DE NATUURINFO - IVN HEERLEN
IVN Vereniging voor Natuur- en Milieu-educatie
Secretariaat: Gallusstraat 1, 6417 VD Heerlen
Telefoon: 045-5712609
Postbank 108.28.00
Email: heerlen@ivn-limburg.nl
Internet: www.heerlen.ivn-limburg.nl

DE NATUURINFO - IVN HEERLEN
IVN Vereniging voor Natuur- en Milieu-educatie
Secretariaat: Gallusstraat 1, 6417 VD Heerlen
Telefoon: 045-5712609
Postbank 108.28.00
Email: heerlen@ivn-limburg.nl

Internet: www.heerlen.ivn-limburg.nl

UITGAVE: MAART 2008

Geacht IVN lid,

IVN Algemene Ledenvergadering dd dinsdag 18 maart as

Het bestuur van de het IVN, afdeling Heerlen roept alle leden op voor het bijwonen
van de Algemene Ledenvergadering op

Dinsdag 18 maart om 19:30 uur
De agenda is als volgt:
1.
Opening
2.
Mededelingen bestuur
3.
Financieel jaarverslag 2007
4.
Verslag kascontrolecommissie
5.
Goedkeuren jaarrekening 2007 en decharge penningmeester
6.
Jaarverslag 2007 / Jaarplan 2008
7.
Rondvraag
Pauze
8.
Film
Na de pauze hebben we als verrassing een film voor u, namelijk de film “Earth”
Earth (96 minuten) is een documentaire over het leven op onze aarde. De film volgt de
dagelijkse strijd met de natuur van onder meer een bultrug-walvis, een ijsbeer,
schildpad en olifant gedurende de verschillende seizoenen. Door het gebruik van de
nieuwste speciale technieken, konden dieren van grote afstand - en toch in close-up gefilmd worden, zonder hen in hun dagelijks leven te storen

Komt u ook? en wilt u graag voordien het jaarverslag hebben, geef dan even een
belletje naar het volgende telefoonnummer 045-5425142 of stuur een mailtje
naar wbergen@hotmail.com voor vrijdag 14 maart
Tot ziens op dinsdagavond 18 maart a.s.!
Bestuur IVN afdeling Heerlen

Van de redactie:
Al genoten van de eerste voorjaarsbodes? Ook dit
jaar doet het voorjaar vroeger dan normaal haar
intrede. Ik heb al mooie Krokusjes, Lelietjes van
Dalen en Speenkruid gespot. Alleen nog wat warmer
en de lente is wat mij betreft een feit
Hiernaast treft u de uitnodiging aan voor de
Algemene Ledenvergadering op dinsdag 18 maart
a.s. Het bestuur hoopt natuurlijk dat het weer een
gezellige bijeenkomst wordt van natuurvrienden en er
weer een en ander kan worden uitgewisseld onder het
genot van koffie, thee en vlaai.
Doel van de avond is natuurlijk verantwoording naar
de leden over wat bestuur en werkgroepen in 2007
aan activiteiten hebben ontplooid. Ondergetekende
zelf hoopt dat er ook een levendige discussie over de
koers van het IVN Heerlen ontstaat.
Als afsluiting van het “zakelijke gedeelte” van de
vergadering heeft het bestuur er dit jaar voor
gekozen om een film te draaien; namelijk de film
Earth. Het bestuur wil in tegenstelling tot afgelopen
jaren de Algemene Ledenvergadering een informeler
karakter geven om zo wat meer leden naar de
vergadering te “lokken”. Als u dit idee naderhand voor
herhaling vatbaar vindt, of niet dan horen wij dat
natuurlijk graag.
Als u al graag het jaarverslag 2007 of het jaarplan
2008 in handen wilt hebben, stuurt u svp een mailtje
of even een belletje naar bestuurslid Elly
Bergenhenegouwen. U krijgt dan een of beide
exemplaren voor de vergadering thuis bezorgd via
mail of post.
“Last but not least” vindt u bijgesloten de acceptgiro
voor het IVN lidmaatschap 2008. Mogen wij weer op
u rekenen? Alvast onze hartelijke dank!

Oproep! Visfauna Geleenbeek.
Rob Gubbels werkt als ecoloog bij het waterschap Roer
en Overmaas. Momenteel is hij bezig met een studie naar
de visfauna in de Geleenbeek, Caumerbeek en de Rode
Beek zoals die voorkwam in de periode 1900-1950. Het
blijkt bijzonder moeilijk om historische gegevens
hierover te vinden. Literatuuronderzoek en onderzoek in
diverse gemeentearchieven heeft nauwelijks iets
opgeleverd. Nu heeft hij zijn hoop gevestigd op
herinneringen van oudere mensen. Wellicht zijn er IVNleden die in hun jeugdjaren in genoemde beken gespeeld
hebben en visjes hebben gevangen. Of misschien
herinneren ze zich verhalen van nog oudere familieleden.
Kunt u hem helpen? U kunt Rob Gubbels mailen:
r.gubbels@overmaas.nl of bellen op telefoonnummer:
046 - 4205764.

Natuurgidscursus
Op dit moment heeft een van mijn medecursisten, Piet
Schuttelaar samen met Gabriel Janssen een fotoexpositie bij fotozaak Foto Gery aan de
Dautzenbergerstraat in Heerlen Centrum. Ik heb Piet
leren kennen als een buitengewoon enthousiaste
natuurliefhebber en zijn passie voor de natuur zie je
goed terug in zijn foto’s. Als u in de buurt bent, neem
even een kijkje en ik weet zeker dat u veel plezier aan
die foto’s. Een voorproefje vindt u alvast op zijn website:
www.pbase.com/peterfree

Paddenrooster Bremersweg
Donderdag 8 februari jl heeft de werkgroep Planten en
Amfibieën het paddenrooster op de Bremersweg bij de
Benzenraderhof grondig schoongemaakt zodat de padden
de komende jaren weer ongeschonden naar hun
paarplaats kunnen. Heeft u ze al gespot?

Fotoshoot ABP
Donderdag 14 februari jl. vond er een zogenaamde
fotoshoot plaats op het IVN home. Al enige tijd is de
werkgever van IVN-lid Jo Bindels; het ABP, druk in
de weer met Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen (MVO). Een van de acties is het kenbaar
maken richting werknemers waar collega's zich zoal in
hun vrije tijd belangeloos voor inzetten. Hierop heeft
Jo gereageerd en dus staat het IVN Heerlen, met
link, sinds enige tijd op de interne intranet-site.
Maar het ABP wilde nog een stapje verder gaan en
ook in de Compagnie, het personeelsblad van het ABP,
hier aandacht aan besteden.En zo
werden Jo Jan, Elly, Linda en Alexander samen met
een opgezette uil “gefotoshoot”. Het uiteindelijke
resultaat hebben we nog niet mogen bewonderen maar
in de volgende nieuwsbrief zal deze zeker te zien
zijn. Deze aandacht voor het IVN Heerlen is
natuurlijk geweldig. Wellicht zijn er nog meer IVNleden die eens met dezelfde gedachte hebben
gespeeld. Weet uw werkgever al waar het IVN voor
staat?

Boomfeestdag woensdag 19 maart
De nationale boomfeestdag vind dit jaar plaats op 19
maart met als plantlocatie het Kennedy-plantsoen aan
de professor van Ittersonstraat in Landgraaf. Het is
een onderdeel van de groenaanleg bij de 1e fase van
de nieuwe binnnenring Op moment van schrijven moet
er nog overleg plaatsvinden over een aantal zaken.
Maar houdt u de lokale media in de gate, die zullen
tijdig berichten over tijd en programma.

Dag van het Park woensdag 4 juni
De dag van het park zal op 4 juni georganiseerd
worden in het Geleenbeekdal, in het gebied
rondom de Weltervijver. Ook hierover zult u te
zijner tijd via de lokale pers geïnformeerd
worden.

Lente (of voorjaar) is een van de vier seizoenen. De lente
loopt (ten noorden van de evenaar) bij conventie van 21
maart t/m 20 juni, maar het astronomisch bepaalde
begin van de lente is de lentenachtevening (rond 20
maart op het noordelijk halfrond en rond 23 september
op het zuidelijk halfrond). De zon gaat dan door het
lentepunt en de dag en de nacht zijn ongeveer even lang.
De lente eindigt met de zomerzonnewende (rond 21 juni
op het noordelijk halfrond en 21 december op het
zuidelijk halfrond).
Om praktische, maar ook klimatologische redenen begint
de meteorologische lente eerder, op 1 maart op het
noordelijk halfrond en op 1 september op het zuidelijk
halfrond. Deze duurt dan respectievelijk tot 1 juni en 1
december.Tijdens de lente gaan planten (weer) groeien
en bloeien. Na de IJsheiligen is de kans op nachgvorst
klein.
Bron: Wikipedia

Helaas heb ik geen kopij
aangeleverd gekregen, noch
ideeën voor thema’s
Help de Natuurinfo!

ACTIVITEITEN AGENDA 2007 - 2008
Programma Natuurgidsenwerkgroep
De natuurgidsenwerkgroep organiseert wandelingen in de mooie natuur van Zuid-Limburg. 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 vandaar af carpoolen we naar het beginpunt van de
wandeling. Men hoeft zich in de meeste gevallen van te voren niet 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 handig. Onderweg zal er door de begeleidende
gidsen het een en ander verteld worden over de omgeving waar we doorheen lopen.
Voor contact met de werkgroep kunt u bellen met: 045-5712609 of mailen met:
Heerlen@ivn-limburg.nl.
Voor 2008 hebben we weer een aantal korte wandelingen georganiseerd. Vertrek is altijd om 13.00 uur vanaf
ons IVN Home, eventueel wordt er gecarpooled. De wandelingen duren ca. 2 uur en zijn tussen de 5 en 7 km
lang.
Zondag 23 maart: Wandeling door natuurgebied Ingendael en omgeving.
Deze tocht gaat door het Geuldal. Hier is een mooi natuurontwikkelingsgebied waar ook grote
grazers worden ingezet. Maar we lopen ook door het aansluitende stuk natuur. We zullen deze
dag een grote verscheidenheid aan landschappen zien.
Zondag 20 april: Wandeling vanaf Kasteel Elsloo.
Vanaf het Kasteel Elsloo lopen we door het aangrenzende hellingbos en cultuurlandschap.
We worden verrast door een afwisselende omgeving.
Zondag 27 april: Mützenich-Kreuz im Venn, Kaiser Karls Bettstaat, dagwandeling, vertrek 9.00 uur IVN home.
Gelieve vooraf aan te melden 045-5424886
Vrijdag 2 mei: Vleermuisexcursie avondwandeling, vertrek 20.30 uur IVN home, info 045 - 5712609
Vrijdag 9 mei: Duisterniswandeling Geleenbeekdal, vertrek 20.30 uur IVN home, info 045 - 5712609
Woensdag 14 mei: Vleermuis dialezing, aanvang 19.30 uur IVN home info, 045 - 5712609
Zondag 18 mei: Gerendal parkeerplaats avondwandeling, vertrek 19.00 uur IVN home, info 045 - 5751653
Zondag 25 mei: Kerkrade Rolduc-Wormdal, dagwandeling, vertrek 9.00 uur IVN home.
Gelieve vooraf aan te melden 045-5424886
Zondag 1 juni:

Natuurkroegen fietstocht ism IVN Voerendaal
fietstocht via route beschrijving, start vanaf het actieterrein
Dag van het Park Heerlen Weltermolen tussen 10 en 12 uur
Info 045-5712609

COLOFON
De Natuurinfo is het ledenblad van het IVN afdeling Heerlen en verschijnt 4 keer per jaar. De
volgende uitgave verschijnt begin juni 2008. Svp kopij opsturen vòòr 24 mei 2008 naar de
redactie via bosse22@live.nl of heerlen@ivn-limburg.nl

WERKGROEP ACTIVITEITEN
IVN afdeling Heerlen is op zoek naar mensen die zo nu en dan wat tijd hebben en deze aangenaam en
zinvol willen doorbrengen met gelijkgestemde natuurliefhebbers. Is het volgende iets voor u misschien?
Werkgroep Vleermuizen en zoogdieren
De werkgroep heeft ook dit jaar op woensdag 14 mei een dialezing waarbij de aanwezigen kennis kunnen maken
met de vleermuis. Aan de hand van dia’s en posters zal worden ingegaan op de bijzondere levenswijze van dit
kleine geheimzinnige dier. Als vervolg op deze lezing zal er nog een vleermuisexcursie plaatsvinden zodat we
hopelijk soorten tegen gekomen als de gewone dwergvleermuis, ruige dwerg vleermuis, watervleermuis en de
laatvlieger. Deze vervolgexcursie zal plaatsvinden op zondag 22 augustus. Info: 045-5712609

Werkgroep Ruimtelijke Ordening
De werkgroep zoekt nieuwe leden. Jos Zuidgeest, de huidige coördinator heeft een plan gemaakt voor een
nieuwe opzet. Deze wordt wat meer afgestemd op de beschikbare tijd en interesse van de werkgroepleden.
De opzet is als volgt: vaste vergaderavond wordt opgesplitst in een huishoudelijk- en thematisch gedeelte.
Naast vaste leden zal de werkgroep ook bestaan uit “projectleden”. Vaste leden zijn breed inzetbaar terwijl
projectleden zich beperken tot één project of één thema. Heeft u interesse of vragen? U kunt in dat geval een
mailtje sturen naar jos.zuidgeest@hetnet.nl

Vogelkastjes schilderen
De tuinwerkgroep ofwel de Donderdaggroep is druk bezig met het maken van vogelkastjes. Als u zin heeft om
ze te helpen bent u van harte welkom op elke donderdagochtend van de week om half tien.
Zomer 2008 moet er weer een vijfjaarlijkse schilderbeurt plaatsvinden waar Rene Petit de contactpersoon
voor is. Begin augustus wil hij graag beginnen met een zijde van het IVN home te beschilderen. Alle handen
zijn welkom, wel is het goed om te weten dat het schilderen grondig aangepakt wordt en er in de volgorde van
afwassen, goed schuren, gronden, plamuren en afschilderen gewerkt gaat worden. Hopelijk schrikt u dit niet af
en voelt u zich toch geroepen om ons IVN home weer van een fris, groen kleurtje te voorzien.

Waterleerpad Geleenbeek
Het waterleerpad is inmiddels een feit en inmiddels zijn er allerhande ideeën om het onder de aandacht te
brengen van kinderen en volwassenen. We houden u op de hoogte!

Werkgroep Vogels
De leden van de werkgroep gaan ook weer op pad, zij hebben een excursie op:
Zondag 20 april: Vogelexcursie naar Hageven plateau
Natuurreservaat Hageven-Plateau ligt aan de Nederlands-Belgischengrens en is
grensoverschrijdend. Het gebied strekt zich tussen Valkenswaard en
Neerpelt,dat een enorme gevarieerdheid aan flora en fauna bezit. Zowel zomer
winter is het hier voor natuurliefhebbers genieten. Info: 045 - 5720837
Wil je graag helpen of meedoen, bel dan: 045-5712609 of e-mail: heerlen@ivn-limburg.nl.

Geleenbeekdal

als

