Nieuwsbrief
Amstenrade · Doenrade · Oirsbeek · Puth · Schinnen · Sweikhuizen

Agenda
1, 8, 15 en 22 juni
Zomeravondwandelingen
12 juni
Wandeling Koumenberg
20 juni
Natuurmiddag
30 juni
Lezing Beukenberg

Woensdag 1 juni 1ste zomeravondwandeling
In deze eerste zomeravondwandeling van 2022 brengen we een bezoek aan
de Heemtuin van IVN Munstergeleen. De wandeling is circa 8 kilometer. We
wandelen door het unieke natuurgebied De Kakkert met zijn bronnen en gelijknamig beekje.

Woensdag 8 juni 2de Zomeravondwandeling
Zomeravondwandeling naar Thull.
De wandeling is circa 7 kilometer.
We lopen via de (natte) Vromengats richting de Kerk (waterdicht
schoeisel is aan te bevelen). Vervolgens beklimmen wij de Krekelberg om te genieten van de mooie
uitzichten over Schinnen en omgeving.

16 mei
Natuurmiddag
19 mei
Natuurwerkdag
22 mei
Excursie Zinkviooltjes
Woensdag 15 juni

In de kijker
Kardinaalsmutsstippelmotrups
Volg ons op Facebook

Diversen
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2022

Agenda

Terugblik

25 mei
Werkgroep Wegkruisen

Ju n i

3de Zomeravondwandeling

Zomeravondwandeling naar de Beukenberg te Oirsbeek. De wandeling is
circa 8 kilometer. We lopen via de
Kakkert en Wolfhagen.

Woensdag 22 juni

4de Zomeravondwandeling

De laatste Zomeravondwandeling brengt ons naar het buurtschap Oude
Kerk te Spaubeek. De wandeling is circa 8 kilometer. We lopen langs de
Geleenbeek richting kasteel Terborg en van daaruit naar de St. Annakapel.

Alle zomeravondwandelingen starten om 18.30 uur bij het IVN-lokaal,
Burg. Pijlsstraat 1d te Schinnen.
Info : Jan Voncken 06-12750775 of jl_voncken@planet.nl

Zondag 12 juni 2022

Wandeling de Koumen
Deze zondag wandelen wij in het natuurgebied de Koumen in Hoensbroek. Zo dichtbij en toch zullen velen er nog nooit gewandeld hebben. Er zitten enkele klimmetjes in. Dit zijn de oude steenbergen van de
voormalige steenkolenmijn Oranje Nassau III. Het is een afwisselende wandeling over goed aangelegde
paden. Wij lopen tussen de Caumerbeek en de nieuwe Caumerbeek. Ook passeren we kasteel Hoensbroek. Het is een wandeling van 9,8 km. Zou het slecht weer zijn, kan de wandeling worden ingekort tot
7,2 km.
Vertrek om 09.00 uur vanaf het IVN-lokaal te Schinnen en rond 09.15 uur vanaf de parkeerplaats van de
Sporthal In de Biessen, Gravin van Schönbornlaan 4 te Hoensbroek. Dit is naast het zwembad Otterveurdt.
Meer info : Huub Janssen 046- 4423057

Maandag 20 juni 2022

Natuurmiddag: Nieuw leven
Zoals altijd beginnen we de middag met wat we in deze tijd
van het jaar in de natuur kunnen zien.
Jan Voncken neemt het stokje over en vertelt over het ree,
Eind mei, begin juni worden de reekalfjes geboren. Ook in
onze directe omgeving komen ze voor, meer dan je op het
eerste gezicht zou vermoeden. Een ontmoeting met een ree is
altijd een indrukwekkend moment.
Na de pauze neemt Wiel Bruls ons mee in de wereld van de
vogels om ons heen die nu voor hun jongen moeten zorgen.
Plaats: IVN-lokaal Burg. Pijlsstraat 1d, Schinnen
Aanvang: 14.00 uur
Info: Marion Biermans: jomarion4243@gmail.com of tel. 046-4422941.

Donderdag 30 juni 2022

Lezing over de Beukenberg : Boren naar het verleden
In opdracht van de provincie Limburg werd in
2020 een boring uitgevoerd op de Beukenberg.
Het doel was een monsterput aan te leggen om
het mijnwater op grote diepte te kunnen monitoren. De keuze voor deze locatie werd bepaald in
samenhang met bekende breuklijnen onder het
oppervlak en had dus niets te maken met de
voormalige grind afgraving of de voormalige
stortplaats
Normaal gesproken kunnen we niet in de diepte
kijken. Nu bood zich een unieke kans om wel ver
naar beneden te kijken. De boormeesters van
firma Haitjema, de projectleider, de betrokken
geoloog en de provincie hadden er geen bezwaar
tegen dat Lei Nelissen en Herman Winckelhorst mochten meekijken en wat kleine monsters nemen.
Lei Nelissen zal ons in deze lezing op de hoogte brengen van alles wat de boring heeft opgeleverd.
Plaats: IVN lokaal, Burgemeester Pijlsstraat 1d, Schinnen
Aanvang: 19.30 uur

Terugblik
16 mei

Natuurmiddag: Zinkflora
Zoals altijd begon Marly Beursgens met het onderwerp:
wat zien wij in deze tijd van het jaar in de natuur? Onder
andere het Fluitekruid, de Koekoeksbloem en het kikkerkoor passeren de revue.
Ter voorbereiding op de excursie van zondag 22 mei
naar Plombières ging Harrie Hermens verder over de bijzondere flora van de zinkgronden in dit gebied. Door de
afval van de zinkmijnen aldaar hebben diverse unieke
soorten planten zich aangepast aan de situatie. Bv: het
Zinkviooltje en de Zinkblaassilene. Doordat de Geul op
vele plaatsen is opgeschoond, dreigen deze planten en
gebieden in Nederland te verdwijnen.
Na de pauze ging Marly Beursgens hier verder op in en
liet ons ook prachtige vlindersoorten zien die vooral daar voorkomen: Zilveren Maan, Heideblauwtje en
vele anderen.
De middag werd afgesloten met een quiz waarin we onze kennis konden ventileren. Dit viel niet mee!!!
Het was weer een leerzame en gezellige middag.

19 mei

Natuurwerkdag
Net als in april is de natuurwerkgroep deze dag druk aan het werk geweest om de woekerende Reuzeberenklauwen te bestrijden. Op verzoek van Bodemzorg Limburg worden ze aangepakt op de Beukenberg. En van het Waterschap Limburg en Natuurmonumenten kwam
de vraag om langs de Geleenbeek voor deze werkzaamheden te zorgen. De woekerende exotische plant verspreidt zich enorm snel wanneer de grote schermbloemen uitgebloeid zijn en veel zaden door de
wind mee worden gevoerd. Al met al zal deze plant komende jaren actief bestreden moeten worden.
Tussendoor werden de banken nog wat opgeknapt en het gras in de
omgeving ervan gemaaid.

22 mei

Excursie “Zinkviooltjes langs la Gueule”
Deze zondag gingen wij, begeleid door een heerlijk zonnetje en met 14 m/v sterk, het gebied van
de oude zinkmijn in Plombières in. De Zinkviooltjes waren al in groten getale te zien en ook andere planten die zich goed aangepast hebben aan
de zink in de verontreinigde grond.
De prachtige Geul meanderde langs de paden die
wij liepen. Op de plek waar de Geul in een rots
verdwijnt, zagen we de zeer zeldzame Waterspreeuw.
Onze gidsen Marly Beursgens en Harrie Hermens
gaven uitleg over deze prachtige omgeving. Niet
alleen de planten maar ook de geschiedenis kwam aan bod.
Op een heuvelachtig weide aan de Geul werd gepauzeerd en daar werden we verrast door een voorbij
flitsende ijsvogel.
Afgesloten werd deze gezellige en leerzame excursie op een terrasje in Plombières.

25 mei 2022

Werkgroep Wegkruisen
De leden van de werkgroep Wegkruisen hebben een onderhoudsrondje gemaakt langs de wegkruisen in Amstenrade, Doenrade en
Oirsbeek. Met drie man sterk werd gewied, gesnoeid en schoongemaakt. Fietsend met gereedschap aan boord, werden alle kruisen in
deze drie gemeenten bezocht. Sommige wegkruisen stonden er nog
netjes bij, ook dankzij omwonenden, andere hadden een fikse beurt
nodig. De werkgroep heeft er een nieuw lid bij gekregen: Frank Ladeur.
Maar gelukkig hebben we ook ‘stille’ helpers. Dit keer is er wel een zeer
attent iemand geweest die het wegkruis aan de Hommerterveldweg
(nabij nieuwe parkeerplaats Hommerterweg) een grondige mooie
verfbeurt heeft gegeven: het kruis is mooi wit en met goudkleur geverfd (zie foto).

In de kijker
De Kardinaalsmutsstippelmotrups
Als je dit woord in Scrabble kunt maken heb je héél veel punten…. net zoveel als het aantal rupsen per ‘nest’. Elke vrouwelijke mot legt zo’n 50 eitjes.
De Kardinaalsmutsstippelmot is een kleine nachtvlinder die zijn
eitjes afzet op de Kardinaalsmuts. Die eitjes liggen in een
spookachtig aandoend spinsel. In het jaar erna komen de eitjes
in het voorjaar uit en worden rupsen. De rupsen gebruiken de
Kardinaalsmuts als voedsel en een paar ‘nesten’ zijn samen in
staat om zo’n
Kardinaalsmuts
in no time helemaal kaal te vreten. Je zou denken dat de
struik dat niet overleeft. Maar de struik vormt meteen na
de aanval vol goede moed nieuwe blaadjes en loopt
hooguit een groeiachterstand op.
Als de rups volgroeid is stopt hij met eten en verpopt hij
tot een mooie Stippelmot. Deze motten hebben de onhebbelijke gewoonte vaak op dezelfde plant hun eitjes af
te zetten als waar ze geboren zijn, dus binnen een paar
jaar wordt zo’n struik volledig ‘bezet’ met Kardinaalsmutstippelmotrupsen. Vaak zie je de rupsen ook als een
sliert aan een struik hangen….een gedekte tafel voor vogels als Koolmezen Pimpelmezen, die er dol op
zijn.

Diversen
Update wervingsactie nieuwe bestuursleden
De wervingsactie heeft kan in ieder geval succesvol worden genoemd. Er hebben zich 3 kandidaten gemeld. Twee kandidaten gaan al binnenkort aan de slag. Ank van de Berg gaat het bestuur ondersteunen
en neemt de ledenadministratie voor haar rekening. Nico Rompelberg wordt onze nieuwe secretaris. Tot
het moment dat de ledenvergadering formeel instemt met zijn kandidaatschap blijft Nico Rompelberg
formeel secretaris ad interim. We zijn heel blij dat Ank en Nico dit willen gaan doen en wensen hun veel
succes!
De derde kandidaat gaat mogelijk het penningmeesterschap op zich nemen. Maar…. omdat ook Dré Kuijpers, onze voorzitter, heeft aangegeven te willen stoppen binnen nu en maximaal een jaar, kan het ook
zijn dat deze kandidaat de opvolger van Dré Kuijpers wordt. Gesprekken met deze kandidaat zijn nog
gaande.
Conclusie: twee functies zijn ingevuld maar we zoeken nog steeds een penningmeester en/of een nieuwe
voorzitter (binnen afzienbare termijn). We houden jullie op de hoogte!

Beleef de natuur!

