Woensdag 18 en donderdag 19 juni:
zoektocht naar de Iepenpage
De Vlinderstichting gaat dit jaar de Iepenpage grondig in kaart
brengen in zuidelijk Limburg. Vorig jaar hebben we het aantal
vindplaatsen in Heerlen van 2 naar minstens 15 kunnen brengen.
Met de ontdekking van deze vlinder in de Achterhoek en de
aanwezigheid bij Savelsbos, St Pietersberg en Landgraaf kan
het haast niet anders dat deze soort zich nog in een gordel over
Limburg heeft verspreid. De bijeenkomst vindt plaats bij Van der
Valk in Heerlen en start om 20.00 uur (na de WK wedstrijd van
Ned.) en eindigt rond 21.30 uur. Kars Veling zal de toelichting
verzorgen.
Op 19 juni zullen we om
9.30 verzamelen bij de
parkeerplaats bij Van der Valk
(Terworm) om hier de bekende
plek te onderzoeken op de
aanwezigheid en het gedrag
van de Iepenpage. Vervolgens
zullen we enkele plekken in
Heerlen bezoeken als referentie
(met en zonder Iepenpage).

IVN Home:
bijenhotel
Enkele jaren terug heeft
er een ernstig ongeluk
plaatsgevonden vlak bij ons
IVN Home. Daarbij is niet alleen
het gebouw beschadigd, maar
is ook het bijenhotel dat er
stond volledig vernield.
De donderdaggroep heeft nu
een nieuw bijenhotel gebouwd
(zie foto). De naam is wat
misleidend, want het hotel
is niet alleen bedoeld voor
solitaire bijen, maar ook voor
wespen, hommels en allerlei
andere insecten.

Activiteiten
Zaterdag 21 juni: Jeugdmiddag
rondom de Weltervijver
Deze middag gaan we met de
jeugd op wateronderzoek uit.
Wat leeft er zoal in en rondom
het water van de Weltervijver
en de Geleenbeek. Dit gaan de
kinderen van 6 t/m 12 jaar zelf
uitvinden. We starten in het IVN
home met een korte film en dan
gaan we gewapend met allerlei
onderzoekspullen richting Welten.
Aanmelden voor 15 juni, er zijn
geen kosten aan verbonden.
Aanvang 14.00 uur, info en
aanmelden: 045-5712609
(Alexander)
Zaterdag 12 juli: Excursie
Terworm met speciale
aandacht voor de Iepenpage
In 2011 werd de Iepenpage
ontdekt in het lindenlaantje van
Motel van der Valk naar kasteel
Terworm. Hopelijk is het mooi
weer en komen de Iepenpages op
de lindenbloesem af om zich te
laten bewonderen. In ieder geval
zullen we een wandeling over het
landgoed Terworm maken.
Vertrek: 10.00 uur vanaf de
parkeerplaats bij Motel van der
Valk. Einde rond 15.00 uur.
Deze wandeling wordt
georganiseerd door het
Natuurhistorisch Genootschap
en staat onder leiding van John
Adams.

Camerbeek omgeleid naar heringerichte droomvijver kasteel
Hoensbroek

Caumerbeek weer zichtbaar
De gemeente Heerlen is al enkele jaren bezig met het opnieuw
zichtbaar maken van de Caumerbeek, een project dat in
2015 voltooid moet zijn. Het is een samenwerkingsproject
met het Waterschap Roer en Overmaas. Beide partijen
werken samen met als doel een betere waterkwaliteit in de
Caumerbeek en Geleenbeek en een verbeterde werking van
de rioolwaterzuivering. De bedoeling is dat het Caumerbeekdal
over een lengte van acht kilometer (van Palemig tot aan de
Geleenbeek) zijn natuurlijke waterloop terug krijgt.
Vanaf augustus 2013 is er gewerkt aan het stuk tussen de
Terhoevenderweg en de Renemigstraat en vervolgens aan het
stuk tussen de Rennemigstraat en de Huisbergerstraat. De beek
is weer zichtbaar gemaakt, er zijn waterbuffers aangelegd en een
fiets en wandelpad.
Vanaf eind maart 2014 wordt de Caumerbeek tussen de
Huisbergstraat en de Meezenbroekerweg weer zichtbaar
gemaakt. Ook wordt de regenwaterbuffer Palemig vergroot.
Tevens wordt er ook daar een nieuw fiets- en wandelpad
aangelegd. (bron: gemeente Heerlen).
Binnen het IVN Heerlen praten we er momenteel over of we
de ontwikkeling van dit herstelde beekdal de komende jaren
niet intensief zouden moeten gaan volgen: hoe flora en fauna
zich ontwikkelen in dit gebied dat fors op de schop is gegaan.
Daarvoor hebben we wel meer vrijwilligers nodig. Wellicht wilt u
zich aanmelden of kent u mensen die daar interesse in zouden
hebben.
Graag een telefoontje dan naar Jos Zuidgeest 045 5414446

Zondag 13 juli: 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
eten, hoe ze hun nest maken en
nog veel meer. En als het weer en
de vogels meewerken, zullen we
ze ook in actie kunnen zien.
Vertrek is om 15 uur, info: 0455712609 (Alexander)
Zaterdag 26 juli: Aambos
wandeling
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. Aan deze vlinder zullen
we speciale aandacht besteden:
hoe hij leeft, waarom hij zeldzaam
is en wat we in Heerlen doen om
hem te beschermen.
Vertrek is om 19.00 uur aan de
Groene Boord ter hoogte van
het kerkhof, info: 045-5712609
(Alexander)
Zaterdag 23 augustus: Nacht
van de vleermuis
Deze avond zullen we proberen
met de batdetector de normaal
onhoorbaar roepende nachtelijke
fladderaars te vinden. Tevens
wordt onderweg uitleg gegeven
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.
Vertrek is om 20.30 uur,
info: 045-5712609 (Alexander)
Voor meer activiteiten ga naar:
www.ivnheerlen.nl/activiteiten/

