mooie penseelkever is een verzamel
plaats van stuifmeel, waarmee hij van distel naar braam
en schermbloem snelt. Opvallend bij kevers en torren is
de enorme verscheidenheid in uiterlijk en bouw. Toch zijn
allen geschapen volgens hetzelfde principe waardoor ze
makkelijk van andere dieren en insecten te onderscheiden
zijn. Ze hebben een stevig pantser, een hals-schild met
een relatief klein koppie met snuiten of bijtende en zui
gende monddelen. Ruiken doen ze met hun sprieten, die
ook als antennes fungeren om te voelen. Stevige dekschil
den beschermen de doorzichtige vleugels en het zachte
achterlijf op getande (scherpe!) en vaak behaarde poten
kunnen ze verrassend snel uit de voeten. Bij het uitplui
zen van braakballen komen de harde, onverteerde dek
schilden van menige kever te voorschijn. Het uitpluizen
van braakballen is een manier om inzicht te krijgen in
voedselkeuze. Door het gedrag van kevers en torren te be
studeren komt men meer aan de weet over hun leefwijze
en de gebieden die voor hen van belang zijn om te overle
ven.
Komisch, van braakballen uitpluizen naar kevers. Van
Uilenwerk naar het houden van kevers.
Zelf nu bezig in terrariums met Rozenkevers en o.a. de
veel grotere Olifantkevers. Boeiend om hun cyclus te ont
dekken en de stadia te volgen in de kweek van ei naar pop
en naar kever (imago).
En zo ontdek je hoe belangrijk de schakels in het leven
zijn. Ook geur heeft ‘n grote rol.

Megasoma elephas elephas

IVN Oirschot
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Interessante natuur
JAN VAN HOUT

Ik ben het laatste jaar een paar keer in de Mortelen ge
weest. En als ik zeg de Mortelen dan is dat niet Schorin
gen of Kwinkert, maar 'de Mortelen'. De Mortelen gelegen
tussen in het oosten de smalzij, ten zuiden de Termeiden
steeg, ten westen de oude steeg en het noorden de
schoomsteeg. Deze laatste is de vroegere reeënwal of
veekering die de heide beschermde tegen loslopend vee op
het schoom. En dat gebied was gedurende meer dan tach
tig jaar onze speeltuin, ons jachtgebied, ons visgebied
alsook ons vogelgebied. Later werd het zelfs ons werkge
bied bestaande uit akkertjes (graan, hakvruchten en aard
appelen) weide gebied voor vee en hooiweiden. Verder
voor strooisel om voerkuilen te beschermen in de winter
tegen bevriezen en hout hakken voor stook in het huis
houden alsook voor de handel. Zelfs ooit voor ons dage
lijks eten in de vorm van vissen als aanvulling op het
menu van vet spek (voor het evenwicht in de voeding).
Het lekkere vlees van snelvoetige dieren als haas, konijn
en ree. Zelfs op bescheiden schaal floreerde de pelshandel
in de vorm van schrik niet, konijn, bunzing, hermelijn en
wat bijna niemand meer weet: mollenvellen. Schrijver
dezes heeft zelfs nog mollenvellen à zeventig cent ver
kocht. Wat knap veel was voor een velletje van ca 10 bij 12
cm en nog wel met twintig tegelijk. En dat voor een
twaalfjarige knaap. Tel uit de winst.
Zo, nu weten jullie met wat en waar wij onze werkzame
en vrije tijd mee op vulden en waar het speelde.
Nou is mij wat opgevallen de laatste jaren. Ik heb enkele
jaren verstek moeten laten gaan wegens aandrijvings on
gemakken van heupen en benen. Maar nou ben ik er toch
wel achter gekomen wat er aan de hand is in het betref
fende gebied. De natuur is zich aan het herstellen in het
gebied. Herstellen van de verwondingen welke de natuur
had opgelopen door onze werkzaamheden. De natuur daar
ter plaatse was ontstaan door de werklust van de land
bouwers. En onbedoeld hadden die een pracht van een ge
bied doen ontstaan. Kleinschalige percelen want het was
er nat dus veel slootjes. Aan weerszijden heggen als af
rastering. Let wel, er was in de middeleeuwen geen prik
keldraad. Bomen rijen voor de houtproductie en alleen
daar waar ze groeien wilden. Bosjes hakhout werden ge
spaard. En in oude vennetjessloten gegraven om rabatten
te vormen om hout op te telen. Kortom een prachtig land
schap. Een landschap dat nu veranderd. Want voor de
moderne Landbouw is daar geen plaats. De grond is niet
geschikt voor de zware machines van tegenwoordig. Er
loopt nog wel vee, jawel jongvee. En die kunnen zowat
door het hele gebied lopen. Er wordt niet of weinig ge
hooid. Kortom het dagelijkse werk in het gebied is ver
dwenen. Aan de oostzijde zo’n vijftal weggetjes het gebied
in. Ze zijn nu dicht gegroeid want er komt niemand meer
om te hooien. Op de broekweiden groeien nu al i.p.v. gras
elzen bomen en wilgen. De vele slootjes en heggen waren
vroeger zo’n vijftal meters breed samen. Die zijn nu op
sommige plaatsen tien tot twaalf meter breed. Het gebied
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is zich aan het herstellen en wint de strijd. Langzaam
maar zeker. O ja, er blijven open stukken over voor begra
zing door edelherten straks en misschien komt er water
terug in het gebied. Wie weet. Over pakweg honderd jaar
vermoed ik dat het beroemde woud van Oirschot uit de
middeleeuwen weer voor een groot gedeelte terug is. Dat
is ook natuur en niet door mensen gemaakt. Alleen jam
mer dat wij stervelingen dat niet meer meemaken. Want
het is voor zeker een zeer interessant gebeuren.

Nieuwe groep
cursus fotografie
FREEK KEMPS

Omdat er heel veel belangstelling was voor deze mooie
cursus start er in januari een tweede groep. Voor de gege
vens van deze cursus moet u kijken in de vorige Vergeet
MijNiet. Voor deze tweede groep zijn nog enkele plaatsen
vrij dus als u interesse hebt kunt u zich opgeven bij:
Freek Kemps tel 0649784532
mail: f_kemps@hotmail.com.

Rodekoolzwam Lia Adriaans

winter 2019

Jeugd IVN
LEO EN DINY VAN DE LAAR

Op woensdag 6 november hadden we een leuke avondac
tiviteit met de JeugdIVN in de omgeving van de H. Eik.
De kinderen en wij hebben erg genoten.
We begonnen de avondactiviteit met een praatje over de
bosuil. Jana had een opgezette bosuil en braakballen hier
voor meegebracht.
Toen de taken verdeeld waren bij de H. Eik konden de drie
groepen naar de posten. Bij post 1 konden ze materialen
uit het bos in bakjes ruiken en voelen. In de omgeving
ontdekten de kinderen in het donker ook nog een spons
zwam! Daarna een stukje klunen en droge sloten overste
ken om naar de volgende post te gaan om naar de stilte te
luisteren en de sterren en de maan te bestuderen. Hier
voor werd ook de app Skyview gebruikt.
Christ vertelde ook het verhaal over het grasveld. Het
grasveld, waarop we waren was vroeger een moeras. Door
het weiland en het bos moesten we daarna naar het pad
richting H. Eik om daar met een klein lampje naar kleine
bosdiertjes te zoeken tussen de blaadjes, de humus en
rottend hout.
Twee bosuilen lieten zich horen. Helaas maar even, zodat
niet iedereen hen gehoord had.
We vonden het erg knap, dat de kinderen rustig en met
weinig licht hun weg vonden door het donkere bos en
door sloten naar de posten.
De warme chocomel smaakte heerlijk, voordat we weer
naar huis fietsten.
Een geslaagde avondactiviteit!
Helaas hebben we van deze activiteit geen foto’s, omdat
het donker was.
Maar we hebben wel leuke foto’s van onze paddenstoe
lenmiddag op 2 oktober bij het speelbos van de Kemmer.
We zochten natuurlijk paddenstoelen en maakten daarna
paddenstoelensoep in de buitenlucht en dat smaakte
overheerlijk.

IVN Oirschot

IVN Scholenwerk
In de laatste 2 weken van oktober mochten we 119 kinde
ren uit groep 7 van de basisscholen ontvangen op ‘s Hee
renvijvers. Elke groep werkte in 90 minuten een parcours
af met vier stations, die elk een bepaald herfstverschijnsel
behandelde. De kinderen kregen uitleg over bomen,
vruchten en zaden, paddenstoelen en bodemdiertjes. Met
wisselende belangstelling werden verrassende ontdekkin
gen gedaan. Vooral het verhaal rond de stinkzwam maak
te veel los. Maar ook de slimme manier waarop sommige
vogels de schors van de boom gebruiken als een soort van
klem om hazel- of beukennootjes vast te zetten en ze dan
te kraken sprak erg tot de verbeelding.
We zijn dan ook erg blij met onze begeleiders, die de kin
deren op een enthousiaste manier met de natuur in aan
raking brengen en ze de natuur laten beleven. Als je be
denkt dat kinderen de toekomstige beheerders zullen
worden van onze natuur en leefomgeving is het duidelijk
dat het belangrijk is dat zij zich betrokken bij, en onder
deel van die natuur voelen.
Wat zou het toch fijn zijn als we het groepje enthousias
telingen konden uitbreiden. Want het is telkens toch weer
een behoorlijke puzzel om te zorgen voor voldoende be
geleiders.
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Dood hout
RINUS STERKEN (BRON STAATSBOSBEHEER)

Dood hout leeft en is belangrijk voor variatie in het bos.
Dood hout heeft namelijk veel aantrekkingskracht op na
tuur én op natuurbezoekers. Als bosbeheerder, die de
soortenrijkdom van het bos wil vergroten, zorgt Staats
bosbeheer dan ook voor dood hout in onze bossen. En niet
zomaar dood hout, maar liefst zorgen we voor dikke dode
stammen van verschillende soorten bomen, op zowel
zonnige als op schaduwrijke plekken in het bos. Maar
waarom is dat nu zo belangrijk?
Dood hout en insecten
Dood hout biedt ten eerste een onderkomen aan allerlei
soorten kevers, spinnen en insecten. Uit onderzoek is bij
voorbeeld bekend dat bijen en wespen oude kevergangen
in dikke staande dode stammen gebruiken als nestgele
genheid. Ook mieren bouwen graag een nest in en rond
een dode stam of stronk. Zo leven duizenden insecten van
dood hout.
Vliegend hert
Het grootste insect dat je op dood hout kunt vinden, is het
vliegend hert. Dit insect heeft een heus gewei, waar het
indringers mee te lijf gaat. Een vliegend hert is ca 6 cm
groot en leeft als larve zo’n 6 tot 7 jaar in een dode eiken
boom. Pas na het 6e jaar vliegt het uit het dode hout op
zoek naar een partner. Je begrijpt dat je dood hout dus
vele jaren moet laten liggen. Een jaar is niet voldoende
om de mooiste dieren en planten te laten overleven.
Smakelijk hapje
Al die insecten zijn weer voedsel voor andere dieren. In de
zomer komen bijvoorbeeld op de Veluwe in de bossen van
o.a. Staatsbosbeheer veel kevers uit dode bomen, zoals
boktorren. Als dat gebeurt, dan zie je de veld- en boom
leeuweriken en boomvalken jagen op deze kevers. Zodra
het schemer wordt, gaan de nachtzwaluwen de kevers te
lijf. Daarna, in de avond en nacht, komen de vleermuizen
om zich aan de kevers en andere insecten tegoed te doen.

Paddenstoelen
Niet alleen voor insecten, maar ook voor een groot aantal
soorten paddenstoelen is dood hout belangrijk. Meer dan
duizend soorten paddenstoelen leven op dode boomsoor
ten. Iedere paddenstoel heeft zijn eigen specifieke voed
selbron. Een dode boomstam fungeert ook vaak als groei
plaats voor mossen, varens en korstmossen.
Op pad met de boswachter
Er is nog veel meer te vertellen over dood hout, bijvoor
beeld hoe bij het verteren van dood hout humus ontstaat,
waar allerlei planten van leven. Of hoe het aandeel dood
hout in natuurbossen kan oplopen tot 50% en we in Ne
derland al gelukkig zijn met zo’n 10%.
Aldus boswachter Harry Hees van Staatsbosbeheer!

Zeelandtocht
RINUS STERKEN

17 November stond weer de jaarlijkse trip naar Zeeland op
de agenda voor leden van de Vogelwerkgroep.
Met twee auto’s vertrokken we vanuit Oirschot, en op
deze stralende dag deden we allereerst Oude Tonge aan.
Een nieuw vogelkijkplekje voor velen van ons met een
prachtig mooie horizon. Nog net Zuid Holland waar je
uitkijkt over de Krammer.
Dan naar de Grevelingen waar we veel pierenbultjes
zagen, dus de pierenstekers hebben kansen zat. Dan gaan
we door naar Zierikzee en Plan Tureluur, wat steeds maar
groter wordt. Diverse kijkplekken tot bij de Heerenkeet en
verderop naar de vogelkijkwand Turegluren.
Dan via Elkerzee-Scharredijke-Ellemeet naar de Brou
wersdam. Hier is het altijd genieten van de echte zeeeenden en de zeehonden. Deze keer ook weer Zwarte zeeeend en Eidereenden en veel andere soorten.
Dan weer terug naar Plan tureluur waar we van een
andere kan beter naar de vogels kunnen kijken. De zon
speelt ons dan bijna geen parten meer met het tegenlicht.
De Schelpenhoek en de Plompe toren (die ingepakt was)
doen we ook altijd aan. Op zoek naar misschien wel weer
een Velduil of zo.
Via Zierikzee en Ouwerkerk, langs het water bij het wa
tersnoodmuseum weer op huis aan. Ze zitten ver deze
keer, en dus is het maar goed dat er enkele telescopen
aanwezig waren. Uiteindelijk kwamen we op 70 vogel
soorten en daarbij de Zeehond, het Ree en de Haas.
Genoten!

Vliegend hert
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Op zoek naar
paddenstoelen
LOEK KUPERUS

Onder de bezielende leiding van drie gidsen togen we met
18 zielen op zondag 22 september vol goede moed naar
landgoed 'Baest' om op zoek te gaan naar paddenstoelen.
Het was prachtig nazomerweer. Helaas hadden we ook dit
jaar weer een heel droge zomer, zodat veel paddenstoelen
nog niet de moed hebben gehad hun kopje boven het zand
uit te steken. Niet alleen voor het planten- en dierenleven
is de droogte rampzalig, ook voor paddenstoelen.
Gelukkig weten we dat vlak onder de grond de schimmel
draden liggen te wachten op een lekkere regenbui. Als er
een goede bui valt zullen heel veel paddenstoelen zich
gaan ontwikkelen en boven de grond hun mooie vormen
en kleuren tonen. En hiervan profiteren dan weer allerlei
dieren en diertjes, die ze wel rauw lusten.
Onze gidsen Todor IJsselmuiden, Wiel Wiersma en Henk
van Straten leidden ons door het prachtige bos van de
Baest, waarin de Kleine Beerze zou moeten stromen. Maar
helaas, deze stond weer helemaal droog. Ondanks de ma
tige omstandigheden wisten onze gidsen en de wande
laars toch nog een flink aantal verschillende soort te
spotten, zoals de gewone zwavelkop, een mooi duivelsei
van de grote stinkzwam, de geschupte inktzwam, een mi
nuscuul elfenbankje, een hele mooie porseleinzwam, veel
aardappelbovisten, eekhoorntjesbrood, een russulasoort,
de tonderzwam en nog een aantal door mij vergeten soor
ten.

Porseleinzwam

De heren gaven bij alle paddenstoelen hun deskundige
commentaar over de soort en alle verdere wetenswaardig
heden. Todor gaf daarbij nog informatie over de (on)eet
baarheid en eventuele geneeskundige werking. Zo blijkt
dat in veel landen buiten Europa het elfenbankje een veel
gebruikt en heilzaam onderdeel is van geneesmiddelen,
met name om ons immuunsysteem te ondersteunen.
Onderweg heeft de groep zich gesplitst en heeft de helft
van de groep er nog een flink stuk ‘aan gebreid’. Wie weet
wat ze daar nog allemaal gezien hebben!
Al met al ondanks de schaarste aan water en daardoor be
perkte hoeveelheid paddenstoelen toch een zeer geslaagde
ochtend. Heren gidsen, bedankt!

inktzwam met inkt

IVN Oirschot

11

Warandelezing 2019: samen voor het
herstel van de biodiversiteit
MAYKE WESTERINK

Er zijn steeds minder dagvlinders in Nederland en er vliegen
nog nauwelijks insecten tegen onze autovoorruit. De cijfers lie
gen er niet om, de biodiversiteit neemt wereldwijd enorm af.
Ecoloog Koos Biesmeijer praatte ons tijdens de jaarlijkse Wa
randelezing bij over de ernst van dit probleem en over de mo
gelijke oplossingen.
De opkomst was hoog bij deze avond over het thema bio
diversiteit. Zo’n 180 geïnteresseerden vulden de college
zaal op dinsdagavond 12 november. Koos Biesmeijer, eco
loog en wetenschappelijk directeur Naturalis Biodiversity
Center Leiden, wist het publiek drie kwartier te boeien
met interessante grafieken en initiatieven. Rik Grashoff,
gedeputeerde provincie Noord-Brabant voor Natuur,
Water en Milieu, was co-referent deze avond en vertelde
wat Brabant doet om de biodiversiteit te vergroten. Beide
sprekers maakten duidelijk: We kunnen dit probleem al
leen oplossen als we samenwerken.
Natuur uit balans
Biodiversiteit staat voor alles dat leeft op aarde. Al deze
verschillende soorten planten en dieren houden de natuur
in balans. Eerder dit jaar maakte IPBES (Intergouverne
menteel Platform voor Biodiversiteit en Ecosysteemdien
sten) in een rapport bekend dat het aantal plant- en dier
soorten dat is uitgestorven of met uitsterven wordt be
dreigd nog nooit eerder zo hoog was.
Dit betekent dat de natuur uit balans is. Dat heeft niet al
leen gevolgen voor de natuur zelf, maar ook voor de
mens. Want, zo stelde Biesmeijer: “Biodiversiteit is onze
basis en onze reddingsboei. We moeten meer naar de na
tuur luisteren en met de natuur werken om dit wereldwij
de probleem aan te pakken.”
Landgebruik
De grootste boosdoener is het landgebruik. De manier
waarop we met ons land omgaan is niet houdbaar op de
lange termijn. Ook de exploitatie van soorten en hulp
bronnen, de vervuiling, klimaatverandering en invasieve
soorten werken de natuur tegen.
De sprekers zorgden voor de nodigde interactie met de
zaal. De vraag ‘Wat betekent biodiversiteit voor jou?’ riep
veel emotie op bij de natuurliefhebbers in het publiek. “
Samenhang”, “Alles”, “Ontroering”, antwoordden be
langstellenden in het publiek. Deze ontroering kwam
terug in andere delen van de Warandelezing. Er werd ge
lachen, instemmend gereageerd, verontrustend gekeken.
Het publiek had duidelijk affiniteit met het thema.
Succes samen!
Biesmeijer besloot zijn bijdrage met meerdere oplossin
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gen om het tij te keren. Zo zijn er landelijke projecten om
de biodiversiteit te versterken. De ecoloog is zelf betrok
ken bij het Deltaplan Biodiversiteitsherstel om biodiversi
teitsverlies om te buigen naar herstel. Maar ook bedrijven
zoals Heineken proberen hun steentje bij te dragen, door
een klimaat neutrale brouwerij te bouwen. Wat Biesmeijer
voorop stelde, is dat we moeten samenwerken. Samen
werken met de natuur en met verschillende partijen. Al
leen dan kunnen we de biodiversiteit herstellen.
GroenLinks-gedeputeerde Rik Grashoff ging in op de si
tuatie in Brabant. “Op dit moment zijn er zo’n 1150 be
dreigde soorten in Brabant”, vertelde hij het publiek. De
provincie treft maatregelen om de biodiversiteit te her
stellen. Zo gaat de provincie verdroging tegen, helpt ze
met het bosherstel en heeft ze beleid gericht op verbete
ring van de bodem. De provincie werkt bij haar gebieds
gerichte aanpak ook samen met allerlei partners in het
veld, van waterschappen tot terreinbeherende organisa
ties.
De sprekers hoopten met hun bijdragen op deze manier
het publiek te informeren en inspireren. Want samen
kunnen we het tij keren. Na afloop kreeg het publiek de
gelegenheid om vragen te stellen aan de sprekers, daar
werd veel gebruik van gemaakt. Daarna kon men tijdens
de borrel napraten over de lezing.
De Warandelezing is een jaarlijks evenement georgani
seerd door de Brabantse Milieufederatie in samenwerking
met Tilburg Sustainability Center (TSC), Studievereniging
Asset Tilburg en Academic Forum (Tilburg University).

SNEEUW
kristallen glinsteren
in het witte kleed
sprankelen in een
winterminnend gloren,
zij weerkaatsen
de lichtende sporen
in bevroren aarde
die zich beschermd weet;
de stilte echoot langs
de stoppels op het veld,
vlokken blijven aan
korrels en kiezels kleven,
bedekken geheel het
ongerijmde leven
waardoor heel even
enkel eenheid geldt.
Christianne van de Wal
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Marina Spiessens, nieuw lid IVN-Oirschot
stelt zich voor
RIKY DE VETH

Een kennismaking kan op allerlei manieren verlopen.
Dat is het leuke van nieuwe leden benaderen en in een
eerste gesprek onderzoeken of en hoe iemand zich voor
wil stellen in de Vergeet Mij Niet.
Marina vond het leuk om mee te werken, we spraken in
ons eerste telefonische contact af dat we later meer tijd
zouden nemen om de kennismaking telefonisch voor te
zetten. En zo geschiedde.
Marina woont in Boxtel met haar echtgenoot. Ze is in
oktober gestart met de basisnatuur cursus. Deze was ze op
het spoor gekomen op de website van IVN. Een plek waar
ze regelmatig kijkt of er activiteiten in de natuur zijn
waar ze aan deel kan nemen. Want Marina is graag in de
natuur waarbij vogels haar specifieke interesse hebben.
Eén vogel heeft haar speciale aandacht, het ijsvogeltje.
Vandaar een foto van het ijsvogeltje bij dit interview.
Marina en haar man gaan er graag op uit met de caravan.
Ze kamperen meestal bij de boer, daarom zijn ze lid van
de Stichting Vrije Recreatie. Er zijn veel mooie gebieden in
Nederland en de omringende landen waar het goed fietsen
en wandelen is.
Het spreekt Marina aan dat ze bij IVN mensen ontmoet
die bewust bezig zijn met natuur, klimaat en alles wat
daarmee samenhangt. Ze vertelt trots dat ze in en om
haar huis bewust is van ruimte geven aan water en dieren.
“Om praktische redenen hebben we wel een kleine ruimte
met stenen in de tuin, maar daaromheen staat alleen
maar beplanting speciaal voor bijen, vlinders en vogels”
aldus Marina. Ze vangt regenwater op in een regenton
en op het dak liggen zonnepanelen. Marina is ervan over
tuigd dat de wereld verbeteren bij jezelf begint.
Als nieuw lid waardeert ze het enthousiasme en de passie
van de gidsen, de eerste excursie met de basisnatuur
cursus was een paddenstoelenwandeling. Todor wist op
een speelse manier veel kennis over paddenstoelen over
te brengen.
We sluiten ons gesprek af met een uitnodiging van mijn
kant aan Marina om zich welkom te voelen bij
IVN-Oirschot en dat er van iedereen die dat wil vrijwillige
bijdragen welkom zijn. We zijn immers een vereniging
die het moet hebben van betrokkenheid en inzet van veel
vrijwilligers.

IVN Oirschot

Groen traineeship
voor jongeren van
16-30 jaar
DE GROENE ACADEMIE

Ben jij tussen de 16 en 30, heb je ongeveer één dag in de
week tijd en wil jij je inzetten voor natuur en duurzaam
heid in Noord-Brabant?
Bijvoorbeeld zeldzame diersoorten helpen,
een overtuigende campagne bedenken om plasticgebruik
te verminderen, een Tiny Forest beheren, of als onderdeel
van een festivalteam met andere jongeren te praten over
een eerlijke verdeling van de kosten voor klimaatbeleid?
Met het Groen Traineeship kies jij welk project of projec
ten je wilt doen.
Wil je meer weten over het Groen Traineeship? Snuffel
dan eens rond op deze website: https://www.degroene
academie.nl/6681/groen-traineeship
Je kunt je tot 20 januari 2020 aanmelden voor de projec
ten van Blok 2. Dit blok begint op 1 februari 2020 en
eindigt op 20 juni 2020.
Aanmelden bij j.raymakers@ivn.nl of 06-46370754
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Winnaars Workshop natuurfoto maken
FREEK KEMPS

Op zondag 24 november hebben we onder deskundige begeleiding van Marc van den Hout en Ron Hermans een prach
tige fotowandeling gemaakt op landgoed Baest. Door middel van het uitvoeren van diverse opdrachten hebben we kun
nen oefenen om het mooiste plaatje te schieten. De ingezonden foto’s zijn beoordeeld door een drie koppige jury van
Fotogroep Oirschot. Hieronder zie je enkele van de mooiste resultaten. Voor de opmerkingen van de jury van alle 64
foto’s kun je kijken op de IVN site.

3e prijs workshop Robin Goijers

1ste prijs workshop Robin Goijers

2e prijs workshop Hermine van Erp
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Lid of donateur worden van IVN Oirschot?
We kennen drie soorten lidmaatschap:
Lid
€ 24,– per jaar
Huisgenootlid
€ 12,50 per jaar
Donateur
minimaal € 15,– per jaar
Als lid kunt u deelnemen aan alle activiteiten van IVN. De activiteiten zijn voor u gratis toegankelijk
(met uitzondering van cursussen en speciale uitstapjes). Bovendien bent u lid van de landelijke IVN.
U ontvangt ons afdelingsblad ‘Vergeet-Mij-Niet’ en het landelijke ‘Mens en Natuur’.
U kunt huisgenootlid worden indien er al iemand lid is op uw huisadres. U geniet dezelfde voordelen
van het lidmaatschap.
Een donateur is geen formeel lid, ook niet van de landelijke IVN, maar kan wel aan alle publieksactiviteiten
van de IVN meedoen. U ontvangt korting op het cursusgeld voor niet-leden.
Contributies worden geïnd via automatische incasso (IBAN nummer NL66 RABO 0138 8296 32).
Aanmelden kan door een e-mail te zenden naar de ledenadministratie: ledenaministratie@ivn-oirschot.nl
Voor meer informatie belt u 06 13861373.
U ontvangt dan een inschrijfformulier en nadere informatie over uw aankomende lidmaatschap.
Wij zien u graag terug op onze activiteiten en wensen u vooral veel plezier bij IVN Oirschot!

Het jaarprogramma 2020 wordt als los inlegvel
bij deze Vergeet Mij Niet bezorgd.

IVN Oirschot

foto achterkant: Joop Mutter
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