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ZOMERDAG
Je staat er altijd toch weer even van te kijken
Hoever je reizen kunt met niet zo erg veel geld
Zodat je dromen en legenden mag bereiken
Waarover vroeger soms in boeken werd verteld
Een chartervliegtuig brengt je naar de meest uitheemse punten
Met vergezichten, palmen, oude kunst en romantiek
Inheemse dansen, markten, lekkernijen, kleren, munten
En alles even schilderachtig, leerzaam en uniek
Jawel, de hele wereld ligt nu voor je open
Het goed geprogrammeerde kleurendrukgebied
Toch kun je al die reisgeneugten ook ontlopen
Want zo onmisbaar zijn ze niet
De lome zomeruren dromen voorbij
Je ligt volkomen stil op de hei
De warme vlakte geurt en gonst om je heen
Je bent verrukkelijk alleen
Een blauwe diepte waar je haast in verdwijnt
De adem van de zon die heel nabij schijnt
Een ruimte waar je zonder drukte van geniet
Gewoon maar een hogedrukgebied
Drs. P.
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Van de bestuurstafel
De vorige editie van de Vergeet Mij Niet werd 16 maart
verstuurd naar de drukker. Het was nog net voordat de
lockdown ons land plat legde. Van de activiteiten die voor
het lenteseizoen gepland stonden is niets doorgegaan. Dat
de natuur zich niet stil laat leggen blijkt wel uit alle bij
dragen die door de werkgroepen en onze leden zijn inge
stuurd om deze zomereditie te vullen. Hartelijk dank aan
iedereen die weer mooie foto's en verhalen met ons deelt.
Dat niet alles stil kwam te liggen in coronatijd hebben we
onder andere te danken aan de digitale mogelijkheden om
met elkaar te communiceren. Het bestuur heeft twee keer
overleg gedaan via ZOOM. Gewoon thuis aan de keukenta
fel achter je laptop vergaderen, de vergadering verloopt
heel efficient, geen tijd voor afleiding door koffie schen
ken of Jack die even naar buiten loopt om een sigaretje te
roken. Dat dat toch ook wel gezellig is bleek wel toen we
eind mei weer bij Adrie in de tuin vergaderden met koffie
en koek, Adrie die opstaat om alles wat groeit en bloeit te
laten zien, we waren zo een paar uur verder.
In coronatijd heeft Lia Adriaans veel berichten op de web
site IVN-Oirschot gedeeld, neem er eens een kijkje, er is
te lezen wanneer de werkgroepen in kleine groepen weer
de natuur ingaan, mooie foto's van het project van Adrie
Vermeeren, verslagen van wandelingen en nieuws van
IVN landelijk. https://www.ivn.nl/afdeling/oirschot
Binnen IVN is er veel digitaal mogelijk, van intranet tot
scholingen, producten kunnen online gekocht worden in
de webwinkel. Ik nodig iedereen uit om eens kennis te
nemen van de digitale mogelijkheden. Hier volgen enkele
mogelijkheden.

IVN heeft ook een webwinkel. Hier kun je boeken aan
schaffen, maar ook IVN-kleding of materialen voor acti
viteiten zoals zoekkaarten of loeppotjes. Als lid van IVN
krijg je 10% korting. Gebruik kortingscode IVN-LID-1202
en klik op toepassen https://winkel.ivn.nl/
IVN Natuuracademie; De vraag naar e-learning was al
groot, maar steeg de laatste maanden ook nog eens ex
plosief. Daarom hebben we een mooie toevoeging aan ons
educatieve assortiment: het nieuwe e-learning platform
de IVN Natuuracademie online. Zo laten we hopelijk zo
veel mogelijk mensen op een laagdrempelige manier ken
nis maken met hoe interessant de natuur is. Zó interes
sant, dat ze graag bij onze excursies of cursussen die na
tuur van dichtbij willen bekijken en er nog meer over wil
len leren. Je kunt het nieuwe platform bekijken via www.
ivn.nl/natuuracademie/online. Meer weten? Kijk voor
meer informatie achtergrondinformatie en antwoorden op
veelgestelde vragen op https://www.ivn.nl/natuuracade
mie/lancering-e-learning-platform-ivn-natuuracade
mie-online.
Ook de Vergeet Mij NIet wordt online op de website van
IVN-Oirschot gepubliceerd. Wil je de links in dit artikel
openen ga dan naar de digitale versie.
Rest mij om iedereen namens het bestuur een gezonde
zomer toe te wensen, ik hoop dat we vanaf 1 september
ons jaarprogramma weer op kunnen pakken.
Riky de Veth
Voorzitter IVN-Oirschot

Ons IVN is het intranet. Elke IVN’er heeft een eigen pro
fiel. Je kunt er nieuws volgen, materialen downloaden en
in groepen informatie delen met anderen of discussies
aangaan. Je kunt ook per medewerker zien aan welke pro
jecten iemand werkt, wat hun expertises en werktijden
zijn. Ons IVN is beschikbaar voor zowel de beroepsorgani
satie van IVN als voor de vrijwilligers in de afdelingen.
Ons IVN maakt het mogelijk om:
• documenten op een centrale online plek te beheren
(soort Dropbox of google drive);
• documenten eventueel af te schermen voor extern
publiek;
• in groepen (bv: werkgroep, afdeling, regio of provincie)
samen te werken;
• onderling te communiceren en informatie/kennis/foto's
te delen;
• te zien waar andere IVN’ers zich mee bezig houden;
• beschikbare informatie, handleidingen en materialen te
vinden. Ook heb je via Ons IVN toegang tot het
e-learning platform Leer je Groen! Kijk op
www.ivn.nl/onsivn als je nog geen account hebt.
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Uit de oude doos
LOEK KUPERUS

Volgend jaar viert IVN Oirschot zoals bekend haar 40-ja
rig jubileum. In dat kader is het ook altijd leuk om terug
te kijken op het verleden.
Zo heeft de jubileumcommissie eens gekeken wat er is
gedaan tijdens de viering van het 25-jarig bestaan. Ik mag
wel zeggen dat we toen een zeer actieve en uitgebreide
organisatie hadden. Zij organiseerden door het jaar enkele
speciale activiteiten en een grote feestavond op 6 juni
2006.
Onze huidige jubileumcommissie is nog beperkt qua be
mensing (wie wil???) en heeft door de coronacrisis nog
maar één bijeenkomst kunnen houden. Maar de eerste
ideeën zijn er en binnenkort pakken we de draad weer op.
Kortgeleden werd ik gebeld door Hanneke van Ruremon
de. Ze wilde een stapel oude IVN blaadjes wegdoen, maar
wellicht hadden wij belangstelling. Denkend aan ons ver
leden heb ik deze bladen toen opgehaald (nogmaals
dank). Belangstellend heb ik door de buit heen gebladerd.
Er waren o.a. 14 oude IVN nieuwsbrieven, de voorloper
van de Vergeet Mij Niet, van 1992-1996. Verder een sylla
bus van de groencursus van 1984, een aantal exemplaren
van een voor schoolblad ‘de natuur van de maand’ en een
groot aantal kwartaaluitgaven van het Brabants Land
schap tussen najaar 1983 tot december 1994. Wie deze
laatste wil hebben kan zich bij mij melden.

landschap, vogels, planten, paddenstoelen, water etc.
De syllabus was getypt en bevatte veel tekeningen, geen
foto’s. Kom daar nu nog eens om, wat hebben we het
makkelijk tegenwoordig.
Een groot verschil met de huidige cursus is de hoeveel
heid theorielessen. Toen waren er 8 theorielessen met
kort daarop een aansluitende excursie. Nu zijn er 2 theo
rielessen en 8 excursies die alle natuurgebieden van Oir
schot aandoen. Een verschuiving lijkt mij van ‘veel kennis
opdoen’ naar ‘beleven en ook kennis opdoen’.
Eén bijlage vond ik heel interessant. Dit bevat de veran
dering in het boerenbedrijf in Nederland (en daarmee de
achteruitgang van de biodiversiteit) tussen 1950 en 1980.
Enkele cijfers:
Achteruitgang van aantal bedrijven: kippen 3%, varkens
16% en runderen 41%.
Maar toegenomen aantal dieren: kippen 346%, varkens
545% (!) en runderen 191%.
Aantal hectaren gerst ruim gehalveerd, rogge van 43.650
naar 1.580, haver van 36.950 naar 310.
Voor mais de omgekeerde weg: van 77 ha in 1950 naar
maar liefst 48.900 in 1980.
Duidelijk is dus de schaalvergroting, mede als gevolg van
de ruilverkaveling en het toenemende kunstmestgebruik,
in die jaren. Ik ben benieuwd hoe dit nu is?

Nu ik de huidige basiscursus natuur mee organiseer vond
ik het interessant om eens te kijken hoe dat er in 1984 aan
toe ging. De cursus had maar liefst 28 deelnemers met o.
a. naast Hanneke ook Lia Adriaans, die nu nog heel actief
is voor ons. Docenten waren o.a. Zr. Antonia, Jan van Hout
en Wiel Wiersma. Het cursusboek behandelde in een aan
tal hoofdstukken de verschillende natuuraspecten zoals

Een regenton in je tuin
Steeds meer mensen hebben een regenton. En dat is een slimme zet om ook in tijden van droogte uw planten
water te kunnen geven. Een regenton plaatsen is heel eenvoudig. Door uw regenpijp af te koppelen, vangt u
regenwater op in een regenton en stroomt het niet onnodig het riool in.
tip van Waterschap de Dommel

IVN Oirschot
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Paartje slechtvalken in de toren van onze
mooie basiliek
LEO VAN DE LAAR

Dit voorjaar was ik samen met Jack van Nunen zowat elke
dag als vrijwilliger aan het werk in Museum de Vier Quar
tieren om de nieuwe opzet mee vorm te geven.
Als we buiten aan het zagen waren hoorden we het roepen
van de slechtvalk die in de toren van de basiliek huist. Dat
was al bekend, want de op galerijen in onze toren moeten
regelmatig de prooiresten en braakballen worden opge
ruimd.
De toren van onze basiliek is natuurlijk een heel erg pas
sende plek voor deze roofvogel, want zijn Latijnse naam
Falco peregrinus betekent letterlijk reizende valk of pel
grimsvalk, zoals pastor Wilfred van Nunen op facebook
schreef.
De Nederlandse naam heeft niks te maken met “slechte
rik”, maar met “slechten” in de betekenis van “neerha
len”. Een andere uitleg is dat “slecht” komt van “ge
woon” naar het Nederduits “Schlicht”, wat “eenvoudig”
betekent. Dit zit ook in ons hedendaags “slechts=alleen
maar”. Dit verwijst naar het feit dat deze valk in de val
kerij werd beschouwd als een gewone valk, niet zo bijzon
der als bijvoorbeeld de grootste der valken: de giervalk
(bij wie de slechtvalk zelfs op het menu staat).
De slechtvalk vertoeft graag veilig op een hoge rotsrichel,
met een goed uitzicht over de wijde omgeving. Dat ver
klaart waarom hij vaak nestelt op televisietorens, kerkto
rens en hoogspanningsmasten. De slechtvalk staat aan de
top van de voedselketen en door het gebruik van pestici
den in de landbouw ging het lange tijd niet goed met hem.
Tegenwoordig gaat het gelukkig beter en worden er op
steeds meer hooggelegen plekken jonge valkjes uitge
broed! De hulp van ons mensen, in de vorm van nestkas
ten met een grintbak, wordt graag aanvaard.
De slechtvalk jaagt op allerlei vliegende dieren. Op zijn
menu staan leeuweriken, merels, kraaien, steltlopers (bij
de prooiresten vond ik al twee keer de resten van een
snip), maar ook eenden en zelfs gierzwaluwen en vleer
muizen. Deze dieren worden in duikvlucht geslagen en op
een hoge plek, zoals onze toren, opgegeten.
Het is de snelste vogel ter wereld, tenminste in een duik
vlucht. De hoogst gemeten snelheid is 389 km/uur! Om
deze snelheid te overleven heeft de valk een soort klepjes
voor zijn neusgaten, die er voor zorgen dat er niet ineens
veel te veel lucht in zijn longen stroomt, waardoor de
druk daarin dramatisch hoog zou oplopen. Deze klepjes
zorgen er ook voor dat de valk tijdens zijn duikvlucht kan
blijven ademen.
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Terug naar het begin:
Tijdens ons werk in het museum hoorden we steeds
vaker en luider de roep van de slechtvalk en op een gege
ven moment bleken het er zelfs twee te zijn. Ze scheerden
rond de toren met veel kabaal en ….. het was zelfs een
koppeltje! Want we zagen ze voor onze eigen ogen paren,
op het kruis van het “kleptorentje”! Schitterend! We had
den geen van tweeën ooit parende slechtvalken gezien en
stonden ons met open mond te vergapen. We vroegen ons
af of dit paartje op onze toren zou gaan nestelen. Zou daar
iets van terecht kunnen komen? Regelmatig zijn er rond
leidingen in de toren en er is eigenlijk geen geschikte
broedgelegenheid te vinden.
Een tijdje later, op 27 april, Koningsdag, ging ik ’s mor
gens de vlag op de toren hijsen en ik maakte meteen een
controlerondje. Tijdens dat rondje stuitte ik op een legsel
van vier flinke bruinachtige met uitwerpselen bevuilde
eieren! Zomaar, voor m’n voeten, los op de grond, op een
schuin aflopende bitumen afwateringslaag, onder de
borstwering van de tweede galerij, aan de westkant (natte
kant) nota bene! Dat moesten de eieren van de slechtval
ken wel zijn! Een opstaande waterkering van nog geen 10
cm hoog voorkwam dat ze naar beneden zouden rollen.
Wat een klus moest dat voor het broedende wijfje wel zijn
om die eieren onder zich te krijgen en te houden!
De coronacrisis brengt dus ook goede dingen voort: door
dat hierdoor geen rondleidingen konden worden gegeven,
was het veel rustiger dan andere jaren in onze toren……
Nadat ik een foto gemaakt had ben ik snel vertrokken,
want de alarmkreten van de rondvliegende slechtvalken
werden steeds heviger.
Fantastisch! Een koppel broedende slechtvalken in onze
toren!
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Zelf heb ik eerder in Liempde een broedend paartje
slechtvalken gespot op de kerktoren en ook in Sint Oe
denrode, Best en Hilvarenbeek zijn de laatste jaren broed
gevallen geweest.
En nu ook hier! Mooi toch!
Om er voor te zorgen dat het broedsel niet verstoord zou
worden heb ik de tweede galerij voor een deel afgesloten
met touw en waarschuwingsbordjes opgehangen.
Daarbij werd ik goed in de gaten gehouden door het man
netje dat op het kleptorentje zat, op zijn vaste plaatsje op
het kruis. Waarschijnlijk maakt hij daar dagelijks een
praatje met het haantje boven hem.

Toen ik op 4 mei de vlag op de toren halfstok ging hangen
kon ik het niet nalaten even te gaan kijken hoe het met
het broedsel ging. Het was muisstil in de toren, dus nog
geen jonkies, dacht ik. Via de deur naar het carillon klom
ik onder de klokkenstoel door en kon zo van binnen uit
het broedsel zien liggen. Inderdaad, nog steeds alleen vier
eieren op een rijtje…… Teleurgesteld vertrok ik weer.
Op 15 mei ben ik weer onder de klokkenstoel door naar de
eieren gaan kijken ….. maar nog geen jonge valkjes! Na
vier weken komen de eieren uit, dus het zou onderhand
toch kunnen gebeuren. Ook deze keer heb ik een foto ge
maakt door het gaas.
Dj Kruzo, beter bekend misschien onder zijn Oirschotse
naam Koen van Overbeek, mocht van pastoor Spijkers op
20 mei boven op de toren een video opnemen, dus werd ik
ingeschakeld om hem te begeleiden. Vooraf nam ik nog
een kijkje bij de eieren. Tot mijn grote teleurstelling lagen
de eieren nog precies hetzelfde gerangschikt als op de
foto die ik had gemaakt op 15 mei! De broedpoging was
dus duidelijk mislukt!
Kruzo kon dus gerust zijn gang gaan. Geen jonge valkjes
dit jaar!
Nou is het wel zo, dat een paartje slechtvalken een leven
lang bij elkaar blijft en dat ze wel 18 jaar oud kunnen
worden. Dus er is een kans dat hetzelfde paartje hier vol
gend jaar weer een broedpoging doet.
Misschien dat de vogelwerkgroep van onze IVN het dier
dan een beetje kan helpen met een grintbak met gaas on
derin zodat de eieren beter blijven liggen en de jonge
valkjes en hun ouders niet in het water hoeven te staan.

Dood hout is broodnodig
RINUS STERKEN

Ongeveer 40% van de bossen in Nederland heeft/is ge
bonden aan dood hout. Veel keversoorten leven daarin,
onder andere de Vermiljoenkever en het Vliegend hert.
Beide zijn flink beschermd, maar ook mieren-wantsenpissebedden-vliegen-vogels-vleermuizen-paddenstoe
len-mossen en vlinders leven erin of erop.
Nederland was al enige tijd erg arm aan deze bossen want
ze werden intensief beheert en dus kregen genoemde
soorten weinig kansen omdat er veel dood hout ontbrak.
Inmiddels weten we veel meer en laat o.a. Brabants Land
schap al jarenlang de bomen liggend of staand dood in het
landschap achter. Maar dat “nodeloze rotzooi maken”
blijkt zeker niet het geval want die dode bomen dragen
echt wel degelijk heel veel bij en zijn een hele goede reden
om ze te laten liggen en/of staan (kevers en spechten).

IVN Oirschot

vermiljoenkever leeft plat tussen schors
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Op jacht naar de biomassa werd er dikwijls door velen wel
eens achter de oren gekrabd. En o.a. de Gemeente pakt het
soms rigoureus aan met snoei t.b.v. de verkeersveiligheid.
Maar bomen hebben niet het eeuwige leven en moeten
soms na het bereiken van de volle wasdom gezaagd wor
den voor het bevorderen van de biodiversiteit in het bos.
Zorgen dat er weer jonge ondergroei kan opgroeien, ook
hier hebben de soorten weer zeker wat aan (de vlinder
soorten).
De directe toekomst laat zien dat er miljoenen bomen
nodig zijn en toch is onderhoud aan de bossen ook nodig.
Lege graspercelen en overhoeken zullen weer groen be
plant gaan worden.

Een spontane actie om wat Mycelium van een dode boom
te laten zien tijdens een excursie werd me sterk ontraden.
Gewoon omdat je dan andere diersoorten weer kan ver
storen die onder die bast hun leefgebied hebben. Dat was
ook nieuw voor mij. Want je zou maar eens per ongeluk
een zwaar beschermde soort bloot leggen.
Goed dat ik het hoorde en ik heb het ook nog nagelezen,
de soortenrijkdom is groots!
Heerlijk om er van te genieten.

De zwarte ooievaar gespot
HENK VAN DE WAL

Op zondagmorgen 5 april mocht ik er alleen op uit. Zo
was ik rond 9 uur ’s morgens in De Mortelen. Het pad
tussen de Liempdsedijk en de Woekensesteeg is een van
onze favorieten, hoewel het niet meer het ruige, bijna on
doordringbare heeft van een paar jaar geleden, toen het
vaak kruip-door-sluip-door was en je de bramenstruiken
van je af moest houden. Tegenwoordig is het allemaal veel
opener geworden, parkachtig bijna. Veel grote populieren
zijn verdwenen. Een mooi pad blijft het.

Toen ik die zondagmorgen voorbij de Heerenbeekloop het
tweede gedeelte van het pad inliep, zag ik vanuit het wei
land aan de linkerkant een grote zwarte vogel opvliegen.
Hij dook op vanachter de braamstruiken en ander struik
gewas die de grens vormt tussen weiland en pad. Hij leek
me iets groter dan een reiger; in ieder geval was het dui
delijk een andere kleur. Een ooievaar was het ook niet.
Helaas verdween hij buiten mijn zicht en was spoorloos
verdwenen.

Toen ik echter het pad vervolgde zag ik de grote zwarte
vogel in een top van een van de populieren aan de andere
kant van het weiland zitten. Het was me nog niet allemaal
duidelijk; de vogel ging gedeeltelijk schuil achter de kale
takken van de boom. Een eindje verder was ik er hemels
breed dichter bij en had beter zicht op de vogel. Ik zag
toen duidelijk de witte onderkant, de rode poten en de
rode snavel. Intuïtief wist ik het: de zwarte ooievaar. Voor
de zekerheid meteen op mijn mobiel ingetoetst in het
zoekprogramma bij ‘afbeeldingen’ en inderdaad: daar
stond hij ook net zo mooi als in het echt. Ik heb er van
staan te genieten totdat hij om de een of andere reden
wegvloog.

foto's: Henk van de Wal
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Er was niemand ter plekke waarmee ik deze ‘vangst’ kon
delen. Toch een mooie ervaring op die zondagmorgen!

zomer 2020

Met de insectenwerkgroep op stap
ADRIE VERMEEREN

Zaterdag 6 juni gingen we met zes personen afzonderlijk
naar het terrein van de waterleidingmaatschappij in
Spoordonk. Om 10.00 uur hadden we daar afgesproken,
maar omdat het tot vlak daarvoor nog flink geregend had,
besloten we toch naar de Heiloop en Banisveld te gaan
omdat het daar bij die omstandigheden begaanbaarder is
en het ’s morgens goed ten op zichte van de zon ligt. Het
warmde er snel op en het weer was ons verder goed ge
zind. Frans liep voor het eerst mee; de enige zonder foto
toestel.
Voor mij is dat een must om achteraf de soorten op naam
te kunnen brengen en dat lukt dan meestal heel vlot via
waarneming.nl waarop vele natuurliefhebbers hun waar
nemingen doorgeven. Een prachtig middel om in heel Ne
derland de biodiversiteit te monitoren. Op deze manier
verzamelt men duizenden waarnemingen per dag en in de
loop der jaren kunnen daar erg veel gegevens over de
stand van de natuur uitgehaald worden.
Ruim 70 soorten legde ik op foto vast en dan blijkt ach
teraf steeds dat ik bij een dergelijk aantal soorten er zeker
10 niet kan herleiden naar een soortnaam en een aantal
zelfs niet op geslachtsnaam. Deze keer zaten er b.v. twee
sluipwespen bij die ik niet verder op naam kon brengen.
Overigens zaten er ook vier soorten bij die geen Neder
landse naam hebben.
Uit mijn foto’s blijkt ook mijn brede interesse: planten,
insecten, paddenstoelen en eigenlijk alles wat leeft in de
natuur. Van de verschillende organismen had ik 21 vlin
dersoorten, waaronder een aantal prachtige rupsen, 11
plantensoorten en 11 soorten vliegen, 5 kevers en 3 wes
pen, 3 bijen en 3 libellen en juffers en 3 wantsen soorten,
2 zwammen en 1 sprinkhaan.
De 21 soorten vlinders zegt misschien iets over de groot
ste interesse van de mensen van de insectengroep: Diny

Sint-jacobsvlinder

Lieveling

heeft zeker een paar soorten vlinders opgeschreven die
gezien zijn door de groep en dat geldt ook voor andere
soorten insecten. Martijn en Lia hebben zeker een aantal
mooie foto’s van insecten die ik gemist heb.
Thuis werd ik getroffen door de pracht van een drietal
rupsen van donsvlinder, dagpauwoog en Plakker. Verder
zagen we erg veel heideblauwtjes, nogal wat sint-jacobs
vlinders , het Groot dikkopje en de vrij zeldzame brum
melvlinder.

Groot dikkopje

IVN Oirschot

Henk, Diny, Martijn, Lia, Frans en ik waren maar liefst
drie uur onderweg; in afstand legden we amper 4 km af.
Vaak liepen we in afzonderlijke groepjes of ook wel indi
vidueel om foto’s te maken. Dat laatste is voor mij het
middel om meer kennis op te doen van de natuur en met
name soorten te leren op naam te brengen en te onder
scheiden.
Het laatste stuk van de wandeling, tegenover de nieuwe
uitkijktoren op Banisveld, zagen we een aantal erg mooie
planten. Zagen we eerder het mooie warkruid, nu viel ons
oog op de gevlekte orchis, teer guichelheil en de liggende
vleugeltjesbloem. Alles bij elkaar een heel mooie wande
ling en als toegift de geelgors met zijn prachtige zang.
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Zonder kleerscheuren door de Mortelen
JAN VAN HOUT

Na ampele overwegingen heb ik besloten om het er op te wagen jullie heelhuids door de echte Mortelen te laten wan
delen. Ik laat het wel aan jullie over of je onder of over de prikkeldraad gaat indien je verder wilt. En ook of je schoe
nen of laarzen aandoet. En ook of je ooit nog in de bewoonde wereld terug keert! Let wel, het is er mooi, geniet er dan
ook van. Goede reis.
WANDELING A:
We begeven ons naar de Termeidensteeg tegenover de 'A
meide hoeve'. Je voertuig hier ergens achter laten. We
gaan per 'Pedes Apostelorem' (= te voet ) tegenover de
Ameide hoeve het steegje in en lopen tussen de grote en
kleine Termeidenheuvel door. Op het einde van die steeg
komen we op een perceel genaamd 'den Horstakker'. Dit
vanwege de hoge ligging t.o.v. de omgeving. Hier lopen
we rechts langs de kant naar achter. En dan doemt met
een ook de eerste hindernis op in de vorm van prikkel
draad. En meteen daarachter beginnen ook de broekbos
sen aan weerszijden van het sluipdoor wegje dat je nu
gaat volgen. Bij deze wil ik u wijzen op een bosje elzen
bomen op uw linkerhand. Daar heeft mijn persoontje in
de vijftiger jaren van de vorige eeuw nog gras gemaaid
(een z.g. broekbeemd). Het weitje raakte in onbruik en
zonder op te planten is het vanzelf bos geworden. Aan en
op het wegje zijn vaak ree- en legers terug te zien alsook
z.g. veegtakken. Op het eind van deze weg bij een hoger
stuk waar lariks groeien weer een hindernis. Na het pas
seren hiervan gaan we naar links door het weiland naar
een hek of een doorgang. Hier gaan we door en houden
ietwat links aan door de wei. Na het passeren van het vol
gende hek op het weggetje links aanhouden. We lopen nu
over een oude 'reenwal' (is veekering) en niet reeënwal
zoals me elke keer verbeterd wordt in V.M.N. door de re
dactie.
Op het eind van dit wegje gaan we rechtsaf de Oude Steeg
in. Het wegje waar we uit kwamen heette altijd Achterste
Mortelsteeg. En de percelen nu op uw rechter hand liggen
heet het Klein Schoom en was vroeger volgens mijn vader
grotendeels heide, een uitloper van Kinderbos en Kampi
na. Wij lopen de Oude Steeg af richting het kruis. Bijna op
het eind van deze weg, na het passeren van een gebouwtje
meteen naar links. Ik moet wel nog vertellen dat de grote
vlakte op onze rechter hand het 'groot Schoom' genoemd
wordt. Dat was grotendeels heide met een paar vennen
erin. Dat weet ik nog wel. En ik weet ook nog dat er in de
jaren dertig flink ontgonnen is. Want wij hadden daar
ook een perceel. Later bloeiden op de sloot-kanten nog
vaak de klokjes gentianen.
Thans wordt al een groot gedeelte anders beheerd om
weer wat natuur terug te krijgen. Maar wij lopen nu in de
Zwartvoorten. De naam zegt het al: Voorten zijn door
waadbare plaatsen en die waren er twee dat kun je nu nog
zien. En zwart heeft als betekenis noorden waar het don
ker is in de nacht. Maar ook werd het bijvoegsel zwart
gebruikt als slecht. Nou de Zwartvoorten heeft het allebei;
slechte grond door lage ligging en op veel plaatsen zit
veel ijzer oer in de grond op de hogere stukken. Op de lage
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weilanden kun je nog wel orchissen tegenkomen alsook
Vergeet me niet (heb ik meer gehoord) en Spaanse Ruiter.
We lopen dus heel de steeg af en komen dan weer in de
Oude Steeg uit. Hier rechtsaf en volgen tot Termeide
Steeg. Hier weer links en komen na een tiental minuten
weer bij het punt van vertrek uit. Dan kan men de schade
aan broeken en jassen opnemen en hopelijk tevreden
huiswaarts keren.
WANDELING B:
Deze gaat in het eerste stuk over dezelfde wegen en paden
als wandeling A. Tot aan de Oude Steeg en ook hier gaan
we rechtsaf. Vanaf hier lopen weer richting het Kruis en
na zo’n pakweg 500 meter gaan we het eerste wegje
rechtsaf. Dit heet het Schoom Steegje en is ook weer zo’n
reenwal geweest in de vroegere tijden. Zo’n wal werd be
plant en moest de heide beschermen tegen loslopend vee.
Heide was belangrijk vanwege de turf en strooisel voor de
stallen en de latere bemesting. Rechts van deze weg werd
beplant met houtgewas want daar groeiden veel adelaars
varens en dan wist men dat er veel ijzer oer in de grond
zat en dat was slecht voor de water huishouding.
Ter linkerzijde ligt de oude gemeint 'Het Schoom'. In de
dertiger jaren van de vorige eeuw is de gemeente die
grond gaan verkopen. Toen zijn dan ook de ontginningen
begonnen. Schrijver mocht als kind met vader mee op de
fiets gaan kijken hoe hun perceel omgeploegd werd door
een trekker met ijzeren wielen. Het was volgens vader een
loonploeger uit Diessen. Later gingen we op diezelfde
ontginningen kievitseieren zoeken. Ook woonden er ja
renlang een wulp op zo’n drie ha. heide. Wij vervolgen het
wegje, over de rand van een weiland om bij de Smalzij uit
te komen. Hier gaan we rechtsaf. We passeren de duikers
van de mortelen loop en de Zwartvoortse loop alsook de
Stratenseloop waar ook nog bijkwam de loop uit de Kaste
ren en Schoringen en Kwinkert. Dat moest daar allemaal
doorheen. Wij volgen de Smalzij en gaan bij de eerste weg
rechtsaf om dan weer meteen linksaf te lopen. Nu staan
we op een oude heerbaan van de romeinen. In de oude
akte van het goed Heerenbeek wordt deze weg nog Heer
straat genoemd. Vanaf Gemonde op Den Hogert via deze
weg naar Heersdijk in Straten recht over de Oirschotse
Hei over Heersbaan bij Veldhoven richting Antwerpen. Wij
vervolgen onze weg en bijna aan het einde links dan
komen we op de van Coehoornweg en zo ook weer in de
Lopensestraat. Hier zien we rechts de hogere akkers en
links de lage weiden. Het heette daar vroeger dan ook
Eertbruggen en Termeiden. Nu bij Termeidensteeg rechts
en we zijn ook weer op het punt van vertrek terug.
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Echte Mortelen route 1-2-3

WANDELING C
begint ook weer op dezelfde plaats als de vorige n.l. Ter
meideSteeg. We lopen weer de bekende weg naar het bin
nenste van de Mortelen. Wegje uitlopen, bij weiland
rechts, bos door en dan voor de zoveelste keer onder of
boven met de prikkel draad de strijd aanbinden. Nu gaat
men rechtsaf langs de draad. Dan komen we bij een door
gang. Hier gaat men weer rechts en volgt weer het bos op
uw rechterhand. Aan het eind van het bos weer rechts.

Nu is men bij de zo genoemde Leren Zolder. Daar ligt een
weiland die nogal wat bloemsoorten telt. Hier kan men
nogal wat tijd vertoeven en de bloemen determineren zo
men wil. Ben je uit gekeken wend je dan naar het zuiden
en men kan gebruik maken van een oud weggetje waar
vroeger de boeren met hun hooi door reden. Zo komt men
weer op de Lopensestraat en Termeidensteeg uit.

foto jonge vosjes / Cees Ouwerkerk

foto vos / Cees Ouwerkerk
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De laatste knotberk
HENK VAN DE WAL

Toen wij vroeger, een 55 jaar geleden, met onze ouders op
een zondag in mei naar de Heilige Eik wandelden, ston
den ze er al: twee knotberken.
Ze stonden langs het ‘Berkendekske’, waarschijnlijk zo
genoemd in de volksmond vanwege de vele berken die er
stonden en nog staan. Tegenwoordig heet het daar Proos
broekweg. Op het huis van de familie Van Heugten-van
Nunen wordt de naam Berkendekske, net als 55 jaar gele
den, nog steeds in ere gehouden. Schuin tegenover dit
huis, richting dorp, staat een van die knotberken er nog
steeds. Momenteel staat hij fris in het groen met nieuwe
blaadjes, dus die redt het nog wel even.
Een ander exemplaar stond tegenover het huisje van de
familie Rijnen. Tegenwoordig lijkt dat meer op een klein
landgoed, maar het Mariabeeldje staat nog steeds in het
nisje naast de voordeur. De knotberk die daar stond is nu
gesneuveld. Hij ligt in de berm, aan de onderkant flink
vermolmd, er zat zo te zien geen leven meer in. Die was
op.
Berken, e.a. bomen werden vroeger vaak gebruikt om er
hout van de oogsten door ze te knotten: de dunne, buig
zame takken werden eraf gehaald en gebruikt als gerief
hout. De wilg is wel het bekendste voorbeeld, maar ook
bv. de els werd hiervoor gebruikt. En de berk dus.

foto Henk van de Wal (2007)
Deze staat er nog!

De jonge, buigzame berkentakken met de vele zijtakjes,
werden voornamelijk gebruikt om bezems van te maken.
Meestal gebeurde dat door de buurtbewoners, die toen
zoveel mogelijk zelfvoorzienend waren en leefden van wat
de natuur hen bood.
Volgens een bron op internet noemt de Vereniging Neder
lands Cultuurlandschap de knotberken de zeldzaamste
knotten van Nederland. Ze zouden alleen voorkomen in de
zandgronden van de Meierij en in delen van Gelderland en
Overijssel.
De zeldzaamheid heeft waarschijnlijk ook te maken met
de eigenschappen van de boom. Ze lopen namelijk heel
slecht uit nadat ze flink zijn teruggesnoeid. Bovendien
mogen ze niet gesnoeid worden in de periode dat de
meeste boomsoorten worden geknot. Als een berk na
nieuwjaar wordt geknot is de sapstroom al op gang geko
men en bloedt de boom bijna zeker dood. Het beste is om
de berk ‘in het blad’ te snoeien, augustus of september
zou het best zijn.
Voor kunstliefhebbers zijn de knotberken het bekendst
door de prachtige pentekeningen van Vincent van Gogh,
die hij geschilderd heeft in zijn Nuenense tijd in het Bra
bantse zand.
De laatste knotberk van Oirschot op het Berkendekske is
dus een levend monument om zuinig op te zijn!
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foto Henk van de Wal (2007)
Deze gaf de geest...
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Nieuwe leden Willy van de Schoot en
Frans van Boekhold stellen zich voor
RIKY DE VETH

We hebben elkaar in 1975 leren kennen op de middelbare
school in Venray. Willy, geboren in Oirschot, zat daar op
het internaat en ging naar het VWO. Frans, geboren in
Blerick, ging in Venray naar de HAVO. Na het leren ken
nen kwam de liefde en in 1977 trokken we samen naar
Nijmegen. Willy begon aan de studie onderwijskunde en
Frans volgde de lerarenopleiding. Na een kleine 10 jaar
Nijmegen, bijna 25 jaar Den Bosch en een jaartje ZuidAfrika wonen we nu alweer zo’n 10 jaar in Oirschot.
We hebben ieder onze eigen belangstelling en bezigheden,
maar politiek en wandelen in de natuur zijn altijd geza
menlijke interesses geweest. De politieke belangstelling is
lang een passieve belangstelling geweest (volgen, erover
praten, lezen e.d.). We zijn pas actief betrokken geraakt
bij de politiek toen we in Oirschot kwamen wonen. De lo
kale afdeling van de SP (Socialistische Partij) had toen net
enkele jaren de status van zelfstandige afdeling en was
van plan om mee te doen met de raadsverkiezingen in
2014. Dat is toen gelukt. Met drie zetels kwamen we in de
raad, in de coalitie en we leverden een wethouder. Een
drukke periode, waarin we diverse rollen hebben gehad in
de raadsfractie en in het bestuur van de lokale afdeling.
Helaas zat deelname aan de raadsverkiezingen er in 2018
niet in. De afdeling bestaat wel nog steeds.
Eind vorig jaar besloten we wat meer afstand te nemen
van de politiek en zijn we o.a. lid geworden van IVN Oir
schot. Deelnemen aan cursussen, wandelingen en luiste
ren naar de lezingen om wat meer te leren over de natuur
waren de belangrijkste redenen hiervoor. We hadden veel
zin in de kruidencursus. Maar die cursus en veel andere
activiteiten zijn helaas door de corona komen te vervallen.
Frans is zaterdag 6 juni voor het eerst mee op pad ge
weest met de insectenwerkgroep. Voor de werkgroep was
dit ook weer de eerste keer van het jaar. Dat was wel te

merken. In plaats van twee uurtjes “struinen” (omschrij
ving van Diny) werden het al snel drie uurtjes “struinen”.
Frans is inmiddels ook actief voor IVN Oirschot. Hij be
zorgt de Vergeet Mij Niet, probeert het project met wild
camera’s van de grond te krijgen en heeft inmiddels en
kele bestuursvergaderingen (enkele achter de computer
via Zoom) bijgewoond. Echt deskundige worden op het
gebied van insecten, vogels, planten en dergelijke zal
waarschijnlijk niet gebeuren. Hij zoekt het meer in onder
steunende taken.
Beiden waren we aanwezig bij de ledenvergadering, begin
van dit jaar. Aangenaam verrast waren we door de hoge
opkomst en de enorme betrokkenheid van de aanwezige
leden en bestuursleden.
We hopen van harte dat we de beperkingen door de coro
na snel achter ons kunnen laten en dat de werkgroepen
van IVN Oirschot weer gewoon hun programma’s kunnen
draaien. Daar hopen we dan verder kennis te kunnen
maken met de leden van IVN Oirschot.

Meer vlinders in tuin of balkon
Veel vlinders komen nectar zuigen op bloemen. Nectarplanten zijn alle bloeiende planten met geurende bloe
men. Bijvoorbeeld de vlinderstruik, diverse asters, ijzerhard, grote hemelsleutel, kamperfoelie en lavendel.
Wat meer natuurlijk ogende, inheemse planten zijn lever- of koninginnekruid, jacobskruiskruid, gewone hemel
sleutel, klein hoefblad, watermunt, slangenkruid en verschillende distelsoorten.
Rupsen eten van zogenaamde waardplanten. Dit zijn o.a. brandnetel, koolzaad, oost-indische kers, zuring, pink
sterbloem, vlinderstruik, klimop en heide.

IVN Oirschot
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Botanisch Stoepkrijten
ELLY POUWELS

De Plantenwerkgroep van ons IVN heeft in haar gelederen
een actieveling op sociale media: Lia Adriaans. Zij pikte op
Facebook een activiteit voor coronatijden op: botanisch
stoepkrijten. Het concept is simpel: je trekt met een stuk
krijt de straat op en benoemt de planten die je tussen de
straatstenen ziet door hun naam erbij te schrijven.
De trend is ontstaan in Frankrijk, maar wordt overal in
Europa populair. Op verschillende plekken in Nederland,
Rotterdam, Amersfoort, Leiden etc., zijn er al voorbeelden
gespot. In Leiden doet de Hortus (onderdeel van de Uni
versiteit) onderzoek naar (het belang van) stoepplantjes:
‘In een stad van alleen maar steen, zonder groen, wordt
het in de zomer erg heet. Regenwater kan niet goed weg
lopen en insecten vinden er weinig te eten.
Het is fijn als mensen tuinen maken, maar wilde plantjes
die vanzelf in de stad groeien zijn minstens even belang
rijk voor de afkoeling en de biodiversiteit.’ Hoe meer van
dit 'openbaar groen' hoe beter.
Dus Lia stelde voor om met de plantenwerkgroep een
avondje te gaan krijten in het dorp. In plaats van elk met
eigen auto naar het Diessens Broek (zoals ons jaarpro
gramma aangaf en coronamaatregelen vervolgens dicte
ren) werd het ons eigen park in onze eigen Kanaalzone.
Lia bracht een doos stoepkrijt mee en met gepaste afstand
van elkaar, bekeken we wat er zoal tussen de straatste
nen, stoeptegels en betonplaten spontaan aan het groeien
was.
Bij de nieuwe langzaam-verkeersbrug over het kanaal was
het vooral Melde (Melganzevoet), Canadese fijnstraal en
Bijvoet. Allemaal snelle jongens die omgewoelde grond
snel koloniseren. Maar verderop en langs de trottoirs
zagen en markeerden we Gehoornde klaverzuring, Zachte
ooievaarsbek, Boerenwormkruid, Wilde rucola, Teunis
bloem en vele anderen. Ik had graag op de brugleuning
over de poel 'Oranje springzaad' en 'Kromhals' vermeld,
maar andere werkgroepleden dachten dat we het krijten
moesten beperken tot straatstenen.

We kwamen in gesprek met allerlei passanten, want het
was een mooie lenteavond en de nieuwe brug en het park
zijn populair. 'Wat doen jullie?' En wij legden uit. En bo
vendien troffen we een fotograaf. Bij dezen dus een colla
ge van onze inspanningen met dank aan Diny. De regen
van twee dagen later die alle schrijfwerk weer wegspoelde
was niet minder welkom. Integendeel: het is een van de
argumenten om het botanisch stoepkrijten te blijven
doen!
Heel relaxed, deze corona-activiteit in de buitenlucht. Als
Plantenwerkgroep kunnen we een heel seizoen volmaken
zonder enige beperking door de heersende pandemie.

Tegel eruit, groen erin!
Met een groene tuin met weinig bestrating voorkomt u wateroverlast. Het regenwater kan in de bodem wegzak
ken en zo het grondwater aanvullen. Een aantal voordelen op een rijtje: Een tuin met gras en planten neemt re
genwater op. Dit ontlast het riool en voorkomt wateroverlast; Door het ontbreken van groen in stedelijk gebied is
het op hete dagen wel 8°C warmer. Planten houden uw tuin koel en aangenaam; Door meer groen helpt u vogels,
bijen en vlinders.
Tip van Waterschap de Dommel
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Activiteiten IVN Oirschot
juni

Coronastop

juli

Vakantiestop

augustus

Vakantiestop

september
8 sept.

dinsdag

20.00

13 sept.

zondag

9.45

Voedselbossen - lezing
Voedselbos Bekersberg - excursie

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: Roos / Jet van Kempen
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