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IVN afdeling Heerlen bestaat 50 jaar
In 1960 is onze afdeling opgericht als opvolger van de Bond voor Natuurbeschermingswachten. In 2010 bestaat onze afdeling dus 50 jaar. We gaan dat samen met u
vieren met heel veel extra activiteiten. We
hopen in ons jubileumjaar op extra grote
betrokkenheid van onze leden en willen
ook proberen veel nieuwe leden te werven.
We hebben uw steun daarbij nodig.

25 maart jaarvergadering
Op 25 maart houden we om 20.00 uur onze
jaarvergadering. U bent daar allen van harte welkom. In ons volgend informatieblad
zullen we de agenda publiceren.

Wandeling zondag 21februari
Middagwandeling Cartils. Tijdens deze
afwisselende wandeling komen we door
een waterwingebied. Verder zijn er bospassages en een schitterend kalkgrasland
met zijn mooi flora. Ook kunnen we genieten van het Limburgse landschap door fijne
vergezichten.
Vertrek: 13.00 uur vanaf het IVN Home.
Info: 045 5751653 (Stefan).

Wandeling zondag 7 maart
Middagwandeling Wormdal. Het Wormdal
op de grens van Limburg en Duitsland is
een mooi beekdal met de vrij meanderende
Worm. Hier heeft de natuur de laatste decennia zijn gang kunnen gaan. Wie weet
vinden we wel sporen van de bever. Maar

ook zonder deze sporen is het een leuk
gebied om door heen te lopen.
Vertrek: 13.00 uur vanaf parkeerplaats
Vincent van Goghplein in Kerkrade/Haanrade.
Info: 045 5712609 (Alexander).

Wandeling zondag 21 maart
Middagwandeling Elsloo. Vanaf het kasteel Elsloo maken we een leuke wandeling
door het hellingbos met zijn uitbundige
voorjaarsbloeiers. Ook zijn er in dit gebied
vele bronnetjes en komen we grote grazers
tegen.
Vertrek: 13.00 uur vanaf het IVN Home.
Info: 045 5751653 (Stefan)

Basiscursus amfibieën en reptielen
Deze cursus is een initiatief van de
RAVON. Je maakt kennis met het verborgen leven van deze dieren. De cursisten
leren de soorten herkennen en waarnemen.
Met deze kennis kun je beter meedoen aan
monitoring en verspreidingsonderzoek.
Maar de cursus is ook leuk voor jezelf.
De cursus bestaat uit twee theorielessen op
donderdag 4 maart en donderdag 29 april.
Daarnaast zijn er twee buitenexcursies op
zondag 21 maart en op zondag 2 mei.
De hele cursus kost € 24,- inclusief twee
cursusboeken. U kunt ook alleen het onderdeel amfibieën of het onderdeel reptielen volgen.
De cursus vindt plaats in ons IVN Home.
Cursusleider is Mai Arets.
Info: 045 5712609 (Alexander).

2010: Jaar van de biodiversiteit
De Verenigde Naties hebben 2010 uitgeroepen tot jaar van de biodiversiteit onder
het motto “Biodiversiteit is leven”.
In 1992 is door de Verenigde Naties het
Verdrag inzake Biologische Diversiteit
gesloten. Daaraan doen 168 landen actief
mee. De Europese Unie wilde de achteruitgang in 2010 zelfs geheel stoppen. Deze
prachtige doelstellingen zijn helaas nog
niet bereikt. Daarom dit jaar extra aandacht
voor de biodiversiteit om alsnog de doelstellingen te halen.

Biodiversiteit in Nederland
In Nederland is er een Coalitie Biodiversiteit 2010 gesloten. Daaraan doen overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven mee. Uiteraard ook IVN Nederland. De afgelopen jaren heeft het Ministerie van VROM de handreiking ‘Biodiversiteit werkt’ opgezet. In het kader daarvan is
er nu een brochure verschenen onder de
titel “Biodiversiteit werkt in de regio”. Die
brochure bevat een aantal voorbeelden ter
illustratie van hoe biodiversiteit inspireert
of werkt in lokale en regionale situaties.
Deze brochure is ter inzage op het IVN
Home.

Biodiversiteit in Heerlen
Het IVN afdeling Heerlen wil in haar jubileumjaar nadrukkelijk aan de slag met dit
thema biodiversiteit. In samenwerking met
derden willen we de gegevens over de biodiversiteit in Heerlen verzamelen en beter
toegankelijk maken voor de inwoners van
Heerlen. Uiteraard willen we daar ook publiciteit aan geven. Hoe meer mensen zich
bij de biodiversiteit van Heerlen betrokken
voelen, hoe meer kans er is om de verdere
teruggang te stoppen.

(Leren) determineren ?
Elke donderdagmiddag om 13.30 uur vertrekken een aantal deskundige IVN’ers van
het Home om te gaan determineren. Ze
kijken naar vogels, planten, zoogdieren en
alles wat ze op hun pad tegenkomen. Ze
wisselen kennis en ervaringen uit en leren
zo van elkaar. Ze nodigen graag andere
IVN’ers uit om mee te gaan. Deskundigheid is welkom maar zeker niet vereist. In
de praktijk leert men zich te ontwikkelen.

Welkom op donderdag
Elke donderdag is iedereen vanaf 9.30 uur
welkom op het IVN Home. Een groep enthousiaste IVN’ers is daar dan volop bezig
met allerlei zaken: onderhoud van het
pand, bijhouden van de tuin, bijwerken van
de beschikbare informatie. Maar ze zijn
ook graag bereid allerlei informatieve vragen te beantwoorden. Als ze het zelf niet
weten, kan het raadplegen van boeken uit
de IVN bibliotheek de oplossing brengen.

Nieuwe leden
Onze afdeling wil graag in ons jubileumjaar veel nieuwe leden verwelkomen. U
kunt ons daarbij helpen. U kunt bijvoorbeeld iemand het lidmaatschap voor een
jaar cadeau doen voor de speciale actieprijs
van € 10,- . U kunt ook geïnteresseerden
bij ons melden, zodat wij ze benaderen.

