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Voorwoord
Beste lezer,
dit Magazine is de achtste editie van ons natuurtijdschrift. Wij zijn het
Natuurplatform Helmond dat sinds 2014 bestaat als samenwerkingsver-
band tussen Helmondse natuurorganisaties. We staan in de stad en in de
regio inmiddels zeker bekend als een actieve organisatie waar de aange-
sloten natuurverenigingen prima samenwerken en een uitstekende band
onderhouden met de gemeente Helmond. De bedoeling van het Natuur-
platform is onder meer om de natuur in en om Helmond veel beter onder
de aandacht te brengen van het publiek. Dat doen we al via een groot
aanbod van natuuractiviteiten. Denk bijvoorbeeld aan de IVN-wandelin-
gen, cursussen en lezingen. Denk aan de activiteiten van Groei&Bloei,
aan de activiteiten van Buurttuin Brandevoort, het mooie natuurwerk
van Natuurtuin De Robbert en het werk van Imkervereniging Helmond
e.o. Een nieuw lid heeft zich aangesloten bij het Natuurplatform: Stichting
Kloostereind Brouwhuis. Zij stellen zichzelf in deze uitgave nader voor.
Ik hoop dat u weer met plezier in ons blad zult lezen en kijken en dat u
zich wellicht daardoor ook nog meer betrokken voelt bij al het moois dat
de Helmondse natuur te bieden heeft.
Ad Adriaans, voorzitter Natuurplatform Helmond
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op. Niet met groepen de natuur in en houd voldoende afstand. Ook
al betekent het dat we deze lente minder van de ontluikende natuur
kunnen genieten. Dat is heel vervelend, maar volgend jaar wordt
het óók weer lente. Blijft u vooral gezond zodat we na deze
moeilijke tijd weer samen van de natuur kunnen genieten!
 
Erik de Vries,
Wethouder Stedelijk beheer en natuur

Onze wereld staat
stil, maar de natuur
(gelukkig) niet 
Alsof iemand keihard aan de noodrem heeft getrokken. Piepend
en krakend zijn onze levens in een paar dagen vrijwel tot stilstand
gekomen. Alles wat vanzelfsprekend is, is er plotseling niet meer.
Evenementen zijn afgelast, de horeca is dicht en ook natuurgebie-
den worden steeds verder afgesloten. Een heel klein, voor het blote
oog onzichtbaar virus heeft onze stad, ons land en de hele wereld
in zijn macht. Het coronavirus grijpt snel om zich heen en inmid-
dels kennen we bijna allemaal wel iemand die besmet is. Of erger.
Heel onwerkelijk allemaal, maar er zit niets anders op dan ons
dagelijks leven aan te passen in de hoop dat het virus snel terug-
gedrongen wordt.
 
Wat het nog onwerkelijker maakt is dat de natuur zich van dit alles
niets aantrekt. Bloembollen steken hun kopjes boven de grond uit,
bomen staan in bloei en de tere lichtgroene blaadjes aan bomen
en struiken komen tevoorschijn. De eerste vlinders heb ik al door
de tuin zien fladderen en binnenkort komen de zwaluwen weer
naar ons land om te nestelen. Zoals ook andere vogels hun nesten
gaan bouwen en jonge zoogdieren het levenslicht zien. In de natuur
is niets aan de hand. De lente is gewoon begonnen. Zoals elk jaar
rond deze tijd. De natuur gaat gewoon haar gang. Laat dat voor
ons allemaal een geruststelling zijn in deze bijzondere omstandig-
heden.
 
Nieuw bos bij Berkendonk
Door de coronacrisis moesten we helaas ook de activiteiten rond
de Nationale Boomfeestdag op 18 maart afgelasten. Heel jammer,
want leerlingen van basisschool De Rakt zouden de laatste
boompjes planten voor een nieuw bos vlakbij recreatieplas Ber-
kendonk. Op een voormalig perceel akkerland hebben we de af-
gelopen weken ruim 8.000 nieuwe boompjes laten aanplanten.
Het nieuwe stuk bos draagt bij aan de klimaat- en duurzaamheids-
ambities van de stad. Bomen in de groei nemen CO2 op en vangen
ook fijnstof op. Het bos helpt zo bij het klimaatneutraal maken
van Helmond in 2035. Meer groen in de stad draagt ook bij aan
een klimaatbestendige omgeving. Bomen zorgen voor verkoeling
op hete zomerdagen. En die gaan we vanwege de klimaatverande-
ring steeds meer krijgen. Het perceel is gevarieerd aangeplant met
zo’n 15 verschillende inheemse boomsoorten zoals o.a. zachte
berk, zomereik, boomhazelaar, veldesdoorn en gewone beuk. Er
staan bloeiende en vruchtdragende soorten die waardevol zijn
voor insecten, vogels en kleine zoogdieren. Het bos draagt daar-
mee ook bij aan de biodiversiteit. Langs de Wolfsputterbaan, aan
de westzijde van het perceel, wordt een gevarieerde bosrand
ontwikkeld. Deze is golvend aangelegd, wat zorgt voor een natuur-
lijke uitstraling. In deze rand zijn struiken zoals hazelaar, gewone
vlier en gelderse roos, geplant. Deze struiken zijn bes- en nectar
dragend en bieden daarom voedsel en schuilmogelijkheid aan
insecten, vogels en kleine zoogdieren. 
 
Een deel van de boompjes is geplant namens medewerkers van
gemeente Helmond. In het kerstpakket dat zij afgelopen jaar
ontvingen zat een boompje. Medewerkers konden kiezen uit een
fruitboompje voor in de eigen tuin of het laten planten van een
boompje in het nieuwe bos. Zo’n 750 medewerkers kozen voor dat
laatste.
 
Tot slot een oproep: volgt u de richtlijnen van het RIVM alstublieft
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Groei & Bloei Hel-
mond e.o.
BLOEMSCHIKKEN is een van de aktiviteiten van onze vereniging.
Eens per maand is er op woensdagavond een cursus. Daarnaast
worden er workshops gegeven.
In september starten wij weer de bloemschikcursussen bij Groei

& Bloei.
Ben je beginner, al wat verder gevorderd of misschien zelfs een
zeer bedreven bloemschikken of -schikster dan kun je bij ons te-
recht voor leuke lessen bloemschiklessen waarbij je gelijk een
mooi werkstuk maakt én allerlei technieken leert.
Er worden lessen gegeven voor beginnende tot en met ver gevor-
derde bloemschikkers. Op de woensdagavond een keer per maand.
Het bijzondere aan onze cursus zijn de onderwerpen die aangebo-
den worden zoals de basis -technieken als blad op draad zet, wa-
terbuisjes bekleden, vlechten etc.
Maar ook de uitdagende opdrachten als gebruik drinkrietjes in het
werkstuk, maak een Biedermeier, vegetatieve schikking, een taart
of maak een Faberge ei.
 
Je zorgt zelf als cursist voor alle te gebruiken materialen en

bloemen. Groei & Bloei verzorgt o.a., draad en overige hulpmate-
rialen.
De onderwerpen worden vooraf besproken en later geëvalueerd.
De cursusleiders zijn Harma de Bie en Ina Doornbos.De lessen
worden gegeven in Wijkhuis de Fonkel, Pr. Karelstraat 123 in
Helmond.
Maar zou je best wel eens zelf willen leren om een mooi bloemstuk
te maken, maar zie je op tegen alle rompslomp dan zijn de work-
shops misschien wel iets voor jou.Dan worden alle bloemen en
materialen door Groei & Bloei verzorgd. Je hoeft dan dus zelf
helemaal niets mee te brengen.
OPEN TUINEN ESTAFETTE 2020
Dit jaar zou afdeling Helmond voor de 15de keer een opentuin-

route organiseren. En nu voor de derde keer als onderdeel van de
OpenTuinenEstafette, waarbij 6 afdelingen in de regio Brabant
Oost mee zouden doen. Helaas heeft het Coronavirus roet in het
eten gegooid en wordt de estafette uitgesteld tot 2021. Wij houden
u dan weer op de hoogte.
Op de website www.hwlmond.groei.nl is er rond half mei een
virtuele open tuinen route te zien.
 
 
EEN BERICHT VAN STICHTING STEENBREEK: samen voor
meer groen in de tuin.
Meer vogels in de tuin?
Veel mensen vinden het leuk en gezellig wanneer er vogels in hun
tuin te zien zijn. Het is opvallend dat lang niet alle tuinen fijne
plekken zijn voor vogels om daar te zijn. Een versteende tuin is
daar een goed voorbeeld van. Met enkel een vetbol ophangen of
vogels bijvoeren in een versteende tuin trek je geen vogels die in
je tuin verblijven.Hoe kun je ervoor zorgen dat je een tuin zo inricht
dat vogels er graag vertoeven? ‘Veel mensen voeren in de winter
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vogels, omdat ze het gezellig vinden wanneer er leven in hun tuin
is. Belangrijke voorwaarden voor vogels om in een tuin te zijn, is
dat er voldoende voedsel is, dat het er veilig is en dat de vogels zich
kunnen voortplanten’, vertelt Marjanne Klok van Vogelbescher-
ming. Hoe kun je daarvoor zorgen? Door stenen te vervangen door
planten.
Marjanne: ‘Planten die geschikt zijn, zijn besdragende planten,
planten die insecten aantrekken en die bescherming bieden. Kies
een variatie aan soorten zodat  er jaarrond voedsel en schuilgele-
genheid is.’
Veiligheid 
Veiligheid creëer je door bijvoorbeeld een stekelige struik in de
tuin te plaatsen. ‘Wanneer een sperwer of ander roofvogel over
vliegt, kan de tuinvogel daar de bescherming zoeken. Wanneer je
bijvoert, is het belangrijk dat je dit niet op een open plek - zoals in
het midden van een grasveld -aanbiedt, maar bijvoorbeeld
dichtbij een struik waar de vogel het voedsel veilig kan opeten of
letterlijk de kat uit de boom kan kijken.Marjanne: ‘Planten die
geschikt zijn, zijn besdragende planten, planten die insecten
aantrekken en die bescherming bieden. Kies een variatie aan
soorten zodat  er jaarrond voedsel en schuilgelegenheid is.’ 
Voortplanting
Veel vogels gebruiken graag een nestkast. Om in te broeden, maar
ook om in te slapen. Denk bijvoorbeeld aan de kool- en pimpel-
mees. Andere vogels maken zelf een nestje in de struiken, zoals de
merel. Een nestkast in een groene, vogelvriendelijke tuin helpt
vogels om hun jongen groot te brengen.
 
10 PLANTEN VOOR THEE UIT EIGEN TUINEr zijn verras-
send veel planten waarvan je kruidenthee kunt trekken, met volop
variatie in smaak, geur en kleur. En het leuke is: ze groeien vaak
gewoon in de tuin. Hoe maak je thee en welke planten kun je daar
goed voor gebruiken? We zetten 10 thee-toppers op een rij!
Kruidenthee of tisane
In de praktijk noemen we elke warme drank die gemaakt is van
planten ‘thee’. Eigenlijk mag een aftreksel waar geen blaadjes van
de echte theestruik (Camellia sinensis) in zitten, niet zo worden
genoemd. Kruidenthee is een betere naam, maar een veel mooier
woord is tisane, dat aangeeft dat het om een aftreksel van kruiden
in water gaat. Pluk je uit eigen tuin - van planten die je zelf hebt
gezaaid of geplant - dan kan de superverse oogst direct in theepot
of -glas. Vaak heb je maar een klein deel van een plant nodig.
Oogsten komt dan in feite neer op het fatsoeneren van de plant.
Bij veel soorten is het terugknippen voor een compacte groei of
rijke bloei toch al aan te raden. Knip altijd vlak boven een jong
scheutje waarop de plant weer kan uitlopen. Snoeien doet groeien:
je kunt dus al snel opnieuw oogsten.
Weet wat je plukt
Bij het plukken is het belangrijk zeker te weten wát je plukt. Oogst
je van een benaamde plant van de kweker, dan is het duidelijk.
Maar wil je een plant uit een wilde bloemenweide oogsten, of een

onbekende zaailing in de tuin, dan kan het misgaan. Het blad van
de smeerwortel bijvoorbeeld, lijkt best wel op het zeer giftige
vingerhoedskruid. Schermbloemigen hebben veel dubbelgangers,

waaronder ook giftige. Weet dus wat je plukt.
De vier hoofdsmaken: scherp (linksboven), bitter (rechtsboven),
zoet (linksonder) en zuur (rechtsonder).
Er zijn vier hoofdgroepen:
Zoet. De meeste bloemen smaken zoet vanwege de aanwezige

nectar, maar er zijn ook zoete
zaden, zoals die van venkel
en anijs, suikerhoudende
vruchten zoals de aardbei en
zoete bladeren van het ho-
ningkruid (Stevia).
Zuur. Aanwezige zuren zor-
gen voor een friszure of rinse
smaak, zoals bij verse appel,
rozenbottels, zwarte bes, ci-
troenmelisse en -verbena.
Bitter. Bitterstoffen kunnen

de smaak van een tisane voller maken, maar gebruik bittere
planten zoals lavendel en salie met mate.
Scherp, prikkelend, pittig. De kruidige smaak van veel theeplanten
laat zich moeilijk omschrijven. Voorbeelden van een scherpe,
prikkelende smaak zijn munt en rozemarijn.
Tuinthee zetten:
Om het aroma te bewaren maak je de kruiden pas vlak voor gebruik
klein. Doe ze los, in een zakje of thee-ei in een voorverwarmde
theepot, glas of kopje. Overgiet de kruiden
met (kort) gekookt water, net van de kook af. In kokend water
verdampen namelijk veel etherische oliën, en die geven nu juist
smaak en geur. Laat het water dus liever twee minuten afkoelen
tot 80-85 °C. Voor een kopje van 1,5 deciliter water zijn gemiddeld
2 theelepels vers of 1 theelepel gedroogd materiaal voldoende.
Reken voor een glas 3 deciliter en gebruik twee keer zoveel. Je
kunt ook gewoon een handvol verse kruiden per pot aanhouden.
De gemiddelde tijd dat een tisane moet trekken is 3-5 minuten,
dek het glas of de pot af om het aroma te behouden.
1. Agastache ‘After Eight’
Het blad van de dropplant zit vol etherische olie. De donkerbladi-
ge cultivar ‘After Eight’ geurt naar mint.
Gebruik: bloem, blad, stengel. Combineer met: citroenmelisse, -

venkel.
Hoogte: 60-70 cm; bloei: juni-sept.
2. Aloysia triphylla
De geur van citroenverbena of verveine is een mix van citroen,
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sinaasappel en citroengras. Voor deze after dinner kruidenthee
gebruik je vers of gedroogd blad.
Gebruik: blad van niet-bloeiende stelen. Combineer met: zwarte

thee, brandnetel.
Hoogte: 75-100 cm; bloei: juni-sept.
3. Filipendula ulmaria
Jong blad van de moerasspirea heeft een frisse komkommersmaak
en vormt een stevige basis voor elke melange. De bloemen geuren
naar amandel en honing.
Gebruik: blad, bloem. Combineer met: zomerfruit.
Hoogte: 75-100 cm; bloei: juni-sept.

4. Fragaria vesca
Thee van gedroogd aardbeiblad
smaakt naar een milde zwarte
thee en bevat veel looistof. Aro-
matische vruchten. Ook Fragaria
x ananassa is geschikt.
Gebruik: jong blad (tot eind mei),
vruchten. Combineer met: het
blad met munt, de vruchten met
basilicum of Salvia ‘Hot Lips’.

Hoogte: 15-25 cm; bloei: mei-juni.

5. Matricaria chamomilla
Kamillethee is ontspannend, ontstekingsremmend en superlek-

ker. De bloemen smaken zoet, intens bloemig en iets bitter. Prima
te drogen.
Gebruik: bloemen, blad, stengel. Combineer met: citroengerani-
um, gember.
Hoogte: 25-50 cm; bloei: mei-sept.
6. Mentha x piperita

De bekendste munt is pepermunt. Vóór de bloei is de smaak het
sterkst. Goed te drogen.
Gebruik: stengeltoppen of losse blaadjes en bloemen. Combineer
met: blauwe bessen, citroen.
Hoogte: 50-75 cm; bloei: juli-aug.
7. Monarda
Het blad van de bergamotplant zit vol etherische olie. De geur lijkt
op bergamotsinaasappel, de smaakmaker van de beroemde Earl

Grey thee. Met Monarda maak je
er je eigen versie van.
Gebruik: stengel, bloem, blad.
Combineer met: zwarte thee,
steentijm, rozemarijn.
Hoogte: 75-100 cm; bloei: juli--
sept.
8. Myrrhis odorata
Het zachte blad van de roomse

kervel smaakt zoet en anijsachtig en maakt elke  kruidenthee
onweerstaanbaar.
Gebruik: blad, stengel (liefst
vers). Combineer met: drop-
plant, venkelzaad.
Hoogte: 75-100 cm; bloei: mei--
juni.
9. Pelargonium graveolens ‘Little
Gem’

Met geurgeraniums geef je thee
de smaak van rozen, munt, ci-
troen, oranjebloesem, gember of
sinaasappel. De smaak is vrij
sterk, dus met mate gebruiken.
Gebruik: blad, bloem. Combi-
neer met: bergamotplant, kamil-
le, zwarte thee. Hoogte: 20-50
cm; bloei: mei-okt.
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10. Sambucus nigra
De geur van bloemschermen van de vlier is honingzoet en de
zwarte bessen geven elke tisane kleur.
Gebruik: hele bloemschermen, als de bloemen net open gaan.

Oogst de bessen als ze helemaal zwart zijn. Combineer met: cho-
colademunt, roos. 
Hoogte: 4-6 meter; bloei: juni-juli.
 
UIT WWW.GROEI.NL MAART 2020
TEKST EN BEELD MODESTE HERWIG
Contact: info@helmond.groei.nl
Perscontact: Karin de Vos telfoon 06 53619706

 

 
 
 

9Voorjaar 2020



Natuurplatform Helmond

Herstel van kleine
landschapselemen-
ten in landschaps-
park Kloostereind  

Landschapspark Kloostereind is een gebied van zo’n 120 ha aan
de oostelijke en zuidelijke rand van Brouwhuis. Tussen Peeleik en
Branshoef ligt een gebied van 4 ha. Dat was lange tijd een maisveld.
Daar hebben we in 2016 een speltakker van gemaakt. Om kosten
en baten beter in balans te krijgen, hebben we vorig jaar besloten
om van de akker kruidenrijk grasland te maken. Vervolgens is het
idee ontstaan om het gebied in te richten met kleinschalige
landschapselementen waaronder een poel. Kleinschaligheid
creëren we door het opdelen van de 4 ha in deelgebiedjes zoals het
kaartje aangeeft. Daarbij sluiten wij aan op de structuur van het
landschap zoals dat in de eerste helft van de vorige eeuw nog be-
stond. Het kaartje is samen met Karel Voets van Brabants Land-
schap getekend.
De stroken bosplantsoen bestaan uit ‘inheemse’ planten: lijster-
bes, zachte berk, Spaanse aak, hazelaar, liguster, meidoorn, ege-
lantier, hulst en Gelderse roos. Eind februari hebben we op twee

zaterdagen met 15 vrijwilligers wel 1200 planten geplant. Over een
tijd zullen deze planten de vogels veel nestgelegenheid geven en
verhogen wij hiermee de biodiversiteit in het gebied. Bij het gebied
gaan we een bord plaatsen zoals hierbij weergegeven. De aanleg
van de poel en de overige delen van het plan laten nog even op zich
wachten. Alles op zijn tijd!
Ben Vogel
Stichting Landschapspark Kloostereind
21-3-2020
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Vijf jaar Bakelse Beemden
Aan de noordoostkant van Dierdonk bevindt zich het natuurgebied "De Bakelse Beemden", een beekdal van de Bakelse Aa. Eind 2014
is het waterschap Aa en Maas begonnen met de herinrichting van het gebied: de loop van de Bakelse Aa werd teruggebracht naar de
situatie van 1900. De kaarsrechte Bakelse Aa met loodrechte zijkanten werd veranderd in een meanderende beek met flauw oplopen-
de oevers. Op die manier ontstonden er nieuwe kansen voor allerlei planten en dieren. Tegelijkertijd werd er in het gebied een water-
berging aangelegd die bij zware regenval het water enige tijd kan vasthouden, waardoor benedenstrooms problemen worden voorko-
men. De waterberging bestaat uit een sluis en een dijk. Bij een (te) grote waterafvoer kan de sluis worden gesloten en vult een groot
deel van het beekdal zich met water. De dijk zorgt ervoor dat de bewoners van Dierdonk droge voeten houden.
Vanaf het voorjaar van 2015 hebben wij, leden van de plantenwerkgroep van IVN Helmond, gedurende vijf jaren de veranderingen in

het gebied bijgehouden. In die periode hebben we 20 keer geïnven-
tariseerd en hebben we ca. 250 verschillende planten waargeno-
men. Vooral de oevers van de beek zijn erg mooi geworden met een
gevarieerde begroeiing waar in de zomer veel libellen en vlinders
zich uitstekend thuis voelen.
Een van de meest opvallende planten in het gebied is de gele mas-
kerbloem die zich in korte tijd sterk heeft uitgebreid, van 3 exem-
plaren in mei 2015 naar enkele duizenden in de zomer van 2017. De

mooie gele bloemen vallen erg op. Naarmate de begroeiing dichter
wordt zal deze exoot waarschijnlijk weer verdwijnen of in ieder geval
veel minder worden. Wat blijft zijn prachtig begroeide oevers met
vroeg in de zomer overal lichtblauwe plekken van het moerasver-
geet-mij-nietje, witte plekken van de slanke waterkers en de komen-
de jaren ook nog het geel van de maskerbloemen terwijl tussen het
riet en boven het water honderden weidebeekjuffers rondfladderen.
Zo'n weidebeekjuffer is een lust voor het oog, het mannetje metaal-
achtig blauw van kleur met donker gevlekte vleugels en het vrouw-
tje meer metaalachtig groen en zonder vlekken. Ook de grote kei-
zerlibel komt er voor. Een indrukwekkende verschijning die met
zijn lengte van 7 à 8 cm een van de grootste libelles is. Tweemaal
zagen wij hoe een grote keizerlibel eitjes afzette op de drijfbladeren van mannagras.
Een aparte vermelding verdient de steenanjer, een zeldzame wilde anjer, die al vanaf het begin van onze waarnemingen op één plaats
voorkomt. Hij groeit daar samen met oranje havikskruid en lijkt zich nog wat uit te breiden.
De dijk is niet alleen een waterkering maar ook een heel mooi wandelpad dat dagelijks door vele inwoners van Dierdonk wordt gebruikt.
Velen laten er hun hond uit en dat zorgt soms voor problemen. Zeker in het voorjaar als er veel jonge dieren in het gebied zijn, is het
verstandig (en verplicht!) om de hond aangelijnd te houden.
De eindconclusie mag zijn: De Bakelse Beemden is een aantrekkelijk natuurgebied geworden voor de mensen uit Dierdonk en voor
alle natuurliefhebbers in Helmond. De meanderende beek, de gevarieerde begroeiing, de libellen, de vlinders en nog veel meer nodi-
gen uit tot een heerlijke wandeling.
Mijn advies: maak op een mooie zomerdag een rondje door de Bakelse Beemden en geniet.
 
Theo van Loo,
Coördinator van de plantenwerkgroep van IVN Helmond
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Natuurwerkdag
2019: heel veel werk
en heel veel natuur
Prachtig liggen de vennen in de Stiphoutse Bossen erbij op de 1e
zaterdag van november vorig jaar. Het ochtendlicht over het gele
buntgras zorgt voor een bijzonder herfsteffect, temeer omdat
boven de groene dennen inktzwarte wolken zich samen pakken en
zorgen voor een dreigende sfeer. Maar dan komen de scouts, de
welpen, de gidsen met hun begeleiders en heel veel ouders. Het

zijn de leden van Scouting Brandevoort, Scouting Paulus en
Scouting Leonardus die op deze Nationale Natuurwerkdag hun
laarzen en stoute schoenen hebben aangetrokken. Ieder van deze
groepen gaat naar z’n eigen adoptieven in Stiphout. Deze vennen
zijn in 2014 flink vrij komen liggen van de omringende bosranden.
Waar eerst slechts een tiental meters afstand was tussen de oever
en de bosrand is dat vanaf die tijd wel 30 tot 40 meter. Waarom
eigenlijk? De gemeente had verschillende bedoelingen: de bomen
hadden met hun grote waterbehoefte een zuigende werking op het
toch al schaarse water. Insecten en waterdiertjes zoals salaman-
ders en hagedissen hadden weinig ruimte op de oevers voor hun
levensbehoefte. En tenslotte: de waterkwaliteit had zeker te lijden
van het vele organische materiaal dat ieder jaar in het ven beland-
de. Daar kwam dus door die operatie een einde aan; de oevers
waren een stuk breder en de voormalige strook bos werd helemaal
afgeplagd. Dit laatste was bedoeld om de nog in de bodem aanwe-
zige zaadjes van de oude heidevelden alsnog een kans te geven om
te ontkiemen en zodoende te bereiken dat er brede stroken heide
rondom ieder ven zouden ontstaan. Om welke vennen gaat het
eigenlijk? Het betreft de vennen in het meest oostelijke deel van
de Stiphoutse bossen: het Langdaalven, het Kulekesven, het Eiven,

Wasven en Kikkerven. En jawel, al na een jaar zag je aarzelend de
eerste heideplantjes opkomen op het grijs witte zand. Een jaar
later nog meer, hoewel ook hier het buntgras al duidelijk ruimte
innam. Maar wat er vooral gebeurde: zaden van de omringende
dennen en berken schoten massaal uit. Ze voelden de voedzame
en losse bodem, het vele licht en de ruimte op die brede stroken.
Op initiatief van IVN-Helmond besloot de gemeente mee te wer-
ken aan het Adoptieplan Stiphoutse Vennen: scoutinggroepen
konden een ven adopteren om twee keer per jaar de opkomende
zaailingen van berken en dennen uit te plukken. Op die manier
kreeg de heide alle kans om zich definitief te vestigen. Maar dit
moest wel zeker 10 jaar worden volgehouden. Voorlopig is overeen
gekomen dat de scouts het vijf jaar gaan doen. En dat lijkt te gaan
lukken want op deze natuurwerkdag zijn  de groepen massaal
aanwezig bij “hun” ven en vliegen de berken en dennen in grote
aantallen door de lucht om uiteindelijk op hopen in de bosrand te
belanden. Ondanks de gietende regen in de eerste uren zijn de
jongens en meiden enthousiast bezig, dikwijls aangemoedigd door
de meegekomen ouders en scoutingleiding. Natuurlijk ontbreekt
het op deze dag niet aan de nodige spijs en drank; er wordt zelfs

soep warm gemaakt en krentenbollen vliegen als warme broodjes
de hongerige monden in. Als de scouts rond het middaguur het
strijdtoneel verlaten liggen op enkele plekken na, al drie vennen

keurig “geplukt” te bekomen van zoveel reuring op deze natuur-
werkdag. ’s Middags komen de jongens en meiden van Scouting
Jan Baloys uit Stiphout naar hun Wasven en Kikkerven. En daar
gebeurt hetzelfde, met hetzelfde enthousiasme en volharding. Na
een lange middag ook hier hopen dennen en berken in de bosrand
en open oevers rond deze vennen. Mooi toch? De natuur heeft geen
mond en daarom zeggen wij het zelf maar: dank aan deze scou-
tinggroepen die al vier jaar hun best hebben gedaan om de natuur
een handje te helpen!  Benieuwd hoe de adoptievennen er eind
2020 bij zullen liggen als Scouting Paulus, Leonardus, Brande-
voort en Jan Baloys hun eerste termijn van vijf jaar erop hebben
zitten. Groot compliment jongens en meiden!
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IVN knot groot aan-
tal wilgen in
winterperiode

Het was me de winter wel; afgezien van een enkel sneeuwvlokje
en een klein nachtvorstje was het vooral nat en onstuimig afgelo-
pen maanden. Vooral januari en februari waren uitzonderlijk nat
en onstuimig. Maar de wilgen op een groot aantal locaties moesten
desondanks toch geknot worden. De Werkgroep Natuurbeheer
van IVN-Helmond heeft daarom in februari twee projecten uitge-
voerd waarbij we van geluk mochten spreken dat de weergoden
ons gunstig gezind waren. Aan het Roselmanserf bij de spoorweg-
onderdoorgang op Brandevoort zijn ruim 50 knotwilgen van hun
pruiken ontdaan op zaterdag 15 februari. Er scheen een aange-
naam zonnetje en Jan de Wind had kennelijk een verlofdag want
het was er heerlijk werken. Wat wel opviel was de slechte gezond-
heidstoestand van de meeste bomen. Is dat te wijten aan de twee
extreem droge zomers of zijn er andere bedreigingen? De takken
waren eerder droog en hard in plaats van soepel zoals een wilg
hoort te zijn en in tal van bomen troffen we schimmelinfecties aan.
Er waren zelfs enkele bomen omgewaaid en meerdere bomen
stonden zo los in de bodem dat het plaatsen van een ladder al
riskant leek. Heel jammer, want deze bronskleurige knotwilgen
zijn een lust voor het oog. Het is te hopen dat de overvloedige regen
van deze winter een gunstig effect heeft op het herstel en verdere
groei van deze mooie bomen. Langs de Schootense Loop nabij de
Hortsedijk zag het er op zaterdag 29 februari beter uit; wellicht
hebben de knotwilgen hier minder last van de droogte omdat ze
in een beekdal staan. Hoe dan ook, de leden en vrijwilligers van

IVN-Helmond hadden er een leuke klus aan om hier een twintig-
tal wilgen te knotten. Een gedeelte van de lange rij is daarbij
overigens overgeslagen omdat de gemeente heeft besloten om
voortaan per locatie de helft van de bomen in een ander jaar te
knotten. Dit om de vogels zo min mogelijk nestgelegenheid te
ontnemen en ook om de landschappelijke waarde niet onnodig
aan te tasten. Heb je ook eens zin om een dagje mee te werken aan

deze mooie natuurklus? Kijk dan op de website van IVN-Helmond
voor contactadressen of kom volgend jaar gewoon eens even langs.
De knotploeg heeft altijd voldoende koffie meegenomen en een
gezellig praatje rondom het werk hoort er standaard bij.
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Natuurtuin De
Robbert

Kennismaken met de eerste levensbehoefte: Natuur hoeft
niet beheerd te worden. Natuur is immers geen tuin. Toch is het
belangrijk dat we ons inzetten voor natuurbehoud en meer na-
tuurherstel (eigenlijk schadeherstel).  Je kunt natuur prachtig en
fascinerend vinden of stom en saai. Een gezonde natuurlijke
omgeving is geen kwestie van smaak maar eigenbelang. Onze
leefomgeving is onze eerste levensbehoefte en verdient dus zorg
en aandacht. Jong geleerd is oud gedaan, op de foto: Elk jaar
maken honderden basisschoolkinderen op speelse wijze kennis
met natuuronderzoek.Gevarieerd landschapje: In educatieve

Natuurtuin De Robbert zijn veel voorbeelden van natuurherstel
te vinden. Met simpele ingrepen herstellen wij basisnatuur die
zich zelf verder ontwikkelt. Het gebied moet het echte werk doen,
zeggen wij altijd. Ons werk zorgt voor veel natuurlijke variatie
(biodiversiteit) op een kleine oppervlakte.Natuurherstel expe-
riment: Hierboven een voorbeeld van een natuurherstel-experi-
ment. Tot voor kort was hier een kruidentuin met allerlei exotische

tuinplanten en er stonden tientallen kasten met honingbijen. De
bijenkasten zijn weg. Op twee plekken is de tuingrond afgegraven
tot op de oorspronkelijke leemgrond. We gaan niks zaaien of
planten. Alleen 2 keer per jaar maaien. Welke planten groeien er
spontaan en hoe ontwikkelt de begroeiing zich in de loop der tijd?
Welke wilde inheemse bestuivers komen op de planten af? Dat
willen we zien. De afgegraven stukken staan in de winter vaak
onder water en zijn in de zomer ook meestal vochtig. Van siertuin
terug naar moerassig beekdal.Moerasbos: Ook dit bosje maken

we met eenvoudige ingrepen levendiger. Hoog opgaande bomen

gaan weg zodat meer zonlicht kan doordringen. Een oude draina-
gesloot wordt gedempt zodat bij regen het water langer wordt
vastgehouden. Door de wirwar van oude dode takken, nieuwe
jonge scheuten en nattigheid is dit moerasbosje een magneet voor
allerlei vogels en eekhoorns.Bostapijt: In de natuurtuin zien
dingen er vaak anders uit dan je gewend bent. Hier hebben we een
voorraad boomstammen verspreid over de bosbodem. Een gezond

bos is een mengsel van jonge scheuten, volwassen bomen en heel
veel dood hout. Dat zijn we hier aan het herstellen. Dood hout
verdwijnt niet meer in vervuilende houtkachels maar verrijkt de
bosbodem. Mossen, paddenstoelen, tientallen soorten insecten,
kleine zoogdieren en vogels doen er hun voordeel mee.Planten-
onderzoek: Elk jaar opnieuw wordt genoteerd welke bloeiende
planten er in de natuurtuin groeien. Tot nu toe zijn zo'n 200
plantensoorten gezien en doorgegeven aan waarneming.nl. Er
groeien in de natuurtuin veel meer dan 200 plantensoorten. Ko-

mende jaren gaan we meer tijd besteden aan het plantenonder-
zoek.Insectenonderzoek: Vorig jaar is Will van Berkel begon-
nen met een onderzoek naar de wantsen in de natuurtuin. Dit jaar

14



Natuurplatform Helmond

wordt dit onderzoek voortgezet. Tot nu toe zijn 59 verschillende
soorten van deze groep insecten genoteerd en gemeld aan waar-
neming.nl.

 
 
 
Voorjaarsbode: Elk jaar de eerste struik in bloei. Een Kerspruim
(Prunus cerasifera). Ooit als onderstam van een consumptie-
pruim geplant. Later werd de pruim vernield maar bleek deze
Prunus-onderstam taai genoeg om te overleven. Nu markeert hij
elk jaar het begin van het natuurtuin-voorjaar.
 

 
 
 
Biodiversiteit in het klein: Biodiversiteit gaat over onderlinge
afhankelijkheid. Hier demonstreert een Haagwinde dat met be-
hulp van een Rietstengel.
Dood hout doet leven: Hier is dat letterlijk te zien aan deze
Zwavelzwam op een dode wilg.
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Imkervereniging
.
Insecten en bijen hebben het moeilijk.

Door de teruggang van de biodiversiteit in Ne-
derland hebben insecten, bijen, vogels en kleine
knaagdieren het erg moeilijk en daardoor blijft 

de opbrengst van zaaddragende planten en struiken duidelijk
achter. Om vruchten en zaad te vormen zijn veel planten, heesters
en bomen afhankelijk van zo genaamde bestuivers. De bekendste
is uiteraard de honingbij. Maar ook de andere insecten dragen
dagelijks bij aan de bestuiving van bloemen. Bijen en insecten
brengen stuifmeel van de meeldraden van de ene bloem naar de
kleverige stamper van de andere bloem. Daarom lokken planten
de bijen en insecten met de geur, kleur en zoete nectar.
 

Als bestuivers zorgen bijen, hommels en andere insecten voor een
grotere variatie in vruchten en zaden. De vruchten en zaden
worden weer gegeten door vogels en kleine knaagdieren. .Door de
teruggang in biodiversiteit door verstedelijking, intensieve land-
bouw en wegenaanleg hebben de insecten steeds minder natuur
en bloemen om van te leven. Gelukkig beseffen we steeds beter
dat een bloemrijke omgeving van levensbelang is voor onze be-
stuivers en voor de biodiversiteit.
Honingbijen leven meestal in door de imker onderhouden kasten.
In een zo’n kast leven in de winter ±20.000 werksters en een
koningin.
 
In de zomer groeit het volk uit tot ± 50.000 werksters enkele
honderden darren en een koningin. Alleen de werkster vliegt van
bloem tot bloem om stuifmeel en nectar te verzamelen voor het

bijenvolk in de kast.
Solitaire bijen leven alleen
en niet in een volk zoals de
honingbij. De aantallen soli-
taire bijen zijn de laatste
jaren dramatisch en alarme-
rend achteruitgegaan door

gemis aan biodiversiteit in de natuur in het
voorjaar is er
in ons land

voor bestuivers meestal voldoen-
de voedsel te vinden. Maar in de
zomer en in het najaar valt dat

door de achteruitgang van de natuur heel erg tegen. Je kunt be-
stuivers helpen door planten en struiken in de tuin te zetten die
in met name het najaar bloeien.
Ook kunnen we solitaire bijen helpen door zo genaamde insecten-
hotels op te hangen in de tuin. De invliegopening zo mogelijk wel
op het zuiden richten.
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Landelijke zaai dag voor bijen en insecten op woensdag
22 april 2020
Stichting Bijenvrienden en de Bijenstichting roepen voor het ze-
vende jaar particulieren, gemeenten, agrariërs, scholen en andere
grondbezitters op om bloemstroken aan te leggen zodat er één
groot bloemenlint voor bijen ontstaat. Dat kan door het zaaien van
1- en 2-jarige planten of het aanplanten van bes- en zaaddragende
vaste planten, struiken en bomen.
Door het voedselaanbod te verhogen kan je jouw bijdrage leveren.
Dat moeten dan wel geschikte bloemen zijn waar bijen voedsel
kunnen vinden, dus bij voorkeur enkelbloemige typen. Daarnaast
is het belangrijk dat de zaden/planten niet met bestrijdingsmid-
delen zijn behandeld en dus bij voorkeur van biologische teelt
afkomstig zijn.
Natuur Platform Helmond gaat samen met de gemeente
Helmond en vele vrijwilligers het fietsrondje Helmond verfraaien
door daar waar het kan de bermen te voorzien van bloemrijke

zaadmengsels, planten en
struiken. Dit zal in het najaar
van 2020 gaan plaatsvinden.
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Een insectenhotel in
het Jan Visser
Dierenpark

Tijdens de Natuurmarkt van
2019 had de vogelwerkgroep van
IVN-Helmond weer eens een
mooi idee voor een praktische
activiteit door de aanwezige
jeugd: “We gaan een groot insec-
tenhotel  bouwen en jij mag mee
helpen.” Zo ontstond er vanuit
enkele op elkaar gestapelde pal-
lets een constructie van open
ruimtes en houten blokken /
planken. De open ruimtes wer-
den deels opgevuld met natuur-
materiaal zoals rondhout en
holle stengels, maar ook dennen-
appels, uitgebloeide bloemkro-

nen, schorsdelen en metselstenen met gaten. De voorbij komende
kinderen konden helpen met het boren van gaten in de houtblok-
ken of het vullen van de openingen met natuurmateriaal. Aan het
eind van de dag was er een mooie eerste aanzet waarvan toen ei-
genlijk nog niemand wist hoe het ding er uiteindelijk uit zou komen
zien. Het geheel werd verplaats naar de achtertuin van Jan de
Leeuw in afwachting van beschikbare “ÏVN-handjes” die het wel
“even” zouden komen afmaken. We weten niet wie zich verkeken
heeft op de toch wel buiten proportionele klus en dat doet er ook
niet toe, maar het vergde nog heel wat natuurwerkochtenden van
boren en vullen, van vastzetten en (niet onbelangrijk!) het beden-
ken van een dakconstructie. Want zeg nou zelf: zo’n vierkante
stapel pallets ziet er uit zichzelf nou niet zo imposant uit. Zeker
niet omdat men wist dat de uiteindelijke plek er een zou zijn in het
Jan Visser Dierenpark bij de Warande. Maar met de nodige vol-
harding, vakmanschap en Samen Sterk kwam er een indrukwek-
kend fraai insecten-
hotel tot stand dat
op zaterdag 11 janu-
ari werd geïnstal-
leerd onder de zwa-
luwtil in het dieren-
park. Als het aantal
gewerkte uren nu
nog een beetje in
verhouding zal komen
staan tot het aantal
insecten dat er ge-
bruik van zal maken,
dan mag iedereen
blij zijn. Het resul-
taat is in ieder geval
om meerdere rede-
nen heel verras-
send en aantrekke-
lijk. En dat zullen
de zwaluwen die
hoog boven dit bouwwerk hun nesten gaan bouwen misschien ook
wel vinden!
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Tuincentrum en Boomkwekerij Peter van Gennip Helmond
In het groene gebied tussen de A270 en de wijk Brandevoort, aan de Medevoort 29 is Peter van Gennip 

gevestigd met zijn Tuincentrum en Boomkwekerij. Sinds ruim 40 jaar werkt Peter hier met heel veel 

passie aan zijn bedrijf. Veel Helmonders en Mierlonaren hebben er voor de inrichting van hun tuin de 

planten en bomen gekocht en de meeste van hen komen er nog regelmatig terug voor nader advies 

omtrent het onderhoud of de tuinrenovatie. We spraken met Peter of liever gezegd Peter sprak met ons, 

want eenmaal bij elkaar aan tafel zit hij direct op zijn praatstoel en heeft ie verder weinig nodig om de 

geraamde drie kwartier vlot en overtuigend vol te praten: een topvakman en ambassadeur van zijn 

tuincentrum! 

“Als 16-jarige jongen ben ik hier begonnen op de Medevoort, toen nog Mierlo, tegenwoordig Helmond. Het 

begon met bomen, maar de klanten kwamen vooral voor planten en onze kracht “advies” is daar nog aan 

toegevoegd, dus boom, plant en advies. En met dat laatste begint het eigenlijk: welke boom of plant op 

welke plaats? Is er zon of schaduw in je tuin? Is het een natte of juist een droge plaats? Hoe ziet de 

omgeving eruit? Als we dat weten kunnen we de juiste keuze maken en kan de klant jarenlang genieten 

van zijn beslissing. Bij Tuincentrum en Boomkwekerij Peter van Gennip staan we de klanten te woord met 

twee deskundige allround medewerkers aangevuld met enkele jongere parttime krachten”. 

Bemesting en grondvoorbereiding: “Sinds meer dan 20 jaar 

werken we met de producten van DCM. In die producten zitten 

gewoon de beste voedingsstoffen, zowel voor het gazon als voor de 

borders. Voor de zuurminnende planten is er de VIvimus en voor de 

overige de Universele potgrond. Nu het herfst is doen de mensen 

er goed aan het gazon te bemesten met de najaarsmest van DCM 

die het gras nog extra kracht geeft en het mos tegen gaat. Zo heb 

je komend voorjaar al een mooi groen gazon. Strooi ook kalk op 

tijd maar niet tegelijk met de mest. 

De vaste plantenborder in de winter. Peter van Gennip adviseert:  

“Laat de border op z’n gemak afsterven, strooi nu alvast kalk (niet op de zuurminnende planten!) en laat 

blad en ander organisch materiaal gewoon liggen. Maak je tuin niet te netjes, zorg voor een winterdek. De 

vogels vinden het lekker om daarin wat rond te scharrelen, de bodem blijft luchtig en vochtig en de micro 

organismen in de grond varen er wel bij”.  

Bomen in de tuin: Zoals gezegd: ga eerst voor een goed advies naar 

Tuincentrum Peter van Gennip. Hij vindt gegarandeerd een juiste 

boom voor iedere tuin net zo goed als jaren later een goed advies voor 

de snoei van die boom kan worden gekregen. “Laat de mensen eerst 

even langs komen hier, voordat ze in het wilde weg aan die boom gaan 

zagen. Iedere boom kan gesnoeid worden, maar wel op het juiste 

moment en op de juiste manier. Zeker nu de bomen hun blad verliezen 

en het juiste seizoen hiervoor is aangebroken”. 

Als dit geen goed advies is! Goed voor je gazon, goed voor je planten. Met bomen , planten en een goed 

advies van Tuincentrum Peter van Gennip zul je jarenlang plezier hebben van je tuin.

(advertorial)
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Kringloopwinkel Helmond 

 

Stichting Kringloopwinkel Helmond behaalde  
in het voorjaar 2018 het keurmerk van de landelijke 
Branchevereniging Kringloopwinkels Nederland (BKN).                                                 
De auditoren troffen een goed georganiseerd bedrijf 
met betrokken medewerkers aan.  
Het certificaat geeft de Stichting op de Noorddijk 2, 
het recht zich 100% Kringloopwinkel te noemen.  
De Stichting spreekt haar grote dankbaarheid uit aan 
de burgers en bedrijven die het mogelijk hebben 
gemaakt om in een reeks van jaren (31 jaar inmiddels), 
de sociale doelstellingen op het gebied van milieu, 
werkgelegenheid en schappelijke prijzen, voor 
herbruikbare goederen, voor elk inkomen mogelijk te 
maken.  

Van de binnengekomen goederen wordt meer dan 93% weer 
hergebruikt en gerecycled. 7% gaat naar de milieustraat waar  
ook nog een scheidingsproces plaats vindt.   
Er zijn zo’n 50 tot 60 personen werkzaam in het bedrijf.                                             
Wij werken samen met Senzer, waarvan medewerkers via detachering werkzaam 

zijn in het restauratieatelier en op andere 
werkplekken in de organisatie. 
Het werk-leerbedrijf biedt verder 
werkgelegenheid aan burgers om op weg te  
gaan naar de arbeidsmarkt; via leer-werk 
trajecten, aan vrijwilligers met behoud van 
uitkering via Senzer en het stadsleerbedrijf, 
aan stagiaires van scholen en aan 
taakgestraften. 
Daarvoor heeft het bedrijf een aantal  
praktijkbegeleiders samen met Senzer  

op het gebied van handel, transport, administratie en techniek om de nodige 
ruggensteun te geven.                                                                                                
De stichting faciliteert daarnaast in de stad duurzaamheidsinitiatieven.  
Instellingen op  armoedegebied en culturele verenigingen door goederen af te 
staan of in bruikleen te geven of via een geldelijke gift.                                              
Voor de klanten, zowel kopers als voor burgers, die goederen en materialen  
afstaan, organiseert de kringloopwinkel in de loop van het jaar een aantal speciale 
activiteiten.                                                                                                                                                                          

Dank je wel, inwoners van Helmond, samen op weg naar een duurzame toekomst! 

(Advertentie)
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Beste lezer,
 
U heeft het Magazine van het Natuurplatform Helmond
zo juist gelezen. 
Wij zijn een samenwerkings-verband van Helmondse
Natuurorganisaties.
 
Groei en Bloei afd. Helmond e.o., 
De Imkersvereniging Helmond, 
IVN-Helmond, 
KNNV afd. Helmond, 
Natuurtuin De Robbert,
Buurttuin Brandevoort en
Stichting landschapspark Kloostereind.
 
Wij vinden het belangrijk dat het Helmondse publiek het
Natuurplatform kent. Daarom brengen we dit blad uit.
We hopen dat veel Helmonders het op dit adres kunnen
vinden en lezen. Of er gewoon even in bladeren om de
wachttijd te verkorten of wat aangenamer te maken.
 
Wilt u ons Magazine hier laten liggen zodat  het beschik-
baar blijft voor andere bezoekers!
Dank u wel!!!!

 
info@natuurplatformhelmond.nl

Kloosterweide 35, 5707 XW Helmond


