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Van de bestuurstafel
Door Peter Kessing
Nieuws uit de afdeling
De Algemene Leden Vergadering hebben wij door alle
maatregelen weer moeten uitstellen tot september.  Een
uitnodiging hiervoor zal, wanneer er een definitieve
datum bekend is, aan de leden verstuurd worden. Zodra
het weer mogelijk is zal er weer een bijeenkomst belegd
worden met de coördinatoren van de werkgroepen en
commissies.

Nieuws uit de regio
De afdelingen in de Midden-Limburg hebben de intentie
uitgesproken om te komen tot een samenwerkingsover
eenkomst. Dit zal ook op de agenda geplaatst worden van
onze komende ALV.

Nieuws uit het District
Het geplande Bomenfestival van het voorjaar is verplaatst
naar het najaar.

Nieuws uit de Landelijke Raad
De agenda van de Landelijke Raad wordt hoofdzakelijk
bepaald door de totstandkoming van één IVN. (samenvoe
ging van Stichting IVN en Vereniging IVN)

Van de redactie
Door Frans Hendrikx
Op de voorpagina een foto die refereert aan het seizoen
waar we nu in zitten: Lente. Ontwakend groen, bloesem,
fluitende vogels, krioelende amfibieën, jong leven en…..
dikke truien die de kast in gaan. 
De onderste foto laat zien waar we op hopen. Weer geza
menlijk op pad, cursus geven en volgen, nieuwtjes uitwis
selen en bespreken waar we graag mee bezig willen zijn.
 
IVN laat betrokkenen met interesse voor het natuurlijke
leven en de vrij te besteden ruimte bij elkaar komen. Maar
daar hebben we weer ruimte voor nodig. Ruimte die nu al
een jaar beperkt is om het virus enigszins onder controle
te krijgen. We leggen onszelf beperkingen op. De een gaat
er wat strenger mee om dan de ander. De een volgt het
meest strikte model, de ander neemt de ruimte voor ver
antwoorde, persoonlijke vrijheden.
Zo zien we ook verschillen in aanpak van diverse organi
saties. Hier en daar worden wandelingen onder strikte
voorwaarden  georganiseerd terwijl anderen zich streng
houden aan contactbeperking.

Nu het vaccineren op tempo komt, is het tijd om weer te
gaan denken aan initiatieven. Aan de mogelijkheden die
we kunnen gaan benutten. Draag ze aan. Laat ons niet
versloffen. Een vereniging heeft verantwoordelijkheid.
Niet alleen door haar doelstelling maar ook naar haar
leden. Die verdienen aandacht en erkenning in dàt waar
om ze lid zijn.
 
De trieste gebeurtenissen rondom de dassen in Roer

mond, ’t Ham, laten zien waarom het natuurlijke leven in
onze omgeving aandacht en bescherming nodig heeft.
Kijk op pagina 13 en 14 naar de inzet van enkele collega-
leden van onze afdeling bij het voor het voetlicht brengen
van tegenstrijdige belangen en de keuzes die daarin ge
maakt zouden moeten worden. Zij verdienen een compli
ment.
 
Dit ook voor de inzet van enkele van onze andere leden bij
het degelijk benaderen van de kwesties rondom het
bermbeheer. We hebben in de laatste Schrijvertjes al en
kele malen aandacht besteed aan het thema. Lees in de
uitgebreide bijdrage vanaf pagina 5 hoe te komen tot de
uitgewogen aanpak die planten en dierlijk leven in onze
bermen meer kansen biedt. 
 
Ook de andere bijdragen in dit nummer laten betrokken
heid op velerlei wijze blijken. Dat is waar wij voor staan. 
Het virus laat zien hoe kwetsbaar óók wij kunnen zijn.
Laat dat iets zeggen over hoe wij met ander leven op de
aarde om dienen te gaan.
Lente. Een tijd om te genieten en om zorgen even te rela
tiveren door al dat leven dat zich actief laat zien aan ons.
Heerlijk en inspirerend.
U weet ons te vinden met uw bijdragen. We staan er open
voor. Wilt meedoen, dan bent u welkom om Het Schrij
vertje vorm en inhoud te geven. Een leuke club!

Veel leesplezier en fijne lente gewenst. Sluitingsdatum
voor  het inleveren van kopij is 22 mei.
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Van de voorzitter
Door Peter Kessing
Nog steeds wordt het nieuws grotendeels bepaald door de Covid-19-
maatregelen. En toch gloort er nu meer licht aan het eind van de tunnel en
hopen wij onze activiteiten weer te kunnen starten. Al zal dit in het begin nog
wel met de nodige beperkingen gepaard gaan.                                                     
 
Is er ook een positieve kant aan deze pandemie? Misschien wel. Het is voor het
eerst dat wij ons wereldwijd met elkaar verbonden voelen en ons meer dan
ooit wereldburger voelen. Met problemen rond stikstof, klimaat en ontbossing
hadden wij al langer het gevoel dat de problemen waar wij als mensheid
tegenaan lopen alleen maar kunnen oplossen met een gedeelde
verantwoordelijkheid en gezamenlijke aanpak. Door deze pandemie kwam die
noodzaak nog nooit zo dichtbij.  Bevolkingstoename, megasteden, gebrekkige
hygiënische infrastructuur, verwoesting van ecologische systemen,
grootschalige energie en voedselproductie heeft de dreiging met betrekking
tot (nieuwe) infectieziekten doen toenemen. Alleen door goede samenwerking,
coördinatie,  verantwoordelijkheidsverdeling en doortastende maatregelen
kunnen wij de medische en maatschappelijke gevolgen van dit soort uitbraken
het hoofd bieden.
Als educatieve vereniging IVN kunnen wij hier een steentje aan bijdragen.
 
Foto: Ooievaars, Frans Hendrikx
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Webinar Dagvlinders door afd. Maas en Niers 
Deze tweedelige online cursus leert je vlinders in het veld herkennen. Ook hun leefwijze komt uitgebreid aan
bod. Bovendien geven we enkele tips om jouw tuin of natuurgebied vlindervriendelijk te maken.
Wat krijg je?
Twee webinars van minstens 1 uur met Joeri Cortens, op 17 en 24 juni van 20 tot 21 uur.
De kans om aan de expert vragen te stellen via de chatfunctie, uitzending gemist hebt, of indien je na afloop nog
eens wil herhalen.
Praktisch
Deelname aan deze cursus kost 12 euro. Je kan enkel inschrijven voor deze cursus in zijn geheel.
Bij inschrijving kan je kiezen voor verschillende opties om te betalen. Let op: kies je voor ‘overboeking’ (over
schrijving) dan duurt het meestal 1 werkdag vooraleer je betaling verwerkt is. Schrijf je op de startdag van de
cursus in? Kies dan voor een andere betaaloptie als je de sessie live wil meevolgen. Achteraf terugkijken kan al
tijd. 
Inschrijving vind je via IVN.nl/natuuracademie en dan klikken op "naar de webinar agenda" 

Door René Horsten                        
In de vorige editie van het Schrijvertje hebben we je geïn
formeerd over het IVN Bomenfestival dat IVN (vrijwilli
gers samen met de beroepsorganisatie) door heel Limburg
zou organiseren in de periode maart-november 2021.
In verband met corona is besloten om de ruim 40 bomen
activiteiten te organiseren in de periode september-no
vember 2021. 

ALV uitgesteld
Onze Algemene Leden Vergadering (ALV), die gewoonte
getrouw vooraan in het jaar plaatsvindt, gaat tot nadere
bekendmaking niet door. Dit om de bekende redenen.
Mocht u het bestuur willen benaderen om willekeurig
wat, dan mail hen:
bestuur@ivnroermond.nl.

Heeft u een idee over een te organiseren activiteit in de
post-corona-tijd, dan aarzel niet om de programmacom
missie@ivnroermond.nl hiervan op de hoogte te brengen.
We gaan in de startblokken!

Vooraankondiging Bijscholing Water in Limburg 19 mei (digitaal 19.30) en 4 september 2021 (fysiek)
Droogte en de Bever.

Hoe gaat Waterschap Limburg er mee om en wat kunnen wij onze deelnemers vertellen en laten zien?
Als ervaren natuurgids kun je een interessant verhaal vertellen over planten en dieren die leven in of nabij een
beek, rivier of andere waterloop.
Je laat je deelnemers ervaren hoe belangrijk en onmisbaar schoon water is. Maar kun je ook een goed onder
bouwd verhaal vertellen over droogtebestrijding? En wat is de rol van de bever hierbij? Zo niet dan is dit je kans
om dát aan je verhaal toe te voegen! 
Binnenkort kun je je hiervoor opgeven via de website van www.ivn.nl/limburg
 
Sylvia Spierts-Brouwer
Senior projectleider & Vrijwilligersconsulent 
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Natuurvriendelijk bermbeheer in Leudal
Door Phlip Bossenbroek, Joost Geraets, Hermien Hendrikx en René Horsten

Inleiding 
Een initiatiefgroep van onze IVN-afdeling (Joost Geraets,
Hermien Hendrikx en René Horsten) en Studiegroep Leu
dal (Phlip Bossenbroek) heeft begin 2020 contact gezocht
met Gemeente Leudal om te overleggen over een meer
natuurvriendelijk bermbeheer, dat rekening houdt met
planten en dieren.  Al in 2014 had Studiegroep Leudal een
nota uitgebracht voor een andere aanpak van bermbeheer
in het natuurgebied Leudal.
In het eerste overleg werd van de zijde van de gemeente
aangegeven dat men open stond voor aanbevelingen voor
een meer natuurvriendelijk bermbeheer, dat zal resulte
ren in een grotere biodiversiteit in de wegbermen.
In dit overleg werd afgesproken dat op voorhand al een
aantal bermen van wegen uit de nota van 2014, aangevuld
met nog enkele andere wegen, in de voorjaarsronde van
het jaarlijkse maaibeheer uitgezonderd zou worden, om
zodoende de natuur de kans te geven zich daar beter te
kunnen ontwikkelen. Tevens werd afgesproken dat IVN en
de Studiegroep in september een beheervoorstel zouden
presenteren voor een groot aantal wegen in en rondom
het Leudal. De initiatiefgroep is daarop in de zomermaan
den intensief aan de slag gegaan en heeft een update ge
maakt van het rapport uit 2014, waarbij tevens het aantal
bestudeerde bermen is uitgebreid.

Op 2 september 2020 werd het rapport met aanbevelingen
met de gemeenteambtenaren 
L. Helwegen en M. Jacobs besproken, wat leidde tot we
derzijdse waardering en enthousiasme over de nieuwe
aanpak. In de najaarsmaaibeurt van 2020 werd daarop al
direct een aantal aanpassingen in de opdracht aan de
aannemer verwerkt; uiteindelijk zal de nieuwe aanpak in
2021 verder worden uitgerold en voor iedereen zichtbaar
der worden. Eind september zijn de aanbevelingen be
sproken met de verantwoordelijke wethouder, die de
nieuwe plannen ook zeer verwelkomde.

Wat is natuurvriendelijk bermbeheer
Natuurvriendelijk bermbeheer is er op gericht om de
kwaliteit en omvang van het leefgebied van planten en
dieren langs wegen en paden te verbeteren en te vergro
ten. Met de juiste maatregelen kan de soortenrijkdom (bi
odiversiteit) van bermen, taluds en overhoeken behoorlijk
vergroot worden. Dergelijke groeiplaatsen zijn belangrijke
groene verbindingen en stapstenen in het landschap tus
sen de onderdelen van het natuurnetwerk in Nederland,
variërend van het grofmazige Nationale Natuurnetwerk
Nederland (de vroegere Ecologische Hoofdstructuur) tot
het fijnmazige weefsel van wegbermen, greppels, sloten
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en slootkanten, taluds van dijken en wegen en veel over
hoekjes bij verkeersknooppunten, plantsoenen, parkeer
plaatsen, picknickplaatsen, et cetera.
Bij het bermbeheer staat veiligheid van de weggebruikers
te allen tijde voorop. Het natuurvriendelijk bermbeheer
zal dus binnen die randvoorwaarde moeten worden uitge
voerd.

Waarom natuurvriendelijk bermbeheer
De laatste jaren wordt het steeds duidelijker en is alom
erkend dat de Nederlandse natuur er slecht voor staat. Zo
is de insectenstand qua aantallen en soorten sterk achter
uitgegaan. Voor de bestuiving van wilde planten maar
evenzeer van talloze productiegewassen in de landbouw,
is 90% daarvan afhankelijk van insecten (en niet alleen
bijen) en derhalve moeten er ruim voldoende insecten zijn
en veel verschillende soorten. Uit onderzoek is gebleken
dat het zowel met de soorten als de aantallen slecht gaat.
Maar ook voor andere functies zijn insecten uiterst be
langrijk:
- Inmiddels is bekend dat een goed ontwikkelde ecologi
sche wegberm bijdraagt aan het beheersbaar maken van
de plaag met eikenprocessierupsen, en wel zodanig dat
andere middelen, zowel chemische als bacteriële, niet of
minder nodig zijn.
- Insecten zijn zeer belangrijk bij het bereiken van ecolo
gische evenwichten in de natuur en zijn daarom ook van
groot belang voor de mens, teneinde plaagvorming te be
perken of te voorkomen.
- Insecten zijn van belang als potentiële voedselbron voor
de mens. Hoewel deze ontwikkeling nog maar in de kin
derschoenen staat, is nu al duidelijk dat dit één van de
belangrijkste voorzieningen voor de mensheid zal gaan
worden.
- Insecten verzorgen talloze sleutelrollen in de ecosyste
men om ons heen en dragen daardoor bij aan een stabiele
leefomgeving voor mens, plant en dier.
- Van insecten zijn buitengewoon veel eigenschappen be
kend, die voor de mens van groot belang zijn. Er zijn ech
ter nog ontelbaar veel meer eigenschappen die nog on
ontdekt zijn, waardoor de insectenstand een onuitputte
lijk reservoir vormt voor het ontdekken van eigenschap
pen voor toekomstige toepassingen.
- Insecten wekken onze bewondering en verwondering
over onze natuur op; zij dragen daarom bij aan het begrip
van de mens voor de ons omringende natuur.
- Los van allerlei nuttige toepassingen voor de mens,
hebben insecten net als ieder ander schepsel op deze we
reld, een bestaansrecht, dat de mens dient te respecteren.

Wat hierboven beschreven is voor insecten, geldt ook voor
de vele andersoortige organismen, planten en dieren.
Nederland heeft 139.000 km aan wegen en 3000 km aan
spoorwegen. Aangrenzende bermen en groenstroken
maken een aanzienlijk deel uit van het Nederlandse land
oppervlak. In een steeds intensiever gebruikte omgeving
worden de bermen langs de wegen steeds belangrijker als
leefgebied voor flora en fauna. Bermen zijn vaak ook de
laatste uitwijkplaats voor dieren en planten waarvan het
oorspronkelijke leefgebied is verdwenen.
Het belang van bermen voor planten en dieren kan wor

den samengevat in de 5 V’s:
Veiligheid: dieren gebruiken bermen voor hun veiligheid
als schuilgelegenheid.
Voortplanting: bermen zijn belangrijk als biotoop voor de
voortplanting. Sommige soorten brengen hun hele le
venscyclus door in de berm. Dat geldt voor zowel planten
als dieren.
Voedselaanbod: voor een goed leven in de bermen zal er
tevens voldoende voedselaanbod  moeten zijn.
Variatie: voldoende variatie in de begroeiing zal de biodi
versiteit vergroten en daarmee ook het voedselaan
bod. Met een grotere variatie aan plantensoorten wordt
het leefgebied voor onder andere insecten vergroot.
Verbindingsfunctie: bermen hebben een belangrijke verbin
dingsfunctie. Als lintvormig element of als stapstenen
vormen ze verbindingen tussen natuurgebieden waardoor
de migratiemogelijkheden van planten en dieren worden
verbeterd. Als zodanig hebben wegbermen een belangrijke
functie binnen de ecologische infrastructuur.

Berm met akkerhoornbloem

Belangrijkste aanbevelingen uit het rapport
Door alle partijen werd benadrukt dat een andere aanpak
nooit ten koste mag gaan van de verkeersveiligheid. Dus
zichtlijnen op kruispunten en wegsplitsingen blijven on
verkort gehandhaafd en ook het wegmeubilair, zoals ver
keersborden, richtingsaanwijzers, varkensruggen, hecto
meterpaaltjes en andere signaalpaaltjes, moeten het hele
jaar door duidelijk zichtbaar blijven voor de weggebrui
ker. 
Maaien moet meestal! Omdat voorkomen moet worden
dat de bermen vanwege een extensiever beheer gaan ver
houten. Dat wil zeggen, dat er allerlei boompjes gaan kie
men, die op de duur tot verruiging en verbossing van een
berm zullen leiden. Ook moet in een aantal gevallen ge
maaid worden om verschraling van de berm te bevorde
ren. Op de zeer schrale zandgronden in en om het Leudal
hoeft vrijwel nooit meer te worden gemaaid.
Middels maaien kunnen in sommige gevallen probleem
soorten voor de landbouw worden bestreden. Voorkomen
wordt zo dat gewassen overmatige last krijgen van soor
ten die de teelten nadelig kunnen beïnvloeden. 
Binnen deze randvoorwaarden zijn de belangrijkste aan
bevelingen voor het maaibeheer in en rondom het Leudal
nu als volgt:
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- In de voorjaarsronde  wordt de maaibreedte, die nu
doorgaans ruim 1 meter of meer betreft,  waar mogelijk
een stuk smaller gemaakt, bij voorkeur tot 50 cm of min
der, gerekend vanaf de (semi-)wegverharding  Het resul
taat daarvan is dat er veel meer leefruimte voor planten
en dieren in de bermen ontstaat.
- De hoogte vanaf het maaiveld  waarop het gewas wordt
afgemaaid, wordt waar mogelijk een stuk hoger ingesteld,
min. 15 cm. Het resultaat daarvan is dat allerlei beestjes in
de berm de kans krijgen om weg te kruipen en te schuilen
in de vegetatielaag die nog blijft staan. Zo zullen o.a. ha
zelwormen op deze manier kunnen ontsnappen aan de
maaimachine. 
- Een aantal bermen wordt in de voorjaarsronde niet
meer gemaaid. Het betreft stukken berm, waar nu al be
langrijke soorten voorkomen.

Bloeiende berm, foto Jan Corstjens

- Ook in de najaarsronde worden in bredere bermen zon
der bermsloot bepaalde stukken niet gemaaid, wat jaar
lijks van plek tot plek kan verschillen. Late soorten plan
ten en dieren krijgen hierdoor de kans om hun hele cyclus
te voltooien. Denk bijvoorbeeld aan allerlei beestjes,
waarvan de stadia als ei, rups, larve of pop juist ook in
dode en verdroogde plantenstengels voorkomen.  
- In wegbermen zonder bermsloot maar  met een talud,
wordt het talud periodiek niet meer gemaaid, om de ve
getatie zo een kans te geven zich beter te ontwikkelen. 
- Verder is van een aantal bermen geconstateerd, dat ze
helemaal niet meer gemaaid hoeven te worden. Dergelijke
bermen zijn dermate vast aangereden door verkeer, dat er

Knoopkruid met bezoek

nauwelijks meer plantengroei plaatsvindt. Ook worden
sommige bermen zo intensief gebruikt als parkeerplaats
en opslag in samenhang met het aangrenzende landge
bruik, dat het geen zin heeft daar nog tijd en geld in te
steken. 
- Om te voorkomen dat bos- en struweelranden  door een
wat extensiever beheer hinder zouden gaan opleveren
voor de weggebruiker, is ook aangegeven waar aanvullend
snoeien van bosranden en andere beplantingen zou moe
ten plaats vinden.
 
Het algemene beheervoorstel kan als volgt worden sa
mengevat:
- maaien voor veiligheid wanneer dat nodig is
- eerste algemene maaibeurt op zijn vroegst na (zeker
   niet vóór) 15 juni en afstemmen op vroege dan wel
   late bloei
- eerste algemene maaibeurt waar mogelijk overslaan en
   uitstellen tot tweede algemene maaibeurt 
- minimaal 15 cm maaihoogte
- maaibreedte 50 cm of minder
- bij tweede maaibeurt wordt 30% van de berm
   overgeslagen
- afvoeren van maaisel na enkele dagen
- er wordt niet meer geklepeld, maar gemaaid met een
   maaibalk.

Naast deze generieke aanbevelingen zijn voor de onder
zochte bermen specifieke voorstellen uitgewerkt voor een
aangepast maaibeheer.
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Monitoring
Via monitoring dienen gegevens verzameld te worden
over de ontwikkeling van de vegetatie in de bermen en
van een of meer faunagroepen om de effecten van het na
tuurvriendelijk beheer te kunnen meten. Leidt het geko
zen beheer inderdaad tot verbetering van de natuurkwali
teit en zo niet, hoe kan worden bijgestuurd?
Voor de monitoring zullen indicatorsoorten worden vast
gesteld. De ontwikkeling van indicatorsoorten zal goed
aangeven hoe de berm zich in haar geheel ontwikkelt.

Communicatie
Het maatschappelijk besef dat er echt iets moet gebeuren
is groeiende.
Een goede communicatie over het natuurvriendelijk
bermbeheer is van groot belang om de juiste bewustwor
ding te creëren; vooral communicatie met bewoners,
agriërs, landbouworganisaties en het Waterschap. De Ge
meente zal het initiatief nemen om de communicatie met
o.a. deze partijen op te starten. 
In het Leudal kennen we met betrekking tot het bermbe
heer de volgende organisaties: Gemeente Leudal, Provin
cie Limburg, ProRail, Staatsbosbeheer, Limburgs Land
schap, Rijkswaterstaat en Waterschap Limburg. De mees
te van bovengenoemde organisaties besteden het bermbe
heer uit aan aannemers. 
Gemeente Leudal heeft de meeste bermen in beheer. Voor
een reeks van wegen en paden die door andere organisa
ties beheerd worden, zijn in ons rapport ook voorstellen

Drie 'lagen' berm

Dit belooft wat

opgenomen, die met deze organisaties zullen worden be
sproken.
De initiatiefgroep is verder voornemens om in gesprek te
gaan met andere initiatiefgroepen/gemeenten, die na
tuurvriendelijk bermbeheer ingevoerd hebben, c.q. willen
invoeren. Dit om ervaringen en kennis uit te wisselen en
samenwerking/krachtenbundeling  te bekijken.

Keurmerk Kleurkeur
De Vlinderstichting en Stichting Groenkeur hebben in
2019 Kleurkeur ontwikkeld. Kleurkeur bevat eisen voor
het ecologisch beheer van bermen en groenstroken ge
richt op het in stand houden of verbeteren van de natuur
kwaliteit van inheemse flora en fauna in kruidachtige ve
getaties.
Dankzij Kleurkeur kunnen opdrachtgevers en aannemers
zich voorbereiden op een nieuwe standaard voor natuur
vriendelijk bermbeheer. Beter bermbeheer zorgt voor
meer bloemen, en een grotere overlevingskans van insec
ten als vlinders, bijen en mieren. Kleurkeur omschrijft
kwaliteitseisen die een goede uitvoering van natuurvrien
delijk bermbeheer waarborgen. Het werken met Kleurkeur
kan dan ook worden beschouwd als een constructieve bij
drage aan het behoud en herstel van de Nederlandse bio
diversiteit. De aanbestedingsprocedure voor het beheer
van bermen en ander openbaar groen is nu vaak nog
vooral kostprijsgestuurd: de goedkoopste aanbieder krijgt
de opdracht. Echter, ook de kwalificaties van de betref
fende inschrijvers zijn bij natuurvriendelijk bermbeheer
van belang om mee te wegen bij de selectie voor de aan
besteding. Door al in de bestekken ecologie en biodiversi
teit middels kleurkeur een plek te geven kan, naast op
prijs, ook op kwaliteit worden geselecteerd.

Met dank aan ……
De initiatiefgroep is zeer verheugd over hoe de heren Hel
wegen en Jacobs van Gemeente Leudal meegedacht heb
ben om natuurvriendelijk bermbeheer te introduceren, en
zeker ook hoe wethouder Martens de nieuwe aanpak on
dersteunt. 
We willen de komende jaren het onderzoeksgebied rond
om het Leudal verder uitbreiden en zullen op verzoek van
de gemeente komen met aanbevelingen voor een meer
natuurvriendelijk bermbeheer in andere kerkdorpen van
de gemeente, te beginnen met Ell/Haler.
Foto's bij dit artikel zijn van Jan Corstjens, Joost Geraets en
Marieke Michels

8 Lente 2021



Hoogwater……..
Door Leo Koster
De laatste dagen worden we via de media op de hoogte
gesteld van de stijging van onder meer het waterpeil van
de Maas. Door neerslag en het smelten van sneeuw in de
Ardennen en Noord-Frankrijk stijgt het waterpeil van de
Maas met meters. Waterkeringen in de vorm van het
dichten van coupures met schotbalken heeft al ergens
plaatsgevonden net als het plaatsen van pompen. Dijk
wachten lopen hun controles. Wegen en weilanden komen
blank te staan.

Op dinsdag 26 januari 2021 ben ik nog in de Stadsweide
geweest en kon er overal wandelen. Ik kon alleen bij de
monding van de Maasnielderbeek deze niet oversteken
vanwege het hoge waterpeil van de Maas.
Op zondag 31 januari 2021 besluit ik van 10.15-11.30 uur de
Stadsweide met een bezoekje te vereren. Het is koud maar
wel zonnig. 

Vanaf de Schilbergsweg (hier een mannetje van de zwarte
roodstaart) heb ik al zicht op de Maasuiterwaard. Het
Maaswater staat al bijna tot aan de Buggenummerweg en
tot aan Borgeind.
Het spoorwegtunneltje uit 1998 is door het water geblok
keerd en ook bij Meneerkes staat het water op de geasfal
teerde straat. Voor me één grote watermassa, niets te zien
van de Oude Roer, nevengeul, Maas, De Stille of doodlo
pende Maasloop.  De brug over de Maasnielderbeek is ge
lukkig nog berijdbaar. De grote grazers in de vorm van
galloways, Schotse hooglanders en renpaarden zijn on
langs naar veiliger oorden verplaatst. De eigenaar van
schapen heeft zijn schaapjes op het droge gezet. De diver
se Canadese populieren torenen hoog boven het water uit.
Aan sommigen zitten grote tonderzwammen. In de dode
wilgen bij De Stille zitten enkele aalscholvers. 
Met mijn kijker tuur ik het water af waar nog wat vegeta
tie te zien is. Want waar zijn de bevers, hazen, vossen en

dassen? Het water heeft zeker slachtoffers geëist. Ik zie
een torenvalk met een prooi in zijn klauwen.Op een ande
re plek heeft een blauwe reiger een prooi in zijn snavel.
Op prikkeldraad nabij een bramenstruweel zie ik graspie
pers en enkele roodborsttapuiten. Op het water onder
meer; kokmeeuwen, grauwe ganzen, wintertalingen,
smienten, wilde eenden, kuif- en krakeenden, knobbel
zwanen, waterhoentjes en meerkoeten. Op het stromende
water wordt onder meer hout meegevoerd. Als het water
straks gaat zakken kun je pas zien wat voor troep via de
Maas wordt afgevoerd. Ik zie ook nog de jonge ongeringde
lepelaar. 

Redactielid Frans Hendrikx met zijn vrouw Sophie bezoe
ken ook de uiterwaard. Frans schiet enkele foto’s en deelt
me mede dat hier langs de Borgeind in het voorjaar in
groepjes bloeiende gewone vogelmelk te bewonderen valt.
De diep liggende Maasnielderbeek is nu ook deels gevuld
met water. 
In “KlassjeNeel” 2021, de vastelaovesgezet van De Katers
staat een stukje over de Maasnielderbeek: “Vanaf ’t Maol
brook zeuk ’n sjmaal ónuiglik reepke water zich krónke
lend óm de Dónderberg haer ‘ne waeg van de Pruse grens
richting Maas, dwars door Neel: de Neelderbaek.” Jos
Even van “Blindj Mit”, heeft een liedje geschreven over de
Neelderbaek, onder meer: “ich zeen daag veur daag get
aenje drieve, ich höb gaar gein zich op zee. Nemes leut op
mich zien keije ketse. Mer van mich gein ach en wee”.
“Ich bön neet wie Moder Maas, nee die is mich wied de
baas. Veur mich zingk nemes ooits ’n leed, mer det boeit
mich eigelik gares neet”.

Ik wandel richting rioolwaterzuiveringsinstallatie. Op een
smal, droog stukje staan 13 grote zilverreigers. Plotseling
komt een sperwer aanvliegen en doet een aanval op een
bolvormige groep spreeuwen. Helaas voor de sperwer  le
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vert de aanval geen prooi op. Aan de grootte denk ik dat
het een mannetje is. Bij roofvogels zijn de vrouwtjes na
melijk groter dan de mannetjes. Een roodborstje vliegt
geregeld vanuit een bramenstruik naar het gras en zoekt
wat eetbaars. Het hoge waterpeil zorgt voor veel bekijks.
Vorig jaar heb ik de Stadswei veel bezocht. Mijn waarne
mingen heb ik aan het papier toevertrouwd en er een een
voudig gedicht over geschreven.  
Stadswei…..te Roermond

Tussen de Canadese populieren in de Stadswei
voel ik me volkomen vogel-vrij.
Ik geniet van de zang van de wielewaal
want die “jodelt” voor ons allemaal. 
 
In dit stukje ruig Roermond
mag je vrij wandelen, dat houd je gezond.
Je voelt je daar tussen de dieren niet zo gauw alleen
daarom ga ik er heel graag vaak heen.
 
De populieren in de wei worden echter belaagd,
aan de stammen wordt namelijk flink geknaagd.
Het is de bever die dat doet,
ja, die met die platte staart en leuke snoet.
 
De Galloways en Schotse hooglanders
zijn in dit stukje Limburg echte buitenlanders.
Ze houden er de vegetatie op een redelijk niveau
en wij krijgen dat tafereel zomaar cadeau.
 
De das en vos voelen zich hier thuis
net zoals de mol en de snelle veldmuis.
De ijsvogel en oeverzwaluw graven er holen,
maar helaas ligt tussen het gras veel afval verscholen.

Want de Maas treedt nog wel eens uit haar bedding,
diverse dieren zoeken dan heus naar redding.
Doch erger is de hoeveelheid achtergebleven troep
als plastic doosjes, flesjes en dopjes tussen de dierenpoep.
 
Penseelkever, atalanta of knautiabij
ik heb ze gezien daar in die “groote” wei.
Dat geldt ook voor groene specht en lepelaar
of Grote zilverreiger en de ooievaar.

Gaat u ook eens naar deze Maasuiterwaard,
het loont zich, het is echt de moeite waard.
Pluk daar eens een fraai en gevarieerd bouquet
met onder meer madelieffijnstraal, wilde bertram
en maasraket.                                                                                            

Ik pak mijn fiets en ga naar huis koffie drinken.    

Heel de Peel
 
Beste IVN-vrienden,
Graag willen wij u erop attent maken dat wij als natuurbeschermingsorganisatie ’Stichting VEEN’ (zie www.
stichtingveen-depeel.nl) het afgelopen jaar met veel elan gewerkt hebben aan het realiseren van een nieuw boek
met als titel Heel de Peel.

Enkele bijzonderheden over ons boek:
Verschijnt in voorjaar 2021.
Eindredactie wordt gevormd door Herman Peeters (voorzitter stichting VEEN) en Piet Blankers (secretaris). Au
teurs zijn Piet Blankers, Hans van de Laarschot, Boena van Noorden, Wim van Opbergen, Herman Peeters, Jos
Pouls en Jan Slaats. Vormgeving en lay-out: Wim Jacobs en Marcel van de Voort.
Het eerste exemplaar zal worden aangeboden aan Jan Terlouw, die op deze manier ons initiatief wil
ondersteunen
Ongeveer 400 blz, rijkelijk geïllustreerd in full colour met grafieken, tabellen, kaarten en schitterende foto’s,
van vroeger en nu. Luxe ingebonden met harde kaft.
Onderwerpen zijn geologie en geografie, archeologie en cultuurhistorie, flora en fauna, ontginnings- en verve
ningsgeschiedenis, bedreigingen en natuurontwikkeling gericht op hoogveenherstel (héél de Peel).
Door meerdere subsidies kan de prijs zeer aantrekkelijk worden gehouden; bij voorinschrijving bedraagt die
€24,95. Voorinschrijving is mogelijk via www.heeldepeel.nl). Wij zouden het zeer op prijs stellen als u deze in
formatie deelt met zoveel mogelijk andere belangstellenden.

Groene groet,
Bestuur stichting VEEN (Voor nadere info: Piet Blankers, secretaris: 06-37356489, jopibla@hotmail.com).
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Blankwater, een wandeling
Door Frans Hendrikx
In 2011 verscheen het boek “Natuurlijk Roermond". Ont
dek de groene gemeente Roermond” een uitgave van het
Natuurhistorisch Genootschap in Limburg. Een boek vol
met ontdekkingen van geologie, natuurrijke plekjes, na
tuurlijke verbindingszones, uitloopgebieden en daaraan
gekoppelde wandelingen. Een prachtig boek maar uitver
kocht en aan herziening toe. En daar wordt aan gewerkt.
Verwacht wordt het boek in de herfst weer te kunnen
aanbieden.

Één van de wandelingen die aan herziening toe is, is die
achter Boukoul, Blankwater, door Rob Geraeds. Niet veel
tijd na het verschijnen van het boek werd achter de Bea
trixhoeve aan de Witteweg een gebied afgeplagd en weer
tot vochtgebied teruggebracht. Zonder meer een aanwinst

voor mens, plant en dier door herstel van landschap en
leefgebied. Jammer was dat door de ingreep  de wande
ling, zoals die beschreven was, niet meer te doen was. En
wat verrast ons nu: de huidige eigenaar, dhr. Sjaar van
Beek, de man achter het bedrijf voor natuurbeheer door
schapenbegrazing, De Wassum, heeft de wandeling weer
mogelijk gemaakt. Hij heeft ervoor gezorgd dat de wan
deling via een iets andere route over zijn grond via een
vlonderpad en bruggetje weer gedaan kan worden. Dhr.
Van Beek zegt de grond als natuurgebied gekocht te heb
ben en wandelaars te willen ontvangen. De Beatrixhoeve
zal naast vakantiewoning en “winterstalling” voor zijn
schapen ook een functie krijgen als ontvangstruimte voor
vergaderingen en cursussen. De inrichting hiervoor is zo
goed als klaar.

Start de wandeling bij de bosbessenkwekerij Plantage
Blankwater. Met, op de toegangsweg staand, uw rug naar
de parkeerplaats  gaat u het pad in noordelijke richting op
totdat u gedwongen wordt via een stuwtje een waterloopje
over te steken en dezelfde richting verder te lopen. Dit tot
voorbij een slagboom. Hier rechtsaf. Oostelijk, de Bou
koulse-dijk op. Aan weerskanten verruigd en vernat ge
bied. Dit volgen tot een T-splitsing waar u  grenspaal 411
ziet. Op een bord de geschiedenis van deze plek. Rechtsaf
en na zo’n honderd meter rechts aanhouden. U loopt hier

Het bruggetje over een afwateringsbeek in het gebied, foto Frans Hendrikx

Vlonderpad achter de Beatrixhoeve, foto Wilbert Dekker

Beatrixhoeve en brongebied van de Maasnielderbeek, foto Wilbert Dekker

weer op Nederlands grondgebied. U loopt verder langs het
schrikdraad links dat wilde zwijnen moet verhinderen
Nederlandse akkers te bezoeken. Volgen totdat u voorbij
een poort in open gebied komt en waar u rechts schuin
een vlonderpad ontwaart. Dit volgt u verder en loopt door
naar het volgende water. Deze oever volgt u links latend
totdat u over een bruggetje kunt. Hier rechtsaf naar de
verharde weg. Op de verharde weg (Witteweg) rechts
langs de Beatrixhoeve. Links ziet u een ander vernat ge
bied. Hier, het kwelgebied van de Maasnielderbeek, is de
bever actief. Blijven volgen totdat u voorbij het volgende
huis, na een tweetal bochten, rechtdoor weer naar de par
keerplaats kunt. Bij de Plantage Blankwater bent u voor
koffie en iets lekkers “to go” welkom.
Een prachtige wandeling met uitzicht op landschap en
mogelijk verrassende ontmoetingen. Reeën, sporen van
wilde zwijnen, dassen en bevers, zilverreiger, witgatje,
div. eenden soorten, rugstreeppadden enz. Mocht u een
plantenliefhebber zijn, dan neem een goede plantgids mee
voor de speciale soorten langs de waterkant. U wordt hier
blij van.
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De bosuil
Door Laur Lennards
Het is alweer zo'n vijf jaar geleden dat we in Overhaelen
een z.g. nestkastenprogramma met 25 nestkasten zijn ge
start. Samen met 145 werkgroepen die 16932 nestkasten
monitoren proberen we, samen met SOVON, een beeld te
krijgen van de vogelstand (nestkast- en holenbroeders) in
Nederland. Op 1 maart wordt gestart en een keer per
week, al naar gelang het weer, gemonitord . De vogels
worden  zo min mogelijk gestoord en voorzichtigheid is
geboden. De bezetting van de kasten wordt dan gecontro
leerd op soort, het aantal eieren en uiteindelijk het aantal
jongen. Zodra deze zijn uitgevlogen worden al deze gege
vens via het programma Nestkaart-LIGHT naar Sovon ge
stuurd die de gegevens dan verwerkt.
De kasten zijn gedeeltelijk nieuw, maar er zijn ook kasten
die in een dermate slechte staat zijn dat je denkt dat de
constructies ieder moment uit elkaar kunnen vallen. 
Jaarlijks hebben we ongeveer vijf soorten vogels, waaron
der een al jaren terugkerende bosuil. Het ene jaar is hij er
en dan laat hij weer een jaartje verstek gaan. In het begin
dachten we dat het probleem bij ons lag. Misschien had
den we de kast, die 3 meter hoog tegen een boom was ge
monteerd, niet goed schoon gemaakt. Maar niets van dat
alles en lag de oorzaak waarschijnlijk heel ergens anders. 
Eind januari, begin februari kun je de bosuil verwachten.
Het vrouwtje begint in maart te broeden en  28 of 29
dagen later, zo ongeveer half  april, worden de jongen ge
boren. 
Het mannetje vliegt 's nachts rond en maakt zich bekend
door een naargeestig laag Oehoehoe. Het vrouwtje  schijnt
dan te antwoorden. Overdag slaapt hij in een boomholte
of zit weggedoken tegen de stam en is daardoor zeer
moeilijk te traceren. 
Maar half februari was Uilemans terug. Het is heel apart.
Ik was  al diverse keren gaan kijken en de teleurstelling
groeide met de afwezigheid van de bosuil. De vreugde was
dan ook des te groter toen we eind februari zijn/haar

Bosuil, foto van de schrijver

ronde kop half boven de invliegopening van de kast zagen
verschijnen. En dan is het afwachten.
Wanneer het mannetje er dan in slaagt voldoende muizen
en ander kleinwild te vangen voor het in de kast verblij
vende vrouwtje, wordt het een blijvertje en heb je een
goede kans dat er meestal twee of misschien drie jongen
moeten worden opgevoed. Zijn er echter weinig of geen
muizen wordt de hele zaak afgeblazen, dat wil zeggen:
geen eieren, geen jongen en gaat eind maart ieder zijns
weegs. 
Misschien hebben we dit jaar geluk en hebben we een,
twee of misschien drie takkelingen te begroeten. Maar
zoals gezegd, het staat of valt met de vangst. Ik hoop jul
lie in het volgende Schrijvertje de einduitslag te mogen
vertellen.

Stadsdassen in Roermond
Onschuldig gevangen dassen, hun jongen verweesd, ver
drietig in plaats van trots...
Door Joost Geraets en Marieke van den Ende, de dassen en
dasjes
Roermond staat bij Das&Boom bekend als dé Nederlandse
stad met dassen. Daar zouden we trots op mogen zijn!
Vooralsnog is helaas niets minder waar.
Een prachtig stuk stadsnatuur, op de plek van de voorma
lige Pedac/Pabo, is de afgelopen weken grotendeels ver
nield. Eerst is er op een zwangere das en haar partner
'gejaagd'.

De ontwikkelaar, Mulleners Vastgoed, een BV uit Echt
samen met ecologen van adviesbureau Kragten uit Her
ten, ook een BV, en gesteund door de ecologisch mede
werker van de gemeente Roermond en een regionaal be
kende dassenman, en later de man van Bionet Natuuron
derzoek deden bij de provincie Limburg een aanvraag voor

een ontheffing en later een verlenging daarvan om de
dassen te mogen 'vangen en verplaatsen'... Bionet was
verantwoordelijk voor het vangen.

Nu moet je weten dat dassen zwanger worden in decem
ber en jongen krijgen in de periode januari – maart met
een piek in februari. Jonge dassen zijn medio juli redelijk
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De jonge dassen, foto Natuurhulpcentrum Opglabbeek

zelfstandig. In de periode december – juli zijn dassen het
meest kwetsbaar. Het 'Kennisdocument Das' is hier dui
delijk over, in deze periode blijf je weg bij dassen!

De bij het vangen en verplaatsen betrokken ecologen en
'dassendeskundigen' beweerden dat ze op basis van vi
deobeelden konden beoordelen dat het vrouwtje das in 't
Ham niet zwanger of zogend zou zijn. Dat hielden ze bij
hoog en laag vol. Een enorme blunder!
Nadat het mannetje op maandag 8 februari was gevangen,
gewond(!), liep het vrouwtje na weken honger lijden za
terdag 20 februari in een vangkooi. De dierenarts beoor
deelde haar niet goed... Niet zwanger, 'vergeten' te kijken
of ze zogend was...!? De burcht werd vervolgens afgegra

ven. Daarbij werden toch(!) twee piepjonge dasjes gevon
den. Met hun ogen nog dicht. Herenigen met hun moeder
lukte niet. Ze zijn nu dus wees.

Op de gekozen plek voor een kunstburcht in Vlodrop
wonen al dassen. Niet (goed) onderzocht... Daar kunnen
pa en ma das nu niet naar toe. Ze zitten daarom nog on
schuldig gevangen in de opvang te wachten op een nieu
we plek. De weesjes moeten nog groeien, tot zeker medio
juli. Daarna zal ook voor hen een plek moeten worden ge
zocht.

Blunder op blunder zijn en worden gemaakt. Marieke en
ik maken ons sterk voor de dassen, we hebben vijf hand
havingsverzoeken, een bezwaarschrift, twee meldingen
en twee aangiftes lopen. We zetten ons net zo lang in voor
deze dassen en hun jongen, de weesdasjes, tot het ze goed
gaat!

We worden gesteund door jullie (onze IVN-afdeling), zes
tien andere organisaties en 47 mensen op persoonlijke
titel. Dank jullie wel!!

Lid worden?
Voor het aanmelden van een nieuw lid kijkt u op
www.ivnroermond.nl.
Wij heten u van harte welkom!
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Afval bestaat niet
Door Huug Stam
Onder deze titel is de Milieugroep vorig jaar een nieuw
project begonnen. De aanleiding vormt een filmpje wat
ons onder de aandacht werd gebracht: https://youtu.be/
KXRtNwUju5g.
Als we eerder hadden geweten hoe plastic "gerecycled"
wordt, dan zou dat al lang niet meer als verpakkingsma
teriaal gebruikt worden.
Het is belangrijk dat iedereen inzicht heeft of althans kan
weten hoe ons afval verwerkt wordt.
Een andere reden van het project betreft een grote oprui
ming bij een lid van de Milieugroep waarbij de vraag ont
stond wat afval feitelijk is.
Afval vormde een belangrijk thema in de beginjaren van
de Milieugroep. Het was een periode waarin sprake van
verschillende mogelijke locaties voor afvalverbranders in
onze omgeving, namelijk Leeuwen en Swalmen.
Landelijk probeert men momenteel de hoeveelheid aan
geboden restafval te verminderen omdat de tarieven om
dit te verwerken sterk zullen stijgen. Dat geldt ook voor
de gemeente Roermond die haar burgers van extra infor
matiemateriaal heeft voorzien. De nadruk ligt op een be
tere scheiding van dat wat in de PMD zakken aangeboden
mag worden en wat in de container voor restafval. Het
doel is minder restafval te krijgen.
De Milieugroep wil het aanbieden van afval laten vooraf
gaan door nog stappen van preventie. Belangrijk zijn de
welbewuste aankoop van duurzame artikelen, hergebruik
en wanneer het artikel niet meer gebruikt kan worden dit
te repareren of anders te gebruiken, het zogenaamde
tweede alternatieve gebruik. Voorbeelden zijn een oude
badkuip als drinkbak voor vee, lege medicijnverpakking
als bergplaats voor allerlei en een voormalige diskette

houder als bewaarplaats voor voedingssupplementen en
vitamines.
De PMD zakken hebben als opdruk leeg verpakkingsma
teriaal en een aanduiding wat niet in deze zak mag. Voor
beelden hiervan zijn papier en kca waarvan elke burger
zal weten hoe hij deze stoffen wel moet aanbieden. Van de
andere wordt gesuggereerd dat ze bij het restafval in de
container horen. In de bijbehorende brochure wordt bij
voorbeeld piepschuim tot restafval gerekend. Dit terwijl
dit gescheiden aangeboden kan worden op het Milieupark.
Luiers worden ook bij het restafval vermeld maar daarvan
heeft de gemeente laten weten dat men dit voor een
proefperiode kan aanbieden in de milieuparkjes. 
Voor dit project heeft de Milieugroep samenwerking met
de gemeente gezocht. Het doel van de Milieugroep is de
gemotiveerde bewoners te benaderen. Dat betekent dat
jullie ideeën of meedenken over dit onderwerp zeer op
prijs wordt gesteld.  
Contact: milieugroep.roermond@home.nl

Foto Wilbert Dekker

Hekken sluiten?!
 
Door Wilbert Dekker
In Roermond waren volgens het Dassenbeleidsplan 2013
ongeveer 26 dassenburchten plus bijburchten en vlucht
pijpen. Soms vlak over de gemeentegrens. Als je Dassen
beleidsplan Roermond intikt kan je het hele rapport lezen.
Op pagina 21 een kaartje met alle burchten.
Er zijn minstens twee burchten bijgekomen en anderen in
onbruik geraakt. Er komen nu dankzij 40 tunnels en an
dere voorzieningen veel minder dassen in het verkeer om
dan 10 jaar geleden. Maar rasters en tunnels werken al
leen als de hekken in die rasters ook dicht zijn.
Uit cijfers in het verleden blijkt met name dat als de een
jarige dassen moeten vertrekken en op zoek gaan naar
een nieuwe plek (soms dus een eerder verlaten burcht)  
dit gebeurt in de maanden februari tot en met mei.
Wegbeheerders huren aannemers in die werk langs A73,
N280 en Wirosingel moeten doen, maar deze vergeten wel
eens het hek achter zich te sluiten…
Daarom aan iedereen het verzoek in periode februari tot
en met mei als een hek met zo’n bordje open staat het te
sluiten.

Foto Huug Stam
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Contactpersonen

Werkgroep Vogels
Vacature
vogelwerkgroep@ivnroermond.nl
Werkgroep Planten
Willemiek van Deutekom, 06-20903490 (regio oost)
Hermien Hendrikx, 06-13015190 (regio oost/west)
Natuurclub De Speurneuzen
Sjoerd van der Schuit, 0475-302733
Vlinderwerkgroep
René Horsten, 06-22468910
vlinderwerkgroep@ivnroermond.nl
Heidewerkgroep
Hermien Hendrikx, 06-13015190
hermienhendrikx@hotmail.com
Jeugdcommissie
Eef Schoffelen, 0475-552278
Fotowerkgroep
fotowerkgroep@ivnroermond.nl
Werkgroep Amfibieën en Reptielen
René Horsten, Hermien Hendrikx; zie hierboven
Zoogdierwerkgroep
Joost Geraets, Marieke van den Ende
zoogdierwerkgroep@ivnroermond.nl

Macrofaunawerkgroep
Ron Van Pol, 06-25012712
macrofauna@ivnroermond.nl
Excursieloket
Frans Hendrikx, 0475-503291
excursies@ivnroermond.nl
Werkgroep Communicatie
Hubertine Broekmans
06-52541665
communicatie@ivnroermond.nl
Programmacommissie:
Peter Kessing, 06-25378119
programmering@ivnroermond.nl
Vertrouwenspersoon
Rikie Verhagen, 0475-464767
rikie.verhagen@ivnroermond.nl
Redactie Het Schrijvertje
Frans Hendrikx, 0475-503291
hetschrijvertje@ivnroermond.nl
Webmaster: webmaster@ivnroermond.nl
Fotomaster: fotomaster@ivnroermond.nl

IVN Roermond e.o. organiseert diverse activiteiten.
Wilt u iets weten of actief meedoen, neem dan
contact op met één van de volgende personen:
 

www.editoo.nl

INDIEN ONBESTELBAAR: PASTOOR PINCKERSSTRAAT 12D, 6071 NW SWALMEN


