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Vogels kijken en herkennen – 8 (Een artikel van Martin Deguelle.)
Hierbij een paar kenmerken van ganzen die ook bij ons op vijvers vaak te zien zijn.
(Grote) Canadese gans. De grote Canadese gans komt bij ons
vaak voor. Zijn kleinere soortgenoot veel minder. Ze lijken veel op
elkaar, het verschil is vooral te zien aan de lengte van de hals.
Beiden hebben een zwarte kop en witte oorstreep en een zwarte nek
en witte borst. De rug is grijs dwars gesteept. Ze lijken ook op de
brandgans, maar bij de brandgans loopt het zwart van de nek door
op de borst. De Canadese gans is een jaarvogel*.
*(Een jaarvogel is een vogelsoort die het gehele jaar in een bepaald gebied
waargenomen wordt)

Brandgans. Hij lijkt op Canadese gans, maar zijn kop heeft meer
wit en zijn snavel is zwart. Ook loopt het zwart over de borst naar
beneden door. De rug is ook grijs gestreept maar de strepen zijn
donkerder. Het zijn vooral trekvogels. Ze trekken vanuit
Scandinavië naar vooral Engeland om daar te overwinteren.
Brandganzen broeden in Nederland op een aantal vreemde
plaatsen, waaronder nauwelijks begroeide eilanden. De jongen
moeten dan, zodra zij hiertoe in staat zijn, naar een voedselgebied
zwemmen, omdat op het broedeiland geen voedsel beschikbaar is
Nijlgans. Zijn altijd in koppeltjes. In de winter eventueel in een
klein groepje. Ze hebben een lichte kop maar rond de ogen een
boeven masker. Ook valt bij het vliegen de witte vleugels op. De
Nijlgans is van huis uit een holenbroeder maar broed ook vaak in
torenvalk kasten of oude nesten. Als dit laatste het geval is dan is
het leuk om te zien dat als de eieren zijn uitgekomen, de jongen
binnen twee dagen naar beneden vallen en stuiteren en met
moeder naar water lopen. Kunnen agressief zijn.

Werkgroep natuurbeheer
7 mei en 4 juni

De
Snuffelmarkt.
Bestuursvergadering
2 mei en 13 juni

Inloopavond.
De Konigsbeemd is in deze periode
geopend op 9, 16, 23 en 30 mei en op 20
en 27 juni. Nadere invulling van deze
avond in overleg met de aanwezigen.

Snuffelmarkt IVN Hoensbroek 2022.
Een terugblik.

Na twee jaar (202o en 2021) zonder snuffelmarkt in verband met de
Corona restricties mochten we dit jaar weer een Snuffelmarkt organiseren.
Deze heeft plaatsgevonden op 10 april en is onder prima weersomstandigheden en in een gezellige sfeer verlopen. Omdat er twee jaar geen
snuffelmarkt geweest is hadden we ruim voldoende spullen in de
aanbieding en daar hebben we ook veel van kunnen verkopen.
We zijn heel blij met het mooie financiële resultaat en willen iedereen
bedanken die eraan heeft meegewerkt om deze dag weer tot een succes te maken.

De “Woensdag wandelgroep”
Woensdag 11 en 25 mei en woensdag 15 en 29 juni.
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

Voorjaarswandeling Ubachsberg.
Zondag 22 mei om 10.00 uur vanaf parkeerplaats Kasteel Hoensbroek

Midden in het land van kalk ligt Ubachsberg, op een eigen plateau
op een hoogte van ongeveer 180 meter. De vrouwenheide, ten
zuiden van Ubachsberg, is met 216 meter één van de hoogste
punten van Nederland en het hoogste punt van het plateau.
Rondom liggen heuvels vol schrale graslanden met zeldzame
bloemen, wijngaarden, steile kalkwanden en fruitgaarden.
Onderweg kom je kalkovens tegen waarin kalk werd gebrand.
De wandeling voert ons o.a. over de Kunderberg, langs de Putberg
en de molen van Vrouwenheide.
Info: Lei Frölichs :  06-44112237 of Daan Westerhof  6-10309529

Jaarvergadering.
Vrijdag 10 juni 2022 om 19:30 uur in de Koningsbeemd.

Wij nodigen alle leden van onze vereniging van harte uit voor de
jaarvergadering. Graag ontmoeten we u om mee te praten en
mee te denken over alle zaken, die onze vereniging aangaan. In
2020 heeft, in verband met de corona restricties, geen
jaarvergadering plaatsgevonden. In de jaarvergadering 2022 zal
daarom, naast een blik in de toekomst, ook een toelichting
worden gegeven op beide voorgaande jaren. Wij hopen dat u die
avond aanwezig kunt zijn, Tot ziens op vrijdag 10 juni.

Midzomeravondwandeling Benzenrade.
Dinsdag 21 juni om 19.00 uur vanaf parkeerplaats Kasteel Hoensbroek.

In het zuiden van Heerlen vind je de aan elkaar grenzende
groene buitengebieden Imstenrade en Benzenrade met
hun mooie hellingbossen. Het boscomplex wordt
doorsneden door inhammen waarin weilanden liggen.
Met name de vele dikke beuken bepalen het karakter van
het gebied.
Onze wandeling voert ons door de weilanden en bossen en
biedt mooie uitzichten op Heerlen en omgeving.
Het is een avondwandeling, dus niet al te ver (± 6km)
Info: Lei Frölichs :  06-44112237 of Daan Westerhof  6-10309529

Gezellig samenzijn, ommetje en hartig hapje.
Zondag 26 juni, IVN gebouw Koningsbeemd om 14:00 uur

We beginnen met een lekker kopje koffie (of thee) met een stukje vla.
Daarna, als het weer het toelaat maken we een korte wandeling over ons
natuurterrein of om de bovenste Koumervijver.
Bij terugkomst gezellig bijpraten met elkaar en dan genieten van een
hartig hapje. De kosten zijn € 7,50
Heeft u interesse, dan graag aanmelden voor 24 juni bij:
Lenie Quadackers :  06-57250142
-Steffie Broekhuis :  06-22337350

Zeg het met bloemen…….de wilde Narcis.
Gewoon sneeuwklokje, bonte krokus, bosanemoon, het zijn de bekende
lentebodes die in het vroege voorjaar het grijze Hollandse landschap bespikkelen
met kleur. Een minder bekende lentebloeier is de wilde narcis. We kennen
allemaal wel de gele narcis, die vanaf maart ook veel tuinen en perken opvrolijkt.
Dit is een bolgewas dat in gekweekte vorm in talloze versies te krijgen is. De
trompetnarcis is misschien wel de bekendste kweekvariant. Wat veel mensen
niet weten is dat de wilde narcis ˗ in tegenstelling tot veel andere stinsenplanten
die ooit zijn ingevoerd ˗ van oorsprong een inheemse plant is die op nog maar
een paar plekken in Nederland in het wild groeit.
Wil je de wilde narcis massaal in bloei zien? Dan moet je de grens over, onder andere naar België. Wij
gingen met de woensdagwandelgroep naar
Kelmis, waar ze in de vallei van de Hohnbach in
grote getale in bloei stonden.
De wilde narcis is een bolgewas en bloeit tussen
begin maart en eind april. De plant wordt circa 20
tot 30 centimeter hoog. De bloemen zijn
alleenstaand en circa 5 centimeter lang. Direct na
de winter verschijnen de bladeren bovengronds
zodat de fotosynthese kan beginnen om voedsel

aan te maken om een bloem te kunnen vormen. Na de bestuiving stopt de fotosynthese en worden de
voedingsstoffen teruggevoerd naar de bol ondergronds. Ze planten zich voort door extra bollen aan te maken
en door de vorming van zaad.

Gezien op de voorjaarswandeling in het Savelsbos
Een mooi begin van onze wandeling door het Savelsbos.
Direct na de start stond deze Prunus avium in bloei met op de achtergrond
een mooie blauwe hemel. De Nederlandse naam van deze boom is Wilde
zoete kers, Limburgse bos kriek of Boskers.
Het is een grote boom die in het wild vaak groeit als meerstammige
boom. De boom kan een hoogte van 15 -20 meter bereiken.
Alle delen van de plant, behalve de rijpe vrucht, bevatten geringe
hoeveelheden giftige blauwzuur.
De boom wordt in de fruitteelt als onderstam gebruikt voor de zure kers
“Kelleris laagstam” .
Met dank aan onze gids Gerard Janssen voor de geweldige uitleg tijdens
deze wandeling.

Om te noteren – Activiteiten in juli en augustus
Zondag 10 juli
Woensdag 13 en 27 juli
Zondag 24 juli
Zondag 7 augustus
Woensdag 10 en 24 augustus

: Het wormdal vanaf Haanrade of Rimburg
: Woensdag wandelgroep
: Zomeravondwandeling Geleenbeek en Muldersplas
: Maastricht, ENCI gebied vanaf de st. Pietersberg
: Woensdag wandelgroep
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Bestuursvergadering
Werkgroep natuurbeheer
Maandag, inloopavond
Wandeling, excursie, overige activiteiten
Jaarvergadering

IVN HoensbroekHeerlerweg 141, 6433 HR,
Hoensbroek  06-10309529
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