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Jaarvergadering op 25 maart.
Op donderdag 25 maart vindt om 19.30 uur
onze jaarvergadering plaats in ons Home
aan de Gallusstraat.
De agenda is als volgt:
1. Opening door de voorzitter.
2. Jaarverslag 2009
3. Jaarrekening 2009 met:
Verslag kascontrolecommissie.
Decharge penningmeester.
4. Jaarplan 2010
5. Pauze met koffie en vlaai
6. Diapresentie (verrassing)
We hopen op een grote opkomst.
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 (Stephan)
Wandeling zondag 18 april
Middagwandeling Teuven (B). Deze wandeling voert ons door het sterk glooiende
landschap net over de grens bij onze zuiderburen. Afwisselend lopen we door verschillende soorten bos en open landschap,
genietend van het mooie uitzicht. De natuurgids vertelt onderweg wetenswaardigheden over de natuur die we tegenkomen.
Vertrek: 13.00 uur vanaf het IVN Home.
Info: 045 5751653 (Stephan)
Wandeling zondag 25 april
Dagwandeling Limburgse heuvels. Een
wandeling met klimmen en dalen, maar
met mooie vergezichten over de Limburgse
heuvels. We passeren onder andere Eys,

Baneheide, Vijlen en Wahlwiller.
Vertrek: 9.00 uur vanaf het IVN Home.
Info: 045-5751653 (Stefan)
Wandeling zaterdag 1 mei
Duisterniswandeling Terworm. Deze
avond gaan we de overgang van de dag
naar de nacht ervaren in dit mooie landschapspark. Het afgelopen decennium is er
hard gewerkt door een groot aantal partijen
om van dit gebied een interessant natuurgebied te maken. We zullen ervaren wat
het is als het donker wordt. Of wordt het
niet helemaal meer donker zo dicht bij de
stad? Na afloop weten we het.
Vertrek: 20.30 uur vanaf parkeerplaats
Hotel Terworm (het oude motel).
Info: 045-5712609 (Alexander)

Basiscursus amfibieën en reptielen
De cursus amfibieën is inmiddels begonnen. Vijftien mensen doen mee aan deze
cursus op initiatief van de RAVON.
De cursus reptielen start op donderdag 29
april met een theorieles in ons Home, om
19.30 uur. De buitenexcursie is op zondag
2 mei vanaf 10.00 uur. 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.
Cursusleider is Mai Arets.
Info: 045 5712609 (Alexander)
6 april werkgroep ROM
Op dinsdag 6 april vergadert de werkgroep
ROM (Ruimtelijke Ordening en Milieu)
van 20.00 uur tot 22.00 uur. De vergade-

ring telt altijd twee onderdelen: eerst kijken we of er belangrijk nieuws te melden
is over de grote groenstructuren in Heerlen,
de beekdalen en de groenverbindingszones; daarna kijken we meer thematisch
naar belangrijke ontwikkelingen; zo is in
de vergadering van 9 maart uitvoerig gediscussieerd over het ontwerp bestemmingsplan Palemig. Dat heeft er toe geleid
dat er door het IVN een zienswijze ingediend zal worden. U leest daarover verderop meer. Belangstellenden zijn welkom.
7 april vogelwerkgroep
Op woensdag 7 april vergadert de vogelwerkgroep. Dit is de jaarvergadering van
de vogelwerkgroep. Er wordt gekeken naar
de resultaten van het afgelopen jaar en de
planning gemaakt voor het komend jaar.
Het controleren van de nestkastjes is een
belangrijke activiteit, waarvoor de vogelwerkgroep nog meer vrijwilligers kan gebruiken. U kunt dus gewoon binnenlopen
op die avond bij ons IVN Home. De vergadering begint om 19.30 uur.
Na de pauze wordt er een interessante film
over vogels vertoond.
Zienswijze bestemmingsplan Palemig
Dit nieuwe plan maakt woningbouw mogelijk tussen Palemig en de nieuwe Binnenring. Een groot deel van het open akkerlandschap ten noorden van Palemig wordt
bebouwd, waarbij ook bomen aanplant is
voorzien.
De belangrijkste kritiekpunten van het IVN
zijn:
- De afstand tussen de geprojecteerde
bebouwing en de Oude Beek (een
zijtak van de Caumerbeek vanaf het
Sigranoterrein) is te klein;
- Er is een grote retentievoorziening
gepland in een moeraszone met hoge natuurwaarden; als die er moet
komen, zou die verder richting
Binnenring moeten schuiven;
- Het plan baseert zich op oude beleidsnota’s, zoals het structuurplan
Parkstad (2005) en de Regionale
Woonvisie (2006) terwijl de Struc-

tuurvisie Parkstad Limburg (2009)
niet wordt genoemd. Juist in deze
laatste visie wordt gekozen voor
minder woningen.
- In de Inrichtingsvisie Beken deel 1
(belangrijk beleidsdocument van de
gemeente Heerlen) staat expliciet
dat het gebied een functie dient te
vervullen als ecologische verbindingszone.
Kortom, het IVN denkt dat het plan
gebaseerd is op verouderde inzichten,
geen rekening houdt met de krimp en
niet leidt tot de kwaliteitsslag die Parkstad Limburg wil maken.
Bezuinigingen op het openbaar groen
leiden tot minder biodiversiteit.
De gemeente Heerlen bezuinigt fors op
het onderhoud van het openbaar groen;
dat wil zeggen dat op allerlei plaatsen
het bestaande openbare groen met een
mengeling van bomen, struikgewas en
gras vervangen wordt door alleen maar
gras. Daarmee verdwijnen bloemrijke
bermen en andere struiken die onder
andere voor bijen van levensbelang
zijn. Hierover is net een rapport verschenen van Alterra, gemaakt in opdracht van het Ministerie van Landbouw. In het rapport worden gemeenten juist geadviseerd meer variatie in
het openbaar groen aan te brengen. Iedereen weet hoe belangrijk bijen zijn
voor de instandhouding van de verscheidenheid aan planten.

Het volgende informatieblad verschijnt
rond 1 mei.

