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“Never doubt that a
small group of
thoughtful, committed
citizens can change
the world;
indeed,
it is the only thing
that ever has.”
MARGARET MEAD

“TWIJFEL ER NOOIT AAN DAT EEN KLEINE GROEP BEDACHTZAME,
TOEGEWIJDE BURGERS DE WERELD KAN VERANDEREN; INDERDAAD,
HET IS HET ENIGE DAT OOIT HEEFT BESTAAN.”
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Voorwoord

Beste IVN'ers
Het zijn niet de 10 plagen van Egypte die onze
planeet teisteren, maar wel andere, die niet
minder invloed hebben op mensen, dieren en
planten.
Wie nu nog ontkent dat ons klimaat verandert,
is blind en doof, of zwaar beïnvloed door fakenews. Hitte, stortbuien, overstromingen,
modderstromen, bosbranden, smelten van de
Antarctische ijskap moeten een mens toch aan
het denken zetten.
De samenvatting van het IPCC-klimaatrapport
windt er geen doekjes om: klimaatverandering
speelt over de hele wereld. De vernieuwde
boodschap in het rapport is duidelijk: alleen
als de uitstoot van broeikasgassen (met name
CO2) in de komende decennia fors daalt, kan
de opwarming beperkt blijven tot 2 graden,
zoals afgesproken in het Parijs-akkoord.
Elke regio in de wereld heeft inmiddels al te
maken
met
de
gevolgen
van
klimaatverandering, maar het lokale effect
verschilt natuurlijk enorm.
Niet alleen in landen waar het veel te warm
wordt, gaat men problemen krijgen, ook de
bewoonbaarheid
van
Nederland
zal
veranderen.
Moeten alle Nederlanders op het kleine stukje
van ons land gaan wonen dat nu boven de
zeespiegel ligt? Moeten misschien alle dorpen
in de buurt van rivieren en riviertjes verplaatst
worden?
Het is duidelijk dat er wat moet gebeuren. De
mens is de oorzaak van dit alles en zal dus
actie moeten ondernemen. Het zou natuurlijk
het beste zijn als overal op de wereld zo
gedacht en gedaan zou worden, maar helaas is
dat niet zo. Dat wil echter niet zeggen dat wij
dan ook maar niets doen. Nog altijd geldt:
verbeter de wereld en begin bij jezelf. Minder
verbruiken, minder kopen, duurzamer gaan
leven. Je eigen CO2 productie verminderen
door:

• je manier van vervoer aan te passen: minder vliegen, minder (benzine-)auto rijden
• minder vlees eten
• geen eten verspillen
• je energieverbruik verminderen: LED lampen, verwarming graadje lager zetten, de was
buiten drogen als het mooi weer is
• duurzaam winkelen: minder kleding kopen, duurzaam geproduceerde kleding
kopen, tweedehands producten kopen
• koop lokale producten van het seizoen: koop in de winter geen aardbeien, die per vliegtuig
aangevoerd moeten worden bijvoorbeeld.
• recycle en hergebruik.
Sommige dingen zullen best pijn doen, maar als zoveel mogelijk mensen meedoen, kunnen we
de pijn verdelen. Hopelijk zal dat ertoe leiden dat onze aarde straks ook nog bewoonbaar is voor
onze kleinkinderen.
met groet

Jack Savelberg

waarnemend voorzitter

Houtkachels
Bij de verbranding van hout in kachels, haarden
en vuurkorven komt een mengsel aan stoffen
vrij. De uitstoot kan sterk verschillen tussen
verschillende typen kachels, het gebruikte hout
en tussen gebruikers. Mensen kunnen binnenen buitenshuis met houtrook in aanraking
komen. Lokaal kan de luchtverontreiniging bij
windstil weer hoog oplopen.
In algemene zin is houtrook schadelijk voor de
gezondheid. Gezondheidseffecten hangen af
van de mate waarin wij met rook in aanraking
komen, onze fysieke gesteldheid en de
samenstelling van de rook. Daarnaast zijn er
ook mensen die aangeven geurhinder te
ondervinden van houtrook.
Mensen
met
bestaande
luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten,
ouderen en kinderen behoren tot de
gevoeligste groepen van de bevolking. Zij
kunnen meer en eerder klachten ontwikkelen
als zij met houtrook in aanraking komen. Deze
gezondheidseffecten zijn niet speciﬁek voor
houtrook
en
worden
ook
gevonden
bij
bijvoorbeeld luchtverontreiniging door
verkeer.
In houtrook zitten verschillende stoffen,
waaronder
ﬁjn
stof,
koolmonoxide,
verschillende vluchtige organische stoffen,
PAKs
Polycyclische
aromatische
koolwaterstoffen en roet. De uitstoot van ﬁjn
stof door houtstook is in Nederland bijna half
zo groot als die van wegverkeer. De ﬁjn stof
uitstoot van wegverkeer neemt af, terwijl de
uitstoot door houtrook toeneem
Naar aanleiding van opmerkingen van enkele
van onze leden hebben wij in het bestuur van
IVN Meerssen gesproken over eventueel
stoppen met de houtverkoop.
De conclusie was dat wij denken dat mensen
daardoor niet zullen stoppen met het branden
van houtkachels.

Men zal dus elders het hout kopen. Het kan zijn dat
dergelijk hout, in tegenstelling tot ons hout, van
mindere kwaliteit is of van onverantwoorde kap.
Wij hebben daarom besloten om voorlopig door te gaan
met de houtverkoop.
Met misschien nog wat mooie dagen in september en
daarna de donkere dagen van het najaar en de winter in
zicht, begrijpen wij best dat de barbecue wel eens wordt
aangestoken en de open haard of de houtkachel de
lange koude avonden gezellig maakt.
Daarom enkele tips om op een verantwoorde manier
hiervan te kunnen genieten.
• Stook niet teveel hout tegelijkertijd en stook alleen
gedroogd hout. Vochtig hout brandt niet goed en dat
geeft extra veel rook en ﬁjnstof.
• Gebruik nooit geverfd, behandeld of geïmpregneerd
hout (daarin zitten veel lijmstoffen). Bij verbranding
kunnen zeer schadelijke stoffen vrijkomen.
•Stook niet bij windstil of mistig weer: de rook blijft dan
hangen en kan plaatselijk veel luchtvervuiling
veroorzaken.
• Controleer of je goed stookt: een goed vuur heeft gele,
gelijkmatige vlammen. Oranje vlammen en donkere rook
geven aan dat de verbranding niet goed is (onvolledig).
Stook geen papier en karton. Het geeft veel rook en
vliegas.
• Gebruik haardhout uit duurzaam beheerde bossen. Let
op het FSC- of PEFC-keurmerk, alleen dat garandeert
dat het hout afkomstig is uit verantwoord beheerd bos.
• Laat je schoorsteen voor een goede verbranding jaarlijks
schoonmaken door een erkende schoorsteenveger.
• Zorg voor voldoende toevoer van zuurstof, zodat je op
hoge temperatuur stookt. Dit zorgt voor een schonere
verbranding.
• Haal de luchttoevoer voor de houtkachel van buiten als
je een woning hebt met mechanische ventilatie. Het
ventilatiesysteem en de kachel kunnen verstorend op
elkaar werken.
• Zorg voor goede ventilatie als de kachel brandt.

Oevreprijs

Geweldig mooi nieuws voor IVN.
IVN heeft de oeuvreprijs van het Prins
Bernhard Cultuurfonds 2021 gewonnen.
Een mooie erkenning dat IVN écht het
verschil maakt.
Volgens de jury die de prijs uitreikt heeft
IVN in coronatijd, waarin de natuur voor
veel mensen een belangrijke positie innam,
haar meerwaarde bewezen. Aan de prijs is
een bedrag verbonden van €150.000,- De
prijs zal op 16 november tijdens een
feestelijke ceremonie ofﬁcieel worden
uitgereikt. De adviescommissie Natuur van
het Cultuurfonds licht de keuze voor IVN
als volgt toe. ‘Als de afgelopen tijd iets
duidelijk is geworden, dan is het wel hoe
belangrijk natuur voor ons is. Want voor
veel mensen was een wandeling door het
bos of de duinen, langs het strand of door
de polder, het enige uitje dat er nog was.
Voor veel mensen biedt een groene
leefomgeving troost, rust, inspiratie en
gezondheid.
Uit
wetenschappelijk
onderzoek is gebleken dat mensen die ziek
zijn, sneller herstellen als ze regelmatig in
een groene omgeving zijn. IVN speelt
hierbij een enorm belangrijke rol. ’‘Een
grote eer en een terechte waardering voor
het werk van alle IVN’ers’, aldus directeur
Jelle de Jong. We zijn natuurlijk enorm
trots op deze bijzondere oeuvreprijs. Dit
sterkt ons in onze missie: jong en oud laten
beleven hoe leuk, gezond en belangrijk
natuur is!
IVN:
(instituut
voor
natuur-en
milieueducatie en duurzaamheid) is een
landelijke organisatie die zetelt in
Amsterdam met door heel het land ruim
160 afdelingen. In onze gemeente
Meerssen zijn er zelfs 2 afdelingen. IVN
Meerssen en IVN Ulestraten.

De plaatselijke activiteiten worden nu
weer voorzichtig opgepakt. Wilt u
weten wat we gaan doen kijk dan eens
op www.IVN.nl/afdeling. Ga dan naar
de provincie Limburg en klik Meerssen
en/of Ulestraten aan. U kunt er ook
alles vinden over de komende
activiteiten, hoe u lid kunt worden en
hoeveel het kost. We hopen u
binnenkort te ontmoeten bij een van
onze activiteiten. Daaraan kan iedereen
deel- nemen ook al bent u geen lid.
Wees welkom!

WORLD CLEANUP DAY 2021

WORLD CLEANUP DAY 2021
Op zaterdag 18 september is het weer zover:
World Cleanup Day 2021. Tijdens deze
wereldwijde opruimactie geven we samen
met ruim 180 landen de planeet een grote
schoonmaakbeurt. Ons doel? Het opruimen
van zoveel mogelijk zwerfafval! En vooral
ook het verkrijgen van waardevolle informatie
over het soort afval dat in het milieu ligt. Dat
inzicht is onmisbaar bij het vinden van
structurele oplossingen. Heb je een groep
deelnemers en locatie al in gedachten of sluit
je liever aan bij een bestaande actie? Meld je
nu aan voor World Cleanup Day Nederland!

MELD JE AAN!
Iedereen kan meedoen aan World Cleanup
Day. Op de aanmeldkaart zie je de
opruimacties die zijn aangemeld. Je kan je
aansluiten bij bestaande acties van
organisaties,
bedrijven,
verenigingen,
actiegroepen of mensen in jouw buurt of zelf
een opruimactie organiseren. Door je aan te
melden maak jij verschil voor een
duurzamere wereld. Ga nu naar de
aanmeldkaart, voer het adres of de postcode
in en kijk welke acties er plaatsvinden.

SAMEN MAKEN WE HET VERSCHIL
Elk jaar worden er op World Cleanup Day
gigantische hoeveelheden afval uit het milieu
gehaald. Vorig jaar is er in de 24 tijdzones
tussen Nieuw-Zeeland en Hawaii door 20
miljoen
vrijwilligers
opgeruimd.
Een
ongekend succes! De (plastic)vervuiling staat
wereldwijd hoog op de agenda en dat is
helaas nodig; de productie van plastic neemt
nog elk jaar toe en daarvan belandt een
aanzienlijk deel in onze rivieren en zeeën.

Deelname in Meerssen door
UITSPANNING DE NACHTEGAAL
Kijk op:
https://birdbrewery.com/opruimen/

VIND ALLE INFORMATIE OP

www.worldcleanupday.nl

ACTIVITEITEN

07 TOT EN MET 13 SEPTEMBER
VERSPILLINGSVRIJE WEEK
van 7 tot en met 13 september: Samen tegen
voedselverspilling. Kijk voor informatie en tips op:
www.samentegenvoedselverspilling.nl

ZONDAG 12 SEPTEMBER 14:00 UUR
3-GROEVEN WANDELING
Op zondagmiddag 12 september organiseert IVNMeerssen een excursie door drie groeven, bij Terblijt, Vilt
en Berg liggen deze drie groeven.
De Groeve Blom, een voormalige open mergelgroeve, nu
natuurgebied met mergelwanden. Dan de Meertensgroeve,
een voormalige zandgroeve, nu sfeervol stiltegebied. En als
derde Natuurpark Lange Akker, ook een van oorsprong
zandgroeve, die volgestort is met afval en later afgedekt
met grond waarop we nu een prachtig bloemenveld
aantreffen.
We vertrekken om 14.00 uur bij de kerk van Berg en
Terblijt, Monulphusplein.
(Vanwege corona carpoolen we niet vanaf Meerssen.)
We gaan ongeveer 2 uur genieten onder leiding van Wim
en Els Derks (wimelsdersk@hotmail.com 043 364 3740).
Deelname is gratis; iedereen is welkom, ook niet-leden.
Honden zijn niet toegestaan, denk aan stevig schoeisel.

Vertrekpunt: de kerk van Berg en Terblijt
Monulphusplein om 14:00 uur

ACTIVITEITEN

ZONDAG 19 SEPTEMBER OM 12:30 UUR
STERWANDELING MAASTRICHT
IVN Maastricht viert dit jaar haar 50-jarig jubileum en
organiseert zondag 19 september de Sterwandeling voor
de Regio Maas & Mergelland. Door Corona anders dan
we gewend zijn: we lopen nu aan de hand van een
routebeschrijving in groepen van max. 6 personen in
tijdslots.
De wandeling, met een leuke quiz, voert door de groeve
en langs de hellingen van de Sint-Pietersberg.
PROGRAMMA
12.30 uur ontvangst bij Châlet D’n Observant - Lage
Kanaaldijk 117, Maastricht van de eerste groep met koffie
en vlaai. De volgende groepen komen later aan.
Elke groep ontvangt het tijdslot via de secretaris van de
eigen afdeling.
13.00 uur de eerste groep vertrekt voor de wandeling.
De volgende groepen starten in de hun aangewezen
tijdslots.
16.30 uur rond deze tijd zullen alle groepen weer terug
zijn, dan gaan we de vragenformulieren controleren en
de winnaar(s) bekend maken onder het genot van
een drankje. Want IVN Maastricht jubileert én trakteert!
Aanmelden voor deze wandeling via de website:
https://www.ivn.nl/afdeling/meerssen/sterwandeling2021

25 SEPTEMBER
PLANTENWERKGROEP
Wandeling/ determineren.
Voor meer informatie neem contact op met Leo Voragen;
06 22 51 67 62

ZONDAG 02 OKTOBER 2021 OM 14:00 UUR
MIDDAGWANDELING LANGS DE WATERVALDERBEEK
En middagwandeling langs de Watervalderbeek, een van
de mooiste zijdalen van het Geuldal. Vroeger was de
Watervalderbeek een open riool, nu is het een schoon
riviertje dat in het centrum van Meerssen voor een deel
weer bovengronds is gehaald. Door de aanleg van
opvangbassins in het stroomgebied van de beek is er bij
zware regen minder kans op wateroverlast in het centrum
van Meerssen. In een steeds groter deel van de
bebouwing wordt het schone hemelwater via de beek
afgevoerd en niet meer via de riolering. Maar er moeten
nog meer maatregelen genomen worden door overheid
en burger. In de bebouwde kom van Meerssen, maar
vooral ook in het buitengebied is te zien hoe de beek
invloed heeft gehad op de vorming van het landschap. In
het buitengebied wordt de omgeving van de beek steeds
meer ecologisch beheerd. Diverse landschapselementen
maken het stroomgebied zeer aantrekkelijk voor mens en
natuur.
Vertrekpunt
Parkeerplaats station Meerssen
Stationstraat 45
MEERSSEN

ZONDAG 17 OKTOBER 2021 0M 9:30 UUR
HERFSTEXCURSIE OMGEVING STEIN - #2UURNATUUR
Struinen langs de Ur en de Maas
Op zondag 17 oktober 2021 gaan we genieten van de
herfst. Dat doen we dit keer langs de Ur en de Maas met
als startpunt het historische centrum van Urmond (Stein).
We gaan eerst terug in de tijd van de Bokkenrijders.
Daarna kijken we naar de hedendaagse waterwerken langs
de Maas, die afgelopen zomer flink tekeer is gegaan.
Tijdens onze tocht langs de Ur en de Maas speuren we
naar planten en dieren die de herfst voor ons in petto
heeft. Tussendoor genieten we van het landschap met
prachtige uitzichten op de Ur en de Maas.
Vertrekpunt: Oude Martinuskerk,
Grote Straat 26
6129CP Urmond

ZONDAG 15 NOVEMBER 2021 OM 19:30 UUR
THEMA-AVOND OVER INVASIEVE EXOTEN
Doordat de mensen over de hele wereld reizen, en er ook
handel gedreven wordt met verre landen, komen er steeds
meer exotische planten en dieren in ons land. Ofwel
doordat ze ongemerkt meeliften met goederen, zoals de
tijgermug, ofwel doordat ze willens en wetens "over de
heg" gegooid worden, als men ze niet meer in de tuin of
de vijver wil hebben.
Als deze dieren of planten hier goed kunnen aarden,
kunnen ze zich vaak ongebreideld vermenigvuldigen,
omdat ze hier geen natuurlijke vijanden hebben. Gevolg is
dat die mooie plant of dat grappige dier tot een plaag kan
uitgroeien en dat hierdoor onze inheemse flora en fauna
bedreigd wordt.
Wim en Els Derks geven ons een inkijkje in de gevaren van
deze zogenaamde invasieve exoten.
Locatie: Gemeenschapshuis De Stip
Pastoor Dominicus Hexstraat 10
6231 HG Meerssen

OPROEP
H O U J E VA N D E N A T U U R ?
H E B J E E E N B E E TJ E T I J D O V E R ?
VIND JE HET LEUK OM EEN ACTIVITEIT VOOR ANDERE MENSEN
TE ORGANISEREN OF TE BEGELEIDEN?
DAN IS IVN MEERSSEN NAAR JOU OP ZOEK?
I N F O R M A T I E O F A A N M E L D E N K U N J E B I J H E T S E C R E TA R I A A T:
I V N M E E R S S E N @ G M A I L .C O M
M O G E N W I J J O U W B I N N E N KO R T B E G R O E T E N ?

WEBSITE:

IVN.NL/AFDELING/MEERSSEN

FACEBOOK: IVNMEERSSEN

HANDIGE ADRESSEN

IVN MEERSSEN

INSTITUUT VOOR NATUUREDUCATIE EN DUURZAAMHEID
Secretariaat:
Klumpkestraat 11
6241 JC BUNDE
Tel:
06 54 94 35 90
mail:
ivnmeerssen@gmail.com
website: ivn.nl/afdeling/meerssen

het bestuur
Waarnemend voorzitter
Vice voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Ledenadministratie
Bestuurslid

Jack Savelberg
Edwin Smeets
Charlotte Neuhaus
Jack Savelberg
Jack Savelberg
Ria Tuijt

j.savelberg@home.nl
edwinzonnestraal@gmail.com
ivnmeerssen@gmail.com
j.savelberg@home.nl
tel: 043- 364 29 83
r_tuyt@hotmail.com

coördinatoren van de werkgroepen
wandelingen/excursies
plantenwerkgroep
padden overzetten
landschapsonderhoud
contactpersoon voor
gemeente, PR en
websitebeheer

Ria Tuijt
Leo Voragen
VACATURE
Fiel van den Bergh
Yvonne Brounts

tel: 06- 42 41 49 56
tel: 06- 22 51 67 62
tel: 043 - 36 44 271
tel: 06 - 14 40 18 79

Soorten lidmaatschap in 2021
A-lid
B-lid
C-lid
D-lid
Huisgenootlid

lid van de afd. Meerssen
A + De Natuurgids
B + landelijk lid
A + landelijk lid

€ 14,=
€ 31,=
€ 43,=
€ 26,=
€ 5,=

OPZEGGING van een lidmaatschap kan tot uiterlijk 1 december van enig jaar.

De volgende Nieuwsbrief verschijnt begin januari 2022. Copy kunt u inleveren
tot 15 december 2021 via ivnmeerssen@gmail.com

