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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 lid Max Bruinooge zal die avond de
paddenstoelliefhebber vertellen over de
verscheidenheid in soorten en vormen. Dan
snap je ook beter waarom er maar weinig
soorten zijn die op alle grondsoorten en
vegetatietypen voorkomen. Het is een
kunst op zich om de veelheid van soorten
paddenstoelen voor de liefhebber te ordenen of in te delen.

zwam), porie (houtzwam, elfenbankje,
berkenzwam). Je kunt kijken naar de hoed
van de paddenstoelen: buisjes (eekhoorntjesbrood), plooien (cantharel), plaatjes
(vliegenzwam), stekels (stekelzwam).
Aanvang 19.30 uur in het IVN home.

Wandeling zondag 23 oktober
Middagwandeling Putberg. Vanmiddag
wandelen we door het gebied van de Putberg. Dit is een mooi hellingbos net buiten
Heerlen. Het herbergt een mooie kalkflora,
dassenburchten, bronnetjes en nog veel
meer. Het is een afwisselend pareltje net
buiten de stedelijke omgeving van Heerlen.
Vertrek 13.00 uur vanaf het Home.
Info: 045-5751653 (Stefan)

Wandeling zondag 20 november
Middagwandeling Elkenrade. Vanuit Elkenrade dalen we af door een monumentale holle weg. Hier kunnen we genieten van
de speciale flora en fauna in de beslotenheid van een dergelijke holle weg. Als we
deze achter ons laten hebben we een wijds
uitzicht over het Zuid Limburgse landschap.
Vertrek 13.00 uur vanaf het IVN home.
Info: 045-5751653 (Stefan)

Wandeling zondag 11 december

Gewone oesterzwam.
Foto Max Bruinooge
Je kunt kijken naar de vorm zoals hol (bekerzwam, morielje), bol (buikzwam, stuif

Middagwandeling Drielandenpunt.
Deze middag lopen we door de bosrijke
omgeving van de Vaalserberg rondom het
Drielandenpunt. Naast een mooie omgeving kunnen we ook zaken uit het verleden
tegenkomen. Het is een punt waar drie
culturen bij elkaar komen.
Vertrek 13.00 uur vanaf het IVN home.
Info: 045-5751653 (Stefan)

Maandag 26 december:
Kerstwandeling
Om 13.00 uur vertrekt weer de traditionele
kerstwandeling. In ons volgend informatieblad meer informatie daarover.

Inventariseren met het Garmin GPS
systeem.
De inventarisatiegroep heeft de beschikking gekregen over een nieuw hulpmiddel.
Hiermee kan nauwkeurig de vindplaats van
een plant of van een vogelnest aangegeven
worden. Deze gegevens zijn voor belang
voor overheden en natuurorganisaties om
bij te kunnen houden hoe de biodiversiteit
zich ontwikkeld. Voor buitenstaanders
worden de gegevens afgeschermd en zijn
ze alleen te zien in kilometerblokken, zodat
verstoring vermeden wordt.

Nu de overheid steeds minder geld uitgeeft
aan natuurgebieden wordt het hoog tijd om
de kleinste stukjes groen zo natuurlijk mogelijk in te richten. De natuur kan dit dan
als “stapsteen” gebruiken om zich te verplaatsen of om te overleven. Vaak zij tuinen nog maar de enige toevluchtsoord voor
zoogdieren, vogels en andere dieren.
Veel tuintrends staan haaks op de behoeften van dieren. Bijvoorbeeld als steen, beton en asfalt het winnen van plantenborder
en grasveld. Of als de schutting de plek
inneemt van heesterhagen en groenverzorgers zijn omgeschoold tot stratenmaker.
Wat is nu een tuinreservaat? Dit is een
fijne plek voor planten en dieren. Dit houdt
is dat niet meer dan eenderde verhard is.
Planten, struiken en bomen met vruchten,
noten. Bloemen die insecten, vogels en
vlinders lokken. Natuurlijke vijver of andere was- en drinkgelegenheid. Klimplanten
en struiken met doornen tegen de gevel.
Natuurlijke beschutting en omheining waar
egels onderdoor kunnen. Geen chemie in
de tuin! Er wordt niet gesnoeid in de
broedtijd (15 maart/15 juli, of zolang er
nesten zijn). Er is een composthoop, rommelhoekjes, takkenrillen en/of hopen.
Nestkastjes of verblijfplaatsen voor vogels,
zoogdieren en insecten.
Voor meer informatie kunt u altijd contact
met ons opnemen of kijk eens op
www.tuinresevaten.nl.
Help de dieren en planten: Stop het Stenen
Tijdperk !!
Alexander Timmers

Website verder uitgebreid.

Foto Ad Schaaf: Sedumbriliant

Wat en waarom tuinreservaten.
Tuinreservaten zijn groene paradijsjes.
Geen kaal terras vol met stenen of kunstgras, maar een levendige oase waar mens
en dier gelukkiger van worden. De totale
oppervlakte van de 5 miljoen Nederlandse
tuinen is respectabel.

Op de website is een pagina toegevoegd
over de twee soorten lisdodde bij de Weltervijver geschreven door Jos Pluijmen.
Zeer binnen kort wordt de vogeldatabase
uitgebreid.
Dus er is weer wat voortgang.
Eventueel weetjes over de natuur in de
omgeving van Heerlen zijn altijd welkom.
Email: a.schaaf@home.nl
www.ivnheerlen.nl

