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IVN Nieuwsbrief  Speciale editie   Terugblik op 2021 

Het afgelopen jaar 2021 is wat de eerste helft betreft noodgedwongen bijzonder stil geweest. 

Alleen de uilenwerkgroep heeft haar activiteiten kunnen voortzetten; alle andere geplande 

evenementen konden niet doorgaan. In juli zijn we met veel energie weer begonnen. Deze 

nieuwsbrief wil daar verslag van doen. Alles bij elkaar 

leverden al die activiteiten  mooie momenten voor de 

organisatoren en deelnemers en goede publiciteit voor 

de vereniging op. 

 

Bijeenkomst Plantenwerkgroep 

 

De eerste en ook de enige bijeenkomst van de 

Plantenwerkgroep was op 1 juli. Wij waren te gast bij Piet en 

José Muijrers in hun eigen natuurgebied aan de Kunderberg. 

Dit terrein biedt een grote variatie aan bloeiende planten, 

struiken en bomen, een groeve, waar in vroeger tijden 

Kundersteen werd uitgehakt, een vijver , grote 

hoogteverschillen. Bovendien hebben Piet en José koffie en 

lekkere cake voor hun bezoekers. Wij hebben in 

totaal 66 verschillende planten kunnen 

inventariseren. Dank aan hun gastvrijheid.  

Inmiddels is de coördinator van de 

Plantenwerkgroep Lea Geelen verhuisd naar 

Heythuysen. We hebben op 11 november met een 

gezellige bijeenkomst afscheid van haar 

genomen.  

 

Ommetje Mesch 

Op 31 juli stond het Mescher Ommetje op het programma. Deze wandeling loopt door het 

dorp Mesch en over het mooie landgoed De Waardhoff met prachtige uitzichten over Mesch.. 

De pastoor van de kerk van Mesch gaf ons uitgebreide informatie over het gebouw en de 

inrichting en de uitzichttoren bood een kijkje over het omliggende land. De wandeling werd 

georganiseerd door Margriet Bijvoet. 
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 Eifelwandeling  

De traditionele jaarlijkse Eifelwandeling onder leiding van Thei Schlenter vond dit jaar plaats 

op 21 augustus en leidde naar Dedenborn en Einruhr. Een mooie, niet te steile wandeling. 

Onderweg konden we hier en daar de gevolgen van de heftige overstromingen zien; gelukkig 

was er al  veel opgeruimd. In Einruhr aan het meer was het goed toeven op deze warme, 

zomerse dag. 

 

 

 

 

 

 

 

Uitreiking van de Strous Cultuurprijs 

Op 18 september is de twee jaarlijkse (vanwege corona nu de 

driejaarlijkse) Strous Cultuurprijs uitgereikt tijdens een 

feestelijke bijeenkomst in de Borenburg. IVN Voerendaal 

was een van de genomineerden met ons NatuuropMaat 

evenement voor de bewoners van ’t Brook in september 2018. 

Wij hebben de prijs niet gewonnen, maar we kregen wel een 

eervolle vermelding. 

Trekvogeltellingen in het Ransdalerveld   

IJselijk vroeg op 2 en 10 oktober werd geteld. Op 10 oktober werden 

44 soorten waargenomen, met als aantallen top 3  houtduif, vink en 

spreeuw.   
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Zomerfestival 

 

Na enkele maanden uitstel kon dan 

toch in september het Zomerfestival Voerendaal van start gaan. 19 september was onze dag. 

Die is ingevuld met een ‘Bruisend Ommetje’ door het land  

tussen Ransdaal en Craubeek. Langs de route konden de wandelaars aan de hand van foto’s 

een woordpuzzel oplossen, het landschap kon worden getekend, uilenballen gepluisd en 

geluisterd naar verhalen over de Bokkenrijders bij hoeve Kaardenbeek. Bij het pompstation 

De Zevensprong was de WML present met informatie en voor ieder een bekertje vers water. 

In het landschap kon de Kunrader breuk worden waargenomen en de wandelaars konden in de 

WML-groeve de  solitaire bijen in de mergelwand aan het werk zien. De Mannen achter de 

Pannen  zorgden voor een heerlijke soep. De medewerking van een flink aantal IVN’ ers heeft 

van deze dag een succes gemaakt. 

 

Duurzaamheidsfestival 

Op 2 oktober hebben wij meegewerkt aan het door de gemeente Voerendaal georganiseerde 

Duurzaamheidsfestival: een evenement rond de vijver in het park met standjes, activiteiten en 

veel informatie over alle mogelijke onderwerpen die iets met duurzaamheid te maken hebben, 

zoals zonnepanelen, oplaadpunten, voedsel, afval, energie opwekken, streekproducten, water en nog 

veel meer. IVN was present met het Afvalspel van RD4 en het klimaatmemoriespel van Lucien Smets. 

Jan Spee was aanwezig met een mooie uitstalling aan vergeten, ouderwetse groenten; de Mannen 

achter de Pannen kookten daar mooie gerechten van, die door de voorbijgangers erg op prijs werden 

gesteld. 
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Jaarvergadering en 

presentatie Lubosch Land 

Op 6 oktober werd in ’t Wouves de 

jaarvergadering van onze vereniging 

gehouden. Annemie Dormans nam 

na 21 jaar onder veel dank afscheid 

als bestuurslid. Annemie heeft zich 

altijd met groot enthousiasme ingezet 

voor het IVN en  vooral voor de scholenwerkgroep. Daar 

gaat ze gelukkig mee door.  

Na de pauze werd er door Geert Jan en Laura Nieboer een 

presentatie gegeven over hun plannen om op hun  biologisch 

agrarisch bedrijf een voedselbos te ontwikkelen. Hun 

verhaal trok grote belangstelling van een aandachtig 

luisterend publiek. 

 

Paddenstoelenexcursie  

Onze eveneens traditionele paddenstoelenwandeling op 

24 oktober werd dit keer geleid door 

paddenstoelenkenner Henk 

Henczyk van het 

Natuurhistorisch 

Genootschap. Op de steile 

hellingen van het Danikerbos bij Sweikhuizen vonden wij met 

enig zoeken toch verrassend veel paddenstoelen. Na een kop 

koffie op het terras van Gasterie de Bokkeryer, hebben we nog 

een klein wandeling door de omgeving van Sweikhuizen gemaakt. De wandelingen werden 

georganiseerd door Margriet Bijvoet.  

Scholenactiviteiten 

In juli heeft de triviant op 3 scholen zonder natuurouders plaatsgevonden. Op 18 oktober was 

het in Ransdaal mogelijk om een les voor groep 7/8 te geven in het kader van de 

Werelddoelen van de Verenigde Naties (SDG). De “reguliere” activiteiten voor de scholen 

hebben gelukkig begin november weer een aanvang kunnen nemen. Gekozen is voor een 

wandeling met opdrachten voor de kinderen van groep 5/6 in de omgeving van hun eigen 

school. De wandeling van de school in Klimmen kon niet 

doorgaan vanwege de weer                       oplaaiende 

coronabesmettingen.                                  De 

natuurouders waren zeer                                tevreden  

over deze nieuwe opzet. 
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Natuurwerkdag 

Vorig jaar hadden we al 

met Staatsbosbeheer de 

afspraak dat we op de Natuurwerkdag zouden snoeien op 

de Kunderberg. Dat is toen niet door kunnen gaan. Dit jaar gelukkig wel. Op 6 november 

kwamen we met een grote groep IVN’ers, grote en kleine leden van Scouting Voerendaal en 

Staatsbosbeheer bij elkaar om  de bomen in het bos meer ruimte te geven door de struiken er 

om heen zoveel mogelijk weg te snoeien. Er is hard gewerkt. In de pauze werd er gezellig 

samen koffie en thee gedronken, ook heel belangrijk. 

Met dank aan boswachter Niki Jasper. 

 

Bomenfestival aan de Parallelweg 

 

De uitvoering van goede ideeën heeft 

soms een lange voorbereidingstijd 

nodig. Het IVN vindt dat er in de 

gemeente Voerendaal veel meer 

groen en met name bomen moeten 

worden geplant. Met de gemeente is in 

2019 geïnventariseerd 

welke locaties in eigendom van de 

gemeente hiervoor in aanmerking 

kunnen komen. De grasstrook aan de 

Parallelweg in Voerendaal sprong 

eruit. In eendrachtige samenwerking met de gemeente, de buurtvereniging ‘t Baneblökske en 

het IVN is een project opgezet, waarbij de gemeente voor het 

plantmateriaal zorgde en de buurt en het IVN voor de uitvoering. Op 

13 november was het zover. Ondanks het slechte weer werd er na de 

opening door wethouder Peter Thomas hard gewerkt. Van het resultaat 

kunnen we genieten in het voorjaar. 

 

 

Het bestuur wenst jullie een mooi Kerstfeest en een 

gelukkig 2022 toe 

Blijf gezond!                     


