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Informatieblad 2009 – 3
Het bestuur van het IVN afdeling Heerlen
wenst al haar leden en donateurs prettige
feestdagen, een gezellige jaarwisseling en
een goed en gezond 2010.
Het bestuur dankt alle vrijwilligers voor
hun inzet in 2009 en alle donateurs voor
hun bijdrage. We hopen ook in ons 50 jarig
jubileum jaar 2010 weer op u te kunnen
rekenen.

Kerstwandeling
Op zaterdag 26 december is er 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

Wandeling 24 januari 2010
Middagwandeling omgeving Stokkem.
In de omgeving van Stokkem gaan we
vanmiddag een leuke wandeling maken
door holle wegen en hellingbossen. Deze
typische Limburgse landschapselementen
zijn goed voor een mooie en gevarieerde
natuur.
Vertrek is om 13.00 uur vanaf het IVN
home. Voor meer informatie: 045-5751653

Jubileumjaar 2010

In 1960 is de afdeling Heerlen van het IVN
opgericht. We zullen dit 50 jarig jubileum
in 2010 uitgebreid vieren.
Als motto voor ons jubileumjaar sluiten we
aan bij een landelijke actie: 2010 het jaar
van de biodiversiteit. Wij zullen dit thema
toespitsen op Heerlen.
In 2010 kunt 8 informatiebladen verwachten, waarin we u telkens op de hoogte stellen van onze activiteiten.
Begin 2010 zal ook onze website vernieuwd worden. In het eerste informatieblad van 2010 zullen we daar meer over
vertellen.
Uiteraard zullen we ook een klein feestje
houden, waarvoor u allen uitgenodigd zal
worden.
Op het eind van ons jubileumjaar willen
we de burgers van Heerlen een geschenk
aanbieden. Dat zal te maken hebben met de
biodiversiteit in Heerlen; maar meer verklappen we er nog niet over.

Vogels in de stad
Wij wonen in een dichtbevolkt stukje van
Nederland. Daarom is het belangrijk dat er
genoeg natuur in de directe omgeving is.
Niet alleen aan de randen van de stad,
maar ook direct als we de deur uitstappen.
De vogels zijn een goede ambassadeur van
een groene omgeving. We horen ze zingen,
zien ze vliegen, hun jongen voeren in het
voorjaar. Wie geniet daar nu niet van?
Maar hoe zit het eigenlijk met de vogels in
de stad? Gaat het daar wel goed mee? Recente gegevens wijzen uit dat het niet zo
goed gaat met de vogels; maar eigenlijk
weten we nog niet zoveel van de vogels in
de bebouwde kom. Sinds een aantal jaren
wordt er onderzoek uitgevoerd door de
Vogelbescherming en SOVON Vogelonderzoek Nederland speciaal in de bebouwde omgeving.

23 en 24 januari: vogels tellen

Deze twee organisaties zitten echter verlegen om zoveel mogelijke waarnemingen.
Voor de natuurliefhebber die een beetje
interesse heeft in vogels is er de Nationale
Tuinvogeltelling in het weekend van 23 en
24 januari. Je hoeft daarvoor geen vogelspecialist te zijn, maar met de hulp van de
website: www.tuinvogeltelling.nl kan bijna
iedereen meedoen. Het is de bedoeling in
dat weekend een half uur lang de vogels te
tellen in de tuin en welke soorten het zijn.
Dit geeft men dan door. Het is niet alleen
leuk om mee te doen, het levert ook een
schat aan informatie op over de vogels.

even aan ons weten, dan weten wij waar er
geteld wordt en waar nog niet.
Mocht je meer informatie of hulp willen
hebben, kunt je altijd contact met ons opnemen, dan kunnen we het samen bekijken. Des te meer mensen meedoen aan
deze tellingen des te meer weten wij hoe
het gaat met de vogels in de stad. Dit kunnen we dan weer gebruiken om bij overheden en instanties er op aan te dringen hier
rekening mee te houden. Met als resultaat
een leefbaardere stad voor mens en naruur.
Voor meer info: Alexander Timmers, 0455712609 of heerlen@ivn-limburg.nl

Enquete onder leden.

Een tweede project dat zich richt op vogels
in de stad is het zgn. MUS project. Hier is
de SOVON mee gestart toen we in de gaten kregen dat het slecht ging met de mus
en deze op de rode lijst van bedreigde vogels kwam te staan. Maar eigenlijk staat
MUS voor Meetnet Urbane Soorten. Dit is
een laagdrempelig monitoring project om
vogels te inventariseren.
In het voorjaar ga je drie keer op pad om
langs een route van vaste telpunten, op
ieder punt 5 minuten alle vogels te tellen
en te noteren. Dit gebeurt 2 maal in de
vroege ochtend en 1 maal s’avonds. Het is
een leerzaam project waarbij je leert vogels
herkennen: zowel aan hun zang als aan hun
uiterlijk. Voor meer informatie kun je kijken op www.sovon.nl, de telgebieden zijn
ingedeeld naar postcode. In Heerlen zijn al
een aantal gebieden bezet, deze worden al
geteld. Maar het grootste deel van de postcode gebieden zij nog vrij. Ook wordt er
op de website van SOVON een cursus
aangeboden. Ga je meedoen laat het dan

In ons vorig informatieblad hebben we een
enquête onder onze leden aangekondigd.
Er is enige vertraging opgetreden, maar in
januari gaat u zeker gebeld worden 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.

Informatieblad per email.
De oproep in ons vorige informatieblad om
het blad voortaan per email te willen ontvangen heeft een aantal positieve reacties
opgeleverd. U kunt zich ook nu nog aansluiten en ons dat laten weten op:
heerlen@ivn-limburg.nl

