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Vergeet Mij Niet
IVN Oirschot - Lente 2020

Beste lezers,
Bedankt voor het actief insturen van kopij, het aanbod voor deze editie is
zo groot dat we keuzes hebben moeten maken wat we kunnen plaatsen.
Als jouw artikel niet is geplaatst niet getreurd, we nemen het mee naar de
volgende editie.
De lente is in aantocht en dat voel je aan de energie die weer gaat stromen
na een lange donkere en natte winter. Zo ook binnen IVN-Oirschot.
We kijken zelfs al vooruit naar 2021, want dat is een belangrijk jaar, we zijn
dan jarig en worden 40 jaar, wat een mooie leeftijd. Om dit jubileumjaar te
vieren worden nu al voorbereidingen getroffen. Er is een feestcommissie in
het leven geroepen die we vanaf deze plaats het podium geven om een op
roep te doen aan alle leden van IVN-Oirschot.
De redactie
Beste leden,
In 2021 viert IVN Oirschot haar 40-jarig jubileum. Wij vinden het mooi
daar volgend jaar bij stil te staan en ook om IVN extra onder de aandacht te
brengen van de bewoners van onze gemeente.
We hebben een (te kleine) jubileumcommissie geformeerd. Deze bestaat uit
Joke Pijnenburg, Elly Boemaars, Jack van Nunen en Loek Kuperus.
Wij willen jullie het volgende vragen:
Heb je ideeën voor het jubileum, laat ons dat dan vooral weten! Wil je mee
denken met de jubileumcommissie, dan ben je van harte welkom!
Je kunt contact opnemen met:
Loek Kuperus (penningmeester@ivn-oirschot.nl, tel. 06 13861373)
of Jack van Nunen (j.vannunen01@gmail.com, tel. 06 57330043).
We rekenen op jullie!
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Van de bestuurstafel
RIKY DE VETH

Om dit stukje van de bestuurstafel te schrijven scrol ik
door mijn emails om een indruk te hebben wat er sinds de
vorige editie van de Vergeet Mij Niet zoal is gebeurd. Ik
sta ervan versteld hoeveel we communiceren over van
alles en nog wat. Gelukkig zitten er een paar rode draden
in de communicatiestroom.
Een rode draad is de voorbereiding op de ALV die gepland
stond op 18 februari. Het vraagt nogal wat voorbereiding
om alle bijdragen te verzamelen van de verschillende
werkgroepen. Cijfers zijn ook belangrijk, een financieel
jaaroverzicht, een begroting voor het nieuwe jaar en cij
fers voor de bereikmeting. Al met al zijn alle bestuurders,
maar vooral Loek druk geweest met deze voorbereiding.
Het resultaat mag er zijn, in de ALV is het jaarboek 2019
met kleurenfoto’s gepresenteerd.
Ook de verlies- en winstrekening was overzichtelijk en
transparant, de kascontrolecommissie gaf unaniem groen
licht. Ieder jaar wordt het aantal deelnemers aan verschil
lende activiteiten geteld zoals excursies, lezingen en acti
viteiten van de werkgroepen. In totaal deden ruim 1000
mensen mee aan onze activiteiten.
In de ALV werden ook zeven jubilarissen in het zonnetje
gezet: 40 jaar lid: Ben van Dorst, Margriet Leenders en
Jeanne Mencke. 25 jaar lid: Martien Heijms, Teun van
Straten, Zus Traa en Dhr. van der Vleuten.
Een andere rode draad is communicatie met partners in
de regio, Gemeente Oirschot, Brabantse MilieuFederatie,
Provincie Brabant, Landgoed Baest en Waterschap de
Dommel. Samenwerken aan een betere leefomgeving waar
in ons geval natuur de verbinder is. Natuurlijk komen er
zorgen aan bod zoals de stikstof- en klimaatproblemen,
maar de samenwerking richt zich op kansen. Waterschap
de Dommel wil burgers betrekken bij het gezonder maken
van de waterkringloop, zie de oproep op pagina 14.
Landgoed Baest organiseerde een wandeling waarbij de
zorgen over fijnspar en letterzetter werden gedeeld, meer
hierover op pagina 7.
De gemeente Oirschot benaderde IVN-Oirschot met een
vraag over de natuur rondom de Oude Toren in Oostel
beers en Adrie Vermeeren ging naar een bijeenkomst “
Natuurlijk Orischot”waar de bijdrage die IVN-Oirschot
had ingediend werd besproken. Het idee is om camaraval
len te verstrekken aan de burgers van de gemeente Oir
schot, door met de cameravallen te werken krijgen bur
gers zicht op hun eigen leefomgeving en biodiversiteit.
IVN-Oirschot wil samen met de burgers de resultaten be
spreken en burgers aanzetten tot maatregelen om meer
biodiversiteit in de eigen leefomgeving te brengen. Over
de uitvoering van het idee volgt later meer informatie.
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Tijdens de ALV is een feestcommissie in het leven geroe
pen, volgend jaar wordt IVN-Oirschot 40 jaar, een mooie
leeftijd om bij stil te staan en feestelijke activiteiten te or
ganiseren. Hierover wordt al druk gecommuniceerd, dat is
ook te zien in mijn mailbox.
Wat ook binnen komt zijn berichten van ontevreden en
bezorgde leden. Uiteraard besteden wij hier aandacht aan
en benaderen deze leden persoonlijk om de zorgen te
delen, uitleg te geven of achtergrondinformatie te geven.
De IVN afdelingen van het Groene Woud willen in 2021
een gidsencursus starten, heb jij interesse of ken jij ie
mand die de gidsencursus wil gaan doen laat het ons
weten.
De Landelijke Raad geeft een update van de fusie tussen
stichting en vereniging IVN; De Landelijke Raad heeft met
een ruime meerderheid ingestemd voor een fusie tussen
stichting en vereniging IVN. Daarbij werden wel een aan
tal randvoorwaarden vastgesteld: (1) de afdelingen be
houden hun autonomie, zoals ze die nu ook al hebben en
(2) de rechten van de medewerkers mogen niet worden
aangetast. Ook werd aandacht gevraagd voor een goede
communicatie naar alle betrokken partijen én werd aan
gegeven dat het over méér moet gaan dan alleen een juri
dische fusie; de samenwerking tussen de beroepsorgani
satie en de afdelingen moet op een hoger plan komen. In
2020 wordt een implementatieplan uitgevoerd, waarbij de
verwachting is dat in september één IVN daadwerkelijk is
gerealiseerd.
Deze rode draden geven een inkijkje van thema’s, onder
werpen, organisaties en bijeenkomsten waar het bestuur
zoal bij betrokken is. Vol energie zijn we in 2020 gestart
en zie hier de eerste Vergeet Mij Niet van 2020 is al een
feit.

Ledenmutaties
Frans van Boekhold
Willy van de Schoot
Janneke Vonk
Henri Visser
Maureen Lamberts
Harald Lamberts
overleden:

nieuw lid
"
"
"
"
"

Ton Pel (lid sinds 2004)
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IVN route-app
LOEK KUPERUS

Sinds vorig jaar kent IVN de IVN Route-app. Deze app bevat wandel- en fietsroutes
die zijn aangemaakt door IVN afdelingen in het hele land. Er zijn er nu al meer dan 200!
Met de app kun je:
*
Routes zoeken op allerlei criteria, zoals in de buurt (jouw GPS locatie), bij een op te geven locatie/plaats of
gewoon op de landkaart.
*
Routes downloaden zodat je deze offline kunt volgen.
*
De kaart van een route bekijken.
*
Een route volgen aan de hand van GPS aanwijzingen (zet je GPS dus aan).
*
Informatie krijgen van zgn. informatiepunten. Deze bevatten een foto en/of tekst over het betreffende object.
In principe is er geen handleiding nodig voor het gebruik
van de app en wijst e.e.a. zich vanzelf. Mocht je daar toch
behoefte aan hebben dan staat er een handleiding op
https://www.ivn.nl/ivnapp.
De route-app is te downloaden op elke Android of Apple
mobiele telefoon. Zoek simpelweg in de Playstore resp.
App store naar IVN Routes.
De app geeft ons een mooie manier om van mooie natuur
te genieten zonder een gids. En voor IVN Oirschot is het
een prachtige promotie van onze mooie gebieden en te
vens van de cultuurhistorische aspecten van dorpen en
het buitengebied.
Ook rond Oirschot zullen dus binnenkort diverse routes
worden gepubliceerd. Deze zijn deels aangemaakt door
IVN Brabant, maar ook wij kunnen routes maken in de
app. Heb je leuke, interessante, leerzame etc. routes, geef
dit dan door aan ondergetekende. Dan kunnen we zorgen
dat deze netjes in de app beschikbaar komen.
Hiervoor hebben we 3 dingen nodig: de route, informatie
punten met beperkte informatie en eventueel een foto van
een informatiepunt. Dit kunnen dus gebouwen of andere
markeringspunten, maar ook planten of bomen zijn.
Ik zou zeggen: probeer de app eens uit.

IVN Oirschot
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Snertwandeling
goed bezocht
CEES OUWERKERK

De weersvoorspellingen waren niet best, behalve kaplaar
zen zouden we ook paraplu’s en regenkleding moeten
meenemen. Maar niets was minder waar!
Op zondagmorgen 15 december konden we genieten van
een krachtige najaarszon. Met circa 20 personen liepen
we zo’n 6 kilometers over smalle paadjes, langs beekjes
en door bossen met een boeiende variatie aan vegetatie.
Onder leiding van Petra en Hugo vonden we de weg, tus
sen de landgoederen De Velder en Heerenbeek, die leidde
naar het nieuwe ecoduct over het spoor, waar de bordjes

Edelherten route

edelherten al klaar staan. Brabants Landschap is al verge
vorderd met het verbinden van landerijen en bossen en in
de recente film van Mark Kapteijns hebben vele van u de
edelherten al kunnen bewonderen.
Na afloop wachtte een smaakvolle beloning in de vorm
van heerlijke erwtensoep in herberg de Schutskuil. De
soep waar deze IVN-wandeling zijn naam aan ontleent.
Voor herhaling vatbaar, volgend jaar !
Ecoduct spoor

Populatie wandelende takken in
Nederland ontdekt
TEKST: JINZE NOORDIJK, THEODOOR HEIJERMAN, ROY MORSSINKHOF EN
MARC DE WINKEL, EIS KENNISCENTRUM INSECTEN

31-JAN-2020 In Nederland bevindt zich een populatie
van de Gallische wandelende tak. Dat is deze week in het
vakblad Entomologische Berichten bekendgemaakt. De
ontdekking was nogal een verrassing, want deze soort
kwam voorheen alleen voor ten zuiden van Parijs. Wande
lende takken vormen een eigen insectenorde: de Phasma
todea. Tot nu toe kenden we hier in Nederland nog geen
vertegenwoordigers van.
Door klimaatverandering kunnen steeds meer soorten uit
Zuid-Europa zich in Nederland vestigen; de snelheid
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waarmee onze insectenfauna zich momenteel uitbreidt is
opzienbarend. De laatste jaren zijn hiervan vele voorbeel
den te geven, van met name gevleugelde soorten zoals
vlinders, kevers, wespen en vliegen. Het was echter zeker
niet zomaar te verwachten dat er in Nederland ook een
wandelende takkensoort zou aanslaan, maar toch is dat
gebeurd. Er is een populatie van de Gallische wandelende
tak (Clonopsis gallica) ontdekt. Dit insect komt voor in
het mediterrane gebied en Midden- en West-Frankrijk.
Onvolwassen Gallische wandelende tak (Bron: Jinze Noordijk)
Ontdekking
Op de website Waarneming.nl staan enkele foto’s van
wandelende takken die verder niet gedetermineerd zijn en
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als ontsnapte of losgelaten Indische wandelende takken
(Carausius morosus) beschouwd worden. De Indische
wandelende tak is een veel gehouden huisdier. Foto's van
2008, 2017 en 2018 uit één natuurgebied bleken echter de
Gallische wandelende tak te laten zien. Onderzoek in 2019
toonde aan dat er daadwerkelijk een populatie aanwezig
is, en dat de soort dus al ruim tien jaar in ons land ver
blijft.
Leefwijze
Wandelende takken zijn intrigerende dieren. Het zijn vrij
grote insecten waarvan de lichaamsvorm geheel is aange
past voor camouflage in de vegetatie. Veel wandelende
takkensoorten, en ook de Gallische wandelende tak, plan
ten zich ongeslachtelijk voort. Er zijn dus alleen maar
vrouwtjes. Dat betekent ook dat één dier al een populatie
kan starten.

Nieuws van het
Jeugd-IVN
LEO EN DINY VAN DE LAAR

Twee geslaagde activiteiten met onze jeugd-ivn-ers.
Op 8 januari werd er weer geknutseld door onze jeugd-I
VNers in het buurthuis van de Pullen. Tatiana legde uit
aan de kinderen, dat het niet zo goed gaat met de insec
ten. Daarom maakten we van mandarijnenkistjes een
mooi insectenhotel. Voor de vogels maakten we dennen
appels met pindakaas en zaden en muffins met vet en
zaden.

Volwassen Gallische wandelende tak (Bron: Jinze Noordijk)
Herkomst
Het is een mogelijkheid dat de Nederlandse populatie is
ontstaan door ontsnapte of uitgezette dieren (want ook de
Gallische wandelende tak wordt als huisdier gehouden),
of dat eitjes zijn meegekomen met vervoer van planten uit
Zuid-Europa. Het is echter bekend dat de eitjes van wan
delende takken door vogels worden gegeten. Als ze uitge
poept worden, kan een klein deel nog steeds uitkomen.
Insectenetende (trek)vogels zouden dus verantwoordelijk
kunnen zijn voor de verspreiding van wandelende takken;
door klimaatverandering is een uitbreiding van het leef
gebied mogelijk geworden.
De Gallische wandelende tak komt tot behoorlijk noorde
lijk voor in Frankrijk en is in Nederland gevonden in een
natuurgebied dat lijkt op leefgebieden elders in Europa.
Wat er in het verleden werkelijk is gebeurd, zal wellicht
nooit met zekerheid vastgesteld kunnen worden, maar we
beschouwen de komst van de soort vooralsnog als een na
tuurlijk fenomeen. Daarmee is de populatie een zeer grote
bijzonderheid. Samen met de terreinbeheerders zal geke
ken worden hoe we deze prachtige dieren kunnen be
schermen.

Op 5 februari bezochten we de Oliemeulen in Tilburg. De
vogelshow met de zwarte gier, het witgezicht uiltje en de
witkopgier maakte veel indruk op onze kinderen. Evenals
de spinnen- en slangenshow. Veel kinderen hadden zo
veel lef, dat zij de spin op hun hand durfden te laten zet
ten. Ook een slang mochten ze vasthouden. Daarna was er
nog genoeg tijd om de andere dieren te bewonderen.
In maart gaan we weer naar buiten om de natuur in de
kleine paadjes van het centrum te ontdekken. We beklim
men dan ook de kerktoren!
wandelende tak in nederland

IVN Oirschot
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Fijnspar en letterzetter, een dodelijke
combinatie
AUTEUR: INLEIDING RIKY DE VETH
ARTIKEL: ANNE REICHGELT (VERENIGING VAN BOS- EN NATUURTERREINEIGENAREN)

Landgoed Baest organiseert seizoenswandelingen. Deze winter stond de wandeling in het teken van de jacht. Er was
een grote opkomst, onder begeleiding van de jachtopziener en de bosbeheerder verkenden we het terrein. Wat opviel en
waar de bosbeheerder veel zorgen over heeft is de aantasting van de fijnspar door de tor "letterzetter", het was een
naar gezicht, veel aangetaste bomen. Deze bomen worden op korte termijn allemaal gerooid. Ik was daar best van
onder de indruk en heb thuis gekomen meer informatie gezocht over fijnspar en letterzetter wat een dodleijke combi
natie blijkt te zijn. Zie hierbij de uitleg door Anne Reichgelt.
Het gaat slecht met de fijnspar. De omstandigheden voor
de fijnspar waren in Nederland al niet optimaal, zoals de
vochtvoorziening en het ontbreken van koude winters.
Maar door de klimaatverandering is het merendeel van de
groeiplaatsen ernstig onder druk komen te staan. Daar
bovenop komt de aantasting van de letterzetter. De VBNE
biedt beheerders handvatten voor de omgang met fijnspar
in hun bos.
Door de klimaatverandering zijn veel fijnsparren verzwakt
en maken weinig afweerstoffen aan. Daar maakt de let
terzetter (Ips typographus) gebruik van. Hij is onderdeel
van het bosecosysteem en nagenoeg overal aanwezig in
het Nederlandse bos. Het is een bastkever met minstens
twee generaties per jaar, waardoor hij relatief snel uit kan
groeien tot een plaag.
Ontwikkelingscyclus
Na een storm of droge periode zijn er door het grotere
aanbod verzwakte bomen meer letterzetters. Plagen van
de letterzetter duren 3-6 jaar. In het 1e jaar worden vooral
uitgebroken stamdelen of verdroogde en omgewaaide
bomen gekoloniseerd. In het 2e jaar worden vooral de lig
gende en verzwakte staande bomen gekoloniseerd. In het
3e jaar worden de staande verzwakte bomen gekoloni
seerd. Door de ontwikkeling van een grotere populatie
natuurlijke vijanden zakt de populatie letterzetter in het
4e jaar in. Na ongeveer 6 jaar is de plaag voorbij. Bij on
gunstige weersomstandigheden voor de letterzetter, zoals
kou en regen, stort de plaag eerder in.

De letterzetter zelf is 4-5,5 mm groot. Maar de kans is
klein dat u het kevertje zelf tegenkomt. U kunt de aantas
ting het beste herkennen aan boormeel dat op de schors
ligt van de stamvoet van de aangetaste fijnspar. Daarnaast
kunt u letten op invlieg- en uitvlieggaten.
Nu is de vraag wat een bosbeheerder kan doen met kwij
nende fijnsparopstanden. Dat is afhankelijk van de doel
stelling van het bos. Als de beheerder een ecologische
doelstelling heeft, dan kan men ervoor kiezen om niets te
doen en het dode hout te laten liggen. Dood hout is van
grote waarde voor de biodiversiteit. Op de inheemse fijn
spar komen 24 keversoorten voor die alleen maar voorko
men in dood hout van fijnspar. Daarnaast is dode fijnspar
ook nog eens interessant voor 206 keversoorten die niet
alleen op fijnspar voorkomen.
Kosten
Wanneer de beheerder een houtproductiedoelstelling
heeft, kan hij proberen het nog niet aangetaste hout op
stam te verkopen. Het is belangrijk om eventuele houtkap
van tevoren te plannen zodat ook het kostenaspect be
kend is. Er moet een bestemming zijn en alles moet met
een gekapt worden. Dit is van belang omdat de houtmarkt
op dit moment wordt overspoeld door fijnspar uit Duits
land. Daar kampen ze met dezelfde problematiek als in
Nederland. En daardoor zijn de houtprijzen laag.
Op de wat rijkere zandgronden zal in het aftakelend
fijnsparbos geleidelijk natuurlijke verjonging ontstaan
van fijnspar en andere soorten. Op de armere zandgron
den is het advies om de natuurlijke verjonging te stimule
ren door bodemverwonding, maar ook om aan te planten.
Daarbij is het advies om aan te sturen op een gemengde
opstand die minder vatbaar is voor klimaatverandering of
nieuwe plagen.
a.reichgelt@vbne.nl

letterzetter
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Vogels kijken in Europa
CHRIS VAN DER HEIJDEN

Nieuwe website voor vogels kijken in Europa
Where to watch birds in Europe? Goede informatie over
vogelgebieden is vrijwel in heel Europa lastig te vinden.
Soms zelfs ondoenlijk. Om dit drastisch te verbeteren is
www.birdingplaces.eu gelanceerd. Op Birdingplaces.eu
kun je de beste vogelplekken van Europa vinden, allemaal
bij elkaar op één plek. Met bij elke vogelplek precies de
juiste informatie om een paar uur lekker vogels te kijken.
Ook in Nederland vind je op deze manier buiten je eigen
regio heel snel en gemakkelijk de leuke vogelgebieden.
Birdingplaces.eu wil het genieten van en kijken naar vo
gels stimuleren en op die manier de bescherming van vo
gels een impuls geven en het draagvlak vergroten. Zodat
we ook in de toekomst kunnen blijven genieten van vo
gels. De bescherming van vogels komt voor ons dus op
één. Daarom wordt elk ingevoerd vogelgebied ook gemo
nitord op gevoelige data. Indien dat het geval is, wordt die
info van de website verwijderd.
Je kunt zelf je favoriete vogelgebieden heel eenvoudig op
de website plaatsen en op die manier delen met andere
vogelaars door een inlog te maken en op ‘Add a Birding
place’te klikken. Op deze manier helpen vogelaars in heel
Europa elkaar. Het is bovendien een leuke manier om de
lange vogelloze winteravonden in januari en februari te
besteden aan vogels kijken.

Birdingplaces is helemaal gratis voor vogelaars. De web
site is een Nederlands initiatief, maar wel Engelstalig om
een zo breed mogelijke groep vogelaars in Europa te kun
nen bedienen. Maar als je inlogt en je profiel op NL zet,
verschijnen alle vogelnamen wel in het Nederlands en kun
je ook de vogelnamen in het Nederlands invoeren.
Ga eens kijken op www.birdingplaces.eu en help mee de
kaart te vullen met leuke vogelgebieden!
PS: www.birdingplaces.eu is nog niet geoptimaliseerd
voor mobiele telefoon (daar wordt op dit moment hard
aan gewerkt en is eind januari klaar) en is daarom voor
alsnog het best te bekijken op pc of laptop.

lentekracht
geboomte met voorjaarsveren,
sluiers van een lentebruid,
geur van hartversterkend kruid
dat levenslust doet wederkeren
vogels die langs gewolkte scheren
met een jubelend geluid
waaruit grote geestdrift spruit
waarop de borelingen teren
Bijeneters, foto Jankees Schwiebbe

Om te vieren dat de website is gelanceerd, maak je bij het
plaatsen van vogelgebieden op de website nu kans op het
winnen van het topmodel Leica verrekijker en telescoop.
Kijk op de speciale actiepagina https://www.birdingpla
ces.eu/go-in-and-winvoor meer info.

IVN Oirschot

lenteboden in pastel
in de aarde uitgevloeid
dat door botting wordt geaderd
levenssap dat stuwend fel
met inwendig groensel stoeit
totdat de wording is omkaderd
Christianne van de Wal
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Wandelen in Schoringen – Kwinkert en
Woekert
JAN VAN HOUT

De vorige keer heb ik het over de Mortelen gehad. Daar
kunnen insiders wel een flinke wandeling maken, echter
niet over paden of wegen. Er loopt nl geen enkele weg
doorheen, wel acht of negen erin maar die houden ergens
in de middle of nowhere op. Dus ik heb dat zomaar gela
ten.
Maar deze keer ligt dat even anders. Laten we afspreken,
we laten fiets of auto aan het eind van de Lopensestraat
achter. We beginnen onze wandeling bij de Heerebeek
loop. Die gaan we volgen richting het zuiden door de zo
genoemde Schoringsesteeg. Ter linkerzijde liggen een
drietal weilandjes. Dat was vroeger allemaal z.g. schaar
hout. Dat heeft een oom van mij (Driek oom) gelijk met de
schop omgevormd. Alle hout eruit en een halve meter diep
omgespit. Ik denk dat ie er wel een jaar of vier, vijf over
gedaan heeft, pakweg van 1945 – 1950, precies weet ik
het ook niet meer. Rechts over de loop was het ook bos.
Maar dat is door een ploeg volk ontgonnen.
Na zo’n honderd meter in de steeg komt men bij een oud
weiland op je linkerhand. Waarin achteraan volop sleutel
bloemen bloeiden in het voorjaar (door ons werden die
trouwens Petunnekes genoemd). En in de houtbosjes vond
men overal kever orchis. Wist men trouwens dat in de
Heerebeekloop snoek zwemt en bittervoorn. De snoek kan
men in het voorjaar soms zien staan in het water. Al na
vijf a zeshonderd meter loopt men, als het ware, dwars
door een bosje. Vlak voor het bosje kan men in het voor
jaar de knolsteenbreek op de slootkant zien bloeien. En
overal bloeiende pinksterbloemen. En hier vallen ook de
populieren bossen op. Die groeien hier beter dan in de
Mortelen vanwege het hoge leemgehalte. Overal in de
schoringen, Kwinkert en Heerebeek kom je die tegen.
Terwijl die in de Mortelen - behalve op de randen - nage
noeg ontbreken daar op die veengrond. De vissen(snoe
ken) waren daar lekkerder zeiden kenners. In de Mortelen
meer grondsmaak.

een bosje met een oude reeënwal (veekering) met daarin
nog vele haagbeuk struiken. Dus dit perceel was in de
oudheid nog extra betuind met deze haagbeuken. Ter
rechterzijde loopt nog de oude in onbruik geraakte
Kwinkertseloop welke vroeger aan de Lopensestraat uit
mondde in de Stratenseloop.
Een eindje verder ter rechterzijde veel oude bosschages.
Links een zeer oude beemd met achteraan prachtige oude
standaard populieren (de soort P. marilandica). Bochtige
stammen waaraan ze te herkennen zijn en ook aan de
zware zuigertakken aan de westzijde, om het evenwicht in
stand te houden. Een paarhonderd meter verder zien we
soms de zon blikkeren in de bladeren van de Balsem po
pulieren (soort) Populus trichocarpa). Aan het einde van
het weggetje gaan we rechts en daarna weer op het eind
links de Woekensesteeg. Links van je een op rabatten ge
legd veld en met populieren beplant. Rechts de zoge
noemde Papenbeemden die grenzen aan het landgoed
Heerebeek. Hier groeien overal Primula’s keverorchis,
beekpunge, eenbes en kraaienlook. Bijna aan het einde
van deze weg lag aan de rechterzijde een perceel met een
aarden ringwal er omheen. Wij hebben daar als kinderen
vaak gespeeld. Dit perceel waar nu lariks op staat is door
de eigenaren in de veertiger jaren herontgonnen. De eige
naren waren het arm bestuur van Oirschot. De werklieden
vonden daar veel aarden pijpenkoppen en een paar krui
wagens vol hoefijzers. Na onderzoek bleek dat die hoefij
zers van Franse makelij waren. Bleek dus later een kam
pement geweest te zijn van Frans paardenvolk.
Zo nu zijn we weer bijna bij het punt van vertrek. Waar je
uit de Woekens komt zie je het zogenoemde Stralaar ofte
wel Straalder. Ik weet nog dat er dennen stonden, hier en
daar heide en berken en eiken. Hopelijk, als je dit gelezen
hebt dat je ook meer ziet. Ik wou dat ik het zelf nog kon.
Maar ja, de leeftijd en het ongemak hè.

Even over de toponiemen( = naamgeving in het veld ).
Schorren is aangewassen of aangegroeide grond bij rivie
ren. De bijvoeging ingen is vervoeging van Donken.
Kwink is het hoog-laag zingen van vogels (kwinkeleren).
Dus wordt Kwinkaert vernoemd naar de hoog-laag lig
ging, aert is voor gezamenlijk gebruik. Woekert – oudste
schrijfwijze is Waelsdonk. Dit was honderd jaar later in
eens Woekaert en weer later woekert en nu Woekens.
Maar we zijn aan het wandelen. Links en rechts van de
loop de oude hooibeemden. We komen nu op het punt dat
we eigenlijk over de loop zouden moeten. Maar wij doen
dat niet en gaan scherp naar links. Dit is de kwinkert
steeg. Interessant, op uw rechterhand zijn de gele dove
netels met hun bonte bladeren. Aan de linkerkant zien we
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Vincent van Gogh Nationaal Park i.o.
VAN WEBSITE VISIT BRABANT

Brede samenwerking voor behoud natuur en biodiversi
teit wordt mogelijk door nieuw Nationaal Park Vincent
van Gogh i.o.
Donderdag 10 oktober jl., tijdens de start van De Week van
het Landschap in Udenhout, ondertekenden meer dan 30
vertegenwoordigers uit overheid, bedrijfsleven en maat
schappelijke organisaties een samenwerkingsovereen
komst voor Van Gogh Nationaal Park i.o. (Van Gogh NP).
De ondertekening markeert een nieuwe stap in de ont
wikkeling van dit Nationale Park Nieuwe Stijl. Partijen
geven met de ondertekening het commitment af om
samen het plan op te stellen om de status Van Gogh NP
aan te vragen bij de Minister van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit (LNV).
Kansen en meerwaarde
De betrokken partijen gaan de samenwerking aan vanwe
ge de kansen en meerwaarde die de ontwikkeling Van
Gogh NP biedt, zoals versterking van het vestigingskli
maat, gezonde en mooie leefomgeving, behoud en ver
sterking van natuur en biodiversiteit, toekomst voor boe
ren, kwekers en tuinders en duurzaam toerisme. Mario
Jacobs (wethouder Tilburg): “Een Nationaal Park Nieuwe
Stijl is meer dan alleen natuurlandschap, ook het cultuur
landschap tot in de steden hoort hierbij. Hier werken wij
als stad samen met anderen aan een mooi landschap met
de inspiratie van Van Gogh, omdat dat belangrijk is voor
onze bewoners en de regionale economie.” De status Van
Gogh NP zet dit gebied extra op de kaart en is een motor
voor verdere gebiedsontwikkeling.
LNV partner in Brabants Bodem, onderdeel Van Gogh NP
Ook het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en
Voedsel onderkent het belang van deze samenwerking en
gaat die ondersteunen door partner te worden in het pro
ject Brabants Bodem, een van de hoofdpijlers van het Van
Gogh NP. Het ministerie van LNV heeft daarvoor 4,5 mil
joen euro gereserveerd via het interbestuurlijk program
ma vitaal platteland om in een later stadium in dit project
bij te dragen aan de realisatie van een aantrekkelijk land
schap in het toekomstige Van Gogh NP. In Brabants
Bodem wordt door een regionale ketenaanpak met een
groot aantal partijen (bedrijfsleven, maatschappelijke or
ganisaties en overheden) gewerkt aan een transitie van
het platteland met een bedrijfseconomisch renderende
(voedsel)productie en levering van diensten, in evenwicht
met het maatschappelijk belang en met versterking van
de unieke kwaliteiten van het natuur- en cultuurland
schap in Van Gogh NP.
Sterk fundament
Van Gogh NP wordt gebouwd op een sterk fundament. Het
gebied tussen en rondom Eindhoven, ’s-Hertogenbosch,
Helmond, Tilburg en rondom Breda, Zundert, Etten-Leur
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wordt gekenmerkt door prachtige natuur, cultuur-boe
ren-landschap en is ook het thuisland van Vincent van
Gogh, wiens erfgoed hier nog in het landschap kan wor
den beleefd. Dit landschap is ontstaan dankzij maat
schappelijk initiatief met veel enthousiaste en trotse be
trokkenen die zich inzetten voor het behoud en de ont
wikkeling van hun gebied. Jan Baan, directeur Brabants
Landschap: “De status Van Gogh Nationaal Park past he
lemaal bij de al aanwezige prachtige natuur en landschap
waarin wij investeren in dit gebied met de geest van Van
Gogh”
Bouwen aan het landschap van de toekomst
Van Gogh NP is niet alleen een gebied, maar vooral ook
een beweging om samen het landschap mooier te maken,
gekoppeld aan de grote opgaven die nu in dit gebied lan
den, zoals de klimaatadaptatie, de energietransitie en de
transitie naar een kringlooplandbouw. Met elkaar wordt
gebouwd aan het landschap van de toekomst, om het
landschap tot in de steden (de groene binnentuin van
Brabant) verder te versterken. Van Gogh vormt daarvoor
de inspiratiebron: innovatief, met verbeeldingskracht en
met passie voor mens, natuur en landschap.
Brede samenwerking
Bij de totstandkoming van het plan zijn vele partijen be
trokken. Bedrijfsleven (waaronder ZLTO, Rabobanken
Oost en Midden-Brabant, Eindhoven Airport en VNO-N
CW Brabant Zeeland), maatschappelijke organisaties
(Brabants Landschap, Natuurmonumenten, Brabants Par
ticulier Grondbezit, IVN, Zet, Van Gogh Brabant en Visit
Brabant) en overheden (24 gemeenten waaronder de 5
grote steden, 3 waterschappen en de Provincie Noord-
Brabant). Yvo Kortmann, voorzitter Stuurgroep Van Gogh
NP: “de manier waarop hier meer dan 35 partijen willen
samenwerken is uniek en tegelijk ook zo typerend voor
Brabant, daar ben ik trots op. Ook fantastisch dat Provin
cie Noord-Brabant het belang hiervan onderstreept en
participeert”.
De komende maanden wordt het Van Gogh NP verder
ontwikkeld. Na akkoord van alle betrokken partijen volgt
in het voorjaar van 2020 de formele aanvraag richting het
ministerie van LNV. Het doel is om in september 2020 de
status Nationaal Park Nieuwe Stijl te ontvangen van Mi
nister Carola Schouten tijdens de Landschapstriënnale
2020, waarvoor het Van Gogh NP de gastregio is.
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Het verhaal van Mari de paardenbloem
TRUUS VAN DIJK

Eens stond er een heel mooi paardenbloemen plantje,
heel tevreden te groeien in de wei.
Ze genoot van de zon en ze zat heel lekker in haar blaad
jes. Helemaal gelukkig!
Ze zou hier wel voor altijd willen staan met nog duizen
den Paardenbloemen meer.
Ze genoten van elkaars gezelschap .
Maar op een dag vond ze dat ze er heel raar ging uitzien,
ze schaamde zich een beetje. Maar toen ze zag dat alle
plantjes veranderden, ging ze toch eens goed kijken hoe
ze er uit kwam te zien. Ze keek in de spiegel en dacht, die
dikke stengel daar in de midden wat mot ik daar nou mee,
daar zit ook nog zo’n raar knopje aan? Hij werd steeds
langer en langer, wat vervelend nou.
Ze voelde wel dat dat ding veel sterker werd dan de blaad
jes. En dan die vervelende knop die begon aardig te knel
len, alles zat daar iets te strak in het pak.
Ooooojee wat gebeurt me, er gaat iets helemaal kapot!!!
Het zal me toch niet gebeuren dat ik helemaal open
barst?!
Hé Mari je hebt een hoedje, op riep iedereen! Vlug liep
Mari naar de spiegel, ojee. Maar lang niet gek. Ik vind me
zelf veel mooier dan eerst. En voortaan liep ze langs haar
wortels van trots.
Zo had ze een hele tijd staan pronken. Er waren er nog
meer die haar hoedje wel lekker vonden.
Karel de bij kwam bij haar haar, zzzzzzz wa lekker is dat
hoedje. Mari dacht: wat moet dat nou allemaal met dat
zzzzzz Kareltje?
Weet je wat dacht Mari, Ik sluit de tent, doe ramen en
deur dicht. Een kerel die nu nog binnen komt.
Ze zat wat te mopperen in zichzelf toen ze ineens ontdek
te dat ze niet meer alleen was. Ze voelde zich ineens
zwanger. Wel verdraait dat heeft dat Kareltje geflikt!
Ach toch eigenlijk wel leuk zo’n Broelie kindertjes!
Maar toen ze wat groter werden, werd het toch wel wat te
eng daar binnen. ze begonnen met alleman ruzie te

maken. Weet je wat dacht Mari het word tijd dat ik mijn
deuren weer wagenwijd open gooi.
Wordt me een veel te druk gedoe hier binnen.
En bats daar lagen ze allemaal buiten.
Weg wezen jullie!
Maar ze bleven allemaal hangen aan Moeders rokken.
Gat samme wat een gedoe.
Maar dan opeens een groot gevaar: een mensen kind
komt aan gestormd. En brak zo maar Mari haar stengel
af, een kind dat 100 jaar wilde worden, blies heel het
huishouden van Moeder Mari de lucht in. Ze had het na
kijken. De lucht zat vol pluizen kindertjes van alle paar
den bloemen van uit de buurt.
En weet wat het ergste was voor Moeder Mari, zo gauw ze
in de lucht waren, waren al haar kindertjes haar vergeten,
ze hadden lol, dronken van plezier want je was maar een
keer jong.
Maar de lol was er gauw genoeg af, toen ze een plekje
moesten bemachtigen. Met naar beneden komen en er
waren er die lang bleven hangen in de lucht, ze dachten
aan niets dan aan plezier maken met elkaar. Er waren
verstandige tussen die zich af vroegen: waar kom ik toch
terecht in deze bomvolle wereld met gras ,bloemen en
kruiden. Héé dacht Marietje, dat heuveltje daar ginds is
wel een goede landingsplaats. Boem daar lag ze, midden
op een Mols hoop. Poe dat is me goed gelukt en goed ge
mikt, een windje en ik was heel ergens anders terecht ge
komen.
Nu ging ze eens lekker een dutje doen morgen zien we
wel weer, ze droomde van haar Moeder,
hoe mooi haar moeder er uit had gezien en na een winter
geslapen te hebben werd ze eindelijk wakker door de
warme stralen van de Zon.
Wat een mooie dag vond Marietje. Ze keek eens in de
spiegel om zich op te maken voor de nieuwe dag. Dit ben
ik toch niet! Ik lijk wel mijn Moeder! Maar dan in het
klein. Maar het voelt wel uitstekend maar ik heb wel hon
ger. Moeder moeder ik wil eten! riep Marietje zo hard als
ze kon.
Maar niemand hoorde haar. Ze ging verdrietig heel diep in
zich zelf. Vele tranen vergoot ze. Ze begon te graven in
haar molshoop om iets te vinden wat op voedsel leek .
En tot haar grote verrassing was daar voedsel in over
vloed.
En ze at en at haar blaadjes vol en werd groter en groter,
ze voelde zich echt gelukkig op haar molshoop plaatsje.
Maar op een dag vond ze dat ze er wel heel raar uit zag. ze
schaamde zich een beetje, maar toen ze zag dat al haar
broertjes en zusjes ook met een steel met een knop ston
den te pronken was zij toch wel een beetje trots op zich
zelf.
Oooo jeee nou vertel ik weer het verhaal van de paarden
bloemen. Nou ja. en ze leefde nog lang en gelukkig.
En die Moeder was toch blij!!!!

Lia Adriaans
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niseerd. Dit jaar start de week op 19 juni en duurt tot en
met zondag 28 juni.
Mijn vraag is nu of uw afdeling van de IVN tijdens die
week rond het thema invasieve exoten een of meerdere
activiteiten zou willen aanbieden. Dit kan echt van alles
zijn! Denk niet alleen aan een lezing, een workshop, een
excursie of een werkdag, maar ook een quiz, spel, perfor
mance of andere activiteit behoort tot de mogelijkheden.
Ook zou ik willen vragen of u via uw tijdschrift, website,
nieuwsbrieven, social media, webagenda of op andere
manieren aandacht zou willen besteden aan de Week van
de Invasieve Exoten. Zie hiernaast het logo van de Week.
Meer informatie over de Week van de Invasieve Exoten
vindt u op www.weekvandeinvasieveexoten.nl (er is ook
kortere URL: www.wvdie.nl). Via de website kunt u ook
een activiteit aanmelden.

WILFRED REINHOLD

5e editie van de Week van de Invasieve Exoten: 19 - 28
juni 2020
In juni 2020 vindt voor de vijfde keer de Week van de In
vasieve Exoten plaats. Een week die traditiegetrouw be
gint op de derde vrijdag van juni en 10 dagen duurt, zodat
er 2 weekenden in zitten.

Als u behoefte heeft aan suggesties voor personen die veel
afweten van het onderwerp (of bepaalde soortgroepen
daarbinnen) of als u anderszins nog vragen heeft, kunt u
altijd contact met me opnemen.
P.S.: Mocht u al verder vooruit willen plannen: In 2021 zal
de zesde editie van de Week van de Invasieve Exoten
plaatsvinden van vrijdag 18 juni tot en met zondag 27 juni
2021.

In juni 2016 vond de eerste editie plaats. In 10 dagen tijd
waren er over het land verspreid ruim 20 lezingen, excur
sies, natuurwerkdagen en andere publieksactiviteiten
waar aandacht werd besteed aan de uitheemse planten en
dieren die door menselijk toedoen hier terechtgekomen
zijn. Een kort videoverslag is via deze link te bekij
ken: https://vimeo.com/195037604. In de daaropvolgende
jaren waren er telkens zo’n 15 tot 30 publieksactiviteiten.
Wegens het succes van de eerste vier edities wordt in
2020 opnieuw een Week van de Invasieve Exoten georga

Onze eigen IVN-website https://www.ivn.nl/afdeling/oirschot
IVN-Oirschot heeft een eigen website, onderdeel van de landelijke IVN-site.
Al enige tijd houden Elly Pouwels en Lia Adriaans de website zoveel mogelijk up-to-date. Dit jaar zijn we gestart
om ook de activiteiten van de diverse werkgroepen erin te plaatsen, zodat beter te zien is welke activiteiten er te
doen zijn. (Iedereen is van harte welkom om zich aan te sluiten bij een werkgroep. Misschien is het wel slim om
even contact op te nemen met de coördinator om er zeker van te zijn of het door gaat.)
Op deze website kan je helemaal bovenaan ook andere Afdelingen en dus ook andere activiteiten terug vinden.
Daarvoor moet je op de landelijke site, waar je dan terecht gekomen bent, op Activiteiten klikken. Daar kan je
zelfs je postcode invullen en aangeven hoe ver je wilt gaan. Zo vind je ook nog eens alle activiteiten in de omge
ving.
Heb je nieuwe ideeën voor onze site? Laat het ons weten op webmaster@ivn-oirschot.nl

IVN Oirschot
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Oeverzwaluwen in aantocht
RINUS STERKEN

Omdat het vorig jaar maar net goed ging met het op tijd
opvullen van de oeverzwaluwwand is er dit jaar scherp op
gelet dat wel te doen. Immers al na enkele dagen/weken
waren de vogels al bij de wand op de Hakkelaren aan het
vliegen.
Ook dit jaar stond het weer op de agenda en reisden enke
le leden van onze vogelwerkgroep naar de Hakkelaren om
daar de klus te gaan klaren. De weg er naar toe omgeven
door een verse laag sneeuw, en dus waren de temperatu
ren ook verre van goed te noemen.
Frans Kolsters van Brabants Landschap had voor wat zak
ken opvulzand gezorgd, maar de hoge waterstanden in
sloten en op belende percelen zorgden voor veel onge
makken. Ondanks dit alles wisten de mannen de klus in
korte tijd te klaren.

Hartelijke dank aan Henk, Ad en Hugo, Gerard en Frans!
En ook net als elk jaar krijgt ook de ijsvogelwand aan het
Wilhelminakanaal weer enige aandacht. Ook daar blijft de
doelvogel met grote regelmaat zich laten zien.

Een gezonde waterkringloop?
Water is een onmisbaar element voor leven op aarde. Water is vanzelfsprekend, er is overal water, maar hoe bewust
gaan wij om met water? Waterschap de Dommel roept mensen op om bewuster om te gaan met water in en om het
huis. Heb jij een goed initiatief waarmee IVN-Oirschot een plan uit kan werken en dat plan kan gaan realiseren?
Meld jouw plan bij vergeetmijniet@ivn-oirschot.nl en we gaan samen aan de slag.
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Activiteiten IVN Oirschot
april
7 april

dinsdag

20.00

Dag- en nachtvlinders - lezing

13 april

maandag

divers

Dag van het landschap - wandelingen (2e Paasdag)

19 april

zondag

7.45

12 mei

dinsdag

20.00

17 mei

zondag

9.45

Vogels van de Kampina - wandeling

mei
Groene Corridor, hoe ver en waarheen? - lezing
De hond mag deze keer mee - wandeling

juni
16 juni

dinsdag

19.00

Fietsend langs de Groene Corridor

18 juni

donderdag

9.30

Flexwandeling in en om Oirschot

28 juni

zondag

9.45

De pracht van vlinders e.a. insecten - wandeling

Vertrektijden en locatie
Alle avondbijeenkomsten vinden plaats in Museum De Vier Quartieren (St. Odulphusstraat 11).
Samenkomst voor wandelingen op de parkeerplaats tegenover St. Joris (St. Jorisstraat).
Vertrek doorgaans om 9.45 uur (zie aankondigingen).
Alle activiteiten onder voorbehoud en deelname aan excursies op eigen risico.
Kijk vooral ook eens op www.ivn.nl/afdeling/oirschot of op onze Facebook pagina.

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 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!

foto achterkant: Emile van Loon
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