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Wandeling zondag 23 mei
Middagwandeling Gerendal.
Dit gebied wordt voor een deel beheerd
voor de kalkgrasland flora. Hiervan zijn de
orchideeën wel het meest bekend. Voor het
beheer worden o.a. schapen ingezet. Tevens is het een mooi stilte gebied met een
typisch Zuid Limburgs landschap.
Vertrek: 13.00 uur vanaf het IVN Home.
Info: 045 5751653 (Stephan)

beekdal van de Helle. Tevens zullen
we (wanneer toegankelijk) over een
stuk Hoge Venen trekken.
Gelieve vooraf aan te melden in verband
met vervoer: 045-5424886. Op dit nummer
kan men ook terecht voor meer informatie
(Hannes).
Vertrek: 9.00 uur vanaf het IVN Home.

Vleermuiswandeling vrijdag 28 mei

Op dinsdag 11 mei vergadert om 20.00 uur
in ons Home weer de werkgroep Ruimtelijke Ordening. We zullen die avond o.a.
kijken naar het bestemmingsplan Meezenbroekerweg. Belangstellenden zijn welkom.

Vleermuis excursie Caumerbeekdal.
Deze avond gaan we op zoek naar vleermuizen. Met behulp van een batdetector
proberen we deze geheimzinnige dieren op
te sporen. Tevens wordt er verteld over het
leven van de vleermuis en dan zijn ze opeens niet meer zo geheimzinnig. Maar des
te meer interessant en dan kijk je er met
andere ogen naar.
Vertrek: 20.30 uur vanaf de parkeerplaats
van het winkelcentrum Heerlerbaan.
Info: 045 5751653 (Stephan)

Dinsdag 11 mei werkgroep ROM

Vroege vogels bij het IVN Home

Wandeling zondag 13 juni
Avondwandeling Elzet.
De wandeling voert ons door en langs het
Elzetterbos. Dit is een gevarieerd bos met
loof en naaldhout. Hierdoor treft men een
grote variëteit aan van vogels, planten en
dieren. Tevens heeft men aan de bosranden
mooie vergezichten over de wijde omgeving. De wandeling voert grotendeels over
onverharde wegen en paden.
Vertrek: 19.00 uur vanaf het IVN Home.
Info: 045-5751653 (Stefan)
Wandeling zondag 20 juni
Dagwandeling Ternell.
Wandeling in de omgeving van Ternell.
We lopen door een deel van het ruige

Op een vijftal donderdagen vertrekken een
aantal IVN’ers voor dag en dauw, inderdaad in het duister nog, voor een inventarisatieronde in het Imstenraderbos. Zij doen
dat op verzoek van Natuurmonumenten en
volgens een vast stramien, een keer links
om de route volgend, de andere keer
rechtsom de route volgend. Ze noteren op
een topografische kaart van het Imstenraderbos aan vogels volgens de SOVON
richtlijnen.

Dag van het Park 30 mei
De gemeente Heerlen organiseert op zondag 30 mei de Dag van het Park in het
Heidser Park in Heerlen Noord. Nadere
informatie vindt u op de website van de
gemeente en in de huis aan huis bladen.
IVN Heerlen zal daar met een stand aanwezig zijn.
Heerlen treedt toe tot coalitie voor biodiversiteit?
Na de gemeenteraadsverkiezingen heeft
ons bestuur een brief gestuurd naar alle
nieuw gekozen raadsleden. Verzoek was in
de coalitie onderhandelingen af te spreken
dat de gemeente Heerlen zou toetreden tot
de coalitie voor biodiversiteit. Helaas is dat
nu nog niet gelukt. Het bestuur gaat nu
proberen in te spreken in een commissievergadering om daar het verzoek nader toe
te lichten.
Onderwijsprojecten.
Frans Geraets wil enthousiast aan de gang
op een aantal basisscholen met een educatief project over bomen. Intussen heeft hij
ook een project gereed over het waterleerpad. Hij is dringend op zoek naar onderwijsmensen die hem willen helpen. Wie de
jeugd heeft, heeft de toekomst.
Nieuwe website IVN Heerlen
Na heel veel voorbereidingen door Ad
Schaaf is de nieuwe website van het IVN
afdeling Heerlen nu in de lucht. U vindt
hem onder: www.ivnheerlen.nl
In de loop van de komende maanden zijn
hij steeds verder worden uitgebreid, o.a.
met veel informatie en foto’s over vogels
en grassen. We houden u op de hoogte.

des te leefbaarder is de stad ook voor de
mensen.
Een aantal dieren is zelfs voor een groot
deel afhankelijk van de bebouwing in de
steden en dorpen. We denken hierbij aan
vleermuizen, huiszwaluwen, gierzwaluwen
en boerenzwaluwen. Om maar de soorten
te noemen die bij een wat breder publiek
bekend zijn. En ook de egel mogen we
hierbij niet vergeten.

De rust en nestplaatsen van deze soorten
zijn echter altijd wat moeilijk te vinden,
vaak vind men ze bij toeval. Omdat we het
dier zien weg vliegen of lopen vanuit een
opening in een gebouw.
Daarom onze vraag: als je zo een verblijfplaats weet meld het ons! Zo kunnen we te
weten komen waar en hoeveel van deze
soorten in Heerlen voorkomen. En met
deze kennis kunnen we ze dan beter beschermen en er voor zorgen dat er in Heerlen een grotere biodiversiteit komt dan nu
het geval is.
Voor het doorgeven of informatie kun je
contact met ons opnemen per telefoon:
045-5712609, per mail: heerlen@ivnlimburg.nl of doormiddel van een briefje
naar Gallusstraat 1 6417 VD Heerlen.
Bij voor baat dank voor de medewerking!
Alexander Timmers, project stadsnatuur.

Biodiversiteit in de stad.
Enquête onder de leden.
Het thema van ons jubileumjaar is biodiversiteit. Bij soortenrijkdom denken we
meestal meteen aan mooie natuurgebieden.
Maar ook midden in de stad en wijken komen een groot aantal planten en dieren
voor. En hoe gevarieerder dit voorkomen is

De telefonisch enquête onder de leden
heeft enige vertraging opgeleverd. Ongeveer 40 leden zijn tot nu toe telefonisch
benaderd. In mei wordt verder gegaan met
het benaderen van de overige leden.

