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Van de redactie
Door Frans Hendrikx
Terwijl ik dit schrijf (de laatste volle week van juni) is nog
altijd het weer één van de meest besproken onderwerpen
in de media en op plekken waar mensen elkaar ontmoeten.
We hebben een periode van ongekende, meervoudige
plensbuien gehad die ons terug heeft geworpen op de
wetenschap dat de maakbaarheid van onze omgeving
beperkt is. Boeren raken vertwijfeld bij het zien van hun
velden, waterbeheerders hebben her en der de pompen
laten staan om in een volgend geval meteen in te kunnen
springen en natuurliefhebbers hebben in hun nestkast
legsels verloren zien gaan. Vooral de mezen hebben het
zwaar te verduren gehad. Maar ook de veldbroeders, jonge
hazen en meerdere soorten insecten hebben te lijden gehad
van het overtollige vocht. En, daar denk ik nu aan, ik heb
geen jonge bosuilen gehoord. Zouden die ook slachtoffer
geworden zijn?
De voorspellingen voor de komende weken zijn qua tem-
peratuur goed, al zullen we het niet drooghouden.

Het Schrijvertje is een kwartaalblad. Dat maakt berichtge-
ving over het weer en andere kortlopende zaken geen
vooraanstaand onderwerp. We richten ons op zaken die
ons en onze hobby betreffen. Dit keer, behalve het bijzon-
der interessante activiteitenprogramma, aandacht voor
wetenswaardigheden die door jullie aangebracht zijn. We
horen in de wandelgangen wel eens twijfels over of dit of

dat wel interessant genoeg is voor ons blad. Hou dit niet
voor jezelf, maar kom ermee naar de redactie. We bespre-
ken het. Uitgangspunt is dat het onze liefhebberij en onze
afdeling en/of regio moet raken. Maar ook onderwerpen
zoals samenwerking en communicatie kunnen een plek
vinden in dit blad.
Wij roepen jullie op om de komende maanden onderwerpen
op te pikken die een plek kunnen vinden in ons herfstnum-
mer. Zie je boswerken met verbeteringen voor flora en
fauna, hoor je iets over plannen die onze natuur betreffen,
heb je een bijzondere waarneming, heeft je werkgroep
plannen voor een activiteit waar aandacht aan besteed kan
worden? Laat het weten. Er zijn tal van onderwerpen die
vanzelfsprekend zijn voor deze of gene, echter weer niet
voor anderen. Maak ze deelgenoot.

Overigens gaan twee deelnemers aan de lopende regiona-
le natuurgidsencursus jullie als lezers van Het Schrijvertje
benaderen over de plussen en minnen van het blad. Hoe
dit eruit gaat zien weten we nog niet, maar we zijn er wel
benieuwd naar.
Wij wensen jullie een aangename zomerperiode met rust
in het weerbeeld en goede condities voor alles wat leeft.
En denk aan de uiterste inleverdatum voor kopij, die is
op 30 augustus. Richt het aan hetschrijvertje@ivnroer-
mond.nl. 
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Van de voorzitter
Door Marjan Straver

Oeps
Dat klinkt lekker serieus, misschien ook wel een beetje zo
bedoeld. Want tot mijn schrik, tot mijn grote schrik, bereiken
mij geluiden dat er met het nieuwe beleidsplan verschrik-
kelijke veranderingen voor de deur zouden staan. Nu, ik
kan u verzekeren dat het zeker niet de bedoeling is om de
beuk erin te gooien, integendeel!
Waarop gaan we ons beleid richten, heel simpel en heel
duidelijk:
-Enerzijds op het creëren van sterke voorwaarden om de
activiteiten van onze leden, gidsen, werkgroepen en com-
missies blijvend te kunnen ondersteunen en faciliteren.
-Anderzijds veel aandacht voor het garanderen van het
voortbestaan van onze fantastische vereniging.

Gezien de bijzonder nuttige input die van verschillende
kanten is binnen gekomen kom je vanzelf op de titel voor
het beleidsplan, en wel: “Luisteren naar de basis”
De bovengenoemde twee uitgangspunten leiden tot de
volgende prioriteiten voor het beleid:
-de werkgroepen,
-de interne en externe communicatie,
-de interne en externe samenwerking,
-het voortzetten van bestaande activiteiten en
-het ontwikkelen van nieuwe activiteiten, met name rondom
het thema duurzaamheid.

Beleidsplan en uitvoeringsprogramma
Verder moet mij nog van het hart dat een beleidsplan toch
wel iets anders is dan een uitvoeringsprogramma. Met het
beleidsplan willen we vooral weten waarom we iets doen.
Bijvoorbeeld: waarom willen we extra aandacht voor
werkgroepen? Omdat de werkgroepen het hart van IVN
Roermond e.o. vormen en er dus zonder werkgroepen geen
bloeiende vereniging kan bestaan. Samen met de werk-
groepen kunnen we de algemene doelen van het IVN be-
reiken. Zo zit er achter iedere prioriteit een filosofie waar-
door we trots kunnen zijn en blijven op onze afdeling.
Het uitvoeringsprogramma is veel meer op de praktijk ge-
richt: hoe, wanneer, waar en voor wie doen we iets.

Och ja, als dan toch te woord hebt, dan kun je net zo goed
nog even doorgaan, want er is een leuke, waardevolle en
essentiële functie te vergeven nl. die van secretaris.
Iets voor jou? Laat het weten aan bestuur@ivnroermond.nl
Bellen mag, mailen mag, vragen mag, eigenlijk mag dus
alles en niet vergeten: ook suggesties zijn welkom.

Taken van het secretariaat
Het bestuur vergadert op jaarbasis 10x, roulerend bij ieder-
een thuis. Altijd erg inspirerend en ook nog gezellig!
Hieronder vind je een omschrijving van de taken. Staan hier
dan wel zwart op wit, maar er valt altijd over te praten.
Algemene correspondentie voeren
Inkomend; telefoon gesprekken, mails, brieven en/of
poststukken behandelen, doorsturen naar juiste personen
of beantwoorden.
Uitgaand; einde jaarbrieven voor sponsors, subsidiegevers.
Uitnodigingen voor specifieke gelegenheden naar leden
(gidsencontactdag, ledenavond, ALV).
Bestuursvergaderingen
Per vergadering: besluitenlijst, actielijst opstellen. Agenda
wordt opgesteld in samenwerking met de voorzitter.
Bijhouden van het rooster van aftreden en  van het verga-
derrooster.
Algemene Ledenvergadering
In overleg met voorzitter agenda opstellen
Uitnodigingsbrief naar de leden en naar de redactie ‘t
Schrijvertje.
Jaarverslag maken: voorwoord van de voorzitter opvragen
en de jaarverslagen van alle werkgroepen en commissies.
Digitaal versturen naar de leden en enkele exemplaren
laten kopiëren.
IVN Landelijk
Bereikmetingen met voorzitter invullen
VOG aanvragen, certificaten bewaren
Ondersteuning ledenadministratie in samenwerking met de
ledenadministratie, penningmeester en de gidsen coördi-
nator. 
Diverse taken
Regelen Kamer van Koophandel
Archief beheren

Nimf van struiksprinkhaan, foto Joost Geraets
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Natuurdenken
Door Pieter Brouwer
Ons zoontje was een paar dagen gaan logeren bij opa en
oma. Hij had kikkervisjes gevangen in de tuin en zou er een
paar meenemen naar huis. We hadden alvast een klein
aquarium met deksel neergezet waar ze bij thuiskomst
meteen in konden. Tot onze schrik bleek ‘een paar’ een vrij
subjectief begrip te zijn en kwam er een massa van tiental-
len al aardig vergevorderde bruine-kikkerlarven tevoor-
schijn! Een deel ging naar onze minivijver in de tuin en een
deel naar de achterburen, maar het blijven er eigenlijk te
veel…

Kikkervisjes doen aan kannibalisme, dus ik hoop maar dat
de voorpoten er snel zijn, zodat we ze snel in het park
kunnen loslaten. Anders moet ik mijn zoontje gaan uitleggen
dat die halve kikkervisjes ook bij de natuur horen (‘bijvoor-
beeld als een waterplas grotendeels uitdroogt’). Toch wel
zielig. Tot nu toe eten ze gelukkig alleen de stukjes groen-
te die we in het water gooien, en staan onze kinderen ge-
regeld vol bewondering in het aquariumpje te turen, lachend
om die grappige kikkervismondjes.

Als kind en zelfs nog als student had ik altijd huisdieren,
vooral knaagdieren. Toen ik ging samenwonen, moesten
mijn cavia’s het veld ruimen voor mijn vriendin, die allergisch
is voor alles met haren en veren. Stiekem heb ik het altijd
wel jammer gevonden dat mijn kinderen geen huisdieren
kunnen houden – ik heb het altijd als een vast onderdeel
van de opvoeding gezien. Door het houden en verzorgen

van huisdieren leren kinderen namelijk verantwoordelijk-
heid, sociale vaardigheden en respect voor dieren.

‘Huisdieren zijn zielig. Dieren horen in de natuur, niet in een
hokje of in een huis.’ Natuurlijk, mijn (inmiddels) vrouw heeft
wel een punt, en ik deel haar mening eigenlijk steeds meer.
Als je erover na gaat denken is het ook raar. Dieren opslui-
ten om ernaar te kijken of grote beesten temmen en aan
een touw geketend voor je uit laten lopen… Veel huisdieren
hebben obesitas door gebrek aan beweging en slechte
voeding, en veel andere zijn psychisch niet in orde. Ik liet
mijn cavia’s loslopen door mijn studentenkamer, en dan
blijken het echt niet altijd luie, dikke, lusteloze beesten te
zijn. Maar een kamer is en blijft geen Peruaanse bergweide.

Niet alle dieren hebben evenveel last van een gekooid
leven, dat is ook wel waar. Bij terrariumdieren ligt het pro-
bleem meer in de herkomst en handel. En die laatste op-
merking, ook weer afkomstig van mijn echtgenote, sluit
mooi aan bij mijn nieuwe plan. Als de kikkertjes straks weg
zijn, maak ik een mooi terrarium voor mijn kinderen. En daar
doe ik steeds iets anders in uit onze tuin of ons huis (spin-
nen, kevers, hooiwagens, pissebedden…). Hebben we toch
nog huisdieren! Benieuwd wat mijn vrouw daar nu weer
tegenin gaat brengen.

Foto van de schrijver.
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Tuinsperwers
Door Frank Heinen

Dat de natuur lang niet altijd even knuffelbaar is, bewees
een tafereel dat ik onlangs van opvallend dichtbij mocht
aanschouwen. Een paar tuinen verderop had een volwas-
sen sperwer een prooi buitgemaakt. Aan het karkas te zien
ging het om een jonge of vrouwelijke merel, een vermoeden
dat verder werd bevestigd door een zich vocaal en fysiek
uitslovende mannetjesmerel (de partner of vader van het
slachtoffer?) die verwoede, doch uiteindelijk futiele pogin-
gen deed om de smikkelende roofvogel te verdrijven. Op-
vallend genoeg liet de sperwer zich niet storen tijdens het
nuttigen van zijn maaltijd, ook niet toen ik me op vier tot vijf
meter afstand van het tafereel bevond en een paar foto’s
van het bloedbad maakte. Het dier (aan het formaat en de
kleur/tekening te zien een vrouwtje) bleef zeker een uur
lang zitten, totdat het nagenoeg klaar was met zijn copieu-
ze maaltijd. Na afloop nam de sperwer zelfs nog even de
moeite om zijn veren te poetsen. Hoewel het aangezicht
van een snavel vol vlees en ingewanden niet voor iedereen
even prettig zal zijn, is eten of gegeten worden nu eenmaal
een basisprincipe in de natuur dat bijdraagt aan het hand-
haven van een gezonde ecologische balans.

Hoewel het de eerste keer was dat ik een dergelijk preda-
tietafereel zo lang en goed heb kunnen aanschouwen, zijn
jagende sperwers zeker geen unicum op de plek waar ik
woon. De laatste jaren heb ik ook in mijn eigen tuin al een
paar keer jagende sperwers op bezoek gehad. Een keer
was een houtduif het haasje, terwijl de tweede keer een

koolmees binnen relatief korte tijd door een mannetjessper-
wer werd gereduceerd tot niet veel meer dan een snavel
en een hoopje losse veren. Hoewel je op basis van deze
waarnemingen wellicht zou verwachten dat ik vlakbij een
natuurgebied of andere groene oase woon, valt dat in de
praktijk wel mee. Hoogvonderen is gewoon een gematigd
groene buitenwijk van Roermond, een oord dus waar de
menselijke bebouwing overheerst. Maar ook op zo’n plek
zie je dat bepaalde dieren zoals bijvoorbeeld steenmarters,
gierzwaluwen, gewone dwergvleermuizen en een divers
scala aan zangvogels  zich toch ontpoppen als cultuurvol-
gers en prima kunnen gedijen in een (semi)stedelijke om-
geving.

Koolmees, foto Peter Keijzer
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Wat betreft roofvogels is de sperwer de soort die over het
algemeen het vaakst wordt waargenomen in dorps- en
stadstuinen. Hoewel het natuurlijke habitat (de sperwer is
van nature vooral een bosvogel) van de behendige jagers
er in principe anders uitziet, zijn sperwers natuurlijk niet gek.
Veel natuurliefhebbers voeren tegenwoordig de vogels in
hun tuin ruimhartig bij, waardoor sperwers in veel tuinen
een rijkelijk gedekte tafel aantreffen. Huismussen, mezen,
spreeuwen, merels, vinken en duiven zijn de voorkeurshap-
jes. Omdat de vrouwtjes groter zijn dan de mannetjes,
bepaalt het geslacht van een sperwer wel deels de prooi-
keuze van een bepaald individu. De vrouwtjes kunnen bij-
voorbeeld ook een dier ter grootte van een houtduif slaan,
terwijl de mannetjes het door hun geringere lichaamsmas-
sa bij wat kleinere vogels houden. Sperwers hebben de
gewoonte om potentiële prooien eerst vanaf een goed 
uitkijkpunt te bespieden. Als de jager een kans op succes
ziet, duikt hij pijlsnel op zijn slachtoffer af. Dankzij zijn voor
een roofvogel vrij bescheiden grootte (29-34 centimeter
voor de mannetjes en 35-42 voor de vrouwtjes) en extreme
wendbaarheid is de sperwer een prima tuinjager en uitste-
kend geschikt om op volle snelheid probleemloos tussen
hindernissen als tuinhuisjes, schuttingen, bomen en strui-
ken door te schieten als hij zijn prooi op de hielen zit. Op
de internetsite YouTube zijn diverse filmpjes te vinden die
in slow motion tonen hoe sperwers in een dichtbegroeid
bos moeiteloos op hoge snelheid tussen de kleinste ope-
ningen doorvliegen, zonder daarbij zelfs maar een twijgje
te raken. Zeker een kijkbeurt waard!

De prooibehoefte van de sperwer is veruit het grootst in de
broedtijd. Het vrouwtje zit gedurende deze periode het

grootste deel van de tijd op het nest, terwijl het mannetje
vooral hard moet werken voor de kost. Hij moet dagelijks
meerdere zangvogels aanleveren om zijn eega en kroost
te kunnen onderhouden. Als het mannetje met eten op het
nest landt, waarschuwt hij het vrouwtje door bepaalde
kreten uit te slaan. Na het kadaver in ontvangst te hebben
genomen, fileert het vrouwtje de prooi en deelt ze kleine
stukjes vlees uit aan de jongen.

Spreeuwen, foto Peter Keijzer
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De toenemende trek van sperwers naar meer verstedelijk-
te gebieden is niet exclusief te danken aan het grote
voedselaanbod in groene tuinen, maar heeft nog een
tweede oorzaak. De havik, het grotere neefje van de
sperwer, was nog niet zo heel lang geleden een zeldzame
verschijning in Nederland. De soort had lange tijd sterk te
lijden onder vervolging door de mens en was op een gege-
ven moment zelfs bijna uit ons landschap verdwenen.
Dankzij betere beschermingsmaatregelen en een toegeno-
men tolerantie en waardering voor roofvogels, heeft de
havik inmiddels een sterke comeback gemaakt. De vogel
is al lang geen zeldzaamheid meer in bossen en halfopen
cultuurlandschappen. Voor de sperwer heeft die gestage
opmars van zijn grotere (vrouwtjeshaviken zijn gemiddeld
ruim twintig centimeter langer dan sperwers van dezelfde
sekse) en zwaardere verwant niet overal goed uitgepakt.
Haviken nestelen zich bij voorkeur in wat oudere bossen,
het type broedbiotoop dat van oudsher ook vaak in zwang
is bij sperwers. En als een havik neerstrijkt in het territorium
van een sperwer, kan die laatste soort haar heil meestal
beter ergens anders zoeken. Want hoewel een groot deel
van het havikendieet bestaat uit grote of middelgrote vogels
(fazanten, kraaien, eksters, lijsterachtigen etc.) en zoogdie-
ren (konijnen, eekhoorns, hazen), draait deze behendige
en krachtige jager zijn klauwen ook niet om voor andere
roofvogels en uilen. Het is al meermaals aangetoond dat
haviken soms volwassen sperwers pakken en tevens
sperwernesten leegroven als ze daar de gelegenheid voor
krijgen. Ook de oehoe heeft het soms gemunt op andere
uilen of roofvogels, maar die soort is in Nederland (nog) niet
zo algemeen als de havik. Omdat haviken zich zelden laten

zien in de bebouwde kom en roofvogelnesten door stren-
gere controles en betere wetgeving vaak een stuk beter
beschermd zijn dan vroeger, hebben veel sperwers hun
broed- en jachtterreinen succesvol verlegd naar de vaak
prooirijke (randen van) steden of dorpen. Net als de
meeste andere wezens hebben roofvogels namelijk niet
veel meer nodig dan een leefgebied dat garant staat voor
voldoende voedsel en veiligheid.
De foto's van de sperwer zijn van de schrijver

Houtduif, foto Peter Keijzer

Eekhoorn, een prooidier van de havik, foto Frans Hendrikx

7Zomer 2016



Het Schrijvertje IVN  Roermond e.o.

Door Frans Hendrikx
Excursieloket
In het vorige Schrijvertje heb ik jullie op de hoogte gebracht
van de oprichting van een excursieloket. Dit betekent niet
meer of minder dan dat er een centraal punt is (een tele-
foonnummer en e-mailadres), waar via onze site op het
internet een excursie aangevraagd kan worden: excur-
sies@ivnroermond.nl. Dat was er al, maar krijgt nu meer
aandacht omdat er ook op districtsniveau zo’n loket is op-
gezet met doorverwijzing naar de regio’s in onze provincie.
Bovendien worden aanvragen die gedaan worden bij
Staatsbosbeheer voor “algemene” excursies en/of wande-
lingen in NP De Meinweg doorverwezen naar het IVN Ex-
cursieloket Midden-Limburg.
Ik kan jullie vertellen dat het, met medewerking van onze
gidsen, een behoorlijke vaart krijgt. De afgelopen paar
maanden zijn er vijftien aanvragen binnengekomen. Som-
migen vragen naar een wandeling met wat vertelde infor-
matie over algemene zaken. Anderen vragen naar zeer
specifieke voorlichting over geologie, flora, fauna of de
samenhang ertussen. Soms gaat het om een kleine groep,
soms om groepen van wel meer dan vijftig personen. Ook
aanvragen voor meerdaagse activiteiten hebben we bin-
nengekregen. We hebben het er druk mee. Ondanks dat
enkele Meinweggidsen van Staatbosbeheer zich bij ons
hebben aangesloten, missen we gidsen op onze lijst voor
het nationaal park alsook voor andere gebieden. Ook al
denk of wens je alleen maar in een zeer beperkt gebied te

Nieuws over het excursieloket en het cursusloket

kunnen en/of te willen gidsen, geef je op en wordt actief gids.
We kunnen je gebruiken!!!
Schijf even een berichtje aan frans.hendrikx@ivnroermond.
nl, dan krijg je de vragenlijst toegestuurd met gegevens die
we nodig hebben op ons overzicht van gidsen.

Cursusloket
Ook in het vorige Schrijvertje schreef ik over het streven
naar deskundigheidsbevordering voor gidsen. Dit gaan we
regionaal aanpakken. Inmiddels zijn er drie personen uit
verschillende afdelingen die zich met het ontwikkelen van
ideeën en de concretisering ervan bezig gaan houden. Dat
zijn Thijs Maessen (Helden), Dave Dirks (Ospel) en onder-
getekende.
Een eerste cursus zit al in de pen en zal een deskundig-
heidsbevordering over vogels zijn.

De laatste jaren heeft onze programmacommissie cursus-
sen georganiseerd waar menig afdeling jaloers op kon zijn.
Ik noem de natuurcursus, de cursus macrofauna, de
workshop insecten op de heide, de cursus mieren enz.
Van de kennis over organisatie en behoefte die hierbij is
opgedaan wil het cursusloket graag gebruik maken. Daar-
toe worden binnenkort de nodige initiatieven genomen.
Mocht je betrokken willen zijn bij het e.e.a., dan laat dat
weten via frans.hendrikx@ivnroermond.nl of 0475-503291.
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Door Wilbert Dekker
Al meer dan 600 jaar is de Galgenberg bekend als de plek
waar een galg stond. De eerste vermelding van een galg
op deze plek is uit 1410. De grens tussen Roermond in het
hertogdom Gelre en het hertogdom Gulik lag van 1235 tot
1795 precies langs de Scheidingsweg, die daarom ook zo
heet. Reizigers die Roermond naderden over de Heinsber-
gerweg of de Keulsebaan zagen boven op de helling de
galg: Galgenberg. Rond 1613 werden hier meer dan 64
mannen en vooral vrouwen die verdacht werden van tove-
rij verbrand of opgehangen, een van de meest heftige
vervolging van 'heksen' in Europa.
In 1882 werd een windmolen gebouwd, maar rondom
werden huizen gebouwd en ging de molen later elektrisch.
De St. Alfonsusschool is in 1920 gebouwd naar een ontwerp
van architect Caspar Franssen, die bij Pierre Cuypers het
vak had geleerd. Er bleef een open gebied, dat door de
kinderen uit de buurt als speelterrein werd gebruikt. Wel
stond er in de jaren zestig een noodlokaal van de MULO
voor meisjes. Dit werd weggehaald toen de nieuwe school
aan het Schoolpad in gebruik werd genomen.
In 1978 was de gemeente Roermond van plan het gebied
te verkopen als industrieterrein. Een groep omwonenden
begon met Comité Galgenberg. Door huis aan huis aan de
buurtbewoners te vragen wat zij wilden, bleek bijna ieder-
een tegen. Bijna 80 procent van de 286 gezinnen wilde een
speelplek, liefst als ruig terrein met enkele banken voor de
ouderen onder de drie oude bomen. De gemeente trok het
plan voor industrieterrein terug. Er kwamen een paar
speeltoestellen, maar die werden niet vervangen. De plek
groeide dicht met spontane opslag, vooral veel bramen.
Wel richtte Comité Galgenberg elk jaar een Meiboom op en

maakte een herdenkingsbord Galgenberg.
In 1996 kwam de gemeente met een nieuw plan: woning-
bouw op deze mooie plek. Opnieuw kwam Comité Galgen-
berg in actie. Ook deze keer met succes: het plan werd
slechts gedeeltelijk uitgevoerd.  
Na een uitgebreide actie in de buurt heeft de gemeente in
2012 besloten geen nieuwbouw te plegen, maar het be-
staande gebouw van de Alfonsusschool nieuw in te richten.
SBO De Balans komt samen met St. Alfonsus in deze
nieuwe Synergieschool, www.synergieschool.nl. Op 5
september met het nieuwe schooljaar wordt de school in
gebruik genomen.
Bij de Synergieschool begeleidt Peter Joossen een natuur-
speelgroep op de woensdagmiddag. Hij heeft bij de stichting
IKL bijna twintig jaar basisscholen begeleid bij het adopte-
ren van natuurgebiedjes. Op het Lief Vrouweveld begon hij
met een bijenhotel, met een hut van takken en bladeren en
het planten van bloembollen of andere 'natuurlijke' klussen.
Het plan kwam op om ook van de Galgenberg per septem-
ber 2016 een natuurspeelplek te maken.
Vanwege het historische karakter van de plek is contact
opgenomen met Rura en Stichting Ruimte. Zij worden op
de hoogte gehouden van de plannen en juichen deze toe.
Op dit moment wordt een plan opgesteld met hulp van Peter
Schouten van Hogeschool Zuyd. Dit plan wordt voorgelegd
aan de gemeente Roermond en aan de contactgroep van
omwonenden van de Synergieschool.
Ouders en grootouders van de leerlingen uit de buurt, zeker
als ze IVN-lid zijn, zijn natuurlijk van harte welkom om zo
nu en dan een handje te helpen.
w.dekker1@home.nl, 06 1872 3728

Galgenberg, Roermond bij Kapel in 't Zandt, foto Wilbert Dekker

Galgenberg Roermond bij Kapel in 't Zandt, foto Wilbert Dekker

De Galgenberg in Roermond krijgt een nieuw leven
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Jaarprogamma algemeen

Vrijdag 1 juli 2016
Lezing en excursie ‘Het Vliegend Hert’
Aanvang: 20.00 uur; duur 4 uur
Plaats: bierbrouwerij De Maar, Maar 2, 6454 AM Jabeek
Vooraf aanmelden verplicht via:
rene.horsten@ivnroermond.nl
Lezing en gids: Jos Vantilt

Zaterdag 9 juli 2016
Excursie Kranenbroek
Aanvang: 9.30 uur; duur: 2,5 uur
Startpunt: kruising Leenderstraat/Bredeweg,
Echt/Sint Joost
Gids: Benoît Locht

Zondag 31 juli 2016
Excursie 'Op zoek naar planten en insecten in de Doort’
Aanvang: 14.00 uur; duur: 2,5 uur
Startpunt: parkeerplaats Staatsbosbeheer aan
Doorderweg, Echt
Gids: John Hannen

Zondag 14 augustus 2016
Excursie “De 4 k’s van Kapel in `t Zand”, Roermond
Aanvang: 13.30 uur; duur: 2 uur
Startpunt: parkeerplaats Kapel in `t Zand, 6045 BS Roer-
mond
Gids: Fons van den Broek

Dinsdag 13 september 2016
Lezing ‘Beheer Beegderheide, verleden, heden en toe-
komst’, John van den Berg
Aanvang: 19.30 uur
Plaats: Gemeenschapshuis ̀ t Leuke, Leukenstraat 6, 6099
AR Beegden

Dinsdag 20 september 2016
Excursie ‘Burlende edelherten’, Weerterbos
Aanvang: 17.30 uur; duur 3 uur
Startpunt: De Daatjeshoeve, Heugterbroekdijk 34, 6031 LE
Nederweert
Gids: Henk Heijligers, Limburgs Landschap
Vooraf aanmelden verplicht via: rene.horsten@ivnroer-
mond.nl

Activiteitenkalenders  juli - oktober 2016

Zondag 25 september 2016
Jeugdtocht ‘Speuren naar sporen’
Aanvang: 14.00 uur; duur: 2 uur
Startpunt: parkeerplaats achter Herberg De Bos, Bosstraat
115, 6071 PX Swalmen
Gids: Eef Schoffelen

Zaterdag 15 oktober 2016
‘Volle maan tocht’, Vlodrop
Aanvang: 19.30 uur
Startpunt: Hotel St. Ludwig, Station 22, 6063 NP  Vlodrop
Gidsen: Hermien Hendrikx en Leo Koster
Na afloop soep; eigen bijdrage €5
Vooraf aanmelden verplicht via: rene.horsten@ivnroer-
mond.nl

Zaterdag 22 oktober 2016
Workshop ‘Bodem’, Ad Havermans
Aanvang: 9.30 uur; duur: 6 uur
Plaats: Gemeenschapshuis ̀ t Leuke, Leukenstraat 6, 6099
AR Beegden
Vooraf aanmelden verplicht via: rene.horsten@ivnroer-
mond.nl

Zondag 30 oktober 2016
Paddestoelenexcursie, Leudal
Aanvang: 13.00 uur; duur: 3 uur
Startpunt: café-restaurant De Busjop, Busschopsweg 9,
6093 AA Heythuysen
Gids: Twan Brouwers
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Groene specht, foto Frans Hendrikx

Zwavelzwam, foto Frans Hendrikx

De Speurneuzen
Zomerstop: juli en augustus

Zaterdag 9 september en zaterdag 8 oktober
De Speurneuzen komen om 14.00 uur bij elkaar
Plaats: café-restaurant De Busjop, Busschopsweg 9,
6093 AA Heythuysen

Plantenwerkgroep
Vrijdag 15 juli
Speckerven
Aanvang: 19.15 uur *)
Startplaats: vanaf Professor Duboisweg naar
Speckerweg, 6081 NN Haelen
Parkeren voor verbodsbord

Vrijdag 19 augustus
Osen, Linne
Aanvang: 19.15 uur *)
Plaats: P-plaats stuw Linne, fietsbrug bereikbaar via
sluis Linne, doorrijden tot stuw Linne

Zaterdag 17 september
Groote Peel, Ospel
Aanvang: 9.15 uur *)
Plaats: Buitencentrum De Pelen, Moostdijk 15,
6035 RB Ospel- Nederweert

Zaterdag 15 oktober
Dahlheimermühle (Paddestoelen)
Aanvang: 9.15 uur *)
Plaats: P-plaats St-Ludwig, station 24, 6063 NP Vlodrop

* Let op: de carpoolplaats is de parkeerplaats 
van Kasteeltje Hattem, Maastrichterweg 31,
6041 NZ Roermond. Bel voor de juiste vertrektijd met
de contactpersoon van de plantenwerkgroep.

Onder de aandacht
Door de redactie
In Mens & Natuur, de periodiek van het landelijke IVN,
stonden afgelopen keer een paar interessante zaken
waarvan we denken dat die ook in ons blad even onder de
aandacht gebracht mogen worden.

Samenwerking tussen IVN en KNNV.
De KNNV (Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische
Vereniging) en IVN sloten in februari een samenwerkings-
overeenkomst, zodat de natuureducatie van het IVN en de
natuurkennis van de KNNV elkaar kunnen versterken. In
2016 richt de samenwerking zich op Operatie Steenbreek,
een versterking en verbreding van het cursusaanbod en
deelname van IVN’ers aan commissies van de KNNV.
Lokale samenwerking wordt aangemoedigd en onder-
steund.

De KNNV en IVN zien de intensieve samenwerking als
opmaat naar een nieuwe, brede natuurbeweging, gericht
op natuurstudie, natuureducatie en natuurbescherming.
Meer informatie op www.ivn.nl/samenwerking-knnv .'

De IVN-webwinkel is live!
Door de fusie van IVN en Veldwerk Nederland heeft IVN er
een prachtige webshop bijgekregen. Inmiddels is hij in een
mooie lay out gegoten. IVN-leden kunnen met een vaste
korting van 10 procent producten kopen, zoals natuurboe-
ken, dvd’s, zoekkaarten, veldwerk- en onderzoeksmateria-
len. Ook IVN-promotiemateriaal en kleding voor de afdeling
kunnen besteld worden in de webshop.
Betalen is heel eenvoudig met iDeal, creditcard of op fac-
tuur. De kortingscode voor leden is IVN-LID-1202. Bewaar
deze code goed! Neem snel eens een kijkje in de nieuwe
winkel via IVN.nl of rechtstreeks: winkel.ivn.nl .

Vogelwerkgroep
Zondag 4 september 2016
Meerlebroek, Beesel
Aanvang: 8.00 uur
Startplaats: parkeerplaats Muiterdijk, Beesel

Zondag 2 oktober 2016
Vlodrop Station De Rode Beek, Roerdalen
Aanvang 8.00 uur
Startplaats: t.o. restaurant St. Ludwig, Vlodrop
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Door Freek Kohl en John Roemen
De Middelsgraaf, die voor het natuurgebied de Doort erg
belangrijk is, wordt momenteel heringericht.
Van John Roemen kregen we hierover uitvoerige informa-
tie, die wij u niet willen onthouden.

De Middelsgraaf stroomt tussen de voormalige gemeenten
Echt en Susteren. Vroeger vormde de graaf de grens tussen
de  Hertogdommen Gelre en Gulik. Ze werd in de 13e –
14e  eeuw gegraven met als functie het overtollige water
zo snel mogelijk af te voeren naar de Maas. De Middelsgraaf
ontspringt nét over de Duitse grens bij Schalbruch.

Op dit moment is het een saaie, rechte waterafvoer. Al meer
dan 20 jaar is men de herinrichting van deze beek aan het
voorbereiden en het is er nu eindelijk van gekomen. De
uitvoering ligt bij het Waterschap Roer en Overmaas.

Het kappen van de bomen die verdwijnen moesten, is in
het afgelopen najaar al gebeurd. Om de beek aantrekkelij-
ker te maken en een natuurlijk uiterlijk te geven zullen

Informatiebord, foto Marieke Michels

De Middelsgraaf, foto John Roemen

meanders worden aangelegd in combinatie  met flauwe
oevers, inclusief plas- en draszones. Bestaande stuwen
zullen verdwijnen, zodat er geen belemmeringen meer zijn
voor vismigratie naar de bovenloop  van de beek.

Het hoeft geen betoog dat deze ingreep een verrijking voor
de Doort betekent.
De verwachting is dat het gebied  niet alleen voor amfibieën
aantrekkelijker wordt, maar ook de vogelstand  (o.a. grote
gele kwikstaart, ijsvogel, watersnip en witgat) zal hierdoor
gunstig beïnvloed worden. Al met al een belangrijke in-
greep, die aandacht verdient.

Met dit artikel hebben we een zeer minieme indruk willen
geven van deze herinrichting. Voor wie meer informatie wil:
het zeer uitgebreide ontwerpplan is te lezen op de site van
Roer en Overmaas. Vul dan bij de zoekfunctie in: 'Herin-
richting Middelsgraaf'.  

Herinrichting Middelsgraaf in de Doort

IVN Roermond bestaat 50 jaar in 2019
Natuurlijk willen wij dit niet zomaar laten passeren en denken we eraan om dit op gelijkwaardige wijze gestalte te
geven als de Natuur-Doe-Dag in 2015. Om al in een vroeg stadium de werkgroepen bij de voorbereidingen te betrek-
ken, zijn we van plan een feestcommissie samen te stellen met vanuit iedere werkgroep een vertegenwoordiger.
Wij doen een oproep aan alle werkgroepen om hiervoor een persoon af te vaardigen.
Natuurlijk zijn ook alle andere leden die graag actief mee willen werken aan deze jubileumdag van harte welkom!

Doelstelling is om nog in 2016 de feestcommissie samen te stellen, zodat deze op de jaarvergadering begin 2017 kan
worden geïnstalleerd.
Samen gaan we er een mooie IVN Natuur-Doe-Dag van maken, waar iedereen met ons het 50-jarig jubileum mag
meebeleven in en voor onze natuur.

Aanmelden kan via het e-mailadres van Lily Welters:lily.welters@ivnroermond.nl

Namens “comité 50 jaar IVN Roermond e.o.”,
Jo Mayer en Lily Welters
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Door Els van Knippenberg
De opleiding tot natuurgids, waaraan sinds vorig jaar
september door 30 enthousiaste cursisten wordt
deelgenomen, verloopt naar volle tevredenheid, zowel
van cursisten als van de cursusleiding. Hieronder volgt
een verslag van een uiterst boeiende cursusdag.

Op zaterdag 11 juni 2016 was het zover: de cursisten gaven
een eerste excursie op de Beegderheide!
De weersvooruitzichten waren de hele week slecht geweest
voor deze zaterdag, maar hier kwam zoals wel vaker het
geval is, niets van uit. Gelukkig maar!
Het was een prachtige dag die wat bewolkt begon, maar de
temperatuur was perfect.
De start was om 9.00 uur, al snel kwamen we aan op de
Beegderheide waar de eerste groep met Toos, Michèle en
Paul de lat al meteen zeer hoog legden. Met uitleg over het
ontstaan van de Zoadberg en diverse leuke opdrachten
begonnen we deze mooie dag.
Daarna was het de beurt aan Marion, Sjoerd, Jos en Jan
(van G) die uitleg gaven over korstmossen, de vliegden en
de nachtzwaluw. Marion had schapenoortjes gemaakt en
samen met de herder uitgerust met stok en herdershond,
werden we uitgenodigd om te gaan grazen en zo de opslag
van jonge bomen en struiken op de heide te verwijderen.
De derde groep was aan de beurt, we liepen verder en
kwamen in het bos, waar langs het pad veel adelaarsvaren
stond. Maan liet ons zien dat in de doorgesneden stengel,
een adelaar te zien is. Gemmy gaf uitleg over het ringen
van bomen door het kunstenaarscollectief HAK2000. Wim
liet ons de hoogte van een lariks bepalen, Els (K) gaf uitleg
over de verschillende spechtensoorten die in ons land
voorkomen en Peter startte een discussie over het bosbe-
heer in Nederland. We bewonderden enkele mooie dool-
hofzwammen op de spechtenboom.
We kwamen bij het mooiste stukje Beegderheide met het
Fengersven, Frankenven en Fransche Berg. Bert gaf uitleg
over de toponiemen en het ontstaan van de vennen en Els
(van K) stond stil bij de kikkerpopulatie van de Beegderhei-

de. Vervolgens bewonderden we de witte waterlelies en
Truus las het mooie gedicht: De Waterlelie van Frederik
van Eeden voor. Daarna werd René verzocht om met
duikbril en snorkel, een stengel met wortel van de waterle-
lie op te duiken.
Marieke stond stil bij het veenpluis en Sander sloot af met
uitleg over het Frankenven en een kinderopdracht. De
bedoeling was om het sponsachtige merg van de pitrus uit
de stengel te peuteren, vroeger werd dit merg gedroogd en
als pitje voor olielampjes gebruikt.

Rond 12.30 uur was het tijd voor de lunch op de Fransche
Berg.
Er was koffie en thee en Marijke had heerlijke pesto en
andere gerechtjes met wilde planten als ingrediënten ge-
maakt, gezond en heerlijk!!
Na de lunch staken we de drukke verkeersweg over en
kwamen we in een heel ander gedeelte; de uiterwaarden.
Karel, Marleen, Wim en Jan (van H) gaven uitleg het ont-
staan van het landschap, over vlinders, tonderzwammen
en brandnetels. In een beekje groeide de grote waterweeg-
bree. Jan was zeer vereerd met zijn opdracht over de Heer
van Horne en we werden uitgebreid ingelicht over dit
heerschap en over de retentiebekkens die zijn aangelegd
als hoogwaterbescherming.
De laatste groep was aan de beurt, inmiddels was de zon
gaan schijnen. Janneke, Ine, Hans en Marijke voerden ons
over smalle paden weer richting Beegden. Ine vertelde
uitgebreid over het riet en Janneke bracht de brandnetel
onder onze aandacht. We zagen honderden konijnenholen
in de terrasrand van de Maas, Hans gaf ons uitleg over het
ontstaan van het Maasdal. Marijke vroeg ons om een mi-
nuutje de geuren in het gebied op te nemen en ze sloot af
met het bespreken van de toepassingen in de keuken, van
de verschillende kruiden die we onderweg hadden gevon-
den.
Rond 15.15 uur waren we terug bij ’t Leuke na een hele
mooie dag!

Cursusdag Beegderheide, foto Els van Knippenberg

Cursusdag Beegderheide, foto Angelique Aelen

Cursusdag opleiding natuurgidsen
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Door Conny Roukens
Gelegen in de gemeente Leudal vormt het natuurgebied
Leudal mede een visitekaartje van deze regio. En terecht!
Want waar vind je binnen onze landsgrenzen nog een
landschap dat zoveel te bieden heeft op het gebied van
natuur, streekhistorie, archeologie en ontstaansgeschiede-
nis en waarin het bovendien ook nog eens uiterst prettig is
om te recreëren? Wil jij er samen met andere vrijwilligers
aan meewerken om dit naar buiten toe uit te dragen? Meld
je dan snel aan als vrijwilliger.

Wat vragen we?
Gastvrouwen en -heren ontvangen de bezoekers in het
bezoekerscentrum Leudal. Ze helpen bijvoorbeeld de
wandelaars op weg, beantwoorden de vragen van bezoe-
kers en helpen de klanten aan de kassa. Een afwisselende
functie waar het allemaal draait om gastgerichtheid. Voor
deze functie zoeken we vrijwilligers die 4 uur per week
beschikbaar zijn zowel in het weekend als doordeweeks.

Jeugd-/ Schoolgidsen en Leudalgidsen maken jong en oud
enthousiast voor de natuur door middel van leuke activitei-
ten zoals knutselen in en met de natuur, ontdekkingstochten
of door met een groep de natuur in te trekken. Zij zijn cre-
atief en gaan graag met mensen om.

De Jeugd-/Schoolgids begeleidt, samen met een collega,

Leudalgidsen aan het werk

excursies met groepjes kinderen in de basisschoolleeftijd,
laat hen de natuur beleven en geeft gastlessen op basis-
scholen. Daarnaast stellen zij de inhoud van de lessen
samen en begeleiden ze kinderfeestjes in het Leudal. Voor
deze functie zoeken we vrijwilligers die 2 keer per maand
een excursie begeleiden, waarbij de tijdsinvestering per
excursie 4 uur bedraagt.

De Leudalgids begeleidt wandelexcursies in het Leudal-
gebied en nabije omgeving met aandacht voor natuur en

Vrijwilligers gezocht voor bezoekerscentrum Leudal
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erfgoed. Ook het voorbereiden en uitzetten van de excur-
sieroutes behoort tot het takenpakket. Voor deze functie
zoeken wij nog vrijwilligers die 3 à 4 keer per jaar een ex-
cursie willen begeleiden, zowel in het weekend als doorde-
weeks. Ook hier bedraagt de tijdsinvestering 4 uur per
excursie.

Wat bieden we?
In het najaar van 2016 starten de opleidingen voor de vrij-
willigers. Deze opleidingen worden geheel gratis aangebo-
den. Iedere vrijwilliger start met een basisopleiding, gevolgd
door een van de drie specialisaties, gastvrouw of -heer,
jeugd-/schoolgids of Leudalgids. Natuurlijk zorgen we ook
voor een inwerkperiode, waarin je wordt ingewerkt door
ervaren medewerkers. We bieden een fraaie werkomge-
ving in een prachtig natuurgebied, gezellige collega’s en
enthousiaste bezoekers.

Geïnteresseerd?
Meldt u meteen aan op de website van bezoekerscentrum
Leudal, www.groenhartleudal.nl, kom naar de open dag op
25 september 2016 of bezoek de informatieavond voor
nieuwe vrijwilligers op 6 oktober 2016 van 19:30 uur tot
21:30 uur in het Bezoekerscentrum Leudal, Roggelseweg
58, 6081 NP Haelen.

De foto's bij dit artikel zijn geleverd door het bezoekerscen-
trum.

Gastvrouwen en -heren; het draait om gastgerichtheid

Een Leudal gids met publiek

De natuur en internet
Door Laur Lennards

In het laatste Schrijvertje heb ik uitvoerig besproken hoe je
op internet je kennis van de meest uiteenlopende zaken
kunt verruimen. Speciaal voor mensen die niet zo thuis zijn
in het een en ander en toch wat dieper op de materie willen
ingaan, zijn er ongelofelijk veel mogelijkheden. Natuurlijk
zal het zoeken op het net zich voor ieder stabiliseren en zal
de opdracht beperkt blijven tot ieders specifieke belangstel-
ling. Ik hoop dat de diverse sites jullie een beetje geholpen
hebben voor zover dat nodig mocht zijn.
Voor de plantenfreaks onder jullie zijn hier een paar sites
die misschien interessant zijn.

Soortenbank: 
Wanneer jullie de site www.soortenbank.nl aanklikken,
vinden jullie een directe link naar Flora NL - Heukels' Inter-
actieve Flora van Nederland. De flora kun je ook als app op
je smartphone laden. Voor 11,99 euro ben je het ventje.
De e-flora maakt deel uit van een serie mobiele informatie-
systemen voor het determineren van soorten in de natuur.
Ze zijn ontwikkeld in het kader van het EU KeyToNature--
project dat beoogt flora- en fauna-informatie snel en ge-
makkelijk toegankelijk te maken onder auspiciën van Eti
Bioinformatics.

Inheemse en ingeburgerde plantensoorten in Nederland en
België:
www.wilde-planten.nl (met foto’s en afbeeldingen uit oude
plaatwerken). De site geeft uitgebreide informatie over meer
dan 1800 inheemse en uitheemse plantensoorten met foto's
en verspreidingskaarten. 

Flora Europa: http://flora-europa.info/index.php
Identificatie: http://flora-europa.info/selectie.php
De site biedt de mogelijkheid om stap voor stap te determi-
neren door de verschillende bloemen of planten aan te
klikken in de vorm van een selectietype. Er is tevens een
aparte link voor het determineren van paddenstoelen.

Ik wens jullie veel succes, vooral beginners zoals de
schrijver zullen er zeker baat bij hebben en genoegen aan
beleven. Verder heb ik een klein verzoek aan jullie; mocht
iemand een aparte site vinden op het gebied van natuur,
flora en fauna dan is het altijd de moeite waard om deze in
Het Schrijvertje te vermelden.

Opsturen naar l.j.j.lennards@home.nl
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Speurneuzen, maart 2016
Door Sjoerd van der Schuit
Het thema dit jaar is “vlinders” en nadat we in februari de
jongens het verschil tussen de vele andere gevleugelde
insecten en vlinders hebben meegegeven, zal het dit keer
echt speciaal zijn. Bijna twee maanden geleden heb ik
contact opgenomen met de Vlinderstichting. Zij verzorgen
lespakketten voor basisscholen en bij dat lespakket zitten
ook daadwerkelijk eitjes, rupsen en poppen van het groot
koolwitje. Voor onze Speurneuzen krijg ik dit pakket in twee
stapjes opgestuurd.

Eerst een dikke enveloppe met het opschrift “direct openen”
met daarin 8 poppen. We hebben inmiddels een grote
doorzichtige plastic doos in gereedheid gemaakt als
kraamkamer en kunnen de poppen dus een mooi plaatsje
geven. Na drie dagen komt de eerste vlinder uit de pop en
de anderen volgen met tussenpozen van een of twee
dagen. In de kraamkamer ligt ook een spons gevuld met
een mengsel van honing en water waar de vlinders kunnen
foerageren.

De donderdag voor onze vaste tweede zaterdag van de
maand valt een tweede enveloppe in de bus. Dit keer met
twee schaaltjes: een met rupsen en eitjes en een met weer
enkele poppen. Het is inmiddels een drukte van jewelste in
de kraamkamer. Ik ben echt benieuwd hoe onze Speurneu-
zen dit zullen vinden.

Voor mij is dit de tweede keer dat ik met de groep op stap
ga. Ik kende de jongens al wel van de keren dat ik er wat
eerder was om Anita op te halen en ik was dan ook geen
vreemde voor de groep. In december en januari had ik al
kennis gemaakt met de persoonlijke begeleiders en zo een
goed beeld gekregen van eenieder. Maar het echte beeld
ontstaat toch pas als je met ze gaat werken.

Op 12 maart is de ploeg al ruim voor twee uur in de Busjop
aanwezig en kunnen we mooi op tijd beginnen. Eerst een
kort filmpje van schooltv.nl over “Geheimen uit een vlinder-
leven”; de 2,5 minuut die dit filmpje duurt is ongeveer het
maximale wat deze groep kan verwerken. Maar als Anita
daarna de deken van de kraamkamer haalt, is iedereen er
meteen weer bij. Het is warm in de gastenruimte van de
Busjop en de vlinders zijn actief. We halen de poppen en
rupsen uit de kraamkamer en laten de jongens die van
dichtbij bekijken. Ze genieten zichtbaar.

Dank aan de medewerking van de Vlinderstichting die dit
voor ons mogelijk maakte.

Aansluitend naar buiten. Het staat op de uitnodiging “Weer
of geen weer, we gaan altijd naar buiten.” De vorige keer
hebben we de groep laten kiezen of ze met de korte of de
wat langere wandeling mee wilden en toen was het fifty-fif-
ty. Dit keer kiest op één persoon na, iedereen voor de wat
langere wandeling. Die gaat dit keer over de heide en het
weer is prachtig: een lekkere zon en nauwelijks wind maken
het buiten erg aangenaam.
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Onderweg nog geen vlinders maar er is zoveel moois om
te doen en te vertellen dat dit geen probleem is. De jongens
ruiken aan de naalden van de Douglas en “parfum” of “eau
de cologne” is hun eerste reactie. Ook de grote beuk blijkt
zo groot dat we wel drie man nodig hebben om hem met
onze armen te kunnen omspannen.

Ze vragen honderduit en dan gaat de tijd snel. Bij de graf-
heuvels ontmoeten we de twee die de korte wandeling doen
en samen gaan we terug. We gaan lekker buiten zitten en
sommigen genieten nog van een drankje. Deze twee uur
zijn voorbij gevlogen.

De foto's bij dit artikel zijn van de schrijver

Inzending Groene Camera Trofee 2016, excurise Elsloo

Voorjaarsexcursie in Elsloo
Door Piet Aussems  uit Hoensbroek
Op het landgoed Elsloo, onder de prachtige rode beuk,
verzamelen zich zondag 17 april 2016 35 natuurliefhebbers
om de voorjaarsflora te gaan beleven. Mooi man! De start
is apart; “Zoek de verstopte korenmolen uit 1552.”

Het zandkleurige water dat van de helling omlaag stroomt,
wordt in de Weyer gebufferd en valt bovenop het reuzenrad
als de schuif naar de watergoot omhoog gaat. Een bijzon-
dere constructie zoals een artikel uit de krant vermeldt. Het
is een juweel.
Dit seizoen oogt fris. De witte bloesem van de perenbomen.
De aronskelk staat op uitspringen. De bosanemonen ver-
dwijnen, zeeën van daslook verschijnen. Rechts kijken,
links kijken,…. Godallemachtig, dit is een ode aan Moeder
Natuur.
Tektonische bewegingen hebben het plateau van de
Kempen en Schimmert opgetild. Midden in het dal zoek het
water zich een weg en de Maas heeft de kasteelruïne
overspoeld, zoals blijkt in de communicatie met de leiding.
Alweer iets geleerd. Educatie totdat al je vingers even lang

zijn, hè opa. Ja (b)engel, bij het Terhagerputje mochten de
arme mensen vroeger water halen bij de bron aan de on-
derdoorgang. Nu zingen hier een winterkoninkje en een
zanglijster samen een duet.
In het Bunderbos de slanke sleutelbloem. Het zevenblad
en één eenbes. Op de grens van Elsloo en Geulle de he-
melbeek. Ze duikt via een tunnel onder de spoorlijn door,
avontuurlijk in het schemerdonker. Een stukje survival, glij
voorzichtig en steek elkaar de helpende hand toe a.u.b.
Langs een bedje van paarbladig goudveil en een overdaad
aan gele dotterbloemen in het kwel. Een geïsoleerd regen-
buitje mag de pret niet drukken. De watermunt in de buurt
van een beverdam ruikt heerlijk.
Een reiger kijkt ons aan vanuit het vernatte gebied; hoe was
het vrienden ?... Nou zeer de moeite waard. Een boomkrui-
pertje verstopt zich aan de achterkant op een beschut
plekje. “Jij woont gewoon in een paradijsje, met een sala-
debar vol vitamines A en C." Ik ga nog een Elske proeven
want 'dit han ich werrum jeschafft'. Proost. De cirkel is rond.
Met dank aan de natuurgidsen René Horsten en Hermien
Hendrikx.
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Namenbrij
Door Huug Stam
Het is nu al weer eind mei. Ik zal niet opmerken dat de tijd
snel gaat want ik ben geen oude . . .  of toch wel?  Tegen
het einde van de lente en tevens de deadline voor het in-
zenden van Het Schrijvertje. En dit terwijl de vogeltjes
fluiten en hun uiterste best doen om me ervan af te houden.
Dat doet me denken aan het boekje “Vogels als huisgeno-
ten” dat we thuis hadden liggen. Helaas ben ik het uit het
oog verloren. Kan iemand me daaraan helpen? Als tegen-
prestatie kan ik veel oude natuurbladen afstaan.

Frans H., de kapitein van dit medium, kwam afgelopen week
's middags langs om mij aan te sporen tot mijn bijdrage. Lef
heeft hij wel te meer, omdat ik alles belangeloos doe en
eerder, ondanks mijn trouwe bijdrage, om oneigenlijke
reden een bijdrage van mij is geweigerd.
Haal ik oude koeien uit de sloot? Destijds schreef ik over
wethouder Van R. te R. Aanvankelijk had ik niet in de gaten
dat het artikel niet geplaatst was. Uiteindelijk benaderde ik
de redactie en vroeg waarom ik mijn bijdrage niet terug-
vond.  “Plaatsgebrek” was de reactie en daar had ik uiter-
aard vrede mee. Later bleek, tijdens een bijeenkomst ten
huize van de redactie dat de vork anders in de steel stak.
“Het IVN schrijft niet over namen”, was nu de opstelling.
Waarom eerst een totaal andere reden opgeven terwijl de
werkelijke reden makkelijk te achterhalen is? De situatie
vond ik erg vervelend wat ik mede door het bezoek van
Frans vergeten kan.
Frans maakte een fotoserie van de tuin. Deze zal in de
toekomst van nut zijn bij de artikelen die ik in de toekomst
zal leveren. Frans benoemde tussen de activiteiten door
nog een soort die voornamelijk op de grafheuvel in onze
tuin voorkomt, namelijk ijle dravik. Zowel mijn partner Laura
van Z. als ik vinden dit een mooie grassoort. Bij hoge uit-
zondering heeft zij wat gras geplukt (wij hebben geen
pluktuin) en het in een vaasje gezet.

Er zijn meer grassen die ik nièt dan wèl ken, hoewel ik een
agrarische opleiding heb gevolgd. Ook volgde ik bijvoor-
beeld de IVN-natuurgidsencursus, maar destijds had ik niet
zo’n goede docent als Frans.

Over oude koeien uit de sloot halen gesproken. Dat heb ik
letterlijk gedaan toen ons vee tijdens de voor ons dramatisch
verlopen droge zomer (1976) in Zuid-Holland in veiligheid
was gebracht.
Het aantal soorten rundvee dat ingezet wordt voor natuur-
beheer breidt zich nog steeds uit. Bij kasteeltje Hattem
grazen er bijvoorbeeld, waarvan ik heb vernomen dat Wil-
bert D. er toezicht houdt. De meer vertrouwde galloways
zijn gelukkig nog niet uit beeld, wat tevens geldt voor de
Schotse hooglander. De laatste nieuweling betreft de hei-
dekoe die men bezig is weer terug te fokken. Dit om de
geschikte eigenschappen in te kruisen. Later meer daarover
dan wel over de ontwikkelingen in de tuin waarvoor er nu
uiteraard niet voor niets foto’s zijn gemaakt.

IJle dravik

Crowdfunding voor de natuur
Crowdfunding VoorNatuur is een crowdfundingplatform voor projecten op het gebied van natuur en biodiversiteit.
Initiatiefnemers, zoals medewerkers van natuurorganisaties of particulieren, kunnen via crowdfunding financiële
middelen verkrijgen voor de realisatie van een project. Natuurliefhebbers kunnen via Crowdfunding VoorNatuur direct
bijdragen aan een project. Ook kunt u als (natuur)organisatie of bedrijf partner worden van Crowdfunding VoorNatuur...

Crowdfunding VoorNatuur is een initiatief van IVN, Landschappen NL en Innovatie Agro & Natuur in samenwerking
met Nationaal Groenfonds en Voor je Buurt.
bron: http://www.crowdfundingvoornatuur.nl

Voor algemene informatie over crowdfunding: https://nl.wikipedia.org/wiki/Crowdfunding
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Stippellijn boven contactpersonenContactpersonen
IVN Roermond e.o. organiseert diverse activiteiten. Wilt u iets weten of actief meedoen neem dan contact op met één
van de volgende personen:
 
Werkgroep Vogels
Meinse van der Velde - www.meinse.nl
T: 06 13300436 E: mj.vd.velde@home.nl
Werkgroep Planten (regio oost)
Paul Bergs, T: 0475 330643
Werkgroep Planten (regio oost/west)
Hermien Hendrikx, T: 0475 594340
Natuurclub De Speurneuzen
Sjoerd van der Schuit, T: 0475-302733
Vlinderwerkgroep:
Laur Lennards, T: 0475 594326
E: l.j.j.lennards@home.nl
Excursieloket & gidsen
Frans Hendrikx, T: 0475-503291
E: frans.hendrikx@ivnroermond.nl

Werkgroep Communicatie
Rianne Keijzer - Elst, T: 0475-3430-55
E: rianne.keijzer@ivnroermond.nl
Jeugdcommissie
Eef Schoffelen,  T: 0475 59 43 26
Programmacommissie:
René Horsten
T: 06 22468910 E: rene.horsten@ivnroermond.nl
Redactie Het Schrijvertje:
Frans Hendrikx
T: 0475 503291 E: hetschrijvertje@ivnroermond.nl
Webmaster:
Laurent Vanderheijden
T: 0475 400874 E: laurent.vanderheijden@ivnroermond.nl

Ontbrekende e-mailadres-
sen doorgeven a.u.b.
IVN Roermond e.o. heeft ongeveer 260 leden en van 170
daarvan is het e-mailadres bekend. Dringende oproep
aan u allen om, wanneer u vermoedt dat úw e-mailadres
nog niet bij de vereniging bekend is, een berichtje te
sturen naar secretariaat@ivnroermond.nl.

INDIEN ONBESTELBAAR:  
SECRETARIAAT IVN ROERMOND E.O.

PASTOOR PINCKERSSTRAAT 12D
6071 NW SWALMEN


