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Zeg het met bloemen…..De Paardenbloem.
Omstreeks half april zien we hier en daar een paardenbloem in het
gras verschijnen en een week later kleurt de hele weide geel. De
paardenbloem is één van de eerste bloeiers en kondigt het
voorjaar/de zomer voor ons aan.
Overdag als het warm is opent hij zijn bloemen maar s’avonds als het
afkoelt doet hij ze weer dicht. Een gek verschijnsel; overdag kleuren
de weilanden in volle zon knalgeel en bij het vallen van de avond zijn
ze groen. Ook als het overdag niet warm genoeg is opent hij zijn
bloemen niet.
Als de hoofdjes van de plant zijn uitgebloeid blijven ze dicht zodat het zaad kan rijpen tussen de
omwindselblaadjes. Als het zaad rijp is buigen de omwindselbladen weer naar beneden en ontstaat
de welbekende pluizenbol vol zaadjes (die door kinderen graag weggeblazen wordt).
Vruchtvorming en bloei zie je vaak tegelijkertijd; het gele veld heeft dan een witwazig aanzien
door de combinatie van in bloei staande bloemen en de uitgebloeide met hun pluizenbol.
Evenals het madeliefje heeft de paardenbloem een rozet van bladeren op de grond en een
onbebladerde bloemstengel. De bladeren van de paardenbloem liggen plat of rechtopstaand
waardoor ze goed bestand zijn tegen grazen en maaien. Ook zit de penwortel van de plant diep
zodat uittrekken kan tegenvallen
Nog een paar weetjes over de paardenbloem:





Een dankbare voedselbron voor insecten – van vlinders tot
bijen en andere insecten. Die smullen graag van de nectar en
het stuifmeel, in een periode dat die nog schaars is,
De paardenbloem is eetbaar van bloemblad tot wortel,
In de volksgeneeskunde wordt de paardenbloem gebruikt als
mild afvoerend middel, bloedreinigend middel en middel
tegen spijsverteringsklachten.
En hiernaast een foto van een paardenbloem die ik met een
fotoprogramma heb bewerkt. Gewoon leuk om te doen.

Werkgroep natuurbeheer
2 juli en 6 augustus
Bestuursvergadering
4 juli en 1 augustus

Inloopavond.

De Konigsbeemd is in deze periode en
geopend op 11, 18 en 25 juli en op 8, 15, 22
en 29 augustus. Nadere invulling van deze ,
avond in overleg met de aanwezigen.

De “Woensdag wandelgroep”
Woensdag 13 en 27 juli en 10 en 24 augustus.
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

Wandeling Wormdal
Zondag 10 juli om 10.00 uur vanaf parkeerplaats Kasteel Hoensbroek.

De Worm is een zijriviertje van de Roer en is gelegen in het
grensgebied van de Nederlandse provincie Limburg en de
Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. De Worm ontspringt
in het Duitse Aken en stroomt in noordelijke richting
vervolgens door de gemeentes Würselen, Herzogenrath,
Übach-Palenberg, Geilenkirchen en Heinsberg, om
noordelijk van daar in de Roer uit te monden.
Van Herzogenrath tot Übach-Palenberg dient de rivier
enkele kilometers lang als grensrivier met de Nederlandse
gemeenten Kerkrade (de kernen Haanrade en Eygelshoven)
en Landgraaf (de kern Ubach over Worms).
De Worm is voor een groot gedeelte gedegradeerd tot een strakgetrokken watergoot maar tussen
Haanrade en Rimburg kan ze weer vrijuit meanderen in een fraai natuurontwikkelingsterrein.
Info: Wiel Pieters  06-49800340 of Daan Westerhof  06-10309529

Zomeravondwandeling Geleenbeek en Muldersplas
Zondag 24 juli om 19.00 uur vanaf parkeerplaats Kasteel Hoensbroek.

Het natuurgebied Mulderplas met de Geleenbeek als
buurman heeft een rijke cultuurhistorie en is in de
afgelopen jaren sterk veranderd.
De huidige Mulderplas zag er vroeger heel anders uit. Voor
de komst van de Zuid-Limburgse mijnen was er niet eens
een plas en lag hier een middeleeuwse graanmolen.
Rond 1960 kochten de Staatsmijnen dit gebied om er een
grote slikvijver van te maken. Na de mijnsluitingen is dit
uiteindelijk herontwikkeld in het huidige natuurgebied.
Direct naast de Mulderplas ligt een groot rietveld. Dit veld
was voorheen voor wandelaars niet zichtbaar, maar dankzij het aanleggen van een vlonder kan dit
stukje natuur waar mens en natuur samenwerken worden bewonderd. Zo gebruikt de naastgelegen
Alfa bierbrouwerij dit begroeide waterbekken als eigen, natuurlijke waterzuivering. Daarbij is het
een trekpleister voor vogels die alleen in het riet leven. Zo komen hier onder andere de rietzanger
en de bosrietzanger voor.
Info: Peter Geurts  06-54952469 of Daan Westerhof  06-10309529

Maastricht, ENCI gebied vanaf St. Pietersberg.
Zondag 07 augustus om 10.00 uur vanaf Parkeerplaats Kasteel Hoensbroek.

Dit zuidelijkste stukje Nederland is gelegen tussen Maastricht en België.
Wij noemen het de Sint-Pietersberg maar het is eigenlijk een heuvel. De Sint-Pietersberg vormt het
noordelijke gedeelte van het plateau van Caestert, een zuid noord verlopende heuvelrug met een
lengte van 8km.
Een wandeling over de Sint-Pietersberg en het
plateau is altijd de moeite waard vanwege de
afwisselende zeldzame natuur en de rijke
cultuurhistorie rond de groeve en d’n Observant.
Bekend is natuurlijk ook de ENCI groeve die je
vanaf het daar aangelegde uitzichtpunt mooi
kunt zien. Tijdens de wandeling over het plateau
kun u genieten van de vele uitzichten over
Maastricht, de Maasvallei en het Jekerdal.

Info: Martin Deguelle  06-54311709 of Lei Frölichs  06-44112237

Gezellige IVN middag met BBQ.
Zondag 04 september 2022 in de Koningsbeemd om 15.00 uur
Ook dit jaar weer onze gezellig IVN middag .
Om 15.00 uur starten we met een heerlijk kopje koffie met gebak. Daarna een
korte wandeling.
Na de wandeling een hapje eten met een lekker stukje vlees van de barbecue.
De kosten zijn € 8,50.
Heeft u interesse, dan graag aanmelden voor 15 augustus.
Het aantal deelnemers is beperkt, dus wacht niet te lang
Aanmelden bij Martin Deguelle:  06-54311709 of Email: martin@deguelle.nl

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

In ons vorig infoblad hebben wij dit reeds vermeld. Helaas valt het aantal
aanmeldingen tot nu toe tegen en daarom willen we dit nogmaals onder
uw aandacht brengen. Altijd een leuke gelegenheid om elkaar te
ontmoeten en even bij te kletsen.
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

=========================================================

Om te noteren – Activiteiten in september en oktober.
Zondag 4 september
Woensdag 14 en 28 september
Zaterdag 17 september
Zaterdag 17 of zondag 18 september
Vrijdag ?? september
Zondag ?? oktober
Zondag 9 oktober
Woensdag 12 en 26 oktober
Zaterdag 22 oktober

: Gezellige middag met BBQ
: Woensdag wandelgroep
: Worldcleanup Day
: Boer en natuur
: Vleermuisexcursie, afstemmen met IVN Nuth
: Snuffelmarkt
: Wandeling Merkelbeek / Etzenrade
: Woensdag wandelgroep
: Nacht van de Nacht
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Bestuursvergadering
Werkgroep natuurbeheer
Maandag, inloopavond
Wandeling, excursie, overige
activiteiten

IVN Hoensbroek Heerlerweg 141, 6433 HR,
Hoensbroek  06-10309529
✉ ivnhoensbroek@gmail.com

Afmelden als lid bij de
ledenadministratie

