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Uitnodiging 
ledenvergadering 
Donderdag 28 april 2022 in De 

Bosrand om 19.00 uur. 
AGENDA: 

01. Opening, vaststelling agenda en mededelingen. 

02. Verslag jaarvergadering augustus 2021 (in INFO Herfst 

2021). 

03. Jaarverslagen 2021. 

04. Jaarverslag penningmeester. 

05. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe 

kascommissie. 

06. Huldiging jubilarissen. 

07. Herverkiezing/verkiezing 

bestuursleden.  

Pierre Tillmanns is aftredend en niet herkiesbaar. 

Marianne Slangen wil graag nog een jaar 

waarnemend voorzitter zijn. 

Frits Kusters is om gezondheidsredenen tussentijds 

afgetreden.  

08. Jaarprogramma 2021.  Suggesties zijn welkom 

09. Rondvraag en sluiting.  

Na afloop informeel 

samenzijn.  
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Jaarverslag 2021 algemeen  
In het begin van het jaar bestond het bestuur uit: 

VOORZITTER:   Crit Geraets 

SECRETARIS:     Mariet  Kölgen 

PENNINGMEESTER:   vacant  

BESTUURSLEDEN:   Jo Robberts  

    Pierre Tillmanns  

    Frits Kusters 

Zo bleef het niet….. Jos Aerts wilde in februari de taak van 

penningmeester op zich nemen, maar In juli trad de voorzitter 

plotseling af. In de ledenvergadering van 12 augustus – zo laat in 

het jaar vanwege corona – stelde Jo Robberts zich niet 

herkiesbaar maar wilde Marianne Slangen als waarnemend 

voorzitter gaan fungeren. Wat ze in de rest van het jaar met veel 

verve heeft gedaan.  

Later in het jaar viel Frits Kusters ongelukkig, moest in 

ziekenhuis en revalidatiecentrum opgenomen worden en moest 

afscheid nemen van het bestuurslidmaatschap. 

Zoals u hebt kunnen lezen werd er wel een barbecue 

georganiseerd en maakten de vrijwilligers een geslaagd uitje 

naar de groeve van de Sint Pietersberg.   

De werkgroepen bleven ondanks corona redelijk actief, vooral 

de Vogelwerkgroep werd door de nieuwe coördinator Ludo 

nieuw leven ingeblazen. Het ledenaantal  bleef op peil.  
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Verder kwamen er Nieuwe Statuten en was er een soepele 

samenwerking met Heemwonen over het leveren van 

nestkasten. 

Nog vermeld moet worden dat mevrouw  Pijpers  in 2021 

overleed. Zij stond met haar man aan het allereerste begin van 

De Oude Landgraaf en was daardoor meer dan 50 jaar lid.  In 

2018 kon ze niet naar de ledenvergadering komen om gehuldigd 

te worden maar in juni was ze wel bij de jubileumviering. 

Moge zij rusten in vrede. 

Gelukkig waren leden van ons actief aanwezig bij acties als 

Schoonmaakdag, Natuurwerkdag en bij  een deskundige uitleg 

van bosbeheer in het Kapellerbos.  We zetten hiermee De Oude 

Landgraaf goed op de kaart.  

Er waren diverse contactmomenten met de gemeente en daar 

zijn we steeds heel positief over. Vanwege de beperkte 

activiteiten door corona mochten we een extra 

gemeentesubsidie ontvangen.  
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Jaarverslag paddengroep 2021 
Het paddenjaar van 2021 zal voor altijd een speciaal jaar 

blijven. Niet alleen vanwege alle strubbelingen omtrent 

corona maar ook vanwege het wel zeer vroege begin van de 

trek. 

Eind januari diende zich een zeer warme periode aan en was 

het in allerijl  schermen zetten geblazen en zo werden op 1 

februari de eerste pennen de grond in geslagen. Dit alles  

moest vanwege de beperkingen van corona met een hele 

kleine bezetting gebeuren waarvoor dank aan de paar mensen 

die zich hier voor wilden inzetten. 

 

Gelukkig waren de padden ook een beetje in de war van deze 

vroege lente en was het 18 februari eer de eerste padden zich 

aandienden. Daarna heeft de trek ook verder wel lekker 

doorgelopen tot 17 april de laatste pad werd geraapt.  
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Extra handicap was echter ook de wegens corona ingevoerde 

avondklok. Elke avond was het rennen om op tijd de padden 

te vangen en deze voor de avondklok aan de overkant te 

hebben. Dat terwijl een deel van de vrijwilligers om 

begrijpelijke redenen minder of niet beschikbaar waren door 

het corona besmettingsgevaar. 

Ondanks dit alles mogen we niet klagen en zijn er in totaal 

6468 amfibieën overgezet en dat is weer ongeveer dezelfde 

hoeveelheid als in voorgaande jaren. Dit terwijl er landelijk 

gezien op veel plaatsen een terugloop is van de aantallen 

overgezette amfibieën. Verder kan ik vers van de pers melden 

dat de locatie Mensheggerweg/Rouenhof landelijk gezien 

wederom als derde is geëindigd met het aantal overgezette 

amfibieën. 

 Ik wil afsluiten met pluimen en een hartelijk dank je wel voor 

alle circa 70 vrijwilligers die zich met hart en ziel elk jaar weer 

belangeloos inzetten om deze kwetsbare schepsels een veilige 

oversteek te laten maken en zo hun soort in stand te kunnen 

houden. 

Coördinator paddengroep De Oude Landgraaf,  

Fon Wachelder    

 

 
 



6 
 

Jaarverslag Vogel- 
werkgroep 2021 
In de vorige INFO hebben we 12 nieuwe uitdagingen voor de 

Vogelwerkgroep vermeld. Intussen zijn die allemaal 

gerealiseerd. Hieronder vind je ze nog eens opgesomd. 

1. De 265 nestkasten voor Koolmees en Pimpelmees zijn 

klaar voor het nieuwe broedseizoen. Ze zijn gereed 

om met het nieuw “stok-systeem” komende jaar te 

worden onderhouden. Dank aan iedereen die daar op 

de een of andere manier aan heeft meegewerkt. Dat 

is inclusief gezelligheid en de veiligheid van Wim de K, 

medewerking van Wim L, administratie van Henny, 

koffie van Jo en het bestuur. 

2. De voorraad nestkasten is op orde. Wiel en anderen 

hebben goed werk geleverd. 

3. De Torenvalkkast is met Fon opgehangen in de buurt 

van de Delleweg. 

4. Op het terrein van Winselerhof heeft Pierre ons 

voorgedaan hoe je een kast van de Bosuil moet 

controleren en schoonmaken. 

5. We hebben nog een aantal actiepunten met Albert te 

bespreken en te doen. 

6. Het eerste overleg met Vogelwacht Limburg heeft 

plaatsgevonden. 
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Geco Visscher heeft een boekje achtergelaten over de 

Steenuil voor onze leden én hij komt terug. Lisette 

kan je daar het een en ander over vertellen. 

7. In de zoektocht naar de Steenuil kwam ik wel twee 

Ooievaars tegen. (GPS 50.9244, 6.0519) 

 

 
Ooievaars, Waarneming 24/11/2021, Landgraaf - Heihof 

Abdissenbosch 

8. IVN Ubach over Worms gaat met enkele leden onder 

leiding van Jan Spierts en Frans Verlaan meedoen met 

ons Steenuilenproject. Ook de excursies worden weer 

opgepakt. 

9. De website van ons heeft door John een update 

gehad. Intussen is dat ook te zien op de website van 

Vogelbescherming Nederland.  
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10. Ludo heeft zich daar opgegeven als 

stadsvogeladviseur. Hij hoopt met vereende krachten 

mensen in Landgraaf op vogelgebied te 

ondersteunen. 

11. Alle leden wordt gevraagd foto’s op Waarneming.nl te 

publiceren. Die van o.a. Mariet zijn daar te zien. 

12. We zijn in contact met Vogelwacht Limburg én andere 

IVN’s over vogelcursussen. Handig dat Annie die in 

Kerkrade volgt. 

13. De IVN Parkstad Natuurontdekkingsreis komt pas in 

2023 in Landgraaf aan. Maar eigenlijk is die reis nu al 

lang aan de gang. Wie het wil zien; ziet het ook.  

 

Tja … beste mensen, 2021 was een bijzonder jaar waarin we 

gedwongen werden om andere hobby’s te vinden. 

Gezondheid, klimaat én financiële mogelijkheden leveren de 

uitdagingen om nieuwe wegen 

te bewandelen die dichter bij 

huis zijn dan vroeger. IVN De 

Oude Landgraaf biedt die 

mogelijkheden. Na de Training 

Navigatie kom je bij je doel.   

 

 

Coördinator Vogelwerkgroep  

Ludo Kockelkorn 
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Jaarverslag 
wandelwerkgroep 2021 IVN  
Door de corona pandemie hebben we ons 

wandelprogramma in 2021 moeten aanpassen. 

Veel kon niet doorgaan maar zodra het wel kon en 

mocht, zijn we van start gegaan. 

Op 21 juni vond de gebruikelijke avondwandeling op de 

langste dag van het jaar plaats. Vanaf de Overste Hof 

trokken we het Strijthagerbeekdal in. Een mooie 

avondwandeling met 15 personen. 

Op 18 juli liepen we vanuit Scheulder een mooie 

wandeling door het Gerendal, waar we verrast werden 

met veel kalkflora en……met als kers op de taart een 

horecagelegenheid die open was en die heerlijke vlaai 

voor ons had. We waren met 12 personen, een mooie 

groep.  
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In augustus, op de 22-ste gingen we de Teverenerheide 

in, dit keer vanaf een andere kant met veel bos en 

prachtige begroeiing. Er was bloeiende heide en er werd 

aandacht besteed aan monumentale bomen. We waren 

met een grote groep van 20 deelnemers. 

 

Op 19 september liepen we vanuit Klimmen Ransdaal 

een prachtige wandeling, met heerlijk weer en af en toe 

een fikse helling. Er waren 13 deelnemers. 
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Tot slot liepen we op 24 oktober in Wijnandsrade een 

hele bijzondere wandeling langs vergeten dorpjes en 

gehuchten met mooie 

natuur, en ook toen 

konden we afsluiten in 

het zonnetje op het 

terras van kasteel 

Wijnandsrade.  Het was 

een fikse groep, zo’n 15 

personen. 

 
 

Marianne slangen, 

wandelcoördinator 

 

   

    kasteel Wijnandsrade 
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Jaarverslag  
Terreinwerkgroep 2021 

Ook in coronatijd werd er gewerkt op ons terrein. Karel, 

Andree en Saskia waren onder leiding van Jos Aerts op 

vrijdag steeds in de weer. Na het bloeiseizoen werd er 

dit jaar eens goed gemaaid en dode bladeren 

weggehaald. Vanaf september 2021 zijn ze daarmee 

bezig. De oude composthoop werd weggehaald en op 

een andere plek opnieuw opgebouwd. De bestaande 

“speeltuinbanken’op het terrein kregen na 10 jaar een 

IVN-kleurtje.  
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In dat jaar liet ook de 

nieuwe poel veel 

leven toe: de 

dikkopjes waren niet 

te tellen. Ook jonge 

kikkers waren later 

waar te nemen. 

Kleine inheemse 

bessenstruikjes 

vonden een plek op het achterste gedeelte van het 

terrein. De discussie over het plan om fruitbomen te 

plaatsen had als conclusie dat fruitbomen niet passen in 

het natuurlijke karakter van het terrein waarop zo weinig 

mogelijk wordt ingegrepen. Er wordt nog eens benadrukt 

dat we met voedselarme grond te maken hebben; grond 

waarop de biodiversiteit heel groot is en waaraan geen 

voedingsstoffen toegevoegd mogen worden. In het 

voorjaar van 2022 ziet het terrein kaal uit maar wie goed 

kijkt ziet de bladeren van veel wilde bloemen uit de 

grond komen. 

Op het programma staan voor de komende tijd: 

opknapbeurt voor de oude pergola en onderzoek van 

een niet meer werkend watervalletje in de buurt van het 

gebouw. De bloemenweide met insecten, vlinders, 

kevers en andere dieren is de beloning straks van alle 

inspanningen.  
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Dood hout 

Achter in onze tuin stond al twee jaar een dode Lijsterbes. De 

hete droge zomer was hem indertijd teveel geworden. De 

volgende lente sloeg hij niet meer uit. 

Onlangs heeft een ervaren, enthousiaste vrijwilliger met een 

kettingzaag hem in een mum van tijd vele kopjes kleiner 

gemaakt. En daarbij bleek dat de stam en de kale takken 

helemaal niet zo dood waren als je zou denken. Er bleek al 

weer heel wat leven in te zitten: prachtige paddenstoelen 

kleurden het dode hout 

 

Deze Vermiljoenhoutzwam was al bezig de boom op te 

ruimen. 

Als je nu in het bos wandelt, merk je dat er niet alleen in de 

hérfst paddenstoelen groeien. 

Ja, die rode met witte stippen, die zie je in de winter niet, 

maar op talloze omgevallen stammen, boomstronken, dode 
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takken en twijgjes kun je een keur aan paddenstoelen 

tegenkomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soms betreft het heel robuuste kleurige exemplaren, zoals 

deze Roodgerande houtzwam die we vorige week in de 

Brunssummerheide op een dode stam mochten waarnemen. 

Maar soms zijn het heel nietige zwammetjes op dunne takjes 

tussen de afgevallen bladeren. 

 

Een mooi voorbeeld van zo’n kleintje is het Witte 

oorzwammetje. 

De hoed, zeg maar hoedje, meet slechts enkele centimeters. 

Het zijn echte opruimers, op takjes van loofbomen en stengels 

van kruiden. Als je het takje oppakt en de paddenstoel van 

onderen bekijkt, ziet hij er nog mooier uit. 

Dood hout, dor hout, je hoeft het niet op te ruimen. Meestal 

gaat het vanzelf. 

Frans Verlaan, 25 januari 2022 
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WANDELPROGRAMMA 2022  

Zondag 24 april, wandeling Palemig, start 10.00 uur bij Slot 

Schaesberg, Slot Schaesberglaan 100, Landgraaf. 

Begeleiders Mariet /John  

 

Zondag 22 mei, wandeling Elsloo, start 10.00 uur bij café De 

Dikke Stein, Julianastraat 3 in Elsloo.  

9.30 uur verzamelen voor carpoolen 

parkeerplaats achter gemeentehuis  

Landgraaf  

Begeleiders Jos / Herman  

 

Dinsdag 21 juni, wandeling Watertoren, 

start 18.30 uur avondwandeling langste 

dag, Watertoren Rimburg  

Begeleiders Fon / Annemie  

 

Zondag 24 juli, wandeling Meerssen, start 10.00 uur, 

Gansbaan 66,  Meerssen. 

9.30 uur verzamelen voor carpoolen op parkeerplaats achter 

gemeentehuis Landgraaf. 

Begeleiders Hennie / Marianne  

 

Zondag 21 augustus, wandeling Grote Boslocatie 

Eygelshoven, start 10.00 uur kerkhof Eygelshoven . 

Begeleiders Marianne / Hennie.  
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Zondag 18 september, wandeling Schinveld, schansen -

wandeling, start 10.00 uur vanaf Nonke Buusjke, Heringweg 

5a, 6451 BP, Schinveld.  

9.45 uur verzamelen voor carpoolen op parkeerplaats achter 

gemeentehuis Landgraaf.  

Begeleiders Fon / Annemie 

 

Zondag  23 oktober, wandeling Houthem St. Gerlach, start 

10.00 uur Bike B&B Wolfsdriesweg 10 Berg en Terblijt . 

9.30 uur verzamelen voor carpoolen op parkeerplaats achter 

gemeentehuis Landgraaf. 

Begeleiders Mariet / John  
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Zondag 20 november, wandeling Schinveld, start 10.00 uur op 

de parkeerplaats van Brasserie Heerlux aan de Voegelsjtang 1 

in Schinveld. 

9.30 uur verzamelen voor carpoolen op parkeerplaats achter 

gemeentehuis Landgraaf. 

 Begeleiders Jos/ Herman 10.00 uur  

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  
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Uitnodiging 
Kom op 22 april aanstaande op de Bijenoase aan de 
Puddelerweg kijken hoe goed wij voor bijen zorgen… 
 
Om 19.00 uur bent u welkom! 
 
Op die dag is de landelijke 

Zaaidag overal in Nederland. 

De Bijenstichting en Stichting 

Bijenvrienden roepen voor het 

achtste jaar particulieren, 

gemeenten, agrariërs, scholen 

en andere grondbezitters op om 

bloemstroken aan te leggen 

zodat er één groot bloemenlint voor bijen ontstaat. 

Meer groen en een grotere verscheidenheid in planten is 

belangrijk voor kleine dieren, bijen, vlinders en andere 

insecten en voor ons. Doordat het aantal bloeiende 

planten en daarmee het aanbod aan stuifmeel en nectar 

afneemt krijgen bijen het steeds moeilijker om 

voldoende voedsel te vinden.  

Zaai voor de bijen, vlinders en andere insecten en help 

ze aan voedsel! 

Op 22 april is er dus ook een  zaai- activiteit in Landgraaf. 
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Scouting Tarcisius en IVN de oude Landgraaf hebben de 

handen ineen geslagen om de bijen een toekomst te 

geven. 

 

Kom om 19.00 uur naar de Puddelerweg en geniet van 

wat er gebeurt !    

 Vanaf 18.30 uur zijn de bevers actief in het inzaaien van 

het bloembed, om 19.00 uur zal wethouder Smeets de 

officiële opening verrichten samen met jeugdleden van 

Scouting. Daarna gaan de welpen verder met inzaaien.   

 

U bent van harte welkom! 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IVN de Oude Landgraaf, Scouting St. Tarcisius, 
Gemeente Landgraaf. 
 



23 
 

 

 

 

Hier wordt een bosuilenkast opgehangen…. 
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Lid worden van IVN De Oude Landgraaf? 

Vul hier s.v.p uw gegevens in en stuur het formulier  naar het 

secretariaat.  

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. U ontvangt 

4 x per jaar het verenigingsblad, de INFO. 

O Lid met een abonnement op De Natuurgids € 32,- (8x per jaar) en 

4x per jaar  het verenigingsblad de INFO. De vereniging betaalt € 5,- 

voor het abonnement op De Natuurgids. 

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

Contributie ook € 20,- per jaar. U wordt dan landelijk lid en ontvangt 

extra 4 x per jaar het blad Mens en Natuur (naast INFO en De 

Natuurgids).  

O Lid met een landelijk lidmaatschap € 32,- 

Werkgroepen:  O Wandelwerkgroep,  O Vogelwerkgroep   

O Paddenwerkgroep          O Jeugdwerkgroep 

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

.v.p. de gegevens van deze persoon toevoegen 
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Datim:                                             Handtekening………………….. 

WERKGROEPEN:  

Wandelwerkgroep | 

|Voor informatie bellen: Marianne Slangen, 

tel. 06 55733866. 

Organiseert: Ochtend-middag of avond-wandelingen, ca 2 1⁄2 uur.  

Vogelwerkgroep  
(bijeenkomst iedere vrijdagochtend) 

Voor informatie bellen: Math Marell 06 42355968 , waarnemend nu: 

Ludo Kockelkorn 0612997818 Vogelobservatie in het veld, 

vogelbescherming, vervaardiging, ophangen en controle van nestkastjes.  

Paddenwerkgroep  
Organiseert jaarlijkse overzetactie amfibieën op diverse locaties. Voor 

informatie bellen of mailen: Fon Wachelder, tel 045– 2055413, 

fonwachelder@gmail.com  

Jeugdwerkgroep organiseert activiteiten voor jeugd. De werkgroep 

bestaat uit Wim de Kan en Marianne Slangen.  

Adres Bosrand : Puddelerweg 59 & 59a, Landgraaf.  

Hebt u er al eens aan gedacht om actief lid te worden? Voor informatie 

bellen: Marianne Slangen, tel. 06 55733866. 

(bijeenkomst iedere vrijdagochtend) 

Voor informatie bellen: Math Marell 06 42355968 , waarnemend 

nu: Ludo Kockelkorn 0612997818 Vogelobservatie in het veld, 

vogelbescherming, vervaardiging, ophangen en controle  

 

mailto:fonwachelder@gmail.com
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Opschoondag 

Zaterdag 19 maart 2022 

 
 

Gaspeldoorn 
Gezien op de Teverenerheidetijdens onze IVN 

wandeling op zondag 20 maart 2022 


