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Voorwoord

Beste IVN'ers
1959 – 2022
Waar moet ik beginnen, in 1959 werd onze vereniging opgericht als “
Natuurwacht Meerssen “
In 1960 toen het Landelijk IVN werd opgericht heeft zich Natuurwacht
Meerssen daarbij aangesloten, onze vereniging is toen IVN - Meerssen gaan
heten.
IVN – Meerssen heeft een zeer rijke historie met vele hoogtepunten; om
niemand te vergeten noem ik nu geen namen.
Zelf heb ik mogen meemaken het 40 – 50 en 60 jarig jubileum. In mijn ogen
stak het 50 jarig jubileum met kop en schouders boven alles uit; ik wil hierbij
niemand voor het hoofd stoten. Want ieder actief lid of helper heeft zich door
de jaren met hart en ziel ingezet bij welke activiteit dan ook.
De laatste jaren gaat het met onze vereniging niet meer zo goed, oorzaak
noem het maar “de tijdgeest “
Onze vereniging is behoorlijk vergrijsd: 70+, 75+, 80+. Buiten het vinden van
nieuwe bestuursleden, hoe men ook zijn best doet, lukt het ook niet
kartrekkers te vinden die activiteiten kunnen organiseren.
Jongeren enthousiasmeren voor onze vereniging lukt niet “misschien willen
zij niet toetreden tot die grijze vereniging “. Ik denk dat jongeren liever actief
willen zijn met klimaat en energietransitie.
Landelijk IVN zal buiten Natuureducatie en Milieu zijn doelstellingen meer
moeten gaan uitbreiden in het belang van jongeren. Ik hoop dat in de
toekomst een nieuw soort IVN wordt opgericht, speciaal gericht op jongeren.
“Door jongeren en voor jongeren”, want zij hebben tenslotte de toekomst in
handen.
Wij ouderen zijn nog van de generatie het moet “beter en sneller “ . Vaak
moet ik denken aan de uitspraak van mijn moeder “och het zal mijn tijd nog
wel hebben “. Ik betrap mij erop dat ik de neiging heb ook nog zo te denken.
Als ik nu heel eerlijk ben maak ik mij zorgen voor de tijd die komen gaat voor
mijn kinderen en vooral kleinkinderen, wat zullen zij nog moeten meemaken.
Hierbij wil ik het laten, maar het is 5 voor 12 .
Beste mensen tot ziens, hou jullie gezond en vooral heel hartelijk dank voor
de steun die jullie aan ons IVN – Meerssen hebben gegeven. Dank, dank,
dank.
Waarnemend voorzitter Jack Savelberg.

JAARVERSLAG IVN MEERSSEN 2021
1

INLEIDING

Het jaarverslag geeft een overzicht van de voornaamste gebeurtenissen in het verslagjaar,
voorafgegaan door
een algemene beschrijving.
Dit verslag beschrijft het jaar 2021. Een jaar dat ook nog voor een deel in het teken stond van
Covid-19, zodat acti-viteiten gedeeltelijk maar konden worden verwezenlijkt.
2
DOELSTELLING
IVN-Meerssen is een vereniging voor mensen die natuur, milieu en landschap een warm
hart toedragen met als doelstelling:
Natuureducatie en Duurzaamheid.
3
LEDEN
Per eind 2021 waren er 188 leden:
98 A-leden, 37 B-leden, 17 C-leden; 7 D-leden, 4 L-lid, 24 Huisgenootleden 2 Ere leden
Het aantal leden is dit jaar nagenoeg hetzelfde gebleven
Onderstaand een overzicht van de ledenaantallen sinds 2018:

4. DOELGROEPEN
Doelgroepen waarop de educatie zich richt zijn:
Volwassenen
a Burgers die in de omgeving wonen en toeristen
o.a. via wandelingen, excursies, themabijeenkomsten
en
cursussen
b Bestuurders
o.a. via overleg met en advies aan de Gemeente
Kinderen
c
Incidentele seizoen activiteit
d
Basisschool

5

MIDDELEN en ACTIVITEITEN

Excursies, wandelingen, lezingen, cursussen etc.
Jaarlijks wordt een programma opgesteld voor o.a.
wandelingen, excursies en lezingen. Ook worden op verzoek
wandelingen of excursies geleid.
Vanwege Covid-19 zijn de activiteiten pas in juli weer van start
gegaan

Kerstviering 2021
Helaas ook geen Kerstviering in 2021.
Diverse andere activiteiten
• Wel was er in kleine groep de jaarlijkse bespreking van bestuur met gidsen en coördinatoren.
• Zaterdag 18 september is in het kader van het project “clean up” in de omgeving van de
Dellen door 10 IVN-ers, veel rotzooi en met name plastic opgeruimd..
• In augustus is helaas de Kroedwusj-traditie in Meerssen niet door kunnen gaan. Het was niet
verantwoord om in het door de Geul in juli overstroomde gebied planten te verzamelen die nog
onder het (mogelijk giftige) slik zaten. Ook bij huize Savelberg aan de Veeweg had de Geul
huisgehouden, zodat het evenmin mogelijk was om daar te gaan bundelen.
Overleg en advies:
• Groen Platform Meerssen, is een klankbord van het college van B&W inzake beleid, projecten
en beheer. In het Groenplatform wordt door veel organisaties, die op een of andere wijze met
natuur en omgeving te maken hebben, overleg gepleegd. Het groenplatform is ook in 2021 niet
bij elkaar gekomen, deels vanwege het covid-19 virus, maar voornamelijk omdat de beide
ambtenaren die namens de gemeente daarin zitting hadden, inmiddels niet meer in Meerssen
werken. Het groenplatvorm start 20 december weer op via een online sessie (?)
Paddenwerkgroep
De paddenafzetting werd dit jaar op 25 februari geplaatst
Onder leiding van de coördinatoren Annie Hupkens en Riet Hautvast, werden met hulp van 12
IVN-vrijwilligers 2 keer per dag de ingegraven emmers gecontroleerd en de “gevangen”
amfibieën overgezet.
De afzetting werd op 3 april opgeruimd.
In totaal zijn534 amfibieën in 2021 overgezet. Het totaal van 534 bestond uit: 453 padden, 21
bruine kikkers en 60 kleine watersalamanders.
Overzichtje van aantallen in de afgelopen jaren:
2015 : 1268 2018:
1206 2021:
2016 : 389
2019: 1162
2017 : 399
2020: 872

534

Door Buurtvereniging Geulle a/d Maas zijn in 2021 bij het Geulderlei 41 amfibieën overgezet.

Verslag van de plantenwerkgroep 2021
door Leo Voragen
Omdat we geen excursies konden maken, stuurde ik
de leden een foto van een plant meestal voorzien van
naam en soms een beschrijving met informatie van de
plant. Hierna volgen de namen van de maand januari.
Zomerviolier, madeliefje, goudsbloem, stinkend
nieskruid, Corsicaanse kerstroos, klein kruiskruid,
duizendblad,
boerenwormkruid,
schijfkamille,
helleborus niger, sneeuwbessen, maagdenpalm,
sneeuwklokjes, schoenlappersplant, schijnaardbei,
kruisbladige wolfsmelk, iberis, knoopkruid, rode
klaver, paarse dovenetel, witte dovenetel, rozengal,
viburnum, rudbekia, toverhazelaar, sneeuwbal, laurier,
forsythia, dwergmispel, primula, rode bloem van
hazelaarr. Dit waren de bloemen van januari
Op deze manier had de plantenwerkgroep een doel.
Excursies waren er niet. Toch waren er 2 excursies in
de Werken in Maastricht. De eerste excursie had 4
deelnemers en een maand later een excursie van 3
deelnemers. Het weer was mooi zonnig met een
aangename temperatuur.

Watermuur

Jaarverslag 2021 Werkgroep Landschapsonderhoud IVN Meerssen.
De werkgroep is een onderdeel van IVN Meerssen en telt 17 man/vrouw leden.
De werkzaamheden worden normaal verricht op de donderdagochtend van 9.30 uur tot 12.30
uur met uitzonderingen van speciale activiteiten zoals boomplantdagen, natuurwerkdag en
activiteiten voor derden.
De werkzaamheden zijn zeer divers, van tuinderhoud, snoeien, knotten, natuurbeheer,
onderhoud wegkruisen, onder-steuning, paddenwerkgroep en het IVN in het algemeen.
De coordinatoren zijn Jack Savelberg techniek en gereedschap; Jo Lexis arbo en Fiel Van den
Bergh planning en algemene zaken. Groenspecialist is Willy Savelberg. Al Vandewall ging Jack
assisteren bij techniek en gereedschap.
Er was dit jaar voor het eerst overleg met Patricia Goossens beleidsmedewerker groen,
natuur en landschap.
Ook dit jaar had de corona pandemie grote invloed op onze activiteiten. Onder andere NL
doet-activiteiten en de kroedwush konden geen doorgang vinden. Noël Jaminon moest door
drukke werkzaamheden afscheid nemen van de werkgroep. Noël bedankt.
De werkzaamheden die dit jaar wel doorgingen, weliswaar aangepast voor wat betreft aantal
deelnemers en uren bestonden uit:
Knotten langs de Geul, bijen wei o.a. zaaien, onderhoud wegkruisen, onderhoud
natuurterrein Vroenhof, paddenaf-zetting plaatsen en opruimen en diverse activiteiten t.b.v.
IVN Meerssen. Ook het geven van advies aan leden en niet leden en organisaties op het
gebied van natuur en tuin onderhoud.
Een niet onbelangrijk deel van onze werkzaamheden is het tuinonderhoud in de bloementuin,
daktuin, tuin, singels en de terrassen van de kindervallei in Houthem. Werkzaamheden waar
we als werkgroep veel voldoening en plezier aan beleven. Mede ook door de prettige sfeer en
samenwerking met directie en vrijwilligers met name Leo v. Delft. In overleg plantten we een
mini bos naast de boomhut.
Hopelijk volgend jaar als het corona virus onder controle is, een weer beetje normaal jaar.
Aantal uren gewerkt voor de gemeente Meerssen: 66. Voor IVN Meerssen: 142 en voor
Kindervallei 648.
Het jaar 2021 stond ook in het teken van corona en had ook voor onze werkgroep een grote
impact. Het aantal werkzame dagen en uren was daardoor beperkt. Ondanks alles toch nog
samen 856 uren gewerkt om onze natuur en de kindervallei te onderhouden en wat mooier te
maken.
Namens mijn mede coördinatoren en leden.
Fiel Van den Bergh,
Coördinator werkgroep landschapsonderhoud IVN Meerssen.
December 2021

De Knok(t)-ploeg
6. ORGANISATIE
Werkgroepen
Buiten het bestuur, maar in goed overleg met het bestuur, wordt een aantal activiteiten
uitgevoerd door de diverse werkgroepen.
Dat
zijn
de
werkgroepen:
Landschapsonderhoud/
beheer
lokaal;
Wandelingen/Excursies; Planten;
Padden.
Natuur- en wandelgidsen
IVN-Meerssen beschikt over 10 natuur- en wandelgidsen:
Els Derks-van der Wiel Ulestraten
043-3643740
Wim Derks
Ulestraten
043-3643740
Riet Hautvast
Maastricht
043-3475663
Annie Hupkens
Maastricht
043-3472590
Jeanne Lam
Bunde
043-364 9012
Riekie Notten
Moorveld
043-364 5416
Leo Voragen
Simpelveld
045-5442300
Wil Lemmens
Maastricht
06-53654590
Ria Tuyt
Meerssen
06-42414956
Mariëlle Urlings
Einighausen 06-12228149.
De natuurgidsen verzorgen niet alleen activiteiten uit het jaarprogramma van IVN-Meerssen.
Vele gidsen zijn ook nog actief buiten ons normale IVN-programma. Zo wordt gegidst voor
Natuurorganisaties, bv. het Limburgs Landschap, voor personeel van bedrijven of instellingen,
buurtverenigingen, Gehandicapten Organisatie Meerssen; voor senioren; etc. Ook worden
schoolklassen begeleid in de Natuur.
De kwaliteit van de natuurgidsen wordt mede op peil gehouden met bijscholing, bijvoorbeeld
door deelname aan de IVN-vrijwilligersdagen, georganiseerd door het district Limburg of
door deelname aan eigen IVN-cursussen.

Uitstapje 2021
Het jaarlijks uitstapje voor vrijwilligers is i.v.m. het Corona-virus niet door gegaan.
Nieuwsbrief
In 2021 verschenen weer 4 edities van de Nieuwsbrief. De nieuwsbrief bevat de nodige
informatie vanuit het bestuur en het activiteitenprogramma met een vooruitblik en/of
terugblik van speciale activiteiten. De redactie wordt verzorgd door Charlotte NeuhausClaessens. Het IVN is Uitspanning de Nachtegaal zeer erkentelijk als sponsor van de
Nieuwsbrief.

Publiciteit 2021
In regionale (week)bladen worden nagenoeg alle activiteiten gepubliceerd. In het verslagjaar
zijn 6 nieuwsitems aan 10 verschillende media aangeboden.
Enkele dagen voorafgaand aan een activiteit wordt een z.g. “nieuwsflits” per e-mail aan een
120-tal leden verzonden. In 2021 zijn 8 nieuwsflitsen verzonden.
Op de website https://ivn.nl/afdeling/meerssen is/zijn onder meer ‘nieuws, activiteiten,
foto’s, verslagen en ook de Nieuwsbrieven’ te lezen. De publiciteit en het beheer van de
website is in handen van Yvonne Brounts. Voor foto’s wordt steeds verwezen naar de
facebookpagina van IVN Meerssen:
Helaas heeft de nieuwe wet op de privacy als gevolg dat er steeds minder foto’s gepubliceerd
kunnen worden, omdat mensen niet meer herkenbaar op foto’s mogen staan, tenzij ze
daarvoor per gelegenheid toestemming hebben gegeven.
Website, facebook en Instagram worden door steeds meer mensen gevolgd.

7. SAMENVATTING VAN ACTIVITEITEN T.B.V. DE GEMEENSCHAP
-

organiseren van natuurwandelingen en excursies
verzorgen van voordrachten/lezingen
in stand houden van de traditie van Kroedwusj behalve in 2021
groenonderhoud op diverse plekken binnen de Gemeente
gratis tuinonderhoud bij de Kindervallei in Houthem
meewerken aan Boomfeestdag, Natuuropschoondag, Clean up dag.

tot 1972

tot 1992

tot 2012

tot 2017

heden

EXTRA LEDENVERGADERING
Verslag van de extra ledenvergadering van 29 november 2021 in Ontmoet Anna
Uitgenodigd: alle landelijke leden van IVN Meerssen; geen donateurs omdat deze geen
stemrecht hebben in officiële IVN aangelegenheden
Agenda: opheffen IVN Meerssen
Afmeldingen: Gerard Willems, Marijke Strating, Charlotte Neuhaus, Jef Smeets, Leo Voragen.
Aanwezig: Jeanny Bronckers, Jeanne Lam, Wim Derks, Els Derks, Annelies Heijnen, Riekie
Notten, Ria Tuijt, Jo Lexis, Fiel Van den Bergh, Wil Lemmens, Frans vd Kragt, Liesbeth
Fiddelers, Edwin Smeets, Yvonne Brounts, Jack Savelberg
De voorzitter opent de vergadering om 15 uur met een korte toespraak. Helaas is dit een
minder leuke vergadering. Het gaat al jaren steeds slechter met IVN Meerssen, in die zin, dat
er geen nieuwe bestuursleden te vinden zijn. Aan het eind van dit verenigingsjaar zal er
helemaal geen bestuur meer zijn. Daarenboven worden onze leden steeds ouder: 70 plus, 75
plus en zelfs 80 plus. Uiteraard zijn we heel blij met de steun van al deze mensen, maar er zijn
maar weinig actieve mensen meer. Volgens Jack komt dit door de tijdgeest. De rest van de
bestuursleden en veel leden zijn dat met hem eens. IVN zoals dat momenteel bestaat, spreekt
jonge mensen niet meer aan.
Het bestuur van IVN Meerssen stelt dan ook voor om over te gaan tot opheffing van de
vereniging op de Algemene Ledenvergadering van 24 januari 2022.
Eerst is er tijd voor vragen of opmerkingen van de aanwezigen.
Uiteraard komt de vraag: wat gaat er met de financiën gebeuren? Jack heeft hierover contact
gehad met de secretaris van IVN landelijk, Rob Meijers. Het geld mag uitsluitend naar een
organisatie met ANBI-status worden overgemaakt, zoals in de nieuwe statuten is
opgenomen. Suggesties: omliggende IVN verenigingen (mits ANBI), IVN regiofonds, IVN
scharrelkids van de regio.
Jeanny vraagt of het ook naar de kindervallei mag? Moeten we nagaan of die ANBI status
hebben
Els: voorstel Faunawatch? Voelt het bestuur weinig voor omdat ze de hele wereld af vliegen.
Voelen meer voor regionale besteding
De Vlinderstichting heeft zoveel subsidie gekregen, dat het bestuur dat ook geen goed idee
vindt.
Riekie vraagt of er geen commissie moet komen voor de verdeling van het geld. Jack zegt dat
het bestuur beslist, maar er kunnen uiteraard ideeën worden ingeleverd bij het bestuur, dat
zich er dan over zal beraden. Deze ideeën dan graag vóór 24 januari bij bestuur inleveren.

Jo Lexis meldt plotseling dat hij juist vandaag iemand heeft gevonden die zelfs voorzitter van
IVN Meerssen zou willen worden. Jack merkt op dat hij we dan niet uit de brand zijn met één
bestuurder als er geen penningmeester en secretaris gevonden wordt.
Wil Lemmens vindt dat er naar een fusie gestreefd moet worden met Ulestraten. Jack vindt
dat IVN Meerssen weinig te bieden heeft bij een fusie: verwacht wordt dat onze donateurs
zullen afhaken. Van de 32 landelijke leden zullen er ook nog een deel niet mee gaan. En we
kunnen geen bestuursleden leveren.
Wim Derks zegt dat dat geen belemmering hoeft te zijn.
IVN Ulestraten heeft momenteel wel een redelijk bestuur, maar 2 personen willen ook daar
ermee ophouden en Wim Derks is al jaren waarnemend voorzitter en wil daar ook graag mee
ophouden. Ulestraten heeft wel 1 jong bestuurslid, Pascale.
Edwin merkt op dat een fusie ook een behoorlijke hoeveelheid werk oplevert; kan wel een jaar
duren, en wie moet dat dan organiseren in Meerssen?
Uiteindelijk wordt er voorgesteld te gaan kijken of die nieuwe mogelijke voorzitter, samen met
2 andere bestuurders (uit de kring van IVN Ulestraten ?) zal gaan toewerken naar een fusie,
teneinde te komen tot één IVN Ulestraten-Meerssen
Uiteraard moet Wim Derks dit ook nog in Ulestraten bespreken.
Er vindt dus een stemming plaats vóór of tegen het volgende voorstel:
Opheffen IVN Meerssen, tenzij er uiterlijk 24 januari 3 bestuurders gevonden worden die
de opdracht krijgen een fusie te verwerkelijken tussen IVN Ulestraten en IVN Meerssen.
14 van de 15 aanwezigen stemmen vóór, waarmee dit voorstel is aangenomen.
Els Derks merkt op dat IVN Meerssen altijd sterk verbonden is geweest met de familie
Savelberg: oprichter vader Huub Savelberg, en Willy en Jack die altijd heel actief zijn geweest
in IVN Meerssen, en wie het IVN zeer ter harte gaat. Ze stelt voor om bij het Herdenkingsbos
een “Savelberg bank” te laten plaatsen. De vergadering is het daarmee eens. Een mooi
eerbetoon aan de Savelbergs, die zich altijd met hart en ziel hebben ingezet voor IVN
Meerssen.
De voorzitter sluit de vergadering rond 16:00 uur, ruim op tijd voor de corona
avondlockdown, zodat er nog tijd is voor koffie en vlaai.

ACTIVITEITEN
HERFSTEXCURSIE: STRUINEN LANGS DE UR EN DE MAAS

bijdrage van IVN Meerssen gidsen Rieki Notten en Wil
Lemmens
Het is vroeg opstaan voor de de seizoensexcursie op
zondagochtend 17 oktober 2021. Reden is dat het
afgelopen nacht gevroren heeft en dat de ramen van
de auto ijsvrij moeten worden gemaakt. Bij vertrek
loopt de temperatuur gelukkig snel op omdat de
herfstzon door de lichte bewolking schijnt.
Vlakbij de terpkerk van Sint Martinus in Oud-Urmond
hebben zich 12 deelnemers verzameld. Een zeer
geïnteresseerde groep blijkt achteraf. Ook zij hebben
de kou getrotseerd en zijn nieuwsgierig naar wat in de
herfst allemaal te zien en te horen is. Bij de introductie
krijgen de deelnemers al een vraag voor- geschoteld
waar nog geen antwoord op gevonden is. Dus beste
lezer, weet jij soms waarom er zoveel Martinuskerken
langs de Maas liggen? Want het begint met de Sint
Martinuskerk in Eijsden en verder stroomafwaarts de
Sint Martinuskerk in Wyck-Maastricht, Itteren, Geulle
aan de Maas, Stein, en Urmond (tweemaal). Dus hoe zit
dat?
De excursie begint aldus met een open einde, maar
iedereen is nu wel helemaal wakker en nieuwsgierig
naar wat er nog verder aan verrassingen te wachten
staat.
Via de parkeerplaats vlakbij de kerk lopen we naar
beneden naar de overblijfselen van de oude kademuur.
Daar wordt in het kort iets verteld over de historie van
Urmond. Vanaf de dertiende eeuw ontwikkelde
Urmond zich - dankzij de aanwezigheid van een
haven- tot handelsplaats, feitelijk een beperkte stad
(=vrijheid), de Vrijheid Urmond genaamd, voor het
eerst vermeld in 1595. Het stadje was gedeeltelijk
omwald en bezat vier poorten en vijf rondelen. De
haven werd eind 19e eeuw opgeheven. In 1934 werd
het Julianakanaal geopend dat ten oosten van de oude
kern van Urmond lag

Hierdoor kwam Urmond op een langgerekte landtong
te liggen, door een brug met het oostelijke land
verbonden. Na de Tweede Wereldoorlog ontstonden
woonwijken aan de oostzijde van het kanaal,
gescheiden van de oude kern.
Bij de Kademuur staat dit bord dat een mooie
samenvatting geeft van de historie van Urmond.
De straat die naar deze kademuur loopt heet ‘De Bath’.
Bat is een oud Zuid-Nederlands woord voor een
aanlegplaats, een met hout versterkte kade. Waar
kennen we de naam ‘Bat’ nog meer van? Van Het Bat
in Maastricht! In Luik is nog de Quai de Batte te
vinden. Vanaf een waterpoort, de Batpoort, werden
zakken met steenkool uit het Luikse de stad in
gedragen. De mannen die deze op de rug droegen,
werden zwart van het stof, zo zwart als raven.
Aangezien deze harde werkers een 'robuuste'
reputatie hadden, werden stoute kinderen in
Maastricht ook wel 'batteraof' genoemd
De deelnemers vinden deze historische verhalen
interessant en vooral verrassend. We lopen weer
terug richting het hoog gelegen terpkerkje: het oude
Sint-Martinuskerkje uit 1793. Deze is momenteel aan
de eredienst onttrokken en is eigendom van de
Urmondse Monumentenstichting. De Terpkerk wordt
o.a. gebruikt als expositieruimte
Voor de kerk is nog een grote waterrat te zien. Dit
beeld is geplaatst ter gelegenheid van het 5 x 11-jarig
jubileum van de lokale carnavalsvereniging ‘De
Waterratte’.
We lopen verder over de Hoofdstraat van OudUrmond en zien langs de muren de Muurleeuwenbek
pronken met haar lichtpaarse bloemen met twee
lichtgele vlekjes
Via een hellende trap lopen we bij particulieren naar
binnen. Iedereen is verbaasd waar we nu terecht
komen. We maken een poortje open en zien aan de
rechterkant een man zitten achter een groot raam.
We zwaaien en even later komt hij naar buiten. Het is
de heer Smeets, de koster van de wat verder liggende
witte Hervormde kerk, die normaliter gesloten is.

Bij het voorlopen is dit bezoek afgesproken
en de deelnemers vinden het geweldig om
de kerk van binnen te kunnen bewonderen.
De heer Smeets, 82 jaar oud, vertelt het
verhaal van de kerk, van de honderden
jaren oude Statenbijbel, de verschillende
religies in Urmond en de particuliere
begraafplaats, waar veel familieleden van
hem blijken te liggen. Na dit bijzondere
verhaal verlaten we de kerk en bewonderen
we de tuin van de koster. Bij het naar buiten
gaan zien we een bijzondere struik/boom
met prachtige bloemen. Het blijkt de
Pindakaasboom ofwel Kansenboom te zijn.

Deze struik/boom groeit in het wild in
China en Japan. Het is de enige soort in dit
geslacht die voldoende winterhard is in ons
klimaat. Als je de bladeren stevig kneust
ruiken die naar pindakaas. Hij lijkt qua
groeiwijze en bladvorm wel iets op een
Catalpa (trompetboom) maar de witte
bloemen met de rode kelk zijn opvallender
van kleur en vorm. De witroze bloemen
verschijnen in de periode juli-september.
Na de bloei vormt deze struik/boom mooie
decoratieve grijsblauwe vruchten die
langzaam naar zwart verkleuren.
Op de volgende foto is dat goed te zien.

Maar waar komt de naam van Kansenboom
dan vandaan? Vroeger geloofden de
mensen dat er van deze struik twee
verschillende soorten waren, een gezonde
en een giftige variant. ... En dat was dan
helaas pindakaas, want dan geloofde men
dat de struik supergiftig was. Vandaar dat
de struik dus ook wel de Kansenboom of
Noodlotsboom wordt genoemd.
We vervolgen onze weg en lopen het dorp
uit. Daar zien we de Ur stromen met aan
weerszijden net geknotte wilgen.
De beek ontspringt in Elsloo. Ter hoogte
van het Kasteel Stein, in de buurt van de
A76, stroomt de Ur vanuit het ZuidLimburgse heuvelland het dal van de Maas
in en loopt dan langs het Julianakanaal.
Hierbij stroomt hij voornamelijk door
landbouwgebied en komt uiteindelijk bij
Urmond aan de rechteroever in de Maas.
Die plek zoeken we natuurlijk op. We lopen
over een pad parallel aan de Ur richting de
Maas en zien een glijbaan van de bever. Bij
een betonnen bruggetje vlakbij de monding
maken we een tussenstop om de rijk
aanwezige flora te determineren.
Opvallend is dat veel deelnemers intussen
de Plantnet App of de Obsidentify App

gebruiken en ze krijgen dan ook de
opdracht mee om zoveel mogelijk planten
te determineren.
Er wordt fanatiek gespeurd. Vervolgens
worden de resultaten gedeeld. Wat hebben
we allemaal gezien? De Aardpeer, de
Koningskaars,
Bijvoet,
Japanse
duizendknoop, Mosterzaad, Herderstasje,
Raket,
Melganzenvoet,
Nachtschade,
Perzikkruid. Omdat we al veel van deze
planten beschreven hebben bij voorgaande
excursies pikken we er nu een nieuwe uit,
namelijk de Melganzenvoet ofwel Melde.
De Melganzenvoet bloeit in schijnaren die
een
tros
vormen.
Verschillende
vogelsoorten, zoals vinken, mussen en
duiven eten de zaden. De bloeitijd is van juli
tot de herfst. De bloem is groenachtig en
vrij onbeduidend. Hij komt voor op
vochtige, stikstofrijke grond in bermen en
drooggevallen plaatsen, en als onkruid op
akkerland en in moestuinen. De plant komt
vaak voor in een pioniers-vegetatie.
We lopen over het betonnen bruggetje
weer terug en zien de monding van de Ur in
de Maas

Melganzenvoet
De combinatie Ur met monding zou de
oorsprong kunnen zijn van de plaatsnaam
Urmond. Maar dat is niet zo!
De naam van het dorp Urmond is niet van
de Ur afgeleid, maar andersom. De naam
Urmond betekent 'over de berg' (munthe =
'berg'). Deze naam ontstond in de 12e eeuw
en in die tijd lag de monding van de beek
veel westelijker. Later heeft men deze naam
foutief opgevat als 'monding van de Ur'. Zo
heeft de beek zijn naam gekregen.
We vervolgen onze tocht en struinen
verder op een pad parallel aan de Maas.
Ook langs het pad staan planten waarbij de
Watermuur met zijn prachtige witte
bloemetjes in het oog springt. Het is een
meerjarige plant uit de anjerfamilie. In de
bloeitijd heeft de plant een lengte van 30
tot 120 cm. De slappe stengel ligt of steunt
op ander gewas. De bloeiperiode strekt zich
uit van juni tot september. Watermuur

groeit op stikstofrijke vochtige plaatsen,
onder heggen in dicht loof bos of langs
sloten. Het heeft witte bloemen bovenaan
de stengels die klierachtig behaard zijn met
brede eironde bladen.
We lopen nu weer terug naar het dorp en
bezoeken onderweg nog een Joods
kerkhofje. Ook bewonderen we de oude,
vaak mooi gerestaureerde herenhuizen.
Aangekomen bij de terpkerk, ons startpunt,
lopen we over het hoog gelegen kerkhof.
Het is een gekke gewaarwording om vanaf
de rand van het kerkhof stijl naar beneden
te kijken. Bij de ingang van het kerkhof, aan
de
rechterkant,
bevindt
zich
een
oorlogsgraf. Hierin zijn drie gesneuvelde
Urmondenaren uit de tweede wereldoorlog
begraven.
Dan is het tijd voor koffie!
Deelnemers, nog bedankt voor de
prachtige foto's.

ALGEMENE LEDENVERGADERING
Het bestuur nodigt hierbij alle leden uit voor het bijwonen van

de Algemene Ledenvergadering op maandag 24 januari 2022
om 19.30 uur
in het Gemeenschapshuis De Stip te Meerssen
Agenda
1. Opening en mededelingen van waarnemend voorzitter, Jack Savelberg.
2. Goedkeuring van de notulen van de algemene online ledenvergadering van 25
januari
2021. Zie Nieuwsbrief van maart 2021.
3. Samenstelling Bestuur 2022:
Aftredend en niet herkiesbaar is: Jack Savelberg, Edwin Smeets en Charlotte Neuhaus Claessens.
4. Het voortbestaan van IVN Meerssen.
Zie toelichting: extra ledenvergadering op 29 november 2021 in de Nieuwsbrief van
december 2021
5. Bespreking van het IVN jaarverslag 2021.
6. Financieel overzicht 2021 en begroting 2022.
7. Verslag van de kascontrôle-commissie : Wil Lemmens en Leo Voragen
Verkiezing nieuwe kascontrôle-commissie.
8. De contributies in 2022 blijven gelijk onder voorbehoud van prijswijziging van het
abonnement op De Natuurgids en het lidmaatschap van IVN landelijk.
De contributies voor 2022 zijn als volgt:
A-lid = donateur lid van afd. Meerssen € 14,=
B-lid = A plus De Natuurgids € 31,=
C-lid = B plus Landelijk lid € 43,=
D-lid = A plus Landelijk lid € 24,=
Huisgenootlid € 5,=
Nieuwe leden moeten automatisch landelijk lid worden à € 24.—per jaar
9. De Nieuwsbrief / Website en Persberichten van IVN Meerssen.
Aanmelden voor de algemene ledenvergadering verplicht met vermelding van E-mail
adres bij waarnemend voorzitter j.savelberg@home.nl
Dit in verband met dan nog geldende coronaregels

DE MAN MET DE HOED

Bij het aftreden van een waarnemend voorzitter
Jack Savelberg, de man met de hoed. Denk je aan Jack, dan
denk je aan IVN Meerssen.
Jack is bijna 25 jaar lid geweest van IVN Meerssen. Hij
heeft 15 jaar lang deel uitgemaakt van het bestuur. Was
heel lang penningmeester en deed de ledenadministratie.
Het laatste jaar trad hij ook nog op als waarnemend
voorzitter.
Hij is een doener en een organisator. Hij wil graag
werken, moe worden, zagen, werken met de werkgroep
landschapsonderhoud, hutten bouwen, mergel bewerken
met de jeugdgroep. Daar geniet Jack van. Daarom viel
hem dit jaar zo moeilijk. De functie van voorzitter is hem
niet op het lijf geschreven. Verre van dat, maar hij wilde
perse een poging doen om IVN Meerssen voor opheffing
te behoeden. De IVN afdeling waar zijn vader aan de
wieg heeft gestaan, waar zijn broer Willy vele jaren zowel
bestuurlijk alsook als “projectleider” geweldige dingen
heeft gepresteerd, en met wie Jack zelf onder andere
prachtige dingen heeft gemaakt voor de tentoonstelling bij
het 50 jarige jubileum van IVN Meerssen. Ook bij het 60
jarig jubileum was Jack kartrekker bij o.a. Natuurbeleving
op Maat in Ave Maria.
Jack is een zeer empathisch man. Hij kent bijna alle leden
bij naam. Als iemand ziek is of hulp nodig heeft: Jack heeft
aan een half woord genoeg om troost of hulp te komen
bieden.
Het is een moeilijk jaar geweest. Heen en weer geslingerd
tussen hoop en teleurstelling. Het mocht niet zo zijn.
Covid heeft natuurlijk ook niet geholpen om IVN
Meerssen een boost te geven. Maar het feit dat er geen
bestuurders te vinden zijn voor onze mooie vereniging én
het vergrijzen van onze leden heeft ertoe geleid dat het
einde in zicht is.
Het doet Jack ontzettend veel pijn, maar aan hem heeft
het niet gelegen.

Bedankt Jack voor al je inspanningen.

Wij wensen jullie
liefde, vreugde en vrede.....
vandaag, morgen en altijd
bestuur IVN Meerssen

MEDEDELING
BESTE IVN-ER,
ZOALS AL EERDER BEKEND IS GEMAAKT WORDT ER VOOR 2022 NU
N O G G E E N C O N T R I B U T I E N O TA V E R S T U U R D .
ONZE DONATEUR LEDEN KUNNEN OP 24 JANUARI 2022 OF EERDER
KENBAAR MAKEN OF ZIJ HUN DONATEURSCHAP WILLEN VOORZETTEN
BIJ EEN ANDERE IVN AFDELING.
LANDELIJKE LEDEN KUNNEN OOK OP 24 JANUARI 2022 OF EERDER
KENBAAR MAKEN OF ZIJ HUN LANDELIJK LIDMAATSCHAP WILLEN
VOORTZETTEN BIJ EEN ANDERE IVN AFDELING.
D O O R H E T B E S T U U R VA N D E N A T U U R G I D S Z A L U B I N N E N K O R T W O R D E N
B E N A D E R D O F U H E T A B O N N E M E N T O P D E N A T U U R G I D S W I LT
VOORTZETTEN.
NAMENS BESTUUR
J A C K S AV E L B E R G

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

Jack Savelberg
Edwin Smeets
Charlotte Neuhaus
Jack Savelberg
Jack Savelberg

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

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

Yvonne Brounts
Leo Voragen
Charlotte Neuhaus
Fiel van den Bergh
Yvonne Brounts

tel: 06- 14 40 18 79
tel: 06- 22 51 67 62
tel: 06- 54 94 35 90
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,=
€ 24,=
€ 5,=

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

