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Jaarvergadering donderdag 24 maart
De jaarvergadering van het IVN afdeling
Heerlen is dit jaar op donderdag 24 maart
om 19.30 uur in ons Home aan de Gallusstraat 1. Ons Home is open vanaf 19.00
uur. De agenda luidt als volgt:
1. Opening en vaststelling agenda
2. Verslag vorige jaarvergadering
3. Jaarverslag en jaarrekening
4. Verslag kascontrolecommissie
5. Jaarplan 2011
6. Rondvraag
7. Pauze met koffie en vlaai
8. Presentatie (website) biodiversiteit
Heerlen
Alle leden zijn van harte welkom. Mocht
het vervoer een probleem zijn, dan kunt u
bellen met de secretaris: 045 5414446

Wandeling zondag 20 maart
Middagwandeling Elsloo. Vanaf Kasteel
Elsloo maken we een leuke wandeling
door het hellingbos met zijn uitbundige
voorjaarsbloeiers. In dit gebied zijn vele
bronnetjes en komen we grote grazers tegen.
Vertrek 13.00 uur vanaf het IVN home.
Info: 045-5751653 (Stefan)

Lezing donderdag 31 maart : bever
Lezing over de bever in Limburg. Sinds
een aantal jaren is de bever bezig aan een
opmars in onze provincie. Tijdens de lezing wordt ingegaan op de leefwijze van
dit mooie dier en zijn plaats in de natuur
van onze regio. Hoewel het goed gaat met
de bever heeft hij onze hulp soms nog wel
nodig.
Aanvang19.30 uur in ons IVN home. Info:
045-5712609 (Alexander)

Wandeling zondag 3 april
Middagwandeling Wormdal. Het Wormdal
op de grens tussen Limburg en Duitsland is
een mooi beekdal van de vrij meanderende
Worm. Hier heeft de natuur de laatste jaren
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 het Vincent van
Goghplein Kerkrade/Haanrade. Info: 0455712609 (Alexander)

Donderdag 7 april: plantencursus
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De grote zilverreiger, al vaker door onze
donderdaggroep gespot tijdens een van hun
waarnemingstochten in het Geleenbeekdal.

Op donderdag 7 april start de plantencursus voor beginners met de 1e theorieavond,
19.30 – 22.00 uur, in ons IVN home. Tijdens de cursus leer je van 14 plantenfamilies de blad-en bloemkenmerken waarmee
planten in het veld eenvoudig op naam te
brengen zijn. Aan de hand van de kenmerken die je leert kun je, niet alleen in Nederland maar ook in andere Europese (vakantie) landen, de plant makkelijk een naam
geven. Veder wordt er ook aandacht besteed aan de plaats waar je ze kunt vinden.

Kosten € 15,= voor niet leden, € 12,50
voor leden IVN Heerlen. Info: 0455712609 (Alexander).

wijngaardslak in, voor hen een lekkernij.

Zondag 10 april: plantencursus
Dit is de praktijk ochtend. 1e buitenles van
de plantencursus, 10.00 – 12.00 uur.

Wandeling zondag 17 april
Middagwandeling Teuven. 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.
Vertrek 13.00 uur vanaf het IVN home.
Info: 045-5751653 (Stefan)

Zondag 1 mei: Excursie amfibieën
Deze zondag middag gaan we in de omgeving van het IVN home en Imstenraderbos
op zoek naar amfibieën. Met medewerking
van amfibiespecialisten van de RAVON
gaan we kijken welke soorten we kunnen
vinden. Vooraf wordt er in ons home een
korte inleiding gehouden over wat amfibieën precies zijn.
Aanvang 13.30 uur in ons IVN home. Info:
045-5712609 (Alexander)

Vleermuisweekend in mei
Het jaar 2011 is het jaar van de vleermuis.
In mei besteedt onze afdeling daar aandacht aan met een lezing (12 mei), en een
tentoonstelling (13, 14 en 15 mei). In ons
volgend informatieblad volgt meer informatie.
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Zij werden uitgezet in wijngaarden en van
daaruit ontsnapten zij. In Romeins Heerlen
en ook in de Middeleeuwen waren in Heerlen wijngaarden. Er zijn Romeinse wijnkruiken gevonden, die ook in Heerlen waren gebakken. Ook de straatnamen Wienweg en Wijngaardsweg herinneren aan
deze tijd. Tot heden hebben de nakomelingen van deze slakken standgehouden.
De laatste jaren gaat hun aantal echter achteruit. Zij komen o.a. nog voor in het Imstenraderbos, het Geleendal van Benzenrade tot Ten Esschen en in het Caumerbronnengebied. Door de aanleg van steeds meer
wegen en verharde fietspaden worden vele
slakken doodgereden. Tegen het einde van
de winter, het begin van het voorjaar komen zij weer uit hun winterverblijfplaatsen
( onder de grond of onder hopen plantenresten ) te voorschijn. Ziet u ze dan op
verharde wegen zitten, leg ze dan in de
berm dan kunnen we nog jaren van deze
dieren genieten.
Jos Pluijmen

Wijngaardslak (Helix pomatia )

Bezoek ook onze nieuwe website:
www.ivnheerlen.nl.

De Romeinen hebben tijdens hun verblijf
in Heerlen (Coriovallum 50 v Chr tot 450 n
Chr) heel wat nieuwe planten dieren achtergelaten. Diverse aromatische kruiden
stammen uit deze tijd. Ook voerden zij de

Ad Schaaf hoort graag uw reacties, suggesties en informatie om op de website te
plaatsen. Email: a.schaaf@home.nl

