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Terugblik:
Natuurmarkt 28 juni
Elk jaar vindt in het Ontmoetingscentrum De Wingerd van Natuurtuin ’t Loo in Bergeijk
een Natuurmarkt plaats, maar helaas kon deze in 2020 niet doorgaan.
In het kader van de bestrijding van het Covid-19 virus is de Eco Natuurmarkt afgelast.

Vlindertuin Buurtboerderij Eersel
Op zaterdag 11 juli is bij de Buurtboerderij in
Eersel in de verwilderde wadi een vlindertuin
geopend. Het is een oase van rust voor de
oudere mensen die in de buurt wonen. Voor de
kinderen is er een blote-voeten-pad.
De boerderij is gelegen aan de Houtwal (het
zandpad achter gezondheidscentrum Dolium).
Meer info op www.buurtboerderijeersel.nl

Overleg werkgroep coördinatoren 15 juli 2020
Op 15 juli 2020 heeft het overleg met de werkgroep coördinatoren plaatsgevonden in
De Wingerd.
De vertegenwoordigers van de volgende werkgroepen waren aanwezig:
• Vogelwerkgroep
• PR-werkgroep
• Cursussen
• Scholenwerkgroep
• Scharrelkids
• Wandelingen en Excursies
• Ontwikkeling gemeenten
• Natuurtuin
Alle werkgroepen zijn actief en per werkgroep werd besproken waar knelpunten zijn en
verbeterpunten mogelijk zijn. Het jaarprogramma 2020 (gepasseerde en komende
activiteiten) werd besproken en ook wat er wel en niet door kan gaan vanwege de
coronamaatregelen. De volgende vergadering van de werkgroep coördinatoren zal zijn
op donderdag 22 oktober 2020.

Schooleducatie werkgroep
(door Tonny Sloots)
Op woensdag 19 augustus heeft de SchoolEducatieWerkgroep haar eerste overleg in
coronatijd gehad. Er is afgesproken dat in verband met de aangescherpte
coronamaatregelen alleen buitenactiviteiten georganiseerd worden
.
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Klokjesgentianen gespot op de Cartierheide
(inzending van Wil en Lia van Herk)
Op zaterdag 22 augustus maakten wij een
wandeling over de Cartierheide.
Op de plaats waar eitjes worden (werden) geteld
vonden we acht gentiaanklokjes bezet met eitjes.
Meestal draagt een plant 1 tot 10 bloemen aan het
eind van de stengel of in de oksels. De bloem is
donkerhemelsblauw met aan de buitenzijde 5
groene strepen en aan de binnenkant groen
gestippeld. De klokjesgentiaan is een plant van
vochtige heides en de randen van vennen, bij
voorkeur op een veenachtige of humeuze, niet sterk
verzuurde bodem. Klokjesgentiaan is van bijzonder
belang voor een vlinder, die vrijwel alleen op deze
soort haar eitjes legt: namelijk het gentiaanblauwtje.
Door verruiging als gevolg van teveel stikstof in de
lucht en verzuring zijn veel kenmerkende standplaatsen van klokjesgentiaan verloren
gegaan. Het gentiaanblauwtje hebben we helaas niet waargenomen.

Franjestaarten gespot in Duizel
De franjestaart is een vleermuis, middelgroot met relatief brede vleugels. Hij is te
herkennen aan de vrij lange, licht doorschijnende oren. Het beestje dankt zijn naam aan
de haartjes die als franjes aan de rand van zijn staart en vleugels groeien.
Anders dan de bijvoorbeeld de dwergvleermuis heeft de franjestaart een voorkeur voor
verblijfplaatsen in oude bomen. Absoluut een teken dat het goed gaat met het bos.
Tijdens één van de jaarlijkse
veldtellingen in de bossen rondom
Duizel zijn heuse franjestaarten
waargenomen. Als dat geen
compliment is! Want het is een
vleermuizensoort die vooral voorkomt
in goed ontwikkelde bossen met oude
bomen.
Om onze bossen en natuurgebieden
goed te kunnen beheren, monitort
Bureau van Nierop jaarlijks enkele plant- en/of diersoorten. Zo krijgen we een beter
beeld hoe het met onze natuur gesteld is. Dit jaar waren de vleermuizen aan de beurt.
Tijdens vier veldbezoeken in diverse bosgebieden in Eersel, zijn de verschillende
soorten en aantallen vleermuizen geteld. Dit gebeurt vooral ’s nachts en tijdens de
ochtendschemering, met een zogenaamde batdetector.

Dit is een soort microfoon, die nodig is omdat vleermuizen geluid maken dat veel hoger
is dan mensen kunnen horen. Ook houden de tellers rekening met de meest gunstige
weersomstandigheden, zodat de trefkans zo groot mogelijk is. Er zijn veel vleermuizen
geteld. Meestal gaat het hier om gewone dwergvleermuizen die in de bospaden op
zoek zijn naar eten of de paden als vliegroute gebruiken. Maar in de Duizelse bossen
zijn nu dus ook franjestaarten aangetroffen. Een soort die minder vaak voorkomt.

Kunstroute Het groene lint
Kunstroute Het Groene Lint is een
kunstwandelpad in ontwikkeling en het
loopt van Eersel (via Veldhoven) naar
Eindhoven. Langs de 24 kilometer lange
route zullen vlechtheggen worden
aangelegd, naar een ontwerp van de
Amsterdamse kunstenaar Annet Bult.
Op termijn komen er ook andere
kunstwerken langs of in nabijheid van de
route. De vlechtheggen vormen een
groen lint dat platteland en stad met
elkaar verbindt. Dit is niet alleen
interessant voor de wandelaar of
recreant, maar biedt ook meer
biodiversiteit langs de route.
Vlechtheggen hebben sinds 2015
foto Tonny Sloots
formeel de status van ‘immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland’.
De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan het uitzetten van de plantvakken en het
voorbewerken van de grond op het stuk van de route in Eersel. De eerste bomen en
struiken voor de vlechtheggen kunnen nu de grond in. Dit eerste stuk werd aangeplant
op 21 februari en 6 maart op het grondgebied van de gemeente Eersel door leerlingen
van Helicon in Eindhoven. Voor de leerlingen is het een geweldig praktijkproject.
Kunstroute Het Groene Lint is een samenwerkingsverband tussen Stichting Kunstroute
Het Groene Lint en de gemeentes Eersel, Veldhoven en Eindhoven.
Meer info vind u op www.kunstroutehetgroenelint.nl

Ecologische verbindingszone langs de Run tussen de Zandhoef en de
Eerdbrand
Wist u dat tussen de Zandhoef (Weebosch) en de Eerdbrand (Eersel) een ecologische
verbindingszone van 21 meter breed en 3,5 kilometer lang is aangelegd? Het is een
leuke route met diverse poelen en heerlijk om er te wandelen. Langs de route bevinden
zich diverse panelen met informatie. De route is ook
opgenomen in het wandelknooppuntennetwerk.
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Een ‘leuke’ verrassing in het Poeliejoepark Eersel
(inzending van Wil en Lia van Herk)
Op onze jaarlijkse paddenstoelenwandeling kijken we of
we de groene knolamaniet kunnen spotten. Dat is ons
maar enkele keren gelukt.
Tot onze grote verbazing zagen wij medio juli in het
Poeliejoepark in Eersel tientallen exemplaren staan.
Direct naast het wandel – fietspad. De groene
knolamaniet (Amanita phalloides) is een van de giftigste
paddenstoelen ter wereld. In het Engels wordt de
paddenstoel 'death angel' of 'death cap' genoemd. Een
kleine hoeveelheid (30-50 gram) van deze paddenstoel
kan dodelijk zijn door vergiftiging van de lever. De
eerste symptomen zijn vaak buitengewoon hevige buikpijn (darmkrampen), braken en
diarree. Deze treden zes tot twaalf uur na consumptie op, te laat om nog met
uitpompen van de maag in te grijpen, maar het is niet ongewoon dat pas 24 uur na het
eten van de paddenstoel de gevolgen zichtbaar worden. De diarree en maagkrampen
verdwijnen na een tijdje weer en een latente fase treedt in. Dit is eveneens verraderlijk
omdat veel slachtoffers hierdoor nog langer wachten met naar een dokter of ziekenhuis
te gaan, omdat ze denken dat het over is.

Afgelastingen
In verband met het coronavirus zijn onderstaande activiteiten niet doorgegaan:
13 juni
Slootjesdag,
19 juni
Nachtvlinder Nacht,
25 juni
Nachtzwaluwwandeling,
4 juli
Ledenwandeling,
2 aug
Dagvlindertelling,
9 aug
Heidewandeling,
Maandelijkse vogelwandeling rond de Liskes, op 11 juli en 8 augustus.

Geplande activiteiten:
Maandelijkse vogelwandeling rond de Liskes
De maandelijkse vogelwandeling rond de Liskes,
op de tweede zaterdag van de maand, zijn vanwege de
coronamaatregelen helaas ook afgelast.
Dus geen wandelingen op 12 september, 10 oktober,
14 november en 12 december.
Info : Koos Slenders telefoon: 0497-572882
mail Kslenders@zonnet.nl

Doorstapwandeling omgeving Luyksgestel 20 september
Op zondag 20 september 2020
organiseert IVN Bergeijk-Eersel
een doorstapwandeling door de
bossen van Luyksgestel.
Natuurgidsen van IVN BergeijkEersel trekken er dan samen met
belangstellenden op uit voor een
relaxte, informatieve wandeling
door de natuur van Luyksgestel.
Ga jij ook mee?
Vertrek om 13.30 uur vanaf
de parkeerplaats van het
Schietterrein,
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Postelscheheideweg 12, 5575 XC, Luyksgestel. De wandeling duurt circa 2 uur.
Deelname is gratis. In verband met corona virus is aanmelden verplicht, dit kan via
mail naar info.ivnbe@gmail.com.
Onderstaand protocol van het RIVM is van toepassing:
Aanmelden verplicht met naam en aantal deelnemers.
Maximaal 10 personen per gids.
Bij klachten (van uzelf of huisgenoten) blijf thuis en laat u testen.
Houd 1,5 meter afstand van anderen.
Was vaak uw handen en hoest en nies in uw ellenboog.
Draag een mondkapje als u dat zelf veiliger vindt, dit is niet verplicht.

Speuren naar paddenstoelen 18 oktober
Vanwege de coronamaatregelen is deze activiteit afgelast.
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Natuurwerkdag 7 november
Op zaterdag 7 november organiseren we onze jaarlijkse natuurwerkdag.
Schrijf het alvast in uw agenda. Nadere details volgen via onze website.

Lezing Frans Kapteijns over invasieve planten
Op donderdag 12 november
organiseert IVN Bergeijk-Eersel
een thema-avond over invasieve
planten met als gast exboswachter Frans Kapteijns.
Voor de spreker zijn invasieve
soorten, soorten die niet
oorspronkelijk hier vandaan
komen. Er zijn ook invasieve
exoten. Dat zijn soorten, die bij
mensen op tal van plaatsen in de wereld problemen veroorzaken. Deze problemen zijn
van uiteenlopende aard. Zo kunnen ze ziektes veroorzaken, schade aanrichten aan
gebouwen, dijken en watergangen of economische sectoren als de visserij. Ook zijn er
soorten die al vele jaren invasief waren, maar dat weten we al niet meer. Daarnaast zijn
er soorten die hier, op eigen kracht, kortgeleden zijn binnengekomen met de daarbij
behorende vijanden.
Aanvang presentatie 20.00 uur in de Wingerd van Natuurtuin ’t Loo, Terlostraat 4,
5571KW Bergeijk. Entree € 5,- , voor IVN-leden is dit gratis.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hans van Nunen, 06-27443884 of
via mail info.ivnbe@gmail.com. Zie ook www.ivn.nl/bergeijk-eersel .
In verband met corona virus is aanmelden verplicht. Stuur een mail
naar info.ivnbe@gmail.com
Onderstaand protocol van het RIVM is van toepassing:
Aanmelden verplicht met naam en aantal deelnemers.
Maximaal 25 personen aan te melden
Bij klachten (van uzelf of huisgenoten) blijf thuis en laat u testen.
Houd 1,5 meter afstand van anderen tijdens de lezing.
Was vaak uw handen en hoest en nies in uw ellenboog.
Draag een mondkapje als u dat zelf veiliger vindt, maar is niet verplicht

Rabo Clubsupport
Ook dit jaar kan IVN Bergeijk-Eersel inschrijven voor een bijdrage van Rabobank via de
Rabo Clubsupport.
Voorgaande jaren heeft dit onze vereniging telkens een leuk bedrag opgeleverd om een
goed bestedingsdoel te realiseren.
Dit bestedingsdoel dient vooraf aangegeven te worden.
Heeft men een leuk idee hiervoor, graag z.s.m. doorgeven aan
penningmeester.ivnbe@gmail.nl

Weetjes
Wist u dat het IVN Bergeijk-Eersel sinds januari 2020 geen voorzitter meer heeft en wij
met spoed op zoek zijn? Daarom een dringende oproep aan alle leden. Ben je
geinteresseerd reageer op de vacature hieronder.

Vacature:
Voorzitter IVN Bergeijk-Eersel
Wat doet de voorzitter? De voorzitter is voorzitter van de afdeling. Naast het voorzitten
van bestuursvergaderingen en de jaarlijkse ALV betekent dit dat hij of zij oog heeft voor
het reilen en zeilen van de afdeling, mensen stimuleert en eventueel knelpunten
signaleert.
Samen met de overige bestuursleden ontwikkelt de voorzitter ook een visie op de koers
die de afdeling moet varen en op nieuwe ontwikkelingen.
Het algemeen bestuur (DB) komt ongeveer elke maand bij elkaar. Daarnaast wordt
overleg gevoerd met de werkgroep coördinatoren.
De voorzitter vertegenwoordigt ook de afdeling naar buiten toe. Overigens kunnen ook
andere bestuursleden externe bijeenkomsten namens de afdeling bezoeken. Dat hangt
af van de aard van de bijeenkomsten.
Belangrijk is dat je hart hebt voor het IVN, soms het voortouw neemt, stimulerend bent
en oog hebt voor de afdeling als geheel. Affiniteit met het betrekken van mensen bij de
natuur is een pré.
Wil je meer weten? Voel je ervoor? Stuur ons dan een mailtje: info.ivnbe@gmail.com.
Je bent van harte welkom.

Copy Nieuwbrief
Ook in deze Coronatijd willen wij, als PR-werkgroep van het IVN Bergeijk-Eersel, graag
weer eens van ons laten horen d.m.v. een nieuwsbrief. Ook willen we begin december
weer een Nieuwsbrief uitbrengen. Vanwege de vele geannuleerde activiteiten zouden
we het leuk vinden als onze leden hier ook een bijdrage aan zouden leveren.
Dat kan in de vorm van teksten en foto’s, die de moeite waard zijn om te delen.
De tekst bij voorkeur aanleveren in Word en de foto’s apart, sturen aan
info.ivnbe@gmail.com t.a.v. PRW (PR-werkgroep).
We vertrouwen op jullie medewerking en laten we er samen weer een mooie
nieuwsbrief van maken. Copy zien we graag vóór 1 december 2020 tegemoet.

Reacties
Reageren op de Nieuwsbrief kan via: info.ivnbe@gmail.com
t.a.v. PRW (PR-werkgroep). Wenst u de nieuwsbrief niet meer te ontvangen?
Dan kunt u zich afmelden via mail: info.ivnbe@upcmail.nl
Nieuwsbrieven zijn via https://www.ivn.nl/afdeling/ivn-bergeijk-eersel/archief terug te
lezen.
Wij wensen iedereen veel leesplezier.
Redactie PR-Werkgroep

