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Secretariaat: Mw. A. M. Kölgen 

Onderstestraat 34 

6415PZ Heerlen 

m.kolgen@kpnmail.nl 

 

BELEIDSPLAN 2022 (plannen en feiten).  
Dit beleidsplan heeft als doel voor iedereen transparant te maken waar we 

mee bezig zijn. Soms vragen instanties zo’n jaar-beleidsplan. 

 

Inleiding 

IVN De Oude Landgraaf is een IVN-afdeling waarvan het doel vastligt door aansluiting bij de 

landelijke organisatie. IVN staat voor Instituut voor Natuur-en Milieueducatie en 

Duurzaamheid. 

Deze educatie proberen wij te bereiken door activiteiten te ontwikkelen waarbij kennis, 

waardering en bescherming van de natuur en milieu een grote rol spelen. Mensen van 

buiten de vereniging worden zoveel mogelijk bij deze activiteiten betrokken.  

De vereniging bestond in 2018 50 jaar. In deze geschiedenis waren er veel verschillende, 

soms schamele, huisvestingen. 

Nadat Speeltuin De Voort wegens een aantal oorzaken ophield te bestaan en gebouwen en 

terrein enkele jaren geen bestemming hadden, werd ons deze accommodatie in 2011 door 

de gemeente Landgraaf aangeboden. Sinds 2012 zijn we daar gehuisvest en hebben hiermee 

een goede ontwikkeling meegemaakt en zijn ook aantrekkelijk geworden voor nieuwe leden. 

Zo hebben we verloop van de vele oudere leden voor een deel kunnen opvangen. We 

hebben, vergeleken met andere vereniging, veel actieve vrijwilligers. 

 

Doelstelling 

Ons doel is dus op korte en lange termijn om mensen bewust te maken van het belang van 

natuur en milieu zodat ze gaan meewerken om aantasting van natuur en milieu te 

minimaliseren. Hiervoor is bewustwording en gedragsverandering noodzakelijk. 

 

Wat doen we in 2022 om deze doelstellingen te halen? 

Onze plannen die afgelopen jaren gedwarsboomd werden door Corona, gaan we vanaf nu – 

voorjaar 2022 - weer oppakken. 
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Onze activiteiten worden gepland in werkgroepen. Iedere werkgroep heeft 

een coördinator. 

Wandelwerkgroep (coördinator Marianne Slangen) 

We organiseren iedere maand een excursie/wandeling van minimaal 2 uur – sinds dit 

jaar gezamenlijk met IVN Ubach over Worms -, geleid door mensen van onze 

Wandelwerkgroep die iedere wandeling gezamenlijk voorwandelen en voorbereiden, 

in die zin dat wordt afgesproken welke aandachtspunten tijdens de wandeling 

relevant zijn en welke niet. Vaak wordt daarbij ook aandacht gevraagd voor 

verschijnselen die natuur en milieu aantasten en beschadigen. Bekendmaking van de 

wandelingen volgt in INFO, op website, op fb en eventueel in krant en in de 

Natuurgids. 

Paddenwerkgroep (coördinator Fon Wachelder en Annie Boekestijn)) 
De vrijwilligers van de Paddenwerkgroep zijn in het voorjaar steeds actief.  Op 4 

locaties worden met veel succes padden overgezet. Dit jaar heeft na afloop van de 

actie een evaluatie met de groep vrijwilligers plaatsgevonden waarbij kennis wordt 

gedeeld en erkentelijkheid wordt getoond aan de vrijwilligers die niet allen lid zijn 

van de vereniging. 

Terrein (coördinator Jos Aerts) 

Voortdurend wordt er gewerkt op ons vrij grote terrein. Daar is het de inheemse 

natuur die volledige aandacht krijgt. Ingrijpen bestaat uit een jaarlijkse maaibeurt, 

het uitdunnen van woekerende soorten, het verwijderen van jonge boompjes en het 

vrijhouden van paden.  

De grote wens was een grote paddenpoel, deze is enkele jaren gerealiseerd en er is 

intussen veel waterleven in te vinden. 

Ook is er een stapelmuur voor huisvesting van amfibieën en reptielen. Gebleken is 

dat er daadwerkelijk dieren in leven. 

Het regenwater op een van onze twee gebouwen is afgekoppeld en wordt gebruikt 

voor planten in droge perioden én voor  het op peil houden van de poel. We menen 

daarbij een voorbeeldfunctie te hebben. 

Ons beginsel voor het terrein is als volgt schriftelijk enkele jaren geleden als volgt 

geformuleerd. 

Globaal idee: terrein zo natuurlijk mogelijk houden, zo weinig mogelijk 

ingrijpen, geen mest toevoegen, een keer in het jaar maaien en 

afvoeren, geen niet-inheemse planten neerzetten, wel wilde planten 

zaaien. Vanwege het zo natuurlijk mogelijk houden is het niet raadzaam 

veel namen van planten te plaatsen en iedere naam  zo weinig mogelijk 

te hanteren.  

Al vanaf 1 januari 2012, de datum dat we in De Bosrand trokken, was dat ons idee 
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over het terrein. 

 

Vogelwerkgroep (coördinator Ludo Kockelkorn) 
De Vogelwerkgroep is er voor iedereen die iets wil leren over en doen voor vogels in 

Landgraaf en omgeving. Van oudsher houdt de Vogelwerkgroep zich bezig met het 

maken, plaatsen en onderhouden van 260 nestkastjes voor Mezen en Boomklevers.  

We willen dit komende jaar vernieuwen en uitbreiden naar andere soorten. 

Bovendien gaan we een praktische vogelcursus opzetten voor beginners.  

De nestkasten worden ook verkocht. Bovendien nemen we deel aan andere 

activiteiten van IVN.  

Om kennis te verbreiden is er ook een lezing over de steenuil gehouden en is er 

daadwerkelijk gewerkt aan het leefterrein van de steenuil. 

Samen met IVN Ubach over Worms worden er vogelexcursies georganiseerd. 

Op 14 januari is het project van de gewijzigde ophanging van nestkastjes beëindigd. 

Op een enkele locatie was meteen het nadeel te zien: vernieling is makkelijker. Aan 

een oplossing wordt gewerkt. 

Op 12 mei 2022 hebben we een aantal beleidspunten voor de Vogelwerkgroep 

besproken. Daarbij waren aanwezig: Jos, Wim, Lisette, Crit, Math, Karel, Wiel, Annie 

(ziek) en Ludo. 

De beleidspunten zijn onder andere: 

1. We zijn blij met een grote groep actieve leden met belangstelling voor de 

Vogelwerkgroep. De groep is groter dan diegenen die nu hebben deelgenomen aan 

het overleg. 

2. In het najaar 2022 starten we weer met de controle en schoonmaak van o.a. de 265 

Mezenkasten.  

3. Vanaf 11 oktober verzorgt Ludo vanuit zijn rol als cursusleider Vogelwacht Limburg 

een basiscursus Herkennen van Vogels. Aanmelding loopt via de website van de 

Vogelwacht. Vanuit IVN De Landgraaf doen mee: Karel, Crit, Henny. 

4. De samenwerking met IVN UoW loopt prima, denkend aan de gemeenschappelijke 

excursies én de avond over de Steenuil met een vervolg door Joël en Jan. 

5. Het Plan van Aanpak Steenuil van Annie wordt als uitgangspunt genomen voor 

verdere stappen. Maar we willen aandacht voor de “workload”. 

 

Na afloop van de bespreking zijn de volgende actiepunten genoteerd: 

1. Opstellen van een takenlijstje, zodat we inzicht krijgen in wat er nog gedaan kan 

worden. Daarin staat o.a. aanmaak voorraad nestkasten. Controle roofvogelkasten, 

vleermuiskasten, werkzaamheden HeemWonen en incidentele werkzaamheden. 

2. Opstellen van een totaaloverzicht van alle kasten, want er zijn er veel meer dan 

alleen de 265 Mezenkasten. We hebben ook nog kasten voor: Mussen, Gierzwaluw, 

Torenvalk, Bosuil, Steenuil.  
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3. Onderzoek naar de workload van 1 Steenuilenkast. We willen weten wie, moet wat, 

wanneer doen. 

4. We maximeren de workload van de Steenuil door 5 kasten te plaatsen en te 

onderhouden. Later kunnen we bekijken of we ook broedbiologisch onderzoek willen 

doen. 

De overige zaken zoals: Excursies met IVN UoW, foto’s op Waarneming.nl en IVN Parkstad 

Natuurontdekkingsreis worden later opnieuw opgepakt. 

Jeugdwerkgroep (coördinator Wim de Kan en Marianne Slangen) 

Er wordt samengewerkt met  Scouting St. Tarcisius in Landgraaf. Vorig jaar is samen met 

scouting een zaaidag gehouden op de nabijgelegen Bijenoase. Dit jaar heeft de activiteit een 

vervolg gekregen op 22 april en is er tevens in aanwezigheid van wethouder Bart Smeets een 

vrolijk bord over samenwerking onthuld. 

Bezoek aan peuters 

Op verzoek van een peuterleidster zijn er In het begin van het jaar er enkele activiteiten 

geweest bij peuteropvang. Leden van ons lieten de peuters op een speelse manier en via 

opgezette vogels kennis maken met de mus en de merel.  

Later lieten leden van de Paddengroep levende padden in de groep zien.  

Enkele dames helpen bij IVN Ubach over Worms bij schoolactiviteiten. Schoolklassen komen 

dan naar het IVN en doen daar een natuurproject. 

Er is veel vraag naar activiteiten voor jeugd. 

Onlangs was er een gesprek met iemand van naschoolse opvang die met kinderen 

structureel na school het IVN wilde bezoeken. Het ging over 13 scholen in Landgraaf. 

Het is duidelijk dat we niet de mensen hebben die dit kunnen en willen. 

Pas was er weer een vraag van twee scholen die in de schoolpauze met kinderen activiteiten 

willen laten doen en hulp van de afdeling inroepen. Ook daar kunnen we geen bevredigend 

antwoord op geven. 

Andere activiteiten 
Op 29 maart kwam iemand een lezing over fossielen houden, dit naar aanleiding van de 

fossielen die we in eigendom hebben. 

Door de coördinator van de Vogelwerkgroep werden enkele workshops gegeven over 

navigatie met telefoon. 

Op 23 april zetten we De Oude Landgraaf op de kaart door met een kraampje deel te nemen 

aan de Open dag van het nieuwe zonnepanelenveld in Abdissenbosch. 

Met de Landgraafse politiek was een werksessie over onderwerpen die voor de huidige 

coalitie belangrijk zijn, nl. energietransitie en gezondheid. 

Dan is er ieder jaar een Opschoondag en een Natuurwerkdag, door anderen georganiseerd 

maar door onze vrijwilligers en vaak door een enthousiast groepje buiten de vaste 

vrijwilligers, ingevuld. Oproep hiervoor volgt via e-mails. 

Om uniformiteit bij de vrijwilligers uit te stralen is er in mei overgegaan tot de aankoop van 

bodywarmers voor iedereen. De naam van de afdeling is er uiteraard op te zien. 
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Vervolgens organiseren we voor de vrijwilligers ieder jaar een uitje, een barbecue en een 

kerstbrunch. Van deze activiteiten wordt steeds dankbaar gebruik van gemaakt. 

Nieuws en activiteiten worden naar buiten gebracht via een website, via een 

verenigingsblad 4 keer per jaar en zo mogelijk via de pers en e-mails naar leden. 

Organisatie 

IVN de Oude Landgraaf heeft een bestuur van 4 leden, na de ledenvergadering op 28 april, 

zullen dat er nog maar 3 zijn. 

De samenstelling is als volgt: 

Na de ledenvergadering vorig jaar  is Marianne Slangen waarnemend voorzitter geworden. 

Mariet Kölgen, secretaris 

Jos Aerts, Penningmeester 

Frits Kusters is afgetreden wegens gezondheidsredenen 

Pierre Tillmanns is niet herkiesbaar in de ledenvergadering. 

 

We zijn ingeschreven in de Kamer van Koophandel, het inschrijvingsnummer is 40187947. 

De bestuursleden worden niet bezoldigd, ontvangen wel reële vergoeding voor gemaakte 

onkosten.  

We zijn aangesloten bij het landelijk IVN, zitten in het regio- overleg van IVN Parkstad, doen 

mee aan de landelijke Boomfeestdag in Landgraaf, hebben zitting in de contactcommissie 

Brunssummerheide van Natuurmonumenten en zijn vertegenwoordigd in de Stichting 

Bosbeheer Landgraaf (SBL). 

We hebben ook de ANBI-status. 

 

Onze contactgegevens: 

Secretariaat: Mw. A. M. Kölgen, Onderstestraat 34, 6415 PZ Heerlen, tel. 

0455327618/ 0653204877 

E-mail: m.kolgen@kpnmail.nl 

Website: www.ivn.nl/afdeling/de-oude-landgraaf 

Huisvesting: Puddelerweg 59, 6373 CG Landgraaf. Iedere vrijdag tussen 9.00  en 

12.00 uur de meeste vrijwilligers aanwezig, om iets te doen, om iets af te spreken en 

om elkaar te ontmoeten.  

 

In totaal hebben wij 5 Werkgroepen: 

Vogelwerkgroep; 

Wandelwerkgroep 

Paddenwerkgroep 

Terreinwerkgroep 

Jeugdwerkgroep 

Iedere werkgroep heeft een aanspreekpersoon. Verder  zijn er nog vrijwilligers die 

keukenwerkzaamheden doen, die de gebouwen onderhouden, die hout verkopen als 

mailto:m.kolgen@kpnmail.nl
http://www.ivn.nl/afdeling/de-oude-landgraaf
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dit aanwezig is, die zich incidenteel met de paddenpoel bezighouden en de website 

actueel houden en de INFO 4 keer per jaar uitgeven. 

Donateurs/Leden van De Oude Landgraaf ontvangen voor € 12,- extra een 

abonnement op De Natuurgids. 

Actieve leden zijn ook landelijk lid, op kosten van de vereniging. 

We hebben een Privacy Statement vastgelegd en gepubliceerd in verenigingsblad en 

op website. 

Verder hebben we gedragscodes opgesteld en actieve leden deze codes laten 

ondertekenen. In verband hiermee is er ook een vertrouwenspersoon aangesteld. 

 Financiën 

 Inkomsten bestaan uit contributies, gemeentesubsidie en donaties.  

 De jaarlijkse gemeentesubsidie is ruim € 1500,- 

Een vaste uitgave is een bijdrage aan de exploitatiekosten voor de accommodatie, 

aan de gemeente Landgraaf, nu € 850,-, wordt volgend jaar geïndexeerd. 

Contributie 

Na veel brainstormen hebben we in de ledenvergadering van vorig jaar de 

contributie grondig gewijzigd. De kale contributie is nu € 20,-; de combinatie met de 

Natuurgids is losgelaten. Ieder kan zich via de vereniging abonneren voor De 

Natuurgids (€ 12,-, de vereniging doet 5,- bij) en/of landelijk lid worden voor 12 euro. 

Het doel is om iets meer over te houden van de contributie en zodoende ieder jaar 

wat minder in te teren. 

Opgesteld 6 april, uitgebreid op 31 mei  en 5 juli 2022, definitief vastgesteld op 10 

augustus 2022 

Mariet Kölgen, secretaris 

Dit beleidsplan is  definitief vastgesteld na overleg in bestuur en met leden. 

 

N.B. We streven ernaar om het volgende beleidsplan in het begin van het jaar 2023 vast te 

stellen. 


