Het Schrijvertje
IVN Roermond e.o.
Herfst 2021
Jaargang 31, nummer 4

Van de redactie
Door Frans Hendrikx namens het redactieteam
Je zou het van vreugde bijna met hoofdletters gaan schrij
ven: de middenpagina’s zijn weer gevuld met
activiteiten!
Corona heeft ons weinig ruimte gelaten maar eindelijk
kùnnen en mógen we weer meer doen om onze hobby en
doelstelling in activiteiten voor publiek te gieten. De acti
viteitenkalenders die traditiegetrouw op de middenpagi
na’s te vinden waren en die het laatste anderhalve jaar al
ternatief gevuld moesten worden, laten weer wandelin
gen, excursies, een lezing en de bijeenkomsten van diver
se werkgroepen zien. Fantastisch. Onze afdeling heeft ge
sudderd en is nu weer klaar om op te dienen.
De werkgroepen zijn een stille maar blijvende constante
gebleven om nu weer nieuwe plannen ten uitvoer te bren
gen. Het bestuur wordt aangevuld met twee bestuursleden
en de activiteitencommissie is iets in samenstelling ge
wijzigd. Bij dit laatste mag genoemd worden dat René
Horsten (onze oudgediende! ) hier ook weer een rol in
gaat vervullen.
De 18e zijn de nieuwe gidsen en de coördinatoren van de
werkgroepen bij elkaar geweest om plannen te bespreken.
Inmiddels beginnen aanvragen voor excursies ook weer
binnen te komen. Je zou zowaar ‘pfffff’ zeggen, ‘eindelijk
kunnen we aan de slag’.
Maar er is een addertje onder het gras en dat is natuurlijk

de ontwikkeling die het virus door gaat maken en welke
gevolgen dat zal hebben voor de volksgezondheid met de
daaraan gekoppelde maatregelen door de overheid. Bij het
schrijven van deze tekst is een update van de minister
president en de minister van volksgezondheid net bekend
gemaakt en is de verwachting dat het slechten van de
hobbels om met meerdere mensen bij elkaar te komen,
uitgekomen. Laten we hopen dat we niet wéér in zo'n golf
van besmettingen terecht komen.
Deze uitgave laat zien dat onze afdeling met gerechte rug
door de voorlopig corona-crisis is gekomen. Het laat zien
welke kracht er aanwezig is om onze liefde voor de natuur
en de vrij te besteden ruimte te vertalen in daden en
voorlichting. Laat dat een ‘hart onder de riem’ zijn.
En u weet het hè! De diversiteit aan artikeltjes laten Het
Schrijvertje aantrekkelijk zijn. Daar kunt u aan meewer
ken door ervaringen en ideeën te delen. Schroom niet om
contact met ons op te nemen: hetschrijvertje@ivnroer
mond.nl
De redactie wens u een gezonde en actieve herfst toe.
In verband met de kerstdrukte bij de uitgeverij en post.nl willen
wij u verzoeken om kopij uiterlijk 18 november bij ons in te le
veren om zo het blad tijdig vóór de feestdagen bij de leden
in de bus te kunnen krijgen.

Een cursus aanbieden
Heel leuk als je als IVN'er een cursus aan wilt bieden. Je mag zelf een cursus en cursusmateriaal ontwikkelen.
Dan kun je bij het IVN Cursushuis terecht voor advies en training.
Zelf een cursus ontwikkelen. Er zijn handleidingen via Ons IVN beschikbaar voor hoe je een echte IVN-cursus
ontwikkelt, organiseert en geeft. Op dezelfde pagina staan ook sjablonen en materiaal dat inspiratie biedt bij de
ontwikkeling. Ook vind je er kant en klare certificaten om aan je deelnemers te geven.
Een cursus geven met (aangepast) kant en klaar cursusmateriaal.
De materialen zijn bedoeld om te ondersteunen en te ontzorgen. Je mag ze zelf aanpassen naar jouw smaak.
Compacte informatie over het huidige aanbod staat hieronder. Alle materialen zoals handleidingen en power
points staan op Ons IVN in de materialenbibliotheek met natuurcursussen of met gidsencursussen. Heb je daar
nog vragen over, mail hen op cursushuis@ivn.nl.

Van de bestuurstafel

Bestuur IVN Roermond e.o.

Door Peter Kessing
De afgelopen periode heeft zich gekenmerkt door vele
veranderingen. Dit geldt vooral voor de bestuurssamen
stelling. Na het afscheid van Hubertine Broekmans als se
cretaris heeft het bestuur versterking gekregen van twee
interim-bestuurders. Het zijn Pieter Fritz en Rob van
Vugt. Verderop in Het Schrijvertje stellen zij zichzelf voor.

Voorzitter

Peter Kessing
voorzitter@ivnroermond.nl

Secretaris

Rob van Vugt
secretariaat@ivnroermond.nl

Penningmeester

Yves Monod de Froideville
penningmeester@ivnroermond.nl

Ook is er een nieuwe programmacommissie die gevormd
wordt door Paul Monod de Froideville (coördinator), René
Horsten, Ruud Snijders en namens het bestuur: Peter
Kessing. Zij zullen ook verdere invulling geven aan het
resterende programma jaar 2021 en zorgen voor het pro
gramma in 2022.
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Bestuurslid Astrid Janissen
astrid.janissen@ivnroermond.nl
Bestuurslid Pieter Fritz
pieter.fritz@ivnroermond.nl

Email: bestuur@ivnroermond.nl
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Van de voorzitter

Onlangs is het besluit genomen en geëffectueerd om te komen tot één IVN,
waarbij de Vereniging IVN en de Stichting IVN samengevoegd worden tot één
vereniging IVN. Wat is hieraan voorafgegaan? In 1960 wordt de ‘Bond van
Natuurbeschermingswachten’ omgevormd tot het ‘Instituut voor
Natuurbeschermingseducatie’. Daarmee was de geboorte van IVN een feit.
Vanaf 1999 wordt de structurele steun vanuit het Rijk afgebouwd. De
beroepsorganisatie gaat op zoek naar ‘projectsubsidies’ en er ontstaan
financiële problemen. Naarmate de financiële resultaten van de
beroepsorganisatie verslechteren, komt ook de relatie met de vrijwilligers
verder onder druk te staan. Per 1 januari 2004 wordt de vereniging IVN
opgesplitst in een vereniging (vrijwilligers) en een stichting
(beroepskrachten).
Sinds de splitsing heeft de beroepsorganisatie een positieve ontwikkeling
doorgemaakt. De financiën zijn op orde gebracht, de continuïteitsreserve van
de stichting is gegroeid tot ruim € 2 miljoen. Door succesvolle campagnes en
programma’s neemt de naamsbekendheid toe. Hierdoor komt men tot de
conclusie dat de situatie met een separate vereniging en een stichting, die
werken aan dezelfde doelstellingen onder dezelfde merknaam, moet worden
opgeheven om terug te keren naar één vereniging. Door stichting en
vereniging samen te voegen, ontstaat een eenvoudigere en efficiëntere
aansturing. Het Landelijk Bestuur en de Raad van Toezicht worden
samengevoegd waardoor het besluitvormingsproces wordt vereenvoudigd. De
Landelijke Raad wordt dan weer echt het hoogste orgaan binnen IVN, met ook
zeggenschap over de activiteiten van de beroepskrachten. Onze structuur
wordt zo begrijpelijker voor onze eigen leden en voor de buitenwereld.
De autonomie van de afdelingen wordt niet aangetast. Dit betekent dat
afdelingen zelfstandig zijn en blijven. Ze behouden de rechten en plichten
zoals die nu vastgelegd zijn in hoofdstuk 3 van de statuten van de vereniging
IVN.
Een belangrijk doel van de samenvoeging is om als IVN onze missie beter en
effectiever te realiseren. Daarbij is een betere samenwerking tussen
beroepskrachten en vrijwilligers essentieel.
Dit is een korte samenvatting over de totstandkoming en het nut om te komen
tot één IVN.
Verdere informatie kan gevonden worden op Ons IVN.
Foto: oranje bekerzwam, inzending Groene Camera Trofee 2017
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Duurzaamheidscentrum in Roermond
Door Janne Opmeer
Voortgang
In het zomerschrijvertje berichtte ik eerder over de ont
wikkelingen rond de mogelijke realisatie van een Duur
zaamheidscentrum in Roermond. Hierbij een update over
de stand van zaken.
De afgelopen maanden hebben een aantal professionals
op het gebied van duurzaamheid uit Roermond e.o. als
kwartiermakers gewerkt aan een plan van aanpak om een
duurzaamheidscentrum te realiseren. Dit gebeurt in op
dracht van de gemeente Roermond.
In de maanden mei en juni hebben de kwartiermakers
met allerlei partijen, waaronder IVN Roermond, gesprek
ken gevoerd over hoe een duurzaamheidscentrum in
Roermond vorm zou kunnen krijgen, welke partijen daar
bij een rol zouden kunnen spelen en hoe zo’n centrum fi
nancieel zou kunnen draaien. Dat laatste is een flinke uit
daging, vooral omdat de gemeente in haar opdrachtverle
ning aangaf dat haar financiële bijdrage vooralsnog be
perkt zal zijn en omdat er structureel geld nodig is voor
een coördinator.
Veel partijen reageren enthousiast op het initiatief om een
duurzaamheidscentrum te realiseren. Dat geldt ook voor
de vertegenwoordigers van IVN Roermond, die graag in
Roermond een vaste plek willen hebben voor hun binnen
activiteiten (uit het jaarprogramma) en waar bestuur en
werkgroepen kunnen vergaderen.

Locatie gevonden op voormalig Philipsterrein
Ook is een zoektocht ondernomen naar mogelijke locaties
voor een dergelijk centrum. De locatie waar de kwartier
makers na deze zoektocht hun oog hebben laten vallen,
zijn een aantal ruimtes op het voormalig Philipsterrein
aan de Bredeweg, dat nu onder de naam “Weerstand” fu
rore maakt en op dit moment wordt ontwikkeld door Be
rend Matzinger in samenwerking met REEL BV, Arcadis
en de gemeente Roermond.
Hoe verder
In de periode na de zomervakantie wordt door de kwar
tiermakers gewerkt aan het opstellen van een “Plan van
aanpak Duurzaamheidscentrum Roermond” met sluiten
de begroting, dat in oktober aan opdrachtgever gemeente
Roermond wordt gepresenteerd. Hierbij wordt uitgegaan
van een groeimodel. Hopelijk zijn veel partijen (waaron
der bedrijven uit Roermond e.o.) bereid om een duit in het
zakje te doen. Een bijdrage kan ook worden gedaan in
(vrijwilligers)uren. Dat laatste is een spoor dat nader on
derzocht zal moeten worden met o.a. IVN Roermond e.o.
In het eerstvolgende winternummer van Het Schrijvertje
bericht ik over de verdere ontwikkelingen. Natuurlijk
hoop ik dan te melden dat het duurzaamheidscentrum
van start gaat.
Wil je meer weten? Neem dan even contact met mij
op: janne.opmeer@hetnet.nl

De naam 'Weerstand Roermond' is een woordspeling op het gegeven dat op het terrein niet alleen de kastenfabriek van
Philips was gevestigd maar ook de weerstandenfabriek. Een weerstand is een component die elektrische weerstand heeft.
De redactie.
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De gevolgen van de Meinwegbrand in 2020
de eerste onderzoeksresultaten
Door Frank Heinen
De Meinweg werd in het voorjaar van 2020 getroffen door een heftige brand die in totaal 200 hectare bos en heide in de
as legde. Het was iets meer dan een eeuw geleden (1919) dat een brand van zo’n omvang woedde in het gebied. Diverse
natuuronderzoekers hebben inmiddels in kaart trachten te brengen wat het effect van de natuurbrand is geweest op
een aantal prominente soorten en soortgroepen die thuis zijn in het Meinweggebied. In dit artikel presenteren we een
bescheiden bloemlezing uit die gegevens. Het gros van de informatie is afkomstig uit het speciale themanummer ‘De
brand op de Meinweg in 2020’ van het Natuurhistorisch Maandblad, aangevuld met veldwaarnemingen van de auteur en
collega-onderzoekers.
De reptielen
De Meinweg is een belangrijk leefgebied voor vijf van Ne
derlands zeven inheemse reptielen: de adder, gladde
slang, hazelworm (geen worm of slang, maar een pootlo
ze hagedis), zandhagedis en levendbarende hagedis. Om
een beeld te krijgen van de schade onder de hagedissen,
zijn veel van de verbrande stukken in 2020 structureel
nagelopen op de aan- of afwezigheid van deze reptielen.
De zandhagedis werd nog geregeld waargenomen op on
verbrande stukken langs de verschroeide terreindelen,
maar soms ook midden op de verbrande vlakten, meestal
deels verscholen in muizen- of konijnenholen. De levend
barende hagedis werd slechts sporadisch gezien aan de
randen en helemaal niet waargenomen in de verbrande
gebiedsdelen.

leden (wat ook blijkt uit de vondst van enkele slachtof
fers), maar zal het verbrande gebied in de nabije toekomst
weer relatief makkelijk opnieuw kunnen koloniseren van

De conclusie die herpetoloog en langjarig Meinwegonder
zoeker Ton Lenders in het Natuurhistorisch
Maandblad trekt? De zandhagedis heeft wel verliezen ge
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uit grotendeels onaangetaste kerngebieden als het Bos
beekdal, de Rolvennen en de Slenk. De levendbarende ha
gedis kwam voor de brand al weinig meer voor in de afge
brande gebiedsdelen en lijkt zich in de toekomst alleen
nog maar te kunnen handhaven in de vochtigere en meer
geschikte delen van de Meinweg.
Wat betreft de adder en gladde slang is het lastig om al
feitelijke uitspraken te doen over de gevolgen van de
brand. In 2020 werden vooral in de nog intacte gebieds
delen in de buurt van de brandvlaktes nog redelijk wat
adders gevonden in de late zomer en het najaar. In 2021
staan de waarnemingen van adders en gladde slangen
echter op een historisch laag niveau. Het blijft echter de
vraag of dit alleen toe te schrijven is aan de brand. Het
waarnemerseffect (relatief weinig dagen met geschikt in
ventarisatieweer), een mogelijke migratie van slangen
naar andere gebiedsdelen en de algehele verdroging van
de Meinweg spelen zeker in het geval van de adder ook
een rol. Vanaf eind augustus-begin september lijkt het
aantal vondsten in met name het Bosbeekdal en de Slenk
weer iets aan te trekken, met als hoogtepunt een waarne
ming van Peter Keijsers. Hij observeerde op 31 augustus
hoe een vrouwelijke adder tussen het hoge gras haar jon
gen ter wereld bracht.
Hoewel de brand vrijwel zeker behoorlijk wat hazelwor
men het leven heeft gekost, heeft dit vermoedelijk weinig
gevolgen op populatieniveau. De hazelworm komt over de
gehele Meinweg in behoorlijke aantallen voor en is ook
goed vertegenwoordigd in veel gebieden die ontsnapt zijn
aan de vlammen. Platenonderzoek en waarnemingen van
vrij liggende dieren laten zien dat de hazelworm anno
2021 nog goed vertegenwoordigd is in veel Meinwegbio
topen.
Zespotige winnaars
Er zijn ook soorten die garen spinnen bij een ingrijpende
gebeurtenis als de Meinwegbrand van 2020. Dit zijn voor
al dieren die baat hebben bij open landschappen met een
beperkte pioniersvegetatie. In dat opzicht is de brand
goed nieuws voor warmteminnende soorten als de zeld
zame veldkrekel, die kort na de brand al in groten getale
duidelijk hoorbaar was op de verschroeide terreindelen,
en de blauwvleugelsprinkhaan. Na de brand is die laatste
verspreid over de hele Herkenbosserheide waargenomen,

wat erop lijkt te duiden dat de soort zich vanuit de brand
vlakte of vanuit de randen daarvan over een groter gebied
heeft verspreid.
Ook verschillende boktorren, een soortgroep die veelal af
hankelijk is van dood hout en minder vitale bomen, profi
teerden van de brand. Zo is de gele wespenboktor, een ui
terst zeldzame soort, na de brand veelvuldig waargeno
men op een groot deel van de brandvlaktes. 94 procent
van de dieren zat op door de brand aangetaste bomen.
Naast de gele wespenboktor zijn ook soorten als de wor
telboktor, bruine grootoogboktor, eikenwespenboktor,
dwarsvlekwespenboktor, grijze wespenboktor en twijgen
boktor veelvuldig waargenomen op door de brand aange
taste bomen.

Heikikker en bruine kikker
De heikikker en bruine kikker zaten waarschijnlijk al in
zwaar weer door de lange droogteperioden in 2018 en
2019 en hebben er dankzij de brand een nieuwe uitdaging
bijgekregen. De rechtstreekse mortaliteit ten gevolge van
de brand is lastig te meten. Van geen van beide soorten
zijn verbrande kadavers gevonden. Heikikkers verblijven
overdag veelal onder de grond of diep in de strooisellaag,
waardoor veel dieren wellicht aan het vuur zijn ontsnapt.
De bruine kikker houdt zich op land niet zo vaak in de
heide op, maar meer in de aangrenzende vochtige bioto
pen in het Bosbeekdal of de Slenk.
Het belangrijkste gevolg van de brand voor de heikikker
en bruine kikker is dat met name rond de Rolvennen een
groot deel van de landbiotoop nog jarenlang ongeschikt
zal blijven voor de dieren. Waar je normaal in het vroege
voorjaar rond de Rolvennen de bulderende roep van brui
ne kikkers al vanaf honderden meters kunt horen, bleef
het dit jaar grotendeels stil. Er zijn wel wat naar het water
trekkende dieren en eiklompen gevonden, maar de aan
tallen bleven ver achter bij de gebruikelijke cijfers. Ook de
heikikker is dit jaar slechts sporadisch waargenomen rond
de Rolvennen. Zeker voor de heikikker kan het verlies van
een flinke portie landhabitat ernstige gevolgen hebben,
aangezien de Meinwegpopulatie vooral steunt op twee
subpopulaties rond de Rolvennen en in de Slenk.
De foto's bij dit artikel zijn van de auteur.
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Zwerfafval veroorzaakt veel dierenleed
Door Marieke van den Ende
We weten allemaal, dat met name plastic en blikafval in
de natuur een hoop dierenleed veroorzaakt.
Je ziet de beelden zo voor je: een grote zeeschildpad in een
vissersnet, een zeehond met een grote plastic band om
zijn hals of de bekende mondkapjesmeeuw. Deze laatste is
te zien als bezienswaardigheid in museum Naturalis.
Ook egels steken overal hun nieuwsgierige en zeer goed
ruikende neusjes in. Door hun stekels kunnen zij vaak
niet meer terug uit het lekker ruikende object.
Dit overkwam ook het egeltje dat misschien wel op haar
eerste foerageertocht mee was met haar moeder.
Daar kwam een melding over een klein egeltje die vastzit
in een plastic draagbandje van een sixpack blikjes.
Dan komt het wel erg dichtbij, wat voor ellende wij met
elkaar achteloos veroorzaken.
Het arme diertje, 85 gram en amper 10 cm groot, had een
plek waar ze vandaan kwam.
Dit egeltje heeft geluk gehad maar hoeveel dieren zullen
een wrede dood sterven doordat mensen achteloos afval
weggooien.
Een mooie ontwikkeling is dat ik steeds meer mensen te
genkom die met grijpstok en zak een stuk wandelen en zo
een bijdrage leveren aan een schonere en veiligere wereld
voor dier en mens.
Ook alle activiteiten zoals de Maascleanup en andere ge
zamenlijke schoonmaakacties, waar veel vrijwilligers zich
voor inzetten, zijn een stapje in de goede richting.
Maar het zou nog beter zijn als er geen vuil meer in de
natuur terechtkomt. Er is dus nog veel werk voor ons
allen.
De foto's bij dit artikel zijn van de auteur.
grote diepe snee van haar ene zij via het buikje naar de
andere kant tot bij haar halsje.
De randen van de wond zaten vol met vliegeneitjes.
Deze levensbedreigende situatie was ontstaan doordat het
diertje was gaan groeien terwijl zij met het plastic rond
het lijfje liep.
Het plastic zat diep in haar lijfje gesneden.
Gelukkig werd ze net op tijd door een mevrouw gevonden,
die haar bij een vrijwilliger van Egelopvang Stein heeft
gebracht. Daar krijgt ze twee keer per dag wondbehande
ling en medicatie.
Juulke, zoals het egeltje heet, is een pittig diertje: haar
wond geneest snel en ze drinkt gretig.
Zij zal over een aantal weken, wanneer ze groot genoeg is
en de wond genezen, eerst in een gesloten tuin verder
groeien en daarna weer teruggebracht worden naar de
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Opruimactie door WEPA
Ingezonden door WEPA
In juli hebben zo'n 300 WEPA-medewerkers deelgenomen
aan een clean-up actie, een gemeenschappelijk initiatief
van de WEPA groep en de WEPA Stiftung naar aanleiding
van de World Nature Conservation Day op 28 juli. Op in
totaal 13 Europese vestigingen van de WEPA groep lever
den de medewerkers een bijdrage aan de natuurbescher
ming door samen met name bossen en oevers in de om
geving van de WEPA-fabrieken te bevrijden van zwerfvuil
en afval. De actie vond plaats in de Duitse vestigingen
Düsseldorf, Giershagen, Leuna, Mainz en Müschede, de
Poolse vestiging Piechowice, de Frans vestigingen Châ
teau-Thierry, Troyes en Rijsel, de Britse vestigingen Bol
ton en Bridgend, de Italiaanse vestiging Cassino en de
Nederlandse vestiging Swalmen. De Duitse vestiging
Kriebstein zal de actie later uitvoeren.
“Duurzaamheid speelt niet alleen voor de WEPA groep als
bedrijf een grote rol. De inzet van de medewerkers toont
aan dat zij het thema ook persoonlijk zeer serieus nemen.
Wij zijn enthousiast over de inzet van de vele collega’s in
heel Europa en we zijn blij dat wij een kader hebben kun
nen bieden voor deze inzet”, legt Sarah Dohmen, duur

Foto aangeleverd door WEPA

zaamheidsmanager bij WEPA uit. “Met deze opruimactie
willen we bewust maken hoe belangrijk het is om afval op
de juiste manier af te voeren en onze omgeving schoon te
houden. Ook in de toekomst willen we graag opruimacties
organiseren.” (WEPA is één van de sponsors van dit blad,
de redactie)

Mijmeringen
Mijmeringen van een IVN'er tijdens een driedaagse
fietstocht naar Brabant
Door Fons van den Broek
Een van mijn kleinzonen kwam een paar jaren geleden op
de fiets naar Roermond. Toen dacht opa, dat kan ik ook.
Wij hebben nu elektrische fietsen en telefoons waar je de
route via knooppunten kunt intoetsen.
Een dochter woont in Lage Mierde en de ander in Rijen.
Op vrijdagmorgen vertrok ik richting Lage Mierde, een
tocht van 90 km. Zaterdag naar Rijen 40 km en dan weer
terug naar Roermond 120 km. Met de omleidingen werd
het toch 290 km.
Op 4 juni vertrok ik en de tocht leidde via mooie fietspa
den en autoluwe wegen door buitengebieden maar ook
door natuurgebieden.
In zo’n natuurgebied hoorde ik, tijdens het eten van een
boterhammetje, de koekoek en de nachtegaal. Ik kon mijn
geluk niet op. Ook hoorde ik weer eens de fitis. Toen
schoot het door mijn hoofd: vroeger hoorde ik die toch
overal en veel meer. Ik zag ook minder zwaluwen. Ja

vroeger zag ik toch veel meer verschillende soorten vogels
dan nu.
Verder fietsend zag ik grote groene grasvelden. Wat was
ik daar jaloers op. Was mijn grasveldje thuis maar zo
mooi groen. Wat zou ik dan trots zijn. Daar staan allerlei
kruiden die ik liever niet zie. Ook was men aan het hooien
en ik rook wel het vers gesneden gras, maar niet meer die
heerlijke geur van vroeger. Zou dat komen omdat er geen
kruiden in het gras zaten dacht ik? De koeien, waar waren
die? Vroeger hadden koeien toch horens en daar hing al
tijd een touw om. Hazen en fazanten in geen velden of
wegen te bekennen. Kort geleden liep er wel een haas
door onze groene wijk. Zal die net als de das ook de be
woonde wereld opzoeken?
De aardappelvelden, wat waren die groot en schoon. Tus
sen de rijen groeide niets. Wie moet die allemaal opeten?
Vroeger gingen wij aardappelen rapen bij de boer, maar
nu doet een bedrijf dat voor hem.
Uitgestrekte korenvelden en als het een beetje waait gaat
er zo’n golf over die aren. Dat vind ik altijd een mooi ge
zicht. Er was geen enkele klaproos of mooie korenbloem
te bekennen. Wel zag je de sporen van de tractor.
Gelukkig was ik zo vroeg in het jaar dat de maisvelden
nog niet hoog waren.
Wij hebben nu elektrische fietsen en telefoons die ons de
weg wijzen, maar in dat buitengebied zag je vroeger toch
hazen, konijnen, fazanten, zwaluwen en nog veel meer.
Toen was de natuur veel rijker dan nu. Dat weet ik zeker.
Wat kunnen wij hieraan doen, dacht ik. De enige oplos
sing die ik kon bedenken was samen met de boeren gaan wij
de natuur en Nederland nog mooier maken.
De natuur herstelt snel en ik hoop dat ik dit nog mag
meemaken.
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Spaanse vlag
Door Leo Koster
Op dinsdag 3 augustus 2021 zag ik rond 20.00 uur in Her
ten tegen een witte muur en in het zonnetje een vlinder
zitten. Deze donkere vlinder stak prachtig af tegen het
wit. Ik zei direct: "Dat is de Spaanse vlag (Euplagia
quadripunctaria), een prachtige en vrij zeldzame vlinder."
Een warmteminnende soort ook. In de zwarte voorvleu
gels is een roomkleurig strepenpatroon zichtbaar. De hel
derroodkleurige achtervleugels zijn voorzien van zwarte
vlekken/punten. De vlinder zat in rust tegen de witte
muur. De voorvleugels worden dan meestal v-vormig
naar achteren gevouwen, waardoor het rode achterlijf niet
zichtbaar is. De vleugelspanwijdte bedraagt 6-7 cm. Op
het ovaalvormige, ranke lijfje zijn zwarte stippen zicht
baar. Door het warmer worden wordt de soort vaker
waargenomen, doch de kern in Nederland ligt in het zui
delijke deel van de provincie Limburg. Ze leven ongeveer 2
maanden, van begin juli tot eind augustus.
Deze vlinder heb ik in mijn leven slechts af en toe gezien.
Op 29 juli 2017 heb ik in Maastricht een bezoek gebracht
aan zowel de Hoge als de Lage Fronten. In beide gebieden
heb ik toen deze zeldzame dagactieve nachtvlinder van
dichtbij mogen bewonderen en tevens respectievelijk 40
en 9 muurhagedissen geteld.
Spaanse vlag, foto Corrie Koster

De vlinder houdt van vochtige, warme, zonnige en be
schutte hellingen, parklandschappen en halfopen, krui
denrijke bosranden met veel nectarbronnen. Een dergelijk
plekje zou de omgeving van de oude Roermeander nabij
kasteelpark Hattem kunnen zijn. Dit is in de directe om
geving van de vindplaats, de ruige wei waarin rode geu
zen grazen en waar het giftige jacobskruiskruid over
heerst. De dieprode kleur van deze mooie runderen steekt
prachtig af tegen het geel van het jacobskruiskruid. Deze
wei zou gefaseerd gemaaid moeten worden en het maaisel
afgevoerd worden, doch het probleem is 'waarheen met
het maaisel'.
De vlinderpiek ligt tussen 30 juli en 20 augustus.
De Spaanse vlag overwintert als rups. De donkerbruine
rups wordt 5 cm lang, het lichaam is bekleed met korte,
geelachtige-, bruine of grijsachtige haarborstels die op
oranjebruine wratten staan ingeplant. Over de rug is een
brede, gebroken en oranjegele middenband zichtbaar en
op de flanken een gebroken geelachtige, witte lengte
streep. De kop is glimmend zwart. De rups eet onder meer
van kamperfoelie, wilgenroosje, gewone paardenbloem,
grote brandnetel, smeerwortel, bernagie en witte dovene
tel. Hierop worden de eieren in kleine groepjes gelegd.
Andere planten voor deze vlinder kunnen worden ge
noemd: koninginnekruid, hondsdraf, distels, buddleia,
wilgenroosje, wilde kamperfoelie.
De Spaanse vlag geniet Europese bescherming volgens de
Habitatrichtlijn (1992) van de Europese Unie. In deze
richtlijn wordt aangegeven welke soorten beschermd
moeten worden door de lidstaten. Zowel de Vogelrichtlijn
(1979) als de Habitatrichtlijn zijn bedoeld om de biodiver
siteit in stand te houden door de wilde flora en fauna en
hun habitats te beschermen.

IVN Roermond e.o.
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Activiteitenkalenders oktober - december 2021
LET OP: Alle activiteiten onder voorbehoud! Kijk op de website www.ivnroermond.nl voor actuele gegevens.

Jaarprogramma algemeen
Zaterdag 9 oktober
Excursie: Bomen voelen en ruiken
Aanvang: 13.30 uur; duur 2,5 uur
Startpunt: café-restaurant de Busjop, Busschopsweg 9,
6093 AA Heythuysen
Niet-leden vooraf aanmelden via
speurneuzen@ivnroermond.nl
Zondag 17 oktober
Excursie: Bomen, het groene goud
Aanvang: 13.30 uur; duur 2,5 uur
Startpunt: parkeerplaats Maastrichterweg 31,
6041 NZ Roermond
Gidsen: Paul Bergs en Hermien Hendrikx
Vooraf aanmelden verplicht via
rene.horsten@ivnroermond.nl
Zondag 24 oktober
Wood wide web wandeling
Aanvang: 10.00 uur; duur 2 uur
Startpunt: Gasterij Kasteel Aerwinkel, Aerwinkelallee 1,
6061 GT Posterholt
Gids: Ruud Snijders
Vooraf aanmelden verplicht via
ruud.snijders@ivnroermond.nl
Zondag 24 oktober
Herfstwandeling voor blinden en slechtzienden
Aanvang: 14:00 uur; duur: 2,5 uur
Startpunt: café St. Servaas, Sint Servaasweg 46
6083 AS Nunhem,
Aanmelden verplicht via:
mijn.ivn@ziggo.nl
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Woensdag 10 november
Meer weten over de energietransitie?
Speel de We-energy game!
Aanvang: 19.30 uur
Plaats: Wijkgebouw Tegelarijveld
Schepen van Hertefeltstraat 26A,
6042 XW Roermond
Begeleiders: Janne Opmeer, Floris Mokveld en
Nettie Sleutels
Vooraf aanmelden verplicht via
janne.opmeer@hetnet.nl
Zondag 26 december
Traditionele kerstwandeling
Aanvang: 13.00 uur; duur 3 uur
Startpunt: de Uffelse Molen, Uffelsestraat 5,
6012 RM Haler
Gidsen: Hermien Hendrikx, Michiel Stemkens en
René Horsten
Vooraf aanmelden verplicht via
rene.horsten@ivnroermond.nl

Herfst 2021

Plantenwerkgroep

De Speurneuzen

Zaterdag 23 oktober
Meinweg Hotel St. Ludwig
09.00 uur, parkeren Station 22, 6063 NP Vlodrop

Zaterdagen 9 oktober en 13 november
van 13.30 uur tot 16.15 uur

Zaterdag 20 november
Park Chateau St. Gerlach
09.00 uur Carpoolen Kasteel Hattem
P. Valkenburg Joseph Corneli Allee 1,
6301 KK Valkenburg

Plaats: café-restaurant De Busjop, Busschopsweg 9,
6093 AA Heythuysen. Tel. 0475-491139.
Vooraf aanmelden voor niet-leden verplicht:
speurneuzen@ivnroermond.nl

Zaterdag 18 december
Binnenles coniferen
09.00 uur, Bezoekerscentrum Leudal
Parkeren: Parkeerplaats Staatsbosbeheer
Roggelseweg 58, 6081 NP Haelen

Vogelwerkgroep

Fotowerkgroep

Zondag 7 november
Meinweg/Wolfsplateau
08.30 uur Parkplatz Hillenkamp, Elmpt DE

Zondag 3 oktober, zaterdag 6 november en
zondag 19 december
Kijk vlak voor de datum van de activiteit op de website
onder de kop 'Progr.2021' --> 'Jaarprogramma 2021 fotowerkgroep' voor nadere informatie.

Door René Horsten
Van september tot en met november organiseren IVN en
partnerorganisaties het Bomenfestival Limburg. Een
veertigtal gevariëerde activiteiten -door heel Limburgvoor jong en oud over en rondom bomen.
In Midden-Limburg kan men ook met andere ogen naar
bomen kijken tijdens bijvoorbeeld kinderactiviteiten, ex
cursies en (fiets)routes die men zelf op elk moment kan
doen.

IVN Roermond e.o.

Zondag 3 oktober
Kasteel Elsloo, Elsloo
08.00 uur P-plaats Maasberg 1, Elsloo

Zondag 5 december
Linnerheide/Mortelshof, Linne
09.00 uur Hoek Berkenallee Gulikkerweg

In Midden-Limburg worden in het najaar een negental
activiteiten georganiseerd. Onze afdeling verzorgt vijf ac
tiviteiten.
Als deze editie van het Schrijvertje verschijnt, zijn al en
kele activiteiten afgerond.
Zeer vermeldenswaard is dat de Stichtingen Studiegroep
Leudal en Groen Hart Leudal een bomenexpositie hebben
georganiseerd in het Bezoekerscentrum Leudal te Haelen;
deze expositie is te bezichtigen tot medio december 2021.
Raadpleeg het hele programma op www.ivn.nl/bomenfes
tival. Doe mee en meld je aan voor één of meerdere
activiteiten!

11

Isabella: schoonheid aan de Maas
Door Paul Caquelein
Na de ontgrinding van de Maas bij Ool ontstond een be
hoorlijk meer van 177 hectare: de Oolderplas. Waar mid
den vorige eeuw nog fruitbomen stonden en boeren hun
akkers ploegden, zwemmen nu knobbelzwanen en meer
koetjes. Het Maaslandschap heeft hier dus een totale me
tamorfose ondergaan. Twee landtongen ‘omarmen’ als
een soort langgerekte schiereilanden de Oolderplas: de
Ooldergreend en de Isabellagreend. Over deze laatste wil
ik het hier even hebben: een zomerdag in de Isabella
greend.
Alleen de mooie naam al doet vermoeden dat het hier om
een schoonheid gaat en niets is minder waar! Achter het
toegangshekje waan ik mij in een bijzondere wereld. Fraai
uitzicht over ‘de Lus van Linne’ aan de ene kant en de
Oolderplas met hier en daar wat bootjes aan de andere
kant. Talloze vogels trekken voorbij, jammer dat ik mijn
verrekijker vergeten ben. Daar zie ik een aalscholver die,
op een hoge tak gezeten, zijn gespreide veren laat drogen.
Ik kom bij een soort binnenmeer. Duidelijke knaagsporen
van de bever aan de wilgen. In het binnenmeertje fraaie
waterlelies en gele plomp. Aan de steile oever vliegen oe
verzwaluwen in en uit. Ik loop verder en kom bijna aan
het einde bij een hoge bult van leem. Hierin hebben tallo
ze solitaire bijen hun woning. Het ziet er uit als een soort

Emmenthaler-kaas, maar dan met insecten die af en aan
vliegen. Aan de overkant zie ik de andere landtong: de
Ooldergriend. Vlakbij, maar toch gescheiden door water
dat de toegang naar de Oolderplas vormt. Ik ga zitten op
een bankje en geniet van het mooie uitzicht. Links van mij
zie ik een kudde konikpaarden vredig grazen. Ze vormen
een mooi silhouet tegen de achtergrond van de Maas.
Recht voor mij nog een laatste stukje schiereiland Isabel
lagreend en rechts de Oolderplas met in de verte onmis
kenbaar de televisietoren. Wat een heerlijk moment: de
rust, de natuur om mij heen, de harmonie tussen land en
water. Ik ‘proef’ als het ware dit landschap en laat alle in
drukken op mij inwerken. Even niet nadenken maar ge
woon ervaren. Ik zou dit moment van ‘mindfulness’ wel
eeuwig willen vasthouden. Gelukkig zijn in en met de na
tuur! Verliefd op Isabella? Misschien een beetje…
In ieder geval genoeg om aan dit landschap een ode te
brengen in de vorm van een gedicht.
Stichting Limburgs Landschap (tevens beheerder van o.a.
de Isabellagreend) schreef dit jaar een wedstrijd uit voor
de mooiste odes aan het Limburgs landschap. Ik stuurde
mijn ‘Isabellagedicht’ in en was verrast dat ik met mijn
gedicht een prijs won! Tja Isabella, pareltje aan de Maas,
zo kan het gaan…

Isabella, kindj van de maas
oet water en grindj
Isabella, Limburgs kindj
mooder maas haet dich gebaore
gings bienao door baggere verlaore
diene waterkantj
van keezele en zandj
gelaege aan dae bóch ,wie ein vrouw zo róndj
paerd en kuuj kösse diene gróndj
zolang de maas blief sjtruime
bliefs doe van waterprinse druime
Isabella, sjoonste Venus van de Maas
ich lik zo gaer biej dich in 't graas
de sjepe, de veugel , de buim en de windj
heur mit mien hert ,wie water verbinjt
glinsterende gölfkes die make meziek
dan bön ich biej dich, de köning te riek
veul ich mich vriej van zorge
in diene sjoot gebórge
Paul Caquelein
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De dassen Roosje en Dikkie zijn vrij!
Door Joost Geraets
De beide dassen 'van onder de tv-toren' zijn inmiddels
een tijdje vrij. Sinds woensdag 28 juli. We hebben de das
sen Roosje en Dikkie genoemd. Dat is gemakkelijker in de
communicatie tussen de mensen die de beide dassen ver
zorgen.Tijdens de verzorging de afgelopen maanden heb
ben we regelmatig wat lekkere dingen aangeboden in de
uitzetren. Dit om de binding met die plek te verstevigen.
Nadat er twee gaten in het raster van de uitzetren in
Stramproy zijn gemaakt, is Roosje vrijwel meteen ver
trokken. Helaas. We hebben haar niet meer teruggezien
op de wildcamerabeelden. Op beide doorgangen staan
wildcamera's gericht. Dikkie komt vrij regelmatig eten en
blijft soms nog slapen in de kunstburcht. Dat weten we
zeker omdat er ook op de kunstburcht camera's staan ge
richt. We zien Dikkie op een dag dat ie is blijven slapen
rond half elf 's avonds naar buiten komen.
Het heeft er dus alle schijn van dat de beide dassen Roosje
en Dikkie niet meer samen zijn... Hoewel het niet hele
maal is uitgesloten dat ze inmiddels samen in een zelfge
graven burcht in de omgeving wonen. En dat alleen Dikkie
nog gebruikmaakt van het aangeboden eten en de kunst
burcht. Marieke en ik zullen binnenkort een keer voor
zichtig onderzoeken of we een nieuwe burcht kunnen
ontdekken.
Weesdasjes Hamke en André
Ook Hamke heeft inmiddels haar vrijheid gekregen. Na
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vanaf medio juni in een uitwen/-zetren in Drenthe te
hebben gewoond, hebben Hamke, André en enkele andere
weesdasjes uit Venlo gezamenlijk de vrijheid gekregen. Ze
doen het goed.
Bezwaren bij de provincie Limburg
Onze bezwaren zijn inhoudelijk niet in behandeling geno
men door de bezwarencommissie. Omdat het ene wees
dasje al dood en het andere (Hamke), evenals beide das
senouders (Roosje en Dikkie) opgevangen is, is er, volgens
de verantwoordelijke mensen bij de provincie, geen 'pro
cesbelang' meer. En een uitspraak doen ten behoeve van
toekomstige gevallen wordt "onvoldoende voor het aan
nemen van procesbelang" genoemd. Dan moet maar op
nieuw een rechtsgang worden gemaakt door IVN en/of
Das&Boom staat in het besluit van GS.
Eind september mogen Marieke en Joost aan de statenle
den van de commissie Ruimte, Landbouw en Natuur
(RLN) uitleggen hoe een volgende keer anders moet (dat
vinden wij) worden omgegaan met zwangere en/of zo
gende dassen in Limburg.
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Bevers in Maasniel
Door Frank Heinen
Op 14 juni krijg ik tegen de avond een appbericht van mijn
zus met een voor natuurliefhebbers uiterst aantrekkelijke
titel: ‘Bever gespot in Maasniel’! Het bijgevoegde filmpje
laat geen ruimte voor twijfel: de platte staart vormt een
duidelijk bewijs dat het inderdaad gaat om een bever en
niet om een beverrat, een knaagdier waar de bever nogal
eens mee verward wordt. Een dag later besluit ik om zelf
ook eens polshoogte te nemen aan de Maasnielder Kerke
veldlaan. Het duurt niet heel lang voordat de eerste bever
zijn gezicht laat zien. Na wat geritsel in de struiken, glijdt
een behaarde gedaante vanaf de waterkant behendig het
water in. Het dier blijkt geen eenzaat te zijn. Een half
uurtje na het verschijnen van de eerste bever, maakt een
tweede exemplaar zijn opwachting. Een dag later spot ik
zelfs drie verschillende bevers.
De plek is niet direct een omgeving waar je wilde bevers
verwacht te zien. Geen grote plas met brede oevers of ri

vier met spectaculaire natuurwaarden, maar een nietig
beekje, ingeklemd tussen een sportaccommodatie,
schoolgebouw, verharde weg en woonwijk. Omdat er ook
regelmatig wandelaars - al dan niet met hond - vlak
langs het beekje lopen, zijn de bevers absoluut niet
schuw. Ik kan ze vanaf de kant van een vijf-tot tiental
meters gadeslaan, knagend en duikend. Af en toe slaan ze
met hun staart op het water als de plaatselijke eenden net
iets te dichtbij komen. Fotograferen is vanuit het oogpunt
van afstand ook geen probleem. De enige uitdaging is het
licht, dat toch al wat schaarser begint te worden op het
moment dat de dieren tevoorschijn komen. Inmiddels heb
ik de bevers al een aantal weken niet meer gezien en zijn
de dieren waarschijnlijk vertrokken naar andere oorden.
Maar ze stonden in elk geval wel garant voor een aantal
avonden natuurgenot tijdens de weerkundig wisselvallige
zomer van 2021!

Foto's Frank Heinen
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Even voorstellen: Rob van Vugt
Rob van Vugt is lid van IVN Roermond e.o. sinds vorig jaar
en heeft de ambitie opgepakt om als bestuurslid een bij
drage te leveren aan een duurzaam Roermond. Rob is
sinds juli 2021 interim secretaris voor IVN Roermond e.o.
Rob is 54 jaar en geboren en getogen in Roermond.
Woonde in Maasniel, Merum, Herten en sinds 1995 met
veel plezier op de Kemp. Studeerde economie in Eindho
ven. Naast zijn functie bij IVN is Rob werkzaam op een
bedrijfsbureau bij Akarton BV in Venlo en houdt hij zich
daar bezig met production control, digitalisering en coör
dinatie van werkzaamheden van mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt. Het bedrijf heeft Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen hoog in het vaandel staan, een
belangrijke drijfveer voor Rob om daar te werken.
Rob is graag maatschappelijk betrokken. Die weg begon
voor hem in 2015 als lid van de ouderraad en medezeg
genschapsraad op wat nu het Roer College Schöndeln is
en waar hij onder meer de banenmarkt organiseerde waar
leerlingen en professionals elkaar ontmoeten. Ook was hij
actief in de wijken Kemp, Kapel en 't Veld als coördinator
buurtpreventie. Rob is tegenwoordig voorzitter van Wijk
raad de Kemp, secretaris van zowel Veilig Verkeer Neder
land (VVN) Roermond en als van RoerOm Energie en Om
wentelaar op het gebied van duurzaamheid. Daarnaast is
hij de trotse initiatiefnemer van het tweede Roermondse
Tiny Forest, Het Vlinderbos op de Kemp dat in november
2020 is aangeplant. Dat laatste zorgde er, samen met zijn
inzet voor het thema mobiliteit en duurzaamheid en zijn
rol als Omwentelaar in duurzaamheid, voor dat hij mee
mocht denken in de door de gemeente Roermond inge
stelde denktank Roermond Duurzaam, die inmiddels ge
leid heeft tot de realisatie van het duurzaamheidscentrum
op het terrein van Weerstand in Roermond, waar we als
IVN hopen een werkplek te mogen krijgen.
Daarnaast is Rob sinds eind 2017 betrokken bij D66 Roer
mond en is hij burgercommissielid Burgers en Samenle
ving, waarin thema’s als onderwijs, cultuur, het sociale
domein, monumenten, sport en burgerparticipatie aan de
orde komen. Daarnaast is Rob lid van de steunfractie en
voorzitter van de D66-werkgroepen Sociaal Domein, Eco
nomie en Groen, Duurzaamheid & Ruimte, alsmede lid

van de socialmediaredactie. Belangrijke thema’s voor hem
zijn: duurzaamheid, diversiteit, mobiliteit, kansengelijk
heid, natuur en wijkbeheer. Hij staat graag voor een in
clusieve samenleving, die begint in een wijk waar ieder
een meetelt en kans krijgt om mee te doen.
Zijn hobby’s zijn: het lezen van boeken over manage
ment, culturen en samenlevingen in Europa en het Mid
den-Oosten, maar ook Scandinavische thrillers. Wande
len, bij voorkeur routes van 20-40 kilometer. Reizen naar
IJsland, Gibraltar, Andalusië, Toscane, Florence. Volgende
wensbestemmingen zijn de Noordkaap, Stockholm en
Barcelona.
Zijn favoriete plekjes in Roermond zijn het Roerdal, de
Maasnielderbeek en de Roerkade. Wandelen met de hon
den op de route tussen Herten en Schöndeln met de fiets
brug over de Roer en op het terras aan de Roerkade. Daar
naast is Rob veelvuldig te vinden op de Meinweg waar hij
met de kinderen, de honden of alleen ontelbare kilome
ters heeft afgelegd en geen stukje meer onbekend is. Ook
varen op de Maasplassen is heerlijk om te doen. Prachtige
natuur dicht bij huis.
Rob is van nature positief ingesteld en draagt dit graag
uit. De komende jaren zet hij zich graag in voor IVN in
Roermond en Midden-Limburg voor een groene en duur
zame wereld waar we er maar één van hebben.

Foto en tekst aangeleverd door Rob van Vugt

Excursieloket
Groepsexcursie met een IVN-natuur- of landschapsgids
Hebt u een bijzondere gelegenheid zoals een familiefeest, bedrijfsuitje of reünie en zoekt u een passende activi
teit in Limburg? Verras uw gasten dan eens met een excursie met een speciaal opgeleide IVN-natuur- of land
schapsgids. Hij of zij laat u de mooiste natuur of boeiendste cultuurhistorische plekjes van Limburg zien, met
kennis van en een warme passie voor zijn ‘eigen’ streek.
- Hebt u voorkeur voor een bepaald gebied of omgeving, we zijn in heel Limburg thuis;
- Hebt u belangstelling voor een bijzonder thema, leg dan uw wensen aan
ons voor en wij helpen u verder met ideeën die passen bij uw keuze.
Wij zorgen in alle gevallen voor een gids die het gebied op zijn duimpje kent, en goed thuis is in het thema. Kijk
op www.ivnroermond.nl bij 'excursie aanvragen'.

IVN Roermond e.o.
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Even voorstellen: Pieter Fritz
Door Pieter Fritz
Nadat ik in Het Schrijvertje las dat IVN Roermond e.o. op
zoek was naar een bestuurslid, heb ik gereageerd en een
zeer prettig gesprek gehad met Peter Kessing. Sinds deze
zomer ben ik dan ook aangetreden als algemeen (inte
rim-)bestuurslid bij IVN Roermond e.o. Graag wil ik mij
langs deze weg even voorstellen:
Mijn naam is Pieter Fritz en ben woonachtig in Roer
mond. Ik heb 2 jonge kinderen genaamd Morris en Ma
thijs van 2,5 en 1 en een hond (Rhodesian ridgeback) ge
naamd Django. In mijn dagelijks werk houd ik mij met
name bezig met activiteiten op het vlak van duurzaam
heid. Zo heb ik onder meer meegewerkt aan het opzetten
van netwerken en platformen rondom duurzaam bouwen
en bedrijven geholpen om zelf te verduurzamen. Mijn doel
en wens is dan ook om binnen IVN Roermond e.o. een
deel van mijn kennis en ervaring rondom duurzaamheid
in te zetten. Ik heb besloten om dit jaar als interim-be
stuurslid aan te treden om de vereniging eerst goed te
leren kennen en mij te oriënteren op welke wijze ik duur
zaamheid meer op de kaart kan zetten. Daarnaast is het
mijn wens om de jeugd meer te betrekken bij deze mooie
vereniging. Hier ligt immers de toekomst. Daarnaast zou
ik graag IVN Roermond e.o. willen helpen met het verder
uitbouwen van onze externe communicatie om onze vere
niging beter zichtbaar te maken en nog meer bij te dragen
aan natuureducatie. Hiervoor staat ook een vacature open
waarin wij op zoek zijn naar een vrijwilliger op het gebied
van marketing en communicatie. Lijkt je dit wat? Kijk dan
even op de website en reageer!
Naast mijn werk, zorg voor de kinderen en bijdrage bin
nen IVN, heb ik natuurlijk ook een aantal hobby’s. Ik

wandel graag met mijn hond, stap regelmatig op de
mountainbike, houd van lekker eten en koken en ga graag
regelmatig naar een voetbalwedstrijd net over de grens bij
Roermond.
Tot nu toe ben ik erg onder de indruk over de wijze waar
op veel vrijwilligers binnen IVN Roermond e.o. hun passie
en liefde voor de natuur inzetten binnen allerlei verschil
lende werkgroepen. En uiteraard hoop ik hieraan een
steentje bij te dragen.
Met vriendelijke groet,
Pieter Fritz
Alg. bestuurslid IVN Roermond e.o.

De wolf. Hij wordt geliefd en gehaat, maar hij is terug in Nederland en doorkruiste diverse malen Limburg. Het
misschien wel meest omstreden roofdier van deze tijd roept vele vragen op. Hoe kan het dat de wolf terug is in
Nederland? Hoe gevaarlijk zijn wolven echt? Eet een wolf vooral schapen? Hoe bescherm je je schapenkudde
tegen de wolf?
Deze en nog veel meer vragen zullen beantwoord worden tijdens drie webinars over de wolf voor verschillende
doelgroepen: vrijwilligers, kinderen en volwassenen. De webinars worden georganiseerd door IVN Limburg in
samenwerking met Gemeente Weert en wolvenkenners Olaf op den Kamp en Bas Custers. Aanmelden is verplicht
via www.ivn.nl/wolvenwebinars-limburg
Een speciaal wolvenwebinar voor gidsen en vrijwilligers op 6 oktober van 19.30 – 21.00 uur via zoom.
Webinar kinderen (3 nov), word een kinder-wolvenkenner!
Wist je al dat de wolf terug is in Nederland? Je zult je misschien afvragen hoe dat kan. En of wolven nu echt zo
gevaarlijk zijn. Weet jij toevallig al wat het lievelingsgerecht is van de wolf? Word een echte kinder-wolvenken
ner en leer alles over de wolf. Hoe? Volg op woensdag 3 november van 19.15 – 20.15 uur het kinder-wolven-we
binar met een afsluitende wolvenquiz vanuit thuis! Deelname is gratis. Aanmelden is verplicht.
Webinar volwassenen (8 dec), de wolf in Limburg
De wolf, geliefd en gehaat, roept vele vragen op. Hoe kan het dat de wolf terug is in Nederland en zelfs Limburg?
Hoe gevaarlijk zijn wolven echt? Hoeveel procent van het menu van de wolf bestaat uit schaap? Hoe herken je
wolvensporen en hoe bescherm je schapen tegen de wolf?
Op deze en meer vragen geven wolvenkenners Bas Custers en Olaf op den Kamp antwoord tijdens het wolvenwe
binar (via zoom) op woensdag 8 december van 20.00 – 21.00 uur. Deelname is gratis. Aanmelden is verplicht.

IVN Roermond e.o.
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Onderzoek naar dassen in Swalmen
Door Joost Geraets
Samen met vijf studenten van de HAS in Venlo, studie
richting toegepaste biologie, deden de coördinatoren van
onze Zoogdierwerkgroep, Marieke en Joost, onderzoek
naar dassen in Swalmen. Dassen wonen in het Swalmdal,
zowel in het dorp, in een tuin in het dorp en aan de rand
van het dorp. Vanuit hun burchten komen ze ook eten
zoeken in de tuinen. Veel Swalmense mensen hebben dat
waarschijnlijk helemaal niet in de gaten. Enkele mensen
vinden dit erg leuk. En enkele anderen ervaren overlast.
Dit wanneer een das hun gazon enigszins overhoop haalt
wanneer daar keverlarven (engerlingen) of larven van een
langpootmug (emelten) in leven.
Doel van het onderzoek was achterhalen vanuit welke
burcht de dassen in welke delen van het dorp en in welke
tuinen in het bijzonder komen. De dassen krijgen daartoe
'snackvoer' aangeboden met kleine voedselveilige ge
kleurde korreltjes erin, die uit Engeland zijn geïmpor
teerd. Dit soort onderzoek wordt ook wel 'baitmarking'
genoemd. Bij iedere burcht wordt een andere kleur aange
boden. Als je dan dassenpoep terugvindt, weet je van
welke burcht die das is gekomen. De dassen zijn er nog
steeds maar helaas poepten ze tijdens het onderzoek met
de gekleurde korreltjes niet in ons onderzoeksgebied. Net
er voor en net er na werd er wel gepoept...
Aanbevelingen uit het onderzoek: in een andere periode
met meer territoriaal gedrag onderzoek doen, onderzoe
ken of andere 'snacks' minder door andere dieren worden

'Baitmarking', een methode om dassenpoep te koppelen aan een burcht, foto
Joost Geraets

'gepikt' en/of het pas later aanbieden van de 'gekleurde'
snacks, 'net' voor de dassen uit hun burcht komen.
We hebben heel prettig samengewerkt met de studenten
(Arjen, Bente, Jana, Max en Tom) en de docenten (Ivy en
Lidewij), hetgeen ook resulteert in een vervolg. Dit
schooljaar werken we namelijk opnieuw samen. Nu aan
onderzoek naar de toegankelijkheid en vooral passeer
baarheid van het Natura 2000-gebied Swalmdal voor
zoogdieren zoals de das, otter en bever.

Blankwater/Het Veen achter de Beatrixhoeve bij de grensovergang Maalbroek, foto Frans Hendrikx

Handig: de QR-code
Op een totaal onverwachte manier is het grootste deel van
de wereldbevolking bekend geraakt met het begrip en het
hanteren van een OR-code. Of je nu op een Frans of Au
stralisch terras plaats wilt nemen, de QR-code van de Co
ronaCheck dien je tevoorschijn te toveren op je smartpho
ne.
Heel handig in het gebruik is de hiernaast geplaatste code.
U kunt de site van onze afdeling gemakkelijk benaderen
door deze te scannen. Zo kunt u Het Schrijvertje downloa
den en waar dan ook lezen zonder deze bij u te hebben!
U kunt de QR-code scannen met de camera van uw tele
foon.
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Meebewegen
Door Huug Stam
In de natuur kom je het mooie verschijnsel tegen dat ik
meebewegen noem. De buizerd maakt via thermiek ge
bruik van de wind. Grassen bewegen mee met de wind.
Planten draaien naar de richting van de zon. Na een on
weersbui hoeft het maar even zonnig te zijn en de vlin
ders komen in groten getale tevoorschijn. In een wind
stille, vochtige omgeving worden direct muggen actief.
Veranderen de omstandigheden, dan zie je de vlinders en
de muggen niet meer of veel minder.
Meebewegen is niet alleen een mooi verschijnsel maar
ook een mooi woord. Het heeft de betekenis van samen
met iemand of iets of en bewegen in de betekenis van
actie.
Van oudsher bewoog de mens mee met de natuur. Dat was
noodzakelijk om te kunnen overleven. De seizoenen,
droogte of veel neerslag waren van grote betekenis omdat
zijn bestaansvoorwaarden hier direct van afhankelijk
waren. De jager was zich zeer bewust van zijn omgeving,
omdat hij daaruit zijn voedsel moest bemachtigen.
Inmiddels, met name na tientallen jaren van intensief
onderzoek en technische ontwikkelingen in de westerse
wereld, is de situatie ingrijpend veranderd. De mensen
hebben zich gevestigd in steeds groter wordende steden.
Het begrip vóór en de betekenis vàn de natuur is hierdoor
sterk afgenomen of zelfs verdwenen.
De moderne mens beweegt ook mee, en wel in grote
massa met de stroom mee. Dat doet hij onbewust dan wel

voor een deel bewust. Eén en ander kenmerkt zich door
een onverantwoord consumptiepatroon en gebruik van de
openbare ruimte. Dit heeft bepaalde verschijnselen tot
gevolg die erg ingrijpend zijn. Een voorbeeld is de teloor
gang van de natuur, die zeer snel gegaan is en nog steeds
verder gaat.
De bestrijding van COVID-19 bewijst dat het mogelijk is
op zeer korte termijn grote wijzigingen door te voeren.
Het grote belang van de volksgezondheid is hier de reden
van.
Van calamiteiten dicht bij huis of verder weg zoals over
stromingen, grote branden en extreme temperaturen is
duidelijk dat deze voorkomen moeten worden. Uiteraard
vergt dit een internationale aanpak op wereldniveau.
Dit ontslaat het individu niet van zijn eigen verantwoor
delijkheid. Het is zaak zich niet langer met de stroom mee
te laten voeren, maar te kiezen voor een andere richting.

Start Online IVN klimaatcursus in november 2021
Door Janne Opmeer en Peter Schouten
Op 3 november 2021 start een online IVN-klimaatcursus,
bestaande uit 8 online-bijeenkomsten van 2 uur, georga
niseerd door de werkgroep Districts Kader Vorming van I
VN District Limburg. Inmiddels hebben elders meer dan
100 cursisten de cursus afgerond. Tijdens de cursus wer
ken cursisten aan een eigen klimaatactieplan en dragen
op die manier bij aan oplossingen voor de huidige kli
maatcrisis.
Over de online klimaatcursus
Bij IVN staat 'mensen verbinden met de natuur' cen
traal. Het wordt steeds duidelijker wat de invloed van
mensen op het klimaat en de invloed van het klimaat op
de mens is. Een goed moment om te reflecteren over hoe
we met onze aarde omgaan. Benieuwd naar de link tussen
mens en klimaat en naar hoe wij zelf een verschil kunnen
maken? Dan is de online-klimaatcursus "de groene ver
andering" misschien wel wat voor jou!
In deze nieuwe online IVN-klimaatcursus plaatsen we
klimaatverandering in een breed perspectief en leggen we
verbanden tussen klimaat, natuur en duurzaamheid. We
gaan in op de huidige stand van zaken rondom klimaat
verandering en kijken naar de wisselwerking tussen men
selijk handelen en deze veranderingen. Naast informeren
heeft deze cursus ook het doel om mensen handvatten te
bieden om zelf in actie te komen. Met kennis over je eco
logische voetafdruk, klimaatcommunicatie en klimaat
rechtvaardigheid ga je zelf aan de slag met een actieplan.

IVN Roermond e.o.

Daar waar streekgebonden problematiek of informatie
toepasbaar is wordt de Limburgse situatie belicht. Ook
omvat de cursus een les over systeemverandering en kli
maatpsychologie. Aan het eind van de cursus heb je een
stevige dosis kennis, inspiratie en vaardigheden om een
positieve, duurzame impact te hebben op jouw omgeving.
Doelgroep
De cursus is geschikt voor iedereen, dus je hoeft geen
voorkennis over het klimaat te hebben. Het enige wat je
nodig hebt is de motivatie om samen te leren en een
steentje bij te willen dragen.
Zoom
De bijeenkomsten zullen plaatsvinden via het programma
Zoom. Een goed werkende internetverbinding en een toe
stel met camerafunctie en geluid zijn nodig om deel te
kunnen nemen aan de cursus.
Cursustijden
De online klimaatcursus vindt plaats op woensdagavon
den tussen 19.00 en 21.00 uur op de volgende data: 3 en 17
november 2021, 1 en 15 december 2021, 5 en 19 januari
2022 en 2 en 16 februari 2022. Cursisten kunnen tussen de
bijeenkomsten door contact met elkaar en met de docen
ten houden via het intranet van IVN (Ons IVN).
Deelnemersbijdrage
Deelname aan de cursus kost €50 voor IVN-leden en €75
voor niet IVN-leden.
Contact: Peter Schouten (pschout@xs4all.nl)
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INDIEN ONBESTELBAAR: MORTEL 31, 6088 AH ROGGEL.

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
Huub Loete, 06-14189335 /
Coen Cox, 06-52862791
vogelwerkgroep@ivnroermond.nl
Werkgroep Planten
Willemiek van Deutekom, 06-20903490 (regio oost)
Hermien Hendrikx, 06-13015190 (regio oost/west)
Natuurclub De Speurneuzen
Sjoerd van der Schuit, 0475-302733
speurneuzen@ivnroermond.nl
Vlinderwerkgroep
René Horsten, 06-22468910
vlinderwerkgroep@ivnroermond.nl
Heidewerkgroep
Hermien Hendrikx, 06-13015190
hermienhendrikx@hotmail.com
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, 06-46522105
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:
Paul Monod de Froideville, 06-15868414
programmacommissie@ivnroermond.nl
Vertrouwenspersoon
Rikie Verhagen, 0475-464767
rikie.verhagen@ivnroermond.nl
Redactie Het Schrijvertje
Frans Hendrikx, 0475-503291
hetschrijvertje@ivnroermond.nl
Webmaster: webmaster@ivnroermond.nl
Fotomaster: fotomaster@ivnroermond.nl

