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Voorwoord 
Het lijkt er op dat we corona hebben gehad.  

Iedereen wil weer zo vlug mogelijk in actie komen, met 

alle gevolgen van dien. De aankondigingen van 

activiteiten stromen binnen. 

Vaak gaat het ten koste van de broodnodige rust die we 

soms tijdens corona omarmden… 

Ook bij IVN borrelt en sputtert het. 

Er komt een ledenvergadering met veel leden, stoelen 

moeten bijgesleept worden. 

Er wordt getimmerd in de kelder want een 

buurtvereniging wil 10 nestkastjes van ons kopen. Pierre 

heeft het heel druk, soms te druk want vanwege zijn 

handigheid is hij overal nodig. 

Zoals het 

tegenwoordig bij 

ons gaat, zo gaat 

het overal…het 

verkeer neemt 

toe, mensen 

worden lichtelijk 

agressief, 

kunnen weinig 

verdragen, 

irriteren elkaar, 

lees maar de kranten. Zelfs de kikkers in onze poel gaan 

tekeer en laten van zich horen. 

Dit is niet echt wat corona ons zou brengen.  



2 
 

Het is tijd om de natuur op te zoeken en een stille 

wandeling te maken. Als dat mogelijk is bij het geluid van 

zoveel zangvogels.. 

Maar sommige geluiden kunnen we verdragen. Gelukkig 

maar. 

Geniet allen van een stille zomer. 

Mariet Kölgen 

 

Wandelen in 2022 
De volgende wandelingen willen we dit jaar nog 

organiseren… 

Samen met IVN Ubach over Worms. 

 

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.  

 

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  
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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  

 

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  
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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  

 

Verslag van de leden-
vergadering op 28 april 2022 
 

01. Opening, vaststelling agenda en mededelingen. 

De waarnemende voorzitter, Marianne Slangen, 

heet iedereen van harte welkom op deze 

jaarlijkse ledenvergadering waarbij deze keer veel 

leden aanwezig zijn. Speciaal welkom voor de 

jubilarissen Jos van Bergen en Wiel Haas. 
 

Mededelingen: 

- Onlangs, 19 maart,  werd er met een groep 

leden deelgenomen aan de jaarlijkse 

Opschoondag. 

- Samen met Scouting sint Tarcisius hebben we 

op De landelijke Zaaidag op 22 april een 

bloemenzaaievenement  op de Bijenoase 

georganiseerd. Er werd een nieuw bord 

onthuld over de Blije Bijen actie en 
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Wethouder Bart Smeets gaf de aftrap voor 

het zaaien. 

- De Paddentrek werd weer met succes 

afgesloten. Gedurende ruim 2 maanden 

werden vele amfibieën overgezet. (zie artikel 

van Fon). Opvallend dit jaar was dat er veel 

verschillende soorten waren. 

- De andere werkgroepen zijn ook actief; het 

terrein ziet er prima uit, iedere maand wordt 

een wandeling georganiseerd en de 

Vogelwerkgroep timmert aan de weg.. 

- Marianne deelt mee dat ze nog een jaar 

waarnemend voorzitter wil blijven en daarna 

verder kijkt. 

02. Verslag jaarvergadering augustus 2021 (in INFO 

Herfst 2021).Iedereen heeft een kopie voor zich. 

Er zijn geen vragen of opmerkingen. Het verslag 

wordt hiermee goedgekeurd. 

03. Jaarverslagen 2021. De diverse jaarverslagen 

zoals die in de INFO van Lente 2022 gepubliceerd 

zijn, passeren de revue. Er is veel georganiseerd 

in 2021 ondanks Corona. 

04. Jaarverslag penningmeester. 

De penningmeeste, Jos Aerts, doet de financiën 

uit de doeken. Overzichten hiervan zijn verspreid. 

Er is nog altijd een behoorlijk bedrag aan reserves  

aanwezig, ook al wordt er steeds wat ingeteerd. 
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Het aantal abonnementen zou eens kritisch 

bekeken moeten worden. 

Wim  de Kan neemt het woord om te laten horen 

dat hij vindt dat in deze bijeenkomst geen 

veiligheidsmaatregelen m.b.t. corona worden 

getroffen. Omdat er veel aanwezigen zijn, kan 

geen afstand worden gehouden. Niet iedereen is 

het hiermee eens. Officieel zijn alle maatregelen 

afgeschaft.  

05. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe 

kascommissie. 

Ton Berendsen en Wim Landwehrjohan vormen 

de kascommissie. Ook namens Wim, leest Ton 

het verslag voor en verzoekt de penningmeester 

te dechargeren. Dank aan allen. 

Karel Schrijvers stelt zich beschikbaar om volgend 

jaar in plaats van Ton Berendsen lid van de 

kascommissie te worden. 

06. Huldiging jubilarissen. 

Marianne Slangen is 25 jaar lid en krijgt                          

een zilveren speldje, een certificaat en bloemen 

en …een applaus voor het jarenlange, ook 

grotendeels actieve lidmaatschap. Hetzelfde valt 

de heren Wiel Haas en Jos van Bergen ten deel. 

Wiel Haas is 25 jaar lid en Jos van Bergen 40 jaar. 

Beide heren danken hiervoor en Jos van Bergen 

benadrukt dat hij dankbaar is voor de activiteiten 

die vrijwilligers van de afdeling steeds uitvoeren. 
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07. Herverkiezing/verkiezing bestuursleden.  

Pierre Tillmanns is aftredend en niet herkiesbaar, 

blijft wel actief op veel andere fronten. 

Marianne Slangen wil graag nog een jaar 

waarnemend voorzitter zijn. 

Frits Kusters is om gezondheidsredenen 

tussentijdsafgetreden.  

Natuurlijk is de vereniging Pierre en Frits heel 

dankbaar voor alle energie die ze in de vereniging 

hebben gestoken. 

08. Jaarprogramma 2022.   

Ludo ontvouwt als coördinator van de 

Vogelwerkgroep de plannen van de werkgroep. 

Na de speciale aandacht voor de steenuil middels 

een lezing van de Vogelwacht, en na diverse 

gezaVmenlijke vogelexcursies dit jaar, volgt in het 

najaar vanaf oktober een Basiscursus Vogels: 7 

avonden op dinsdagavond en 7 excursies op 

zondagochtend. Tot nu toe zijn er 7 

aanmeldingen, het maximum is 12. 

09.Rondvraag en sluiting. 

Niemand maakt gebruik van de rondvraag. 
 

Na afloop informeel samenzijn.  
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Bestuursleden met jubilarissen Wiel Haas, Jos van Bergen en 

Marianne Slangen. 

 

 
Na de bestuursverkiezing: de 3 bestuursleden die over zijn. 
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Padden en salamanders bezoeken 
Basisschool 't Valder te Landgraaf  

 
24 maart 2022 

Met een koffertje en een emmer bezochten Fon en Annie de 

kleutergroep van juf Tessa. 

De jeugdige leerlingen kregen die dag een levendige les 

aangeboden. Juffrouw Tessa vertelde haar pupillen over 

padden, kikkers en salamanders. De kinderen werden daarna 

in drie groepen verdeeld en konden zo kennismaken met de 

amfibieën. 

Fon had de avond ervoor tijdens het paddenrapen aan de 

Mensheggerweg en de Rouenhof een pad- man, een amplex 

(pad man op rug pad vrouw geklemd), een kleine 

watersalamander en een alpenwatersalamander 

meegenomen, de padden in een emmer en de salamanders in 

een plastic doosje. Maar wat zat er in het koffertje? Een 

schepnetje en een bakje van glas.  
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Het glas werd gevuld met water en heel voorzichtig werden de 

salamanders, een vrouw en een man, in het water gedaan. Je 

kunt ze dan goed bekijken en de kleur en vorm bewonderen. 

De kinderen vonden vooral het naar de oppervlakte zwemmen 

en het luchthappen van de salamanders boeiend. De emmer 

was gevuld met bladeren en daaronder zaten de padden 

verstopt. Per groep konden de leerlingen kijken naar de 

salamanders, een kikkertekening kleuren en de padden zien. 

Ik heb me verwonderd over de jeugdige interesse in de 

kikvorsachtige dieren. Eerst het ontdekken van de padden in 

de emmer met bladeren. Wat een prachtige schutkleur 

hebben ze toch en dan heel voorzichtig het kijken naar de 

amfibie, waarbij een enkele kleuter achteruit deinsde om 

vervolgens weer met de neus boven de emmer te komen om 

nog eens te kijken. 

Sommigen vroegen of 

ze een pad mochten 

vasthouden. Dat mocht 

en ik verbaasde me 

erover hoe onbevangen 

en voorzichtig zij dat 

deden. 

Na afloop kregen alle 

kleuters hun tekening en een zoekkaart van Ravon 

(kennisorganisatie voor amfibieën) mee naar huis. 

Voor Fon en mij was het een onvergetelijke en leuke ervaring 

om deze jonge mensen kennis te laten maken met onze 

Landgraafse amfibieën. 

 

Annie Boekestijn.  
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Vogelwerkgroep Activiteiten 
2022 
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 diegene 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 U.o.W. 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”. 
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Steenuil 

 

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.  

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 
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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. 

 

Ludo Kockelkorn, coördinator Vogelwerkgroep 

 

Natuur 
Het woordje natuur wekt bij de meeste mensen een warm 

gevoel op. TERUG NAAR DE NATUUR. Wat is er nu heerlijker 

dan in de zomer op een bankje in het bos te zitten, onder de 

koelte van het bladerdak van de bomen en je één te voelen 

met de natuur... 

  En dat is ook fijn, en dat gevoel wil ik zeker 

niemand afnemen  maar....    Maar we moeten ons wel 

realiseren dat het allemaal niet zo vredig is als het er uit ziet. 

Om ons heen is een voortdurende strijd aan de gang om het 

naakte bestaan. Dat klinkt wat overdreven maar is het niet. 

Als je pindanootjes ophangt in je tuin zullen vogels en 

eekhoorns daar op azen.  

  Een eekhoorntje neemt een pindanootje in 

zijn 2 voorpootjes en knabbelt dat zo lekker op maar...niet 

rustig. Let eens op hoe hij steeds maar een paar kleine hapjes 

neemt en dan schichtig om zich heen kijkt. Of het koolmeesje 

dat een pindanootje probeert te pakken. Paar keer pikken, om 

zich heen kijken, weer pikken, weer kijken, even schichtig als 

het eekhoorntje en... even schielijk slaan ze op de vlucht als ze 

denken dat er onraad is.  



15 
 

  Dat doen ze niet voor niets. Er loert overal 

gevaar in de natuur. Een eekhoorntje vlucht de boom in en is 

daar moeilijk te vangen maar een boommarter heeft óók zo’n 

grote staart en kan een eekhoorntje in die boom in zijn eigen 

domein te grazen nemen, en als een havik het koolmeesje ziet 

kan dat zomaar het einde van dat lieve vogeltje betekenen.  

   En sluit onze huisdieren niet uit. Dat lieve 

poesje dat thuis zo lief zit te spinnen en op je schoot kruipt en 

zich laat aaien (zo lang het poesje daar zelf zin in heeft) dat 

verandert buiten in een meedogenloze moordenaar. 

Ofschoon poesjelief waarschijnlijk thuis al genoeg gegeten 

heeft, schakelt dat zijn jacht instinct niet uit. Talloze vogeltjes 

maar zelfs ook eekhoorntjes kunnen zijn slachtoffer worden.  

   Daar kan die kat zelf niets aan doen, het is zijn 

instinct dat hem zo doet reageren. Als een wezel in een 

kippenhok terecht komt zullen de óp fladderende kippen 

steeds opnieuw zijn jachtdrift opwekken en moordt hij soms 

tientallen kippen uit. Het wordt een waar bloedbad terwijl het 

kleine wezeltje echt aan één kip meer dan genoeg heeft.  

  En dat zijn nog alleen maar de wat grotere 

dieren die je goed kunt zien. Maar ook op kleinere schaal is 

die strijd bezig. Spinnen vangen argeloze vliegjes in hun web, 

onzelieveheersbeestje doen zich te goed aan bladluizen, de 

bloedrode roofmier valt andere insecten aan om aan voedsel 

te komen en gebruikt werksters uit andere mieren kolonies 

om zijn broed te verzorgen. Regelrechte slavernij dus.  

  Het zijn zo maar wat voorbeelden maar er zijn 

er veel meer te noemen. Alle levende organismen moeten nu 

eenmaal voedsel hebben en halen dat uit andere organismen. 

Die vredige natuur is helemaal niet vredig. Om ons heen is het 
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voortdurend oorlog en daar heerst de regel: ETEN OF 

GEGETEN WORDEN.... 

  Eigenlijk is er maar een echte uitzondering op 

die regel en dat zijn we zelf. Wij eten letterlijk alles waarvan 

we denken dat het goed voor ons is. En zelfs het grootste 

roofdier heeft geen schijn van kans tegen een geweer. Dat 

grootste roofdier zijn wij trouwens zelf en tegen ons is 

niemand bestand. Wij hoeven alleen maar bang te zijn voor 

ons zelf en in die overmoed zijn wij zelf dan ook de grootste 

plaag voor het hele dierenrijk, het hele plantendom en helaas 

ook de aarde zelf, maar dat is een ander verhaal.... 

  

Ben Bringmann 

 

Verslag paddentrek 2022 
De paddentrek 2022 

startte op 11 februari 

met het opzetten van de 

faunaschermen langs de 

Mensheggerweg. De 

twee daarop volgende 

weken werden de 

schermen op de andere 

locaties (Rouenhof, 

Overstehofweg en Palenbergerkerkpad) gezet en de routes 

voorzien van dranghekken, verkeersborden en 

informatieborden zodat op alle vier locaties de padden veilig 

naar hun voortplantingswateren konden worden overgezet. 



17 
 

Tevens werden aan de Mensheggerweg door de gemeente 

weer de digitale snelheidsborden ter beschikking gesteld en 

opgehangen. De schermen zijn geplaatst met deze keer een 

fiks aantal, zoals altijd, gemotiveerde vrijwilligers van het IVN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 23 februari werden de eerste padden gespot en veilig de 

weg overgezet maar het bleef aanvankelijk erg rustig met 
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enkele stuks op een paar avonden. Vanaf 11 maart sloeg het 

weer om en begon het echt te lopen.  

Na zeven en een halve week op 17 april waren er nog maar 

enkele stuks te vinden en is er besloten de paddentrek af te 

sluiten. Inmiddels waren er 7108 padden kikkers en 

salamanders overgezet door de vrijwilligers van de 

paddengroep die voor een groot  deel ook bestaat uit niet 

IVN-ers en kunnen we spreken van een prima overzetactie. 

Zoveel dieren hebben we niet eerder overgezet. 

Gelukkig hebben we dit jaar ook niet zoals de afgelopen twee 

jaar te maken gehad met een avondklok of andere covid 

maatregelen en dat maakte het werken wel een stuk 

makkelijker. Beetje een domper was wel dat we dit jaar te 

maken kregen met waarschijnlijk zieke dieren. Bij slot 

Schaesberg werd een beest met waarschijnlijk het Rana virus 

gevonden en langs de Mensheggerweg werden kikkers 

aangetroffen met waarschijnlijk een Herpes infectie. In beide 

gevallen zijn samples opgestuurd naar de Ravon maar bij het 

schrijven van dit verslag is er nog geen uitslag binnen. 

Gelukkig konden we de paddentrek dit jaar weer afsluiten met 

een gezellige avond op 20 mei. Deze werd met 24 personen 

goed bezocht en er werd veel gelachen en onderling 

uitgewisseld onder het genot van koffie, thee, vlaai, en een 

drankje. Als afsluiting kreeg iedereen aan het eind nog een 

verrassing mee.  

Rest mij nog alle vrijwilligers, de gemeente, en iedereen die 

heeft bijgedragen aan deze succesvolle paddentrek te 

bedanken voor hun inzet. 
 

Annie Boekestein en Fon Wachelder 
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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 € 25,- per jaar. Hierin is 

een abonnement op De Natuurgids ingesloten (8x per jaar) en 4x per 

jaar  het verenigingsblad de INFO. 

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

Contributie ook € 25,- per jaar. U wordt dan landelijk lid en ontvangt 

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

Natuurgids).  Werkgroepen: 

 O Wandelwerkgroep 

 O Vogelwerkgroep 

 O Paddenwerkgroep 

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, tel. 06 55733866 

 

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. 

Coödinator Fon Wachelder, tel. 06 49067997 

 

Werkgroep Terrein 

Heeft het beheer over ons terrein. 

Coördinator Jos Aerts 06 15924659 

 

Werkgroep Jeugd 

Houdt zich bezig met diverse jeugdactiviteiten. 

Coördinator Marianne Slangen, tel. 06 55733866 

 

Redactie INFO 

Geeft 4 keer per jaar het verenigingsblad de INFO uit. 

Redactie Mariet Kölgen, tel. 06 53204877 
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Onthulling van het Blije Bijen bord op 
Zaaidag 

Samenwerking tussen Gemeente-Scouting- Sint Tarcisius 

IVN De Oude Landgraaf  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wethouder Bart Smeets actief  bij de Zaaidag. 

 

 


