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BESTUUR:  
VOORZITTER:   Crit Geraets   2022 

    Voortstraat 12 

    6373 AW Landgraaf 

    Tel. 045-5311503 

SECRETARIS:   Mariet Kölgen   2024 

    Onderstestraat 34 

    6415 PZ Heerlen    

    tel. 045 – 5327618 

PENNINGMEESTER:  Frans van den Camp  2023 

    Larikslaan 13  

    6371 KE Landgraaf   

    045 - 5321427 

    BESTUURSLEDEN:  

    Jo Robberts   2023 

    Pierre Tillmanns   2022 

    Frits Kusters   2024 

 

Secretariaat:  Onderstestraat 34, 6415 PZ Heerlen E-mail: ivnmarietkolgen@hetnet.nl/ 

Rekeningnummer: `NL67 RABO 0352 4849 18 t.n.v. F.A.A. van den Camp IVN 

Landgraaf. 

WERKGROEPEN: 
Wandelwerkgroep 

Voor informatie: Marianne Slangen, majj.slangen@ziggo.nl 

Organiseert: Ochtend- en avondwandelingen, ca 2 uur/ 2 ½  uur. 

 

Vogelwerkgroep  

(bijeenkomst iedere vrijdagochtend) 

Voor informatie bellen: Math Marell ,06 42355968 

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 

 

Adres IVN-home De Bosrand: Puddelerweg 59, Landgraaf. 

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

 

mailto:ivnmarietkolgen@hetnet.nl/


 

 

Kerstmis 2020 
Zoals we allemaal hebben ervaren, heeft corona ons ook wat positiefs 

gebracht.. 

We hebben oude en nieuwe waarden (her-) ontdekt.  

Stilte, bezinning en de natuur horen daarbij. Gelukkig!  

Toch ook  het besef dat er dit jaar veel verdriet en eenzaamheid was. 

Al onze onrust in de vorm van reizen, rennen van de ene activiteit naar 

de andere, de neiging om steeds meer te kopen en steeds meer te willen, 

is noodgedwongen omgezet in rust en stilstand. 

Het zal niet zo blijven. Maar Kerstmis 2020 leent zich ervoor om in deze 

tijd van teruggeworpen zijn onszelf en anderen met respect te bekijken.  

In die zin wensen we jullie allen een vredige kersttijd en een gelukkig 

kerstfeest. 

  
 

 

Bestuur IVN De Oude Landgraaf 

 

1. 

Actief  

 in corona-tijd 
 

Corona-virus, we kunnen het 

woord bijna niet meer horen. Alle 

gesprekken en discussies gaan erover. Het houdt ons in 2020 in de greep 

, maar we hebben goede hoop voor het nieuwe jaar.  Nog even geduld 

dus. 

Hoe is het bij De Oude Landgraaf gegaan in corona-tijd? 

Als het even mogelijk was, kwamen we bijeen op vrijdagmorgen in De 

Bosrand. Meteen werden er daar maatregelen genomen. Op één deur 

stond INGANG – daar was ook een wasbak met ontsmettingszeep – op de 

andere deur UITGANG. In het begin liep nog wel eens een ‘warhoofd’ bij 

de UITGANG binnen, maar die werd getrakteerd op een luid protest. 

Stoelen werden weggehaald, tafels bijgezet……..met niet te veel mensen 

kon binnen koffie gedronken worden op afstand.  Zo nodig kwamen 

zitjes buiten. De koffie was verdiend want er werd hard gewerkt.  

Er kwam nieuw hout in de vorm van grote boomstammen.  

Het moest worden gezaagd en dan gestapeld worden om plaats te maken 

voor nieuw hout. Kettingzagen gierden en bosmaaiers deden hun werk. 

Het terrein werd gemaaid en het maaisel werd weggehaald. De van 

nature arme grond moest arm blijven. 

2. 



 

 

Paden werden schoongemaakt en…….meters nieuwe paden werden 

ontdekt en blootgelegd.  

Als voorbereiding op de nieuwe poel, werd een conifeer geveld, zoals we 

eerder berichtten. 

Met hulp van het IKL werd op 21 oktober een  nieuwe, mooie 

duurzame poel aangelegd in de buurt van de natuurlijke  stapelmuur. 

Het zal een mooi stuk dier- en mensvriendelijk stukje natuur worden. 

Om het nog mooier te maken werden wilde bloemen ingezaaid. 

 

 

 

 

 

3. 

Mannen van de Vogelwerkgroep gingen intussen op pad om nestkasten 

te controleren, te repareren en soms te vernieuwen. Ook werd 

bijgehouden hoeveel nestkasten bezet waren geweest. Zie het overzicht 

elders in dit blad. Meestal waren de mannen van de Vogelwerkgroep 

terug voor koffietijd.  

In de binnenruimtes hielden enkele actieve leden zich bezig met de 

aanwinst van fossielen. Hierover lezen jullie ook  elders in dit blad. 

En de allerlaatste vernieuwing is een overkapping die door de mannen 

gemonteerd werd. 

Het risico voor de organisatie van wandelingen was te groot.  

 

De laatste wandeling vond plaats op 4 oktober in Houthem.  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

   Als laatste: vergeet niet dat mensen die onze vereniging 

   een warm hart toedragen en ook actief willen worden,  

   van harte welkom zijn op vrijdagochtend.      

4. 



 

 

Resultaten Vogelwerkgroep 2020 
Totaal 264 nestkasten 

 
Eijkhagenbos 
Nrs. 1 t/m 13 zijn opgeknapt. Door de beukenziekte – bomen zijn geveld 

– hebben ze een nieuwe plaats gekregen. 

Totaal 33 kasten, waarvan  13 bezet, 13 vervangen, 5 leeg, 2 weg en 

vernieuwd. In 2 kasten zat de boomklever. 

 

 

Molenbos 
Totaal 22 kasten, 18 bezet, 3 leeg, 1 weg en vernieuwd. 

 

Vijver Strijthagen 
Totaal 19 kasten, 19 bezet. 

 

Kapellerbos 
1 t/m 8 zijn opgeknapt, vanwege de beukenziekte. 

30/38 hebben een nieuwe plaats gekregen 

41/47 opnieuw opgehangen 

Totaal 47 kasten, 18 bezet, 22 vervangen en opgeknapt, 6 leeg, 1 weg en 

vervangen. 

5. 

Op de Bies 
Totaal 19 kasten, 19 bezet 

Er waren eerder minder kastjes. Om de eikenprocessierups  weg te 

krijgen, zijn er kastjes bijgemaakt. 

 

 
Dormig 
Totaal 5 stuks, 2 leeg, 3 bezet 

 

 
 
Boerderij Leenhof 
Totaal 4, 4 bezet 

 
Streeperbos 

Totaal 10, 8 bezet, 2 leeg. In een kastje waren 3 dode vogels. Nr. 3 is 

omgehangen. 

 

 

 

Moltbos 
Totaal 15, 10 bezet (3 

met boomklever), 4 

leeg, 1 nieuw kastje. 

In 1 kastje dode vogels, 

nr. 10 omgehangen. 

 

6. 



 

 

Kerkhof Kakert 
Totaal 4 kastjes, 4 bezet. 

 

 
 
Hulstbos 
Totaal 30, 29 bezet, 2 met boomklever, 1leeg, 1 kastje met eieren en 

dode vogels, 1 kastje omgehangen, 1 vernieuwd. 

 

Delleweg 
Totaal 10, 9 bezet, 1 leeg, 2 omgehangen. 

 

Winselerhof 
Totaal 7, 6 bezet, 1 leeg, 1 omgehangen, 1 vernieuwd. 

 

Tennisbanen 
Totaal 3 , 11 bezet (1 boomklever), 1 leeg, 1 wespennest, 1 kastje 

vernieuwd. 

 

Kleikoelerbos (bij home) 
Totaal 12, 10 bezet (1 boomklever, 2 hoornaars of wespen), 1 kastje 

vernieuwd. 

 

Bosrand 
Totaal 14, 9 bezet, 2 leeg, 2 wespen, 1 

vernieuwd 

 

 

7. 

Wandelen in 2020 
4 oktober, Wandeling Houthem Sint Gerlach, Start om 10.00 . Deze 

wandeling was de laatste wandeling die doorging. De belangstelling was 

goed; 15 deelnemers 

Vanaf die datum werden geen wandelingen meer georganiseerd. 

Jammer, maar we maakten toch een nieuw programma voor volgend 

jaar, in de hoop dat dan iets meer mogelijk is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Midden op ons terrein nog steeds een mooie 

gedenkplaats voor onze overleden voorzitter Ben 

Hofhuis. 

 

8. 



 

 

Website 

Op onze website ( www.ivn.nl/afdeling/de-oude-landgraaf ) kunt u alles 

vinden over onze afdeling: wandelingen, werkgroepen, activiteiten, 

berichten, foto’s en alle nieuws dat voorhanden is. 

Snelkoppeling maken 
Als je een snelkoppeling op je bureaublad maakt, kun je in één klik naar 

onze website.  

Dat gaat zo: 

- Ga op de gewone (omslachtige) manier naar de website van De 

Oude Landgraaf 

- Kopieer de link in de balk 

- Ga naar het bureaublad op een lege plaats en druk op de rechter 

muisknop…kies voor NIEUW 

- En druk op snelkoppeling 

- Plak de gekopieerde link op de 

plaats van locatie 

- Geef de snelkoppeling een 

naam, b.v. DOL  

- En klik op voltooien. 

Succes!  

9. 

Zeer oude historie te bewonderen. 
Ons IVN is sinds kort in het gelukkige bezit van een unieke collectie 

fossielen, mineralen en gesteenten, overgenomen van de familie Beckers. 

De kinderen Beckers hebben na de dood van hun moeder, Ans Beckers, 

contact met ons opgenomen met het idee om boeken en deze collectie 

aan ons over te dragen. 

De gesteenten zijn verzameld  door hun vader, Wiel Beckers.  

Wiel was een enthousiaste amateurarcheoloog, zat in de 

Archeologiewerkgroep van de Heemkundevereniging en zat ook in het 

bestuur van IVN De Oude Landgraaf. De oudere leden van de afdeling 

hebben zeker nog mooie herinneringen aan Wiel. Het is dan ook een 

mooie geste van de kinderen om aan ons te denken bij de ter beschikking 

stellen van de gesteenten die Wiel liefdevol en vol geestdrift heeft 

verzameld. 

 

 

 

 

10. 

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


 

 

Toen de collectie eenmaal bij ons op tafels lag, vroegen we ons af  wie 

ons kon vertellen wat we precies in  huis hadden. Er werd gezocht naar 

een deskundige en die werd gevonden in de persoon van Lei Nelissen, 

iemand die geologie als hobby heeft  en aan de slag is gegaan met het 

inventariseren van onze ‘stenen’. 

Enkele vrijdagen achter elkaar is hij met onze mensen bezig geweest met 

het bekijken en bestuderen van de grote collectie.  

Na afloop hiervan zegt hij het volgende: 

De collectie is afkomstig 

uit de kalksteengroeven 

van Zuid-Limburg, uit 

de voormalige 

steenkoolmijnen en uit 

de hier aanwezige 

grindgroeven. 

De gesteenten variëren 

in ouderdom. De oudste 

gesteenten zijn uit het 

Grind, die kunnen een ouderdom hebben van ca. 500 miljoen jaren. De 

gesteenten uit de steenkoolmijnen, het Carboon, ca. 300 miljoen jaren 

en de fossielen uit het Krijt hebben een ouderdom van ca. 70 miljoen 

jaren 

De aanwezige vuursteen  is afkomstig uit het Krijt; hier kunnen we 

fossielen in aantreffen, o.a. zee-egels en schelpen. 

 

Van dit alles is onze vereniging de trotse bezitter. 

Collega’s zijn nu bezig om vitrines te maken, waarin dit unieks 

tentoongesteld gaat worden.  

11. 

Ook worden er houten standaards gemaakt waarop stenen uitgestald 

kunnen worden. 

Ik zou zeggen, we hebben goud in handen.  

Overal in Nederland worden fossiele ruilbeurzen en koopbeurzen 

gehouden en de prijzen zijn niet mals. De fossielenjagers betalen er grof 

geld voor. 

Wij verkopen en ruilen dus niets, we genieten er zelf van. 

Een welkome aanwinst voor onze vereniging. 

Ik zou wel aanbevelen om een alarm installatie op het gebouw te 

plaatsen, maar daar ga ik niet over. Het is van ons en het blijft van ons 

met dank aan de familie Beckers. 

Frits Kusters 

 Nieuwe paddenpoel. 
Op woensdag 21 oktober is er op ons terrein in samenwerking met 

Stichting IKL een nieuwe amfibieënpoel gerealiseerd. Deze is gemaakt 

met vezelbeton en vervangt de oude en lekke poel die reeds op ons 

terrein aanwezig is.  
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De poel is naast de eind 2019 gebouwde stapelmuur gegraven zodat 

amfibieën en reptielen makkelijk van beide gelegenhedengebruik 

kunnen maken.  

Door de werkzaamheden is van de grond rond de poel dichte graslaag 

verwijderd en gaan we deze inzaaien met bloemrijk graslandmengsel dat 

aantrekkelijk is voor bijen vlinders en vogels.  Al met al weer een 

aanwinst en opwaardering van onze mooie heemtuin. 

 

NIEUWE BANKREKENING 

Ons bestuur heeft een nieuwe bankrekening bij de RABO-

bank geopend. Voor verenigingen biedt de RABO-bank 

voordelen. Hierover wordt u uitgebreid geïnformeerd bij het 

versturen van facturen. 

NL67 RABO 0352 4849 18 t.n.v. F.A.A. van den Camp 

IVN Landgraaf. 

 

De mooie Natuurgids die de meesten van onze leden 8x per jaar 

ontvangen wordt met ingang van 1 januari 2021 met € 1,50 verhoogd. 

Via de vereniging betaalt u dan voor de 8 nummers  € 17,-. De 

contributie wordt ook 1,50 meer. 

13. 

Wandelprogramma 2021  (onder voorbehoud) 

 
Zondag 3 januari,  
start om 11.00 uur,  
aansluitend nieuwjaarsreceptie in IVN gebouw aan de Puddelerweg,  
start vanaf IVN gebouw. 
 
Carnavalszondag 14 februari, Kapellerbos en Kisselsbos.  
Vertrek vanaf Slot Schaesberg. 
Start :10.00 uur. 
 
Zondag 21 maart,   
Gulpen / Euverem. Vertrek aan Osebos 1 Gulpen / Euverem 
Start om 10.00 uur. 
 
Zondag 18 april, Palemig 
Vertrek Slot Schaesberg  
Start om 10.00 uur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Geul in Houthem 
 

14. 



 

 

Zondag 16 mei,   
Wylre Stokkem,  
vertrek Parkeerplaats Kasteel Wylreweg / Beertsenhoven 
Start om 10.00 uur. 
Maandag 21 juni, langste dag  
Strijthagen,  
Vertrek vanaf parkeerplaats Overste Hof. 
Start om 19.30 uur. 
Zondag 18 juli, Gerendal,  
vertrek Gerendalseweg, Schin op Geul 
Start 10.00 uur. 

Zondag 22 augustus:   
Teverenerheide,  
vertrek Hendrik bedrijven Brunssum, 
Waubacherweg 
Start 11.00 uur! 
Zondag 19 september,  
Klimmen / Ransdaal,    
Vertrek kerk Klimmen. 
Start 10.00 uur. 
Zondag 24 oktober,  
Wijnandsrade,  
vertrek Kasteel Wijnandsrade 
Start 10.00 uur. 
 
 

Zondag 21 november,   
Mechelen / Schweiberg,  
vertrek parkeerplaats Dr. Janssenplein Mechelen 
Start 10.00 uur. 
Zondag 19 december,  
Sweikhuizen, vertrek Bergweg-Stammen. 
Start 10. 00 uur. 
 

15. 

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 € 26,50 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 € 26,50 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 

 

16. 


