Heerlen adopteert de iepenpage.
Op 28 mei 2013 heeft het college van B&W besloten de
iepenpage te adopteren. Daarmee is de lobby van het IVN
afdeling Heerlen als succesvol aan te merken. De afdeling is
al enkele jaren bezig met het promoten van de iepenpage, de
zeldzame vlinder waarvan alleen populaties in Heerlen voorkomen.
De gemeente schrijft in haar persbericht: “We zijn er trots op
en zien het als onze plicht deze vlindersoort te behouden. Een
programma van maatregelen moet daarvoor gaan zorgen”.
In dat programma werken de gemeente, de Vlinderstichting,
Natuurmonumenten, het Natuur Historisch Genootschap Kring
Heerlen, en de IVN afdelingen Heerlen en Hoensbroek samen.
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Activiteiten
Vleermuisweekend: 7 t/m 9 juni
Tijdens dit weekend zijn er een
aantal activiteiten om de vleermuis
onder de aandacht te brengen.
Info: 045-5712609 (Alexander
Vrijdag 7 juni: Wie kijkt er met
zijn oren?
Lezing over de vleermuis. Tijdens
de lezing ervaar je alles over het
bijzondere leven van de in Limburg
voorkomende vleermuizen. Geen
enge verhalen maar een kijkje naar
het leven van de vleermuis door
de seizoenen. Na afloop heb je
geen angst meer, deze heeft plaats
gemaakt voor bewondering van
deze fladderaars van de nacht.
Aanvang 19.30 uur, IVN Home.
Vooraf gaande aan de lezing kan
men een mini tentoonstelling
bekijken over de vleermuis.
Hier kan men alles zien over de
vleermuis: welke soorten komen
in onze omgeving voor, wat eten
ze, hoe slapen ze, hoe zit het met
de voortplanting, hoe vinden ze
hun weg in het donker, wat voor
landschap hebben ze nodig? Dit
en nog veel meer kan men ervaren
op de tentoonstelling.
Open vanaf 17.00 uur.
Zater- en zondag 8-9 juni
Tentoonstelling vleermuizen.
Ook op zaterdag kan men de
tentoonstelling over vleermuizen
bezoeken. Er zullen ook filmpjes
over vleermuizen te zien zijn.
Ook jonge kinderen zijn welkom;
er zijn leuke kleurplaten en
knutselwerkjes.
Open van 11.00 tot 15.00 uur.

Zaterdag 8 juni:
Vleermuisexcursie.
Deze avond gaan we in de
omgeving van het IVN home met
de batdetector op zoek naar
vleermuizen. We vetrekken om
21.00 uur en zullen ongeveer 1½
uur onderweg zijn.
Dinsdag 25 juni: Vlinderlezing
Heerlen is trots op haar iepenpage
(zie verderop). Vlinderdeskundige
bij uitstel, Marcel Prick, komt deze
avond vertellen over de iepenpage
en over vlinders in het algemeen.
Prachtige foto’s zullen zijn verhaal
illustreren.
IVN Home, 19.30 uur.
Zondag 14 juli:
Zwaluw wandeling
Alles over boeren, huizen en
gieren. Excursie over zwaluwen.
Deze middag maakt u tijdens een
wandeling vanaf ons IVN home
richting Imstenraderbos kennis
met een aantal zwaluwen die in
Heerlen voorkomen. We zullen u
vertellen over de verschillen tussen
de soorten, hoe ze leven, wat ze
ten, hoe ze hun nest maken en
nog veel meer. Vertrek is om 15
uur, we zullen ongeveer 21/2 uur
onderweg zijn,
info: 045-5712609 (Alexander)
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Nieuw op onze website
Onze website is weer verder uitgebreid, met nieuws over de
iepenpage en zijn waardplant de iep. Uitgebreide informatie over
de iepenpage en de fladderiep.
En Heerlen adopteert de Iepenpage. Wat zijn de acties om de
iepenpage te promoten.

Zaterdag 27 juli:
iepenpage zoeken
Op zoek naar de Iepenpage.
Avondwandeling door het Aambos
en een stukje Caumerbeekdal.
We wandelen door de mooie
natuur, midden in het stedelijke
gebied. Maar het is ook een
van de weinige plaatsen waar
de Iepenpage in Nederland nog
voorkomt. Vertrek is om 19.00 uur
aan de Groene Boord ter hoogte
van het kerkhof,
info: 045-5712609 (Alexander)
Voor meer activiteiten ga naar:
www.ivnheerlen.nl/activiteiten.php

