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Zaterdag 20 augustus: Nacht van de
vleermuis.
Deze avond zullen we proberen met de
batdetector de normaal onhoorbare nachtelijke fladderaars te vinden. De excursie zal
vooraf gegaan worden door een korte introductie over het leven van de vleermuis.
U krijgt te horen dat de vele, vaak negatieve, fabels over deze beschermde dieren
meestal op onwetendheid zijn gebaseerd.
De vleermuis leidt namelijk een heel bijzonder leven en zal zelden overlast veroorzaken. Dit alles in het kader van het Jaar
van de Vleermuizen.
Vertrek 13.30 uur in ons IVN home.
Info: 045-5712609 (Alexander)

Wandeling zondag 21 augustus
Avondwandeling St.Pietersvoeren.
Deze zondagavond wandelen we bij onze
zuiderburen. De Voerstreeek lijkt erg op
ons eigen Zuid Limburg maar toch weer
heel anders. Het is een gevarieerde wandeling met af en toe een klimmetje. We lopen
door de prachtige Voerstreek met zijn leuke dorpjes en hoogstamboomgaarden.
Vertrek 19.00 uur vanaf het IVN home.
Info: 045-5751653 (Stefan)

Donderdag 15 september: lezing
over de egel.
Tijdens deze lezing wordt verteld hoe de
egel leeft, hoe we hem kunnen helpen en
welke problemen dit leuke beestje tegenkomt. Ook zullen we u vertellen hoe u de
tuin egelvriendelijk kunt inrichten.
Aanvang 19.30 uur in het IVN home.
Info: 045-5712609 (Alexander)

Wandeling zondag 18 september.

Vleermuis Laatvlieger. Foto: Alexander
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Middagwandeling Eperheide.
Deze wandeling leidt ons door een mooi
stukje van het zuidelijk deel van onze provincie. We kunnen genieten van oa uitzichten, gemengde bossen en grenspalen. Ook
is er aandacht voor natuurbeheer. Door het
verwijderen van bomen komt er weer
plaats voor heide en brem. Zodat het landschap van vroeger weer een beetje terug
keert en de naam Eperheide weer eer aan
gedaan wordt.
Vertrek 13.00 uur vanaf het IVN home.
Info: 045-5751653 (Stefan)

Wandeling zondag 2 oktober
Dagwandeling De Meinweg.
Deze korte dagwandeling voert ons door
het Meinweggebied. Het Nationaal Park
De Meinweg biedt een afwisselend landschap met een grote rijkdom aan planten en
diersoorten. Tevens is het geologisch een
uniek gebied. We zullen deze dag door het
gebied zwerven en er kennis mee maken.
Denk er aan drinken en eten mee te nemen.
Vertrek 11.00 uur vanaf het IVN home.
Info: 045-5712609 (Alexander)

Donderdag 20 oktober: lezing over
paddenstoelen.
Ons IVN lid en befaamd paddenstoeldeskundige Max Bruinooge zal die avond een
lezing verzorgen over paddenstoelen. Noteert u deze datum alvast. In het volgende
informatieblad volgt meer informatie.
Aanvang 19.30 uur in het IVN home.

in de tweede helft van mei op grote schaal
is gemaaid. O.a. bij Ten Esschen , Prickenis, gebied bij hoeve De Rouche, Terworm
en Benzenrade. Langs bijna alle binnenwegen, holle wegen en voetpaden zijn aan
beide kanten van de wegen soms een meter
vaak twee meter of meer weggemaaid. De
geïnventariseerde planten zoals keverorchis, wespenorchis, grote kaardenbol, gewone vogelmelk, kleine maagdenpalm,
bosanemoon, cypreswolfsmelk enz. kunnen we weer wegstrepen.
Door de droogte is er een grote kans dat
deze planten zich dit jaar niet meer zullen
herstellen of helemaal zullen verdwijnen.
Door de kudde schapen werd in opdracht
in de buurt van hoeve de Rouche stukken
groen totaal weggevreten, ook de grote
kaardebollen. Tevens werd alle opslag van
jonge bomen met een bosmaaier verwijderd. Volgens de herder mag hij met toestemming van de gemeente en waterschap
dit 3 keer per jaar doen.
Het wordt tijd dat de Romwerkgroep in
overleg met de diverse instanties eindelijk
een ander maaibeleid bewerkstelligd, anders heeft inventariseren geen zin meer en
kunnen we beter van Heerlen een park maken waar alleen gras en aangeplante bomen
die hier niet thuis horen groeien.
Jos Pluijmen

Website verder uitgebreid.

Kaardenbol. Foto Ad Schaaf.

Maaien en begrazing door schapen
van het Heerlens groen: een oproep.
Bij het inventariseren door de donderdagwerkgroep is gebleken, dat door de gemeente Heerlen en andere instanties weer

Onze nieuwe website: www.ivnheerlen.nl
wordt steeds verder uitgebreid. Ook steeds
meer IVN leden voegen hun kennis toe aan
onze website. Jos Pluijmen heeft een artikel geschreven over de twee soorten lisdodde met als verschil het vrouwelijke en
mannelijke gedeelte. Ad Schaaf en Cor
Kramer breiden de informatie over vogels
in Zuid Limburg steeds verder uit. Ad
hoort graag uw reacties, suggesties en informatie om op de website te plaatsen.
Email: a.schaaf@home.nl
Wie heeft interesse in de oranje stoelen uit
ons Home. Melden bij Alexander 5712609

