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Vogels kijken en herkennen – 7
Onderstaande foto’s kreeg ik van ons lid Julia Kooistra. Zij had het geluk dit ijsvogel paartje te
spotten aan de Caumerbeek, bij de waterbuffer onderaan de Kaumenberg, en deze mooie foto’s te
kunnen maken.

Mannetje

Vrouwtje

De ijsvogel. De ijsvogel is erg populair bij fotografen en natuurliefhebbers. Heb je er ooit
eentje voorbij zien schieten, dan loop je nooit meer langs water zonder om je heen te kijken of er
misschien een heel klein blauw vogeltje op een tak zit. Wil je er een zien dan heb je een locatie
nodig met water, wat takken en een flinke portie geduld.
Een blauwe flits en een fluitende roep, zo kondigt een ijsvogel zich vaak aan.
Ijsvogels zijn vooral vogels van beken en rivieren met zoet stromend water, maar broeden ook aan
stilstaand water (vooral in Nederland). Hun nesttunnel graven ze in zandige of lemige steile
oeverranden. 's Winters zijn ze ook te zien bij meer open en brak of zout water, op zoek naar
voldoende voedsel - kleine visjes, waterinsecten en dergelijke - en ijsvrij, helder water om dat
voedsel te kunnen bemachtigen. In vergelijking met de meeste andere vogels in Nederland oogt dit
diertje exotisch en ergens klopt dat ook wel. Tegen een oer-Hollandse winter met meer dan een
week vorst of een flinke koude wind kunnen ze niet. Het aantal dieren neemt dan serieus af.
Gelukkig neemt het aantal ijsvogels na een paar minder koude winters, waar we er de laatste tijd
steeds meer van hebben, snel weer toe. Een ijsvogelpaartje heeft vaak meerdere nesten per jaar
met soms wel zeven of zelfs meer eieren.Verder is het waterrijke Nederlandse landschap een prima
leefomgeving.
Vrouwtje of mannetje: Het vrouwtje heeft een oranje vlek op de onderkant van de snavel. Dit kan
over de hele onderkant van de snavel doorlopen. Het mannetje heeft een geheel zwarte snavel.
Heeft u ook wel eens zo’n mooi ontmoeting in de natuur dan zouden wij het fijn vinden als u dit
met onze leden wilt delen. Wij publiceren het dan in ons infoblad. U kunt de foto’s en/of de tekst
opsturen naar ons email adres ivnhoensbroek@gmail.com

Werkgroep natuurbeheer
5 maart en 2 april

De
Snuffelmarkt.
Bestuursvergadering
7 maart en 4 april

Inloopavond.
De Konigsbeemd is in deze periode
geopend op 14, 21 en 28 maart en op 11 en
25 april. Nadere invulling van deze avond
in overleg met de aanwezigen.

Snuffelmarkt IVN Hoensbroek 2022.
Zondag 10 april in de Koningsbeemd.

Nu de corona maatregelen steeds verder worden versoepeld durven we het
aan om op 10 april weer een snuffelmarkt te houden.
Wilt u deze dag helpen, dan stellen wij dat zeer op prijs. U kunt zich
hiervoor opgeven bij Steffie Broekhuis  06-22337350.
Heeft u nog bruikbare spullen voor de verkoop dan kunnen deze worden
aangeleverd op de maandagavond (vanaf 19.30 uur) of op zaterdag 5 mrt en
2 of 9 april. Moeten er spullen worden opgehaald, of heeft u vragen over het
aanleveren, neem dan even contact op met Daan Westerhof  06-10309529.
Mocht de snuffelmarkt onverhoopt niet doorgaan dan zullen wij u hier apart bericht over geven.

De “Woensdag wandelgroep”
Woensdag 9 en 23 maart en woensdag 13 en 27 april.
Vertrek vanaf de Koningsbeemd om 10.00 uur

Hier zijn weer de datums voor onze wandelingen in maart en april.
Heeft U interesse, kom gewoon een keertje mee. Wilt U wat meer
informatie, neem gerust contact op met een van deze dames.
Lenie Quadackers:  045-4040440
Steffie Broekhuis :  06-22337350

IVN Hoensbroek doet NL Doet.
Zaterdag 12 maart, Koningsbeemd om 10:00 uur.

Ook IVN Hoensbroek organiseert activiteiten in het kader van de
nationale vrijwilligers dag NL Doet! Wij gaan op deze zaterdag
allerlei noodzakelijke karweitjes op ons natuurterrein uitvoeren
zoals schilderwerk en herstel van de brug op het natuurleerpad.
Helpende handen zijn deze dag welkom ook voor lichte klusjes als
verven of schoonmaken. We verzamelen om 10.00 uur bij de
Koningsbeemd en werken tot halverwege de middag.
Voor koffie en vlaai en een lekkere lunch wordt uiteraard gezorgd.
Info bij Frolichs  045-8502605

Wandeling naar de oorsprong van de Geul.
Zondag 27 maart om 10:00 uur vanaf Kasteel Hoensbroek.

De Geul

vindt haar oorsprong in het gehucht Lichtenbusch,
vlakbij de Duitse grens, maar nog net op Belgisch
grondgebied. Daar ligt de boerderij “Todtleger” en in de
kelders van die boerderij bevindt zich een welputje dat men
algemeen beschouwt als de ware bron van de Geul. Bij dit
stroompje voegen zich weldra vier andere stroompjes en dan
ontstaat een stromend riviertje: De Geul is begonnen aan
haar tocht naar de Maas.

De Geul is 58km lang en passeert bij Cottessen de grens met Nederland.
Hij meandert dan 33km door het Zuid-Limburgs landschap en stroomt onder andere langs de
plaatsjes Epen, Mechelen, Partij, Gulpen, Wijlre, Valkenburg en Meerssen om uiteindelijk bij
Voulwammes uit te monden in de Maas.
Info: Peter Geurts  06-54952469 of Gerard Janssen  06-12473073

Voorjaarswandeling Savelsbos.
Zondag 3 april om 10:00 uur vanaf Kasteel Hoensbroek.

De wandeling van het Savelsbos is ca 10 km en begint in
Gronsveld. We gaan richting de Riesenberg, deze naam is een
verbastering van Wiegersberg wat wijngaardberg betekend.
In de Romeinse tijd vond hier in Limburg op grote schaal
wijnbouw plaats. Onderweg passeren we ook de Trichterberg
groeve. Eén van de vele mergelgroeves in dit gebied.
Natuurlijk is het Savelsbos ook bekend om zijn prachtige
voorjaarsflora zoals Daslook, Amandelwolfsmelk,
Bosanemoon, Wilde irissen, de Eenbes en nog meerdere
voorjaarsbloeiende planten.
Ook bekend van het Savelsbos is de Oude Vuursteenmijn die nog onlangs opnieuw gerestaureerd is
wegens gevaar voor instorting. Via een gids kan men deze mijn bezoeken.
Ook passeren we de beroemde Henkeput. Dit is een put van twaalf meter diep die waarschijnlijk
gebruikt werd om lijken en tallozen kadavers te lozen. Kortom een interessante wandeling met veel
groen en heuvels, witgepleisterde vakwerkhuizen, wegkruizen, hellingbossen, groeves, hoogstam
boomgaarden, klaterende beekjes en zacht golvende dalen.
Info: Gerard Janssen 06-12473073 of Johan Quadackers 06-29425776

Bloesemtocht in de parel van het Heuvelland.
Zondag 17 (of 24*) april om 10:00 uur vanaf Kasteel Hoensbroek.
* Is er voldoende bloesem dan gaan we de 17e, anders de 24e april.

We

gaan wandelen in de parel van het Heuvelland, de streek rondom
Slenaken, Hoogcrutz en Beutenaken. Het buurtschap Hoogcrutz ligt op het
plateau van Margraten tussen de dorpjes Slenaken en Noorbeek. Slenaken en
Beutenaken liggen beide in het dal van het riviertje de Gulp.
Het landschap van het smalle dal van de Gulp lijkt veel op dat van de Geul:
een boeiende afwisseling van loofbossen, graslanden, akkers, drassige oevers,
poelen, boomgaarden en holle wegen. Je wandelt in dit gebied via de
kalkgraslanden zo het bos is. Via de typische holle wegen klim je omhoog naar
het plateau, waar het glooiende landschap zich voor je uitstrekt.
Het Gulpdal heeft veel mooie plekken en ook hier geldt: Zuid-Limburg, een beetje buitenland!
Info: Gerard Janssen 06-12473073 of Daan Westerhof 06-10309529

Zeg het met bloemen…..De Pinksterbloem.
In het vroege voorjaar piepen de eerste voorjaarsbloeiers uit de grond.
Terwijl het winterse landschap steeds groener wordt, fleuren de wilde
voorjaarsbloemen het landschap op met kleur. Eén van de bloemen
die we in het voorjaar vaker zullen zien op onze wandelingen is de
Pinksterbloem.
De plant bloeit in tegestelling tot haar naam met name in de periode
voor Pinksteren. Eind april is meestal het hoogtepunt.
Hij bloeit op vochtige tot natte graslanden met prachtige lila
gekleurde bloemen. De middelhoge plant kan 15 tot wel 50 cm hoog
worden. De vier kroonbladeren van de bloem vormen een kruis.
Onderin de bloemen wordt nectar geproduceerd.
Tijdens een regenbui in het vroege voorjaar sluiten de bloemen en buigen ze naar beneden, zodat
het stuifmeel droog blijft. De pinksterbloem is een waardplant voor het oranjetipje (vlinder).
Vooral in kleinschalige landschappen waar grasland wordt afgewisseld met houtige begroeiing
(singels, houtwallen, heggen) is de pinksterbloem van betekenis voor wilde bijen en vlinders.

Om te noteren – Activiteiten in mei en juni
Woensdag 11 en 25 mei
Zondag 22 mei
Vrijdag 10 juni
Vrijdag 10 juni
Dinsdag 21 juni
Woensdag 15 en 29 juni
Zondag 26 juni

: Woensdag wandelgroep
: Voorjaarswandeling Ubachsberg
: Jaarvergadering
: IVN slootjesdagen in het Ridderhoenpark
: Midzomeravondwandeling
: Woensdag wandelgroep
: Ommetje en hartig hapje
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Bestuursvergadering
Werkgroep natuurbeheer
Maandag, inloopavond
Wandeling, excursie, overige
activiteiten
NL Doet

IVN HoensbroekHeerlerweg 141, 6433 HR,
Hoensbroek  06-10309529
✉ ivnhoensbroek@gmail.com
Website: www.ivn.nl/afdeling/hoensbroek

Afmelden als lid bij de
ledenadministratie

In memoriam Wiel Hendriks
Met leedwezen hebben wij kennis genomen van het
overlijden van ons lid Wiel Hendriks op
27 januari 2022.
Wiel was sinds 1988 lid van IVN Hoensbroek en
actief in de werkgroep natuurbeheer. Tot op hoge
leeftijd was hij aanwezig op onze maandelijkse
natuurwerkdag. De laatste jaren kon hij wegens
toenemende gezondheidsproblemen helaas niet
meer aan deze activiteit deelnemen.
Wij houden Wiel in herinnering als een gezellig,
betrokken en actief IVN-lid met een groot hart
voor de natuur.
Wij wensen nabestaande en familie heel veel
sterkte met dit grote verlies.

We zullen hem missen.

