Slechtvalken op APG toren
Ons lid Jo Bindels berichtte ons dat het goed gaat met de
slechtvalken op de APG (vroeger ABP) toren in Heerlen. Hij
stuurde ons de volgende foto’s:

Drie jonge slechtvalken geringd in
mei.

Een volwassen slechtvalk hoog in
de toren van het APG.

Werkgroep ROM
wordt werkgroep leefomgeving.
Al tijden heet onze werkgroep ROM: werkgroep Ruimtelijke
Ordening en Milieu. Deze naam stamt duidelijk nog uit de tijd
dat mevr. de Hoon namens het IVN mocht deelnemen aan de
vergaderingen van de raadscommissie Ruimtelijke Ordening
en Milieu van de gemeente Heerlen (tot 1-1-1982). Nu weet
nauwelijks meer iemand wat ROM betekent.
Op onze website staat nu de volgende tekst:
“Deze werkgroep houdt de ontwikkelingen op het terrein van de
leefomgeving binnen de grenzen van de oude gemeente Heerlen
in de gaten. IVN Hoensbroek doet dat binnen de grenzen van
de oude gemeente Hoensbroek. Samen overleggen we 3 à
4 keer per jaar met de gemeente Heerlen in het zogenaamde
Platformoverleg. Wethouder en ambtenaren van de gemeente
praten dan met de Heerlense natuur en milieu organisaties over
nieuwe ontwikkelingen in Heerlen. Vroeger hadden we de deftige
naam: werkgroep ROM (ruimtelijke Ordening en Milieu).
We worden op de hoogte gesteld van alle nieuwe ontwikkelingen
in Heerlen, zoals het Groenbeleidsplan, de Bomennota, grote
bouwplannen en plannen zoals het project zichtbaar maken

Activiteiten
Vrijdag 20 september:
Lezing over de egel.
Wie scharrelt daar in de tuin?
Tijdens deze lezing ervaart u hoe
de egel leeft, hoe we hem kunnen
helpen en welke problemen dit
leuke beestje tegenkomt. Ook
zullen we u vertellen op welke
wijze u de tuin egelvriendelijk kunt
maken.
Aanvang 19.30 uur in ons Home,
info: 045-5712609 (Alexander)
Zondag 29 september:
Burlen in Limburg.
Om van het burlen van de
edelherten te kunnen genieten
hoeft men niet naar de Veluwe of
de Oostvaardersplassen. Ook in de
Weerterbossen zit een kleine groep
edelherten. En in de herfst is de
bronst met het prachtige burlen en
de strijd om de vrouwelijke herten
een fantastisch schouwspel. Er
kunnen maximaal 20 personen
mee, dus van te voren aanmelden:
uiterlijk zaterdag 22 september.
Vertrek is om 16.00 uur
(carpoolen), info en aanmelden:
045-5712609 (Alexander)
Zaterdag 5 oktober:
Middagwandeling Terworm.
Al meer dan 10 jaar geleden
is men begonnen met het
ontwikkelen van het gebied
rondom kasteel Terworm. Er zijn
diverse recreatieve voorzieningen
aangelegd. Maar ook is er een
voortdurende natuurontwikkeling.
Samen met de vele historische
gebouwen is het een heel mooi
natuurgebied geworden dat tegen

Caumerbeek. Dat geeft ons de kans vroegtijdig te reageren. Soms
heeft dat effect, soms volgt er toch een andere afweging.
Maar we zijn niet alleen bezig de nieuwe ontwikkelingen te volgen.
We komen ook zelf met plannen. Zo heeft onlangs de gemeente
Heerlen op ons voorstel de iepenpage geadopteerd. De gemeente
gaat nu samen met Natuurmonumenten en de Vlinderstichting
extra maatregelen nemen om het leefgebied van de iepenpage te
versterken. Deze vlinder komt vrijwel alleen in Heerlen voor. Wij als
IVN gaan zorgen voor de voorlichting middels folders en informatie
avonden. Ook op onze website besteden we veel aandacht aan
de iepenpage.
De werkgroep vergadert elke maand.
De agenda bestaat altijd uit twee delen:
* Bespreken van onze activiteitenplannen, zoals bijvoorbeeld de
iepenpage: welke activiteiten plannen, wie doet wat, enz.
* Informatie over ontwikkelingen in de beekdalen en bij de grote
groenverbindingszones; elk lid van de werkgroep houdt een
bepaald gebied in de gaten; de informatie kan leiden tot actie
richting gemeente of waterschap;
De vergaderingen worden gehouden in ons IVN Home aan de
Gallusstraat 1 en zijn toegankelijk voor iedereen. We starten om
20.00 uur en sluiten altijd uiterlijk om 22.00 uur.”
De volgende vergadering van de werkgroep is maandag
2 november .

het centrum van Heerlen aanligt.
Vertrek is om 14.00 uur
vanaf de parkeerplaats van het
Motel van der Valk,
info: 045-5424564
(Petra)
Donderdag 26 december:
Kerstwandeling.
De traditionele en gezellige
wandeling op 2e kerstdag. In de
omgeving van ons home lopen we
door de toch wel mooie natuur,
eigenlijk midden in de stedelijke
omgeving. Na afloop trakteren we
op een lekkere kop erwtensoep en
blijven we nog even napraten over
het afgelopen jaar.
Ook niet wandelaars zijn welkom
vanaf 15.00 uur.
Vertrek 13.00 uur vanaf het IVN
home,
info: 045-5712609 (Alexander)

Vogelcursus Vogelwacht Limburg
i.s.m. IVN Heerlen.
Hebt u of zijn er in uw omgeving mensen die belangstelling
hebben en hun kennis over vogels willen verbreden, dan is dit de
mogelijkheid om in te stappen. Enige veld-ervaring is wel vereist.
De cursus bestaat uit 7 thema-avonden in het IVN Home en
7 excursies, op een woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur
en de excursies de daaropvolgende zondag, die ca. 3 tot 4 uur
duren.
De te behandelen items en onderwerpen tijdens de themaavonden worden in onderling overleg bepaald, en er is veel
aandacht voor geluiden en wat je in het biotoop kunt verwachten.
Er zullen mogelijk ook een aantal lezingen bijzitten
De kosten verbonden aan deze
cursus zijn: € 35,00.
Leden van de Vogelwacht
Limburg betalen € 25,00,
beide exclusief reiskosten.
Info: 046-4750030 (Henk
Schoonbrood, cursusleider) of
045-5218801 (Ad Schaaf)

Voor meer activiteiten ga naar:
www.ivnheerlen.nl/activiteiten/

