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De IVN-missie: het IVN laat je leren van de natuur en verrijkt daarmee je 
leven. Het laat je nadenken over je gedrag en motiveert je tot milieubewust 
handelen. 
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150 nummers van “Het Goudhaantje” en “Bron 6” gemaakt 
 

U heeft het 150ste nummer van het kwartaalblad van onze IVN-vereniging in 
handen of op uw beeldscherm. Dat is een memorabel feit! 
Nummer 1 werd uitgegeven in augustus 1980, twee A4-tjes getypt en 
gestencild! Nostalgie van de bovenste plank. Maar het doel van die uitgave 
was precies dezelfde als die van de ‘luxe’ kleurenuitgave die u nu onder ogen 
hebt: de leden op de hoogte houden over het wel en wee van onze IVN-
vereniging en informatie bieden over natuur en milieu. 
 

Met jalousie lees  ik in nummer 1 dat het DB toen uit 3 personen bestond en 
er ook nog vijf! bestuursleden waren. Mijn dringende oproep om versterking 
van ons huidige bestuur en de werkgroepen heeft helaas nog geen reacties 
opgeleverd. Kijk vrijblijvend mee in een van onze werkgroepen of bij een 
bestuursvergadering. Via onze website krijgt u al een idee wat er in onze 
afdeling zoal gebeurt.  Help mee om ons IVN te laten voortbestaan! 
 

De excursies uit 1980; 
14 september maaslandschap rond Grevenbicht. 
12 oktober gebied Holtum/Susteren. 
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6 november herfstwandeling door de Rollen, Limbrichter- en Bornerbos. 
Toch fantastisch dat we 52 jaar later nog steeds in deze natuurgebieden 
kunnen wandelen en telkens weer nieuwe dingen ontdekken. 
 

Zorgen over diezelfde natuur zijn er ook nog steeds en zelfs in toenemende 
heftigheid. De klimaatveranderingen zijn zo snel en absurd dat er ons 
letterlijk en figuurlijk het zweet van uitbreekt. Voor het bedwingen van de 
stikstofproblemen zullen we allemaal onze bijdrage moeten leveren. 

 

In september 1986 verscheen “Het Goudhaantje” 
nummer 23 voor het eerst als A5-boekje met een 
groene kaft en een tekening van het kasteel Born 
en de IVN-wachthut “Het Goudhaantje” in het 
Limbrichterbos, gemaakt door Roel de Kleine. Nog 
steeds getypt, maar nu geprint en gesponsord door 
DAF/Volvo. Bij de opening van ons nieuwe home 
“Bron 6” in mei 2000 werd ook de naam aangepast 
in “Bron 6”. Harrie van Sloun ontwierp het nieuwe 
voorblad met de honingraat. Ter gelegenheid van 
ons 50-jarig bestaan werd de uitgave voor het eerst 

in kleur uitgegeven. Ik hoop dat dit blad nog steeds uw interesse heeft om 
over ons IVN geïnformeerd te blijven. 
 

Een speciaal woord van dank aan alle 
IVN’ers die er 150 keer voor hebben 
gezorgd dat dit ledenblad werd gemaakt en 
zeker zo belangrijk, grotendeels kosteloos 
bij u thuis werd bezorgd! (Een “Bron 6” per 
poststuren kost tegenwoordig bijna €2,-! 
Namens al deze ‘werkers' wens ik u heel 
veel leesplezier. 
 

Arno Duwel, voorzitter 
 
 

Mijn boodschap is dat we echt moeten 
beseffen dat wij bij de natuur horen, er 
onderdeel van zijn.’    Jan Terlouw  
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Vandalisme aan onze wachthut 

 
Al van voor de zomervakantie heeft de een of ander het voorzien op onze 
wachthut. Aarzelend is men begonnen met vernielingen aan te brengen, die 
na de vakantie hoe langer hoe erger werden. 
De laatste 2 maanden zijn reeds alle ruiten en ramen gesneuveld, er is zelfs 
geprobeerd om brand te stichten. 
Als bestuur hebben wij gemeend om een aantal mensen te mobiliseren, die 
wat meer toezicht willen houden op ons onderkomen, door in de hut 
aanwezig te zijn of een oogje in het zeil houden rond de wachthut. 
Vier processen-verbaal zijn reeds opgemaakt door de politie, maar van de 
daders ontbreekt elk spoor. 
Het bestuur en de hele afdeling doen een beroep op de leden om zodra u 
vernielingen merkt  deze te willen doorgeven aan de beheerder dhr. F. van 
Beek (tel 52057) en verder misschien aan de politie te Born. 
 
Wachthut “Het Goudhaantje” werd op 27 november 1986 in brand gestoken. 
Het bestuur moest een antwoord vinden op de moeilijke vraag: “Hoe verder 
na 18 jaar Goudhaantje, een begrip voor de IVN’ers en veel mensen uit het 
Land van Swentibold.    Uit Het Goudhaantje nr 24, 
      november 1986  
       
         
  

Steenuilennestkasten  
 

In de vorige “Bron 6” maakten we al 
melding van de bijzondere donatie voor 
onze “werkgroep Steenuiltjes “ 
Kort daarna werden we nogmaals verrast 
door het verzoek van Leo Jacobs, de in 
Oostenrijk wonende broer van Miel 
Jacobs, die zijn verjaardag hier in 
familiekring wilde vieren. 
Het feest werd onder andere  opgeluisterd met een echte steenuilennestkast 
die aan donaties het mooie bedrag van € 136,- heeft opgebracht ten bate van 
de steenuiltjes. 
 

Bijzonder dank daarvoor! Cyrille en Wim van de Steenuilen werkgroep. 
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Kap van monumentale beukenlaan in Limbricht? 

 
Bij toeval werd het IVN-Born 
geïnformeerd over de voorgenomen 
kap van de schitterende rode beuken 
aan de Vredeslaan in Limbricht!  Wie 
deze prachtige laan kent, zal het eens 
zijn met het standpunt van het 
bestuur dat het kappen van 46 stuks 
grotendeels ruim 70 jaar oude 
gezonde bomen anno 2022 
ondenkbaar is. Ondanks de overlast 
die ze ongetwijfeld zullen geven, 
omdat ze verkeerd geplant zijn in te 
smalle trottoirs en de massa gevallen 
bladeren in de herfst. We hebben het 
College en de Raad van Sittard-
Geleen, helaas  op de valreep, 
dringend gevraagd om de plannen te 
heroverwegen. Inmiddels hebben we 
van de gemeente een uitnodiging 

ontvangen voor een toelichting op onze brandbrief. (Wordt vervolgd) 
 
Ga in ieder geval spoedig eens kijken in de Vredeslaan in Limbricht om te 
genieten van deze prachtige rode beukenlaan. Doen!   
 
Nog even doorzagen over bomen 

➢ Oude bomen zijn onvervangbaar. Recent onderzoek van de 

universiteit van Leuven wijst uit dat één oude boom meer positieve 

effecten op de gezondheid van omwonenden heeft dan tien jonge 

bomen. 

➢ Bomen zorgen voor koele plekken, een schonere lucht en maken de 

leefomgeving aangenamer. Wie heeft er deze voorbije zomer niet de 

schaduw opgezocht en de koelte ervaren als je over een weg loopt of 

fietst waar bomen langs staan! Zelfs in de auto voel je gelijk het 

verschil.  
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Rekenles 

 
Als alle aardbewoners rechtop naast elkaar gaan staan passen we, lekker 
tegen elkaar geplakt, met zijn allen in Berlijn. Helaas zo zouden wij niet 
kunnen leven. Daarvoor hebben wij ietsje meer plaats nodig. Graag ook een 
stukje grond waar iets eetbaars op kan groeien. Wanneer ik nu eens alle 
akkerland van de aarde eerlijk zou kunnen verdelen, hoe groot zou ieders 
stukje dan zijn? Zou het genoeg zijn voor ieders behoeften? Als we het 
beschikbare akkerland delen door het aantal mensen op aarde betekent dat, 
dat ieder aanspraak kan maken op +/- 2000 vierkante meter, ongeveer de 
grootte van een 
ijshockeyveld. Zou ik 
daarop gaan verbouwen 
naar ons huidig 
verbruikerspatroon dan 
wordt de helft van mijn 
tuin ingenomen door rijst, 
graan, soja en maïs. Rijst 
als voornaamste 
voedselbron voor de 
mens. Van het graan, de 
soja en de maïs gaat een 
groot gedeelte als voer naar onze nutsdieren. 
Wat komt er zoal in de andere helft van mijn tuin? Graag wat groenten en 
fruit. Planten waar we olie uit kunnen winnen. Natuurlijk aardappelen en 
andere soorten knollen. Voor ons kopje koffie en thee moeten we ook een 
hoekje vrij houden. Allerlei noten, zo gezond. Tabak, langzaam uit de gratie, 
hoeft niet meer. Iets vergeten? Natuurlijk, onze kleding! Wij westerlingen 
kopen jaarlijks gemiddeld 60 stuks kleding per persoon. Katoenplanten en 
vlas mogen dus niet vergeten worden. Kruiden tegen allerlei ziekten en voor 
een beetje smaak in onze kookpotten en wat bloemen om het leven kleur te 
geven. U zult ongetwijfeld tot de conclusie komen dat mijn “ijshockeyveldje” 
veel te klein is om aan alle wensen te voldoen. Kanttekening, helaas komt 
een groot deel van de voedingsmiddelen bij het afval terecht. Hoe lukt het 
dan toch aan onze westerse vraag te voldoen? Heel simpel, door het elders 
weg te pakken. Als in de graanschuur van Europa oorlog is, heerst er 
wereldwijd gebrek. 60 % van de graanoogst gaat in Europa naar het vee, 20 % 
verdwijnt in de tank, slechts 20 % wordt gebruikt in de 
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levensmiddelenindustrie. Het 
medisch tijdschrift The Lancet  
en vele andere pleiten al jaren 
voor minder vleesconsumptie. 
Dat zou duizenden hartinfarcten 
per jaar schelen. Daarnaast zou 
een eerlijker verdeling van het 
voedsel wereldwijd nog eens 
duizenden van de hongerdood 
redden. Een win – win situatie. 

De CO2 uitstoot zou door dat ene biefstukje, zelfs dat ene gehaktballetje 
minder, al  afnemen. De barbecue hoeft niet per se aan om het gezellig te 
hebben. 
Heb ik iets geschreven wat u nog niet wist? Kent u het verschil tussen  weten 
wat goed is en het dan ook daadwerkelijk doen? Gaat u, een klein beetje 
maar, meedoen? 
Mieke (Bron: prof. E. v. Hirschhausen  “Erde”)  
 

Nieuwe natuurgidsenopleiding start 2023 in Maastricht 

 
Op 4 september 2023 start er weer een nieuwe IVN-natuurgidsenopleiding in 
de regio Maas & Mergelland. Voorafgaand is er op maandag 13 maart 2023 
een informatieavond in “de Natuurtuinen Jekerdal” aan de Drabbelstraat 7 in 
Maastricht. Deze opleiding leidt mensen op die aan de slag willen met 
publieksgerichte activiteiten bij een natuur- en milieuorganisatie en loopt 
door tot mei 2025. IVN-afdelingen 
betalen de kosten van deze 
opleiding grotendeels terug. 
Informatie: Marieke Smits van IVN-
Maastricht 06 1130 0259 of mail 
ivnnatuurgidsen2023@gmail.com. 
Over de inhoud van de cursus vindt 
u info op de website van het IVN: 
www.ivn.nl/cursussen  
 
 
Voor een nieuwe natuurgidsenopleiding in de Westelijke Mijnstreek zijn nog 
geen concrete plannen. Reken er niet op voor 2025! 

mailto:ivnnatuurgidsen2023@gmail.com
http://www.ivn.nl/cursussen


8 
 

 

De koninginnenpage 

 
Een paar weken geleden zat ik in de 
tuin. Tussen al de witjes en 
dagpauwogen zag ik weer eens een 
koninginnenpage, kan niet missen. 
Het is de grootste in Nederland 
voorkomende vlinder met een 
spanwijdte tot 75 mm. 
De vlinders zijn overwegend geel 
met een zwart-gele tekening met 
veel blauw en een rode vlek bij de 

achtervleugel. 
In mijn tuin heb ik venkel en de 
vlinder bleef daar maar op 
terugkomen. Toen ik beter keek zag 
ik verschillende gele bolletjes afgezet 
op de venkel, dat waren de eitjes van 
de koninginnenpage. Het was leuk 
om nu eens te kijken hoe de 
ontwikkeling van ei tot vlinder ging. 
Op internet eerst nog wat opgezocht 
over de koninginnenpage. Het is een 
zwervende vlinder die zich vanaf 
1980 vanuit het zuiden over Nederland heeft verspreid. 
Wij kunnen hem waarnemen van maart tot oktober. Onder normale 
omstandigheden zijn er twee generaties. In warme zomers soms drie. Ze 
leven in bloemrijke graslanden, weiden en natuurlijk in onze tuinen, waar ze 
voor hun voedsel voornamelijk schermbloemigen bezoeken (wilde peen, 
venkel, dille, engelenwortel.) 
Als pop overwintert de vlinder, in de lente komen ze uit waarbij de mannetjes 
als eerste verschijnen. Om de vrouwtjes te lokken vliegen ze naar een hoog 
punt in de buurt van een boom of een heuvel. Hier prikkelen zij elkaar en 
paren met de vrouwtjes, dit noemt men “hill-topping” Dit doen meer 
insecten. 
Nu gaan de vrouwtjes ongeveer 150 eitjes afzetten, stuk voor stuk. De eitjes 
hebben een doorsnede van 1 mm en zijn geel van kleur. 
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Na ongeveer 7 dagen komt ut het 
eitje een zwart larfje met in het 
midden een wit vlekje. Hierdoor 
lijkt het op een vogelpoepje en 
dat is een bescherming tegen 
vijanden (vogels). Nu begint de 
rups te eten en dat kunnen ze. Ze 
groeien letterlijk als kool. 
Ze hebben nu een grasgroene 
kleur met zwarte dwarsbanden 
die de segmenten volgen. De 

banden worden onderbroken door oranje/rode vlekjes.  
Bij gevaar kan de rups een felgekleurde klier uit de kop schuiven die een 
stinkende stof verspreid om de vijand af te schrikken. De groene kleur van de 
rups is ook een waarschuwing “pas op ik ben giftig.” 
 
Na 30 dagen en 4 vervellingen zoekt de rups een geschikte plaats op en 
verandert in een pop. Opmerkelijk is dat de poppen van de eerste generatie 
meestal op kruidachtige gewassen worden afgezet en de poppen van de 
tweede generatie op houtachtige gewassen. Omdat ze dan kwetsbaar zijn, 
zoeken ze een onopvallend plaatsje. Bij mij in de tuin heb ik geen poppen 
kunnen vinden. In de zomer duurt het popstadium ongeveer 18 dagen. 
Als de vlinder uit de pop komt, zijn vleugels heeft uitgevouwen en 
opgepompt, dan kan hij vliegen en aan zijn belangrijkste taak beginnen. Een 
mannetje gaan zoeken, paren en dan begint het verhaal opnieuw. De 
gemiddelde vlinder leeft maar ongeveer 18 dagen Voor voedsel bezoeken ze 
rode klaver, kaardenbol en distels waar ze met hun roltong voedsel vinden. 
Hopelijk zijn deze warme zomer veel poppen afgezet zodat we volgend jaar 
weer kunnen genieten van deze mooie vlinder. 
 

 
 
 
 
 
 
 
René Schreurs, tekst en foto’s 



10 
 

Grensmaasproject Koeweide -Trierveld 

 
De afgravingen gaan gestaag door. Het Trierveld is nagenoeg helemaal 
afgegraven en nu is men begonnen aan het verwijderen van de bezinkbassins 
om daaronder ook het toutvenant weg te halen. Voorheen werd het 
spoelwater waarmee het grind gewassen wordt, via die bassins ingeklonken 
m.b.v. flocculant (chemicaliën) dat de zand/kleideeltjes bindt. In het laatste 
bassin zat dan schoon water dat weer teruggepompt werd naar de 
verwerkingsinstallatie. Nu deze bassins weggaan, wordt het spoelwater in de 
plas (grondwater) naast de afgraving geloosd. Er hebben me al mensen 
gevraagd waarom er zo’n lange slang in het water van het Trierveld ligt (foto). 
Via deze slang wordt het spoelwater met de flocculant geloosd en daar zal 
het slib dan bezinken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In het gebied Koeweide en de banaan wordt ook flink gegraven. De grote 
berg dekgrond die voorheen van ver te zien was, is bijna weg en ook de 
dekgrond in Koeweide zelf is nagenoeg weg. In het al afgegraven deel is al 
wat slib afgezet en daar beginnen de pioniersplanten zoals perzikkruid al te 
groeien. Maar ook de eerste wilgen schieten al op. De nu al opgevulde 
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banaan wordt bij nader inzien lager afgewerkt, dus daar gaat men nog een 
laag reeds gestorte dekgrond afhalen. 
Wat zuidelijker in Meers/Maasband is men begonnen met het uitgraven van 
de nevengeul rondom Maasband. De brug (zie foto) die Maasband verbindt 
met Meers (vergelijkend met Visserweert-Illikhoven) is al klaar. De 1 miljoen 
ton toutvenant die daar afgegraven wordt in die nevengeul, komt per schip 
naar de werkhaven bij Schipperskerk en wordt daar verwerkt.  

 
Wat betreft het einde van de afgravingen van Koeweide en het Trierveld blijft 
de datum 2027 staan. Dan is daar alle grind weg. 
Maar dat betekent nog niet dat ook de verwerkingsinstallatie bij 
Schipperskerk verdwijnt. Men is bezig plannen te ontwikkelen om “De Rug” 
in Roosteren, dit gebied ligt tussen Roosteren en de Maas richting Maaseik 
tot bijna bij Ohé en Laak af te graven, omdat daar nog een knelpunt ligt 
m.b.t. de afvoer bij hoog water. Maar aan dat plan zitten nog wat haken en 
ogen omdat het waterpompstation van WML in dat gebied ligt. Dus dat is nog 
niet zeker. Wordt vervolgd. 
 
Wim Wackers 
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Wat vindt u van grindwinning op Graetheide? 

Eind mei 2020 werd het Graetheidecomité benaderd door de firma L’Ortye 
met het verzoek om een gesprek aan te gaan over grindwinning op 
Graetheide. 
L’Ortye zoekt een nieuwe locatie omdat men in Meers klaar is. Het plan van 
de firma houdt in dat een gebied van ongeveer 80 hectare zuidelijk van het 
dorp Graetheide 15 meter diep afgegraven wordt voor grindwinning. Aan het 
plan zitten nogal wat nadelen. Het ontgrinden duurt minstens 15 jaar. Het 
grind wordt ter plaatse gezeefd en verkleind in een grote installatie (zie foto). 

 

Om geluidshinder te beperken worden aarden wallen rond het gebied gelegd, 
dat dus 15 jaar deels ontoegankelijk is. Het grind wordt afgevoerd via de oprit 
van de A2 in Urmond of via de haven in Stein. Het gaat om ongeveer 5 
vrachtwagens per uur (en 5 weer terug). Na het afgraven wordt het gat 
slechts gedeeltelijk opgevuld met grond en na afloop wordt het gebied 
ingericht als natuurgebied. De afvoer van grind via de A2 is een probleem 
omdat Chemelot DSM de Oude Postbaan wil afsluiten en er dus geen directe 
verbinding met de A2 meer is. Het is niet duidelijk hoe men dan op de A2 of 
in Stein wil komen. Een ander probleempunt is het gevolg van de 
ontgrindingen voor de bronnen van de Kingbeek. Volgens de werkgroep 
Kingbeek van het IVN-Born-Land van Swentibold zijn de gevolgen 
onaanvaardbaar groot. We hebben L'Ortye gevraagd dit te laten 
onderzoeken en ook om een oplossing van de verkeerssituatie gevraagd. 
Nu, na twee jaar, hebben we daar nog geen antwoord op. 
Wat vindt u ervan? Graag zouden we weten wat U van grindwinning op 
Graetheide vindt. Bent u ervoor of bent u tegen. Stuur ons een mailtje  met 
uw mening. Email: info@graetheidecomite.nl  
Bron: nieuwsbrief van het Graetheidecomite 

mailto:info@graetheidecomite.nl
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Buitenbeeld langs de Maas bij Grevenbicht 

 
Het mobiele uitkijkplatform ‘Buitenbeeld’ staat tot medio oktober langs de 
Maas bij Grevenbicht, ter hoogte van veerpontje ‘t Vaerke. Beneden vind je 
informatiepanelen met natuurweetjes, vanaf het dak heb je een mooi 
uitzicht over rivierpark maasvallei. Maak eens een tussenstop tijdens je 
wandel- of fietstocht of kom langs bij de boswachter. 
 
Kijk uit over de Grensmaasnatuur 
 
“Buitenbeeld” wordt 
regelmatig ergens anders 
in de natuur geparkeerd.          
De 3 meter hoge 
container biedt net weer 
een andere kijk op de   
grensmaasnatuur. Kijk uit 
over de Maas en het 
Belgische natuurgebied op 
de andere oever. Spot een 
grote grazer badderend in 
het water. Geniet van 
overvliegende vogels (Het 
is trekvogeltijd! Dus verrekijker meenemen). 
Of bewonder de wolkenhemel met de mooiste figuren.  
 
Kom langs bij de boswachter 
Op zondagochtend 25 september van 10.30 en 12.00 uur is de boswachter bij 
“Buitenbeeld” in Grevenbicht aanwezig. Wil je meer weten over de 
natuurontwikkeling en het beheer door Natuurmonumenten? Over de 
gallowayrunderen, konikpaarden en andere bewoners in het gebied? Of heb 
je een andere vraag? Kom langs! Bewoners uit de omliggende dorpen zijn van 
harte welkom om op de koffie te komen en in gesprek te gaan over allerlei 
onderwerpen die spelen in de grensmaasnatuur. 
Aanmelden is niet nodig, graag tot dan. Bron: Natuurmonumenten 
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Kijk-, voel-, ruik-, proef- en luisterwandeling door de Rollen 

Zondag 4 augustus was er een geslaagde 
zintuigenwandeling met 9 kinderen rond de 
Rollen.  

Opdracht: kijken.  

 

Met verrekijkers gaat het nog 
beter!  

 

Rennen naar de volgende 
opdracht. 

 

 

 

Proeven: dat viel goed in de 
smaak! 



15 
 

Ruiken: geurzakjes vullen met bosgrond, 
om thuis nog eens aan  het bos te 
kunnen ruiken.  

 

 

 

 

 

 

Voelen; spannend om iets 
alléén op gevoel ontdekken.  

 

 

 

Van alles 
meegenomen uit het 
bos. Bij “Bron 6” werd 
er een kunstwerk van 
gemaakt.   

 

Fotograaf: Rob Haagmans  
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Geef bossen de tijd 

 
Dat bomen invloed hebben op het klimaat kun je als tuineigenaar (mits je er 
een boom beheert) zelf ervaren. Op een warme zomerdag is het onder je 
tuinboom zeker een paar graden koeler dan in de volle zon. Dat komt deels 
door de schaduw van het bladerdek, maar ook doordat de boom veel water 
verdampt. Dat verdampen kost energie en bomen halen die uit zonlicht en de 
(warme) lucht, zo wordt de lucht onder de boom koeler, aldus Peter 
Wohlleben. De voormalige boswachter uit Duitsland, die eerder de bestseller 
Het verborgen leven van bomen schreef, duikt in dit boek op de rol van 
bomen en bossen in het klimaat. Kern van zijn betoog, in korte toegankelijke 
hoofdstukken, is dat we bossen moeten koesteren. En als we bossen 
voldoende met rust laten “zijn ze onze beste optie om broeikasgassen weer 
uit de atmosfeer te halen”    Maar dan moet de mensheid het hoofd wel koel 
weten te houden.                                                                                                De 
lange adem van Bomen, Peter Wohlleben Uitgeverij Bruna € 21,99                    

(recensie uit Roots).  
“Natuurlijk te koop bij boekhandel Krings, Sittard”. 
 

Over IVN-natuureducatie e-learning 

 

IVN-natuureducatie brengt leren over de natuur naar je toe. Of je nou in je 
woonkamer, op je balkon of in de trein zit. Korte online cursussen, webinars 
en podcasts.  
Het platform 'De IVN Natuuracademie Online' is een vrij toegankelijk 
platform waar je laagdrempelig kennis kunt maken met verschillende 
natuuronderwerpen. Tenzij je meedoet aan een specifieke cursus met een 
online en offline deel, heb je geen account nodig. Ook niet als je lid bent van 
IVN.  
Ben je wel lid van IVN? Dan heb je via “Ons IVN”ook toegang tot “Leer je 
Groen”. Dat platform is een samenwerking tussen verschillende 
natuurorganisaties. “Leer je Groen” geeft informatie die handig kan zijn bij 
(vrijwilligers)werk. Bijvoorbeeld verdieping over weidevogels, over 
natuurbeheer en over  veiligheid.  
Heb je een vraag? Dan kun je ook mailen naar natuuracademie@ivn.nl.  
 

https://www.ivn.nl/natuuracademie/over-ivn-natuureducatie-e-learning  
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Wijzigingen van de IVN contributie per 1 januari 2023 
 

Wij volgen de contributiewijzigingen van het IVN zoals goedgekeurd door de 
Landelijke Raad en onze Algemene Ledenvergadering. 
Deze bedragen zullen ook bij ons IVN per 1-1-2023 aangepast worden. 
 

Onderstaand treft u de wijzigingen aan. 
Contributie 
                     Oud                   Per 1-1-2023 
IVN lid  € 24,-  € 25,-  Lid IVN Landelijk en IVN Born  
Huisgenoot-lid € 12,-  € 12,50  Lid IVN Landelijk en IVN Born 
Donateur € 12,-  € 12,50  Donateur IVN Born 
Een hogere bijdrage wordt natuurlijk zeer op prijs gesteld. De bijdrage voor 
het collectief abonnement op de Natuurgids blijft hetzelfde (€17,00/jr.). 
 

Betaalwijze: Incasso 
Dit heeft onze voorkeur. In maart 2023 zal het bedrag geïncasseerd worden. 
Heeft u nog geen machtiging afgegeven en wilt u dit alsnog doen, ga naar 
onze IVN-website en vul in: https://www.ivn.nl/afdeling/born-land-van-
swentibold/incassomachtiging-leden-en-donateurs   
Betaalwijze: Eigen overboeking 
 

Graag pas in maart 2023 na ontvangst van uw contributienota het bedrag 
overboeken naar: IVN Born-Land van Swentibold 
IBANnummer: NL64RABO 01083 9494 8 
Vermeld hierbij uw naam en lidnummer. Dit staat op de nota! 
Indien U zelf Uw bank gemachtigd heeft  voor een periodieke overboeking, 
graag het contributiebedrag aanpassen. 
 

Mocht u onverhoopt uw lidmaatschap per 1-1-2023 willen beëindigen  dan 
moet U dat uiterlijk vóór 15-12-2022 schriftelijk of per e-mail doorgeven 
ivnborn.leden@gmail.com 
 

met dank van penningmeester: Meinse van der Velde 

Ook de gemeente Sittard-Geleen-Born steunt het IVN 

https://www.ivn.nl/afdeling/born-land-van-swentibold/incassomachtiging-leden-en-donateurs
https://www.ivn.nl/afdeling/born-land-van-swentibold/incassomachtiging-leden-en-donateurs
mailto:ivnborn.leden@gmail.com
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Activiteitenprogramma 

Vrijdag 7 oktober. Jaarvergadering Knotgroep in “Bron 6” om 19.30 u. 
Limbrichterbos. Info Cas van Heugten 06-51356231.  
Knotten elke 3e zaterdag van de maand op diverse locaties rond Born 
Donderdag 13 oktober, 19.30u. Presentatie over de Buizerd door Gerard 
Compiet in het Podiumkerkje Heilig Kruisstraat 30 Grevenbicht 
Woensdag 19 oktober. Jeugdactiviteit Herfst 'Knutselen met natuur' IVN 
home De Gaard 14-16 u. Info: Linda Schoutelen en aanmelden  bij; 
linda-elisabeth.m@gmail.com 
Woensdag 26 oktober. Start Cursus Vogels herkennen voor beginners i.s.m. 
Vogelwacht Limburg. 7 lesavonden en 7 vogelexcursies buiten. 
Meer info zie de IVN-website. De cursus is al volgeboekt, als er iemand uitvalt 
komt er nog een plaatsje vrij. Kijk ook op onze IVN-website. 
Zaterdag 5 november. Landelijke Natuurwerkdag Hoogstam snoeien en 
knotten, ook met kinderen vanaf 10.00-13.00u. Boomgaard Salden Obbicht 
en knotwilgen langs de  Kingbeek. Info Cas van Heugten 06 51356231. 
Zaterdag 5 november.”Nacht van de Nacht”, i.s.m. Kasteelpark Born 
Zondag 13 november. “De herfst zit nog vol verassingen!” in het 
Limbrichterbos. Info: Marry Duwel.046-4853003 
Donderdag 17 november. Varia-avond in het Podiumkerkje van 19.30 tot 
22.00 uur.   Verrassingsavond met leuke verhalen en mooie foto’s door en 
van wie dat wil.   Aanmelden bij Arno Duwel 046 485 3003 
Meer info zie de IVN-website. Meld u tijdig aan. 

 
 

 
 
 
 

mailto:linda-elisabeth.m@gmail.com
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Redactie:                                        Mieke Dullens, Jan Biemans, Jan Cox,   
                                                         Arno Duwel 
IVN secretariaat:               Neli Kalisvaart 
Marcus Aurelius 21  6121 NX Born 
Tel: 046 – 4511993   IVN bankrek: NL64Rabo 010 83 94 948 
E-mail:     ivnborn.secretaris@gmail.com 
Website   www.ivn.nl/afdeling/born-land-van-     
                                                         swentibold 

Facebook:                https://www.facebook.com/IVNBorn/ 
Twitter    https://twitter.com/IVN_Swentibold 
Ter informatie, de diverse lidmaatschappen en de bijbehorende contributie 
voor 2023. 
 

Soort Contributie*) Wat houdt dit in  Je krijgt 

IVN-lid € 25,00 Lid IVN landelijk en 
IVN-Born 

4 x Bron6 
4 x Mens & Natuur 

Huisgenoot-lid 
(alleen samen 
met een IVN-lid) 

€ 12,50 Lid IVN landelijk en 
IVN-Born 

 

Donateur € 12,50 Donateur IVN-Born 4 x Bron6 
 

*) Een hogere bijdrage wordt natuurlijk zeer op prijs gesteld. 
Natuurgids: een IVN-lid en een donateur kunnen aan hun lidmaatschap een 
abonnement op de Natuurgids toevoegen tegen gereduceerd tarief  
(€ 17,-/jr.*). U ontvangt dit mooie tijdschrift dan 8 x per jaar. 
*Dit geldt alleen bij een collectief abonnement via het lokale IVN. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ivnborn.secretaris@gmail.com
http://www.ivn.nl/afdeling/born-land-van-
https://www.facebook.com/IVNBorn/
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