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Sebastiaan
Dit is de spin Sebastiaan.
Het is niét goed met hem gegaan.
luister!
Hij zei tot alle and're spinnen:
Vreemd, ik weet niet wat ik heb,
maar ik krijg zo'n drang van binnen
tot het weven van een web.
Zeiden alle and're spinnen:
O, Sebastiaan, nee, Sebastiaan,
kom, Sebastiaan, laat dat nou,
wou je aan een web beginnen
in die vreselijke kou?
Zei Sebastiaan tot de spinnen:
't Web hoeft niet zo groot te zijn,
't hoeft niet buiten, 't kan ook binnen
ergens achter een gordijn.
Zeiden alle and're spinnen:
O, Sebastiaan, nee, Sebastiaan,
toe, Sebastiaan, toom je in!
Het is zó gevaarlijk binnen,
zó gevaarlijk voor een spin.
Zei Sebastiaan eigenzinnig:
Nee, de Drang is mij te groot.
Zeiden alle and'ren innig:
Sebastiaan, dit wordt je dood...
O, o, o, Sebastiaan!
Het is niet goed met hem gegaan.
Door het raam klom hij naar binnen.
Eigenzinnig! En niet bang.
Zeiden alle and're spinnen:
Kijk, daar gaat hij met zijn Drang!
pauze
Na een poosje werd toen éven
dit berichtje doorgegeven:
Binnen werd een moord gepleegd.
Sebastiaan is opgeveegd.

Inhoud
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Van de bestuurstafel
RIKY DE VETH

Als ik deze bijdrage schrijf is het nog prachtig weer en is
het genieten in het zonnetje, nazomer noemen we dat.
Tegelijk kijken we in deze Vergeet Mij Niet al vooruit naar
het seizoen dat voor ons ligt, de herfst. Terugkijkend is
het een zomer die in het teken stond van coronamaatre
gelen. Vakantieplannen zijn bijgesteld, veel mensen kozen
voor een vakantie in eigen land. In verschillende berich
ten was te lezen dat het voor veel mensen een herontdek
king was van de mooie natuur die Nederland te bieden
heeft. Aan de bijdragen in dit nummer te zien zijn ver
schillende werkgroepen gewoon doorgegaan met hun ac
tiviteiten. De insectengroep heeft een mooie trip naar de
Peel gemaakt op zoek naar het spiegeldikkopje die ze ge
vonden hebben en wisten vast te leggen in een mooie fo
toreportage. Zo kunnen onze lezers van de Vergeet Mij
Niet er ook van meegenieten.
Gelukkig hebben we het jaarprogramma ook weer opge
pakt in september. Het was even puzzelen hoeveel men
sen tegelijk in het museum kunnen, rekening houdend
met anderhalvemeterafstand. Met achttien deelnemers
was er ruimte genoeg om op afstand van elkaar te genie
ten van deze lezing. En naar buiten gaan we ook weer, de
eerste excursie in september gaat naar het voedselbos aan
de Bekersberg. Samen naar buiten en genieten van de na
tuur dat is toch waar we bij iVN-Oirschot allemaal blij van
worden.
Met het bestuur zijn we ook weer bij elkaar geweest.
Frans van Boekhold heeft met veel enthousiasme het pro
ject “cameravallen” opgestart. De bestuursleden hebben
deze zomer allemaal een cameraval in de tuin gehad om
uit te proberen wat goed en wat minder goed werkt. Dit
najaar gaan jullie hier zeker meer over horen. Met de ge
meente Oirschot zijn we in gesprek over de aanleg van de
Tiny Forests, het project van Tiny Forest zal opgenomen
worden in het nieuwe meerjarenprogramma. Mensen die
al mee willen denken over de voorbereiding, locatie,
schetsontwerp inrichting en aanleg van een Tiny Forest
kunnen zich bij het bestuur melden, dan houden we de
vaart erin. Als het meerjarenplan van start gaat hebben
wij een plan klaar liggen. Ik ben nog naar het regio-over
leg geweest waar het plannen van een gidsencursus in het
Groene Woud het hoofdthema was. De bedoeling was om
in januari 2021 een cursus te starten, maar de voorberei
dingen daarvoor zijn door corona stil komen te liggen.
Een werkgroep van ieder van de zeven afdelingen gaat in
het najaar aan de slag met de bedoeling een gidsencursus
in 2022 te starten.
Ook de voorbereidingen voor het jubileumjaar 2021 zijn
weer opgepakt, er zijn genoeg ideeën , de volgende stap is
om tot een concreet programma te komen. Ook hiervoor
kunnen we extra mensen gebruiken, laat je horen en meld
je bij Loek Kuperus. Iedereen is welkom.
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Persoonlijk nieuws met gevolgen voor IVN-Oirschot
Bertus en ik hebben met veel plezier negeneneenhalf jaar
in Middelbeers gewoond. Was het in eerste instantie de
bedoeling om een jaartje in Middelbeers te wonen, het
beviel ons zo goed dat we er lang niet over dachten om
verder te kijken naar een koopwoning. Toch is er deze
zomer een huis op ons pad gekomen dat helemaal naar
ons zin is. Maar het is niet in de gemeente Oirschot, we
gaan naar Goirle. Dat betekent dat ik afscheid ga nemen
van IVN-Oirschot. We verhuizen 1 november en ik blijf bij
IVN-Oirschot tot de volgende ALV in februari/maart 2021.
Dat betekent wel dat het bestuur op zoek gaat naar ver
sterking.

Ik heb ook een taak in de redactie van de Vergeet Mij Niet,
ook hiervoor zoeken we vanaf maart 2021 een vervanger.
Het is leuk om dit blad te maken, het valt mee qua tijds
investering, veel gaat digitaal en is geautomatiseerd. Vind
jij het leuk om stukjes te schrijven, kopij te verzamelen en
samen met Jeann en Freek aan ons seizoen blad te werken
meld je bij mij. Het winternummer is een mooie gelegen
heid om je in te werken zodat je in maart het lentenum
mer kunt maken. In het winternummer van de Vergeet
Mij Niet neem ik afscheid van IVN-Oirschot.

Jubileum IVN
Oirschot
LOEK KUPERUS

Op 1 juli 2021 bestaat IVN Oirschot 40 jaar. Recent trof ik
in ons archief de eerste statuten die bij de oprichting zijn
vastgesteld.
De letters IVN stonden destijds voor ‘Instituut voor Na
tuurbeschermingseducatie’.
In 1991 heeft de landelijke IVN nieuwe statuten opgesteld
waarbij de letters IVN geen directe betekenis meer had
den, maar de ondertitel het doel van de vereniging aan
gaf: ‘Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie’.
In 1993 heeft ook onze afdeling naar aanleiding hiervan
nieuwe statuten vastgesteld waarin o.a. deze wijziging in
de naamgeving is doorgevoerd. Onze formele naam is dan
ook: IVN, vereniging voor Natuur- en milieueducatie, af
deling Oirschot’.
Momenteel is de landelijke IVN, die nu nog bestaat uit een
stichting en een vereniging, bezig deze twee organen per
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1 januari 2021 te fuseren tot één vereniging met gemoder
niseerde doelstellingen (project 1IVN). Dit zal mogelijk tot
gevolg hebben dat ook IVN Oirschot haar statuten aan
moet gaan passen.
Ondanks veranderende statuten zijn wij toch op 1 juli vol
gend jaar 40 jaar oud!
Begin dit jaar is een jubileumcommissie in het leven ge
roepen die bestaat uit Joke Pijnenburg, Elly Boemaars,
Jack van Nunen, Frans van Boekhold en ondergetekende.
Door de coronacrisis zijn we tot nog toe slechts twee keer
bij elkaar geweest en zullen de voorbereidingen vanaf nu
actiever opgepakt kunnen gaan worden.
Met het jubileum willen we enerzijds onze leden wat bij
zondere zaken presenteren, maar vooral ook kijken of we
extra aandacht voor IVN onder de Oirschotse (en Beerse
en Spoordonkse) bevolking kunnen genereren.

Er zijn inmiddels diverse ideeën geventileerd die we nu
verder gaan uitwerken:
* Publiciteitscampagne
* Ledenwerfactie
* Speciaal cursusaanbod (korte cursussen die voor veel
mensen interessant zijn)
* Schenking van een natuurobject aan de inwoners van
Oirschot
* 1000 soorten project
* Geocaching event voor de jeugd
* Natuurrondleidingen voor bewoners die normaal niet
of moeilijk de natuur in kunnen
* Jubileumweekend
* Symposium, mogelijk te organiseren samen met
IVN Best (50 jaar in 2020) en IVN Oisterwijk (60 jaar
in 2020)
* Samenstellen van een historisch overzicht van
IVN Oirschot
* Maken van een presentatie over het reilen en zeilen
van IVN Oirschot
* Fototentoonstelling van de werkgroep fotografie
(eerder gepland in 2020)
Alle ideeën moeten nader uitgewerkt en georganiseerd
worden. Wij kunnen dat uiteraard niet alleen: hiervoor
kunnen we de nodige handjes (en hersentjes) gebruiken.
Mocht je het leuk vinden mee te doen met de commissie
of één van de ideeën verder mee willen uitwerken, meld je
dan bij Jack (06 57330043) of Loek (06 13861373).

Plan Boom
Nederland heeft de ambitie om in de aankomende 10 jaar meer dan 100 miljoen bomen bij te planten. Brabant
heeft aangegeven 40 miljoen bomen te willen planten om de ontbossing tegen te gaan. Brabants Landschap, de
Brabantse Milieufederatie en IVN Brabant dragen hier graag aan bij met ‘Plan Boom’ en bieden de Brabantse na
tuurverenigingen gratis bosplantsoen aan. Doen jullie mee?
Plantactie 2020
In 2020 hebben we budget voor bosplantsoen voor concrete plantacties van natuurverenigingen en vrijwilligers
groepen. Dit kan op gemeentegrond zijn, bij particulieren in het buitengebied maar ook bij agrariërs of andere
grondeigenaren. Als groep zoeken jullie zelf naar een plantlocatie en planten jullie zelf aan. Het plantgoed be
stellen wij bij Brabantse kwekers.
Meer informatie en voorwaarden
Voor meer informatie, aanmelden en voorwaarden, kijk op www.brabantslandschap.nl/zelf-aan-de-slag/
informatie-voor-vrijwilligers/plantactie-door-vrijwilligers/

IVN Oirschot
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Biodiversiteitsproject jubileumjaar 2021
IVN-Oirschot
ADRIE VERMEEREN

Wij willen in ons jubileumjaar een ambitieus 1000 “
soorten of meer” project starten.
Diverse werkgroepen houden zich bezig met verschillende
onderdelen van de totale biodiversiteit. In ieder geval zijn
er een viertal groepen actief bezig: planten-, vogel-, in
secten- en paddenstoelenwerkgroep organiseren vele
wandelingen en tellingen ook voor externe organisaties.
Daarnaast hebben we een amfibieëngroep en de blauwe
brigade met incidenteel een activiteit en de ter ziele gega
ne zoogdierenwerkgroep.
Verder zijn er nogal wat individuele IVN-leden die een
gratis account van waarneming.nl hebben. Daarbij kun je
foto’s uploaden van insecten, planten, zoogdieren enz. en
je krijgt direct de naam bij de foto. Om de naam te achter
halen van een nachtvlinder of een bepaalde bloem was je
voorheen soms uren bezig; nu is dat een fluitje van een
cent. Bovendien help je met het in kaart brengen van de
Nederlandse natuur, in ons geval met name de natuur van
Oirschot en omgeving. Tijd en plaats van waarneming
worden bij fotografie vaak al direct opgeslagen!
Met het fotoproject in coronatijd, met in totaal 402 soor
ten, deed ik de nodige ervaring op. Overigens ook met het
nachtvlinderen en de vele insecten-, vogel- en padden
stoelenfoto’s die ik deels bij wandelingen van betreffende
werkgroepen maakte. Ook anderen binnen ons IVN heb
ben grote fotoverzamelingen o.a. van vogels, kevers en
nachtvlinders.

400 soorten paddenstoelen. Deze zijn door een vier- of
vijftal leden van de werkgroep op naam gebracht. Het
zelfde geldt voor insecten- en plantenwerkgroep.
Gebiedsafbakening: ik wil graag voorstellen om het
grondgebied van Oirschot en van alle aangrenzende ge
meenten als begrenzing aan te houden van waarnemin
gen en foto’s omdat natuurgebieden vaak de gemeente
grens overschrijden. Dat houdt dan in het grondgebied
van Oirschot, Oisterwijk, Boxtel, Best, Eindhoven, Eersel,
Bladel en Hilvarenbeek.
Dus actieve natuurfotografen gezocht, misschien voor een
af te spreken natuurgebied. Wie neemt de Kemmer voor
zijn rekening, wie Baest of de Oirschotse hei enz. Of zijn
er specialisten voor b.v. vogels of planten of een onder
deel van de vele insectensoorten.
En vanuit de werkgroepen: wie wil er over het gehele jaar
2021 een overzichtslijst bijhouden, bv in Excel, van alle
waargenomen soorten tijdens activiteiten van de gehele
werkgroep. Voor de paddenstoelenwerkgroep is dat al
geregeld!
Een te plannen start bijeenkomst in december aanstaande
met een afvaardiging van leden van de werkgroepen en
met geïnteresseerde fotografen zou een start kunnen zijn
voor dit project.
Reacties naar a3vermeeren@kpnplanet.nl

Bij het fotoproject de foto’s van soortnaam, datum en
plaats voorzien vergde te veel tijd! Overigens waren de
plaats gegevens vaak niet bekend. Verder voerde ik de ini
tialen in van de maker van de foto. Lijkt mij wel terecht.
De soortnaam als eerste is wel belangrijk; de computer zet
de foto’s op alfabetische volgorde en op die manier krijg
je een goed overzicht en kun je doublures er gemakkelijk
uithalen.
Verder maakte ik mappen voor: zoogdieren, planten, vo
gels en amfibieën en reptielen. Voor de vele insecten en
geleedpotigen etc. ook maar liefst 13 mappen. In totaal 17
mappen. Voor het 1000-soorten project zou ik dezelfde
methode willen volgen.
Overigens zou ik de waarnemingen binnen de werkgroe
pen tijdens hun wandelingen ook mee willen tellen. Bij de
vogelwandelingen horen we vogels vaak, bv de kleine ka
rekiet, en zien we deze niet, en een foto ervan maken lukt
al helemaal niet. Voor de paddenstoelenwerkgroep houd
ik al bijna 3 jaar een Excel lijst bij van alle soorten die we
per wandeling zien, ondertussen een lijst van meer dan
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Artsen in Schotland kunnen nu officieel
natuur voorschrijven
Artsen hebben op de Shetlandeilanden, een eilandengroep
in Schotland, toestemming gekregen om hun patiënten de
nodige portie natuur voor te schrijven. Het programma is
het eerste in zijn soort in het VK en heeft tot doel bloed
druk en angst te verminderen en geluk te verhogen voor
mensen met diabetes, stress, hart-en vaatziektes en psy
chische aandoeningen.
NHS Shetland, de gezondheidsdienst van de Shetlandei
landen, suggereert niet dat natuurvoorschriften conventi
onele medicijnen zullen vervangen. "Er zijn ontzettend
veel manieren om aan geneeskunde te doen maar wij pro
beren om mensen bij hun eigen gezondheid te betrekken,
en ze hiermee te versterken”, zegt Dr. Chloe Evans, een
arts die een proefproject leidde op het eiland.
Plant een boom voor jouw gezondheid
Bij het natuurprogramma hoort een brochure met uiteen
lopende natuurrecepten. Elke maand krijgt de patiënt een
handvol suggesties voor buitenactiviteiten. Leuk, inspire
rend en soms een tikkeltje bizar; hier een greep uit het
natuurmenu:
In januari kan je deelnemen aan de nationale vogeltelling
in jouw tuin, terwijl je in februari op zoek kunt gaan naar
de sporen van dieren.
In maart kan je ervoor kiezen om een welkomstfeest te
geven voor de scholeksters en andere vogels met lange
snavels die terugkeren naar de Shetlandeilanden.
In april kan je dan weer kiezen om deel te nemen aan een
outdoor vuilnisopruimactie.
In mei is een van de suggesties ‘plant een boom’. Jawel, u
hoort het goed: om de gezondheid van de patiënten te be
vorderen, schrijven dokters op de Shetlandeilanden het
planten van een boom voor!
Ten slotte nog vier tips om het af te leren:
klim in september op een turfberg en beschrijf alle eilan
den die je kan zien, ga in oktober op zoek naar tien ver
schillende paddenstoelen en fotografeer ze, maak een
rotssculptuur op het strand in november en sluit het jaar
af in december met een bezoek aan een oude graftombe
op de kortste dag van het jaar.
Een half uur natuur
De bewijzen van de voordelen voor de geestelijke en li
chamelijke gezondheid zijn talrijk. Als u 90 minuten van
uw dag buiten doorbrengt in een bosrijke omgeving, is er
een duidelijke afname van de hersenactiviteit die typisch
geassocieerd wordt met depressie. Tijd doorbrengen in de
natuur vermindert niet alleen de bloeddruk, angst, agres
sie en ADHD symptomen, het verhoogt ook het geluk en
verbetert het immuunsysteem.
Zelfs een half uur natuur is al goed voor de gezondheid,
als u daarbij ook nog eens beweegt.

IVN Oirschot

foto: Vilda/Jeroen Mentens

Een formeel natuurvoorschrift
Ook op de Shetlandeilanden zijn ze overtuigd van de heil
zame werking van de natuur. "Wij zouden graag hebben
dat het formeel voorschijven van natuur door gezond
heidsdiensten in andere landsdelen en landen wordt op
gepikt. Er is zoveel bewijs dat de natuur goed is voor ons.
Het voorschrijven van natuur is een eenvoudige manier
om mensen naar buiten te krijgen en de natuur te ervaren
in een stad of plaatsen zoals de Shetlandeilanden” zegt
Moncrief, de verantwoordelijke voor het gezondheidspro
gramma op de eilandengroep.
Ook in de rest van het Verenigd Koninkrijk worden artsen
en de ziekenhuizen aangemoedigd om hun patiënten bos
wandelingen te laten maken. Zo bestaat er het NHS Forest
project dat erop gericht is om het gebruik van lokale par
ken en bossen in de buurt van ziekenhuizen en gezond
heidscentra te vergroten. Maar voorlopig zijn de Shet
landeilanden de enige plaats in het VK waar er formeel
natuur wordt voorgeschreven.
Wil je meer te weten komen over bet belang van buiten
spelen, natuur, bos en gezondheid? Schrijf je dan hier in
op een nieuwsbrief van BOS+.

Pas nadat de laatste boom is omgehakt.
Pas nadat de laatste rivier is vergiftigd.
Pas nadat de laatste vis is gevangen.
Pas dan zul je erachter komen dat je geld niet kunt eten.

Wijsheid van de Cree-Indianen
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Zandpaden: van groot belang voor
landschap, natuur en cultuur
JACK VAN NUNEN

Voor een natuurliefhebber is een (wild)wissel vaak het
eerste wat de aanwezigheid van dieren verraad. Dit soort
sporen komen we vaak tegen. En een getraind oog her
kend aan de vorm van een dergelijk spoor vaak het soort
dier dat hier leeft. Als je molshopen ziet weet je dat hier
mollen zitten zonder dat je de mol zelf ziet. En ja, hoe
klein ook, zij tekenen ons landschap. Als je heel goed kijkt
zie je rond een mierenhoop ook vaak een stelsel van klei
ne wegen waarover ze zich bewegen. Net als je deze aan
de rand van een poel kan aantreffen ten tijde van de pad
dentrek. Alles wat beweegt laat zijn sporen achter in het
landschap. Doorgaans geldt, hoe groter het dier, des te
verder hij zich beweegt en des te zichtbaarder zijn spoor
of wissel. Denk maar aan de duidelijke “wegen” die een
kudde runderen of paarden trekken in een natuurgebied.
Maar als de paddentrek voorbij is, of als de kudde lange
tijd niet op die plaats terugkeert, worden hun “wegen”
door de wind, water of plantengroei weer weg gepoetst uit
het landschap.
Niet iedereen zal het met me eens zijn, maar ik denk dat
de mens ook zo’n kuddedier is, dat zo, door de eeuwen
heen, zijn sporen heeft achter gelaten in het landschap.
Als jager/verzamelaar zal de impact daarvan gering ge
weest zijn. Maar toen ze, als nomaden, dieren wisten te
domesticeren en het wiel hadden uitgevonden (of ont
dekt) ontstonden de eerste karrensporen, die al een iets
permanentere afdruk achterlieten. Als de mens zich dan
voor langere tijd op een vaste plaats vestigde ontstaat er
al snel een stelsel van paden en wegen. We kennen de
kerkenpaden – akkerwegen. Ze hadden allemaal gemeen
dat het onverharde paden waren. Bij ons dus zandpaden.
In de grotere nederzettingen (steden) werden, in de druk
ke centra, de aanvankelijke zandpaden met stenen ver
hard ofwel bestraat. Ook de druk begane verbindingswe
gen voor legers werden soms verhard, we kennen ze nu
vaak als (heer)banen.
In Oirschot hebben we Straten wat mogelijk een dergelijke
Romeinse baan was. En misschien heeft de Heersdijk hier
ook iets mee te maken. Duidelijk is in ieder geval dat
Straten eigenlijk nooit meer is weg gepoetst door de ele
menten en natuur. Ook onze kom telt de nodige straten
(Nieuwstraat, Gasthuis- Odulphus- Rijkesluis- Koe- en
Molenstraat). Ook al vierde Oirschot in 1980 dat het al
1500 jaar een vestigingsplaats was, toch duurde het tot
het midden van de vorige eeuw dat de wegen buiten de
kom ook verhard werden. Pas toen had men er middelen
voor (geld en techniek) en was er de noodzaak toe. De
noodzaak kwam voort uit de, in het naoorlogse opgeno
men beleid, ontwikkeling van de agrarische industrie.
Natuurlijk waren er al wel enkele belangrijke verbin
dingswegen al (half) verhard. Immers de Oude Grintweg
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zal toch niet voor niets oud genoemd zijn en grint duidt
toch echt wel op die half verharding. En natuurlijk werd
er, op slechte stukken in de weg, al puin gebruikt om de
doorgang te verbeteren.
Allebei aan de Oude Grindweg. Waar wordt jij warmer van?

Echteldonk

Kinderbos

Helaas worden steeds meer zandpaden verhard, weg ge
ploegd, ontdaan van hun bermen of opgeslokt door be
bouwing. Het is eigenlijk pas de laatste honderd jaar dat
veel zandpaden verloren gingen. En, net als de daarmee
parallel lopende toenemende wereldbevolking, blijft dit
proces van verharden nog steeds door gaan. Ennuh.., is
dat nou zo erg?, zul je je afvragen. Als je met je vraag be
doelt of de toenemende bevolking erg is, dan zeg ik, ja.
Want dat is, denk ik, het ultieme milieuprobleem of op
zijn minst de grootste veroorzaker van milieuproblemen.
Maar laat ik daar nu maar niet verder op ingaan, hoewel
er zeker een relatie is met de verdwijnende zandpaden.
Terug naar de zandpaden.
Welke waarden hebben zandpaden?
“Zandpaden, och dat is toch alleen iets nostalgisch” zal je
misschien zeggen. Nee, zeg ik dan. Zandpaden zijn van
belang voor plant en dier, voor natuur en landschap en ja,
ook voor ons en onze cultuur. Aan veel zandpaden is een
stuk historie verbonden, die soms vandaag de dag nog
aanwezig is en ‘beleefbaar’ is. Het beleven van de kwali
teit van de omgeving vanaf de zandpaden is iets wat bij de
identiteit van onze streek hoort.
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Zandpaden hebben ecologische, landschappelijke en cul
tuurhistorische waarden. Ze zijn van belang voor een gro
tere biodiversiteit en maken deel uit van het leefgebied
van soorten. Onverharde wegen en paden vormen –
makkelijk neembare – ecologische verbindingen tussen
natuurgebieden. De paden met de gebiedseigen zandlaag
zijn van belang voor (zeldzame) plantengemeenschappen
in de bermen. Door het aanbrengen van een gebieds
vreemde (kalkhoudende) laag zal er invloed zijn op de ve
getatie. Insecten, zoals zandbijen, leven in de randzone
van de paden. Vogels drinken in plassen van een zandpad.
Voor de patrijs is een zandpad van belang voor het nemen
van een zandbad. Brabants Landschap heeft, mede om het
ecologische belang, een aantal zandpaden in eigendom
genomen.
De identiteit van een streek is leesbaar. De ontginnings
geschiedenis valt af te leiden uit de zandpaden. Maar ook
de waarde vanuit de geschiedenis is van belang. De zand
paden vertellen een deel van het “wordings-verhaal” van
onze eigen omgeving.
Verder hebben de paden een functie als ontsluiting van
het boerenland en de agrarische percelen. Ze zijn van be
lang voor het recreatieve gebruik van de inwoners van een
dorp of de toeristen en recreanten van elders. Wandelaars,
fietsers, mountainbikers, ruiters en menners maken
graag gebruik van zandpaden. Een aantal paden heeft met
bomen en struiken begroeide bermen, waardoor ze niet
alleen voor de recreant, maar ook voor de landbouwdieren
beschutting brengen tegen zon, regen en wind. Ook zijn
de zandpaden van betekenis vanwege de verschijnings
vorm, het natuurlijke zand dat een pad vormt.
Hoe zandpaden verdwijnen
Aantastingen die we zien zijn onder andere:
* het verharden van zandpaden
(met asfalt, puin, menggranulaat)
* het verdwijnen van de begroeiing door het ‘bijploegen’
van de berm
* soms worden hele zandpaden bij landbouwpercelen
getrokken, zelfs ondanks een expliciete bestemming
als zandpad
* het afsluiten van zandpaden door eigenaren waardoor
gebieden minder toegankelijk worden is geregeld aan
de orde.
* regelmatig komt het voor dat gronden waarop ook
zandpaden liggen door overheden worden afgestoten,
met een functieverandering tot gevolg.
* soms wordt een aantal nieuwe woningen pal aan een
eeuwenoud. Na enige tijd komt wordt het pad verhard
en weg is het eeuwenoude karakteristieke pad.
Het zijn deze aantastingen doen de kwaliteit van het bui
tengebied afnemen, zowel cultuurhistorisch, ecologisch,
recreatief als landschappelijk.
Waarom gebeurt dat allemaal:
Landbouwvoertuigen zijn zwaarder geworden. Dat geldt
ook voor de voertuigen voor bosbouw. Zandpaden kunnen
ook een ontsluitingsfunctie krijgen. Toeristisch-recreatief
verkeer vraagt dan om (half)verharde fietspaden. Ge
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meenten zien daarin (te) snel redenen om mee te werken
aan (half)verharding. Wegbeheerders (rijk – provincie –
gemeenten) willen zo min mogelijk onderhoud aan wegen
hebben. Het gebeurt dat (openbare) wegen en gronden
waarop de zandpaden liggen worden overgedragen aan
eigenaren van percelen die daar aan grenzen, t.b.v. door
ruilverkaveling. Gemeenten hebben er dan geen grip meer
op. Eigenlijk ontbreekt bij zowel de beleidsmakers als bij
de gebruikers de kennis van de integrale kwaliteiten van
de zandpaden (cultuurhistorie, landschappelijk, ecolo
gisch, recreatief). Mede daardoor ontbreekt het urgentie
gevoel voor het behoud van zandpaden op ambtelijk en
bestuurlijk niveau. De ruimtelijke en omgevingsplannen
worden steeds globaler. Zandpaden vallen vaak binnen
een agrarische bestemming en worden niet expliciet be
stemd als onverharde weg. Daardoor zijn ze niet goed be
schermd. De regels in de ruimtelijke plannen bieden vaak
onvoldoende bescherming tegen aantasting van (de waar
den van) een zandpad.
Hetzelfde geldt voor de begroeiing langs paden. Al dan
niet via een gemeentelijk landschapsplan of via beheer
van het buitengebied worden straks enkel nog de parels
beschermd en wordt het verwijderen van de overige be
planting aan de eigenaar c.q. beheerder overgelaten. Toe
zicht en handhaving van (bestemmingsplan)regels over
zandpaden en bijbehorende waarden heeft nauwelijks
prioriteit bij de overheid. Er is in onze tijd vrijwel geen
toezicht meer in het buitengebied.
Waarom is dat zo erg?
Je kunt dit natuurlijk van vele gezichtspunten bekijken.
Sommige zijn vooral typische “menselijke” perspectieven.
Andere kijken iets verder dan het “mensen” belang.
Vanuit het perspectief van het landschappelijk beeld.
Zandpaden bepalen mede de identiteit van onze streek.
Vaak verdwijnt met het verdwijnen van een zandpad ook
de oude percelering, de schaal vergoot zich, waardoor het
oorspronkelijke karakteristieke landschap teloorgaat. Het
kleinschalige van ons landschap staat zwaar onder druk
van die schaalvergroting en daardoor heeft dit (para
doxaal genoeg) een verdere versplintering van stukjes na
tuur tot gevolg.
Vanuit de cultuurhistorie. Veelal hebben of hadden de
paden een eigen identiteit en daarmee zeggen ze iets over
de geschiedenis (kerkenpad, bedevaartroute, smokkelpad,
oude verbindingsroutes die door legers gebruikt werden,
ontginningsassen, eeuwenoude transportroutes, enz. Met
de teloorgang van de zandwegen en -paden verdwijnen
cultuurhistorische waarden in het gebied.
Vroeger had elk perceeltje in het buitengebied wel zijn
eigen naam. Dat waren / zijn onze toponiemen, die vaak
iets zeiden over de eigenaar, de functie of de kwaliteit van
het perceel. Zoek op internet eens naar “Over hel, hemel
en vagevuur” over de toponiemen van Oirschot. Door de
verkavelingen verdwijnen ook veel van deze toponiemen
en ook de daarmee samenhangende terminologie. Wie
weet straks nog wat termen als beemd, baan, broek, donk,
erdbrugge of bol, ons zeggen over aard van de grond.
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Vanuit de waterhuishouding. Bij de loop van een zandpad
is er vaak een relatie met de vroegere hydrologie van het
gebied, waar het pad door loopt. Soms is een pad als een
dijkje aangelegd in een verder nat gebied. Aan weerszijde
ligt dan een smalle ondiepe sloot. Bij half verharding zijn
er op dit gebied nog niet zo’n grote problemen. Maar bij
verharding worden de slootjes gedempt om het pad / de
weg te verbreden, en nieuwe bredere en diepere sloten
zorgen voor een te snelle afwatering. Hemelwater krijgt
onvoldoende de kans om in te zijgen in de grond. Gevolg
(zeker in combinatie met de klimaatverandering): verla
ging van de grondwaterstand. En dat heeft weer gevolgen
voor het plantenleven. En dat dit dan ook weer gevolgen
heeft voor het dierenleven.
Vanuit de recreanten (wandelaars, fietsers, vakantiegan
gers) en daarmee (in)direct de daaraan verbonden econo
mische activiteiten leidt dit tot een afname van het po
tentieel aan recreatieve en toeristische routes en recrea
tiemogelijkheden.
Voor de behoeders en beschermers van de biodiversiteit
en voor de beschermers van de cultuurhistorische waar
den is sprake van een afname van het onderzoeksgebied
voor inventarisatie en monitoring. Voor dieren en planten
zelf, is er minder en versnipperd leefgebied en daardoor

minder migratieroutes. Dat heeft grote effecten op de
soortenrijkdom.
Voor gemeenten en bedrijven verschraalt de kwaliteit van
de leefomgeving, omdat goede landschappelijke kwalitei
ten mede bijdragen aan een gunstig woon- en vestigings
klimaat.
Het zal je ondertussen wel duidelijk zijn dat ik zandpaden
belangrijk vind. Misschien jij ook? Ja, neem dan eens con
tact met me op (06-57330043 of j.vannunen01@gmail.
com), misschien kunnen we dan vanuit IVN Oirschot een
project op starten om onze Oirschotse zandpaden te be
schermen. Het is hard nodig.
Wil je nog meer weten over zandpaden, dan volgen hier
wat links naar enkele internetpagina’s:
http://www.sbeo.nl/nieuws/actueel/zandpaden%20ge
meente%20oirschota.pdf
https://www.brabantslandschap.nl/actueel/nieuws/zand
paden-van-groot-belang-voor-kleine-natuur/ met
mooie korte film van wat Mark Kapteijns in opdracht van
de Brabantse Hoeders en Brabants Landschap
Trek partij voor de Brabantse zandpaden, want weg =
weg.

De herfst is een
juichfestijn
HENK VAN DE WAL

De herfst herkennen we vaak vooral aan verval: de bloei
van veel planten is voorbij, bladeren verkleuren en vallen
af, de dagen worden merkbaar korter.
Sommige mensen dreigen daarin mee te gaan en ontwik
kelen depressieve gevoelens.
We moeten niet blijven hangen in bovengenoemde ken
merken van de herfst, want de herfst is meer.
Hett wordt immers elk jaar herfst. Dat betekent dat de
herfst ook elk jaar weer verdwijnt, dat er een vervolg
komt. Een nieuwe lente, een nieuw geluid…
Maar ook de herfst zelf heeft positieve elementen. Anne
miek Schrijver (presentator KRO-NCRV) noemt de herfst
zelfs “een juichfestijn, een rijp, overmoedig en wellustig
jaargetijde.”
Zij zegt ook: “Moeder Aarde is onvermoeibaar in haar les
sen. Daarom is het opnieuw herfst geworden. Om het ons
allemaal nog een keer uit te leggen. Het najaar leert ons
de werkelijkheid te ontvangen zoals die zich aandient. Als
we onze ogen open houden voor al het mooie dat de herfst
biedt, leren we dat we niet bang moeten zijn voor verval.
Krampachtig vasthouden in plaats van overgave is geen
optie.”
Nog twee wijze herfst-uitspraken:
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Hou dat gevoel vast:
uit de dromen van de lente
wordt in de herfst jam gemaakt.
Peter Bamm
Acceptatie
De laatste roos aan
de herfstgetinte struik
houdt een stukje zomer vast
losjes, wachtend op
een wenk van de wind
bereid te verwaaien
en te getuigen van
een voltooid seizoen
Corrie Rijk – de Glas
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Op stap in de Kemmer met de ‘FLORA
DAMES’
CEES OUWERKERK

Maandagavond 15 juni hadden Rosetta en ik het genoe
gen, om met vier IVN dames de Flora in een stuk van bos
gebied de Kemmer te mogen inventariseren.
Lia, Elly, Petra Joke bleken met elkaar een soort wande
lende encyclopedie te zijn en als ze er niet zeker van
waren werd m.b.v. een telefoon app. alsnog de naam van
een bepaalde plant of boom gevonden. Mijn taak, als
enigste man in het gezelschap, beperkte zich tot het no
tuleren van de soortnamen en het verzorgen van koffie en
thee. Na twee uurtjes kon de lijst van ‘natuurparels’ in de
Kemmer weer een stuk uitgebreid worden op de website
van de buurtgroep.
Aanleiding is het plan van onze gemeente om “Asfalt te
gaan draaien in de Kemmer”. Als geen betere alternatie
ven gevonden worden, zou daarvoor circa 20.000 m2 bos
gekapt moeten worden. Een adviesbureau heeft 3 ton
budget gekregen om de plannen gedetailleerder uit te
werken en zal daarvoor straks een zogenaamd ‘Flora en
Fauna onderzoek’ laten uitvoeren. Het zou natuurlijk
raar zijn als we daarbij de expertise en ervaring van onze
eigen Oirschotse organisaties niet zouden gebruiken.
Daartoe is het NEMO keurmerk bedacht. De bedoeling is
dat IVN-Oirschot, Stichting Behoud Erfgoed Oirschot, de
Brabantse Milieufederatie en de lokale buurtgroep samen

salomonszegel

al in een zo vroeg mogelijk stadium meekijken, hoe we de
ecologische impact van de gemeentelijke plannen op het
bosgebied kunnen mitigeren en compenseren. Oftewel de
schade beperken.
De avond met de ‘Flora dames’ bleek een nuttige en in
spirerende ervaring, die ons leert hoe we straks het gro
tere Kemmer gebied kunnen inventariseren. Ondertussen
zitten de IVN-mannen ook niet stil en worden al Fauna
soorten in kaart gebracht.
Wordt vervolgd.

Moestuin Spoordonk in oprichting?
STEVEN HAARBOSCH

De Gemeente Oirschot heeft samen met Orbis een oproep
gedaan voor ideeën uit de samenleving die een bijdrage
kunnen leveren aan de biodiversiteit. Uiteindelijk zijn er
20 ideeën ingediend en inmiddels zijn er een aantal
ideeën geselecteerd om verder te worden uitgewerkt met
Orbis.
Één van deze ideeën is om een gemeenschappelijke moes
tuin te realiseren in Spoordonk.

Om deze moestuin daadwerkelijk te realiseren zijn be
trokken inwoners nodig die het leuk vinden om dit idee
verder uit te werken zodat er straks groenten en andere
gewassen geteeld kunnen worden in onze eigen moestuin.
Lijkt jou dit een leuk initiatief waar je aan bij wil dragen
neem dan contact op met Ankie Latijnhouwers (alatijn
houwers@hotmail.com)

IVN Oirschot
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Jeugd IVN juli 2020
LEO EN DINY VAN DE LAAR

Gelukkig kon de eindactiviteit van onze Jeugd-ivn bij Vis
kwekerij de Stroom wel doorgaan! Bijna gooide de regen
nog roet in het eten! Sinds begin maart hadden we de
kinderen vanwege de corona-crisis niet meer gezien. Ge
lukkig organiseerde Esther een plantenbingo, die gewon
nen werd door Lieke Mastop. Ze raadde alle namen van de
plantjes, die ze zelf opgekweekt had en kreeg hiervoor een
mooi natuurboek.
Na de limonade gaf Jac van de Schoot een korte uitleg
over zijn bedrijf en mochten de kinderen de goudvissen
voeren. Alle spullen om te koken sjouwden de kinderen
mee naar het achterste veld. Daarna speurden we samen
naar sprinkhanen, vlinders, rupsen, kevertjes, kikkertjes
enz.
De ketel met water kwam boven het houtvuur te hangen
en de kinderen sneden alle groenten. Terwijl de soep gaar
werd maakten wij een wandeling langs de Beerze tot de
vistrappen. We zagen verschillende vlinders en veel rup
sen van de St. Jacobsvlinder. Na de wandeling smaakte de
groentesoep heerlijk en kwam het moment om Todor in
het zonnetje te zetten. Na 20 jaar Jeugd-ivn vond hij het
tijd om te stoppen. Todor weet erg veel van de natuur en
kan dat op een boeiende manier overbrengen op de kinde
ren én de leiding. We hebben erg veel van hem geleerd en
zijn enthousiasme en bevlogenheid zullen wij niet gauw
vergeten. Daarom verrasten we hem met een kleurrijke
fotocollage en een fotoboekje. Hij genoot van die aan
dacht, die hij dubbel en dik verdiend heeft.

De broodjes met knakworst smaakten daarna erg lekker.
Evenals de chocoladetaart van de jarige Giada en de maïs,
die Esther in een pannetje boven het vuurtje liet poffen.
Het was erg leuk dat Wil van Herwaarden nog even langs
kwam. Van Jac had hij gehoord, dat Todor afscheid nam
van de jeugdgroep.
Heel tevreden fietsten we terug naar de brandweerkazer
ne. Blij dat we ons seizoen op deze fijne manier hadden
kunnen afsluiten.

Jeugd IVN 2 sept.
LEO EN DINY VAN DE LAAR

Op 2 september startten we weer met een nieuwe groep
jeugdivn-ers met onze maandelijkse activiteiten.
In Speelbos de Kemmer legden de kinderen na een ken
nismakingsronde in groepjes verschillende trajecten af. Ze
liepen als Siamese tweeling, met de voeten gekoppeld aan
elkaar, een moeilijk parcours langs een lint door het bos.
En ze bleven niet op de paden!!! Dit moesten ze ook doen
met een boomstam en als een kreeft bij elkaar aan een
fietsband. Door goed samen te werken trotseerden ze de
moeilijke trajecten.
Zes houtsoorten brachten ze op naam en afbeelding en ze
leerden wat er van dat hout gemaakt kan worden. De ken
nis van insecten en boomsoorten werd vergroot en ze
leerden m.b.v. een hoogtemeter om de hoogte van een
boom te meten.
Als mollen kropen ze onder een zeil door en gaven zo snel
mogelijk een estafettestokje door. Erg leuk vonden ze de
opdracht om zo ver mogelijk met een knuppel te gooien!
Gelukkig was er ook tijd om over boomstammen te klim
men en de paddenstoelen te bekijken.
We sloten tevreden af met een lekkere beker chocomel.
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Insectenwerkgroep naar de Peel
DINY VAN DE LAAR

Ook voor de insectenwerkgroep verliep het seizoen door
de corona anders dan gewoon. We gingen diverse keren
met eigen vervoer samen op pad in de buurt van Oirschot.
Maar op 11 juli durfden we het weer aan om samen in één
auto, met mondkapjes op, naar de Peel in Ospel te rijden
voor een wandeling. Het was mooi weer en Henk, Ria, Lia
en ik genoten volop van het landschap van de Peel en
haar insectenrijkdom.
We waren speciaal op zoek naar het vrij zeldzame spie
geldikkopje, dat in juli en augustus vliegt in de Noord-
Brabantse en Limburgse Peel. Gelukkig vonden we prach
tige exemplaren met op de onderkant van hun achter
vleugels donker gerande witte vlekken. Die vlekken wor

den spiegels genoemd. Hennegras en pijpenstrootjes zijn
hun waardplanten. Ze foerageren op grote kattenstaart,
gewone dophei, kale jonker en op braam.
We zagen ook mooie phegeavlinders, veel oranje zand
oogjes, vuurvlinders, landkaartjes, grote dikkopjes,
groentjes, wantsen en smalbokken.
Op ons lijstje stonden wel 30 namen van insecten, die we
gezien hadden op onze ruim drie uur durende wandeling.
De reis naar Ospel was zeker de moeite waard. We sloten
af met koffie en thee met Limburgse vlaai bij het bezoe
kerscentrum.

Maak een egelhol in uw tuin
Graaf een ondiepe kuil onder een boom of struik. Sla voorzichtig de bodem en een stukje van de zijkant uit een
stenen plantenpot. Leg deze pot op z'n kant met het uitgeslagen stuk naar beneden.
Maak een vierkant van (bak)stenen om de pot heen. Leg daar bovenop, een beetje schuin zodat het water aan de
kant kan weglopen, nog een tegel of dakpan.
Let op: Voer egels geen melk, daar worden ze ziek van!
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Van de IVN fotogroep
FREEK KEMPS

Wij zijn blij dat we weer kunnen starten met onze fotobesprekingen. Onze laatste bijeenkomst was 29 januari. Op de
fotobespreking van 16 september zijn we weer verder gegaan met de voorbereidingen voor onze expositie die vanwege
de corona voorschriften is uitgesteld naar 2021. Hieronder enkele foto’s uit de diverse Oirschotse natuurgebieden die
onderwerp zijn bij onze expositie.

's-Heerenvijvers Gert de Groot
De Mortelen Carry Luijsterburg

Landgoed Baest Mieke Bressers

Landschotse Heide Jet van Kempen

Landschotse Heide Henk Verbeek
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Oirschotse Heide Freek Kemps
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Activiteiten IVN Oirschot
oktober
11 okt.

zondag

10-15.00 Paddenstoelenfestival – gezinswandeling

13 okt.

dinsdag

20.00

Droogte, klimaat en waterbeheer – lezing

15 okt.

donderdag

9.30

Flexwandeling in en om Oirschot

10 nov.

dinsdag

20.00

Niet zomaar een bos …!!! – lezing

15 nov.

zondag

9.45

Natuurbrug de Mortelen - excursie

8 dec.

dinsdag

20.00

Filmavond

13 dec.

zondag

9.45

Winterse snertwandeling

november

december

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
Lid
Huisgenootlid
Donateur

soorten lidmaatschap:
€ 24,- per jaar
€ 10,- per jaar
minimaal € 10,- per jaar

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

foto achterkant: De Rijt / Hermine van Erp
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