ACTIVITEITEN AGENDA
Programma Natuurgidsenwerkgroep
De natuurgidsenwerkgroep organiseert dit jaar korte middagwandelingen in de mooie natuur van Zuid-Limburg.
Ze duren ongeveer 2-2½ uur en zijn tussen de 5 en 7 kilometer lang. Over het algemeen zijn ze niet erg zwaar. Maar
ja: we wonen nu eenmaal in Limburg dus af en toe een hellinkje zal er wel inzitten.
Vertrek is vanaf het IVN home vanwaar af we carpoolen naar het beginpunt van de wandeling. Men hoeft zich niet
van te voren aan te melden en ook niet-leden zijn van harte welkom! Denk wel aan gepaste kleding en
schoeisel. Ook iets te eten en te drinken meenemen is wel handig. Onderweg zal er door de
begeleidende gidsen het een en ander verteld worden over de omgeving waar we doorheen
trekken.
Dit jaar hebben we gekozen voor korte wandelingen in de directe omgeving van Heerlen. Hebt u als
lid van onze afdeling andere ideeën over waar wij als natuurgidsenwerkgroep ons eens mee bezig
zouden moeten houden dan horen wij dat graag. Te denken valt aan speciale gebieden, in Heerlen
zelf, met een speciaal onderwerp, andere dagen, tijden of noem het maar op. Komen er ideeën
binnen dan zullen wij deze serieus bekijken of dat uitvoerbaar is.
Voor contact met de werkgroep kunt u bellen met: 045-5712609 of mailen naar:
Heerlen@ivn-limburg.nl.
Voor de rest van het jaar staan nog de volgende wandelingen op het programma:
Zondag 16 september: Wandeling omgeving Voerendaal.
Vanaf kasteel Rivieren gaat het eerst richting Weustenrade om daar
na af te buigen naar Voerendaal. De natuur komt tijdens deze
wandeling aan de orde maar zeker ook de cultuurhistorie van de vele
monumentale gebouwen die we passeren zoals oa het Hoenshuis en
kasteel Puth.
Vertrek om 12.30 uur IVN home, 13.00 uur parkeerplaats bij kasteel
Rivieren.
Zondag 7 oktober: Wandeling Voerstreek.
Deze zondag gaan we wandelen bij de zuiderburen: een afwisselende
tocht door de Voerstreek. De route loopt door bos en open terrein,
helling op en af. Start om 12.15 uur IVN home, 13.00 uur parkeerplaats
Restaurant de Cantarel Berg 17 St.Martens-Voeren, vlak bij de
Commanderie St.Pieters-Voeren.
Zondag 25 november: Wandeling Wylre.
We lopen vanaf kasteel Wylre een pittige ronde via Beertshoven en de
Keutenberg terug langs de Geul naar ons startpunt. Vertrek om 12.30
uur IVN home, 13.00 uur parkeerplaats Kwakkerpoel Wylre.
Woensdag 26 december: Kerstwandeling.
Tijdens deze traditionele kerstwandeling op 2e kerstdag maken we een
leuk ommetje in de omgeving van ons IVN home. Na afloop is er zoals altijd gratis erwtensoep en gezellige nazit.
Vertrek is om 12.00 uur IVN home.
COLOFON
De Natuurinfo is het ledenblad van het IVN, afdeling Heerlen en verschijnt 4 keer per jaar. De volgende
uitgave verschijnt begin december 2007. Svp kopij opsturen vòòr 23 november naar de redactie via
bosse22@live.nl of heerlen@ivn-limburg.nl
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IN MEMORIAM DOUWE TASMA
“De stoere eik is geveld” stond op de rouwkaart
die ons meldde dat Douwe op 26 juni was
overleden. Op maandag 2 juli hebben we met velen
afscheid genomen van hem in het crematorium te
Imstenrade. Jan Janssen, voorzitter van de
Stichting De Natuurgids, heeft daar de
indrukwekkende loopbaan van Douwe herdacht.
De tekst vindt u ook grotendeels in de Natuurgids
van 1 augustus 2007, die ook op ons Home is in te
zien.
Douwe is een van de
oprichters geweest
van het IVN Heerlen
en vele jaren lang was
hij voorzitter.
Daarnaast was hij
actief in het bestuur
van het District en in
het Landelijk Bestuur
van het IVN. Maar
ook in tal van andere
natuurorganisaties en
milieuclubs heeft hij een grote bijdrage geleverd.
Terecht is hij daarvoor ook gehuldigd. In 2000
mocht ik als
loco burgemeester van Heerlen hem de
Koninklijke Onderscheiding van Ridder in de Orde
van Oranje Nassau opspelden. In 2004 kreeg hij
uit handen van deputé Ger Driessen de
Waarderingsprijs van De Natuurgids. Dit door
hem opgerichte blad telt momenteel 5500
abonnees.
Douwe is lang actief geweest binnen de afdeling
Heerlen. Velen van u kennen hem met zijn markante gestalte en op elke afdelingsvergadering

aandacht vragend voor natuur en milieu. Het ging niet
om hem, maar om de zaken van natuur en milieu. Jan
Janssen schrijft: “Hij was de man die met tact en
diplomatie problemen aanpakte en oploste. Hij werkte
samen met anderen, drong zich daarbij niet op de
voorgrond, maar was dienstbaar voor het algemeen
belang”.
Het IVN afdeling Heerlen is veel dank aan Douwe
Tasma verschuldigd. We kunnen dat niet beter tot
uitdrukking brengen dan door zijn werk met kracht
voort te zetten.
Jos Zuidgeest

LEDENWANDELING
Het bestuur is voornemens om een wandeling te
organiseren naar het nog te openen Water- en
Natuurleerpad Geleenbeek, een natuurproject waarbij
het IVN afdeling Heerlen nauw betrokken is. Een
exacte datum is op moment van schrijven nog niet
bekend maar de wandeling zal eind september dan wel
medio oktober plaatsvinden. Alle IVN-leden ontvangen
binnenkort een schriftelijke uitnodiging met meer
bijzonderheden
aangezien
de
eerstvolgende
nieuwsbrief pas in december zal verschijnen. Een
andere reden voor deze meer persoonlijke aanpak is
dat het bestuur deze wandeling graag wil benutten om
nader kennis te maken met oude leden, nieuwe leden,
actieve en non-actieve leden om zo eens van gedachten
te wisselen over het huidige reilen en zeilen en de te
varen koers van het IVN afdeling Heerlen.

Waar zijn de zwaluwen gebleven?
Is het u ook opgevallen, tegenwoordig zien we
nauwelijks nog zwaluwen. Uit mijn jeugd herinner
ik me nog dat in het voorjaar de zwaluwen massaal
terugkwamen vanuit Afrika. Ik sliep op een
zolderkamer, waarvan het kleine dakvenster
winter en zomer open stond. Jaar in, jaar uit,
broedde er een koppeltje boerenzwaluwen in een
hoek van de slaapkamer, vlak onder de balkenlaag
van het plafond. Om het ze gemakkelijk te maken
had mijn vader er een plankje bevestigd. Vanuit
mijn bed kon ik ’s morgens in alle vroegte de
activiteit van de vogeltjes bekijken. Het was een
mooi gezicht om ze telkens weer in en uit te zien
vliegen met het aandragen van nestmateriaal om
hun nestje te bouwen. Een nog mooier schouwspel
was het als de jongen waren uitgekomen en deze
door beide ouders werden gevoerd. Het was me
een bedrijvigheid al dat aanvliegen met insecten,
om de hongerige openstaande bekjes van de jonge
vogeltjes te voeden. Na enkele weken was het dan
zover dat de jongen na eerst wat oefenvluchten,
door de slaapkamer, het zolderraampje uitvlogen
en het luchtruim verkozen.
Een ander beeld dat me voor ogen blijft is van
massaal verzamelende zwaluwen op het einde van
de zomer, zittend op telefoondraden en wachtend
op de grote trek naar het verre zuiden.
Verontrustend is dat de achteruitgang van de
boerenzwaluwstand niet alleen in Nederland maar
in heel Europa wordt gesignaleerd.
Oorzaken van deze achteruitgang hebben vooral
te maken met veranderingen in de landbouw en
o.a.
milieumaatregelen.
Van
oudsher
zijn
boerenstallen de favoriete broedplekken van de
vogels; veel insecten en voldoende donkere en
beschutte plekken om te broeden. Meer
kleinschalige boerderijen zijn in de loop der jaren
vervangen door grote bedrijven met enorme
loopstallen, terwijl veelkleurige weiden zijn
veranderd in kruiden- en insectenarme groene
vlaktes. Mestvaalten zijn afgedekt en modderige
erven verhard. Daarmee nam niet alleen het
aantal nestmogelijkheden af, maar ook de
voedselbron van de boerenzwaluw: insecten.
Bovendien is de bestrijding van insecten veel
efficiënter geworden. Dus door het gebrek aan
met name insecten en goede nestmogelijkheden
daalt het aantal grootgebrachte jongen per
broedpaar. Een belangrijk knelpunt voor de
boerenzwaluw zijn de strengere hygiënische eisen
die overheid,

melkcoöperaties en voedings-industrie aan boeren
opleggen. Daarnaast hebben klimaatsveranderingen in
de
Afrikaanse
overwinteringsgebieden
en
de
trekroutes een negatief effect op de vogels. De
uitdijende Sahara maakt het de vogels die afhankelijk
zijn van het voedselaanbod op hun trekroute moeilijker.
Slechts weinig jonge zwaluwen vieren hun eerste
verjaardag. Zwaluwen die de trek wel overleven,
verkeren dikwijls in slechte conditie en leggen minder
eieren. De toekomst van de boerenzwaluw als
Nederlandse broedvogel is dus nauw verbonden met
economische ontwikkelingen van de Europese landbouw.
Maar er is hoop: door kleine ingrepen kunnen erven,
woningen en bruggen weer tegemoet komen aan de
eisen die de boerenzwaluw aan zijn leefomgeving stelt.
Bijvoorbeeld door broedplanken aan woningen en
bruggen aan te brengen. Of door het creëren dan wel
instandhouden van plekken waar zwaluwen klei kunnen
verzamelen voor hun nesten. Ook aan het verbeteren
van het voedselaanbod kan veel worden gedaan. Zo
zorgt een extensiever beheer van het erf - ruimte voor
overhoeken – voor meer bloemen en insecten. Daar
profiteren ook andere erfvogels van.
Veel mensen en organisaties als IVN willen de
boerenzwaluw graag helpen, maar missen kennis of een
ruggesteuntje om tot actie over te gaan.
Vogelbescherming stelt daarom een stimuleringsplan
voor de boerenzwaluw op. Daarin wordt vooral aandacht
besteed aan maatregelen om de omgeving voor de
boerenzwaluw aantrekkelijker te maken.
Een volgende keer meer over zwaluwen.
JV

Storm spoelt duizenden nesten weg
De storm in juni van dit jaar is dramatisch
geweest. Over het gehele waddengebied zijn vele
duizenden nesten, met inhoud, van visdieven,
dwergsterns, scholeksters, strandplevieren,
grutto’s, tureluurs weggespoeld. Zeker 100
lepelaarnesten zijn verdwenen. Op de oostpunt
van Ameland belandden al ruim de helft van de
jonge lepelaars in zee.

Storm en hoogwater zijn natuurlijke elementen,
zeker in de Waddenzee. Echter, de natuur in de
Waddenzee is de laatste decennia zo ver ingeboet
en teruggedrongen dat vogels moeten broeden op
tweederangs plekken. Juist op deze plekken zijn
nu de ongelukken gebeurd.
Daarbij komt ook nog dat door de zware
regenbuien de jonge vogels al verzwakt zijn. Ze
koelen af en hebben energie nodig. Echter, door
de golfslag en regen kunnen de ouders niet goed
vissen met als resultaat dat de jonge vogels geen
enkele weerstand hebben.

Foto’s zeggen genoeg
Fotograaf Eckard Boot zag op Texel met lede
ogen aan hoe het ene lepelaarnest na het andere
ten prooi viel aan de golven. Boot: “Zolang de
jongen nog in leven zijn, willen de oudervogels van
geen wijken weten. Zelfs als het water in het nest
staat, blijven ze takjes aandragen om het te
versterken”. Zijn foto’s zeggen genoeg.
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