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VAN DE BESTUURSTAFEL
VOORWOORD VOORZITTER
We leven op dit moment in een andere werkelijkheid. Een werkelijkheid
die we geen van allen hadden kunnen bedenken, laat staan op voorbereiden. Begin maart werd duidelijk dat de verspreiding van het coronavirus in Nederland en met name in Brabant een bloedserieuze zaak was
en kwamen de eerste maatregelen. Deze hadden ook consequenties voor
ons IVN. Op het programma stonden de start van de Cursus Heide op 17
maart en de boomfeestdag op 18 maart. Beide activiteiten betroffen
bijeenkomsten met grotere groepen. We hebben deze activiteiten moeten
annuleren vanwege het grotere belang van veiligheid. Ook alle publiekswandelingen en vogelwandelingen zijn komen te vervallen.
Inmiddels zijn activiteiten over het gehele land gestopt en de contacten
onderling tussen de mensen beperkt. Het is bijzonder hoe een samenleving stilvalt. Dit is een heel nieuwe gewaarwording. Ik hoop dat we met
z’n allen in staat zijn om dit virus te bestrijden. Maar ik hoop daarnaast
ook dat we zorgzaam blijven voor elkaar, meeleven met en oog houden
voor elkaar. Het sociale aspect, wat zonder meer onderdeel uitmaakt van
onze IVN-activiteiten, kunnen we nu als gevolg van alle geannuleerde
activiteiten niet bieden. Echter ik vertrouw erop dat de betrokken IVN-er
dit wel degelijk binnen zijn/haar eigen sociale omgeving kan bieden en
verzorgen. Deze steun en ondersteuning hebben we hard nodig. In de
gemeente Cranendonck blijken een hoog aantal besmettingen, opnames
in ziekenhuis en sterfgevallen als gevolg van het Coronavirus. Dat betekent
dat er aardig wat van onze medeburgers in Cranendonck op een of andere
wijze betrokken zijn bij een patiënt als familie, vrienden of kennissen. Het
raakt onze hele gemeenschap.
Beste mensen, we geven nu de aandacht aan dit alles. Eens zal deze
periode voorbij zijn. En dan pakken we alle activiteiten met een vereende
krachten weer op! Ik wens jullie veel kracht, veerkracht en liefs.
Namens het bestuur,
Annette van Raaij, Voorzitter IVN Cranendonck
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VAN DE PENNINGMEESTER
De stand van zaken van de IVN financiën per 31-12- 2019 is als volgt:
De balans neemt per 31 december 2019 toe t.o.v. 31 december 2018 met
€ 816,33. Deze stijging is het gevolg van een positief resultaat in het
kalenderjaar 2019. De begrote inkomsten en uitgaven 2019 zijn € 4.400,=.
Dit resulteert in een begroot resultaat van € 0.
De werkelijke inkomsten 2019 zijn € 4.524,= tegenover werkelijke uitgaven
van € 3.708,=. Het werkelijk resultaat 2019 bedraagt hierdoor € 816,=
(afgerond).
De verklaring achter de cijfers is tijdens de Algemene Leden Vergadering
op 6 maart j.l. door de penningmeester gegeven. De kascommissie heeft
vervolgens een positief advies gegeven om de penningmeester decharge
te verlenen. Het bestuursvoorstel om het positieve saldo 2019 te
besteden aan het project Heide, de verhuizing van de huidige locatie en
inrichting van de nieuwe tuin, is door de ALV goedgekeurd.
Toekomstige ontwikkelingen:
• Het gemeentelijk subsidiebeleid wordt herzien. Het subsidiebedrag voor IVN laat al enkele jaren een afname van jaarlijks € 80
zien.
• De inhaalslag van de gemeente m.b.t. achterstallige energierekeningen. De rekening 2018 (€ 950) is in 2019 betaald. In 2020
verwachten we de rekeningen over 2019 en 2020.
• De ontwikkelingen voor een nieuw honk en herinrichting van een
nieuwe tuin zijn, ook in financiële zin, nog steeds onduidelijk. Wel
is de fatale termijn van de voorlopig toegekende subsidie, beschikbaar gesteld door het Prins Bernard Cultuurfonds,
opgeschoven naar 31 december 2020.
Met groene groet, Jos van Velthoven, Penningmeester IVN Cranendonck
VAN DE SECRETARIS
Corona overwegingen
Er komt een onzichtbare wolk over de wereld. Die regent onzichtbaar
kleine druppels. Wij allemaal worden nat, want paraplu’s zijn er niet. We
denken moedig tijd te hebben. De sterken onder ons zijn overmoedig. De
zwakken zijn alleen maar bang. De natuur overlegt of we ziek worden. Dat
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lijkt op toeval. Het toeval wil dat we sterk zijn en volhouden. De angst is in
de stille straat te zien. “De angst die klopt aan de voordeur, de moed
stond op en deed open, maar zag niemand” schreef Goethe. We houden
onze adem in. Onzeker of de omgeving al besmet is met de onzichtbare
druppels. We weten het niet.
De overheid stuurt op het aantal beschikbare ziekenhuisbedden. De optimisten denken dat we met het vaccin straks te redden zijn. Wij mensen
zijn slimmer dan de natuur. Toch? De realisten zien dat de voorraad virussen miljoenen keer groter is dan de medische wereld kan maken. Met
andere woorden: de snelheid van ernstige epidemische ziekten neemt
toe. De natuur wint altijd. Het Avondland van mensen is óf terug gaan
naar de natuur, óf uitsterven. De omgeving respecteren en niet vervuilen
met onze afval. Wij kunnen het tij misschien nog keren. De vraag die we
moeten stellen is: wat kan ik doen om de natuur niet nog bozer te maken?
Hoe kan ik voorkomen dat deze gevaarlijke virussen ontstaan in ons afval?
De natuur past zich aan, ook aan ons afval en reageert met alle mogelijke
atoomcombinaties. Hoe kan ik bijdragen en mijn omgeving zuiveren?
Wanneer we samen daar de schouders onder zetten, dan hebben we
wellicht nog een kans. De virussen die er al zijn, zullen niet verdwijnen.
Nieuwe laten ontstaan kunnen we misschien voorkomen. “De natuur
overweegt of de mens mag blijven”, schreef Loesje. Daar mogen we
samen nog aan werken. Da’s wa’k nog even zeggen wou.
Jan Migchels, Secretaris IVN Cranendonck

VAN DE REDACTIETAFEL
Voor u ligt de eerste Craenkoerier van 2020. Een jaar dat tot nu toe in het
teken staat van grote internationale problemen. Het coronavirus houdt
(maart 2020) iedereen bezig, of juist niet (omdat werkzaamheden niet
meer uitgevoerd kunnen/mogen worden). Dat zie je nu ook in een aantal
inzendingen voor deze Craenkoerier: Het woord corona sijpelt overal door
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heen. Daarnaast heeft het verplicht binnenzitten geleid tot meer verhalen
dan in de Craenkoerier passen. Een aantal kunt u in het volgende nummer
verwachten.
In deze editie hebben we natuurlijk de verslagen van het bestuur en de
(speciale) bijdragen van de werkgroepen, maar ook het laatste deel van
het feuilleton over het herstel van het verbrande klaterspeelbos; en
uiteraard ook weer de “typische IVN-vrijwilliger” die zich voorstelt.
Daarnaast zijn er tal van wetenswaardigheden en meningen over natuur
ingestuurd.
Ik wens u veel leesplezier en vooral snelle voortzetting van alle prachtige
IVN-activiteiten!
Ilva van Bommel, redactie
Inzenders zijn persoonlijk verantwoordelijk voor de inhoud van de
aangeleverde kopij.
Inzenden kopij: uiterlijk 1 AUGUSTUS 2020
Kopij aangeleverd na deze datum, kan helaas niet meer geplaatst worden.
Inleveradres: ilva@bommelandt.nl
WIJ HETEN WELKOM
• Christiene van de Laar-de Ruijter
• Clasina de Wit
Van harte welkom in onze enthousiaste club!
VRIJWILLIGER IN HET GROEN, JOS VAN VELTHOVEN
Ik ben de 3e zoon van een middenstandsgezin met 4 kinderen uit Moergestel (dorpje bij Tilburg). Vader (Koos d’un bakker) en moeder (Jo
Bertens) runden een bakkerij en kruidenierszaak. Tot en met 1981 heb ik
daar met plezier gewoond. Alleen blééf je de zoon van de bakker, dus ben
ik samen met Ellie een woning gaan zoeken in de gemeente Maarheeze
waar ik werkte. Maarheeze was toen nog zelfstandig. Samen kwamen we
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in februari 1982 uit bij de langgevelboerderij (van Adam Snelders) op de
Sterkselseweg 14 in Maarheeze.
In 1985 belde Andre Meulman bij mij aan de deur of
de strook grond naast ons te koop stond om een
woning te bouwen. Graag had ik de grond aan Andre
en Nel verkocht, ware het niet dat deze van de
gemeente was. Ik heb hen dus door moeten verwijzen
naar de gemeente. Andre en Nel werden zodoende
onze buren.
Nel was sinds jaar en dag IVN-lid en zeer actieve vrijwilligster. Van het een
kwam het ander en in 2012 werd ik ook IVN-lid. Vanwege perikelen in het
bestuur kwam ik samen met Annette in het IVN bestuur. Zelf nam ik de
rol van penningmeester annex ledenadministrateur annex waarnemend
secretaris op me (totdat Jan een jaar later toetrad als secretaris). Naast de
ledenadministratie en het penningmeesterschap houd ik me als bestuursverantwoordelijke bezig met de nieuw in te richten belevingstuin met
lijntjes naar e Prins Bernard Cultuur Fonds (PBCF) en de gemeente. Verder
vraagt Nel me nog al eens voor een rol bij kinderactiviteiten zoals speuren
in het donker, roverhoofdman etc. Het meeste plezier heb ik binnen de
vereniging van het enthousiasme van de actieve leden, inzichten in het
belang van natuurbehoud en overdracht van de natuurkennis. Denk
hierbij aan de schoolgidsen, de vele wandelingen met uitleg en de
vlindermiddagen etc. Ik kijk ook al vooruit naar een gerealiseerde
belevingstuin met hieraan gekoppeld een accommodatie in de directe
omgeving. Wat de nieuwe accommodatie betreft: “ I am still going
strong” richting gemeente!
Graag zie ik dat we elkaar ruimte bieden voor hetgeen we als individueel
actief IVN-lid presteren. Gun elkaar die ruimte en waardeer dit ook van
elkaar zonder veel vliegen af te vangen.
In de laatste ALV heb ik de leeftijdsopbouw uiteen gezet van de 47 actieve
IVN-leden. De gemiddelde leeftijd ligt rond de 68 jaar. Het actief zijn tot
een hogere leeftijd en dan ook dagelijks doelen hebben om de dag
tegemoet te treden, is positief. Die leeftijdsopbouw is vooral bedoeld als
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kijk op (en waarschuwing voor) de toekomst. Voor wat het nu betreft
functioneert het IVN Cranendonck nog steeds heel goed !
Verder, mocht er nog iemand in zijn voor het penningmeesterschap laat
het me dan weten. Is het leuk : niet echt. Is het noodzakelijk : JA! Zonder
middelen kun je geen doelen realiseren. Overigens, penningmeesterschap
is ook grenzen opzoeken bij acties zoals de Rabobank Samen Sterker; extra
subsidie via het PBCF; extra bijdrages naspeuren voor realisatie van de
belevingstuin.
Groene groet, Jos van Velthoven

VAN DE WERKGROEPEN
VOGEL/UILENWERKGROEP

WANDELING OP HUGTERHEIDE EN WEERTERBOSSEN 18 JANUARI 2020
Op deze frisse zaterdag morgen werd met 12 enthousiasten wandelaars
gestart met de vogelherkenningswandeling vanaf de parkeerplaats aan de
Philipsweg in Maarheeze.
Het wandelgebied wordt Hugterheide genoemd; een groot gedeelte (de
Weerterbossen) van dit 700 ha groot grondgebied behoort toe aan het
Limburgs Landschap. Dit natuurgebied bestaat voornamelijk uit bossen,
grasland en vennen. In de 19e eeuw was het een landbouwgebied en lag
op deze plaats een boerderij die men “de Grashut” noemde. De Grashut is
een veel voorkomende naam in dit gebied. Toch wisten maar een paar
deelnemers dat er tot 20 jaar geleden hier een boerderij stond. Begin
deze eeuw is het gebied opgekocht door Het Limburgs Landschap en op
de plaats waar de boerderij stond, is in 2008 een uitkijktoren gebouwd.
Hier wordt veel gebruik van gemaakt, vooral in september en oktober in
de vroege morgen en late avonduren om naar burlende edelherten te
kijken. Een groot gedeelte van het terrein is voor deze edelherten
omrasterd. Het is wel de bedoeling om die afrastering op termijn weg te
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halen. Na 20 minuten wandelen was er een heel mooie en zeldzame
waarneming: een vlucht kruisbekken, kwetterend boven in het topje van
een berk. De mannetjes zijn duidelijk herkenbaar aan hun prachtige
karmijnrode kleur.
Het vrouwtje is bijna egaal
groen. De kruisbek heeft 1 of 2
broedsels per jaar met 3 à 4
eieren waarop ze 15 dagen
broeden. Vervolgens zorgen ze
dan 3 weken voor de jongen op
het nest. Zelfs na het uitvliegen
zorgen de ouders soms nog 6
weken voor hun kroost.
Het is een vink-achtige vogel en
zijn naam, kruisbek, verraadt zijn
opvallendste
kenmerk: de
gekruiste snavel. Deze snavel is
het perfecte gereedschap om
zaden uit de dennen en
sparappels te wrikken. Hij is iets
groter dan de vink of de
groenling en weegt rond de 40
gram.
Kruisbek
Het zijn noordelijke broedvogels die hier overwinteren. Toch is het
tegenwoordig ook hier een regelmatig voorkomende broed-vogel. Dit
heeft vooral te maken met het voedselaanbod. Omdat dat dat nogal
wisselt per jaar, is de aanwezigheid van de kruisbek in onze bossen ook
wisselend: soms is er een echte invasie, maar het kan ook weer jaren heel
rustig zijn.
De kruisbekken volgen ons nog eventjes door het bos. Ze waren in het
geheel niet bang. Waarschijnlijk heeft dat weer iets te maken met hun
ongestoorde, nomadisch leventje in het hoge noorden van Europa. Verder
met de wandeling: via de knuppelbrug lopen we naar de uitkijktoren en
daar is weer een bijzonder mooie waarneming, de klapekster, boven in
een boom. Een prachtige vogel die over enkele weken vertrekt naar
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Noord-Europa en na het broedseizoen weer terug komt om te
overwinteren.
Op het ven een paar honderd meter verderop zaten grauwe ganzen,
kuifeenden en een grote trek kieviten.
Op de terugweg naar de parkeerplaats was op verschillende plaatsen in
de hoge sparren het hoge “tsie-tsie” geluid van de goudhaantjes te horen.
Het was even oefenen met de verrekijker om deze beweeglijke vogel in de
kijker te krijgen. Die beweeglijkheid is niet voor niets, want je moet er als
goudhaantje wel wat voor doen om 2 gram spinnetjes per dag bij elkaar te
scharrelen om de koude nacht weer te overleven. De goudhaan weegt
zo’n 5 gram. Hij is daarmee de kleinste Europese vogel.
Om 11 uur waren we terug op de parkeerplaats en konden we we weer
terugkijken op een mooie wandeling met enkele prachtige waarnemingen
die echt de moeite waard zijn.
Harrie Hegge
VOGELS IN NEDERLAND: DE ZWALUW
In de maand april komen onze zwart/witte vrienden weer terug uit het
zuiden van Afrika om in ons land te broeden. Dat is toch gauw een reis
van 4000-8000 kilometer! De meest bekende zwaluwen in Nederland zijn
de boeren-, de huis- en de oeverzwaluw. Het zijn zangvogels behorend tot
de zwaluwfamilie (familie hirundinidae). We kennen ook de gierzwaluw.
Deze hoort niet tot de zwaluwfamilie, maar tot de familie van apodidae,
maar daarover later meer. Het zijn allemaal trekvogels die vanaf half
oktober begin november vertrekken naar midden en Zuid Afrika en in
april mei weer terugkomen om te broeden in Nederland. Ze zijn wereldwijd verspreid op alle continenten behalve in de poolgebieden.
De huiszwaluw
De huiszwaluw bouwt zijn nest en broedt meestal tegen de gevels van
huizen en andere gebouwen of bruggen. Hij heeft daaraan ook zijn naam
te danken. Hij is herkenbaar aan zijn blauwzwart verenpak aan de
bovenzijde, een gedeeltelijk witte kop en geheel witte onderkant en stuit.
Daarnaast heeft hij een licht gevorkte staart. Hun nest van zand en klei is
bolvormig, gemetseld tegen het overhangend gedeelte van een dak.
Stukje vakwerk waar ze toch wel een tijdje mee bezig zijn. Als
vogelwerkgroep helpen we de zwaluwen wel eens door betonnen
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nestkasten op te hangen tegen de gevels van huizen. Het zijn koloniebroeders.

Huiszwaluw
Ze hebben 2 legsels per broedseizoen met gemiddeld 5 eieren en een
broedtijd van 2 weken. Daarna moeten de ouders er nog 4 weken voor
zorgen, voordat de jonge vogels uitvliegen. De huiszwaluw staat op de
rode lijst en dat betekent dat ze sterk in aantal en broedresultaat aan het
afnemen is.
Boerenzwaluw
Ook de boerenzwaluw is een trekvogel, die overwintert in het zuiden van
Afrika. Een trek zwaluwen is ooit gevolgd op hun tocht van Afrika naar
Nederland over 8500 kilometer. Deze afstand werd afgelegd in 32 dagen.
Er werd 11 dagen gerust om te foerageren. Dat betekent dat ze de andere
21 dagen dagelijks een afstand van 400 kilometer aflegden. Dus een
topprestatie voor een vogeltje van 18 gram.
De boerenzwaluw is heel goed te herkennen aan zijn lang gevorkte staart
en de hele lange staartpennen. Ze hebben een zwart /blauw bovenkleed
en geheel witte onderzijde en een rode kin. Ze maken hun nesten aan de
balken op het boerenerf in schuren en stallen.
Hun broedgedrag is vergelijkbaar met die van de huiszwaluw en na 14
dagen broeden zal ook de boerenzwaluw nog zeker 3 weken zijn jongen
moeten voeren (en bij slecht weer wel langer), voordat ze kunnen
uitvliegen. Het voedsel bestaat uit insecten zoals muggen en vliegen. Deze
vangen ze met opengesperde bek op verschillende hoogtes.
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Daarom is er ook de spreuk:
“Vliegen de zwaluwen hoog, dan
is het weer schoon en droog;
vliegen ze laag, regen voor
vandaag”. Bij vochtig weer vliegen
de insecten laag bij de grond, dus
ook de zwaluwen. Broeden doen
de zwaluwen het liefst dicht bij
een moerassig gebied of stilstaand
water waar veel insecten zitten.

Boerenzwaluw
Als je goed oplet zie je de zwaluw vaak laag over het water scheren met
open mond voor een klein slokje water te nemen want ook vogels moeten
drinken. Het zijn luchtacrobaten die met een snelheid van tegen de 50
km/h de muggen en vliegen uit de lucht vangen.

Gierzwaluw
Zoals al aangegeven, behoort de gierzwaluw niet tot de familie van de
zwaluwen, maar bij de familie gierzwaluwen (of apodidae). Hij is vooral
aangepast op het vliegen en leven in de lucht. In tegenstelling tot de
andere zwaluwen, is de gierzwaluw vrijwel geheel donker en hebben ze
grote sikkelvormige vleugels met een spanwijdte tot wel 42 cm. Een ander
kenmerk is hun korte snavel; ze hebben hele kleine poten en kleine
scherpe klauwen waarmee ze zich verticaal aan een voorwerp kunnen
vast klampen. Ze zullen nooit horizontaal landen en eenmaal op de grond
is het een moeizame bezigheid om weer op te stijgen. Ze brengen het
grootste gedeelte van hun leven door in de lucht. Zowel het eten en
drinken, slapen en zelfs het paren gebeurt in de lucht.
Zoals ook bij de andere zwaluwen, is ook hun overwinteringsgebied in
Zuid Afrika. Eind april/begin mei zijn ze weer in Nederland op exact
dezelfde broedplaats als het jaar ervoor. Deze afstand wordt dan zonder
op de grond te komen afgelegd. Het is duidelijk te horen als ze weer gearriveerd zijn aan hun hoge schel en gierend “skrieeeh” geluid. Het
mannetje komt meestal een paar dagen eerder dan het vrouwtje terug en
maakt het nest weer in orde.
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Na enkele weken wordt het 1ste ei
gelegd. Broedlocatie is meestal in
holtes in gebouwen of onder de
dakpannen.
Het
nestmateriaal
bestaat uit veertjes, lichte blaadjes
en alles wat door de lucht zweeft.
Het broedsel bestaat meestal uit 2
tot 3 eieren die na 3 weken zijn
uitgebroed. De ouders gaan druk op
insectenjacht en vangen soms wel
tot 12000 kleine insecten per dag.
Ze zijn heel wendbaar en kunnen
vaak snelheden halen tot boven de
100km/h.

Gierzwaluw (website Natuurpunt)
Valt de vangst i.v.m. slecht weer in hun regio tegen, dan gaan ze wel tot
honderden kilometers ver om voedsel voor hun jonge kroost te zoeken.
Na het broeden en grootbrengen laten de jonge gierzwaluwen zich uit het
nest vallen en vliegen meteen weg. Ze gaan direct de route op naar hun
overwinteringsplaats in Afrika. Gierzwaluwen arriveren op een bijna vast
tijdstip eind april begin mei op hun broedlocatie. Zo precies als ze
gekomen zijn, vertrekken ze begin augustus ook weer terug naar ZuidAfrika. Onderzoek met geolocators heeft aangetoond dat de gierzwaluw
op 5 dagen zo’n 5000 km kan afleggen.
Harrie
WANDELWERKGROEP
SNERTWANDELING, 12 JANUARI 2020
De Budeler Bergen, links en rechts van de Geuzendijk, waren het doel van
de snertwandeling van dit jaar. 90 mensen vonden het de moeite waard
om met de wandelwerkgroep van het IVN op pad te gaan. Het weer zag er
niet al te best uit, we zijn gestart in een miezerig buitje. Gelukkig hield de
motregen vrij snel op en konden de bezoekers genieten van de mooie
natuur: de heidevelden, zandverstuivingen, bloeiende mossen en de
14

prachtige vliegdennen, in Budel zo treffend oetslegers genaamd. Die
Budelse taal is sowieso apart. Waarom noemt de Bulander een
dennenappel een dennenpeer? Dergelijke kwesties kwamen aan de orde
bij de vrolijk babbelende wandelaars.
Het
was
een
stevige
wandeling, mede door het
mulle zand waar doorheen
geploegd moest worden.
Gelukkig was er halverwege
lekkere erwtensoep, voortreffelijk verzorgd door ons
vaste cateringteam. Niemand
haakte af bij het vervolg door
het westelijke gebied. Soms
was het uitkijken geblazen
door de glibberige algen die
we steeds vaker in de bossen
tegenkomen. Gelukkig waren
er geen valpartijen. Aan het
eindpunt van de wandeling
werd er nog wat nagepraat.
Maar goed ook, want 1 auto
had zich stevig vastgereden in
De catering!
het losse zand.
Met hulp van wat sterke mannen was dat ook snel opgelost.
Nel Meulman
FEUILLETON: HET KLATERSPEELBOS- DEEL 4 EN SLOT
Er is hard gewerkt in het Klaterspeelbos, met name op het perceel waar
de hevige brand heeft gewoed. Alle verbrande stompen zijn gerooid en
verzameld in een soort walletjes. Ongetwijfeld om schutplaats te bieden
voor de aanwezige fauna. De bodem is omgewoeld en daarna bedekt met
maaisel. Dat is afkomstig uit natuurgebied Sang en Goorkens in Mierlo (In
2018 zijn we daar tijdens de IVN-ledendag een kijkje gaan nemen,
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prachtig natuurgebied!). Dat maaisel is bedoeld om de bodem te verrijken
en waarschijnlijk ook om verstuiving van het zand te voorkomen. Daarna
zijn er heel veel jonge boompjes geplant. Het wordt een gemengd loofbos
met heel veel soorten. Nu is het nog moeilijk om te zien om welke soorten
het gaat, alleen de echte kenners herkennen de nu nog bladloze
boompjes. Maar straks als de lente losbarst en de blaadjes verschijnen,
wordt dat een stuk gemakkelijker. Voordat er een mooi, volwassen loofbos
te bewonderen valt, moet er nog heel wat tijd overheen gaan. Immers:
boompje groot, plantertje dood!

Klaterspeelbos,
lente 2020
Staatbosbeheer is nog niet klaar. In het bos naast het nieuwe loofbos zijn
heel wat vrolijk oranje gekleurde ringen te zien op de boomstammen.
Voor de betreffende bomen minder feestelijk: ze zullen worden
omgezaagd. Opnieuw wordt het bos gedund. Veel bomen hangen scheef
door de laatste stormen. Na de kap ziet zo’n bos er altijd troosteloos uit.
Maar Staatsbosbeheer zal er ongetwijfeld voor zorgen dat er op termijn
een prachtig natuurgebied zal ontstaan.
Na deze 4 beschrijvingen van het Klaterspeelbos is iedereen natuurlijk van
plan om eens te gaan wandelen in dit mooi stukje Cranendonck. Ik kan het
van harte aanbevelen!
Nel Meulman
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SPEUREN IN HET DONKER, ZATERDAG 15 FEBRUARI 2020
Volgens mij heeft Nel stiekem een lijntje met de weergoden. Zo van:
zaterdag 15 februari “Speuren in het donker”. Graag niet te koud, géén
regen, niet teveel wind, goed donker maar wel af en toe wat flinke gaten
in de bewolking ten behoeve van de sterrenkijkers. Ja ja, Nel heeft heel
wat noten op haar zang. En echt, het klopte bijna. Alleen lette één van de
weergoden even niet op. Die vergat het wolkendek af en toe opzij te
trekken. ’t Was dus moeilijk sterren kijken.
Verder was het een geslaagde
vierde editie van “Speuren in
het donker”. Er waren ongeveer
honderd belangstellenden. Het
blijft spannend om je een mol te
voelen als je de mollentunnel in
kruipt of om naar dieren te
speuren door een nachtkijker.
Wonderlijk wat je dan allemaal
te zien krijgt. Je kunt deze avond
van alles te weten komen over
konijnen, vleermuizen, het
everzwijn, de das, het ree en
natuurlijk kun je uilen zien en
horen.
Lekker hollen tijdens het
vuurvliegjesspel is ook een
uitdaging.
Na al deze inspanningen kun je chocomel drinken in de tent of je eigen
broodje bakken boven het vuur. Lekker een worstje ertussen en happen
maar. Heb je het toch een beetje koud ge-kregen? Dan kun je binnen in
het IVN honk terecht. Er liggen allemaal kussens op de grond waarop je,
lui liggend, naar een presentatie kunt kijken. Je mag er ook dieren aaien,
het elektro-spel spelen of een puzzel leggen. Een kleurplaat mee naar
huis nemen kan ook. Heb je morgen fijn nog iets te doen. Een jongetje dat
binnen poolshoogte komt nemen, vindt het everzwijn maar een eng dier.
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“Hij kijkt zo boos naar me”. Maar een meisje daarentegen, wil zo’n
schattig gestreept everzwijntje wel voor haar verjaardag. Ludiek cadeau
idee. Inpakken, strik eromheen en niet het IVN de schuld geven als hij in
de kamer poept. Na afloop tent afbreken en alle materialen veilig onder
dak brengen. De weergoden van Nel voorspellen voor de komende nacht
storm en regen.
Inge
PROGRAMMA 2Q 2020 WANDELWERKGROEP
Het programma van de wandelgroep is slachtoffer geworden van het
Coronavirus; vooralsnog zijn helaas alle activiteiten afgelast of verplaatst
naar nog onbekende datum.
BIJENTELLING 2020
Misschien, om te doen vanuit en in je eigen tuin: Op zaterdag 18 en
zondag 19 april vindt de derde Nationale Bijentelling plaats.
Iedereen in Nederland kan dat
weekend een half uur meetellen, in de tuin, op je balkon
of een andere groene plek in
de
buurt.
Meedoen
is
eenvoudig, ook als je niet
zoveel van bijen weet.
De gegevens zijn van belang om meer te weten komen over de stand van
de bijen. Zo kunnen zij nog beter werken aan het beschermen van deze
nuttige maar deels bedreigde diersoorten. Je kunt je inschrijven via de site
https://www.nationalebijentelling.nl/
Meer bijvriendelijk groen is hard nodig, want wilde bijen hebben het
moeilijk. Je helpt bovendien ook andere insecten en de biodiversiteit in
het algemeen. Met de reader Laat jouw tuin zoemen krijg je veel
informatie hoe je je tuin bijvriendelijk kunt inrichten. “Nederland Zoemt”
en “IVN-Natuureducatie” hebben deze reader/cursus ontwikkeld. Via de
vol-gende site kun je deze reader downloaden:
https://www.ivn.nl/cursussen/activiteiten/laat-jouw-tuin-zoemen
Wiel Zentjens
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SCHOOLGIDSEN WERKGROEP

Ook voor de schoolgidsen geldt, dat helaas alle activiteiten werden
afgelast. Dus bijvoorbeeld geen verhalen over bijvoorbeeld de
boomfeestdag. Wel een aantal prachtige inzendingen van de creatieve
schoolgidsen!
Lente 2020
Een prachtig wit lint van krokussen langs de grens van Nederland en België.
Wit, ten tijde van oorlog de kleur van isolatoren van de Dodendraad.
Wit, in vredestijd de kleur van overgave en vrede.
2020, vredestijd, Coronacrisis.
De lente weet het niet...
Ze draait onverstoorbaar haar jaarlijks programma af. Alles ontspruit.
Ze schenkt ons haar mooiste bloemen,
de bomen lopen uit en de vogeltjes beginnen fluitend aan hun nestjes.
En dan komt de zomer….

Maria Bles
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Geen Boomfeestdag, wat nu??
Wat jammer, de 60e boomfeestdag ging niet door vanwege de Coronamaatregelen. De schoolgidsen waren voorbereid om er weer een echte
feestdag van te maken. Omdat er geen verslag in de Craenkoerier gezet
kon worden, heb ik de schoolgidsen gevraagd of ze een stukje wilden
schrijven hoe zij de natuur beleven in deze zorgelijke periode met
beperkende maatregelen. De verhalen zijn inspirerend, positief en
verrassend. Namens de werkgroep schoolgidsen afdeling Budel
Ria Rijkers.
Tuin als troost
In deze tijd van dreiging van het Coronavirus, zijn de straten stil. Mijn
hoestje is al verdacht: binnen blijven! Ik ben blij met de tuin, om even
buiten te zijn en te zien hoe alles groeit. Een nieuw project is dode takjes
uit de hortensia's knippen. Het gras tussen de bieslook heb ik vorige week
verwijderd. Ik hoef me niet te vervelen. Het is een troost in deze kale tijd.
Corrie Fleuren
Natuurwondertjes
De natuur geeft niets om Corona. Gelukkig maar, want zodoende kunnen
we in deze bizarre tijd toch genieten van de kleine en grote natuurwondertjes in onze omgeving. De vogeltjes zijn volop hun voorjaarshuisjes
aan het inspecteren en een aantal hebben al hun intrek genomen. Ze
vliegen in en uit en wij en onze kleinkinderen genieten van hun drukke
bezigheden. Maar één vogelhuisje aan de voorkant van ons huis heeft een
wel heel bijzondere bezoeker. Die duldt geen vogeltjes in zijn huis. Het
nestkastje hangt precies tegenover ons kamerraam en zodoende kunnen
wij de bezoeker supergoed gadeslaan.
Geregeld trippelt hij achter ons huis door de tuin, gluurt door het
keukenraam, snoept van de noten en loopt dan weer naar de voorkant.
Dan klimt hij in de bomen voor het huis en als de ochtend- of
middagtrimtocht erop zit, klimt hij naar het vogelhuisje en wringt zich
door het gat naar binnen. Hij kijkt nog eens rond en gaat dan zijn dutje
doen. Dat denk ik tenminste. Hij heeft geluk dat een specht het gat in zijn
huis al een beetje groter gemaakt heeft.
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We hopen nog lang te kunnen genieten van meneer eekhoorn. Ik noem
hem meneer maar het kan natuurlijk ook een mevrouw zijn. Voor
iedereen wens ik een coronavrije tijd en vergeet niet te genieten van de
kleine, mooie dingen.
Annie van Hunsel - Jacobs
Dagboek van een natuurliefhebber
Op 10 maart ben ik met Wiel Zentjens naar een lezing geweest over de
Strabrechtse Heide bij het NMC in Weert. De dag erop zelf een lezing
gegeven over Kempen~Broek voor de VVV in Cranendonck, zodat zij dit
gebied beter aan de klanten kunnen promoten. Op 14 maart zijn we naar
de Looserplas gegaan. Het groot- en klein hoefblad stonden er in bloei. De
zondag daarop naar Swartbroek om in het gebied van de Krang te
wandelen. Helaas moesten wij halverwege de vlonderpaden rechtsomkeer maken wegens te hoog water. Via een andere route gelopen en
een voor mij nieuw plantje ontdekt, namelijk de Gekroonde Ganzebloem.

De Krang
Verder ben ik druk bezig geweest met het snoeien van de heesters en de
bol- en andere coniferen. Ook nog een Blauwspar van 55 jaar oud afgezaagd en opgeruimd. De boomschijven kunnen we gebruiken voor de
aan te leggen IVN-tuin. Nog 2 dagen coniferen scheren en dan ben ik
bijgewerkt.
Op 21 maart naar Intratuin geweest om wat plantjes te halen, want die
grote Blauwspar had toch wel wat sporen achtergelaten. Verder heb ik in
de tuin bijen waargenomen, waaronder de rossige metselbij, en de aarden steenhommels, en vliegen. Wat foto’s gemaakt en het leven in de
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vijver van kikkervisjes en de vissen bekeken. Verder de vogeltjes eten
gegeven, zoals de mezen, vinken, roodborst, lijster, merel.
Toon van Seggelen
Maar de LENTE wist het niet.....

Looserplas

In deze bijzondere tijd staan
we ineens aan de basis. Het
overvalt ons en dan opeens is
ieder toch heel blij met de
natuur om ons heen.
Het ontluiken van bloemen en
knoppen en we zien het! De
tijd geeft ons de gelegenheid
het te zien. Wat een groot
cadeau voor iedereen!

Betsy Meeuwsen-de Vries
Insectenleven
In deze tijd is het natuurlijk interessant om te kijken wat er in de tuin
allemaal te zien is. Het insectenleven komt daar langzaam op gang. Heb je
een bijenhotelletje (of anders maak er één), dan zie je deze zomer van
alles komen aanvliegen. En wil je weten wat dat allemaal is, dan is er een
prachtig boek “Gasten van Bijenhotels” dat je kunt downloaden, machtig
interessant. En mocht je er niet uitkomen, mag je mij altijd benaderen.
https://www.eis-nederland.nl/publicaties/overige-uitgaven
Wiel Zentjens
Groene vingers?
Groene vingers, je hebt ze of je hebt ze niet. Ik ben graag bezig met
planten (binnen en buiten) en de natuur om ons heen. Helaas hebben
onze (inmiddels volwassen) zonen dit niet in de genen zitten. Dacht ik....
Oudste zoon woont sinds een maand in zijn eigen flatje. Ik heb hem een
paar kamerplanten cadeau gedaan wat hij zeer op prijs stelde. Vorige
week ben ik bij hem op de koffie geweest en liet hij me trots zijn plantjes
zien en de mooie overpotten die hij gekocht had. Enigszins bezorgd was
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hij over de bruine puntjes aan de bladeren van de Spathiphyllum. Hij
stond toch netjes uit de zon? Tja, maar als je hem naast een deur zet die
voor tocht zorgt... weer wat geleerd! Zijn balkon verdient nog wat groene
aankleding en we gaan binnenkort wat plantjes uitzoeken, en een
insectenhotelletje en een vogelhuisje. Laat die groene vingers maar
wapperen!
Ria Rijkers
GASTHEERSCHAPSCURSUS KEMPEN~BROEK
Toon van Seggelen heeft in 2019 de cursus Gastheerschap van GrensPark
Kempen~Broek gevolgd. Deze cursus is bedoeld om het gebied meer op
de kaart te zetten door gasten te betrekken bij natuur, landschap en
cultuurhistorie. Als onderdeel van de cursus heeft Toon een beschrijving
van Budel-Dorplein met omliggende natuur en industrie opgesteld.
BUDEL-DORPLEIN MET RINGSELVEN EN LOOSERPLAS
Het is een nat en vochtig heidegebied met vennen die ontstaan zijn door
schotelvormige laagten in het dekzand. Op de overgang van het Weichsel
glaciaal werden deze laagten uitgeblazen door westenwinden. Hierdoor
kwamen de leemlagen dichtbij het maaiveld te liggen. Dit had weer tot
gevolg dat het water bleef staan en de Peelvennen ontstonden. Deze
Peelvennen werden gevuld met water van het Kempens Plateau via
grondwaterstromingen. Ook de nabij gelegen dekzandruggen zorgden
voor kwel- en oppervlaktewater.
10.000 jaren geleden groeiden deze peelvennen dicht door verlanding en
veenvorming. Zo ontstond laagveen dat uiteindelijk overging in hoogveen.
Door turfwinning werden het Ringselven en de Hoort weer open vennen.
Door aansluiting van de Hamonterbeek (invoer van water) en de
Tungelroyse beek (afvoer van water onder de Zuid-Willemsvaart door)
werden de vennen vervolgens doorstroomvennen.
In 1826 werd de Zuid-Willemsvaart gegraven en in 1879 werd de “Grand
Central Belge”, oftewel de IJzeren Rijn, aangelegd. Op 7 juli 1892 kochten
de gebroeders Dor 628 ha grond voor de prijs van 50.000 Belgische
Franken van de gemeente Budel om er een zinkfabriek te bouwen. Van de
gemeente Weert kochten zij grond om een haven te maken aan de Zuid23

Willemsvaart. Een ideale plaats voor de aanvoer van ertsen en afvoer van
eindproducten via het kanaal en het spoor. De moerassige delen werden
gedraineerd met diepe sloten, behalve het Ringselven dat als koelwater
moest dienen voor de fabriek.
De (giftige) zinkassen werden gebruikt om drassige terreinen op te vullen
voor het bouwen van een dijk waarop een weg en een spoorlijn naar
Budel-Schoot werden aangelegd. De zinkassen zijn op veel plaatsen gebruikt als verharding voor paden en wegen. Later werden deze weer
gesaneerd wegens vervuiling van het grond- en oppervlaktewater door
cadmium en zink.
De familie Dor bouwde een nieuw oord (het Nieuwe Dorp) met voorzieningen voor de arbeiders. Het was een zelfstandig dorp met
grenspalen. In 1898 werd hotel Sint Joseph (de Cantine) als logiesruimte
voor alleenstaande arbeiders gebouwd. Hierin was een jongens- en
meisjesschool, bakkerij, wasserij, winkel, klooster en kapel en filmzaal
(Johny Hoes nam hier platen op vanwege de goede akoestiek). Ook was er
een boerderij voor de eigen voedselvoorziening en een kleine gevangenis.
In 1951 werd er een kerk gebouwd. In 1893 werd het door de gemeente
Budel- Dorplein genaamd naar de stichters van het dorp en in 1968 werd
het bij Budel gevoegd.

Hazenpootje
Zonnedauw
Ten noorden van de Hoort ligt een waterplas (de Looserplas), die is
ontstaan door zandwinning voor het afdekken van de jarosietvelden (een
afvalproduct van de zinkfabriek). Het water is hier felblauw door afwezigheid van plantengroei en door absorptie van rood zonlicht en
terugkaatsing van het blauwe water. Er kwam geen bebossing van de
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heide door het neerslaan van giftige dampen van de fabriek. In 1973 ging
men over naar een nieuw procedé voor het winnen van zink. Hierdoor
nam de vervuiling af. Het landschap van de Hoort en Ringselven
veranderde van vochtige heide en veen tot vennen met brede rietkragen
en natte moerasbossen. Hierdoor zijn er verschillende biotopen langs het
Ringselven: op hogere, zandige delen groeien struikheide, echt duizendguldenkruid en Hazenpootje, soorten van een droog voedselarm milieu.
Waar de zandrug het water inloopt, verschijnt Galigaan, Riet, Moerasvergeet-mij–niet, Het is het grootste Galigaanmoeras van Nederland door
kalkrijk water en kwelwater. In het water staan Gele Plomp, Waterlelie en
Blaasjeskruid. Bij de Looserplas staan Dopheide, Gentiaanklokje,
Wolfsklauw en Zonnedauw, een vleesetend plantje.
Door de aanwezigheid van natte biotopen zijn er veel vogels zoals
Kokmeeuw, Zwanen, Reigers, Fuut, Karekiet, Blauwborst, Snor, Blauwe
Kiekendief en de Roerdomp. Tussen het Riet en Galigaan kunnen zij hier
veel insecten vinden. Verder komt men hier de Moerassprinkhaan,
Bruine- en Heidekikker en zelfs de Bever tegen. Libellen zoals
Beekoeverlibel, Gevlekte Glanslibel, Glazenmaker, Heidelibel en De
Keizerlibel. Dagvlinders, zoals Groot- en Bont Dikkopje, Bruin Zandoogje,
Koevinkje en Gentiaanblauwtje zie je hier ook rondvliegen. Ook kun je in
de schemering nog een ree zien. In de herfst zijn er honderden
paddenstoelen te zien,. Daarnaast kun je de Galloway runderen
tegenkomen, die voor de begrazing van dit gebied zorgen. Ook komen er
in de winter honderden ganzen.
In 2011 is Budel-Dorplein aangewezen tot Beschermd Dorpsgezicht. Er zijn
wandelroutes van 3,5 km en 7 km en 10 km uitgezet. Bij de Looserplas is
een omheinde uitlaat-plaats voor honden gemaakt. Eenmaal per maand
geven de cicerones (gidsen) van Dorplein Uniek een rondleiding door het
historische dorp (rolstoelvriendelijk). Ook kun je als groep een rondleiding
aanvragen. (mail: w.cremers@chello.nl)
Toon van Seggelen
NATUURCURSUS HEIDE IN CRANENDONCK
Als voorproefje op de cursus Natuurcursus Heide in Cranendonck heeft
Wiel Zentjes een aantal insecten die juist nu te zien zijn, beschreven.
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HET LEVEN VAN DE GRIJZE ZANDBIJ
Al in februari maar vooral in maart en april kun je volop genieten van de
Grijze zandbij. De naam is treffend, grijs-witte beharing en nestelend in
het zand. In grote aantallen zijn in de eerste fase de mannetjes zichtbaar,
rondzwervend en wachtend op de vrouwtjes die later uit (de grond)
komen. Je ziet soms wel honderden kleine nestjes, mini-molshoopjes.
Vooral op en langs zandpaden langs bosranden en op de heide zijn ze te
vinden. De vrouwtjes zijn iets groter dan de mannetjes en missen de witte
snor die mannetjes hebben. Na de paring sterven de mannetjes vrij snel
en zie je vooral de actieve vrouwtjes. Deze verzamelen alleen stuifmeel
van wilgen (kijk eens rond waar dat in de buurt van de nesten van de bijen
te vinden is). Dat doen ze op hun hele achterpoten, vandaar de naam
poot-verzamelaars. Er zijn ook wilde bijen die dat op hun buik doen
(buikverzamelaars). In de nestholte, 20-30 cm onder de grond, zet de
zandbij een eitje af op het klompje stuifmeel dat ze daar neerlegt en
herhaalt dat in datzelfde nest zo’n 8 keer.

Grijze zandbij

Mannetje roodharige wespbij

De larve die uit het eitje komt heeft voedsel en na een aantal weken
verpopt zij waarna een nieuwe zandbij ‘klaar ligt’ en wacht tot het
volgende voorjaar. Maar zo mooi gaat dit niet altijd. Er zijn namelijk
profiteurs ofwel koekoeksbijen die parasiteren op het broed (stuifmeelklompjes) van deze Grijze zandbij. De meest bekende is de Roodharige
wespbij, kijk goed naar de naam: het is een bij, maar zoals de naam
aangeeft, heeft ze een wespachtig uiterlijk en is ze (het vrouwtje) rood-
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harig. Zij verzamelt geen stuifmeel en maakt zelf geen nest, zij zal, op het
moment dat de Grijze zandbij weg is, snel het nest inkruipen en een eitje
leggen, het larfje dat hier uitkomt eet het larfje van de zandbij en het
stuifmeel op en groeit vervolgens op tot een nieuwe wespbij.
Het mannetje van deze Roodharige
wespbij heeft een gelige beharing en
groengele ogen.
Een andere parasiet is de Gewone
wolzwever, die behoort tot de familie
Vliegen. Ook deze naam is weer
treffend, deze
wolzwever heeft
namelijk een wollig, hommelachtig
uiterlijk, en is vaak zwevend te zien
Gewone wolzwever
boven nesten van de Grijze zandbij.
Zij hebben ook nog een lange zuigsnuit waarmee ze makkelijk nectar uit
(buis)bloemen kunnen opzuigen.
De werkwijze van deze wolzwever is heel bijzonder, zij kruipt namelijk niet
in het nest van de Grijze zandbij, maar blijft boven het nest hangen en
schiet, met een slingerbeweging (goed te zien als je oplet) eitjes in het
nest van de Grijze zandbij. Komende weken kun je deze
natuurbelevenissen buiten in de natuur zelf nog waarnemen. Deze en nog
veel meer ander natuurbelevenissen komen aan de orde in de
Natuurcursus Heide in Cranendonck.
Wiel Zentjens
INGEKOMEN (1): ZACHTE WINTER: WAT DOET DE NATUUR?
De eerste eendenkuikens in januari, je kunt ze zo tegenkomen. Deze
winter was het veel warmer dan normaal. Dat zorgt voor bijzondere
taferelen; hazelaars die al bloeien, de kievit die 'thuis blijft' en
salamanders die al met hun trek starten. Welke invloed heeft zo'n zachte
winter op de natuur?
Egels in gevaar
Afgelopen maand was de warmste januari sinds het begin van de
wereldwijde temperatuurmetingen. In Nederland staat deze winter op
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nummer 5 van warmste januarimaand. Normaal is de gemiddelde
temperatuur 3,1°C, maar door het zachte weer het dubbele: 6,2 °C.
Dieren die winterrust houden, zoals de
egel, kunnen in de problemen komen
door de warmte. Normaal gesproken eten
ze in de herfst hun buikje rond. Als ze te
vroeg ontwaken uit hun winterslaap is er
niet altijd genoeg voedsel. Als ze dan te
weinig eten, overleven ze dit niet.
Vroege salamandertrek
Een zachte winter biedt de ideale omstandigheden voor de
salamandertrek. Salamanders gaan dan naar hun wateren om zich voort
te planten. Ze bewegen niet zo snel, maar moeten vaak drukke wegen
oversteken. Gelukkig helpen vrijwilligers om de salamanders veilig de weg
over te zetten.
Fluiten naar de winter
Heb je de merel en de koolmees al horen zingen? De zachte temperaturen
zorgen ervoor dat sommige vogels zich al luid laten horen. Sommige
vogelsoorten zijn door de warmte niet naar het zuiden vertrokken. Vogels
die doorgaans moeite hebben met een strenge winter, zoals ijsvogels en
winterkoningen, doen het nu een stuk beter.
Jos van Velthoven
INGEKOMEN (2): KLIMAATDISCUSSIE
In 2017 schreef ik een artikeltje in de Craenkoerier: “De andere kant van
de klimaatdiscussie en de toekomstvisie van mijn moeder”. Daarin
noemde ik een aantal doemscenario’s die nog altijd rondgaan, o.a. :
Het stoken van centrales met houtpillen is goed voor het klimaat.
Feit: Neem de Amer-kolencentrale in Geertruidenberg. Voor de houtsnippers worden de VS bossen gekapt en verwerkt tot houtpillen. Die gaan
per boot naar Geertruidenberg. Daar wordt het hout bij de steenkool
gemengd en verbrand. De eigenaar van de kolencentrale, het Duitse
energiebedrijf RWE, krijgt daarvoor per jaar ongeveer 1 miljard euro
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subsidie, betaald door ons allen. Dit alles om de duurzaamheidsdoelstellingen van het NL-Energieakkoord te halen. Te gek!
Nederland aardgasvrij in 2050 is een goede stap.
Feit: Aardgas veroorzaakt de helft minder CO2-uitstoot dan steenkool. Dus
is het vervangen van aardolie en steenkool door aardgas een goede
maatregel. Toch belooft minister Kamp dat nieuwe huizen niet meer op
het aardgasnet worden aangesloten en bestaande huizen (ca. 7 miljoen!)
“aardgasvrij” worden gemaakt. Een raar besluit. Aardgas is juist de ideale
overgangsbrandstof om de periode tot 2050 en zelfs 2100 te overbruggen.
Dan zijn er waarschijnlijk wél acceptabele alternatieven die zonder
subsidie met de kolen/olie/gas-energie kunnen concurreren (veilige
kernfusie-centrales, efficiëntere zonnecellen). Dat geeft plenty tijd voor
goede stappen.
We leven nu een paar jaar later en het is interessant om na te gaan hoe
het hiermee staat. Er zijn gelukkig vorderingen. Allereerst is er flinke
oppositie tegen het stoken van centrales met houtpillen. Daarbij valt op
hoe taai zo’n evident foute aanpak nog wordt voortgezet. Maar het is
inmiddels deel van het publieke debat en dat geeft hoop.
Het andere punt, “Nederland-van-het-gas-af”, staat ook steeds meer ter
discussie. Voor nieuwbouw misschien goed, maar voor vele van de 7
miljoen bestaande huizen en nog 1 miljoen bestaande gebouwen, beslist
een brug te ver. Han Slootweg, hoogleraar bij de TU-Eindhoven zei recent
tegen het AD: “Als het plan door gaat om alle huizen in Nederland van het
gas af te halen, komt de helft van de bevolking letterlijk in de kou te zitten.
Oudere huizen (voor 1980) zijn te slecht geïsoleerd om de boel op koude
winterdagen met een warmtepomp comfortabel te krijgen. Of je moet
een huis uit de jaren 30 geheel inpakken met een vijftien centimeter dikke
isolatielaag. Het is echt verstandig het gasnet te handhaven”, aldus
Slootweg..
Op het punt van ‘gas’ zijn wel vorderingen te melden. Zo wordt gekeken of
het (aangepaste) gasnet gebruikt kan worden om ‘groen gas’ aan te
bieden, i.p.v. het huidige aardgas. Gedacht wordt aan waterstof. Daarmee
kun je dan bestaande huizen goed verwarmen. Bijkomend voordeel is dat
auto’s hier ook prima milieuvriendelijk op kunnen rijden. Dat is een goed
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alternatief voor de elektrische auto. Een van de nadelen daarvan is dat de
elektriciteit daarvoor voorlopig niet schoon opgewekt kan worden. En nog
erger is dat de grondstoffen voor de batterijen in ‘ver-weglanden’ gewonnen worden met onmenselijke kinderarbeid. En daarmee maken wij
goede sier als “klimaatredders”? Dit heeft dus écht een andere kant! Het
idee van ‘groen gas via ons bestaande ‘net’ valt dus zeer toe te juichen.
De slotconclusie van mijn verhaal in 2017 blijft nog steeds gelden: wijlen
mijn oude moeder wist altijd feilloos wat de toekomst zou brengen: "Het
loopt altijd anders dan je denkt". Daarom is het goed de ontwikkelingen
kritisch te volgen, want voorlopig is het nog wel zo dat de Centrale
Overheid ook de Gemeente Cranendonck heeft verplicht uiterlijk in 2021
te laten weten wanneer de levering van gas aan jouw woning definitief
wordt beëindigd. Zo zijn al een aantal “voorbeeldwijken” in Nederland in
het ongewisse gebracht, want voor veel bestaande woningen is er (nog?)
geen oplossing.
Frits W. van Dijk
EN DAN NOG DIT:
Uw redacteur lijkt nu toch echt hospita te worden van een koppel
kerkuilen! Lekker rustig overdag. Wel witte poepstrepen vanaf de aanvliegroute naar het nest. Dat is allemaal OK. Maar dat ijselijk geschreeuw
‘s nachts bij je slaapkamerraam….
DANK
aan iedereen die een bijdrage leverde aan deze Craenkoerier.
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De Craenkoerier

de Craenkoerier verschijnt drie maal per jaar en wordt gratis verspreid onder de leden en
begunstigers.

IVN Cranendonck

De afdeling IVN Cranendonck draagt bij aan een duurzame samenleving door zoveel mogelijk mensen
te betrekken bij natuur, milieu, landschap en leefomgeving.

Contributie:
Landelijk lid: per 01-01-2018

€ 25,00 per jaar

Donateur:

€ 15,00 per jaar

Thuisinwonend jeugdlid

€ 5,00 per jaar

Thuisinwonend lid/donateur:

€ 10,00 per jaar

Landelijke leden ontvangen 4x per jaar het IVN blad Mens en Natuur en 3x per jaar de Craenkoerier
Plaatselijke leden ontvangen drie keer per jaar de Craenkoerier
Contributie voor 1 april overmaken op rekening IBAN: NL66RABO 014.79.17.174 ten name van: IVN
Cranendonck Budel onder vermelding van uw lidnummer. Opzeggen lidmaatschap voor 1 november
bij de ledenadministratie.

--------------------------------------------------------------------------------------------
Inschrijfformulier IVN Cranendonck
Ondergetekende geeft zich op als:

En wil de Craenkoerier als

□

Landelijk lid

□

Donateur

□

Thuiswonend jeugdlid

□

Thuisinwonend lid/donateur

□

Digitaal document

□

Papieren document

Naam:.......................................................................................................................................................
Adres: ......................................................................................................................................................
Geboortedatum:......................................................................................................................................
Telefoon: …………………………………. E mail: ...............................................................................................
Datum: ………………………………… Handtekening: .......................................................................................
Vanaf 25-05-2018 is de Alg. Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Door deze
privacywetgeving mogen wij uw gegevens meestal niet zonder uw toestemming bewaren en
gebruiken. Bij uw aanmelding als lid van het IVN geeft u toestemming voor het bewaren en gebruiken
van uw gegevens (zie www.https://www.ivn.nl/afdeling/cranendonck voor verdere informatie .
Inleveren of opsturen naar de ledenadministratie:
Jos van Velthoven; Sterkselseweg 14, 6026 EB Maarheeze, j.vnvelthoven@chello.nl
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DRUKWERK

Indien onbestelbaar graag retour aan:
IVN afdeling Cranendonck
Heuvel 4
6023 RA BUDEL-SCHOOT

