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Van de redactie
Door Frans Hendrikx namens het redactieteam
Corona hakt erin. Al maanden liggen de activiteiten van
onze afdeling stil. Een onprettige situatie. Tussen de af
delingen van het Limburgse IVN zijn hierbij verschillen
zichtbaar geworden. Terwijl de ene zich strikt houdt aan
de contactbeperkende maatregelen, zijn er weer andere
die de ontsnappingsmogelijkheden onderzoeken en er in
duiken met online activiteiten of één op één bezigheden.
In het artikel van Sjoerd van der Schuit over de voorgang
van de lopende natuurgidsencursus komt dit ook nog eens
ter sprake.
Dat er niet stilgezeten wordt, laat deze uitgave zien. Veel
nieuws is er te melden. Natuurlijk over de afloop (of voor
gang?) van de ‘dassen-affaire’. En iets wat voor de mees
te van ons onbekend is wordt door Joost Geraets uit de
doeken gedaan: het vleermuizenportaal bij het Outlet.
Janne Opmeer vertelt enthousiast over duurzaamheids
projecten in en rond Roermond. Marieke van den Ende
laat ons weten hoe het vergaat met gewonde egels. En
Laur Lennards is kort maar niet minder trots op een klein
succes in het stuk bos waar hij met anderen al jarenlang
broedgegevens monitort. Hij doet verder nogmaals het
een en ander uit de doeken rondom de eikenproseccierups
en de bestrijding ervan.

Van de bestuurstafel
Nieuws van de afdelingNa een korte tijd met een bijna
voltallig bestuur gewerkt hebben, heeft Hubertine Broek
mans aangegeven om haar functie als bestuurslid en se
cretaris neer te leggen om privé-redenen. Langs deze weg
willen wij Hubertine alvast bijzonder danken voor haar
inzet in het bestuur van IVN Roermond e.o.
Het bestuur beraadt zich nog hoe deze functie van secre
taris voorlopig ingevuld kan worden.
Als alle versoepeling doorgaan willen wij onze activitei
ten weer opstarten in juli of augustus. Nadere mededelin
gen zullen nog volgen.
Nieuws uit het District en Regio
Wij vragen alvast ieders aandacht voor het Bomenfestival
die in het najaar gehouden zal worden. De definitieve
plannen worden nu uitgewerkt.
Deze zomer zal de regionale Natuurgidsencursus afgerond
worden en zullen wij weer nieuwe natuurgidsen erbij
krijgen.
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Ook te vermelden is een van de activiteiten van een deel
nemer aan de natuurgidsencursus. Een leuk project rond
om het ‘Baumfest’.
Bomen en bevers, een thema waarover we vaker gaan
horen, herenboeren en het bomenfestival. Allemaal hier in
ons blad.
Ook onze ‘vaste’ schrijvers doen weer mee. Leo Koster
met een verslag over een dagje inventariseren op de
Meinweg en Huug Stam met zijn column.
Spectaculair is de bijdrage van Peter Keijzer over de bron
van reeën. We hebben over zijn bijdrage in het winter
nummer veel bewonderende reacties gekregen. U weet het
nog? “Mijn naam is haas’, met de schitterende foto’s?
Deze aflevering laat hij ons weer iets prachtigs zien. Kijk
maar op pagina 5.
Onze dank gaat naar al die mensen die ons afdelingsblad
dragen door het te vullen met bijdragen of anderszins
steunen. Zonder jullie gaat het niet.
Wij hopen dat jullie een prettige en natuurrijke zomer
hebt. Tot over drie maanden en vergeet niet uw inzending
op tijd bij ons in te leveren. Uiterste inleverdatum voor
kopij en foto’s is 26 augustus.
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Inhoudsopgave

Van de voorzitter
Vol ongeduld wachten wij op de mogelijkheid om weer activiteiten te
ontwikkelen. Gelukkig lijkt het erop dat wij dit in juli of augustus kunnen
realiseren. Tot nu toe kon dit eigenlijk alleen op individuele basis.
Op mijn dagelijkse wandelingen in het buitengebied zie ik volle bedrijvigheid
van de landbouw. Het valt mij elke keer weer op hoeveel bestrijdingsmiddelen
gebruikt worden. Een vitale land- en tuinbouw is voor de samenleving van
groot belang omdat het bijdraagt aan hoogwaardig voedsel. Bovendien levert
het ook een belangrijke bijdrage aan onze economie. De intensive teelt
methoden gaan echter vaak gepaard met een relatief hoog gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen. Dit heeft grote gevolgen voor bodem, water en
lucht. Een van de manieren om belasting voor het milieu te verminderen is het
toepassen van geïntegreerde gewasbescherming. Dit is een systeem dat onder
meer uitgaat van het inzetten van de natuur als bondgenoot. Een voorbeeld is
het inzetten van sluipwespen om luis te bestrijden. Sinds de mensen hun
voedsel zijn gaan verbouwen in plaats van te verzamelen in de vrije natuur,
hebben ze ook last gekregen van plagen. Het antwoord kan niet altijd de
gifspuit zijn, maar er moeten alternatieven ingezet worden zoals het
bestrijden van beestjes met beestjes. De natuur als bondgenoot. Als IVN
moeten wij zeker hiervoor aandacht vragen tijdens onze excursies.
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Waar zijn de dassen van onder de TV-toren in Roermond ?
Door Joost Geraets
Volwassen dassen leven nu in het Kempen-Broek
Na behoorlijk wat heen en weer tussen betrokkenen als
ontwikkelaar Mulleners, de provincie Limburg, Das&
Boom en Natuurmonumenten zijn de beide volwassen
dassen onlangs vanuit het Natuurhulpcentrum Opglab
beek overgebracht naar een locatie in het Kempen~Broek
bij Stramproy. Ze worden daar enkele maanden verzorgd
tot ze voldoende gewend zijn aan o.a. de geuren en gelui
den van hun nieuwe omgeving. Das&Boom heeft de erva
ring dat wanneer ze een maand of drie op locatie worden
'gehouden' ze die plek als hun thuis gaan ervaren. Wij
hopen van harte dat het beide dassen voldoende zal be
vallen op hun nieuwe plek. Het mannetje is vrij stoer en
het vrouwtje wat schichtig zien we op beelden die op de
nieuwe locatie zijn gemaakt. Dat ze langs de hele ren gra
ven om te kijken of ze er ergens uit kunnen schijnt nor
maal te zijn. Marieke en ik hadden daar in het begin wat
moeite mee. Gelet op het belang voor beide dassen, kun
nen we er in meegaan. Samen met enkele andere vrijwil
ligers dragen wij zorg voor het voeren en de beschikbaar
heid van water in de uitzetren. Over een tijdje mag deze
open. We zijn heel benieuwd hoe beide dassen zich ver
volgens zullen gaan gedragen. Ook na het openen van de
ren zullen de verzorging en het aanbod van eten en drin
ken nog een tijdje worden voortgezet. Middels wildcame
ra's wordt gevolgd of ze terug blijven komen en/of ze van
het voer blijven eten.

Aankomst van de dassen in Kempen broek, foto Henri Haenen

Het overgebleven weesdasje groeit op met een ander
weesdasje
Hamke, zoals het overgebleven weesdasje uit Roermond
inmiddels is genoemd, is sinds een tijdje samen met An
dré. Een dasje vernoemd naar een brandweerman die
nauw betrokken was bij zijn reddingsoperatie. Na vele
uren was een flinke stoot water uit een brandslang de
enige manier om hem te vangen begrepen we van Friso
van de Dassenwerkgroep Brabant. Alle voorzichtigere ma
nieren om weesdasje André te redden stranden. Stokken
braken, netten schoten over André heen. Hamke en André
kunnen het goed vinden en als ze voldoende groot en
zelfstandig zijn worden ze ergens in Nederland vrijgelaten
op een vergelijkbare manier als beide ouders. De locatie is
afhankelijk van waar in Nederland plek is voor dassen en
waar een terreinbeheerder bereid is een locatie beschik
baar te stellen.
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Das&Boom vangt de laatste jaren circa twintig weesdasjes
per jaar op. Mocht je actuele ontwikkelingen rondom de
dassen willen volgen, dan kan ik je aanraden op Facebook
de Dassenwerkgroep Brabant en Das&Boom te volgen.
Verder zijn Twitter en de websites behulpzaam.
Lopende procedures...
Marieke en ik zijn gehoord tijdens een zitting van de ad
viescommissie bij de provincie. De uitspraak van die hele
bezwarenprocedure laat op zich wachten. We hebben 10
februari bezwaar gemaakt en kregen onlangs een brief dat
het nemen van een beslissing wordt verdaagd met ingang
van 3 juni 2021 voor de duur van zes weken...
Van de aangifte die we hebben gedaan bij het team Milieu
van de politie hebben we niets meer gehoord. Ook hebben
we geen enkele update meer gehad naar aanleiding van
onze meldingen of handhavingsverzoeken.
Op locatie 't Ham
Het terrein waar dassen, bunzingen, konijnen, vossen en
diverse soorten vogels leefden is inmiddels onherkenbaar.
Vrijwel alles is geëgaliseerd. Het is een kale vlakte waar de
bouwwerkzaamheden zijn gestart. Van alle natuur is
slechts een randje schaamgroen over...
Het belang van de Hambeek (Natura 2000) en haar
oevers
Inmiddels is duidelijk dat ook de otter gebruik maakt van
de oevers ter hoogte van ('Parkwijk') 't Ham. Een bevesti
ging van het belang van de Roer en het Roerdal. De Ham
beek is deel van het Roerdal. De rustige en vrije doorgang
op de oevers is door de huidige ontwikkelingen in het ge
ding, de villa's van de nieuwe wijk krijgen desgewenst
aanlegsteigers zoals al op andere plekken langs de Ham
beek het geval is. De toegang tot het Roerdal vanuit het
Maasdal is voor oevergebonden dieren onvoldoende ge
waarborgd en wordt nu verder aangetast. De andere tak,
van de Maas de Roer op, door de stad is nog veel minder
toegankelijk voor oevergebonden dieren... Stof tot naden
ken en... Heroverwegen !?
De toekomst
Marieke en ik hopen dat alle betrokkenen leren van dit
proces. Dat er een volgende keer in een vergelijkbare situ
atie in een stad of dorp meer oog is voor de natuur, de
dieren, diertjes, bomen en andere planten en plantjes en
dat met veel meer respect de tijd wordt genomen zo'n
groene parel om te vormen tot een woonplek voor men
sen. Wij denken onder meer aan de tijd nemen, indien
nodig rustig vangen en verplaatsen, behouden wat kan en
natuurinclusief plannen, bouwen en/of verbouwen.
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Fiepende geiten en dwaze bokken!
Door Peter Keijzer
De reeënbronst vindt plaats vanaf half juli en duurt onge
veer tot half augustus; dit is vroeger dan bij de edelherten
en damherten. Reebokken zijn niet zoals de herten, die
lang luidruchtig burlen en vechten. Er is een groot ver
schil van biotoop tussen het ree en het edelhert: het ree
loopt in de vrije wildbaan, terwijl edelherten binnen een
raster moeten verblijven.
Er zijn maar enkele natuurgebieden in Nederland waar
het edelhert voorkomt: De Hoge Veluwe, Oostvaarders
plassen en het Weerterbos. Het ree komt voor in heel Ne
derland. De biotoop van het ree bestaat uit de meest uit
eenlopende terreinen, variërend van bossen, rietvelden
rond de Biesbos tot open graslanden in Friesland (polder
reeën).
Als je weet waar de reeën zich tonen, kun je deze tijdens
de bronstperiode goed observeren. Bij de reebokken neemt
de stress toe, hun hormonen spelen op en ze verdedigen
hun territorium tegen alle potentiële indringers om zo het
recht te houden om met de geiten te kunnen paren. Dit
vergt veel energie, omdat tijdens de bronstperiode er wei
nig tijd is om te foerageren. De reebokken verliezen dan
tot wel een kwart van hun lichaamsgewicht. Tijdens de
bronst laat de reegeit middels een piepend geluid, fiepen
genoemd, weten dat ze bereid is om te paren. Tijdens deze
periode zijn de reeën superactief en minder oplettend, dus
perfect om ze te volgen.

hebt de zonsopkomst, het mooiste moment van de
dag. Afgelopen jaar heb ik de reeënbronst gevolgd door
vijf ochtenden achtereen op dezelfde plek de gebeurtenis
sen waar te nemen. Dit was een bewuste keuze omdat je
dan zeker bent dat je niets mist, want de ene of de andere
dag kan veel verschil uitmaken. Het bleek de juiste beslis
sing te zijn.
Kort verslag
Eerste Ochtend: eind juli in het midden van de bronstpe
riode:
Een prachtige zonsopkomst en overal dauw op de weilan
den. Het eerste wat ik waarneem tijdens het dagen van
het licht is een haas. Deze verdwijnt ook weer snel uit

Als ik op mijn stekkie zit is het nog donker. Dit vind ik
voor mezelf een must: zo verstoor je de natuur niet en je
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zicht omdat de dekking hoog is. Gedurende een lange pe
riode gebeurt er niets, op het zingen van een roodborst
na. Ik geniet, de rust heeft iets magisch.
Dan komt er uit het niets een das tevoorschijn die snel in
de dekking verdwijnt, waarschijnlijk op weg naar zijn
burcht; zijn nachtshift zit erop.
Het blijft rustig, weinig teken van leven. Dan hoor ik op
eens een reebok blaffen in het bosje, mogelijk is hij ver
stoord. Intussen is het halfacht geworden en uit ervaring
weet ik dat er dan niet veel meer te verwachten is.
Dus besluit ik om naar huis te gaan, wel een beetje te
leurgesteld, omdat ik er meer van verwacht had. Morgen
nieuwe ronde nieuwe kansen.
Tweede ochtend:
Weer zie ik de haas rond dezelfde tijd als gisteren.
Het is stil, geen vogel die iets van zich laat horen. Ik denk:
"geduld dat is waar het om draait." Als ik zo zit, heb ik de
tijd niet meer in de gaten, de lichtintensiteit verandert
naar gelang de ochtend verstrijkt. Dan zie ik in de verte
een vos die mijn richting uitkomt. Ik houd me muisstil en
zie dat hij dichterbij komt; prachtige kans voor een mooie
foto, het eerste zonlicht valt precies op de juiste plek, de
vos staat er perfect op. Hij verdwijnt uit mijn gezichtsveld
en direct daarna komt een reegeit de dekking uit. Ze laat
op verschillende plekken haar urinespoor achter en ver
dwijnt weer. Mooi! Dit geeft vertrouwen dat ik op de juiste
plek zit.
Niet veel later komt er een prachtige reebok vanuit de
zelfde bosschage gelopen en die neemt de urinesporen
van de geit waar en snuift de feromonen op die zich daar
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in bevinden. Hieruit kan hij afleiden of de reegeit dekrijp
is. Hij is zo onder de indruk dat hij een tweede reebok niet
opmerkt tot het moment dat deze te dichtbij komt. Hij
trekt een sprint en verjaagt deze bok met veel bravoure en
achtervolgt hem enkele honderden meters. Wat een mooi
schouwspel. De tijd is alweer behoorlijk verstreken, nor
maal het moment om in te pakken, maar mijn gevoel zegt
toch nog even te blijven. Dit wachten wordt beloond: een
derde bok is over de vlakte aan komen lopen; niet degene
die verjaagd was, dat is goed te zien aan zijn gewei. Deze
bok neemt ook de geur waar van de reegeit en raakt daar
zo van betoverd dat hij niet ziet dat de bok van dit territo
rium weer uit de dekking is gekomen en direct de aanval
inzet. Net op tijd merkt hij het gevaar en zet het op een
rennen; ook nu wordt er honderden meters achtervolgd.
Wat een mooie ochtend: drie bokken in dit kleine gebied
je, beter kan je je niet wensen. Het is geweldig om dit te
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mogen waarnemen en vast te kunnen leggen op beeld.
Ik dacht: ‘wat kunnen we morgen verwachten?’
Derde ochtend:
Het ziet er veelbelovend uit, gezien de ervaring van giste
ren. Het is nog duister en stil in de natuur. Tijdens het
dagen laat zich een winterkoning horen met uitbundige
zang, ongelofelijk hoeveel geluid zo’n klein vogeltje kan
produceren. Na gedurende een langere periode niets te
hebben gezien, komt er een vos voorbij; het is niet dezelf
de van eergisteren en hij verdwijnt weer snel in de dek
king.
Dan treedt er een reegeit uit aan het einde van de bos
schage. Ze scharrelt lang de rand van de dekking en laat
overal urinesporen na. Plots komt de dominante reebok
tevoorschijn en zet het op een rennen richting de reegeit,
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hij is opgewonden. Dan begint de bok de geit op te drij
ven; dit spel duurt zeker een half uur, mooi om dat zo te
kunnen volgen. De geit bepaalt wat er gebeurt en hij moet
zijn geduld bewaren. Dit drijven hoort bij het paringsritu
eel, vaak wordt daarna de reegeit beslagen (bevrucht); het
kan uren duren voor het zover is. Vervolgens loopt de geit
de dekking in en de bok volgt op korte afstand. Ik hoor
haar nog fiepende geluiden maken en dan is het plots stil.
Vanaf dat moment heb ik de reeën niet mee gezien of ge
hoord. Tegen 08.00u ben ik naar huis gegaan.
Op de vierde en vijfde dag heb ik de reeën niet meer
samen gezien. Ik heb geluk gehad dat ik precies de juiste
dagen heb gekozen om dit schouwspel te kunnen waarne
men en te mogen fotograferen.
Het was heel bijzonder en dit jaar staat de reeënbronst
weer op de agenda. Ik kijk er naar uit.
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Vleermuisportaal N280 :
binnenstad Roermond <>
'Designer Outlet'
Door Joost Geraets
Van dinsdag 11 op woensdag 12 mei 2021 is een vleer
muisportaal geplaatst boven de N280. Deze geleiding
middels een brede 'plaat' ruim boven de weg is een
kunstmatig alternatief voor een rij bomen of gevels.
Vleermuizen maken gebruik van lijnvormige elementen in
het landschap om zich langs te verplaatsen. Open terrei
nen, zoals open vlaktes die door de aanleg van (ver)brede
wegen ontstaan, steken ze minder makkelijk of niet over.
Na de verbreding van de N280 tussen de binnenstad, de
stadsmuur en het Designer Outlet in Roermond is om
vleermuizen te ondersteunen een vleermuisportaal ge
plaatst, zoals te zien is op de foto. Twee lange platen die
bevestigd zijn aan metalen kolommen en die de N280
overspannen. Zo kunnen vleermuizen gemakkelijker heen
en weer vliegen tussen de binnenstad, het outlet en ver
der.

Dit vleermuisportaal is ontworpen conform de richtlijnen
van het Europese programma ‘Roads and Wildlife’. On
derzoek heeft aangetoond dat vleermuizen gebruik maken
van dit soort overspanningen.

Dit soort passages voor vleermuizen werden eerder ook
wel 'hop-overs, een vleermuispassage of vleermuisover
steek genoemd. Van het in Roermond geplaatste ontwerp
is een eerste exemplaar medio 2018 boven de N35 bij
Wijthmen in de gemeente Zwolle (Overijssel) geplaatst.

RoerOm Energie
Flink op weg met collectief zonnedakproject
Door Janne Opmeer
In Het Schrijvertje van afgelopen winter besteedde ik
aandacht aan de activiteiten van energiecoöperaties in
Midden-Limburg die lokaal, samen met inwoners, aan de
slag zijn gegaan met de energietransitie. Voorbeelden
hiervan binnen het werkgebied van IVN Roermond zijn:
Leudal Energie, Duurzaam Roerdalen, Duurzaam Maas
gouw en RoerOm Energie in Roermond. En daarnaast is
Zuidenwind onder andere in Midden-Limburg actief op
het gebied van coöperatief ontwikkelen van windparken,
onder meer in Leudal en de nabijgelegen gemeente Ne
derweert. De energiecoöperaties willen inwoners helpen
bij het terugdringen van hun energiegebruik en wat we
alsnog aan energie gebruiken zoveel mogelijk duurzaam
opwekken. Dit allemaal om de uitstoot van CO2 , dat vrij
komt bij de verbranding van onder meer fossiele brand
stoffen en bijdraagt aan de snelle klimaatverandering die
zich op dit moment aan het voltrekken is, te helpen ver
lagen. Dat deze snelle klimaatverandering allerlei proble
men oplevert voor onze ecosystemen en de natuur is he
laas genoegzaam bekend.
Collectief zonnedakproject ‘Zonneroos RoerOm Energie’
RoerOm Energie is de afgelopen maanden volop bezig met
het realiseren van een collectief zonnedakproject oftewel
een “postcoderoosproject – nieuwe stijl”. De gemeente
Roermond heeft hiervoor gratis een aantal daken van ge
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meentelijke panden beschikbaar gesteld. Vanaf 2021 biedt
de Rijksoverheid speciaal voor leden van energiecoöpera
ties een vernieuwde subsidieregeling (S.C.E.) voor postco
deroosprojecten. Een postcoderoosproject is vooral inte
ressant voor mensen die zelf geen geschikt dak hebben
om zonnepanelen op te leggen of in een huurhuis wonen,
maar toch graag duurzame zonne-energie willen opwek
ken. Ook inwoners die zelf al zonnepanelen op hun dak
hebben liggen maar extra willen investeren in lokaal op
gewekte duurzame energie, kunnen deelnemen. Als je
gaat verhuizen blijf je eigenaar van de participaties. Dat
maakt deze nieuwe postcoderoosregeling, naast het te
verwachten mooie rendement, nog interessanter om mee
te doen. Alle inwoners van de gemeente Roermond kun
nen meedoen. Dit project gaat van start onder de naam ‘
Zonneroos RoerOm Energie’. Voor de duidelijkheid: Roer
Om Energie is (net als alle andere energiecoöperaties)
geen commerciële aanbieder, maar een coöperatie zonder
winstoogmerk. Alle positieve resultaten komen ten goede
aan de deelnemers. Het is de bedoeling dat dit collectieve
zonnedakproject nog dit jaar wordt gerealiseerd. Wilt u
meer weten over dit project (en hoe u kunt deelnemen) of
over RoerOm Energie? Bezoek dan de website: www.roer
omenergie.nl. Ook andere energiecoöperaties in de regio
zijn mogelijk bezig met het realiseren van een dergelijk
project. Via Google kunt u daar vast meer over vinden.
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Over egels opvangen, verzorgen en weer vrij laten...
Door Marieke van den Ende
Omdat de egels in de afgelopen maand bijna allemaal uit
de winterslaap zijn ontwaakt, is het op dit moment heel
erg druk bij de egelopvang in Born-Stein. We vangen er
ook Midden-Limburgse egels op.
Er worden verzwakte egels binnengebracht. Dit zijn mee
stal de jongen die aan het einde van de zomer zijn gebo
ren en door gebrek aan voldoende natuurlijk voedsel met
een te laag gewicht (onvoldoende vetreserves) de winter
slaap zijn ingegaan. Aangezien ze tijdens de winterslaap
veertig procent van hun gewicht verliezen, blijft er maar
een mager egeltje over. Ook als ze ontwaken hebben ze
het de laatste jaren erg moeilijk om aan hun portie insec
ten te komen en hebben de darmparasieten, die ze opdoen
door slakken te eten, vrij spel in hun lijfjes. Daarom wor
den ze nog zwakker. Een ronde gezonde egel heeft bijna
geen last van de darmparasieten.
De tweede groep egels die binnengebracht worden op dit
moment zijn meest mannetjes; gewond geraakt aan hun
kop en/of poten. In het voorjaar gaan de mannetjes met
elkaar in gevecht om een vrouwtje te veroveren voor de
voortplanting. De mannetjes kunnen flink vechten met
elkaar en lopen zo vieze kop- en pootwonden op. Dit ver
groot de kans op het ontwikkelen van de egelziekte.
De derde groep egels die binnengebracht wordt, zijn de
egels die een pijnlijke ontmoeting hebben gehad met een
robotmaaier. Zij missen soms een heel stuk van het vel op
kop en/of rug met stekels en al, soms zie je een hele baan
over hun rug lopen.

Ook komen er egels bij ons binnen die vergiftigd zijn. Niet
expres, maar doordat toch nog veel mensen insecticiden
gebruiken om bijvoorbeeld mieren, luizen of slakken te
verdelgen. Het gif stapelt zich op in de egel doordat in
secten juist zijn kostje zijn, waar hij van leeft. Maar wei
nig egels overleven het eten van insecticiden. Ook het bi
ologische slakkengif is schadelijk voor egels!
Alle egels die binnenkomen bij onze kliniek in Born,
komen eerst in ieder geval drie dagen in de quarantaine.
Tijdens deze dagen wordt mestonderzoek gedaan onder
de microscoop om te kijken welke en hoeveel darmpara
sieten ze bij zich dragen. Afhankelijk van de uitslag krij
gen ze hun medicatie die werkzaam is voor de desbetref
fende parasiet.
Ook worden de egels iedere dag gewogen en krijgen ze
medicatie tegen de pijn en om de wonden te laten gene
zen. De medicatie moet ruim een half uur voor de wond
verzorging worden gegeven. Zodat de pijnmedicatie in
kan werken.
Je staat er versteld van met wat voor ontstoken grote
wonden egels nog rondlopen. Ze zijn erg hard voor zich
zelf en hebben een grote overlevingsdrang.
Wij werken nauw samen met een dierenarts en als blijkt
dat een egel geen kans meer heeft op een leven in de vrije
natuur, besluiten we gezamenlijk dat het beter is om hem
in te laten slapen.
Iedere egel krijgt bij de opvang dagelijks een schoon ont
smet hok met een huisje van een gevouwen krant gevuld
met krantensnippers, zodat ze zich kunnen verstop
pen. Wij gebruiken in de kliniek geen hooi, stro en blade
ren omdat dit gemakkelijk in de wonden plakt.
Ze krijgen egelvoer en een bakje water. En om aan te ster
ken een speciale pap op vleesbasis met extra vitaminen,
zolang ze dat nodig hebben.
Wanneer ze genezen zijn verhuizen de egels naar het
'Egelresort' in het Steinerbos, achter het IVN-vereni
gingsgebouw met tuin. In de buitenrennen in het bos
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leren ze weer insecten zoeken. Ze verblijven daar een
aantal dagen tot weken.
Dan kan de vinder de egel op komen halen, om hem weer
in zijn vertrouwde omgeving uit te zetten, of de egel
wordt geplaatst in een open tuin. In het begin kunnen ze
dan nog even bijgevoerd worden indien dat nodig is.
We moeten wel opletten! Egels zijn beschermde wilde
dieren. En ook al zijn ze heel aandoenlijk, het zijn geen
huisdieren en ze moeten dus kunnen gaan en staan waar
zij willen. Ze leggen kilometers af per nacht om te foera
geren door tuinen, parken en langs velden.
Sinds mei 2021 werkt Egelopvang Stein samen met de
Dierenambulance Noordelijk Limburg. Deze samenwer
king is ontstaan omdat de egelopvang in Beringe wegens
omstandigheden is gesloten. De medewerker van de die
renambulance zet de egel in een speciale box. Die staat bij
de boerderij De Historische Groentehof van de 'Vergeten
Groenten' in Beesel en belt tegelijkertijd met een mede
werker van Egelopvang Stein die de egel direct op gaat
halen.
Zo hopen we met elkaar nog meer egels te kunnen helpen.
En dat hebben ze hard nodig, want hun aantal gaat de
laatste jaren sterk achteruit.
Draagt u de egels ook een warm hart toe, kijk dan eens op
onze website: www.egelopvangstein.jimdo.com
Heeft u een egel gevonden waarvan u denkt dat deze hulp
nodig heeft ?
Bel dan 06 30 88 11 63.

Duurzaamheid
Positieve ontwikkelingen, internationaal, nationaal maar ook
in Roermond e.o.
Door Janne Opmeer
De afgelopen tijd zijn er - naar mijn mening - allerlei po
sitieve ontwikkelingen te melden rond duurzaamheid.
Zowel internationaal, maar ook landelijke en lokaal in
Roermond en omstreken.
Internationaal
Internationaal heeft de verkiezing van Joe Biden geleid tot
een andere positionering van de Verenigde Staten ten op
zichte van o.a. het internationale klimaatverdrag van Pa
rijs. Dat is natuurlijk goed nieuws, want de Verenigde
Staten is een grote veroorzaker van de uitstoot van broei
kasgassen. Dus als dit land zich – in tegenstelling tot
voorheen onder de leiding van Donald Trump – opnieuw
aan dit verdrag wil gaan houden, is dat heel goed nieuws
voor het klimaat.
Nationaal: Rechtszaak Milieudefensie tegen Shell
Nationaal was er op 26 mei jl. de uitspraak van de rechter
waarin Milieudefensie samen met 17.000 mede-eisers een
rechtszaak won tegen Shell. De rechter oordeelt dat Shell
- jaarlijks verantwoordelijk voor een grotere CO2-uitstoot
dan Nederland - méér moet doen om gevaarlijke klimaat
verandering te voorkomen.
Het is voor het eerst dat een bedrijf wordt gedwongen om
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het Klimaatakkoord van Parijs na te leven. Dat is een me
ga-doorbraak die wereldwijd gevolgen gaat hebben. De
rechter beveelt dat Shell in 2030 zijn CO2-uitstoot met
netto 45% moet hebben teruggebracht (ten opzichte van
2019). Ook moet Shell zich verplicht inspannen om de
CO2-uitstoot van de toeleveranciers en afnemers (zoals
consumenten) te verminderen met 45% netto. Daarvoor
moet Shell nieuw beleid schrijven omdat de rechter vindt
dat het huidige beleid van Shell te vaag en te vrijblijvend
is.
Roger Cox, de advocaat van Milieudefensie: "Deze uit
spraak gaat de wereld veranderen. Wereldwijd staan
mensen in de startblokken om oliemaatschappijen in hun
eigen land aan te klagen naar ons voorbeeld. En dat niet
alleen. Oliemaatschappijen zullen veel terughoudender
worden met investeringen in fossiele, vervuilende brand
stoffen. Het klimaat heeft vandaag gewonnen."
Natuurlijk gaat Shell in hoger beroep, maar als ik het goed
heb begrepen moet, totdat dat beroep dient bij het ge
rechtshof, Shell van de rechter toch al aan de slag om de
geëiste CO2-uitstootreducties te behalen.
Lokaal: Roermond e.o.
De Omwentelaars
Ik berichtte al eerder over het initiatief van de Omwente
laars. De Omwentelaars zijn mensen uit de wijde omtrek
van Roermond die zich inzetten voor of interesse hebben
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in een duurzame samenleving en een goede kwaliteit van
de leefomgeving. Concreet door voorbeelden te laten zien
van wat mensen al doen en ze met elkaar in contact te
brengen. En door te inspireren om zelf aan de slag te
gaan. Op zaterdag 10 juli aanstaande organiseren de Om
wentelaars de actie “Peuk Meuk” in Roermond, waarbij
expliciet aandacht wordt gevraagd voor een zeer irritant
en schadelijk deel van het zwerfafval, namelijk sigaret
tenpeuken. Deze zullen zoveel tijdens de actie zoveel mo
gelijk van de Roermondse straten worden verwijderd.
Check voor meer informatie de website van de Omwente
laars.Wil je meer weten? Kijk dan op de website: https://
deomwentelaars.nl/

De Omwentelaars organiseren lezingen, excursies maar
ook hands-onactiviteiten waarbij ze samen met een ieder
die wil aan de slag gaan bijvoorbeeld bij een zwerfafvalac
tie. Eind maart organiseerden ze coronaproof een grote
opschoonactie bij de Maasbosjes onder leiding van het
Roermondse Zwerfafvalicoon Dion Nijskens.
Meer zwerfafvalnieuws
Carolien Caspers, lid van IVN-Roermond, timmert op het
gebied van zwerfafval ook flink aan de weg. Zij is één van
de zwerfafvalonderzoekers die actief is in het kader van
de actie Schone Rivieren, waar de actie Schone Maas deel
van uitmaakt. Aan de actie Schone Maas namen de afge
lopen jaren de nodige leden van IVN-Roermond deel als
onderdeel van het jaarprogramma. Vanwege corona is dat
helaas dit jaar niet gelukt. In de digitale nieuwsbrief van
Schone rivieren is het interview met Carolien gepubli
ceerd: zoek met Google op 'schone rivieren, Carolien Cas
pers' .
Zij is dus erg goed bezig. Meer goed nieuws in dit kader is
ook dat per 3 juli 2021 nieuwe wetgeving van kracht wordt
voor wegwerpplastics, om plasticvervuiling en plastic

soep tegen te gaan. Zie voor meer informatie hierover de
website van het Ministerie van Infrastructuur en Water
staat.
Duurzaamheidscentrum in Roermond…?
In 2020 heeft een Denktank genaamd Roermond Duur
zaam, georganiseerd door de gemeente Roermond, gedu
rende een aantal sessies uitgebreid gesproken over Duur
zaamheid in Roermond in de brede zin van het woord en
hoe dit te stimuleren, faciliteren en ondersteunen.
In de laatste sessies die in december 2020 plaats vond is
het resultaat en het vervolg besproken. Samengevat is de
conclusie van de Denktank Roermond Duurzaam:
- Ontwikkel een aantrekkelijk fysiek centrum waar
mensen duurzaam geïnspireerd worden en zelf laagdrempelig actief aan de slag kunnen gaan binnen hun
eigen leven, met een burgerinitiatief en/of binnen hun
werk bij organisatie/instelling/bedrijf.
- Zoek partners die hieraan een bijdrage willen leveren,
financieel of in andere zin.
- Zoek daarbij naar koppelkansen met in ieder geval het
onderwijs en circulaire economie. Het moet een
centrum worden waar activiteiten met betrekking tot
duurzaamheid in de breedte plaats kunnen vinden;
denk dus ook aan de thema’s groen, biodiversiteit,
afval, energie, duurzaam wonen, circulaire
economie, enzovoorts.
Het centrum heeft als belangrijkste doel: kennisover
dracht, netwerken verbreden en sluiten, maar ook be
wustwording op duurzaamheid breed en het vanuit het
centrum realiseren middels duurzame ontwikkelingen
(van klein naar groot, ontstaan vanuit de betrokken part
ners).
Aan een aantal professionals uit de Denktank is gevraagd
om in 2021 de kwartiermakerrol voor dit centrum op zich
te nemen met als doelstelling realisatie van een dergelijk
centrum, liefst in 2021. Gezien de penibele financiële po
sitie van de gemeente Roermond zal de financiële bijdrage
van de gemeente voorlopig zeer beperkt (moeten) blijven.
Ik ben één van die kwartiermakers en we zijn recent aan
de slag gegaan met deze opdracht.
Wil je meer weten? Neem dan even contact met mij
op: janne.opmeer@hetnet.nl

Een klein succesje
Door Laur Lennards
In het laatste Schrijvertje heb ik jullie beloofd hoe het zou
gaan met de bosuil, die toch al een paar jaar onze uilen
kast bezoekt. Ik zag hem voor de eerste keer begin febru
ari en ik nam me voor te proberen het hele broedproces te
volgen. Maar zoals het vaak gaat is de wil er wel maar
werken de omstandigheden tegen. Hoe dan ook , ik moest
al vlug constateren dat hij /zij niet aanwezig was. Het
eerst volgende bezoek op 15 april was dan ook een grote
verrassing. De bosuil hing met vleugel en staart buiten de
nestkast. De nestkast is tamelijk diep, zodat het niet mo
gelijk was de uil te zien wanneer hij in elkaar gedoken zat
te broedden, maar kennelijk was de kast toch te klein voor
de familie. Op 28 april meende ik twee jonge bosuilen te
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zien. Maar bij nader inzien bleek het er maar een te zijn
en was de ouder niet aanwezig. Bij mijn laatste bezoek op
9 mei was er niemand meer aanwezig en was het jong
uitgevlogen. Een klein maar belangrijk succesje.
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Eikenprocessierups, foto René Schreurs

Zijn besmette processierupsen een gevaar voor jonge vogels?
Door Laur Lennards
In het laatste zomernummer van Het Schrijvertje in 2020
hebben we een uitgebreid artikel geplaatst, geschreven 
door Leo Ballering een expert op het gebied van vogelon
derzoek en districtscoördinator voor Brabant bij de stich
ting SOVON. Het artikel gaat over een onderzoek door de
vogelwerkgroep Uden en het gebruik en van middelen ter
bestrijding van de processierups en eventuele gevolgen
voor de aankomende populatie. Het onderstaande artikel
probeert de onrust en de zorg te laten zien die er is onder
de tellers van de kastenwerkgroep van het IVN Roermond
over de jaarlijkse eikenprocessierupsinvasie en de eventu
ele gevolgen voor de vogels, met de kleinere zangvogels in
het bijzonder.
Eerst iets over de feiten
Gedurende de winter verblijft de processierups in het ei
stadium. De rupsen binnen het ei zijn in het najaar reeds
volledig ontwikkeld, maar komen alleen uit als de tempe
raturen in de volgende lente hoger worden. Het is bekend
dat het eistadium tot negen maanden kan duren.
De eitjes komen vanaf april of mei uit. Dit hangt samen
met de bladontplooiing van de eik.
De rups vervelt vijf keer. Er zijn hierdoor zes larvenstadia.
Tussen het uitkomen en de tweede vervelling van de rups
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zitten ongeveer 25 dagen. In het beginstadium heeft de
rups witte haartjes over zijn lijf die volkomen ongevaarlijk
zijn. In dit stadium is de processierups een geliefde prooi
voor diverse kleine zangvogels.
Na de derde vervelling verschijnen de brandharen die in
huidplooien aan de bovenzijde zijn gelegen. Het zijn klei
ne haartje van nog geen millimeter die het diertje bij ge
vaar afschiet op zijn vijand of gewoon los laat. De haren
kunnen, gedragen door de wind, wel 100 meter ver weg
vliegen. Ze blijven zeer lang effectief. Er zijn gevallen be

Het bos waar de monitoring plaatsvindt, foto Laur Lennards
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In 2021 waren april en mei in verhouding zeer koud en
erg nat, wat de plaag wellicht een beetje in toom heeft
gehouden. Het popstadium duurt 20 tot 46 dagen, gemid
deld ongeveer 40 dagen. In het popstadium is de vlinder
inactief; de pop kan zich niet voortbewegen, eten of zich
ontlasten. Soms gaat de pop in een sluimerende toestand
die langere tijd kan duren. Er zijn waarnemingen bekend
van poppen die pas na één tot twee jaar uitkwamen.

Eikenprocessierups, foto Wim Verstappen

kend van haren die nog na zeven jaar voor problemen
kunnen zorgen. De eikenprocessierupsen zijn te zien
van halverwege mei tot begin juli. Wanneer de rupsen het
vijfde stadium bereiken, maken ze grotere nesten en
spenderen minder tijd aan het eten van bladeren.
Bij te lage temperaturen en bij neerslag blijven de rupsen
in het nest en kunnen ze niet eten. Als dergelijke omstan
digheden lange tijd aanhouden, gaat een groot deel van
het nest plus inhoud verloren. De rupsen kruipen ‘s
avonds bij elkaar in het nest na een dag kaalplukken van
de eik, die een gastvrij onderdak heeft geboden..

Vijanden
Veel vogels mijden harige rupsen en al helemaal als de
haren deels uit brandharen bestaan. De koolmees en di
verse zangvogels zijn liefhebber, maar dan wel een rups
in het beginstadium zonder brandharen. De witte haartjes
in het eerste en tweede stadium zijn ongevaarlijk. Dit
geldt ook voor veel andere vogels. Behalve de koekoek ,
die is een groot liefhebber van de "brandharen-delicates
se". De vogel heeft kennelijk een maag die dat verdragen
kan.
Naast vogels zijn vleermuizen ook belangrijke vijanden
van de processierups. Zij laten de rupsen zelf met rust,
maar jagen op de nachtactieve vlinders. Processierupsen
krijgen bovendien na iedere vervelling meer brandharen.
In het laatste stadium bevatten de rupsen ongeveer
700.000 brandharen per rups. Vanaf begin juni tot half/
eind augustus is de situatie in streken waar veel eiken
voorkomen ronduit gevaarlijk. Het dier is zeer moeilijk te
bestrijden. De rupsen kruipen direct naar de top van de

Foto René Schreurs
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eik om zich te goed te doen aan het uitkomende blad
groen. In die tijd kunnen ze een eik helemaal kaal vreten.
Het bestrijden met aaltjes, chemische middelen of weg
zuigen heeft geen of weinig effect.
Uit onderzoek blijkt dat een biologische bestrijding
(sluipwespen,parasieten en dergelijke) een betere kans
van slagen heeft. Intussen zullen wandelaars en fietsers,
die vaak langs eikenlanen en door gemengde bossen met
veel eiken actief zijn, moeten oppassen. Als de haartjes
worden ingeademd of doorgeslikt kunnen ze ontstekingen
aan de luchtwegen of aan het maagdarmstelsel veroorza
ken. OP de huid veroorzaken de brandharen geweldige
jeuk en er ontstaan zwellingen en verkleuringen. Het is
niet zo dat de rups alleen te vinden is in eikenbomen. Bij
harde wind is gebleken dat de rups ook op andere bomen
is aangetroffen en als er helemaal niets te eten meer is
(bladeren) kan hij/zij zelfs in een wei belanden en gras
eten, met alle gevolgen voor het vee. Volgens het kennis
centrum Processierups in Wageningen hadden ze de pro
cessierupsen ook in andere bomen aangetroffen, zoals de
beuk, berk en kastanje. Waarschijnlijk doordat de proces
sierups dan is ‘overgewaaid’ naar een andere boomsoort.
Invloed op jonge vogels
Zoals uit het artikel van Leo Ballering valt op te maken
heeft het fenomeen "processierups” meer invloed op
fietsers en wandelaars dan dat de gedode rupsen enige
invloed hebben op jonge vogels die in onze nestkasten
worden groot gebracht. Op het eerste gezicht lijkt het ge
vaar beperkt en zal het voornamelijk spelen in omgevin
gen waar veel eiken te vinden zijn.
Het schijnt zo te zijn dat de rupsen zeer weersafhankelijk
zijn en echt vervelend worden aan het begin van juni. De
meeste broedsels (eerste leg) zijn dan allang uitgevlogen.
Zoals jullie misschien weten heeft het IVN een project
lopen in Overhaelen van 25 nestkasten, waarin tijdens het
broedseizoen koolmezen, pimpelmezen, bonte vliegen
vangers en boomklevers proberen hun kroost groot te
brengen. Toen ik dan ook vlijtige lieden van de gemeente
Leudal met twee hoogwerkers aan de gang zag, werd ik
toch wel ongerust en wilde graag het naadje van de kous
weten. Verleden jaar heeft de gemeente Leudal volgens
mij een kleine twintig nestkasten opgehangen met het
oog op een natuurlijke bestrijding van de processierups.
Ik heb geen zicht op de resultaten, maar de kasten van het
IVN in Overhaelen waren begin april amper bezet. Toen
we 15 april voor de eerste keer een serieuze ronde deden,
waren de kasten bezet en werd er vlijtig gezorgd om het
aanstormende broedseizoen tot een succes te maken. In
middels was ook bekend dat de processierups pas begin
juni t/m augustus actief wordt met alle gevolgen van dien.
De rupsen gaan zich dan verpoppen en zijn dan eigenlijk
niet meer gevaarlijk. Gezien de data hoop ik begrijpelij
kerwijs op een goede afloop.

Foto René Schreurs

worden!!. De zorgen waren niet zo maar iets. Voorbeelden
genoeg van nestkasten met dode jongen. Inmiddels waren
we met de monitoring begonnen en konden we na de eer
ste ronde vaststellen dat van de 25 kasten circa 80% bezet
was met broedende ouders en diverse eitjes.
De tweede ronde gebeurde op 28 april, waarbij we ca 100
jonge vogels telden. Er was toen nog geen sprake van ac
ties in de vorm van gif spuiten of anderszins tegen de
processierups. Op 9 en 18 mei was al een gedeelte van de
mezen uitgevlogen, maar ook wanneer de jongen buiten
de nestkast verblijven, worden ze toch nog ca 20 dagen
door de ouders gevoed. Al met al valt het hopelijk mee.
Maar zoals het spreekwoord zegt: beter hard geblazen dan
de mond verbrand.

Conclusie
Er bestond enige zorg over de jongen die al in groten ge
tale aanwezig waren na de tweede controle van de vijfen
twintig nestkasten in Overhaelen. We waren bang dat de
uitgekomen mezen zouden worden gevoed met de be
smette (xentari-)rupsen. Dit zou catastrofaal kunnen
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Baumfest/Bomenfestival
Door Joachim Goertz
"In 2021 organiseert IVN (vrijwilligers samen met de be
roepsorganisatie) van september tot en met november het
IVN Bomenfestival Limburg.”
Als cursist van de onlangs afgesloten natuurgidsenoplei
ding van IVN Midden-Limburg heb ik als stageopdracht
een bomenactiviteit in mijn woonplaats in Duitsland ge
organiseerd. Rekening houdend met de coronabeperkin
gen zijn wij met de activiteiten doorgegaan, zij het in
aangepaste vorm.
Op 30 april jl. hebben de kinderen van de Waldbärkin
dergarten,Venekoten een boomfeestdag gevierd, in het
bos vlak achter de grensovergang Swalmen.
Achttien kinderen in de leeftijd van 2 t/m 5 jaar hadden
zich met hun juf 3 maanden lang voorbereid middels
wandelingen, speurtochten, BIMBO (bijzonder intelligente
megamoeilijk bomenspel), excursies, foto’s, puzzels,
avondles met ouders, knutselen, verhalen luisteren en
zelf verhalen vertellen.

De 18 kinderen/speurneuzen hebben vele dagen doorge
bracht in hun leslokaal, het bos.
Plan en uitvoering
Aanvankelijk waren we van plan om de ouders, oma’s,
opa’s, broers, zussen en vriendjes uit te nodigen en de
speurneuzen als natuurgids te laten fungeren.
In verband met corona zijn de uitnodigingen vervallen,
maar de 3 maanden durende opleiding van 18 speurneu
zen tot mini-natuurgids is wel doorgegaan; en zij hebben
op vrijdag 30 april jl. gegidst.
Kennis van 10 tot 12 verschillenden boomsoorten was het
hoofddoel van de opleiding en in de opleidingsbrochure
werden de subdoelen waaronder “lievelingsplaats in/aan
de boom”, voelen, ruiken en (af)luisteren met behulp van
een stethoscoop opgenomen.
Op de website van de landelijke IVN ontdekten wij een
perfekte speelse invulling voor het boomfeest; een publi
catie van Marianne en Hub Bonten uit Simpelveld; TE
HUUR: rad van de natuur of het rad van de bomen!!!
Door middel van het draaien van het rad komt de mini-
gids uit op een boom waarover hij/zij dan vertelt; en als
het weer mag aan hun ouders, broertje, zusje, oma, opa.
Aan deze mooie, geslaagde maar toch zeer lange “werk
dag” van het boomfeest (vanaf 08:00 waren de kinderen
al aanwezig), kwam rond 14:30 een tevreden einde.
Onze dank aan allen die door hun bijdrage mee geholpen
hebben om een geslaagd evenement in het kader van het
“Bomenfestival” te organiseren.
Dit project werd mede mogelijk gemaakt door een finan
ciële bijdrage van de Euregio Rhein-Maas-Nord.

Lid worden?

Wilt u iemand anders lid maken of zelf lid worden van onze IVN-afdeling?
Dat kan! IVN Roermond e.o. is een actieve afdeling met ongeveer 280 leden. Onze opgeleide natuurgidsen orga
niseren excursies en wandelingen in de prachtige natuurgebieden om ons heen. Daarnaast geven we workshops
en cursussen over de natuur in het algemeen en specifiek over planten, insecten, vogels, het landschap, padden
stoelen en nog veel meer. De meeste van deze activiteiten zijn voor leden helemaal gratis! Zoekt u verdere ver
dieping? Neem dan deel aan één of meerdere van onze werkgroepen. Wij hebben bijvoorbeeld een actieve foto-,
vogel-, heide- en plantenwerkgroep. En voor volwassenen met een verstandelijke beperking hebben wij een
speciale groep, de Speurneuzen, die onder begeleiding elke maand een wandeling maakt.
Lidmaatschap kost u twee euro per maand. Naast de vele gratis activiteiten waaraan u deel kunt nemen, ont
vangt 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 of uw bekende van harte welkom!

IVN Roermond e.o.
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Jasper doet mee met knoflookpad-onderzoek...
Door Leo Koster
Een mededeling van Ton Lenders. “In verband met corona
doen we dit jaar geen beroep op jullie bij het opzetten van
de schermen en het ingraven van de genummerde em
mers. Dat wordt door werkploegen van het IKL en SBB
gedaan. Vandaag, 05-03-2021, de rasters afgerond en de
eerste controle gedaan. Als het goed is zijn ze op zaterdag
6 maart functioneel. Vanaf dan moeten dus weer de dage
lijkse controles worden uitgevoerd. Denk er vooral aan om
alle gevangen dieren aan de andere kant van het scherm
weer vrij te laten!”
Een duidelijk schema geeft aan bij welke vier poelen de
controle zal plaatsvinden.
De genummerde emmers zijn voorzien van letters; de A,
C, E en G zijn aan de buitenkant van het scherm geplaatst,
de B, D, F en H staan aan de binnenzijde van het scherm.
In elke emmer een stok zodat zoogdiertjes eruit kunnen
klimmen en in iedere emmer een polletje gras en grond
als schuilgelegenheid.
Op de wat regenachtige Bevrijdingsdag, 5 mei 2021, met
een temperatuur van 6°C en vrij harde wind, rijd ik samen
met Frank naar de eerste knoflookpaddenpoel. De onthef
fing achter de voorruit. Els en haar bijna 8-jarige klein
zoon Jasper staan al te wachten. Een zingende veldleeu
werik en geelgors. Jasper controleert de emmers erg goed,
schudt de polletjes gras goed uit want daarin kunnen zich
de amfibieën ophouden. In de A2 een mannetje en vrouw
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tje van de bastaardkikker. De bastaardkikker is een krui
sing van een meerkikker en de poelkikker. In de B3 een
vrouwtje van de pad. In de A7 een vrouwtje van de knof
lookpad van 6cm. Dit vrouwtje is vanaf 2018 jaarlijks twee
keer gevangen. Het “klok-klok”-geluid komt niet van de
knoflookpad maar van de telefoon van Els. De neus van
Jasper is goed ontwikkeld. Bij gevaar scheidt de knoflook
pad namelijk een stof uit die naar knoflook ruikt en Jasper
ruikt dat. De knoflookpad wordt weer in de emmer terug
gezet voor een mogelijke DNA-afname door Ton. Eind
maart 2021 een berichtje van Ton Lenders: “Ik heb beslo
ten weer DNA af te nemen om te kijken hoe het met de
inteelt staat in de Meinwegpopulatie. De uitzettingen zijn
immers allemaal afkomstig van enkele autochtone dieren.
Uiteraard van alle dieren een foto nemen."
Op 31-03-2021 worden twee knoflookpadden aangetrof
fen. Ton neemt hiervan DNA-monsters. Zijn werkwijze:
aan een wattenstaafje zit een plat, witkleurig uiteinde en
dat probeert Ton in de bek van de knoflookpad te krijgen,
wat niet zo eenvoudig is. Het wattenstaafje komt in een
plastic buisje. Het wattenstaafje wordt vervolgens afge
broken. In het buisje zit tevens een pilletje voor de voch
tigheid en het buisje wordt afgesloten met een dopje.
Ton: “De monsters gaan naar Nijmegen (bureau Natuur
balans). Overigens denk ik dat ik wel twee jaar moet ver
zamelen om voldoende DNA te krijgen van verschillende
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dieren.” Onlangs heeft Ton Lenders nog gemaild: “Ik
hoop toch nog van iets meer dieren het DNA te kunnen
afnemen.”

Foto inzending Groene Camera Trofee

In de A9 een adult (volwassen) groene kikker. De zang
van de grasmus, we zien een gierzwaluw en horen de
zwartkop. In de A11 enkele subadulte (onvolwassen) groe
ne kikkers en één driehoornmestkever met iets rood op de
geribbelde dekschilden. Een zingende boompieper.
De volgende knoflookpoel. In de diverse emmers subadul
te groene kikkers, één mannetje bastaardkikker, het
vrouwtje van de pad en een vrouwtje van de alpenwater
salamander. In deze poel al veel kikkervisjes. Naar het
volgende ven. De zang van de fitis.
Jasper is niet bang om vuil te worden, hij gaat op zijn buik
liggen en duikt bijna met zijn hoofd in een emmer. Hij is
ook totaal niet bang om een kikker of salamander vast te
houden. In de E2 een subadulte groene kikker en een
vrouwtje en mannetje van de bastaardkikker. Ik noteer de
zang van zwartkop en boompieper. In de E3 twee sub
adulte groene kikkers. Inmiddels is het droog geworden
en laat de zon zich zelfs zien.
In de E4 acht subadulte groene kikkers, twee vrouwtjes
van de bastaardkikker en een vrouwtje van de poelkikker.
In deze emmer zit de grootste vangst. De metatarsus
knobbel van de poelkikker is een uitstulping aan de ach
terzijde van de binnenste teen aan de achterpoot. Deze
graafknobbel is vrij groot en rond van vorm en symme
trisch. Een prachtig nestje van de Franse veldwesp met in
de 5-6 kantige, perkamentachtige raten zichtbare eitjes.
De koningin houdt de wacht bij het open nestje. In de met
de letter E gemerkte emmers groene kikkers, twee man
netjes van de alpenwatersalamander en een mannetje van
de bastaardkikker. De roep van de koekoek en dan is dat
altijd het mannetje.

knoflookpad met rode vlekjes op de huid. Dit vrouwtje
werd in 2020 voor het eerst hier gevangen. Van de knof
lookpadden worden foto’s genomen. Jasper trapt op een
stuifzwam, een wolk vol sporen is duidelijk te zien. In de
H7 zit een groot vrouwtje van de rugstreeppad met prach
tige ogen en horizontale pupil met een dunne, doch dui
delijke gelige lengtestreep over de rug. Deze pad wordt
door Frank van alle kanten gefotografeerd. In de G8 een
subadult groene kikker. Ik zie een stille raaf, onze groot
ste kraaiachtige, die even in de wei gaat zitten. Er lopen
hier soms grauwe ganzen met hun jongen en zo’n jong
versmaadt de raaf niet. Even later vliegt hij/zij verder en
maakt daarbij wel even een kort geluid. In de H10 een 3,8
cm subadult mannetje van de knoflookpad. Dit mannetje
werd op 1 april 2021 binnen het raster geplaatst. Bij het
nemen van goede foto’s van de knoflookpadden is het de
bedoeling dat de knoflookpad onder water blijft. Bij Frank
lukt dat niet, maar als Jasper het doet blijft de knoflook
pad even onder water. Langs de rand van de poel bloeien
de boterbloemen. Een zingende fitis. Gierzwaluwen vlie
gen over de wei en decimeren het aantal vliegjes/mugjes.
In de G11 zit een vrouwtje van de alpenwatersalamander.
De temperatuur is gestegen tot 11°C. De goedgeefse Els
deelt nog een krentenbol en een appel uit. Aan Ton wor
den de nummers van de emmers doorgegeven waarin we
knoflookpadden hebben aangetroffen, zodat hij alsnog
DNA kan afnemen. Mijn complimenten aan Jasper die het
ontzettend goed, maar ook met heel veel plezier gedaan
heeft. We hebben vanmorgen 56 amfibieën overgezet on
derverdeeld in; bastaardkikker, poelkikker, groene kikker,
alpenwatersalamander, pad, knoflookpad en rugstreep
pad.

De laatste poel. Twee grazende koniks moeten hier de ve
getatie enigszins in toom houden. In de G2 het mannetje
van de bastaardkikker. In G3, waarin geen stok zit, zit een
bosmuis gevangen. Hij/zij probeert al springend uit de
emmer te komen hetgeen niet lukt. Frank helpt hem/haar
een handje. We horen de fraaie zang van de boomleeuwe
rik. Jasper heeft ook oog voor het scherm. Als de stang
niet in het oog zit van het scherm wordt dat door hem
even gerepareerd. In G5 een subadult groene kikker. Een
buizerd vliegt over. Echtpaar kneu in een struikje en het
mannetje van de roodborsttapuit zoekt ook de top van een
struikje op. Vrij verse wroetsporen van het wilde zwijn in
deze ruige wei. In de G6 een vrouwtje van 5,8 cm van de
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En toen waren er nog 20
Door Sjoerd van der Schuit
Op 18 december 2019 zijn we met 30 cursisten gestart met
de huidige natuurgidsenopleiding. Maar al op 5 november
2018 was de eerste bijeenkomst om te kijken wie mee
wilde werken aan dit traject. Eén jaar voorbereiding, maar
toen was ook alles gereed. De docenten hadden een con
tract, de zalen waren geregeld, we hadden een mooi roos
ter wat we in een studiegids die dag op naam hebben uit
gereikt. Klaar! Alleen nog maar uitvoeren.
En toen kwam corona. Oeps, de fysieke lessen zowel bui
ten als binnen konden ineens niet meer. Ach dat is een
griepje; met een maandje of zo is dat over. We gaan de
binnenlessen zoomen en buiten…ja buiten stellen we even
uit. 11 maart was de laatste binnenles en pas 6 juni had
den we weer onze eerste buitenles.
Op dit punt hebben we de cursisten gevraagd of ze nog
wel verder wilden met de opleiding. Wij willen en kunnen
misschien wel, maar een ieder maakt toch een eigen af
weging in dit traject. Dat bleek ook, want 7 cursisten heb
ben toen de keuze gemaakt om af te haken. Sommigen
met pijn in het hart.
Vol goede moed het rooster aangepast en in augustus
weer van start gegaan. Voor de binnenlessen hebben we
nieuwe locaties geregeld waar we op 1,5 meter konden
zitten. En ook bij de buitenlessen was het afstand houden.
De trein liep weer. Maar eind van het jaar doken we met
Nederland in de tweede golf en was het weer zoomen ge
blazen. Docenten moesten hun lessen omgooien naar
zoom; lees maar hun les opnieuw voorbereiden en som
mige docenten konden hun lessen niet verzorgen.
Die gaten vulden we op met extra lessen over onderwer
pen waar de cursisten hun interesse voor hadden aange
geven. Een les Weer en Wolken bijvoorbeeld. De appgroep
stroomde vol met mooie foto’s over cirrus en cumulus.

Inmiddels zijn we aangekomen bij het laatste half jaar
van de opleiding. Die wordt gekenmerkt door de excursies
naar de onderzoeksgebieden. Daar hebben de cursisten
immers het afgelopen half jaar hun praktijk gedaan. Ze
kennen daar iedere boom en iedere vogel. Ze weten hoe
het gebied is ontstaan en kunnen dit duidelijk maken als
ze je naar hun landschap laten kijken. Hier hebben ze
naast de 50 dagdelen binnen- en buitenlessen minstens
net zoveel dagdelen rondgestruind en hebben ze de sa
menhang in de natuur leren ontdekken.
Maar ja, corona. Nou dat denk je maar. De creativiteit om
toch de excursies te organiseren binnen de geldende re
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Foto Truus van Gog

gels was ongelooflijk. Met z’n tweeën met een kaart, of
een IVN-routeapp, of een bewijzerde route, werden we
door hun onderzoeksgebied geleid. Alles werd uit de kast
gehaald om ons te laten genieten en hun gebied te laten
ervaren.
Op 19 juni krijgen twintig volwaardige natuurgidsen hun
diploma. Dik verdiend!
Maar we zijn er nog niet. Bij deze cursus hebben we afge
sproken dat we “op Belgische leest” de cursisten ook na
hun opleiding blijven begeleiden. Zo staan er in de tweede
helft van dit jaar nog drie excursies gepland. Duidelijk be
doeld om te genieten van een mooi natuurgebied, maar
ook om te horen hoe het hun vergaan is bij de afdelingen.
Zijn ze goed opgenomen? Doen ze al mee?
Voor de meeste afdelingen maak ik me daar geen zorgen
over. Nog voor de opleiding halverwege was, hadden al
enkele cursisten zitting genomen in het bestuur van een
afdeling, terwijl anderen al druk bezig waren met het op
zetten van een afdelingsblad of volwaardig meededen met
de inventarisatie van het een of ander. Met name bij IVN
Weert hebben veel cursisten meegeholpen bij de vele kin
deractiviteiten die afgelopen zomer werden georgani
seerd. Maar ook bij IVN Helden en Steilrand waren onze
cursisten actief. Een punt van kritiek wil ik hier nog wel
kwijt. Van de twintig cursisten komen er negen uit IVN
Roermond e.o.. Sommigen hebben zelf contact gelegd met
personen en werkgroepen en zo hun stage kunnen afron
den, anderen hebben buiten de IVN-afdeling gezocht naar
stageplaatsen. Maar de betrokkenheid bij IVN Roermond
e.o. is nog laag, te laag. Een schone taak voor het bestuur.
Wij van het kernteam blijven verbonden met iedere cur
sist en ook met de meesten die zijn afgevallen: deze groep
is het meer dan waard.
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Bomen en bevers langs de Maas in Midden-Limburg
Door Wilbert Dekker
Er zijn steeds meer conflicten tussen liefhebbers van
bomen en van bevers. Om de gesprekken van wat histo
risch perspectief te voorzien valt er over beide wat te ver
tellen.
Stadsweide
Vele eeuwen stonden er langs de Maas weinig of geen
bomen. Op de Tranchotkaart uit 1807-1820 is het kaal
langs de Maas. De Stadsweide was de weide waar inwo
ners van Roermond hun schapen en koeien konden laten
grazen. Vermoedelijk pas rond 1920 werden er Canadese
populieren geplant voor de houtproductie. Op de luchtfoto
van de in oktober 1944 gebombardeerde Maasbrug is een
ander patroon bomen te zien dan wat er nu staat. De Ca
nadese populieren in de Stadsweide waren voor de pro
ductie bedoeld en zouden na 40-50 jaar gekapt en afge
voerd worden, met name voor de lucifers- en klompenin
dustrie. Maar in 2006 heeft Roermond de Stadsweide aan
Staatsbosbeheer verkocht. De opbrengst is dankzij wet
houder Tilman Schreurs in een nieuwe reserve ‘Groen
Voor Groen’ gestopt, waaruit diverse mooie projecten be
taald zijn. SBB heeft de Canadese populieren in de Stads
weide niet meer gekapt omdat het hout niks meer ople
vert. In 2010 bij de grote storm op 14 juli, een week vóór
de Nawaka van scouting in dat terrein zijn er drie grote
bomen omgewaaid… Met de komst van de bevers blijkt
dat vooral de bomen langs de waterkant aangeknaagd
worden. Na de aanleg van de nevengeul voor de zalmen en
forellen die stroomopwaarts naar hun paaigebied willen,
hebben de bevers vanuit de nevengeul een nieuwe serie
bomen aangeknaagd. Bevers zijn waterdieren en gaan niet
ver vanaf het water. Alleen in de winter hebben de bevers
niet genoeg groen en gaan ze aan bomen knagen om
voedsel binnen te krijgen. Voor inwoners van Roermond
die vertrouwd zijn met de bomen is dat hartbrekend.

is zo overvloedig dat bevers daar goed werk doen om het
een beetje open te houden.
Bevers
In april 1993 is de eerste dode bever in de Willem Alexan
derhaven in Roermond aangetroffen. Deze kwam waar
schijnlijk via de Roer uit de Eifel, waar ten zuiden van
Aken rond 1985 bevers uit Polen en indirect uit de Russi
sche rivier Don waren uitgezet. In de Ardennen werden
rond 2000 ongeveer 100 bevers uit Beieren uitgezet. Roer
mond werd zo internationaal trefpunt voor bevers. De
herintroductie van bevers in 2002 in het Leudal was
waarschijnlijk helemaal niet nodig geweest, de bevers
hadden toch al hun weg gevonden. Wageningen Universi
ty and Research bracht in 2016 een rapport uit met als
ondertitel: “Kaders om te komen tot bevermanagement”.
Daarin stellen zij vast dat alle leefgebieden in Limburg
bezet zijn. Toen werd ook vastgesteld dat overplaatsing
van bevers naar andere gebieden in Nederland niet meer
mogelijk is. En afschieten komt alleen voor bijzondere ge
vallen in aanmerking. In Beieren leven nu naar schatting
18.000 bevers en worden er 1200 per jaar afgeschoten.
Zonering
In De Limburger deed Har Frencken, directeur van Lim
burgs Landschap het voorstel om per zone vast te stellen
wat het beleid zal zijn. In de Asseltse Plassen is de na
tuurlijke rol van de bever om de snelle groei van wilgen
en zwarte elzen te beperken. In Isabellegreend doen de
bevers ook nuttig werk.
Voor meer informatie:
zoek op “Status bever in Nederland" en "Alterra”.

Isabellegreend
De Oolderplas was de eerste grindwinning waar nage
dacht is over hoe de plas na beëindiging van de grindwin
ning heringericht kon worden. Dat leidde tot het opspui
ten van wat eilandjes aan de zuidkant van de plas met be
planting met bomen van de kuststrook. De rest van Isa
bellegreend was in gebruik als weide, maar zag na 1992
op meerdere plaatsen spontaan bosjes opgroeien. Toen ik
in 1995 na het hoogwater met de Milieugroep Roermond
daar een container met alle mogelijke rotzooi verzamelde
was het nog kaal. Aan de noordkant zijn traditioneel ook
nog veel Canadese populieren aangeplant.
Asseltse Plassen
Dit is de eerste grindwinning waar van het begin af aan
rond 1997 gestreefd is naar een voor de natuur zo gunstig
mogelijke inrichting. Mede dankzij de Milieu- en Heem
kundevereniging Swalmen. Zo werden er diverse ondiep
tes en eilanden aangelegd. Er werden geen bomen aange
plant: alles wat er groeit is spontaan opgekomen, zoals
zwarte elzen en wilgen. Toen in 2010 het laatste bagger
schip vertrok was het al redelijk begroeid. Deze begroeiing
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Herenboeren Roermond
Door Janne Opmeer
Drukdoende met het vinden van een geschikte locatie
voor een Herenboerderij
In een eerder Schrijvertje kon u lezen over het feit dat in
navolging van reeds bestaande Herenboerderijen in Ne
derland, onder meer in Boxtel en Weert, in Roermond een
aantal initiatiefnemers afgelopen jaar waren gestart om
ook in Roermond een Herenboerderij gerealiseerd te krij
gen. Ondertussen zijn een twaalftal kartrekkers, die deels
zitting hebben in het oprichtingsbestuur van de Heren
boerencoöperatie Roermond, hier druk mee bezig.

Herenboerderij
Een Herenboerderij is een kleinschalig, gemengd bedrijf,
opgericht door een coöperatie van consumenten die grip
willen krijgen op hun eigen eten. Ze vormen uit hun mid
den een bestuur en beslissen welke groenten en welke
fruitsoorten geproduceerd worden. Daarnaast is het de
bedoeling dat er kippen komen voor de eieren en een aan
tal varkens en koeien bedoeld voor een bescheiden vlees
productie, maar met name voor de productie van de be
nodigde organische mest. Daarmee is sprake van echte
kringlooplandbouw. Gezamenlijk nemen ze een boer in
loondienst die de dagelijkse leiding op de boerderij heeft
en op een duurzame en professionele wijze voedsel pro
duceert, exclusief voor de leden. De leden nemen weke
lijks, tegen betaling van een contributie waarvan de
hoogte door het bestuur wordt voorgesteld en vastgesteld
door de leden van de coöperatie, vers voedsel af van hun
eigen boerderij.
Wat is er nodig
Voor de opzet van een Herenboerderij zijn tussen de 200
en 250 deelnemende huishoudens nodig: ongeveer 500
personen inclusief kinderen. Dat zijn éénpersoons- en
tweepersoonshuishoudens en gezinnen. Mensen die ge
zond en eerlijk voedsel belangrijk vinden. Het doel van
Herenboeren is het bereikbaar maken van smaakvol, ge
zond, veilig, duurzaam en betaalbaar voedsel voor ieder
een. Voedsel dat in de eigen leefomgeving wordt ver
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bouwd. Op 8 maart 2021 is de coöperatie formeel opge
richt en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en
daarmee is de Coöperatieve vereniging Herenboeren
Roermond officieel van start gegaan. Momenteel wordt er
intensief overleg gevoerd over de 20 hectare grond die
nodig zijn voor de boerderij. Er wordt volop onderhandeld
over een locatie en daar zit behoorlijk schot in, maar er
zijn nog geen handtekeningen gezet. Om te starten met
de boerderij en de grond te gaan inrichten zijn, om te be
ginnen, 150 intentieverklaringen nodig. Op het moment
van schrijven (eind mei 2021) zijn er 87 huishoudens die
een intentieverklaring tot deelname hebben ondertekend.
Een flinke stap in de goede richting, maar nog wel wat
schreden verwijderd van het einddoel. Als tussenstap
geldt het bereiken van 175 intenties op 1 september
2021. Daarna moet de coöperatie doorgroeien tot 250
huishoudens. Zijn die bereikt, dan ontstaat een wachtlijst.
Herenboeren Roermond verwacht dat als de locatie van de
boerderij bekend is, dit een positief effect zal hebben op
het aantal deelnemers.

Meer weten?
Herenboeren Roermond organiseert regelmatig informa
tiebijeenkomsten. De afgelopen periode online, maar als
de versoepelingen van de coronamaatregelen doorzetten
weer live. Data worden aangekondigd via de website (htt
ps://roermond.herenboeren.nl/) en via nieuwsbrieven
waarvoor u zich vrijblijvend kunt aanmelden via de web
site of via e-mail: roermond@herenboeren.nl. Er zijn op
dit moment informatiebijeenkomsten gepland op 10 juni
en 29 juni om 20.00 uur bij Emmaus Perspectief in Hoeve
Genoenhof in Asselt. U dient zich hiervoor vooraf aan te
melden.
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Nazorg
Door Huug Stam
In Het Schrijvertje beschrijf ik regelmatig activiteiten van
de Milieugroep Roermond.
De titel heeft overigens geen betrekking op ons zorgsys
teem wat overbelast is door COVID-19-patiënten. Minder
ernstig, maar wel erg vervelend voert de titel terug op de
nazorg die nodig blijkt voor verschillende projecten van
de Milieugroep.
In het Roerdal wordt momenteel begraasd door galloways.
Vele jaren van overleg gingen daaraan vooraf. Het besluit
tot aanleg van veeroosters is genomen, maar door de hui
dige wethouder ingetrokken. Het wachten is op kansen
om alsnog te komen tot een geheel begrazingsgebied met
een jaarrondbegrazing door galloways.
Het ecoduct Vrijbuiter is inmiddels voorzien van obsta
kels, wat het recreatief verkeer ernstig bemoeilijkt. Helaas
blijkt dat de locatie van het ecoduct verkeerd is. Wij wezen
Rijkswaterstaat daarop en zij erkent dit. Een hoogspan
ningsleiding overspant namelijk het ecoduct kruiselings.
De vegetatie onder de hoogspanningsleiding wordt door
regelmatige kaalslag doelbewust kort gehouden. Dit geldt
dus ook voor een deel van het ecoduct en de directe om
geving daarvan. Dit heeft enerzijds tot gevolg dat de ve
getatie zich niet goed kan ontwikkelen en anderzijds dat
het ecoduct makkelijk betreden kan worden door onbe
voegden. Rijkswaterstaat zal bij aanleg van ecoducten in
de toekomst met dit aspect rekening houden. Op een brief
van de Milieugroep aan de gemeente voor aanvullende
maatregelen is nog geen reactie ontvangen.

nel regelmatig vrijgemaakt en uiteindelijk de Groene Bri
gade op de situatie geattendeerd. Regelmatig controleren
wij of de faunatunnel nog functioneert.
Naast de vermelde vormen van nazorg nemen wij proac
tief al dan niet legaal maatregelen om de natuur te verbe
teren. Uiteraard kan ik op deze plaats daar niet verder op
ingaan.
Op de site van Milieudefensie word ik als contactpersoon
vermeld. Dit heeft contacten van zeer uiteenlopende aard
tot gevolg. Onlangs meldde een ecologe zich als vrijwilli
ger. In haar toegezonden cv meldt ze onder meer dat ze
goed met deadlines om kan gaan.
Voor de Milieugroep is het meer relevant om over een
lange adem te beschikken.

Een belangrijke faunatunnel, door ons Yin Yang genoemd,
is met planken dichtgespijkerd. Wij hebben de faunatun

Faunatunnel tussen Roermond en Melick, foto Huug Stam

René Horsten, regio-coördinator IVN Bomenfestival
Zoals al eerder bericht organiseert IVN (vrijwilligers
samen met de beroepsorganisatie) dit jaar van september
tot en met november het IVN Bomenfestival Limburg.

teiten georganiseerd rondom het thema bomen.
IVN Roermond e.o. levert een mooie bijdrage met 5 activi
teiten. Ook partnerorganisaties, waaronder het Natuur
historisch Genootschap, participeren. De stichtingen Stu
diegroep Leudal en Groen Hart Leudal plannen een expo
sitie over bomen.
Jo Goertz, cursist van de onlangs afgesloten natuurgid
senopleiding van IVN Midden-Limburg, heeft in Duits
land al een fraaie jeugdactiviteit over bomen georgani
seerd.

Met dit festival willen we met verhalen over bomen men
sen laten ontdekken en beleven hoe bijzonder en hoe be
langrijk de natuur is; én men maakt kennis met IVN.
Alle IVN-afdelingen in Limburg doen mee en in totaal
worden, verspreid over heel Limburg, een 40-tal activi

Het hele programma van het bomenfestival kun je vinden
op de website www.ivn.nl/bomenfestival.
We volgen de corona-ontwikkelingen op de voet; hopelijk
kunnen we dit najaar weer onbevangen genieten van onze
natuurtochten.

IVN Roermond e.o.
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Vlinder van de eikenprocessierups. Foto René Schreurs

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

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

