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Kerstwandeling
Maandag 26 december 2022
Traditionele kerstwandeling
Aanvang:          13:00 uur; duur ca. 3 uur
Startpunt:        Uffelse Molen, Uffelsestraat 5, 6012 RM Haler
Gidsen:            Hermien Hendrikx, Michiel Stemkens, René Horsten
Deelname:       IVN-leden en kinderen gratis; niet-leden € 3,-
Vooraf aanmelden via rene.horsten@ivnroermond.nl
 
Deze middag organiseert IVN Roermond e.o. haar traditionele kerstwandeling.
Dit keer zijn Neeritter en omgeving het decor van de wandeling.
We gaan lekker uitwaaien; startend vanaf de Uffelse Molen maken we een mooie wandeling naar Neeritter, een
prachtig dorp met een rijke cultuurhistorie. De wandeling voert langs diverse markante gebouwen.
Het wordt deze middag weer een mooie mix van natuur en cultuur.
We sluiten de wandeling in kerstsfeer af; laat u verrassen.
Goed schoeisel is aanbevolen.

Van de redactie
Door Frans Hendrikx
In deze editie van ons blad géén bijdrage over een berm
plantje. Wees gerust, dát komt in de volgende editie weer
terug. We horen dat het graag gelezen wordt.

Maar er is meer. Het verslag van Paul Monod de Froide
ville over een trotse programmacommissie. Daarvan ge
tuigd ook de hierbij meegestuurde flyer met het nieuwe
jaarprogramma. Een interessant jaar gaat het worden.
Frans Tegels doet verslag van de activiteiten van de Junior
Rangers. Een enthousiaste club waarmee IVN op den duur
verjongd wordt. Ook de aangename samenwerking tussen
Bibliorura en IVN Roermond e.o. krijgt aandacht, de Groe
ne Transformator op het voormalige Philipsterrein in
Roermond en andere tot u te nemen activiteiten en waar
nemingen. Lees het en u blijft op de hoogte.

Het afgelopen jaar hebben we afscheid moeten nemen van
twee weinig op de voorgrond tredende, maar waardevolle
leden: Harry Senden en Antoinette van Oosten. Leo Koster
heeft ze goed gekend en schrijft over hen.
 
In de vorige editie kreeg de stikstofproblematiek op ver
schillende manieren aandacht. De kwestie zet de voortdu

rende aantasting van onze natuurlijke leefomgeving
vooraan als publiek thema. U zult daarom mede met
Frank Heinen verbaasd hebben gestaan over het in de pu
bliciteit komen van de plannen voor een energiepark op
het Wolfsplateau in NP De Meinweg. Wederom een plan
waarmee de vrij te besteden ruimte voor plant, mens en
dier aangetast wordt. Ook bij u zal het op de lachspieren
gewerkt hebben hoe het plan verkocht wordt als zijnde
winst voor de natuur. Zou dit domheid zijn of minachting
voor onze intelligentie? We publiceren hierover.
 
De laatste zomer heeft records gebroken als het over het
weer gaat. Nu, met de winter voor de deur, zal het ons be
nieuwen wat het gaat brengen. Krijgen we nog eens een
vorstperiode en wat wittigheid? Zou natuurlijk mooi zijn
en even weer het gevoel geven op een andere manier van
onze omgeving te mogen genieten.
Ongeacht dát, gaan we de feestdagen tegemoet en daar
van hopen we dat ze voor u fijn zullen verlopen. Hierbij
zijn we in gedachten ook bij de bevolking van landen waar
vreedzaamheid ver te zoeken is.
Daarom van de redactie: prettige feestdagen en een voor
spoedig en vreedzaam jaar gewenst.

IVN Natuurcursus
In 2023 start een nieuwe IVN Natuurcursus.
Een introductie in de natuur in 13 lessen, in de pe
riode maart-juni 2023.
We hebben in Midden-Limburg prachtige natuur
met fraaie afwisselende landschappen. Leer uw
omgeving beter kennen d.m.v. deze cursus.
U zult verrast zijn!
 
Lees meer op pagina 19.
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Van de voorzitter
Door Peter Kessing
Alweer het laatste nummer van 2022. Tijd voor een terugblik op het afgelopen
jaar.
Na de saaie coronajaren eindelijk weer een jaar met bruisende activiteiten. De
werkgroepen zijn enthousiast aan het werk gegaan en zo ook de verschillende
commissies. Er is een begin gemaakt met een nieuwe jeugdcommissie. Het
jaarprogramma laat een goede deelname zien en het nieuwe programma 2023
ligt alweer klaar. Voor de gidsen is er een voortreffelijke dag georganiseerd in
de vorm van een Challenge. Voor nieuwe leden werd een speciale
nieuweledenmiddag georganiseerd. 
Dit jaar werd nog geen derde Tiny Forest aangelegd, maar werd gelukkig wel
de plek ervan in Boukoul bepaald.

Het bestuur werd ondersteund door een speciale groep leden  zodat de
continuïteit gewaarborgd bleef. De besprekingen voor een nieuw bestuur
bevinden zich in een afrondende fase. Hulde aan al die actieve leden die zich
ingespannen hebben om er een mooi jaar van te maken. Ook in het komende
jaar kunnen wij nieuwe actieve leden gebruiken. Dus kom uit de leunstoel en
doe mee. Onze vereniging biedt vele mogelijkheden.
 
Rest mij nog om u allen fijne feestdagen en een voorspoedig en gezond 2023
toe te wensen.
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In memoriam: Harry Senden
Door Leo Koster
Harry ken ik al ettelijke jaren. Het meest van de planten
werkgroep van IVN Roermond e.o.. Harry was niet alleen
een man van plantjes maar ook vogels hadden zijn inte
resse. Van de plantenwerkgroep was Harry lange tijd de
coördinator. Zijn grote meester was Bèr van de Schoor.
Zijn huis stond in Roggel. Hij keek uit over de Roggelse
Beek. Van Harry kreeg ik wel eens de beschikking over
diep ingevroren vogels die ik tijdens een vogelcursus zou
kunnen gebruiken.

Op 20 mei 2012 was hij met zijn partner José in Konings
steen, ik was toen gids. Het thema was kalfjes en veulens.
We zagen een oliekever, een zwarte wouw en Harry wist
toen ook te vertellen waar daar een egelantier stond. En
die vonden we ook. Harry genoot ook met volle teugen
van zijn volkstuintje gelegen aan de rand van Neer. Hier
woonde zelfs de steenuil.
Op 20 december 2014 nam Harry in het bovenzaaltje van
het Bezoekerscentrum Leudal afscheid als coördinator van
de plantenwerkgroep, deze morgen werden coniferen ge
determineerd. De leden vonden het wel gepast hem een
cadeautje aan te bieden: een gestileerd boompje. Door do
naties kon het boompje opgetuigd worden. Het betrof een
soort bonsaiboompje. Uiteraard werd dit nepboompje ge
determineerd. Wij kwamen uit op het geldboompje of
vaantjesboom (zakdoekenboom) met de wetenschappelij
ke naam Davidia involucrata met de toevoeging
“eurofolia”.

 
De laatste keer dat ik Harry heb gezien was op 2 mei 2022
in het Cultuurpodium Bombardon te Heythuysen. De le
zing over het prachtige Leudal werd gegeven door Phlip
Bossenbroek.
Op vrijdag 16 september 2022 kreeg ik de overlijdenskaart
van Harry onder ogen. Ik had al wel gehoord dat Harry
ziek was, maar daar geen ruchtbaarheid aan wilde geven.
Harry heeft ons na ruim 86 jaar verlaten. Op de voorkant
van de kaart staat Harry afgebeeld met een levende bui
zerd in zijn handen. Deze prachtige vogel heeft hij gered
uit prikkeldraad in de Mössehook. Een fraaie tekst in de
kaart; “Soms hebben wolken gouden randjes, soms komt
er na de regen zon, soms geeft verdriet ook kleine vreug
de, soms begrijp je niet dat het toch kon…”.  
Op zijn eigen ontworpen bidprentje staat een lachende
Harry, vaag op de achtergrond onder meer een insecten
hotel en de tekst; "Laef vandaag en steur gooi gedachte
veur vrede en leefde nao eederein. Gedachte zeen
Wachte!"
José, veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.

De wilde tuin
 
Door Wilbert Dekker
Onder de kop “De wilde Tuin” riep dagblad NRC dit
voorjaar de lezers op om op één vierkante meter
van de tuin de natuur zijn gang te laten gaan. 
Ruim 400 lezers gaven gehoor aan deze oproep.
Regelmatig verschijnt er een verslag uit de tuin van
zo’n lezer. 
Deze maand een tussenbericht: een derde van de
deelnemers zegt zich meer bewust te zijn geworden
van het belang van natuurvriendelijk tuinieren.
Zelfs over mollen in de tuin daalde het percentage
tegenstanders en bestrijders van 52 naar 45%.
In het algemeen is bij volhouders de houding ver
anderd. Ze hebben geen schoffel meer in de hand
gehad en snoeiafval gaat in een hoekje.
Geen slakkenkorrels meer. Ze maaien later en laten
de bladeren liggen.
Een van de deelnemers meldt zelfs blauw walstro
in haar tuin.
Is het een idee dat IVN-leden melding maken van
bijzondere waarnemingen in hun tuin?
Maak met je telefoon een foto van dichtbij en
download deze in Obs Identify of waarneming.nl: je
ziet meteen de naam en andere info.
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Een energiepark in NP De Meinweg? Een onzalig idee
Door Frank Heinen
Het CDA in Roerdalen lanceerde onlangs een ambitieus
plan voor het creëren van een grootschalig energiepark op
het Wolfsplateau in Nationaal Park De Meinweg, het
hoogste punt van Roerdalen en een belangrijke pleister-,
foerageer- en overwinteringsplek voor veel vogelsoorten.
De belangrijkste speerpunten van het plan? Circa honderd
hectare aan zonnepanelen en een viertal grote windturbi
nes. Rondom die kern zou een ‘randzone als natuurpark’
moeten komen met een beperkte oppervlakte aan ver
spreide panelen.
 
Volgens de bedenkers van het plan betekent het energie
park een win-winsituatie voor zo’n beetje alles en ieder
een: de eigenaren van de gronden, de inwoners van Roer
dalen en de natuur zullen volgens de CDA-visionairs pro
fiteren van het plan. De huidige grondeigenaren krijgen
een goede prijs voor hun land, we wekken duurzame
energie op en agrarische ondernemers hoeven geen land
in te leveren voor natuurontwikkeling of -herstel. Met
goed beleid en ‘het strategisch plaatsen’ van windturbines
en zonnepanelen is het volgens het CDA Roerdalen bo
vendien mogelijk om bestaande natuurwaarden te behou
den en zelfs nieuwe te creëren. Maar is dat ook zo? Of
hebben we hier te maken met een even formidabel als
slinks stukje ‘greenwashing’ (jezelf groener voordoen dan
je bent om je imago op te vijzelen of plannen door te
drukken die in werkelijkheid helemaal niet zo milieu- en
natuurvriendelijk zijn)?

 
Vogelrijkdom
Er zijn verschillende redenen te bedenken waarom een
energielandgoed op het Wolfsplateau een nogal discutabel
hersenspinsel is. Een van de belangrijkste is het belang
van het gebied voor een divers spectrum aan vogelsoor
ten. Zo is het Wolfsplateau een plek waar in het voorjaar
regelmatig honderden tot vele duizenden kraanvogels
overvliegen en pleisteren. Het vereist geen hogere wis
kunde om te bedenken dat vier grote windturbines ertoe
zouden leiden dat de kraanvogels het gebied in de toe
komst mijden of zelfs bij bosjes sneuvelen door toedoen
van de draaiende wieken van de molens.
 
Uit Duits onderzoek blijkt dat grote aantallen kraanvogels,
kolganzen en grauwe ganzen in de winter over de voor
malige Britse militaire vliegbasis in Elmpt vliegen. Deze
vogels komen uit het noordoosten en strijken neer op de
weilanden van het Wolfsplateau. Op de voormalige vlieg
basis zijn inmiddels plannen voor de aanleg van een me
ga-industrieterrein met zeven of acht windturbines. Dit
betekent dat grote aantallen ganzen en kraanvogels op
hun trekroute eerst de windturbines in Elmpt zouden
moeten trotseren, om vervolgens op het plateau te landen
tussen nog een rij turbines.
 
Op piekmomenten vormt het plateau een belangrijk rust-
en foerageergebied voor zo’n vierduizend ganzen, vooral
kolganzen, toendrarietganzen en grauwe ganzen. De die
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ren voeden zich onder meer met oogstresten, veelal exact
op de plekken waar de windturbines zijn gepland. Uit di
verse studies is gebleken dat kol- en toendrarietganzen
weinig moeten hebben van windturbines: ze blijven er
meestal honderden meters vandaan. Zouden er windtur
bines verrijzen op het Wolfsplateau? Dan kun je gerust
aannemen dat de ganzen niet alleen de foerageergebie
den, maar ook de rustgebieden op de omliggende graslan
den van Staatsbosbeheer - en dus uiteindelijk het hele
plateau - niet meer zullen gebruiken. De enige overblij
vende optie voor de wintergasten? Uitwijken naar akkers
en graslanden in de wijde omgeving, waarbij continue
verstoring en verjaging vermoedelijk schering en inslag
zijn.
 
Met kraanvogels en diverse ganzensoorten is het lijstje
met doortrekkende, pleisterende en foeragerende vogels
nog lang niet compleet. Ook de veldleeuwerik, klapekster,
blauwe kiekendief, rode wouw, slechtvalk, boomvalk, to
renvalk, buizerd (waaronder veel overwinteraars uit
noordelijkere streken), wespendief, raaf, roodborsttapuit,
grauwe klauwier, draaihals, kramsvogel en diverse stelt
lopers worden regelmatig op en rondom het Wolfsplateau
waargenomen.

 
Belangrijke trekroute
Daarnaast loopt er een belangrijke vogeltrekroute over het
gebied. De NMF Limburg heeft in 2016 al in kaart ge
bracht waar windmolens een hoog risico vormen voor be
paalde vogelsoorten. De organisatie gebruikt daarvoor
onder meer de Nationale Windmolenrisicokaart voor vo
gels. Het Wolfsplateau is op basis van deze kaart en be
kende trekroutes aangemerkt als een hoogrisicogebied.
Daarnaast wijzen documenten van de Europese Commis
sie en het Belgische rapport ‘Effecten van windturbines
op vleermuizen in Vlaanderen. Leidraad voor risicoanalyse
en monitoring’ erop dat de sterfte die windturbines onder
vleermuizen veroorzaken doorgaans onderschat wordt. En
laat het Wolfsplateau en omgeving nou net een leef- en
foerageergebied zijn voor minstens vier tot vijf soorten
vleermuizen…
 
Het valt bovendien te verwachten dat de bouw van de
windturbines (en in mindere mate de zonnepanelen)
zorgt voor extra stikstofuitstoot. Slecht nieuws dus voor
de vele stikstofgevoelige habitats in de Meinweg en voor
Europees streng beschermde en op het Wolfsplateau

voorkomende soorten als de kamsalamander, heikikker en
knoflookpad. Tot slot is er ook nog een esthetische di
mensie: het volbouwen van het Wolfsplateau met wind
turbines en lange rijen zonnepanelen past absoluut niet
binnen het belangrijkste hoofddoel van de grensover
schrijdende samenwerking: ‘het behoud en de ontwikke
ling van de voor dit gebied karakteristieke natuur en
landschappen’. Een zonnepark op meer bescheiden schaal
zou nog een acceptabele oplossing kunnen zijn, mits de
panelen geen groot aaneengesloten vlak vormen. Dat ver
snelt namelijk de verdamping van neerslag, waardoor het
toch al door verdroging geteisterde Meinweggebied nog
meer last zou krijgen van de gevolgen van de ras voort
schrijdende klimaatverandering. 
 
Slecht idee 
Het ‘energielandgoed’ op het Wolfsplateau is dus om
meerdere redenen een onzalig idee. Het is een plan dat
overduidelijk is uitgedacht door bureau-ecologen die zel
den een stap in het veld zetten. Dat blijkt bijvoorbeeld
heel duidelijk uit het paragraafje waarin het idee wordt
geopperd om van het Wolfsplateau een hamsterreservaat
te maken, terwijl het helemaal geen historisch leefgebied
voor deze knaagdieren vormt. En het mislukken van an
dere hamsterprojecten in Limburg schuiven de auteurs
uiteraard weer exclusief in de schoenen van de vraatzuch
tige roofvogels die de arme hamstertjes en masse
oppeuzelen…
 
Het is tevens een plan dat past binnen de CDA-visie op
natuur: in het beste geval een verdienmodel en melkkoe,
in het slechtste geval een hinderpaal voor de agrarische
en economische belangen waar de partij haar bestaans
recht aan ontleent. Natuurlijk is het belangrijk om in het
kader van de energietransitie na te denken over alterna
tieven voor fossiele brandstoffen. Maar megagrote wind
turbines in een kwetsbaar, soortenrijk gebied in het hart
van een nationaal park zijn niet het juiste recept. De pro
vincie lijkt het hier in een eerste reactie grotendeels mee
eens te zijn en noemt het plan voor een energiepark op
het Wolfsplateau ‘weinig kansrijk’. Daarnaast mis ik altijd
een belangrijke dimensie in het politieke debat over de
energievoorziening: het idee dat we niet alleen schonere
energiebronnen moeten gebruiken, maar ook ons verbruik
best een tandje kunnen terugschroeven als we echt kli
maat- en milieubewust bezig willen zijn.
De foto's zijn van de schrijver

Lid worden?
Lidmaatschap van IVN Roermond e.o. kost u onge
veer twee euro per maand. Naast de vele gratis ac
tiviteiten waaraan u deel kunt nemen, ontvangt u
Het Schrijvertje, ons afdelingsblad met interessante
artikelen over de natuur, viermaal per jaar gratis in
huis. Een huisgenoot betaalt slechts 5 euro per jaar
en kinderen zijn zelfs gratis lid.
Voor het aanmelden van een nieuw lid kijkt u op
www.ivnroermond.nl.
Wij heten u van harte welkom!
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Duurzaamheidscentrum De Groene Transformator
Verbouwing in volle gang, opening naar verwachting eerste helft 2023

Door Janne Opmeer
In eerdere nummers van Het Schrijvertje las u al over
ontwikkelingen rond het Duurzaamheidscentrum in
Roermond, “De Groene Transformator”.  De laatste
maanden zijn de nodige vorderingen te melden, dus tijd
voor een update. Op de website, die al sinds het voorjaar
van 2022 in de lucht is, is de meest actuele informatie te
vinden: https://degroenetransformator.nl/. Je kunt je via
https://degroenetransformator.nl/nieuwsbrief ook aan
melden voor de nieuwbrief waarin ook de activiteiten van
de bij het centrum betrokken organisaties, waaronder IVN
Roermond, worden aangekondigd afkomstig uit de Groene
Agenda.

De Groene Agenda
Een onderdeel van de website is Agenda. Alle partneror
ganisaties, waaronder IVN Roermond, zijn uitgenodigd
om in deze agenda hun publieksactiviteiten te publiceren.
Op dit moment kampt IVN Roermond met een onderbe
zetting bij de werkgroep communicatie. Mogelijk zou jij
willen helpen om de activiteiten uit het Jaarprogramma
van IVN in de Agenda te plaatsen. Neem dan even contact
op en help hiermee IVN Roermond en De Groene Trans
formator vooruit. De afgelopen periode heb ik het invullen
van deze kalender nog voor mijn rekening genomen.
 
Voortgang verbouwing en inrichting
Nadat eind september 2022 de tijdelijke vergunning voor
het Weerstandterrein is verleend door de gemeente Roer
mond, kon de verbouwing van De Groene Transformator
eindelijk van start gaan. Een flinke groep vrijwillige klus
sers is voortvarend aan de slag gegaan en boekt flinke
voortgang met het verduurzamen van het 'Beleefcentrum'
en het “Samenwerkplein'. De inventaris daarvoor (o.a.
kasten, tafels, stoelen en planten, maar ook ledverlich
ting, plafondplaten etc.) is voor een groot deel gratis ver
kregen van bedrijven zoals Rik Dieteren Verhuizingen,
Theaterhotel De Oranjerie, Timmermans Kantoorartikelen
en Yuverta (VMBO/MBO). Zo kunnen we deze spullen een
tweede leven geven en is er veel geld bespaard. Het cen
trum zal ook als praktijkvoorbeeld tegen verspilling en
voor hergebruik van spullen zichzelf op de kaart zetten.
Er is daarmee voorkomen dat een deel van deze nog goed
bruikbare spullen zijn afgevoerd als afval.
Ook veel klusmateriaal is gesponsord door partners van
het Duurzaamheidscentrum.
De hoop is dat de opening van het gehele centrum de eer
ste helft van 2023 kan plaats vinden.

Tijdelijke pop-up van het beleefcentrum al te bezoeken
De vergaderruimte, die naar alle waarschijnlijkheid in de
toekomst ook door het IVN Roermond gebruikt gaat wor
den, is het laatst aan de beurt voor verduurzaming en in
richting. Op dit moment is daar een tijdelijke pop-up in
gericht. Hierin worden de meeste duurzaamheidsthema’s
die straks in het definitieve beleefcentrum aan de orde
komen al belicht, zoals: buiten-tuin, huis verduurzamen
en/of klimaatneutraal maken, kleding, spullen, vervoer,
voeding, woonkamer, gesprek en afvalscheiding. Tot 20
december is dit op dinsdagavond van 19.00 – 21.00 uur
geopend voor inloop. Jacques Dezaire is deze avond aan
wezig als vrijwilliger om al je vragen op huis- en energie
gebied te beantwoorden. Hij kan je op weg helpen als je de
energierekening omlaag wil krijgen. Ilse Meelberghs staat
klaar om alle andere vragen te beantwoorden. De ope
ningstijden voor het nieuwe jaar zijn op dit moment nog
niet bekend, maar binnenkort vast te vinden op de websi
te. Als het definitieve Beleefcentrum gereed is, organiseer
ik in overleg met de programmacommissie voor leden van
IVN Roermond een rondleiding.

Vrijwilligers gezocht
Bij de Groene Transformator zijn allerlei vrijwilligers
nodig om het centrum draaiend te krijgen en te houden.
Bijvoorbeeld voor de rol van gastheer/-vrouw om bezoe
kers van het centrum warm welkom te heten. Lijkt je dat
wel wat en wil je hier meer over weten, neem dan even
contact met mij op via: vrijwilligers@degroenetransfor
mator.nl
Foto's van de schrijver
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Succesvolle samenwerking IVN en Bibliorura
Door Paul Monod de Froideville
In het kader van de Kinderboekenweek met als thema
Gi-ga-groen werd ik in mei benaderd  om op zondag 16
oktober een activiteit op te zetten voor kinderen van 4-7
jaar. Het contact met de Ivo Wiermans van de Bieb was
gauw gelegd en bij een kop koffie werd al driftig gebrain
stormd over de mogelijkheden. Al snel kwamen we op het
prachtige prentenboek van Michael Rosen 'Wij gaan op
Berenjacht'. Aangezien de wandeling zou plaats vinden op
de Meinweg, moest het boek omgewerkt worden tot: 'Wij
gaan op slangenjacht'.

Het startpunt was Het Venhof. Op de diploma-uitreiking
van de cursisten van de opleiding Schoolgids, waar ik zelf
met veel plezier aan heb deelgenomen, heb ik een eerste
balletje opgeworpen om gidsen te strikken voor deze acti
viteit. Ik was blij verrast door het enthousiasme waarmee
de kersverse schoolgidsen hun medewerking beloofden.
Het was nog prettiger dat Marije Geenevasen, Projectlei
der bij IVN Natuureducatie in Limburg, mee wilde helpen
bij de organisatie. Samen hebben we een route uitgezocht
en bekeken hoe we het idee van het prentenboek konden
uitwerken. Al lopend langs de route waren er meer dan
voldoende aanknopingspunten. Het enge, donkere bos,
het waaiende riet, de heuvel die beklommen moest wor
den, de enge modderige sloot, de letterzetter, alles uit het
boek kwam aan bod. We verzonnen opdrachten om tijdens
de route uit te laten voeren, waarbij de nadruk lag op de
zintuigen. Het maken van routekaartjes, gehaakte “ad
ders”, de info naar de helpers, het beschikbaar stellen van
materiaal, alles was tot in de puntjes geregeld.

Op 16 oktober was het zover. Om acht uur heb ik de route
uitgezet en om 9 uur waren onze gidsen present. Fantas
tisch dat deze afkomstig waren van de Schoolgidsen IVN
Meinweg, Natuurgidsen IVN Roermond e.o. en van de
Jeugdwerkgroep IVN Roermond. e.o. Het weer werkte
super mee en gewapend met een tas met spiegeltjes,
blinddoeken en zoekkaarten, gingen de kinderen en ou
ders op pad. Aan de opgewonden gezichtjes aan het eind
van de wandeling kon je merken dat ze hadden genoten
van de spannende en leerzame wandeling. Het was genie
ten van de reacties van de kinderen, die zich helemaal
gaven en alles intens beleefden. Na afloop hebben we
samen met de mensen van de Bieb in Het Venhof bij een
drankje nog even kunnen napraten.
 
Heerlijk dat samenwerking zo’n fijn resultaat oplevert.
Alle lieve helpers, hartelijk dank daarvoor. Wat mij betreft
smaakt het naar meer.
De foto's bij dit artikel zijn aangeleverd door de schrijver.
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Activiteitenkalenders januari - april 2023
LET OP: Alle activiteiten onder voorbehoud! Kijk op de website www.ivnroermond.nl voor actuele gegevens.

Publieksprogramma
Maandag 26 december 2022
Traditionele kerstwandeling
Aanvang: 13.00 uur
Startpunt: Uffelse Molen, Uffelsestraat 5, Haler
Gidsen: Hermien Hendrikx, Michiel Stemkens
en René Horsten
 
Dinsdag 24 januari
Lezing ‘een inkijkje in het leven van de dassen’
Aanvang:19.30 uur
Plaats: Ontmoetingscentrum,
Minderbroederssingel 15f, Roermond
Inleiders: Marieke van den Ende en Joost Geraets
              
Zaterdag 4 februari
‘Volle maantocht’, Leudal
Aanvang:18.30 uur
Startpunt: Boscafé De Busjop
Gidsen: Leo Koster en Hermien Hendrikx
Na afloop soep: eigen bijdrage €7,50 
Vooraf aanmelden verplicht via
rene.horsten@ivnroermond.nl
 
Donderdag 16 februari
Lezing ‘weer of geen weer’
Inleider Thieu Smeets
Aanvang:19.30 uur
Plaats: Gemeenschapshuis ’t Leuke,
Leukenstraat 6, Beegden
 
Dinsdag 28 februari
Film: Die Rote Linie; verzet tegen uitbreiding
bruinkoolwinning Duitsland
Aanvang: 19.30 uur
Plaats: ECI-Cultuurfabriek, ECI 13 Roermond
Zie website IVN Roermond e.o.voor nadere informatie
 
Woensdag 8 maart
Lezing ‘De bodem als basis’, inleider Rika Verhoef
Aanvang:19.30 uur
Plaats: Gemeenschapshuis ’t Leuke,
Leukenstraat 6, Beegden
 
Zondag 19 maart
Dagwandeling Hohnbachtal, 14 km, Kelmis, België
Aanvang:10.00 uur; duur: 6 uur
Startpunt: parkeerplaats
hoek Lüttigerstrasse/Casinostrasse, Kelmis
Gidsen: Marly Beursgens en Harrie Hermens
Carpoolen: 9:00 uur vanaf carpoolplaats St. Joosterweg,
Maasbracht

 
Vrijdag 24 maart
Opschoonactie Maas, Buggenum
Aanvang: 9.00 uur; duur 3 uur
Startpunt: hoek Dorpsstraat/Groeneweg, Buggenum
Aanmelden via rene.horsten@ivnroermond.nl

 
Zaterdag 1 april
Opschoonactie Maas, Hansummerweerd, Asselt
Aanvang: 9.00 uur; duur 3 uur
Verzamelpunt: hoek Vissersweg/Eind, Asselt/Swalmen
Aanmelden via rene.horsten@ivnroermond.nl
 
Zondag 23 april
Wilde kruidenwandeling
Aanvang:13.00 uur; duur 2 uur
Startpunt: inforuif Limburgs Landschap,
nabij Rozendaal 1, Montfort
Gids: Marijke Stokking
Wandeling is prima voorbereiding op de kookworkshop
 
Maandag 24 april en Dinsdag 25 april
Workshop ’Plantaardig (veganistisch) koken’
Aanvang: 17.00 uur; duur 4 uur
Plaats: Kookstudio De Heren van Montfort,
Markt 2b, Montfort
Kosten: IVN-leden €30; niet-leden €35
Reserveren via: rene.horsten@ivnroermond.nl
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De Speurneuzen
Zaterdagen 11 februari, 11 maart en 8 april 
van 13.30 uur tot 16.15 uur

Plaats: Boscafé De Busjop, Busschopsweg 9,
6093 AA Heythuysen. Tel. 0475-491139.

Vooraf aanmelden voor niet-leden verplicht:
speurneuzen@ivnroermond.nl

Plantenwerkgroep
Zaterdag 21 januari
Determineren loofhout
Aanvang 9.00 uur
Bezoekerscentrum Leudal
Roggelseweg 58
6081 NP  Haelen
 
Zaterdag 18 februari
Determineren mossen
Aanvang 9.00 uur
Bezoekerscentrum Leudal
Roggelseweg 58
6081 NP  Haelen
 
Zaterdag 25 maart
Praktijk mossen
Aanvang 9.00 uur
Kloostertuin St. Elisabeth
Parkeerplaats Roggelseweg 58
6081 NP  Haelen 
 
Zaterdag 15 april
Voorjaarsflora
Aanvang 9.00 uur
Parkeerplaats Groenewoud 4
6071 RB  Swalmen

Vogelwerkgroep
Zondag 8 januari
Isabellagriend, Herten
8.30 uur Hoofdstraat 2, Herten
 
Zondag 5 februari
WML-plas Beegden/Heel.
8.30 uur Parkeerplaats sportpark, Baexemerweg Beegden
 
Zondag 5 maart
Koningssteen, Thorn
8.00 uur Parkeerplaats Koningssteen, Thorn
 
Zondag 2 april
Kwegt, Nederweert      
7.30 uur Parkeerplaats Kwegt, Nederweert

Noteer alvast in uw agenda: op 8 februari 2023 vindt de Algemene Leden Vergadering plaats. Meer info volgt.
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Een dierbare herinnering: Antoinette van Oosten

Door Leo Koster
Ongeveer 30 jaar heb ik Antoinette gekend. Ik denk via de
planten- of vogelwerkgroep. Wij hebben veel interesse in
de natuur. Of het nou gaat om vogels, planten, reptielen
of zoogdieren, het wordt gedeeld. Hieronder volgen wat
herinneringen.

Antoinette en ik hebben meegedaan met overzetten van
padden onder meer langs Straat (tussen Roermond en
Asenray, red.), op respectievelijk 11 februari 2002 als op 25
februari 2002 werden 61 padden en 2 bruine kikkers en
één muis met een kort staartje overgezet en 49 padden en
13 bruine kikkers. Op 1 februari 2003 bezochten we het
voormalige munitiedepot te Brüggen (D). Op het puntje
van een ijzeren stang zat de klapekster. Rondom de voor
malige loodsen waar munitie werd opgeborgen staan van
die houten palen met bovenin een ijzeren pin als bliksem
afleiders. We probeerden wat dichterbij te komen, hetgeen
ook lukte en de klapekster kwam nog dichter bij ons en
ging weer op een puntje van zo’n ijzeren stang zitten. Een
prachtige waarneming.

Op 28 juni 2003 gingen we naar de Duitse Kalkeifel en
speciaal rondom Nonnenbach. Hier zagen we het eerste
dambordje op een margriet. Ons oog viel op een grote,
bruinkleurige vlinder op het blad van een hazelaar. Hij liet
zich prachtig bewonderen, het was de keizersmantel. De
eitjes worden niet afgezet op de voedselplant viooltje,
maar in de buurt daarvan op dor materiaal. Antoinette
hoorde de kuifmees. Als zij iets ziet of zegt en zij ziet dat
ik het niet direct noteer, zorgt zij er wel voor dat die noti
tie in het boekje komt. We hoorden een angstig en herha
lend kit-tsjik-kit-tsjik-kit-tsjik-kit-tsjik; het is het ge
luid van de boomvalk. Wat is het geval. Deze prachtige,
snelle roofvogel achtervolgde al scheldend een rode
wouw. Tijdens de aanvallen sloeg de rode wouw over de
kop. Een prachtig gezicht. Even later vloog de boomvalk
weer terug het bos in. We vermoedden dat hij/zij hier een
nest had dat tegen elke belager verdedigd moest worden.
Op 28-07-03 maakte Antoinette me attent op twee rupsen
die zich bij haar tussen de peterselie ophielden. Eén was
klein, ± 1 cm groot, zwart van kleur met in het midden
een grijswitte zadelplek en kleine doorntjes. De andere
had een geheel ander kleurpatroon: groengeel met zwarte
strepen. De 11 groengele segmenten zijn voorzien van gele
en zwarte stippen.
Zij wilde graag weten welke rups het betrof. Beide rupsjes
waren van de koninginnenpage, de kleinste mocht ik
meenemen om de gedaantewisseling te kunnen volgen.
Helaas mislukte de verpopping.

Op 3 april 2005 wandelden we langs de buitenkant van de
Groote Peel. Zes grutto’s rechts van ons en aan de andere
kant een witgesterde blauwborst, roodborsttapuit en riet
gors. We kregen de prachtige zang van de grutto te horen.
Zijn eigen naam komt daarin veelvuldig voor en meestal
gebeurt dit in de balts- en broedtijd. In de vlucht vallen
de witte vleugelstrepen, de duidelijk uitstekende poten en

de lange snavel op.
We hebben deze morgen 52 vogelsoorten aangekruist.
Toen we nog maar net bij het bezoekerscentrum waren
vertrokken zagen we in één blikveld een boomvalk en een
naar thermiek zoekende kraanvogel. Omdat deze schaarse
broedvogel van Nederland aan het stijgen was, dachten
we dat hij/zij de nacht hier had doorgebracht. Opvallend
bij het cirkelen het licht blauwgrijze verenkleed en de ge
vingerde, donkere slagpennen. Bij het cirkelen werd de
boomvalk door de zon beschenen. Schitterend. Deze zo
mergast beschikte over spitse vleugels en d.m.v. de kijker
was duidelijk de zwarte baardstreep te zien in het wit bij
de kop.
Op 22 mei 2005 organiseerde Antoinette een Shii Take-
wandeling, het was echt geen “snertwandeling”. Liefst 28
personen kwamen opdagen. Aan mijn schrijfwijze merk je
al dat ik in het verleden schrijf, want Antoinette is helaas
niet meer onder ons. In januari 2006 zagen en hoorden
we in Geldernsch Nierskanaal in de omgeving van de Ha
mert een zingende waterspreeuw. In 2007 heb ik samen
met Antoinette van Oosten intensief de Swalm afgezocht
op beversporen. Op 27 maart 2007 vonden we een dode
bever langs de Maas te Rijkel. Geen levende bever gezien,
wel veel knaagsporen en opgangen.
 
Op 20 juni 2014 bezochten we het Hohnbachtal. We kwa
men bij de zinkweide waar niet alleen heel veel zinkviool
tjes in bloei stonden maar ook blaassilenes, geelhartje en
zinkschapengras. Prachtig kregen we de kleine parel
moervlinder in de kijker zowel met dichte als met open
vleugels.
Op 22 april 2018 sprintte op de Meinweg, vlak langs een
afrastering, een bruinkleurig wild varken weg. We zagen
de kraamkamer, prachtig gestoffeerd met dor pijpen
strootje. In de ketel (kraamkamer) zeker 2 frischlingen.
Antoinette probeerde een foto te maken maar de pas ge
boren biggetjes waren zo angstig dat ze daarvan af zag.
Op 25 juni 2018 zagen nabij de Vossenkop op de Meinweg
een “gehurkte” reegeit met twee kalfjes. Ze “hurkte”
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omdat ze dacht ik, aan het urineren was. Ze zag er wat
magertjes uit, dat is niet gek na het afkalven. Op 8 april
2020 kreeg ik van Antoinette een prachtig (plak)boek te
leen van haarzelf. In de omgeving van Brandenburg had
ze volop genoten van: kraanvogels, grote trappen, rode
wouwen, ringmussen, zeearenden, grote zilverreigers,
baardmannetjes, bonte kraaien en zonsopgangen. We
hebben ook meegedaan aan een knoflookpadinventarisa
tie op de Meinweg. Op 10 mei 2022 vonden we bij de am
fibieënpoel in genummerde emmers onder meer groene
kikkers en knoflookpadden.
Ik wilde me nog wel eens vergissen maar Antoinette be
kijkt de pupil en dan weet ze welke amfibie het is. De
knoflookpad heeft een verticale pupil. Opvallend aan de
gedrongen- en zeldzame knoflookpad is de pijlvormige
tekening die op de rug vaak zichtbaar is en op de flanken
zijn vaak rode of oranje vlekjes te zien. Zo hebben we ze
vaak gezien.

Onze laatste gezamenlijk excursie was op zondag
21-08-2022 bij de Hompesche Molen. Een excursie na
mens Natuurmonumenten. Tijdens deze excursie was An
toinette ontzettend moe. Bij daarna volgend medisch on
derzoek blijkt dat ze veel vocht achter de longen heeft. Bij

verdere controle blijkt dat ze een agressieve vorm van
kanker heeft. Diverse instanties worden door haar per
soonlijk op de hoogte gebracht van de ziekte. Iedereen
luistert vol ongeloof, verbijsterd en geëmotioneerd naar
datgene wat zij vanuit de rolstoel vertelt. Antoinette voel
de het einde naderen. Ze was er niet bang voor. Op dins
dag 6 september 2022 was ik bij Antoinette om in de rol
stoel een rondje om de Lange Vlieter te maken. We zagen
een uitgegraven wespennest. Het werk van een das of een
wespendief? Op De Lange Vlieter: dodaarzen, meerkoeten,
aalscholvers, wilde eenden. Van een takje van de Ameri
kaanse vogelkers schraap ik de schil af. Ingesloten blauw
zuur komt vrij. Die amandelgeur vindt Antoinette zo lek
ker. Zij genoot zichtbaar van de wandeling.

Op maandag 19-09-2022 is Antoinette niet goed aan
spreekbaar. Haar lichamelijke toestand gaat heel snel
achteruit en krijgt ze de ziekenzalving toegediend. Tijdens
de ziekenzalving was Antoinette ineens heel helder. Op
dinsdag 20-09-2022 is Antoinette ingeslapen, net 70 jaar
oud. De uitvaart vond plaats op maandag 26 september
2022 vanuit de Ursulakapel te Roermond.
Foto aangeleverd door de schrijver

Met Fons van de Broek cultuur en natuur snuiven in Roermond
Door Paul Monod de Froideville
Het weer werkt fantastisch mee, na een paar regenachtige
dagen schijnt de zon nu volop. Dat zal er zeker toe hebben
bijgedragen dat er liefst 22 deelnemers de weg naar de
parkeerplaats bij kasteeltje Hattem hebben gevonden. Na
de korte introductie door Fons lopen we al snel door het
monumentenpark, waar Fons  de intentie van elk kunst
werk uit de doeken deed en voorzag van persoonlijk com
mentaar. Na het bruggetje bij de vistrappen te zijn over
gestoken kwamen we al snel bij het voormalig atelier van
kunstschilder Albin Windhausen aan de Kapellerlaan.
We bekijken nog even het Cuypershuis voordat we langs
de mooie panden met tuin aan de Roer richting ECI-com
plex wandelen. Ook hier weet Fons leuke wetenswaardig
heden te vertellen.
 
Als we bij het ECI-complex aankomen worden we bij de
vistrappen opgewacht door Willem van Beijnen. Dat blijkt
een enthousiaste verteller te zijn die enorm begaan is met
de visstand in de Roer. Ik heb niet geweten dat een groep
vrijwilligers dagelijks de passerende vissen monitort en
hoe de techniek hierbij helpt. Fijn om te horen dat het
met de visstand in de Roer weer de goede kant op gaat.
Het mooiste stuk van onze wandeling lopen we op het pad
langs het natuurgebiedje achter de hockeyvelden. Een
verrassend mooi stukje dat (gelukkig?) niet al te veel
mensen weten te vinden.
 
Gevoelsmatig te gauw zijn we weer terug bij kasteeltje
Hattem, voor mij had het nog wel even mogen duren. De
wetenswaardigheden die Fons weet te vertellen smaakten
naar meer.
Foto aangeleverd door de schrijver
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Een bijzondere waarneming
Door Erik Nevels
Op 24 september deed ik samen met enkele andere natuurfotografen een bijzondere waarneming in de buurt van Swal
men. Aanvankelijk dachten we een boomvalk te zien. Nadere bestudering leerde echter dat het om een roodpootvalk
ging, waarschijnlijk een jong exemplaar.
Roodpootvalken komen voor in Oost-Europa, maar ze trekken in het najaar naar hun winterverblijf rond het Middel
landse Zeegebied. Daarbij vliegen er ook een aantal over Nederland.
Hier zat het valkje aandachtig te spieden naar een prooi die hij even later ook greep en verschalkte. Het was heel bij
zonder om dit te kunnen aanschouwen en vast te kunnen leggen.
De foto's bij dit artikel zijn van de schrijver

Nieuwsbrief van de afdeling
Door Marieke Michels
Sinds februari 2022 wordt er maandelijks (met uitzonde
ring van één zomermaand) een nieuwsbrief gestuurd via
e-mail naar alle leden én naar niet-leden die zich speci
fiek voor de nieuwsbrieven aanmelden. In die nieuwsbrief
worden o.a. de activiteiten uit het algemene jaarprogram
ma én van de diverse werkgroepen voor de komende
maand weergegeven, er staat een "Foto van de maand"
in, en er kunnen diverse andere zaken in worden uitge
licht. 
Na 8 edities maken we een korte tussenbelans op:

•   De eerste nieuwsbrief is aan 234 e-mailadressen ge
stuurd, inmiddels is het aantal ontvangers opgelopen
tot 269 stuks.

•   Gemiddeld bekijkt 71% van de ontvangers de nieuws
brief

•   Van degenen die de nieuwsbrief bekijken, klikt gemid
deld 27% op een of meerdere links.

De nieuwsbrief wordt in principe altijd op of rond de laat
ste vrijdag van de maand verstuurd. Mocht u lid zijn van
IVN Roermond e.o. en hem niet ontvangen, kijk dan eerst

in uw spam-map of hij dáár toevallig in terecht is geko
men. Zo niet, dan kan het natuurlijk ook zijn dat uw e-
mailadres niet bekend is bij de ledenadministratie. Geef in
dat geval a.u.b. uw e-mailadres door aan ledenadmini
stratie@ivnroermond.nl. En bent u géén lid van IVN
Roermond e.o. maar wilt u tóch de nieuwsbrief ontvan
gen? Dan kunt u zich hiervoor aanmelden middels een
link op de website.
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Junior Rangers in actie
Door Frans Tegels
De Junior Rangers hadden in september een druk pro
gramma. In het eerste weekend was er het jaarlijks kamp.
Een verplicht programmaonderdeel voor Junior Rangers
volgens de landelijke richtlijnen van het IVN.  Zoals altijd
werd dit weer een low budget, duurzaam en vegetarisch
weekend voor de rangers. Ons kampterrein was een
prachtige particuliere natuurtuin in Swalmen. In ruil voor
een stukje arbeid mochten we daar ons kamp opzetten.
Deze tuin ligt in het dal van de Swalm en vlakbij het oud
ste voedselbos van Nederland. Een primitief ecotoilet en
buitenkeuken is alles wat aan 'luxe' aanwezig is. Een
douche is er niet maar daarvoor in de plaats kun je een
plons te maken in de Swalm.

Vrijdagmiddag kwamen we aan en zetten we onze tentjes
op. Als snel was het tijd voor het avondeten. Na een kort
overleg besloten de rangers die avond tosti’s te maken en
daarbij fruit te eten. Rond zes uur ging het te voet naar
het centrum van Swalmen voor de boodschappen (avond
eten en ontbijt). Daphne, onze tostikoningin, zorgde dat
we daarna snel aan tafel konden. Vanwege de warmte was
het al snel tijd om af te koelen in de Swalm. Toen het rond
20.30 uur donkerder werd, begonnen vleermuizen boven
het water de jacht naar insecten. Een mooi gezicht dat ge
fladder. We besloten we een kampvuurtje te maken waar
bij we de rest van het programma doornamen en waar ge
zellig gezongen en gekletst werd. Inmiddels was het tijd
om de tentjes op te zoeken. Onder het tandenpoetsten
hoorden we gerommel in de tuin. We gingen met de zak
lamp op onderzoek uit en het bleek een egel op jacht te
zijn.
De volgende morgen op tijd uit de veren voor het ontbijt.
Daarna moest er gewerkt worden in de tuin. Dit was mede
een tegenprestatie voor ons verblijf daar. De tuin bestaat
gedeeltelijk uit een moestuin en gedeeltelijk uit een na
tuurtuin. De moestuin is gebaseerd op het principe van
permacultuur. Dit betekent dat gewassen worden geteeld
volgens een oude agrarische methode. Deze werkt naar

het voorbeeld van natuurlijke ecosystemen en oude, tra
ditionele tuinbouwmethoden die zijn gebaseerd op een
symbiose met de bodem. Bestrijdingsmiddelen hebben
daarin geen plek. Deze manier van werken zorgt voor een
zeer actief bodemleven.
 
De rangers begonnen met het onkruidvrij maken van twee
plantbedden. Deze werden daarna voorzien van een laag
compost die zij met een kruiwagen elders uit de tuin
moesten halen. Daarop kwam een laag halfvergane mulch
en dit werd afgedekt met een laag bladeren. Er werden
aardappels gerooid. Een deel van de groep verzamelde
valfruit in de tuin om er compote van te maken.  
Inmiddels tijd voor de middagpauze met een boterham en
een stuk watermeloen. Daarna was het plan om creatief te
zijn in de tuin. We besloten om van oude materialen die er
lagen een kunstwerk te maken.  Een oude bank, die stuk
was, werd geupcycled tot een designstoel. Vanuit deze
stoel is er een blik op het bijbehorende kunstwerk dat
ontstond uit ouden gebinten van een schuur. Omdat in
beide delen van het kunstwerk de kleur paars voorkomt,
kreeg het stukje 'land art' de titel 'connexion in purple'.
De eigenaresse van de tuin was superblij met onze toe
voeging aan de tuin.

Een van de rangers vond een oude vishengel waarmee hij
aan de slag ging. Met circa 30 in de Swalm aanwezige

Een gevangen roofblei
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soorten kun je nogal wat variëteiten aan de hengel krij
gen. In de loop van het weekend ving hij zeven verschil
lende soorten die na bestudering teruggezet werden in de
Swalm.
Aan het einde van de middag nog een keertje naar het
centrum van Swalmen voor het avondeten en ontbijt van
de volgende dag. Wraps met gewokte groenten stonden op
het menu. Omdat onze kok Roel dit super lekker klaar
maakte, bleef er niets over. ’s Avonds werd er nog ge
zwommen en even een kampvuurtje gemaakt. Al snel
gingen we de tentjes opzoeken.
 
De volgende morgen werden we vroeg wakker door de
zingende vogels. Een eekhoorn ging van tak naar tak. Tij
dens ons ontbijt greep een havik een vogel verderop in de
tuin. Hij was al met zijn buit vertrokken voordat we kon
den zien wat hij gepakt had. Een ijsvogel scheerde over de
Swalm. Ons kampweekend liep ten einde. Het was tijd
voor het inpakken van de tassen, afbreken van de tenten
en opruimen van het terrein. Rond elf uur kwamen de ou
ders, waarmee onder het genot van iets lekkers nog even
werd nagepraat.    
Op 17 september was onze reguliere rangersbijeenkomst.
Omdat deze samenviel met de Maas Cleanup, besloten we
hieraan mee te doen. Onze werkplek hiervoor was de om
geving van de Maasbrug in Roermond. Met zakken, prik
kers en handschoenen gewapend, gingen we om 9 uur op
pad. Het leek wel een vuilnisbelt onder de brug. Zakken
werden met rommel gevuld en weggesleept. Gelukkig
hadden we daarvoor een kruiwagen. Aan het einde van de
morgen was het schoon onder de brug. Wij zijn benieuwd
voor hoe lang? Een fiets die we hadden gevonden werd

diezelfde morgen nog gerepareerd door de rangers. Alle
onderdelen die niet meer werkten sloopten ze er vanaf.
Daardoor werd het van een fiets mét versnelling een fiets
zónder versnelling. Ook vervingen we de banden die hele
maal rot waren. Benjamin fietste erop terug naar het sta
tion. Inmiddels doet de fiets dienst als studentenfiets in
Den Bosch. Over recycling gesproken. Het was een nuttige
morgen en we hebben weer ons steentje bijgedragen aan
een schonere wereld.  

De week daarop werkten de rangers mee aan de Beleef
week Limburg. Op 24 september draaiden we een project
'insecten van de Meinweg'. ’s Morgens was het druilerig
weer. Omdat het niet duidelijk was of er nog veel regen
zou vallen, vroegen we aan de uitbater van de Boshut of
we onder de overkapping terecht konden die voor het res
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taurant staat. Daar werkte hij graag aan mee. Daar richt
ten we enkele tafels in met microscopen met petrischaal
tjes, loeppotjes, zoekplaten en boeken. Vlindernetjes wer
den klaargelegd zodat de jacht kon beginnen. Wat ons be
treft konden de bezoekers komen. Een medewerkster van
de Boshut maakte inmiddels foto’s en plaatste die op hun
Instagramaccount om nog wat extra reclame te maken.
’s Middags was er een kids-rangers feestje. De kinderen
waren te vroeg en hun gids was er nog niet. Daarom kwa
men ze al snel bij ons meedoen en een begin was ge
maakt. De rangers gingen met hun het veld in en er wer
den insecten en spinnen gevangen. In een plastic bak
maakten we een plek waar in de loop van de middag kik
kers en padden en een hagedis hun plekje vonden. Met
deze toevoeging konden we de plek van insecten in de na
tuur voor de bezoekers duidelijk maken (eten en gegeten
worden). Bezoekers liepen af en aan. Af en toe gaven we
uitleg in het Duits. Belangstelling was er genoeg.
Pauline had intussen potjes schmink en penselen gevon
den. “Dat heb ik altijd al eens willen doen”, was de reactie
van een van de rangers. Pauline was het eerste slachtoffer
en kreeg een vlinder geschminkt. Dat lokte weer een aan
tal kinderen, zodat de rangers aan het einde van het pro
gramma nog creatief waren met het penseel. De kinderen
van het kids-rangers feestje kwamen rond 16.00 uur
terug van hun wandeling met de gids van Staatsbosbe
heer. Ook zij wilden nog graag geschminkt worden. Ge
kleurd als tijger, vlinder of met een slang op de wang,
gingen ze vrolijk naar huis. De ouders bedankten ons voor
een onvergetelijke bijdrage aan hun feestje. Voor ons was
het tijd om op te ruimen en tevreden gingen we terug

naar huis. Voor oktober staat er weer de volgende activi
teit op het programma. Dat wordt “Wilgen knotten biej de
kroddelepool in Berg".
Foto's aangeleverd door de schrijver

Programmacommissie trots op publieksprogramma 2023
Door Paul Monod de Froideville namens de
Programmacommissie
Zoals elk jaar wordt al in april de eerste aanzet gemaakt
voor het komende publieksprogramma. Dan worden via
een brainstormingsessie de contouren van het nieuwe
programma vastgesteld. In juni hebben we een bijeen
komst in ’t Leuke georganiseerd waarbij gidsen en IVN-
leden in een levendige vergadering ideeën en activiteiten
hebben aangedragen. Ondertussen wordt van de werk
groepen gevraagd de data aan te leveren van hun eigen
programma. Alle gegevens resulteren in een jaarkalender
waarin de mogelijke activiteiten worden opgenomen. Dan
volgt de fase van concrete invulling plaats en worden de
eerste afspraken gemaakt en contacten gelegd met gidsen
en inleiders.
Dit jaar is de programmacommissie een nieuwe weg inge
slagen. We zochten naar samenwerking met de gemeente
Roermond in het kader van duurzaamheid en met de ECI
Cultuurfabriek over het gezamenlijk vertonen van films.

Bovendien houden we de ontwikkeling van De Groene
Transformator, een duurzaamheidscentrum in ontwikke
ling op het oude Philipsterrein aan de Bredeweg te Roer
mond, nauwlettend in de gaten, omdat dit in toekomst
een belangrijke plek voor IVN-bijeenkomsten kan worden.
Het nieuwe publieksprogramma heeft enkele vaste activi
teiten zoals de opschoonactie Maas, volle maantocht,
slootjesdag, paddestoelenexcursie en kerstwandeling. We
zijn er ook in geslaagd enkele nieuwe onderdelen te pro
grammeren zoals de vertoning van de film 'Die Rote Li
nie' over verzet tegen uitbreiding bruinkoolwinning in
Duitsland in samenwerking met de ECI, een dagwandeling
Hohnbachtal en een landschapsfietstocht. Ook de lezingen
'De bodem als basis' en 'Warming-up voor klimaatveran
dering' zijn opgenomen in het programma. Kortom een
veelzijdig, uitnodigend programma.
Het volledige publieksprogramma kunt u lezen in de bij
gesloten folder.

17IVN Roermond e.o.



Foto van de maand
Door Fenny Gaastra
De opdracht in oktober was deze keer, niet vreemd natuurlijk, paddenstoelen.
Ik vond dit tafereeltje. Mini-paddenstoeltjes op een omgevallen boom waarbij het zonlicht dat door de bomen scheen
een mooi licht en beetje mystieke sfeer aan het plaatje gaf.
De vraag tijdens het bespreken was: is de foto alleen een registratie of zit er een verhaal in? 
Deze foto werd als verhalend gezien.
Iemand van de fotowerkgroep (Paul Monod de Froideville) zag er zelfs een balletvoorstelling in. De prima ballerina
springt er scherp uit, de anderen dansen om haar heen. Het licht dat op de prima donna schijnt, de spotlights!  Dat was
meer dan ik zelf kon bedenken, maar dat maakt het juist leuk. En ik zag het daarna ook voor me, waarvoor dank Paul!

Vergissing
 
In de herfsteditie van Het Schrijvertje is een hinderlijke
fout geslopen. We hebben een foto in het artikel van Peter
Schouten over het bouwplan in het Melickerveld niet goed
afgedrukt.

In de foto is tekst verwerkt en die komt niet tot z’n recht
op een zwart/wit-pagina  Daarom deze foto nu in kleur,
waardoor u de tekst beter kunt zien.

De redactie
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Rimby
Door Huug Stam, column
In het Schrijvertje van herfst 2004 schreef ik een column
over Pimby, 'Please in my backyard' als reactie op het be
grip Nimby.
 
In dit nummer besteed ik aandacht aan Rimby, de resul
taten van de Milieugroep Roermond.  Overigens is het niet
de bedoeling het hele alfabet af te werken. De resultaten
zijn enerzijds een gevolg van onze eigen projecten ander
zijds vaak een reactie op - of het uitblijven daarvan - van
activiteiten of besluiten van andere partijen.
Een voorbeeld is de faunatunnel YingYang die keer op
keer dichtgetimmerd was. Met zwaar geschut maakten wij
de doorgang steeds weer vrij. Inmiddels heeft de gemeen
te Roerdalen de situatie zo aangepast dat naar verwach
ting de doorgang van de tunnel blijvend verzekerd is.
Overigens is het niet altijd duidelijk of en wanneer je van
een succes kunt spreken. Indien bijvoorbeeld de gemeente
tien bomen wil kappen en door inbreng van de Milieu
groep één boom gespaard wordt. Is het een succes van één
gespaarde boom of een verlies van negen bomen? Een
duidelijk succes zijn de aanpassingen die gedaan zijn aan
het ecoduct Vrijbuiter zodat de overlast van het recreatief
gebruik sterk verminderd is en het ecologisch gezien
beter functioneert.
Anders dan in het verleden zoeken we naar - en realiseren
we - oplossingen van door anderen gecreëerde proble
men. Steeds vaker nemen we daarbij het recht in eigen
hand. Uiteraard kan ik op voorbeelden daarvan niet verder
ingaan. Het voordeel van deze vorm van actie zijn directe
resultaten die met weinig mankracht en energie behaald
worden. 

Een belangrijke factor van succes is het gebruiken van ons
netwerk. Dit vindt plaats door het deelnemen aan diverse
vormen van overleg. Allereerst van de organisaties waar
we bij zijn aangesloten: NMF Limburg en Milieudefensie
te Amsterdam. Daarnaast zijn individuele leden van de
Milieugroep lid van andere organisaties, waaronder het
IVN.
Belangrijk is dat door de jarenlange ervaring het gemak
kelijker is de juiste contacten te leggen en te onderhou
den.
Tot slot. In de privé-achtertuin ontwikkelt zich een bij
zondere situatie waarover later ongetwijfeld meer. Hier is
niet alleen het eindresultaat belangrijk maar zeker ook de
weg of  paden daarnaartoe.

IVN Natuurcursus
Een introductie in de natuur in 13 lessen, in de periode maart-juni 2023
Onder het motto ‘Beleef de natuur in je eigen leefomgeving’ organiseert IVN Roermond e.o. in de periode
maart-juni 2023 een natuurcursus voor beginners, met binnen- en buitenlessen. De cursus is bedoeld voor iede
re geïnteresseerde, zowel IVN-leden als niet-leden.
We hebben in Roermond en in de omgeving van Roermond prachtige natuur met fraaie afwisselende landschap
pen. De Maas is hierin een belangrijke vormgever geweest. Deze natuurgebieden zijn rijk aan bomen, planten en
dieren, zoals vogels, zoogdieren, vlinders, vissen, amfibieën en insecten. Steeds meer mensen willen daar graag
wat meer van weten om er beter van te kunnen genieten. Ben je een van hen, dan is deze cursus een prima start
om je in de wonderen der natuur te gaan verdiepen. In een 13-tal lessen krijg je basiskennis over de volgende
onderwerpen: landschapsvorming, vogels, planten, insecten/fauna, bomen, waterleven, biodiversiteit en kli
maatverandering. Van de eerste 6 onderwerpen wordt een theorieles en een buitenles gegeven; de buitenlessen
vinden steeds plaats in een ander natuurgebied, waardoor je tijdens deze cursus ook nieuwe plekken gaat ont
dekken.
De theorielessen vinden plaats op woensdagavond van 19:30 - 22:00 uur, in Roermond.
De buitenlessen zijn op de zaterdagmorgen, volgend op de theorieles.
Kijk voor meer informatie op de website: www.ivnroermond.nl
Kosten: voor IVN-leden €60,- en voor niet-leden €75,-.
Voor verdere informatie en aanmelding voor de natuurcursus kun je terecht bij:
Paul Monod de Froideville: paul.monoddefroideville@ivnroermond.nl; 06-1586 8414
Ruud Snijders: ruud.snijders@ivnroermond.nl; 06-2440 4802
René Horsten: rene.horsten@ivnroermond.nl;  06-2246 8910
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Contactpersonen

Werkgroep Vogels
Huub Loete, 06-14189335 /
Coen Cox, 06-52862791
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
speurneuzen@ivnroermond.nl
Vlinderwerkgroep
René Horsten, 06-22468910
vlinderwerkgroep@ivnroermond.nl
Heidewerkgroep
Hermien Hendrikx, 06-13015190
hermienhendrikx@hotmail.com
Jeugdwerkgroep
jeugdwerkgroep@ivnroermond.nl
Fotowerkgroep
fotowerkgroep@ivnroermond.nl
Werkgroep Amfibieën en Reptielen
René Horsten, Hermien Hendrikx; zie hierboven
Zoogdierwerkgroep
Joost Geraets,
Marieke van den Ende, 06-46522105
zoogdierwerkgroep@ivnroermond.nl

Macrofaunawerkgroep
Ron Van Pol, 06-25012712
macrofauna@ivnroermond.nl
Excursieloket
Ruud Snijders, 06-24404802
excursies@ivnroermond.nl
Werkgroep Communicatie
Vacature
communicatie@ivnroermond.nl
Programmacommissie:
Paul Monod de Froideville, 06-15868414
programmacommissie@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: MORTEL 31, 6088 AH ROGGEL.


