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Veldhoven Eindhoven Vessem

IVN Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid is
een landelijke vereniging met plaatselijke afdelingen. IVN
Veldhoven Eindhoven Vessem is zo’n afdeling met als
werkgebied de gemeenten Veldhoven, Eindhoven en een
deel van de gemeente Eersel (de kernen Vessem, Knegsel
en Wintelre).
De afdeling is ontstaan door samenvoeging van IVN Veld
hoven-Vessem en IVN Eindhoven in 2013 en heeft ca. 300
leden. Ons doel is om met onze activiteiten belangstelling
te wekken voor natuur en milieu. Bovendien willen we de
kennis bij het publiek hierover vergroten. Met diverse ac
tiviteiten zorgen wij voor bescherming en ontwikkeling
van de natuur in ons werkgebied.
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Lidmaatschap

Het lidmaatschap kost per jaar € 24,00. Huisleden (ande
re gezinsleden die op hetzelfde adres wonen) betalen
jaarlijks € 5,-. Als (huis)lid krijgt u korting bij onze cur
sussen en kunt u deelnemen aan alle ledenactiviteiten.
Jeugdleden betalen € 32,00 per jaar. U kunt ook donateur
worden voor minimaal € 13,75 per jaar.
Scholen betalen een vaste contributie van € 40,00 per
jaar.

D'n Aard

Ariespad 5, 5503 EZ Veldhoven 040-2549279
Beheer, onderhoud, reserveringen: Paul Olijslagers
06-38485115 of paholijslagers@onsbrabantnet.nl

Voorjaar 2020

Praatkruid
IVN Veldhoven Eindhoven Vessem - Voorjaar 2020

Nieuwe voorzitter
Ik ben Jos de Bruijn, ik woon in Eindhoven, ben 65 jaar, gehuwd met Si
mone en vader van Sophie. Ik heb mijn werkzame leven doorgebracht bij
de Rabobankorganisatie op meerdere plaatsen en in verschillende functies.
Een heel andere wereld dan die van natuur en duurzaamheid. Er valt dus
voor mij nog veel te leren maar dat vind ik alleen maar leuk.
Ik ben bij het IVN terecht gekomen door de laatste natuurgidsenopleiding.
Als fervent vogelaar leek het me interessant om mijn kennis te verbreden
en dat is met de cursus aardig gelukt.
Inmiddels loop ik al drie jaar publiekswandelingen, ben ik een jaar be
stuurslid en neem ik dus nu het voorzitterschap over.
De liefde voor de natuur is bij mij al in mijn lagere schooltijd ontstaan. Al
lereerst door de volière die mijn vader had gebouwd in onze tuin en waar ik
de vogeltjes van heel dichtbij kon bekijken. Als vanzelf ontstond toen ook
de belangstelling voor de vogels in de vrije natuur. Ook was er een oudere
jongen uit de buurt met wie ik op stap ging om in sloten en poelen met een
schepnet of een grote zeef beestjes te vangen. Die deed hij dan in een
aquarium of terrarium en zo konden we ze mooi bekijken . Toen leerde ik
onder meer het verschil tussen een pad en een kikker. Een buurman die
zag hoe interessant ik dat allemaal vond leerde ons van alles over padden
stoelen, planten en dieren.
Waarom vertel ik dit? Ik denk dat de contacten met de natuur in je jeugdja
ren van groot belang zijn voor je houding ten opzichte van de natuur in je
volwassenheid. En daar wringt het tegenwoordig. De natuur staat letterlijk
op grotere afstand dan vroeger, kinderen hebben veel meer afleiding, zijn
minder buiten en ook op scholen wordt er minder aan gedaan dan vroeger.
En dat vind ik zorgelijk, want onbekend maakt onbemind. De jongeren van
nu zijn de beslissers van de toekomst en hoeveel belang zullen zij toeken
nen aan de natuur?
Hier ligt dus een belangrijke taak voor het IVN. Educatie is een kerntaak
wat mij betreft en daar wil ik heel graag samen met jullie aan werken.

Inhoud
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Het Praatkruid is een uitgave van
IVN Veldhoven Eindhoven Ves
sem. Het verschijnt vier keer per
jaar, ieder seizoen een nieuw
Praatkruid.

Redactieadres:
Dreef 42 5504 LC Veldhoven
E-mail: paholijslagers@
onsbrabantnet.nl
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Wandeling
Grootmeer
DRé VERHAGEN

Een zonnige middag leek het te worden. Vol energie start
ten we met de tocht rond een ven dat de laatste 60 jaar
nogal wat ingrepen had ondergaan, niet te zien aan de
ogenschijnlijk natuurlijke uitstraling van vandaag.
Vanaf 1952, na een droogval, wordt spoelwater ingelaten
vanuit de drinkwatervoorziening aan de overkant van de
weg.
In 1990 krijgt het meer natura-2000 status, onder andere
door aanwezigheid van het oeverkruid. Ook de aanwezig
heid van de heikikker draagt daar aan bij. In 1999 worden
de oevers ontdaan van bomen en struiken om wind en zon
meer vrij spel te geven en de heide terug te laten keren,
zoals op kaarten van rond 1900. In datzelfde jaar besluit
onze IVN-afdeling jaarlijks een paddenscherm te plaatsen
om de voorjaarstrek van de gewone pad voortaan niet
meer een massale slachtpartij te laten zijn. In 2009 zijn er
paddentunnels aangelegd en is er een vast scherm ge
plaatst.

Oeverkruid

Behalve padden en kikkers is het ven ook geliefd bij wa
tervogels. Dodaars, fuut, wintertaling, kuifeend en kare
kiet zijn in er wisselende aantallen broedvogel. Grote en
kleine zilverreiger en visarend weten als doortrekker het
ven te vinden.
Vandaag liet zich geen enkele watervogel zien. Onze groep
heeft wel diverse soorten naaldhout bekeken, 49 planten
soorten gezien, waarvan enkele al/nog bloeiend, het oe
verkruid massaal op de oever aangetroffen ( doet zijn
naam eer aan), helaas geen waterwild gespot, wel genoten
van het ree, en met een groeizaam regentje de wandeling
afgesloten. Geleerd, geplaagd en genoten ging ieder weer
op huis aan.
Zie ook foto's voorpagina.

Controleur
gezocht
RIEN DE SCHIPPER

In 2007 is er opnieuw groot onderhoud: het slib uit het
ven wordt afgegraven om het oeverkruid te kunnen be
houden en minder gewenste woekeraars terug te dringen.
Vooral de watercrassula bleek een geduchte concurrent
van het oeverkruid te zijn. Bestrijding van die plant is zo
lastig dat voortdurende aandacht nodig is.
Na de verwijdering van de sliblaag heeft het ven een lange
periode droog gestaan. Uiteindelijk is met de WOB afge
sproken om jaarlijks water in het meer te pompen in de
hoop dat na verloop van tijd er een nieuwe ondoorlatende
laag ontstaat.
Het jongste onderhoud dateert van 2017: wilgstruweel is
verwijderd van de rabatten bij de inlaat van het “leiding
water”, het waterpeil is verhoogd om hervestiging te
voorkomen en de begroeiing tussen de weg en het ven is
over een flinke afstand afgezet. Ook de watercrassula is
stevig aangepakt.
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De werkgroep Wandelnetwerk controle zoekt een contro
leur voor het rayon Achtse Barrier/Blixembosch in Eind
hoven noord. De controle vindt twee keer per jaar plaats:
in het voor- en najaar. De controleur kijkt of alle paaltjes
en wegwijsstickers nog aanwezig en leesbaar zijn. Waar
nodig worden ter plaatse kleine reparaties uitgevoerd,
zoals het vervangen van een sticker of het wegknippen
van een hinderlijk groeiende tak. Grotere onvolkomenhe
den, bijvoorbeeld een kapotte paal, worden gerapporteerd
aan de coördinator, die de reparaties uitvoert met het re
paratieteam.
Reken op een dag per controlebeurt, die geheel naar eigen
inzicht gepland kan worden.
Elk jaar is er een gezellige wandeling met het hele team
ergens in ons werkgebied. Een leuke tijdsbesteding voor
wie graag buiten is en van wandelen houdt!
Contact: Rien de Schipper, 06-51579996 of
rien.de.schipper@gmail.com
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Fladderiep

IVN en TUe

HEINE VAN MAAR

JOS DE BRUIJN

Iedereen kent het liedje uit grootmoeders tijd “de uil zat
in de olmen, bij het vallen van de nacht”. Een heel gewo
ne situatie: de uil in de bomen in de schemering, zoals je
je dat kunt voorstellen. Maar grootmoeders tijd is vaak
niet te vergelijken met nu en dat geldt ook voor de inhoud
van dit liedje. Het liedje is gedateerd geworden. Groot
moeders leven zeg maar voor het gemak 100 jaar geleden.
Zal de uil in de olmen een ransuil zijn geweest? Het is
waarschijnlijk. Een algemene uil, die toen overal voor
kwam waar wat bomen stonden. Helaas stierf de ransuil
sindsdien vrijwel uit. Hij zit nu echt niet meer in de
olmen. En dan de olm trouwens, oftewel de iep. Hoe staat
het daarmee? Die is ook op veel plaatsen verdwenen. In
grootmoeders tijd en in de eeuwen daarvoor maakte een
timmerman prachtige meubels van het harde hout. Een
keverplaag zorgde sindsdien voor het uitsterven van de
iepen, bijna overal. Je ziet ze nog veel in het noordwesten,
aan de Amsterdamse grachten en op de Waddeneilanden.

Samenwerking IVN VEV met het Go Green office van de
Technische Universiteit
Op de TU/e houdt het Go green office zich bezig met
duurzaamheidsvraagstukken op het eigen terrein. In eer
ste instantie is vooral aandacht besteed aan verduurza
ming van het energieaanbod, maar nu wil men zich ook
meer gaan richten op biodiversiteit en vergroening. In te
genstelling tot enkele jaren terug staat ook de leiding van
de TU/e hier nu meer open voor en wil men de kansen van
de unieke plek aan de Dommel beter benutten.
Kort geleden heeft Go Green office ons benaderd met twee
vragen:
1. Willen jullie ons helpen met het opzetten van een “bio
diversiteitswandeling” op ons terrein?
2. Kunnen jullie ons adviseren hoe we de biodiversiteit op
het TU-terrein kunnen verbeteren?
Vanzelfsprekend zijn we hier op in gegaan. Met vier per
sonen (Anita Liebregts, Claudia Stoldt, Leonhard Schrofer
en Jos de Bruijn) zijn we gesprekken met de mensen van
Go Green office aangegaan. We hebben intussen ook al het
terrein verkend en hebben de eerste contouren van de
wandeling neergezet. Ook zijn al de eerste adviezen gege
ven voor het verbeteren van de biodiversiteit.
Zodra de wandeling gereed is zal deze worden gezet op de
IVN route app. Wij raden u beslist aan om er eens een
kijkje te gaan nemen.
Wij houden u van de voortgang op de hoogte.
Claudia, Anita, Leonhard en Jos

Ook Veldhoven en Eindhoven hebben nog wat iepen. Kun
nen we het tij keren? De ransuil, daar valt weinig aan te
doen: te weinig houtwallen in het agrarische gebied en
bovendien de opkomst van de havik, die graag een rans
uiltje lust. En de monumentale iep op de Hollandse dij
ken? Daar is misschien hoop. In ons prachtige Groene
Woud tussen Best en Boxtel is een bijzondere iep ontdekt
met de naam Fladderiep. Diep verscholen in de leembos
sen staan nog enkele oudere exemplaren. Ongeveer de
enige in Nederland en de wijde omgeving. Gelukkig dat
we nog verafgelegen stukken natuur hebben waar soorten
kunnen overleven. Daar blijft biodiversiteit behouden. Het
bijzondere is dat deze Fladderiep als enige iepensoort on
gevoelig blijkt voor de iepenspintkever die de andere
iepen laat afsterven. Brabants Landschap heeft de bossen
in eigendom en koestert de Fladderiepen. Inmiddels wor
den ze vermeerderd en op steeds meer plaatsen aange
plant. Wie weet tonen de polderdijken over 100 jaar op
nieuw prachtige olmen.

IVN Veldhoven Eindhoven Vessem

Tiengemeten
HEINE VAN MAAR

Op zaterdag 16 mei 2020 willen we het natuureiland
Tiengemeten bezoeken in het Haringvliet om naar vogels
te kijken. Het is dan volop broedseizoen. We hopen veel
roofvogels te zien waaronder de zeearend. Het is een
wandelexcursie met onderbrekingen over best een flinke
afstand. Je moet denken aan 15 km. Horeca is op het ei
land aanwezig. Mocht het die dag ongunstig weer zijn dan
kan eventueel een ander doel gekozen worden.
Het vertrek is zoals gebruikelijk om 7.00 uur vanaf den
Aard en aankomst terug om ongeveer 18.00 uur. Het is de
gewoonte dat je zelf brood en koffie meeneemt. We hou
den rond de middag een lunchpauze in het bezoekerscen
trum.
Als je meewilt graag via de mail opgeven bij mij heine.
vanmaar@planet.nl met daarbij opgave of je wilt rijden.
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Planten
werkgroep
FRANS VAN DEN BERG

Op 12 februari 2020 maakten we met 10 leden van de
plantenwerkgroep een zonovergoten wandeling door het
Philips de Jongh wandelpark met als doel om zoveel mo
gelijk planten te herkennen en wat meer te weten te
komen over de historie van dit werkelijk prachtige park.
Het park is als wandelpark dit jaar precies 100 jaar oud en
is eigendom van de gemeente Eindhoven. Het is ongeveer
25 ha groot en maakt eigenlijk deel uit van een veel groter
bosgebied dat is aangelegd halverwege de 19 eeuw. Het
terrein van de huidige GGZE, het park waar we nu staan
en het landgoed de Wielewaal horen eigenlijk tot een en
hetzelfde bosgebied
Voordat men begon met de aanplant was het een open
heide gebied met een leemrijke bodem die slecht water
doorliet en waar bomen maar moeilijk kunnen groeien.
Wel liep er een rechte weg doorheen die op een dijk was
aangelegd. Op deze hoger gelegen dijk kon men te voet of
met een paardenwagen van Eindhoven naar Oirschot.
Deze Oirschotsedijk begon als verlenging van de Lijm
beekstraat ter hoogte van wat nu het Gloeilampplantsoen
heet.

Een tweede weg die het gebied doorsnijdt is de Boschdijk.
Deze is aangelegd omdat men een snelle handelsverbin
ding wilde hebben tussen Holland en Luik, maar dan om
Antwerpen heen. Eind 18e eeuw is met de aanleg begon
nen, maar is pas voltooid tijdens de Napoleontische tijd
en werd bekostigd door het heffen van tol. Bekende Tol
punten zijn de “Achtse barrier” en bij de Barrierweg te
genover Philips Nederland
Een derde streep door dit gebied is de spoorweg die Eind
hoven verbindt met Boxtel, deze is in 1866 aangelegd.
Waarom werd dit gebied met bos aangeplant? De reden is
dat er opkomende industrie was. De uitvinding van de
stoommachine maakte het mogelijk om grootschalig pro
ducten te maken, maar de stoommachine moest wel
voorzien worden van brandstof om stoom te kunnen
maken. Hiervoor was steenkool nodig, véél steenkool. Zo
kwamen er steenkolenmijnen in Limburg. Om daarin vei
lig te kunnen werken was hout nodig dat de ondergrondse
gangen moest stutten.
Maar hoe kon je op deze natte en vochtige heidegronden
bomen planten terwijl de omstandigheden hiervoor niet
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geschikt waren. De oplossing werd gevonden in het
maken van rabatten. Men ging greppels graven en met
het zand uit de greppels werd de naast gelegen grond op
gehoogd. Hierop plantte men de bomen. Ook werd een
stelsel van dijkjes en lanen aangelegd om de boomstam
men te kunnen vervoeren. Een prestatie van formaat,
want dit alles gebeurde met handkracht.
Begin vorige eeuw kocht Anton Philips het gebied ten
zuidwesten van de spoorlijn. Het meest zuidelijke gebied
wordt het familieterrein waar in 1937 een grote villa
wordt gebouwd waar z’n zoon Frits tot aan z’n dood is
blijven wonen. Het gebied noordelijk van de Oirschot
sedijk wordt ingericht als wandelpark en dat schenkt hij
in 1920 aan de gemeente Eindhoven, die dit tot nu toe
onder beheer heeft.
Op het meest noordelijke stuk wordt in de crisisjaren een
fruittuin aangelegd, krijgt PSV er een trainingscomplex en
bouwt defensie er een kazerne, de Constant Rebecque ka
zerne, die nu in gebruik is als internationale school.
Op het beboste stuk noordelijk van de spoorlijn komt in
1913 het Rijks Krankzinnigengesticht te staan, later bij
ons meer bekend als de RPI en de GGZE.
De wandeling die we maken is ongeveer 2,5 km lang,
maar er valt zoveel te zien en te determineren dat we
bijna 2 uur onderweg zijn. Alle boeken, parate kennis en
mobiele telefoons moesten er aan te pas komen om een
werkelijk prachtige Zilveresdoorn met grote zekerheid op
naam te brengen. Werkelijk onder de indruk waren we
van de soms gigantische omvang van de bomen in het
park zoals een treurbeuk en gewone beuken met soms wel
een diameter van 1 meter
Onderweg kom je onvermijdelijk langs het monument ter
ere van het 40-jarig regeringsjubileum van koningin Wil
helmina. Het monument is recentelijk opgeknapt, want
het was sterk in verval geraakt.
De oogst aan gedetermineerde planten was niet gering ik
ga geen volledige opsomming geven maar de aanwezig
heid van enkele planten die nu al duidelijk zichtbaar
waren gaven aan dat de lente in aantocht is.
Akkerhoornbloem, akkerkool, brede stekelvaren, ereprijs,
geel nagelkruid, gewone vlier, hondsdraf, jacobskruis
kruid, kleine veldkers, look-zonder-look, robertskruid en
speerdistel.
Maar het allerleukst blijven tocht de onverwachte ont
moetingen met bewoners van zo’n park. Vlak bij de uit
gang, waar onze wandeling zou eindigen werd onze aan
dacht getrokken door een boomklever die het leuk vond
om ons te laten zien waar hij als boomacrobaat allemaal
toe in staat is.
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Publieks
activiteiten

Schenking
CAROLIEN VAN ZEELAND-SNELLING BERG

Rabobank schenkt € 500 aan IVN VEV
Zondag 15 maart, 10:00 - 12:00 uur
Wandeling bij het Grootmeer - amfibieëntrek
Start: Parkeerplaats Grootmeer, Merenweg Wintelre
Zondag 15 maart, 10:00 - 12:00 uur
Wandeling in Park Meerland – Pril voorjaar
Start: Hangar, Meerbos Eindhoven
Dinsdag 31 maart, 20:00 - 22:00 uur
Lezing: Duurzame natuur 1 - inleiding
D'n Aard, Ariespad Veldhoven
Zondag 5 april, 14:00 - 15:30 uur
Wandeling op landgoed De Grote Beek - amfibieën
Start: Parkeerplaats P4 GGzE, Boschdijk Eindhoven
Dinsdag 14 april, 20:00 - 22:00 uur
Lezing: Duurzame natuur 2 - energie
D'n Aard, Ariespad Veldhoven
Zaterdag 18 april, 14:00 - 16:00 uur
Bijenteldagen in de Jo van Dun vlindertuin
D'n Aard, Ariespad Veldhoven

Als medewerker van Rabobank Regio Eindhoven hebben
we van de bank een budget van € 500 per persoon gekre
gen om te besteden aan een zelf gekozen maatschappelijk
doel. Voor mij is natuur erg belangrijk, ik kom helemaal
tot rust tijdens een bos-of strandwandeling en geniet als
ik allerlei verschillende beestjes in mijn tuin zie.
Dit voorjaar heb ik IVN leren kennen via een cursus dier
vriendelijk tuinieren. IVN maakt samen met bewoners en
gemeenten buurten groener, socialer en gezonder. Men
sen hebben recht op een natuurlijke leefomgeving en ver
groening zorgt ervoor dat we beter om kunnen gaan met
klimaatproblemen, zoals insectensterfte en hittestress.
Groen is ook gezond, uit onderzoek blijkt dat contact met
de natuur zorgt voor meer geluk en minder stress. IVN
laat jong en oud beleven hoe leuk, gezond én belangrijk
natuur is. Dat doen ze met natuuractiviteiten, cursussen,
projecten en campagnes.
Ik was daarom ook erg blij dat ik mijn € 500 aan zo’n
mooi doel mocht schenken.

Zondag 19 april, 11:00 - 16:00 uur
Kindernatuurdag - lente
Heemtuin, Genneperweg Eindhoven
Zondag 19 april, 14:00 - 16:00 uur
Wandeling in bossen van Toterfout-Halfmijl - lente
Start: Bezoekerscentrum, Toterfout Veldhoven
Zondag 26 april, 10:00 - 12:00 uur
Wandeling in de Aanschotse Beemden – bloemen en
vogels
Start: Parkeerplaats, einde Toledolaan Eindhoven
Zondag 3 mei, 8:00 - 10:00 uur
Wandeling in De Klotputten - vogels
Start: Helicon Groenschool, Locatellistraat Eindhoven
Zondag 17 mei, 10:00 - 12:00 uur
Wandeling in De Klotputten - lente
Start: Helicon Groenschool, Locatellistraat Eindhoven
Zondag 24 mei, 10:00 - 12:00 uur
Wandeling Grote Beek – Landschap en geschiedenis
Start: Parkeerplaats P4 GGzE, Boschdijk Eindhoven
Dinsdag 2 juni, 20:00 - 22:00 uur
Lezing: Duurzame natuur 3 - Landbouw en natuur in
evenwicht
D'n Aard, Ariespad Veldhoven

IVN Veldhoven Eindhoven Vessem

Gerard Lijten en Carolien van Zeeland-snellen Berg

Kopij Praatkruid zomer
2020

De uiterlijke inleverdatum voor kopij van het volgende
Praatkruid is 1 juni 2020. Wil je zeker weten dat de kopij
geplaatst wordt lever deze dan in voor 16 mei. Lever
kopij in via e-mail (paholijslagers@onsbrabantnet.nl) of
op het redactieadres, Dreef 42 5504 LC Veldhoven. Graag
plaatjes of foto's los van de tekst aanleveren.
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KNNV cursussen en lezingen
Lezing: Biodiversiteit door groenbeheer
Maandag 9 maart.
Frank Verhagen, beheerder natuurlijke gebieden van Gemeente Eindhoven vertelt over het streven naar biodiversiteit
door het groenbeheer van de gemeente. Dat is in de stad een hele uitdaging: met beperkt budget en rekening houdend
met de wensen van omwonenden is er al wat bereikt en liggen er nog volop kansen voor verbetering.
In D’n Aard: aanvang 20.00 uur.
Cursus: Inheemse Amfibieën en Reptielen
Theorie donderdag 12 en 26 maart, veldles zaterdag 21 maart en 4 april.
Docent: Annemarie van Diepenbeek
De tijden dat er in bijna alle poelen en boerensloten amfibieën werden aangetroffen zijn voorbij. Met enige kennis van
leefgewoonten zijn ze toch op veel plaatsen te vinden.
In D’n Aard. Kosten: € 30,- voor leden KNNV en IVN; € 40,- voor niet-leden.
Opgave: Voor 1 maart 2020 (of z.s.m. daarna) per mail aan: cursussen@eindhoven.knnv.nl
Cursus: Wilde bijen
Theorie donderdag 2, 9 en 16 april, excursies zondag 5 of 19 april en zaterdag 27 juni of 4 juli.
Docent: Pieter van Breugel
Het bloemrijker maken van ons land mag zich de laatste tijd verheugen in een toenemende belangstelling. Een reden
voor een korte cursus over deze insecten.
In D’n Aard. Kosten: € 50,00 voor leden KNNV en IVN; € 65,00 voor niet-leden.
Opgave: Voor 22 maart 2020 per mail aan: cursussen@eindhoven.knnv.nl
Lezing: De vogelstand in het boerenland
Maandag 20 april.
Marco Renes is medewerker soortenbescherming bij het Brabants landschap. Zijn lezing gaat over weide-, akker- en
erfvogels. Het nestel-, broed- en fourageergedrag van deze vogels is het uitgangspunt voor beheersmaatregelen. Dit
wordt geïllustreerd met vele korte filmpjes, die de vogels op de voet en in de vlucht volgen.
In D’n Aard: aanvang 20.00 uur
Cursus: Het leven in een waterdruppel
Woensdag 20, 27 mei en 3 juni.
Docenten: Willem Cramer, Harry Nouwen
Deze cursus is een inleiding tot de wereld van plantaardige algen en dierlijke eencelligen in het water van sloten, ven
nen en kanalen. Die wereld omvat een rijkdom aan organismen en is dan ook bijzonder om eens nader kennis mee te
maken.
Locatie: St. Joriscollege, Roostenlaan 296, te Eindhoven.
Prijs: € 35,00 voor KNNV en IVN, € 45,00 voor niet-leden.
Opgave: Voor 10 mei per mail aan: cursussen@eindhoven.knnv.nl
Zie ook: knnv.nl/eindhoven/cursussen

Scholen werkgroep
MARIAN KESSELER

Op donderdag 26 maart a.s. is er om 16.30u een bijeenkomst in d’n Aard voor leerkrachten, contactpersonen en
hulpouders. Tijdens deze bijeenkomst licht de scholenwerkgroep de nieuwe basisschoolprojecten nader toe.
Voor groep 1 t/m 4 hebben we gekozen voor ‘Wij gaan op wereldreis’ en voor groep 5 t/m 8 voor ‘Groei mee met je
boom’.
De leerkrachten, contactpersonen en hulpouders ontvangen de uitnodiging en agenda voor deze bijeenkomst binnen
kort.
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Duurzame natuur
JANNIE LANDA

Het IVN staat middenin de vragen die op ons af komen over de veranderingen in onze leefomgeving: hoe moeten we
ons aanpassen om hitte en droogte tegen te gaan, maatregelen nemen om water tegen en vast te houden, CO2-uitstoot
te verminderen, alternatieve energie te gebruiken? Wat is de invloed daarvan op ons landschap? En wat kunnen we er
aan doen? Hoe kunnen landbouw en natuur samengaan?
IVN Veldhoven Eindhoven Vessem organiseert vier bijeenkomsten over deze thema’s. De eerste drie vinden plaats in
Veldhoven in D’n Aard, Ariespad 5, Veldhoven van 20:00 tot 22:00 uur. De laatste keer wordt afgesloten met een be
zoek in Eindhoven aan de Genneper Hoeve.
Deze bijeenkomsten zijn interessant voor ieder die de relatie met de natuur en deze onderwerpen wil doorgronden.
Deelname is gratis. Opgeven graag per mail via ivn.vev@gmail.com (s.v.p. datum aangeven of hele cyclus).
31 maart - Introductie
Wat is onze houding naar natuur? Hoe staat het met het klimaat? Wat zijn de feiten en wat doet dat met onze beleving?
Hoe zit het nu met klimaat en stikstof? Wat doet het met dieren en planten? Hoe kunnen we er optimistisch over blij
ven? Actieve leden van het IVN waaronder Jannie Landa en Heine van Maar gaan na een inleiding hierover in gesprek.
14 april - Energie
Hoe zat het ook alweer met CO2 en milieueffecten? Welke energievormen zijn te gebruiken? Wat leveren ze op aan CO2
winst? Sander Löwik, werkzaam bij de Brabantse Milieu Federatie, neemt ons mee in dit vraagstuk en Duurzaam Veld
hoven licht toe wat je zelf kunt doen om het energieverbruik te verminderen.
2 juni - Landbouw en natuur in evenwicht
Ja, het kan. Voor Staatsbosbeheer is het realiseren van natuur-inclusieve landbouw niet alleen doelstelling, maar ze
werken er concreet aan samen met de boeren. Hennie Otten, werkzaam bij Staatsbosheer, vertelt over de verschillende
mogelijkheden en gaat hierover in gesprek.
16 juni - Bezoek aan de Genneper Hoeve
Tongelreeppad 1, Eindhoven. Verzamelen bij de ingang om 19:30 uur. Age Opdam runt samen met zijn vrouw Mirjam
Matze een biologisch-dynamische boerderij. Biodiversiteit eindigt bij hen niet bij de perceelsgrenzen. Ter plekke kun je
dat zien en krijg je een toelichting op het gebruik van het land en de rol van de dieren hierbij.

Tiny Forest
IVN BRABANT

Op maandag 17 februari hebben leerlingen van basis
school De Boog een Tiny Forest aangeplant in de buurt
van het Wasven in Eindhoven. Met het planten van het
Tiny Forest krijgt de stad er een stukje natuur bij. Daar
naast zal het Tiny Forest dienst doen als buitenleslokaal
voor de leerlingen van de school en gaan de leerlingen in
de toekomst als Tiny Forest Rangers onderzoekjes doen,
onderhoud plegen en het Tiny Forest schoon en natuurlijk
houden. IVN Brabant organiseert samen met de gemeente
het aanplanten.
Wat is een Tiny Forest?
Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter
grootte van een tennisbaan, waar buurtbewoners de Ne
derlandse natuur ontdekken. Samen maken wij Nederland
een stukje wilder!

IVN Veldhoven Eindhoven Vessem

9

Nieuwjaarsviering
ETJE HENDRIKX

Het is 7 januari 2020. Rond de klok van acht uur beginnen
de leden binnen te druppelen. De opkomst bij de eerste
activiteit in 2020 is weer prima. Het is leuk om iedereen
weer even te zien en te spreken. Dan neemt Etje het
woord. Voor de laatste keer in de hoedanigheid van voor
zitter laat ze 2019 de revue passeren. Alle activiteiten in
het veld, inventarisaties (vogels, planten, water, zoogdie
ren en dit jaar voor het eerst ook insecten) natuuronder
houd met KLE en ASML, wandelingen en kinder-doe mid
dagen.
Enkele jaren hebben we het gehad over ‘oude gidsen’ en
‘nieuwe gidsen’. Vanaf nu zijn de nieuwe gidsen zo goed
ingewerkt dat we vanaf nu spreken over GIDSEN! De gid
sen die het al langer doen, voelen zich gesteund door de
grote groep enthousiaste nieuwe mensen. Omgekeerd
leren de startende gidsen van de ervaren rotten in het vak.
Het gidsenwerk wordt sterk ondersteund door de nieuwe
werkgroep Gebiedsbeschrijvingen. Begonnen is met het
beschrijven van een aantal adoptieterreinen uit de NGO
cursus. Snel volgen er meer. Iedereen die er interesse in
heeft kan gebruik maken van alle informatie én informa
tie toevoegen. Zo kun je een deel van de voorbereiding van
een wandeling alvast thuis doen.

Onze afdeling heeft zich aangesloten bij de IVN-wan
delapp. Er staan al een aantal wandelingen op. Je krijgt
een seintje als er informatie of een foto beschikbaar is op
een punt in de wandeling. We hopen dat nog meer men
sen gaan wandelen!
In Eindhoven is men benieuwd naar de activiteit van die
ren ’s nachts in de tuinen van mensen. Onze afdeling
helpt mee met dit wildcamera-project.
Er is meegedaan aan een aantal landelijke campagnes:
Nachtvlinderavond (vlinderstichting), Natuurwerkdag
(natuurmonumenten), Slootjesdagen (landelijk IVN),
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Herfstactiviteit (landelijk IVN), Bodemdierendagen (NI
OO/KNAW). Dat kan in de toekomst misschien nog uitge
breid worden met de nationale bijentelling, tuinvogeltel
ling en de vogeltrek.
De werkgroep duurzaamheid heeft een spetterende start
gemaakt. Een van de successen was onder andere een le
zing in de bibliotheek over de duurzame tuin. Het zal ko
mend jaar wel een vervolg krijgen.
Heeft onze vereniging een voorbeeldfunctie als het gaat
om duurzaamheid? De werkgroep Duurzaamheid en het
bestuur denken van wel. Carpoolen en fietsen in plaats
van autogebruik, zonnepanelen op D’n Aard. Daar komt
nu iets bij: minder vlees eten. Natuurlijk moet iedereen
dit voor zichzelf beslissen, maar goed voorbeeld doet vol
gen! Daarom heeft het bestuur besloten om tijdens activi
teiten, die het bestuur organiseert geen vlees meer te ser
veren in de hapjes. Dus deze avond: superlekkere hapjes,
maar geen vlees deze keer!

In dit verband worden Lucy en Dré even naar voren ge
roepen om ze te bedanken voor de jarenlange beschik
baarheid om voor het bestuur de hapjes en drankjes te
verzorgen. Het gaat zo vanzelfsprekend dat we het niet
meer hoeven te vragen. Dat verdient echt een applausje en
dat krijgen ze samen met een insectenhotelletje.
Tenslotte de jubilarissen: N. Roos (25 jaar lid), R. Duyve
(40 jaar lid), P. Lemmens-Breukels (40 jaar lid, school
gids in Hanevoet), Wim van Dooren (40 jaar lid en
schoolgids, natuurgids, KLE) en Marian Kesseler (40 jaar
lid, groene juf, plantenwerkgroep, scholenwerk en niet te
vergeten vertrouwenspersoon voor eventuele problemen
in onze vereniging). De laatste twee zijn ook daadwerke
lijk aanwezig en krijgen hun welverdiende speldje en in
sectenhotel.

Voorjaar 2020

Jubilea, afscheid en Ster

40 jarig jubileum Wim van Dooren

40 jarig jubileum Marian Kesseler

Afscheid Anita Liebregts als bestuurslid

Afscheid Etje Hendrikx als voorzitter

Uitreiking Ster van Veldhoven

Fieke Versteeg

De Ster van Veldhoven (zie ook verslag ALV, pagina 14)
De Ster van deze maand is gemaakt door Fieke Versteeg. Zij is verbonden aan Severinus en komt al jaren drie dagen per
week op het atelier. Ze is een levensgenieter en houdt van lekker eten en gezellig kletsen. Ook is ze fan van PSV en
heeft ze een seizoenskaart om haar club aan te moedigen als ze moeten voetballen. Fiekes’ lievelingskleuren paars en
blauw zijn terug te zien op haar Ster.

IVN Veldhoven Eindhoven Vessem
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N69 en Kempenbaan West
PAUL OLIJSLAGERS

Nieuwe wegen door onze natuurgebieden
Het zal U inmiddels al wel zijn opgevallen: grote kaalslag
in het Oeienbos, langs Koningshof en in het Groot Goor.
De aanleg van de N69 en de Kempenbaan West is gestart.
Tracé
Het tracé van de N69 volgt globaal vanaf de Luikerweg in
Valkenswaard het oorspronkelijke tracé van de Lage Hei
deweg, en loopt vervolgens vanaf de aansluiting van de
N397 over een lengte van een kleine twee kilometer pa
rallel aan de Keersopperdreef. Vanaf de kruising met de
Molenstraat loopt de nieuwe weg door het Groot Goor en
kruist de Locht ter hoogte van Koningshof, krijgt een
aansluiting op de A67 ter hoogte van de parkeerplaats van
het benzinestation en sluit aan op de Zilverbaan bij de
Knegselseweg.
Behoud en versterken van natuur
De N69 loopt in een gebied met landbouwgronden en
deels in een natuurrijk gebied met beekdalen, Keersop en
Run, die deel uitmaken van het Natuurnetwerk Brabant.
Om die reden is er veel aandacht voor het behoud en het
versterken van de natuur. In het Groot Goor wordt over
een lengte van 250 meter de weg verhoogd en op palen
gezet, zodat dieren een onderdoorgang hebben en de na
tuur aaneengesloten blijft. Ook fietsers en voetgangers
kunnen de weg op die manier kruisen. Door de beekdalen
op deze manier beter zichtbaar te maken, wordt de bele
ving van de natuur voor recreanten versterkt. Dit past in
de ambitie van de provincie om de nieuwe N69 te ontwik
kelen als meest groene en duurzame weg van Brabant.
Werkzaamheden op Veldhovens gebied
In 2019 is bos gekapt vanaf de Knegselseweg door het
Oeienbos tot aan het Benzinestation aan de A67. Aan de
zuidzijde van de A67 is bos gekapt vanaf de Locht tot aan
de Gagelgoorsedijk.

Ook is er in het Groot Goor bos gekapt. Langs de
Gagelgoorsedijk is de boerderij van Rijkers gesloopt.
Eind 2019 is men begonnen met het aanleggen van een
bouw-weg vanaf de Locht via de Gagelgoorsedijk met een
(tijdelijke) brug over de Run tot aan de Veldhovensedijk.
Op de plaats van de boerderij van Rijkers is een bouwloca
tie aangelegd, tegelijk is er zand aangevoerd voor de op
ritten naar de beekdalbrug over de Run. In januari 2020 is
men begonnen met het heien van palen voor de 9 pijlers
voor de beekdalbrug over de Run. Als alles meezit zijn
eind 2021 de bouwactiviteiten voorbij en komt de natuur
weer terug.

Kaalslag in het Oeienbos

De Run door het Grootgoor
Over ca. 2 km lengte herstelt Waterschap de Dommel de
loop van de beek. Dit doet men door de beek weer te laten
slingeren. Daarnaast krijgt de beek een andere bedding
waarin er meer variatie in stroomsnelheid en bodem
structuur gecreëerd wordt. Dit draagt bij aan de verbete
ring van de waterkwaliteit en de biodiversiteit. Van een
deel van de gronden langs de beek wordt het maaiveld
verlaagd. Op deze gronden ontstaat moerassige vegetatie.

Animatie van de beekdalbrug over de Run in het Groot Goor
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In dit deelgebied van de Run liggen twee stuwen, deze
worden weggehaald. Dit is mogelijk omdat de beek gaat
slingeren. Hierdoor neemt de lengte van de beek toe en
het verhang (hoogteverschil) af. Door het weghalen van
de stuwen kunnen vissen vrij migreren in de Run.
Een deel van het Grootgoor wordt ingericht als een gebied
voor ‘gestuurde waterberging’. Om de gestuurde water
berging te kunnen regelen, wordt ter hoogte van de toe
komstige N69 een nieuwe stuw gebouwd. In periodes van
langdurige en extreme regenval wordt de stuw gesloten.
Hierdoor loopt bovenstrooms van de stuw een deel van
Grootgoor onder water en ontstaat een tijdelijke water
berging met een oppervlak van maximaal 70 hectare.

Egels kunnen niet vliegen of klimmen. Dichte hekken en
schuttingen zorgen er dan ook voor dat egels geen ge
bruik kunnen maken van jouw tuin.
Wist je dat.... egels enkele kilometers per nacht kunnen
afleggen?! Ja, dat is echt waar! Ze gaan dan op zoek naar
voedsel of naar geschikte partners om mee te paren. Één
tuin is dus niet genoeg om als leefgebied te dienen. Spoor
daarom je buren aan om ook een egelsnelweg aan te leg
gen! Wie het helemaal goed wil doen kan zijn hekwerk
vervangen door heggen en struiken. Egels zijn dol op be
groeiing en struweel. Naast dat egels op deze manier vrije
toegang hebben tot je tuin kunnen ze de struiken ook ge
bruiken als schuilplaats. En met een beetje geluk zelfs als
nestplaats!
Wil je meer tips over hoe je je tuin zo egelvriendelijk mo
gelijk maakt? Kijk dan eens naar https://www.egelwerk
groep.com/

Nestkastjes
PAUL OLIJSLAGERS

Bouwbrug over de Run

Egelsnelweg
EGELWERKGROEP

De habitat van de egel verdwijnt. Onze huizen, maar ook
onze tuinen nemen steeds meer van de natuurlijke leef
omgeving van de egel over. In tegenstelling tot wat veel
mensen denken leggen egels heel wat kilometers per
nacht af. Egels blijven vrijwel nooit op een plek en delen
bovendien hun territorium met soortgenoten. Een schut
ting of een hek is een ondoordringbare barrière voor de
egel. Een ‘egelsnelweg’ is dan ook geen overbodige luxe.
Met het project Egelsnelweg willen wij zorgen dat tuinen
weer opengesteld en geschikt worden voor egels, zodat zij
dit kunnen blijven gebruiken als leefgebied: foerageer
plek, paarplek, kraamplek, nestelplek én overwinterings
plek. Doe je mee?!
Het állerbelangrijkst wat je voor een egel kunt doen in
jouw eigen tuin is een egelsnelweg aanleggen: een gat van
13x13 cm in jouw hek of schutting.

Tijdens NLdoet op zaterdag 14 maart zijn we van plan om
100 nestkasten voor pimpel- en koolmezen te gaan bou
wen. Een morgen- en een middaggroep van 20 vrijwilli
gers gaan onder leiding van enkele IVN-ers de 100 kasten
bouwen. Een kast mag de deelnemer meenemen de andere
kasten worden in park Meerland in Eindhoven of in Veld
hoven opgehangen. We hopen dat de mezen de eitjes of
rupsen van de eikenprocessierups of de vlinders zullen
voeren aan hun kroost en daarmee de plaag te bestrijden.
Tevens vroeg Samen voor Eindhoven voor twee projecten
ook nog 70 nestkasten. Tijdens de winterpauze in de vlin
dertuin hebben enkele tuinvrijwilligers voor 200 nestkas
ten hout gehaald en gezaagd. De beide groepen op 14
maart zijn inmiddels vol, maar je kunt als IVN-er nog wel
mee komen helpen.

Het natuurlijke leefgebied van de egel verdwijnt en de
druk van predatoren in natuurgebieden wordt steeds gro
ter. Tuinen kunnen daarom als ideale veilige havens voor
egels dienen. Maar helaas zijn omheiningen een groot ob
stakel.

IVN Veldhoven Eindhoven Vessem
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Verslag Algemene Ledenvergadering
25 FEBRUARI 2020

Aanwezig:Etje Hendrikx (voorzitter), Gerard Lijten (secretaris), Paul Olijslagers (penningmeester), Anita Liebregts
(bestuurslid), Jos de Bruijn, (bestuurslid), Claudia Stoldt, Yvonne Joosten, Paméla Freriks, Harrie Kesseler, Marian
Kesseler, Ad van Dorst, Wim van der Ven, Cees van der Leeuw, Johan Couwenberg, José van Lieshout, Sonja Schmidt,
Theo Kampshof, Maria Bazelmans, Rein Kieviet, Lucy Géhéniau, Wim van Dooren, Heine van Maar, Eugenie Verstegen,
Steven Luitjens, Jan Dankers, Frans van den Berg, Agnes Kok, Femke Soontiëns, Ans de Zeeuw, Neske Dupuis, Dorina
de Ruijter-Drop, Johan van Zijll Langhout, Tineke Lous.
Afmeldingen:
Martien van de Ven, Riekie van de Ven, Gerard Hofmans, Dré Verhagen, Lia Verhagen, André Rutjens, Mieke van den
Hurk, Hetty Fokkens, Leonhard Schrofer, Rien de Schipper, Adrie Jüngst.
1. Uitreiking “Ster van Veldhoven”
Aan het begin van de jaarvergadering worden we (m.u.v. de voorzitter) verrast door een bezoek van de Veldhovense
wethouder Mariënne van Dongen, vergezeld van een drietal fotografen/journalisten. De wethouder neemt het woord en
legt uit dat ze hier is om aan de vrijwilligers van IVN-VEV de “Ster van Veldhoven” uit te reiken, bestaande uit een
oorkonde en een kunstwerk in de vorm van een fraai gekleurde ster. De maakster, Fieke Versteeg van Severinus, kon
vanwege een misverstand met de taxi helaas niet aanwezig zijn. De Ster is een gemeentelijke erkenning voor allerlei
maatschappelijke organisaties, die zich belange-loos inzetten voor de Veldhovense bevolking.
Na de uitreiking volgt een korte pauze om even bij te praten.
2. Opening en welkom
Een half uur later dan gepland opent de voorzitter de vergadering om 20:30 uur en heet iedereen welkom. Ze is blij met
de grote opkomst en uiteraard ook met de erkenning vanuit de gemeente.
3. Rondvraag
Sonja Schmidt, Wim van der Ven: Hebben gezocht naar de agenda van de ALV op onze website, maar niet kunnen vinden.
De secretaris bevestigt dat die inderdaad alleen is in te zien door het laatste Praatkruid te downloaden. Achtergrond is
dat de website voor algemene informatievoorziening is opgezet. Aankondigingen specifiek voor leden worden gepubli
ceerd in het Praatkruid en in de nieuwsbrief. Hij zal in het bestuur bespreken of een apart menu-onderdeel voor leden
wenselijk is.
Wim van Dooren: Was een beetje verbaasd dat de jaarvergadering midden in de Carnalavalsvakantie is gepland, terwijl
dat normaliter begin februari is. De voorzitter verontschuldigd zich daarvoor; reden was haar eigen vakantie in de af
gelopen weken en ze heeft carnaval helemaal over het hoofd gezien.
4. Notulen vorige vergadering
Algemene Ledenvergadering d.d. 5-2-2019: De secretaris heeft eerder al een correctie ontvangen over een gemiste af
melding; die is inmiddels verwerkt. Verder zijn er geen opmerkingen, waarmee het verslag is goedgekeurd en onder-
tekend zal worden door de voorzitter en de notulist.
5. Jaarverslag
Het concept jaarverslag is voor leden via een link in de nieuwsbrief ter inzage (geweest). Men kan nog tot 6 maart cor
recties en/of aanvullingen sturen naar de secretaris. Daarna wordt de definitieve versie gepubliceerd op de website en
op kleine schaal in gedrukte versie.
6. Jaarrekening en balans 2019
De penningmeester loopt aan de hand van een presentatie door de jaarrekening. Hij heeft dat voor de duidelijkheid wat
anders opgezet dan eerdere jaren; opbrengsten en kosten die met elkaar verband houden zijn nu tegenover elkaar
gezet. Hij geeft daarbij ook een toelichting bij grote afwijkingen in vergelijking met de oorspronkelijke begroting. De
belangrijkste punten zijn:
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Jaarrekening opbrengsten
*

Giften: Een eenmalige donatie van de Rabobank Regio Eindhoven

*

Cursuswerkgroep: Hoog bedrag maar vooral geïncasseerd voor regionale cursussen. Grootste deel gaat weer
naar andere afdelingen. Komt dus terug bij uitgaven.
Jaarrekening kosten

*

Cursussen: Zie hierboven.

*

NGO herhaling: Terugkomdag voor deelnemers en docenten/mentoren van de NatuurGidsenopleiding.

*

Jeugd IVN: Achterstallige declaraties uit 2018.

*

Kleine Landschaps Elementen: Aanschaf " Nieuwe" aanhangwagen.

*

Natuuractief: Nieuwe activiteit, natuuronderhoud met groepen vanuit ASML en scholen.

*

Vast onderhoud gebouw: Er wordt weer wekelijks gepoetst.

*

Grote verbouwingen: Vervanging conventionele verlichting door LEDs.

*

Gas, water, stroom: Vergeten om de energiebelasting terug te vragen.

*

PR: Nieuw gevelbord met IVN-logo en aanvulling fleece-vesten.

*

Resultaat: Een "verlies" van ruim € 1000, maar vooral vanwege éénmalige kosten. De reguliere exploitatie
toont een positief saldo.
Vragen: geen.
Balans

*

Kas KinderDoeMiddag: Vervalt; saldo wordt voortaan eind december naar de penningmeester overgemaakt.

*

Debiteuren: Factuur is betaald.

*

Aanhangwagen KLE: Wordt vanaf volgend jaar afgeschreven.

*

Eigen vermogen, Reserveringen: Het bestuur heeft besloten om het aantal reserveringen drastisch te vermin
deren. Die zijn grotendeels historisch ontstaan en daarna gehandhaafd, maar inmiddels overbodig. De saldi
worden ondergebracht in andere reserveringen of opgenomen in het eigen vermogen.

*

Crediteuren: Nog over te boeken inkomsten van regionale cursussen naar andere IVN-afdelingen en nog te be
talen bankkosten.
Vragen: geen

Leden kunnen een kopie van de jaarrekening en van de balans opvragen bij de penningmeester of t.z.t. inzien op onze
website www.ivn.nl/vev (Over ons – ANBI-pagina).
7. Verslag kascommisie
Johan Couwenberg presenteert, mede namens Marian Kesseler en Martien van de Ven, het verslag van de kascontrole.
Die heeft plaatsgevonden op 4 februari in D'n aard. De conclusie van het onderzoek is dat de balans per 31-12-2019 en
de resultatenrekening over het boekjaar 2019 een getrouw beeld geven van de financiële situatie van de Vereniging en
dat de verslaglegging helder en nauwkeurig heeft plaatsgevonden. De kascontrolecommissie stelt daarom voor om de
penningmeester décharge te verlenen; de vergadering stemt met applaus in. Het financieel jaarverslag wordt vervol
gens door alle zittende bestuursleden ondertekend.
Benoeming kascommissie
Johan Couwenberg treedt statutair af. Marian Kesseler en Martien van de Ven blijven in functie. Anita Liebregts is be
reid om de plaats van Johan in te nemen. Zij is dan geen bestuurslid meer.
8. Bestuurswisselingen
Paul Olijslagers is statutair aftredend, maar bereid om nog een termijn van maximaal vier jaar door te gaan en is ook
direct herkiesbaar. Etje Hendrikx en Anita Liebregts hebben eerder al aangeven om hun termijn voortijdig te beëindi
gen en treden vandaag af.
De voorzitter bedankt Anita voor haar bijdragen, met name de bereidheid om, na de fusie in 2013, de Eindhovense be
langen te blijven vertegenwoordigen en ondersteunt dat met een kadobon en een zelfgemaakt insectenhotel. Van de
aanwezigen ontvangt Anita een welgemeend applaus, waarna zij zelf even het woord neemt om de iedereen te bedan
ken voor de hartelijke manier waarop de afdeling Eindhoven destijds is verwelkomd en inmiddels is opgenomen in de
fusievereniging.
Daarna richt de secretaris zich tot Etje met een beknopte, maar desondanks zeer lange lijst van verdiensten, die zij in
de periode vanaf 2006, als vice-voorzitter, en daarna vanaf 2010, als voorzitter, heeft bewerkstelligd.
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Het betreft zowel haar verbindende rol tussen de werkgroepen en leden binnen de eigen vereniging, het initiëren en
stimuleren van nieuwe acticiteiten, als ook het richting en leiding geven aan samenwerkingsverbanden met gemeen
ten, het regionale en landelijke IVN en tal van maatschappelijke organisaties. Vanwege de bijzondere situatie is geko
zen om af te wijken van het “standaard” cadeau voor aftredende bestuursleden en in plaats daarvan een blijvende her
innering te schenken. Als erkend entomoloog (insectenkundige) ontvangt Etje daarom een bronzen beeld van een (ge
stileerde) vlinder, wat erg in de smaak valt. Aansluitend bedankt Etje, op de haar bekende wijze, iedereen voor de fijne
samenwerking. Ze heeft het voorzitterschap weliswaar ervaren als een grote verantwoordelijkheid, maar dat wel altijd
met erg veel plezier en enthousiasme gedaan. Ze blijft uiteraard betrokken in tal van werkgroepen en wenst haar op
volger en het nieuwe bestuur veel succes en voldoening met dit dankbare werk. Etje en Anita nemen vervolgens plaats
in de zaal.
De secretaris, in de rol van plaatsvervangend voorzitter, draagt, als kandidaat vanuit het bestuur, Jos de Bruijn voor als
nieuwe voorzitter. Er zijn geen andere kandidaten. De vergadering stemt in met zijn benoeming d.m.v. applaus. Daarna
introduceert Jos zichzelf met een aantal persoonlijke wetenswaardigheden, een toelichting op zijn motivatie en zijn
speciale aandachtspunten (educatie, jeugd en activiteiten in Eindhoven). De secretaris verwelkomt de nieuwe voorzitter
met het overhandigen van de voorzittershamer.
De nieuwe voorzitter stelt de drie kandidaten voor die
vanuit het bestuur worden voorgedragen (Paméla Freriks,
Claudia Stoldt en Yvonne Joosten). Zij hebben alle drie de
laatste NatuurGidsenOpleiding gevolgd en hebben zichzelf
eerder al geïntroduceerd in het laatste Praatkruid (winter
2019-2020). Verder hebben zich geen nieuwe kandidaten
gemeld. De vergadering gaat unaniem akkoord met hun
benoeming en met de herbenoeming van Paul. De voor
zitter is blij dat de samenstelling van het nieuwe bestuur
nu een veel beter afspiegeling is van het ledenbestand,
zowel qua leeftijd, man-vrouw verhouding (3 om 3) als
woonplaats (3 x Veldhoven, 2 x Eindhoven, 1 x Vessem).
9. Begroting 2020
De pennigmeester presenteert de begroting voor 2020 aan
de hand van een aantal lichtbeelden. Er zijn geen belang
rijke veranderingen ten opzichte van de opbrengsten en
inkomsten in 2019, alleen zijn er (nu nog) geen éénmalige
uitgaven voorzien en wordt dus een positief resultaat ver
wacht. Leden kunnen een kopie van de begroting opvra
gen bij de penningmeester.
10. Ontwikkeling ledenbestand
De penningmeester constateert een geleidelijke afname
van het aantal lokale leden, wat ruimschoots gecompen
seerd wordt door een toename van het aantal landelijke
leden. Die worden overigens volkomen gelijkwaardigd be
handeld.
Het aantal donateurs neemt al jaren gestaag af, nieuwe
aanmeldingen zijn er niet meer. Met de jeugdleden zitten
we eind december op een dieptepunt, maar die melden
zich meestal in de loop van het jaar nog aan.
Sonja Schmidt vraagt zich af of het bekend is waarom
leden opzeggen. De penningmeester vraagt dat niet na,
maar soms wordt het vermeld bij opzegging. Redenen zijn
erg divers. Het gaat vrijwel nooit om actieve leden.

Schema van aftreden
Bestuurslid

gekozen

herkozen aftredend

Gerard Lijten

2016

2019

2023

Paul Olijslagers

2017

2020

2024

Jos de Bruijn

2019

2023

Yvonne Joosten

2020

2024

Paméla Freriks

2020

2024

Claudia Stoldt

2020

2024

Ontwikkeling ledenbestand
Aangesloten

1-1

toe

af

31-12

2019

name

name

2019

Lokale leden

214

5

20

199

Huisgenootleden

28

2

2

28

Ereleden

3

0

1

2

Landelijke leden

35

25

4

56

Gastleden

4

1

0

5

Totaal leden

284

33

27

290

Donateurs

21

0

0

21

Jeugdleden

15

5

14

6

Scholen

21

1

2

20

Adverteerders

4

0

0

4

11. Plannen voor 2020
De voorzitter heeft bij zijn benoeming al even aangegeven welke thema’s hij speciale aandacht wil geven (educatie,
jeugd en activiteiten in Eindhoven), maar voegt daar nog een paar zaken aan toe. In de eerste plaats het onderhouden
van de contacten tussen de “oude” en “nieuwe” natuurgidsen (vanaf nu wordt dat onderscheid niet meer gemaakt).
Daarnaast het verdelen van alle bestuurstaken over alle bestuursleden en het ondersteunen van de door de nieuwe
werkgroep ingezette activiteiten op het gebied van duurzaamheid.
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12. Rondvraag
Johan Couwenberg: Complimenteert het zittende/aftredende bestuur met het gevoerde beleid en wenst het nieuwe/ zit
tende bestuur veel succes. Hij vraagt de vergadering om hem daarin te ondersteunen; dat gebeurt met een instemmend
applaus.
Anita Liebregts: Nu ze geen bestuurslid en coördinator meer is, heeft ze geen sleutel meer nodig van D’n Aard en over
handigt die daarom aan de penningmeester.
Paul Olijslagers: Biedt geïnteresseerden aan om één van de resterende IVN fleecevesten mee te nemen. Die zijn bedoeld
voor leden die betrokken zijn bij activiteiten met publiek.
Gerard Lijten: Sluit daarbij aan met een aanbod van speciale IVN naambadges, voor de zelfde doelgroep.
13. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21:50 uur en nodigt de aanwezigen uit om nog even gezellig na te praten onder
het genot van een drankje en een hapje.
Gerard Lijten – secretaris

Groene held
PROVINCIE NOORD-BRABANT

In Noord-Brabant zijn enorm veel vrijwilligers actief in en voor de natuur. Deze ‘Groene Helden’ dragen bij aan een
groene en gezonde leefomgeving. Via persoonlijke portretten zet de provincie een aantal van hen in het zonnetje. Zo
inspireert en informeert de provincie anderen over Brabantse natuur.
Deze maand is Tineke Lous, als coördinator van onze waterwerkgroep, uitverkoren om in het zonnetje gezet te wor
den.
Wat is het verschil tussen een kikker en een pad?
“Een pad heeft een wrat en een kikker is glad.” Dat rijmpje gebruikt Tineke Lous regelmatig, wanneer ze als natuur
gids met kinderen aan de waterkant staat. Ze móét dit soort vragen wel stellen, want de Veldhovense heeft ervaren dat
zowel jong als oud maar weinig weet van water en de beestjes die erin leven. Gelukkig is de waterwerkgroep van na
tuurorganisatie IVN Veldhoven/Eindhoven/Vessem, waarvan zij sinds 2005 coördinator is, flink gegroeid.
Wie Googelt op de naam Tineke Lous, krijgt als eerste resultaat: mede-auteur van het boek Van feest naar feest. “Ja,
dat ben ik ook”, zegt ze lachend. “Dat is weer ander vrijwilligerswerk, voor de kerk. Het gaat over hoe je christelijke
feestdagen thuis kunt vieren. Het is al een boek uit 2003. Maar nog steeds te koop!”
Vijftien jaar geleden liet Tineke (62) haar baan als onderwijzer voor wat die was en stortte zich volledig op haar taken
als vrijwilliger. Bij IVN had ze zich al in 1990 aangesloten, nadat de van oorsprong Dordtse met haar man naar Veldho
ven was verhuisd. “Toen mijn oudste hier naar school ging, hing daar een papier: ‘Schoolgidsen gezocht’. Ik heb zelf
de pedagogische academie gedaan met als specialisatie biologie. Met de klassen ben ik als schoolgids de natuur in ge
trokken, zo’n 20 jaar lang, ook toen de kinderen al lang van school waren. Het was leuk én lag in het verlengde van
mijn werk als leerkracht.”
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Natuurmonumenten
Bij de plaatselijke IVN-afdeling viel het haar op dat de waterwerkgroep maar dun bezet was. Tineke sloot zich er daar
om bij aan. Het ploegje met nog drie anderen ging voornamelijk voor zichzelf aan de slag: waterdiertjes zoeken, mi
croscopisch onderzoek, dat soort werk. Dit veranderde toen in 2005 Natuurmonumenten in beeld kwam.
“Dat vroeg ons of we wilden bijhouden wat er in de poelen van de Dommelbeemden zat. Haar eigen medewerkers kwa
men daar steeds minder aan toe. Het ging om amfibieën, die we dan vingen met lege colaflessen of andere valletjes.
Naderhand zijn we zelf ook (water)planten, vlinders en andere insecten gaan inventariseren.” Hun werkgebied ligt ten
zuiden van de snelweg A67, aan weerszijden van de beek de Dommel richting Belgische grens. Ieder jaar monitort de
werkgroep in het voorjaar twaalf andere poelen van Natuurmonumenten. Deze variëren in grootte van 3 tot 10 meter in
doorsnee.

Kamsalamander
De colaflessen zijn in de loop der jaren ingeruild voor speciale vallen van ijzer met een grote tuit - die werkt als fuik waar de amfibieën in zwemmen. Het inventariseren bleek succesvol: de kamsalamander werd aangetroffen, een be
schermde diersoort. “4 jaar geleden heeft Natuurmonumenten daarom een plan opgesteld”, vertelt Tineke. “Inmiddels
zijn er 6 poelen tussen de grens en Eindhoven bij gegraven, zodat de kamsalamander nog verder naar het noorden kan
opschuiven. Dit jaar gaan we in die nieuwe poelen kijken of het gelukt is. Juist dat maakt het voor ons als vrijwilligers
geweldig: er wordt écht iets gedaan met de informatie die we aanleveren.”
De waterwerkgroep telt ondertussen 11 zeer actieve leden en 5 mensen die af en toe meehelpen. Tineke werd destijds ‘
tijdelijk’ coördinator, een periode die nu al 15 jaar duurt. “Tsja, eentje moet de roosters samenstellen, de contacten on
derhouden en ons jaarverslag maken. Dat vind ik toch wel leuk. Weer anderen zorgen voor onderhoud van de waad
pakken, voeren de verzamelde gegevens in de computer in of maken prachtige foto’s. Bijvoorbeeld van libellen; die kun
je op een foto veel beter determineren dan wanneer ze over een poel vliegen.”

Beekprik gemonitord
Die waadpakken komen sinds 2018 goed van pas. Toen meldde zich bij Tineke namelijk Ravon, een organisatie voor de
bescherming van amfibieën, reptielen en vissen. Het leidde ertoe dat het takenpakket van de werkgroep werd uitge
breid met een nieuwe opdracht: het monitoren van de bedreigde vissoort beekprik in de Kempen, specifiek in de beken
Dommel en Keersop. “Dat doen we in het najaar”, aldus de coördinator. “We gebruiken daarvoor een cementbak met
een gat erin. Die wordt om de 5 meter neergezet, op een traject van 100 meter. Ravon wil ieder jaar weten hoeveel lar
ven we op vaste punten tegenkomen. Vier mensen gaan daarvoor met een waadpak de beek in, om te scheppen in de
bodem van de bak. Op de oever inventariseren 2 leden de opbrengst.”
Waterschap de Dommel kreeg lucht van deze werkzaamheden en zag extra mogelijkheden. In het verleden leende het
al eens een speciale meter uit aan Tinekes werkgroep, om bijvoorbeeld de voedingswaarde, geleidbaarheid en zuur
graad van het water te meten. Ook nu nog hoort het waterschap graag waar veel beekprikken, libellen en amfibieën
zitten, zodat de waterstand er in tijden van droogte op peil kan worden gehouden. “Dat je daarbij wordt betrokken, is
ook een stimulans voor de groep”, zegt de Veldhovense niet zonder trots.
Enerzijds zijn het deze inventarisaties voor (natuur)organisaties, die volgens haar het belang aangeven van dit vrijwil
ligerswerk. “Anderzijds is het voor onze groep heel belangrijk om met elkaar erop uit te trekken. Het sociale aspect.
Dat geldt trouwens ook voor het ‘publiek’.”
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Scholing
Dat publiek kan overigens nog wel wat scholing gebruiken, heeft Tineke ervaren. Bijvoorbeeld tijdens de ‘slootjesda
gen’, die de werkgroep in augustus en september verzorgt in de beekjes. “Dan merk je dat kinderen én hun ouders ei
genlijk nauwelijks nog in de natuur komen. Er gaat echt een wereld voor ze open.” Hetzelfde geldt voor veel deelne
mers aan de cursussen van het IVN – Tineke heeft die zelf gegeven van 2000 tot 2014. Ook voor hen heeft het water
meer dan eens verrassingen in petto.
,,Kijk, bomen en planten stáán er gewoon. Daar valt altijd wel wat over te vertellen, eventueel met een boek erbij. Maar
voor de waterwerkgroep moet je meer moeite doen. Je loopt te sjouwen met vallen en waadpakken – hoewel veel van
onze leden het juist leuk vinden dat ze net als vroeger weer ‘de sloot’ in mogen. Je weet van tevoren ook nooit of er iets
in zo’n val zit. Gelukkig vinden kinderen een excursie altijd leuk en ze vangen meestal ook zelf wel iets. Soms zijn het
beestjes die je dan met een vergrootglas kunt bekijken. Als ze dan een waterschorpioen vinden of een bloedzuiger, zijn
ze helemaal opgewonden.”
Doorgaan
“Hoe lang ik nog door wil gaan? Zolang ik het leuk vind! Er is in onze werkgroep iemand van 75 jaar en bij de planten
werkgroep zit iemand van in de 80”, zegt ze veelbetekenend.
Amfibieëntocht 15 maart
Wie Tineke en haar waterwerkgroep in actie wil zien, kan op zondag 15 maart deelnemen aan een amfibieëntocht. Deze
vindt plaats bij het Groot Meer tussen Vessem en Wintelre, van 10.00 tot 12.00 uur en is ook geschikt voor kinderen.
Aanmelden is niet nodig.

Fototentoonstelling
DRé VERHAGEN

In 2019 kozen we voor het thema:
SPELINGEN VAN DE NATUUR.
Er is dus nog even tijd, tot mei 2020, om over je inzen
ding na te denken. Dat moet allen die regelmatig buiten
komen toch voldoende tijd geven om bijzondere prenten
te schieten. Zoals alle jaren zullen er ook nu zeker weer
verrassende foto’s opduiken. Samen gaan we er weer een
mooie tentoonstelling van maken.
Doe mee, het is leuk om met een thema te werken en bij
de bespreking van alle foto’s door vaklui leer je ontzet
tend veel en niet alleen over technische zaken, maar ook
over standpunt, compositie, kleurgebruik, tijdstip van fo
tograferen en nog veel meer.

Telkens nieuwe passe-partouts snijden is een tijdrovend
karwei en afwijkende modellen zijn slechts eenmaal
bruikbaar. Vandaar deze beperking voor de fotokunste
naar.
Alle fotografen lijsten weer hun eigen foto’s in.
Dat doen we op maandag 11 mei ’s midddags vanaf 14.00
uur en als het nodig is dinsdag 12 mei vanaf 9.00 uur.
De tentoonstelling wordt geopend op woensdagavond 13
mei. De jury zal haar beoordeling geven vanaf 20.00 uur.
Ook leden die graag eens willen horen waar je bij fotogra
feren zoal allemaal op moet letten, zijn van harte welkom.

Tot slot nog enkele technische zaken.
Wat je in mag zenden:
3 losse foto’s met een formaat van 20 x 30 cm
Een serie van 3 samenhangende foto’s ook met formaat
van 20 x 30 cm
Een reportage van 6 tot 12 foto’s die samen een verhaal
vertellen. Deze foto’s zijn 13 x 18 cm
Omdat we vanaf 2016 de foto’s zijn gaan presenteren in
passe-partouts, gaan we de vrije maatvoering van de fo
to’s loslaten.
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