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Voorwoord 
Wat hebben we een zomer gehad!! Niet alleen vielen de 

mussen van het dak, ook de mens had het van tijd tot tijd 

moeilijk.  

De natuur heeft veel te lijden de laatste jaren, is het echt een 

klimaatverandering of zijn het gewoon een aantal warme 

jaren? 

Onze afdeling is ondanks warmte en hitte door blijven gaan. 

Elke vrijdagochtend is het terrein open en wordt er aan van 

alles gewerkt, koffie gedronken en plezier met elkaar 

gemaakt. 

We hebben nieuwe bodywarmers aangeschaft voor de actieve 

leden. Die kunnen ze dragen binnen en buiten de activiteiten 

van ons IVN. Zo trekken we meer publiciteit naar ons toe.   

Toch zijn er enkele punten waar we serieus mee aan de gang 

willen en moeten gaan. Het IVN staat voor natuureducatie. 

Dat is het hoofddoel van onze organisatie.  

Daarom hebben we besloten mee te werken aan een 

programma dat 

Boeiende Bomen  

heet. Enkele 

afdelingen van IVN 

Parkstad slaan de 

handen ineen om 

een leuk 

programma samen 

te stellen.   
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Iedere afdeling neemt in een seizoen het op zich om twee 

activiteiten over bomen te organiseren, waarvoor een open 

inschrijving wordt gehanteerd. 

Ook is er een ander, serieus, thema nl. duurzaamheid. Ieder 

van ons zal op zijn of haar eigen manier daaraan werken. Wij 

hebben besloten minder verpakkingen en plastic te gaan 

gebruiken en een eco- product voor de schoonmaak te gaan 

maken (U vindt het recept in deze INFO). 

In de afgelopen zomermaanden hebben we als dank voor alle 

inzet een uitje en een barbecue georganiseerd, beide waren 

zeer geanimeerde bijeenkomsten.  

Intussen staat de herfst voor de deur, een seizoen van het 

terugtrekken van de natuur. Een seizoen dat andere, 

bijzondere mogelijkheden biedt.  
 

Marianne Slangen  

Wnd Voorzitter IVN De Oude Landgraaf 
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Wandelen in 2022 
De volgende wandelingen willen we dit jaar nog 

organiseren…Samen met IVN Ubach over Worms. 

 

Zondag 20 november, wandeling 

Schinveld, start 10.00 uur op de 

parkeerplaats van Brasserie Heerlux aan 

de Voegelsjtang 1 in Schinveld. Om 9.30 

uur verzamelen voor carpoolen op 

parkeerplaats achter gemeentehuis 

Landgraaf. Begeleiders Jos/ Herman 

10.00 uur. Info: 06 15 92 4659 

 

Zondag 18 december, wandeling Brunssummerheide, start 

10.00 uur Schrieversheide, Schaapskooiweg 99 Heerlen. 

9.45 uur verzamelen voor carpoolen op parkeerplaats achter 

gemeentehuis Landgraaf. 

Begeleiders Mariet / John  Info: 06 5320 48 77 
 

RECEPT ECO 
sCHOONMAAKPRODUCT 
Door de eeuwen heen is er al schoon gemaakt, eerst 

primitief bv. met zand of houtskool. 

Gaandeweg begin 19-de eeuw kwam zeep en soda op. 

Hiermee kon veel schoon gemaakt worden. Deze 

producten hebben veel minder, zo niet geen slechte 
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invloed op het milieu.  

Na de tweede wereldoorlog kwamen de synthetische 

schoonmaakmiddelen op. Niemand kende het, het gaf 

een prachtig resultaat. Dat het echter zeer slecht voor 

ons milieu bleek te zijn, dat was destijds niet bekend. 

En…..toen het wel bekend werd, waren de producenten 

er als de kippen bij om de milieueffecten af te zwakken. 

En laten we eerlijk zijn, eenmaal gewend eraan, wilden 

we er niet meer van af.  

Intussen is de wereld wel veranderd. Steeds meer 

mensen krijgen of hebben een afkeer van al die 

felgekleurde, synthetische schoonmaakmiddelen.  

Er bestaat een zeer eenvoudig en doeltreffend 

schoonmaakmiddel dat al die synthetische middelen 

verslaat.  

Het is een middel op basis van Sunlight zeep (de 

ouderwetse blokken, o.a. verkrijgbaar bij DA drogist ) en 

soda.  

Je maakt het zo: 

Je hebt een afsluitbare emmer nodig: 2 liter koud water 

in die emmer.  

80 Gram geschaafde Sunlight zeep los je op in 500 ml 

warm water. Het water verwarm je en je roert net zo 

lang tot de zeep is opgelost.  

Dan 80 gram soda erbij en dat laten smelten, blijf roeren.  

Er ontstaat dan een dikke vloeibare 

pap. 
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Doe de vloeibare pap bij het water in de emmer, goed 

doorroeren tot het tot een egale substantie is gevormd 

en minstens 24 uur laten staan.  

Wanneer je dan het eindproduct bekijkt heb je een soort 

dikke vloeibare witte pasta waarmee je alle sanitair, 

gladde oppervlakken, tegels en andere zaken kunt 

schoon maken. (tuinmeubels bv.) 

Het kost zeer weinig, en het gaat lang mee.  

Denk nu niet…..daar begin ik niet aan!  Ga de uitdaging 

aan! Het kost werkelijk een half uurtje en dan kan je 

maanden vooruit en je verpest er geen milieu mee. 

En…het is goed voor je beurs! 

Tot slot: ook azijn was lang een schoonmaakmiddel; 

weet je dat je het kan gebruiken als wasverzachter? Een 

klein scheutje bij het laatste spoelprogramma en je was 

is lekker zacht. (En je ruikt geen azijn!) 

********************************************** 

 

 

 

IVN – wandeling langs de 

Geul in Houthem op  

zondag 23 oktober, 

Een mooie 

herfstwandeling met een 

gezellige groep 

wandelaars die allen 

genoten… 
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Boeiende bomen 
Zoals Marianne, onze waarnemende 

voorzitter, al aankondigde in het 

voorwoord, zijn er concrete plannen om 

bijeenkomsten te organiseren rond het 

thema BOMEN. 

Het belooft leuk en interessant te worden en bomen zijn 

centraal in onze natuur die we niet kunnen missen… 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onder de titel BOEIENDE BOMEN bieden IVN- afdelingen, 

Brunssum, Heerlen, De Oude Landgraaf en Voerendaal in de 
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vier jaargetijden vier binnen-bijeenkomsten en vier excursies 

aan, waarbij bomen in al hun aspecten in het middelpunt staan.  

Wie belangstelling heeft voor bomen en daar graag meer over 

wil weten, is welkom. Wij gaan daadwerkelijk in en met de 

natuur aan de slag. Theorie en praktijk komen samen.  

De bijeenkomsten zijn gepland op woensdagavond van 19.30 

– 21.30 uur. De excursie wordt op een zaterdagochtend 

gehouden van 10.00 – 12.30 uur. De eerste bijeenkomst 

vinden plaats op woensdag 23 november en zaterdag 26 

november 2022. 

De kosten van deelname bedragen € 10,- per persoon. 

 

 
Heb je belangstelling? Nadere informatie over inhoud en 
data van de bijeenkomsten en opgave via 
boeiendebomen@gmail.com. Graag reageren vóór 15 
november 2022. 
 
 

Nieuwe natuur? 
En zo kwamen wij enkele maanden geleden aan de weet 

dat er vooraan in onze heide, om precies te zijn aan het 

pad dat leidt naar het monument van Nicky Verstappen, 

mailto:boeiendebomen@gmail.com
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zogenaamde stikstofcompensatiegebieden liggen die 

door de provincie opgekocht zijn en die opgeschoond 

zouden worden. 

Wij vonden dit gegeven belangrijk genoeg om op zoek te 

gaan. Hoe zit de vork aan de steel? De provincie was 

bereid om ons meer informatie te verschaffen en… 

kwam zelfs op 12 oktober naar ons home voor een 

persoonlijk gesprek. Door wandelaars en 

natuurliefhebbers waren wij gealarmeerd dat er vast en 

zeker bij die opschoning veel natuur verloren zou gaan.  

De waarheid die niet zo schokkend was hebben wij op 12 

oktober boven water kunnen halen. Wij willen ze graag 

met jullie delen. 

Stikstofcompensatie is hier door de provincie gedaan 

vanwege de aanleg van De Buitenring Parkstad. De 

opgekochte gebieden moeten vrij van stikstof zijn. En dat 

zijn ze ook, maar de natuur die hier enkele jaren haar 

gang heeft kunnen gaan,  heeft wat chaos opgeleverd. Er 

zijn woekeraars aan hun trekken gekomen. De bomen 

die hun best hebben gedaan zijn van één soort en staan 

dicht bij elkaar zodat ze zich nauwelijks kunnen 

ontwikkelen. De plannen voor het gebied, werd ons 

verzekerd, verkeren in een verkennende fase.  
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Alvorens het 

nu helemaal uit 

de hand gaat 

lopen is 

maaibeheer 

gestart. De 

reeën en 

vossen die 

gesignaleerd 

zijn  hebben vooral last van loslopende honden, hebben  

daarom beschutting nodig. Daar wordt in de toekomst 

rekening mee gehouden. Er komt in elk geval een 

natuurbeheerplan. Er wordt gedacht aan kruidenrijke en 

faunarijke akkers/grasland. 

De winst van deze acties is dat er meer informatie naar het 

publiek wordt gegeven via infobordjes en dat wij als IVN op de 

hoogte worden gehouden en mee kunnen praten, zelfs mee 

kunnen werken…als we zoveel mankracht zouden hebben. 

Wij zijn in elk geval niet meer bang dat er niet goed met de 

natuur wordt omgegaan. We hebben er zelfs vertrouwen in. 

En jullie houden we ook op de hoogte. 

Droevig bericht: Wim Thomas overleed op 14 september. Hij was al 

heel lang lid en was ook veel jaren actief. Zijn vrouw Ria die al jaren 

ziek was, overleed niet lang na zijn overlijden. Veel sterkte voor de 

nabestaanden.  

In de volgende INFO zullen we Wim uitgebreider memoreren.  

Ook ons lid mevrouw Vlassenroot-De Bruyne overleed onlangs.  Ze 

was heel lang lid. Sterkte voor de familie. 
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Even terugkijken…..naar ons uitstapje met de 

vrijwilligers op vrijdag 5 augustus . 
Een gezellige dag was het. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dank voor de organisatie, Marianne en Jos.  
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Kriebeldiertjes 
Op verzoek van de peuteropvang 't Heggekwarteerke en 

de buitenschoolse opvang 't Valder heeft de 

jeugdwerkgroep in oktober het thema kriebelbeestjes 

behandeld. 

De start was bij het Blije Bijen bord ,waar uitleg werd 

gegeven over bijen, zaden en bloemen. De kinderen 

keken door een kijkgat op hun ooghoogte naar de door 

IVN de Oude Landgraaf en 

Scouting St. 

Tarcisius ingezaaide 

wilde 

bloemenweide. 

Wat zaden waren 

werd spoedig 

duidelijk, omdat 

een pluizenbol van 

de paardenbloem 

gebruikt werd. De 

kinderen bootsten 

de wind na door te 

blazen, waardoor 

enkele zaden 

loslieten.  
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Enkele moeders bliezen zo hard, 

windkracht zes, dat de rest van de 

zaadjes ook loskwamen.  

Vervolgens trok de stoet van zo'n 30 

man, 17 kinderen, 10 ouders, 3 IVN 

jeugdcommissieleden en de fotograaf 

van dienst naar het IVN-home.  

Eerst werden de bijenhotels bekeken bij deskundige 

uitleg door de IVN’ers.  

De open en gesloten gaten werden vergeleken. In de 

gesloten gaten waren eitjes gelegd. Hier was geen 

woningnood, want de meeste gaten stonden nog open.  
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De kinderen kregen daarna de gelegenheid om met een 

eetlepel in de aarde te zoeken naar insecten. 

Toen ik de eetlepels uitdeelde, ging het eerste kind in de 

weerstand en deed een grote stap achteruit. Ze dacht 

namelijk dat de eetlepel bedoeld was om de insecten te 

consumeren.  

De gevonden mieren, spinnen, onzelieveheersbeestjes 

en een smal kevertje werden onder een vergrootglas 

bewonderd. 

Na een rondgang door onze IVN - tuin werd de ochtend 

afgesloten met dank aan Annie, Hennie en de fotograaf 

Jos. De kinderen, ouders en de leidsters vonden het erg 

leuk. Weer een actie van de jeugdcommissie om 

jongeren kennis te laten maken met IVN activiteiten. 

Wim de Kan 
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Vogels in Landgraaf: Leren, doen 
en beter beschermen. 
 
Veel leden van IVN De Oude Landgraaf zijn bewust bezig 

met drie onderdelen van een belangrijk proces. Ik beperk 

mij hier tot de activiteiten van de Vogelwerkgroep.  

 

Leren 

Voor de allerkleinste inwoners van Landgraaf worden er 

op de peuterspeelzaal opgezette vogels getoond. Er 

wordt iets bij verteld over welke vogels het zijn. Een 

speelgoed vogel maakt geluid als je er in knijpt. Maar 

een dode opgezette kraai of koolmees doet dat helaas 

niet meer.  

 

 

 

 

 

 

De scouting heeft zelf van bouwpakketten nestkasten 

gemaakt en geleerd hoe ze moeten worden opgehangen 

en schoongemaakt. De scouts hebben de kasten leuk 

geschilderd en van hun namen voorzien. De kast hoeft 

niet groen te zijn voor de vogels, om er gebruik van te 
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maken. Hier komt binnenkort het onderzoek naar 

braakballen van uilen nog bij. 

 

De natuurontdekkingsreis in Parkstad biedt een kijkje in 

de keuken van alle IVN’s in de regio. Bij De Oude 

Landgraaf krijgen belangstellenden iets te horen over 

vogels en gaan ze mee op een vogelexcursie.  

 

Voor diegenen die zich echt willen verdiepen in wat 

vogels zijn, hoe je ze kunt herkennen en waar je dan naar 

toe moet gaan om ze goed te zien, is er de basiscursus 

Vogels Herkennen. De cursus wordt gegeven in 

samenwerking met de vogelwacht. 

 

Doen 

In de afgelopen INFO’s heeft iedereen kunnen lezen dat 

de vogelwerkgroep het maar druk heeft. Het maken en 

onderhouden van alle 270 nestkasten kost veel energie. 

Hierboven staan de diverse voorlichtingsactiviteiten 

beschreven. Dat kost natuurlijk ook tijd. De afgelopen 

maanden hebben we iets geleerd over, en gedaan voor 

de Steenuil.  
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Bestaande roofvogelkasten zijn onderhouden. En er zijn 

nieuwe gemaakt voor de Torenvalk en de Steenuil. 

Natuurlijk doen leden van de vogelwerkgroep ook mee 

aan de schoonmaak-dag en de natuurwerk-dag in 

Landraaf. Vogels eten verkeerd afval van mensen of 

gebruiken dat om nesten mee te maken. Dat moeten we 

voorkomen. 

Uiteindelijk levert dat allemaal ook iets op. Er leven 

zoveel Koolmezen in de bossen van Landgraaf door de 

nestkasten. Zonder die kasten zouden ze veel minder 

voorkomen. Dat geldt ook voor de Steenuil. 

 

 
 

Steenuil 
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Beschermen 

De waarnemingen van vogels is een belangrijke basis om 

maatregelen te treffen om de vogels beter te 

beschermen. Dat waarnemen kan gebeuren door 

iedereen met belangstelling voor vogels. Dat kan door 

alleen op pad te gaan met een verrekijker (waarneming), 

een fototoestel (vastleggen) en een mobiele telefoon 

(navigatie). Het begint met luisteren en zien. Vervolgens 

moet je vast stellen welke vogel het is. Op 

waarnemingen.nl kun je vast leggen, waar je welke vogel 

hebt gezien.  

Je kunt ook met een groep actief deelnemen. Afgelopen 

1 oktober was het een belangrijke dag waarin in heel 

Europa trekvogels werden geteld. Dat gebeurt jaarlijks. 

Via het tijdschrift van Sovon wordt gepresenteerd welke 

vogels meer voorkomen en welke minder. Het blad ligt 

voor iedereen ter beschikking in de ontmoetingsruimte 

van IVN De Oude Landgraaf.  

 

Vervolgens bespreekt de vogelwerkgroep soms officieel 

en soms tijdens het werk of de koffie wat we gaan 

verbeteren.  

Mocht je belangstelling hebben voor één van deze 

onderdelen, of voor ze allemaal, sluit je dan aan bij de 

vogelwerkgroep.  

 

Groet,  Ludo 
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Lid worden van IVN De Oude Landgraaf 

 

Naam:     Voorletters: M/V 

Adres:     Postcode: 

Woonplaats:    Telefoon: 

E-mail:     Roepnaam: 

Geb.dat: 

 
Meldt zich ingaande …………………….. aan als:   (maak s.v.p. een 

keuze) 

O Begunstiger (vrije gave van minimaal €10,- per jaar). U ontvangt 4 

x per jaar de INFO. 

O Lid/donateur: de contributie bedraagt € 20,- per jaar.  

O Landelijk lid, € 12,50 extra. 

O Abonnee op De Natuurgids, € 12,- extra ( de vereniging betaalt 

een gedeelte) 

O Actief lid, als lid van één van onderstaande werkgroepen. 

Contributie ook € 20,- per jaar.  De vereniging maakt je landelijk lid. 

Werkgroepen: 

 O Wandelwerkgroep 

 O Vogelwerkgroep 

 O Paddenwerkgroep 

 O Terreinwerkgroep 

 O Jeugdwerkgroep 

Voor € 3,- per jaar kan een gezinslid ook lid/donateur worden. Dan 

s.v.p. de gegevens van deze persoon toevoegen. 

 

Datum:    Handtekening 
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WERKGROEPEN: IEDEREEN IS WELKOM BIJ EEN WERKGROEP 

 

Wandelwerkgroep 
Organiseert: Ochtend-, middag-, of avondwandelingen, ca 2 ½  

uur. Coördinator Marianne Slangen 

 

Vogelwerkgroep  
(bijeenkomst iedere vrijdagochtend) 

Vogelobservatie in het veld, vogelbescherming, vervaardiging, 

ophangen en controle van nestkastjes. 

Coördinator Ludo Kockelkorn, tel.  06 12997818 

 

Paddenwerkgroep 
Organiseert jaarlijkse overzetactie amfibieën op diverse 

locaties. Coödinators Fon Wachelder  tel. 06 49067997 en 

Annie Boekestijn, tel 0630622448 

 

Werkgroep Terrein 
Heeft het beheer over ons terrein. 

Coördinator Jos Aerts 06 15924659 

 

Werkgroep Jeugd 
Houdt zich bezig met diverse jeugdactiviteiten. 

Coördinator Wim de Kan,  tel. 06 22988137 

 

Redactie INFO 
Geeft 4 keer per jaar het verenigingsblad de INFO uit. 

Redactie Mariet Kölgen, tel. 06 53204877 
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KRIEBELBEESTJES ZOEKEN 

 

 

 


