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Secretariaat:  
N. Rompelberg 
Dorpstraat 1, 6438JS, Oirsbeek 
Telefoon: 06 21494752 
Email: secretaris@ivnschinnen.nl 

  
 

 

Van de voorzitter 

Het IVN is onmisbaar als de natuur je lief is! 

Een duurzame samenleving, mooie natuur, een leefbaar en gezond milieu en het natuurlijke 

landschap vragen aandacht, inzet en betrokkenheid van iedereen!  

Daarom is het noodzakelijk dat groene organisaties samen meer dan ooit er werk van maken om 

jong en oud bewust te maken van de waarde van een gezonde en mooie leefomgeving!  

Het bestuur van IVN Schinnen maakt serieus werk van educatie en vorming en is ook 

daadwerkelijk actief zichtbaar werkzaam in natuur en landschap. 

Samenwerken, open staan voor nieuwe uitdagingen en gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen 

voor onze vereniging zijn belangrijke uitgangspunten naar de toekomst. 

Dré Kuijpers 

 

 

 
 

 
De Natuurwergroep pauzeert op de 
Beukenberg. 

 
Werkdag in teken van toekomstige bewoners. 
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Bestuur. 

Het bestuur is 8 maal bij elkaar gekomen en er is in maart een Algemene Ledenvergadering en een 

extra ledenvergadering in september. Begin april is Jan Heijmans, de secretaris/ penningmeester, 

overleden en is er een groot gat ontstaan in de bestuurssamenstelling. Er is veel werk verzet om de 

continuïteit en uit te voeren taken van de afdeling te borgen. Dit gold de secretaris taken, de 

financiële en bank zaken en leden administratie. De voorzitter heeft de financiële zaken over 

genomen en de ledenadministratie werd door Ank van de Berg overgenomen. Ook is er hulp 

gekomen van Marly en Harrie Beurskens wat betreft computer zaken en PR. In de loop van het jaar 

zijn vacatures geplaatst voor penningmeester en secretaris. Er zijn kandidaten gekomen voor beide 

functies en op de extra Algemene ledenvergadering in september is Maurice Offermanns benoemd 

als penningmeester en Nico Rompelberg tot secretaris en was bestuur weer compleet. De 

Ledenadministratie is ook door de secretaris overgenomen. In kwartaal twee is er een dagelijks 

bestuur overleg opgestart. Dit om de korte termijn zaken af te handelen en als voorbereiding op de 

bestuursvergaderingen. Besluiten worden in bestuursoverleg genomen. Verder is een actie en 

besluitenlijst ingevoerd. De afdeling had op het einde van het jaar 81 landelijke leden en 78 lokale 

leden, donateurs en huisgenoot leden. Verder zijn er ruim 60 vrijwilligers actief in bestuur en de 

werkgroepen. Nico Rompelberg secretaris. 

Verenigingslokaal. 

In 2022 was het verenigingslokaal op 60 dagen in gebruik .Onze afdeling gebruikte het lokaal zelf 

37 keer. Daarnaast werd de ruimte 19 maal gebruikt door externen. IVN-Limburg heeft ook van het 

lokaal gebruik gemaakt voor het geven van informatie over biodiversiteit.Door leden van onze 

afdeling werd 3 keer een cursus verzorgd in het lokaal.In 3 gevallen werd de ruimte meer dan een 

keer per dag gebruikt. John van Heur. 
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Werkgroep kerkuilen. 

Nestkasten van de kerkuilen  gecontroleerd hebben met een catastrofale uitslag. Voor corona 

hadden we nog ± 40 jongen uilen. Na alle uilen kasten in Mei -Juni te hebben gecontroleerd hadden 

we een broedgeval gevonden van de 27 locaties met 4 levende jongen, dit doorgegeven aan de 

provinciaal coördinator. Omdat in de hele provincie het zelfde beeld te zien was werden we 

gevraagd om in Augustus September nog een keer te controleren misschien dat de uilen dit jaar 

laat waren met broeden dit is uitgevoerd met het volgende resultaat. Geen enkel broedsel en de 

vier jongen van de eerste controle lagen allen vier dood in de nestkast. Wat hiervan de oorzaak was 

kan men niet verklaren , omdat de oude uilen wel op de meeste plaatsen  aanwezig waren. Dus dit 

jaar geen enkele jongen kerkuil. We gaan er maar van uit dat dit jaar een slecht muizenjaar was , 

zodat de kerkuilen te weinig voedsel ter beschikking hadden om jongen groot te brengen en 

daardoor niet aan broeden toe zijn gekomen hopelijk wordt 2023 een beter kerkuilen jaar. 

Coördinator kerkuilen werkgroep Bruls Wiel.  

 

PR Commissie. 

De PR-commissie is medio 2021 van start gegaan en draagt sindsdien zorg voor de website, de 

Nieuwsbrief en Facebook. Met het overlijden van Jan Heijmans verloor de PR-commissie haar 

coördinator. Nico Rompelberg is sinds eind 2022 de schakel tussen het bestuur en de PR-

commissie. In 2022 is volgens planning elke maand de Nieuwsbrief verzonden naar de leden en 

belangstellenden, in het totaal ± 280 mail-adressen. De website wordt regelmatig geactualiseerd en 

voorzien van alle activiteiten. Op Facebook worden gemiddeld 2 x per week korte natuurweetjes 

met foto’s of een filmpje geplaatst. De Facebook-pagina van IVN Beekdaelen-Schinnen heeft eind 

2022 194 ‘vrienden’ en 50 ‘volgers’. Sinds medio 2022 werkt de landelijke ICT-afdeling van IVN 

hard aan een nieuwe website. Ook onze webbeheerder heeft al veel tijd en moeite gestoken in het 

‘bouwen’ aan de afdelingswebsite. 

In 2023 zal vooral veel aandacht uitgaan naar het verder vormgeven en invullen van de nieuwe 

website. Ook willen we de Nieuwsbrief actueler maken. De terugblikken van een aantal steeds 

terugkerende activiteiten zullen overgeheveld worden naar de website. De vorm en inhoud van 

onze Facebook-pagina blijft in 2023 ongewijzigd. Marly en Harrie. 

 

Werkgroep Evenementen. 

In 2022 werd in het totaal 10 x de Natuurmiddag georganiseerd (i.v.m. Covid 19 niet in januari en 

nooit in december). De Natuurmiddag is steeds de 3de maandagmiddag van de maand. De groep 

vaste medewerkers (5 personen) is ongewijzigd. Opzet is en blijft: starten met de Natuurkalender, 

dan 2 korte presentaties rond een thema en afsluiten met een korte wandeling. In 2022 hebben we 

naast de vaste medewerkers gebruik gemaakt van nog 4 gastsprekers. Deze activiteit kent een 

ruime belangstelling van zowel leden als niet-leden. Verder zijn in 2022 nog drie eveneens 

succesvolle avondactiviteiten geweest: een lezing van Pierre Rietrae over Natuur en muziek, een 

lezing van Lei Nelissen over de Beukenberg en een prachtige natuurfilm over Bomen. 

In 2023 zal de Natuurmiddag op oude voet verder gaan. Verder worden weer drie 

donderdagavonden ingevuld: Een lezing over de Vogeltrek, een film over Bevers en een lezing met 
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als thema “Dode bomen leven”.  Rond het thema “Dode bomen leven” zal tevens een excursie 

worden gepland. Coördinatoren: Marion Biermans i.s.m. Leny Vogels 

 

Verslag kruidenbakken en vlindertuin 2022 

Het in 2014 opgepakte initiatief om een 6-tal bakken te plaatsen in de gemeente met 

“plukkruiden” is ook in 2022 door een kleine werkgroep doorgezet, omdat er nog voldoende 

interesse bestaat om hier gebruik van te maken. Tevens heeft IVN-Schinnen het toen ook in het 

kader van het “jaar van de vlinder” ingerichte grasveldje in de Grachtstraat in Oirsbeek als 

“vlindertuin” weer goed aangepakt en opnieuw aangeplant! Het project had indertijd een 

voorlopige tijdsduur van drie jaren, met als doelstelling sociaal engagement van buurt en inwoners 

tot stand te brengen. Naast het contact van mensen is het ook een leerzame activiteit, omdat jong 

en oud een aantal kruiden leert kennen en deze ook gaat gebruiken. Als laagdrempelig project is 

het uitnodigend voor iedereen! 

Dit jaar, dus 2022, is de vlindertuin in het kader van NL/Doet in maart door vrijwilligers van IVN weer 

eens goed omgespit en voorzien van planten die uiteraard bijzonder geschikt zijn voor vlinders. Ook 

de kruidenbakken zijn weer mooi bijgevuld met salie, munt, oregano, tijm en citroentijm, bonenkruid, 

rozemarijn, en ook peterselie. Dré Kuijpers. 

 
 

Kruidenbak Vlindertuin Oirsbeek 
 

Campingwandelingen de Botkoel. 

Campingseizoen 2022 werden speciaal voor de campinggasten van camping De Botkoel te Puth op 

de woensdagen 18 natuurexcursies georganiseerd. Tijdens een veelheid van gevarieerde routes 

maakten 100 deelnemers, afkomstig uit het hele land,  kennis met de schitterende natuur in onze 

omgeving. De afstanden lagen tussen de 7 en 10 km.  De thema’s die aan bod kwamen waren 

divers. Om een greep daaruit te noemen: het ontstaan van ons Limburgs landschap; het 

Geleenbeekdal; hollewegen, dassen; vliegende herten;  kruisen en kapellen; vergeten groenten; 

ons mijnverleden; de legende van de Bokkerijders; de steenkring en de nomaden; de 

Bandkeramiekers, enz.  Een steevast hoogtepunt van de excursies waren steeds de bezoeken aan 

de IVN-homes van de afdelingen Schinnen, Spaubeek en Munstergeleen met zijn unieke heemtuin. 

Ook werd de Beukenberg te Oirsbeek aangedaan evenals het atelier en schitterende beeldentuin 

van Marietje van der Linden-Mazel en haar zoon Remie van der Linden te Vogelzang Puth. Een 
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speciaal woord van dank gaat uit aan de IVN érs: Dré Kuijpers; Hub Mulders; Lei Nelissen; Martien 

van Wezel en Herman Winkelhorst en voornoemde Marietje van der Linden-Mazel, edelsmidse, en 

haar zoon Remi van der Linden, beeldhouwer, voor hun boeiende verhalen en uitleg op de diverse 

locaties tevens pauzeplekken. Jan Voncken. 

 

Zomeravondwandelingen 2022. 

Ook werden in 2022 weer een viertal zomeravondwandelingen georganiseerd voor leden en niet 

leden. Dit maal werd er telkens vanuit ons IVN lokaal gewandeld resp. naar de Heemtuin te 

Munstergeleen; het gehucht Thull te Schinnen; de Beukenberg te Oirsbeek en het gehucht Oude 

Kerk te Spaubeek. In totaal namen 50 personen deel aan deze zomeravondwandelingen. Jan 

Voncken. 

 

Campingwandelingen Natuurcamping Hoeve Krekelberg. 

Ook dit jaar verzorgde  Wiel Bruls en Leny  Vogels van het Ivn een aantal boerderijwandelingen 

voor Natuurcamping Hoeve Krekelberg. De wandeling gaat door het Thullergebied . Er wordt 

stilgestaan bij de natuur en cultuur. Gemiddeld lopen 20 gasten mee. Leny Vogels. 

 

Werkgroep nestkastjes. 

De werkgroep nestkastjes heeft tot taak: het maken van de kastjes en ook in Schinnen Beekdaelen 

deze kastjes te plaatsen, met name mezenkastjes in het kader van de eikenprocessierups. 

In de afgelopen jaren zijn er zo’n 75 kastjes geplaatst. De productie van kastjes is ook bedoeld om 

deze te verkopen aan leden en niet-leden. 

In het jaar 2022 zijn er geen nieuwe kastjes gemaakt omdat door de coronajaren er weinig 

momenten waren om kastjes te verkopen en de voorraad voldoende was om hier en daar kastjes 

“in het veld” te vervangen en ook bij te plaatsen!  

De werkgroep bestaat uit twee soorten vrijwilligers, te weten: timmeraars ofmakers en 

veldcontroleurs. 

De makers/timmeraars werken meestal één of twee avonden om de bouwpakketten in elkaar te 

zetten. Wellicht kunnen er in de komende jaren ook andere soorten kastjes gemaakt worden! 

In het jaar 2022 zijn de veldcontroleurs (6 vrijwilligers!) op twee vrijdagen in november aan het werk 

geweest. De controle had als resultaat dat de meeste kastjes één/tweemaal bewoond zijn. Dus het 

is zinvol om hier mee door te gaan. Dré Kuijpers 

 

Natuurwerkgroep . 

 

Het jaar 2022, de periode na de beperkende jaren van COVID 2019, was een jaar, waarin we de 
uitgestelde en voorgenomen activiteiten met 20 enthousiaste vrijwilligers konden uitvoeren. Met 
dank aan het voorbereidende werk dat voorzitter Dré Kuipers en coördinator Jan Rusman in het jaar 
2022 hebben verricht, heeft de werkgroep de werkzaamheden als voorheen kunnen continueren. 
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De activiteiten in dit kalenderjaar bestonden uit: 
 Het maken van trappen met een leuning van accasiahout in de graften van de heuvelachtige 

omgeving van Schinnen en de Beukenberg. 
 Het knotten van wilgen en het bestrijden van de voortwoekerende Berenklauw in de 

beekdalen van de Geleenbeek. 
 Het aanplanten en onderhouden van het landschapselement Beukenberg in samenwerking 

met gemeente, bodemzorg en natuurorganisaties. 
 Het voorbereiden en organiseren van natuurlessen van Basisschool De Sprong uit 

Oirsbeek.  
 Beplanting realiseren rondom Kruisen en Kapellen. 
 Restaureren van “ Bijenhotels” in de beekdalen van Schinnen. 
 Het plaatsen van banken beneden en bovenop de Beukenberg en bij het natuurgebied “De 

Kakkert” , ter herinnering aan speciale personen en gebeurtenissen. 
 

Wim Hoogland en Paul Bouwman, coördinatoren Natuurwerkgroep . 

 

  
Foto's Wim Hoogland Wolfhagen 
 

Verslag werkgroep Padden. 

 

Na het opschonen van de paddenafzettingen in ’t Laantje, waarbij ook het afval is verzameld wat 

daar door het publiek achter werd gelaten of uit de auto gegooid, was de Mulderplas aan de beurt. 

Ook daar is de paddenafzetting opgeschoond en is het zwerfvuil verzameld en meegenomen. Nu is 

het netjes en kunnen de padden de oversteek maken naar hun paaigebied. Nu vaste afzettingen 

worden gebruikt, is het niet mogelijk om het aantal padden te tellen. Wij gaan ervan uit dat circa 

2.000 padden de oversteek wagen. Een aantal vrijwilligers is 's avonds gaan kijken of er geen 

padden waren overreden door de veel te hard rijdende auto’s. Op een enkele na zijn geen 

overreden padden aangetroffen. Tekst van Jan Heijmans.  
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Werkgroep Wegkruisen. 
 
De werkgroep wegkruisen bestaat sinds 2018. De werkgroep 
zorgt met name voor het aanzien van de wegkruisen en haar 
omgeving, die behoren tot het cultuur erfgoed van onze 
gemeente. De werkgroep beheert in totaal 38 wegkruisen in 
de voormalige gemeente Schinnen met haar 6 kerkdorpen. 
Ook in 2022 zijn diverse onderhoudsrondes gedaan om de 
kruisen te controleren en zo nodig op te knappen. Het 
onderhoud varieert van wat kleine bestratingsreparaties, 
onderhoud/verven van kruisen, aanplantingen 
vernieuwen/hersteld en onkruidverwijdering: dit alles opdat 
de kruisen er netjes bij blijven staan. Gelukkig zijn er ook nog 
attente omwonenden die omzien naar het wel en wee van de 
kruisen. De werkgroep bestaat uit Loek Brouwers, Henk 
Dekkers, Dre Kuijpers, Frank Ladeur en Piet Worms 
(coördinator) 
 

 
 

 
 

Flora en Fauna strook Weide Park Allee Amstenrade 

 

Het oorspronkelijke plan 2018 was Bijen en Vlinder strook. De kinderen van groep 7 van 
basisschool de Verrekijker hebben de berm tussen voetpad en gaasafzetting langs het Weidepark 
ingezaaid.Het zaadmengsel bevat 40 soorten inheemse bloemen. Het doel van deze actie was om 
met name wilde bijen en vlinders een plek te geven waar ze nectar en stuifmeel kunnen 
verzamelen. Het in stand houden van een bloemrijke berm vergt de nodige aandacht.                                       
Nu vier jaar later dreigt verruiging toe te slaan. Er groeien grassoorten die dusdanig woekeren dat 
de gewenste bloemen niet kunnen overleven. De ene plantensoort doet het beter dan de andere: Er 
zijn nog ongeveer 25 ingezaaide soorten over. Met de gemeente Beekdaelen en Attender groen is 
een gefaseerd maaibeleid besproken. Hiermee wordt voorkomen dat op de verkeerde momenten 
de hele berm wordt plat gemaaid met desastreuze gevolgen voor de vlinders (en rupsen) en de 
wilde bijen. Ook proberen we zo de grasgroei te beperken.Het is in de afgelopen vier jaar gebleken 
dat de wilde bijen en vlinders het Weide park weten te vinden. Zowel algemene als zeldzame tot 
zeer zeldzame soorten zijn waargenomen. Ook een 15-tal Rode lijst soorten wilde bijen waarvoor 
we samen een verantwoordelijkheid dragen om ze een kans te geven om te over 
leven.Tweelobbige wolbij lijkt zich blijvend te vestigen (van de vier jaar drie jaar waargenomen. Ook 
in 2022. Deze soort staat niet op de Rode lijst bijen omdat ze “uitgestorven” zijn in Nederland! Zeer 
bijzondere nieuwe soorten waargenomen het afgelopen jaar: De Rode maskerbij en nog 2 zeer 
zeldzame zweefvliegjes: hett Gevlelkt kalkkrieltje en het Geelband krieltje. Alle waarnemingen zijn 
te bekijken op waarneming.nl. Een account  aanmaken is gratis en geeft geen verplichtingen.  

 

Insecten Weidepark Allee  

Herman Winkelhorst volgt al vanaf het begin 
de ontwikkelingen in dit gebied. Als echte 
insectenkenner heeft hij hier al de nodige 
bijzondere soorten waargenomen. De 11 
bijensoorten staan allen op de Rode Lijst.  

De Slangenkruid bij, rode lijst soort, foto 
Herman Winkelhorst 
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Programma van de Activiteiten IVN Beekdaelen - Schinnen in 2022 

 

Datum Dag Omschrijving Plaats Tijdstip 

20-01 Donderdag Natuurwerkdag NWG Schinnen 10 - 15 

13-02 Zondag Wandeling rondom Klimmen, ca. 8 km, vertrek 

9.00 uur vanaf IVN-lokaal 

Klimmen 9 - 14 

17-02 Donderdag Natuurwerkdag NWG Schinnen 10 - 15 

21-02 Maandag Natuurmiddag Schinnen 14 -16 

24-02 Donderdag Bestuur Schinnen 19.30 - 

11-03 Vrijdag Activiteit in het kader van NL Doet Extern 10 - 14 

13-03 Zondag Wandeling domein Pietersheim bij Lanaken, 8 

km, vertrek 9.00 uur vanaf IVN-lokaal 

Lanaken 9 - 14 

17-03 Donderdag Natuurwerkdag NWG Schinnen 10 - 15 

21-03 Maandag Natuurmiddag Schinnen 14 - 16 

31-03 Donderdag Jaarvergadering Schinnen 19.30 - 

11-04 Maandag Natuurmiddag   Schinnen 14 - 16 

14-04 Donderdag Bestuur Schinnen 19.30 - 

21-04 Donderdag Natuurwerkdag NWG Schinnen 10 - 15 

24-04 Zondag Wandeling ENCI-groeve Maastricht, 9 km, vertrek 

9.00 uur vanaf IVN-lokaal 

Maastricht 9 = 14 

28-04 Donderdag Lezing (klassiek/natuur) door Pierre Rietra Schinnen 19.30 - 

12-05 Donderdag Bestuur Schinnen 19.30 - 

16-05 Maandag Natuurmiddag Schinnen 14 - 16 

19-05 Donderdag Natuurwerkdag NWG Schinnen 10 -15 

22-05 Zondag Excursie Plombieres,  vertrek 9.15 uur vanaf IVN-

lokaal 

Plombieres 09.15 - 



9 
 

Datum Dag Omschrijving Plaats Tijdstip 

01-06 Woensdag Avondwandeling Heemtuin IVN-Munstergeleen, 8 

km, vertrek 18.30 uur vanaf IVN-lokaal 

Munstergeleen 18.30 -21 

08-06 Woensdag Avondwandeling Thull, 7 km, vertrek 18.30 uur 

vanaf IVN-lokaal 

Schinnen 18.30-21 

09-06 Donderdag Bestuur Schinnen 19.30 - 

12-06 Zondag Wandeling natuurgebied Koumerberg bij 

Hoensbroek, 7/10 km, vertrek 9.00 uur vanaf IVN-

lokaal 

Hoensbroek 9 - 14 

15-06 Woensdag Avondwandeling Beukenberg Oirsbeek, 8 km, 

vertrek 18.30 uur vanaf IVN-lokaal 

Oirsbeek 18.30 - 21 

16-06 Donderdag Natuurwerkdag NWG Schinnen 10 - 15 

20-06 Maandag Natuurmiddag Schinnen 14-16 

22-06 Woensdag Avondwandeling Oude Kerk Spaubeek, 8 km, 

vertrek 18.30 uur vanaf IVN-lokaal 

Spaubeek 18.30 - 21 

30-06 Donderdag Lezing door Lei Nelissen (Beukenberg) Schinnen 19.30 - 

18-07 Maandag Natuurmiddag Schinnen 14 - 16 

21-07 Donderdag Natuurwerkdag NWG Schinnen 10 - 15 

11-08 Donderdag Bestuur Schinnen 19.30 - 

15-08 Maandag Natuurmiddag Schinnen 14 - 16 

18-08 Donderdag Natuurwerkdag NWG Schinnen 10 - 15 

21-08 Zondag Wandeling Mechelse Heide Maasmechelen, 5,5 

km, vertrek 9.00 uur vanaf IVN-lokaal 

Maasmechelen 9 - 14 

01-09 Woensdag Extra Algemene Ledenvergadering ivm 

benoeming nieuwe secretaris en Penningmeester 

Schinnen 19.30- 

08-09 Donderdag Bestuur Schinnen 19.30 - 

15-09 Donderdag Natuurwerkdag NWG Schinnen 10 - 15 

19-09 Maandag Natuurmiddag Schinnen 14 - 16 
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Datum Dag Omschrijving Plaats Tijdstip 

29-09 Donderdag Lezing over bomen Schinnen 19.30 - 

09-10 Zondag Wandeling rond Jabeek/Bingelrade, 10 km, 

vertrek  9.00 uur vanaf IVN-lokaal 

Jabeek 9 - 14 

13-10 Donderdag Bestuur Schinnen 19.30 - 

17-10 Maandag Natuurmiddag Schinnen 14 - 16 

20-10 Donderdag Natuurwerkdag NWG Schinnen 10 - 15 

10-11 Donderdag Bestuur Schinnen 19.30 - 

13-11 Zondag Wandeling rond Swalmen, 8 km, vertrek 9.00 uur 

vanaf IVN-lokaal 

Swalmen 9 - 14 

17-11 Donderdag Natuurwerkdag NWG Schinnen 10 - 15 

21-11 Maandag Natuurmiddag Schinnen 14 - 16 

08-12 Donderdag Bestuur Schinnen 19.30 - 

15-12 Donderdag Natuurwerkdag NWG Schinnen 10 - 15 

18-12 Zondag Kerst in – Kerst uit Schinnen 11 - 13 

 

 

 

 

 


