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Wandelingen in november en
december.
Op zondag 22 november is er een middagwandeling bij het Drielandenpunt in Vaals.
Deze middag wandelen we in de bosrijke
omgeving van het Drielandenpunt. Het is
een leuk natuurgebied met allerlei herinneringen ook aan vervlogen tijden.
Vertrek 13.00 uur vanaf het IVN Home.
Nadere informatie: 045 5751653
Op zondag 13 december is er een middagwandeling bij Vrouwenheide in Ubachsberg. Deze panorama wandeling gunt ons
bij helder weer mooie vergezichten over
het Limburgse land. De laatste jaren zijn er
in het gebied diverse natuurlijke regenwaterbuffers aangelegd om de wateroverlast voor de kleine buurtschappen te verminderen. Deze geven nu ook meer
variatie aan het landschap.
Vertrek 13.00 uur vanaf het IVN Home.
Nadere informatie: 045-5751653
Op zaterdag 26 december is er op 2e kerstdag de tradiotionele kerstwandeling. We
genieten van de de natuur in de omgeving
van Heerlen. Na afloop is er een gezellige
nazit, waarbij het IVN afdeling Heerlen de
wandelaars en andere bezoekers trakteert
op een lekkere kop erwtensoep.
Vertrek vanaf 13.00 uur vanaf het IVN
Home. Nadere informatie: 045-5712609

Waarom 700 bomen kappen in
Heerlen?
Eind oktober kondigde de gemeente Heerlen aan de komende maanden 700 bomen
te gaan kappen. De gemeente gaf aan dat
bezuinigingen op het onderhoud hierbij de

hoofdrol speelden. Enkele IVN leden zijn
de stukken op het gemeentehuis gaan inzien. Daarin worden alle bomen die gekapt
moeten worden aangeduid als “overlastbomen”. Er worden drie redenen
aangegeven:
- De bomen staan in groenstroken die
te smal zijn voor echte bosontwikkeling;
- De bomen grenzen aan woningen
en tuinen, waar ze voor (veel) overlast zorgen en mogelijk gevaar opleveren;
- De bomen staan te dicht op elkaar.

IVN Heerlen wil extra overleg !
De IVN afdeling Heerlen maakt zich al
langer ernstig zorgen over het kappen van
zoveel bomen in Heerlen. We hebben om
een extra overleg gevraagd met de wethouder. In dat overleg willen we de volgende
punten bespreken:
- Wat is overlast? Vallende bladeren
worden gemaakelijk als overlast
aangegeven; vergeten wordt de
luwte die bomen in de zomer geven, die we gelet op de opwarming
van de aarde steeds meer nodig
hebben; onze leden attenderen er
ons al langer op dat steeds meer
bomen uit het straatbeeld verdwijnen en ook rond sportvelden
vindt veel kap plaats.
- Waarom een dergelijke grootschalige kap zonder herplantplicht?
Heerlen heeft jarenlang gepronkt
met de één keer gewonnen onderscheiding “groenste stad van Nederland”. Als je alle kapvergunningen door het jaar heen van
gemeentelijke bomen bij elkaar
optelt dan kom je op enkele
honderden. Daar komen deze 700
nog bij. Herplant is trouwens maar
een noodoplossing, want een boom

-

met een diameter van ruim 25
centimeter vervangen door een
boom van < 10 cm betekent een
verdere aantasting van de toch al
niet goede luchtkwaliteit in Heerlen
(bomen absorberen fijnstof).
Het gaat niet goed met de
stadsvogels in ons land. Ook voor
hen zijn bomen erg belangrijk.

Natuurcompensatie Binnenring.
De gemeente Heerlen is druk bezig met de
aanleg van de Binnenring. Voordeel van
deze weg is dat het verkeer minder door de
woonwijken hoeft. Nadeel is dat er weer
natuur verdwijnt. De gemeente heeft beloofd deze natuur te compenseren. Onlangs
heeft daar overleg over plaatsgevonden. De
compensatie plannen voor het stuk weg dat
nu aangelegd wordt zien er goed uit. We
hebben afgesproken dit jaar nog in het veld
te gaan kijken hoe de compensatie werkt
bij het stuk weg dat al eerder is aangelegd.
Functioneren alle verbindingen voor de
dieren ook daadwerkelijk.

Kasteel Terworm staan 8 informatieborden
over de beek, de waterhuishouding en de
natuur. Onze donderdaggroep inventariseert de ontwikkelingen: welke planten
komen er voor en welke vogels en andere
dieren worden er gesignaleerd. Onlangs
heeft overleg plaatsgevonden met het Waterschap over het maaibeheer. Afgesproken
is dat het IVN haar wensen gedetailleerd
kan weergeven. Het Waterschap probeert
daar dan bij de nieuwe aanbesteding zoveel
mogelijk rekening mee te houden. In ruil
daarvoor ontvangt het Waterschap onze
inventarisatiegegevens.

Enquete onder leden.

De gemeente Heerlen wil nieuwe fiets- en
wandelpaden gaan aanleggen in het natuurgebied bij Prickenis. Op de tekeningen
lijkt het of deze nieuwe paden ook door het
leefgebied van zeggekorfslak gaan. De
gemeente heeft nu beloofd overleg te
plegen met het IVN over het precieze tracé
van de nieuwe paden.

Het bestuur heeft besloten een enquete te
houden onder al onze leden. Op die manier
willen we te weten komen wat onze leden
van het IVN verwachten. Ook willen we
weten welke bijdrage leden aan het IVN
zouden kunnen leveren in een werkgroep
of een project. De komende weken worden
alle leden gebeld met de volgende vragen:
- Kloppen de gegevens (NAW,
banknummer, abonnement op de
Natuurgids)
- Hebt u een specialisatie op een of
ander terrein ?
- Wat verwacht u van het IVN ?
- Wat mag het IVN van u verwachten?
- Welke activiteiten zou u in het jubileumjaar 2010 op prijs stellen ?
Het bestuur hoopt dat alle leden de vragen
willen beantwoorden als men wordt gebeld.

Ontwikkelingen Geleenbeekdal.

Informatieblad per email.

Enkele jaren geleden is de Geleenbeek heringericht. De beek meandert nu veel meer,
vijvers zijn vergroot, er zijn opvangbekkens voor overtollig regenwater aangelegd.
In potentie is het gebied een belangrijk natuurgebied geworden. Samen met het Waterschap heeft ons IVN het Waterleerpad
gerealiseerd: van de Benzenraderhof tot

Een aantal leden ontvangt het informatieblad al per email. Dat bespaart kosten voor
de vereniging. Als u voortaan ook het informatieblad per email wilt ontvangen, dan
kunt u ons dat laten weten op:
heerlen@ivn-limburg.nl

Nieuwe fiets- en wandelpaden bij
Prickenis.

