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Zeg het met bloemen…..De Malva Arborea.
Deze mooie plant

zagen we op een open veld langs het
bos tijdens onze IVN avondwandeling bij Benzenrade.
De Malva arborea is een soort kaasjeskruid die van nature
voorkomt langs de kusten van westelijk Europa en het
middelandse zeegebied. In de Benelux is de soort niet
inheems maar wordt soms wel (door toedoen van de
mens) op een nieuwe plaats aangetroffen.
In tuinen wordt de soort wel toegepast onder de
Nederlandse naam Boommalva.
Het is een struikachtige eenjarige, tweejarige of vaste
plant die een hoogte kan bereiken van 0,5-2 m (zelden 3
m). De bladeren zijn rond, met een diameter van 8-18 cm,
handvormig gelobd met vijf tot negen lobben en een grof
getande rand. De bloemen hebben een diameter van 3-4
cm, zijn donkerroze tot paars en groeien in clusters van
twee tot zeven.
De plant groeit in zijn natuurlijke habitat voornamelijk op
blootgestelde kustlocaties. Zaden van de Malva arborea
kunnen drijvend of middels zeevogels worden verspreid tussen van elkaar gescheiden
kustgebieden. Dankzij de ondoordringbare behuizing van het zaad kunnen zij jarenlang
levensvatbaar blijven, zelfs na langdurige onderdompeling in zout water.

De “Woensdag wandelgroep”.
Op Woensdag: 14 en 28 september en 12 en 26 oktober.
Vertrek vanaf de Koningsbeemd om 10.00 uur

Hier zijn weer de datums voor onze wandelingen in september en
oktober. Heeft U interesse, kom gewoon een keertje mee. Wilt U
wat meer informatie, neem gerust contact op met een van deze
dames.
Lenie Quadackers:  o45-4040440 of Steffie Broekhuis :  06-22337350
Bestuursvergadering
5 september en 3 oktober
Werkgroep Natuurbeheer
3 september en 1 oktober

Inloopavond.
De KONINGSBEEMD is in deze periode
geopend op 12, 19 en 26 september en 10,
17 en 24 en 31 oktober.

Herinnering
Gezellige IVN middag met BBQ.
Zondag 04 september 2021 in de Koningsbeemd om 15.00 uur

In ons vorige infoblad hebben wij dit reeds vermeld. Helaas valt het aantal
aanmeldingen tot nu toe tegen. Mogelijk heeft u vergeten zich aan te melden.
Daarom willen we dit nogmaals onder uw aandacht brengen.
De BBQ is altijd een leuke gelegenheid om elkaar te ontmoeten en even bij te
kletsen. De kosten zijn € 8,50.
Heeft u interesse, dan graag aanmelden voor 27 augustus bij:
Aanmelden bij Martin Deguelle:  06-54311709 of Email: martin@deguelle.nl

World Cleanup Day 2022.
Zaterdag 17 september vanaf de Koningsbeemd om 10.00 uur

World Cleanup Day is een jaarlijkse wereldwijde burgeractie die hard nodig
blijft om het probleem van zwerfvuil aan te pakken door het organiseren van opruimacties.
U herkent de foto hiernaast vast wel. Zwerfafval zorgt voor
veel ergernis. Het vervuild onze steden en buitengebieden.
Het trekt ongedierte aan en het opruimen kost de overheid
bijna 200 miljoen euro per jaar. Bovendien is zwerfvuil slecht
voor natuur, dier en mens: het kan de bodem vervuilen en
dieren eten het op of raken er in verstrikt. Op zaterdag 17
september is het weer zover: World Cleanup Day 2022.
Dan steken we de handen uit de mouwen.
Ons doel? Het opruimen van zoveel mogelijk zwerfafval rondom ons IVN gebouw en de
Koumenvijvers.
Aanmelden: Lei Frölichs  06-44112237 of Daan Westerhof  06-10309529

Boer en Natuur.
Zondag 18 september om 10.00 uur vanaf parkeerplaats Kasteel Hoensbroek.

In deze excursie gaan we samen met boer Felix de

agrarische natuur rond zijn bijzondere bedrijf boven
en onder de grond bekijken.
Aanmelden voor deze excursie is verplicht, bel of app je
aanmelding door aan Peter Geurts (IVN Hoensbroek)
06-54952469, liefst voor 15september 2022 .
Tot 18 september 2002, Gerard Janssen en Peter
Geurts

Boer en natuur, tegenpolen of twee zijden van dezelfde medaille
We zijn 18 september te gast bij Felix en Janine Huntjens in Schin op Geul. Zij runnen sinds 1998
een gemengd agrarisch bedrijf met voedergewassen, granen en melkvee en doen dit met veel
aandacht en oog voor de natuur en het landschap.
Landbouwhistorie - landbouw en natuur groeien uit elkaar
Boeren door de eeuwen heen werkten samen met de natuur en waren afhankelijk van de natuur.
Na de 2e wereld oorlog veranderde de landbouw en het agrarisch landschap snel door machines,
kunstmest, bestrijdingsmiddelen en ruilverkaveling. De landbouw en de boer verloren de natuur
uit het oog.
Milieu- en gezondheidsschade
De bedrijven werden groter en de productie werd steeds intensiever met steeds hogere
opbrengsten maar tegen een hoge milieuprijs, waardoor bodem en water vervuilde, goede grond
verloren ging en de bodem minder water opslaat. De grenzen van de natuurlijke veerkracht
worden bereikt.
Weer meer aandacht voor de natuur
Steeds meer boeren beseffen dat je de natuur niet oneindig kunt forceren. Boeren willen een meer
natuurlijke manier van landbouw, met meer aandacht voor het landschap en ook ruimte voor
insecten, hazen, kikkers en padden, vogels, reeën, enz. De natuur wordt weer het gereedschap en
de grondstof voor de boer.
Een gezonde bodem zit vol natuur
Een gezonde bodem barst van het leven en is de basis van gezond voeder en voedsel. In een
(gezonde) kluit aarde vindt je al gauw een aantal pieren, en als je goed kijkt ook pissebedden,
mijten, springstaarten, miljoen- en duizendpoten, kevers en als je pech hebt een mol. Minder
zichtbaar zijn de bacteriën en schimmels, waarvan er in een gram grond miljarden zitten, meer dan
het aantal mensen dat op nu op aarde rondloopt. Deze bacteriën en schimmels zijn heel belangrijk
voor een gezonde bodem.
Een gezonde bodem is de basis voor een gezonde, natuurlijke landbouw in onze groene ruimte,
waar landbouw- en natuurgebieden met elkaar verbonden worden en elkaar versterken en zo twee
zijden zijn van dezelfde medaille.

Wandeling rondom Merkelbeek en Etzenrade.
Zondag 9 oktober om 10.00 uur vanaf parkeerplaats Kasteel Hoensbroek

Een gebied in Zuid Limburg waar we niet zo veel komen met
onze wandelingen maar dat zeker de moeite waard is om te
bezoeken. Merkelbeek ligt ten noord-westen van Brunssum
op het plateau van Doenrade op een hoogte van ongeveer 110
meter. Naar het oosten toe daalt het land in de richting van
de Merkelbekerbeek. Etzenrade is een buurtschap van het
dorp Jabeek en ligt in het beekdal van de Rode Beek direct
ten zuiden van de Duitse grens. De wandeling voert ons vanaf
de parkeerplaats Douve in Merkelbeek waar we starten naar
Etzenrade langs het dierenpark en omliggende bossen. Via Jabeek en Bingelrade gaan we terug
naar Merkelbeek. De route is ongeveer 12 km lang en is niet toegankelijk voor rolstoelen. Ook loopt
de route gedeeltelijk door Duitsland.
Info: Martin Deguelle  06-54311709 of Lei Frölichs  06-44112237

Nacht van de Nacht.
Zaterdag 29 oktober om 19.00 uur vanaf Kasteel Hoensbroek

Laat het donker donker en ontdek hoe mooi de nacht is tijdens de Nacht van de Nacht.
De ‘Nacht van de Nacht’ wordt sinds 2006 op de laatste
zaterdagavond en -nacht van oktober gehouden en is een
initiatief van de Nederlandse provinciale milieufederaties.
Het doel van de Nacht van de Nacht campagne is om
Nederland weer donkerder en duurzamer te maken. Licht
geeft ons een gevoel van veiligheid in de duisternis.
Toch heeft het overbodig gebruik van kunstlicht een
negatieve impact op ons én onze omgeving. Het verstoort
ons slaapritme en schopt het bioritme van de natuur in de
war.
Overmatige verlichting van de omgeving in de nacht
noemen we ook wel “lichtvervuiling”.
Als je de aarde vanuit het heelal bekijkt, zie je dat Nederland een van de meest verlichte landen ter
wereld is.
Een voor velen herkenbaar gevolg van lichtvervuiling is dat we op veel plaatsen in Nederland niet
meer kunnen genieten van de overweldigende sterrenhemel.
Wist u dat we ongeveer 100 jaar geleden in de stad nog de melkweg konden zien. Inmiddels is deze
voor ongeveer 60% van de Europeanen – en zelfs 80% van de Amerikanen – onzichtbaar
geworden.
Ook onze IVN afdeling doet mee aan de Nacht van de Nacht met deze wandeling.
Op 29 oktober is de maanstand tussen “nieuwe maan” en “eerste kwartier” en licht ons dus
nauwelijks bij. We zoeken de duisternis op in de omgeving van Schinnen, Vaesrade.
Info: Daan Westerhof  06-10309529 of Lei Frölichs  06-44112237

Om te noteren
Zaterdag 5 november
Woensdag 9 en 23 november
Zondag 20 november
Woensdag 14
Zaterdag 17 december
Woensdag 28 december

: Nationale natuurwerkdag
: Woensdag wandelgroep
: Wandeling in België
: Woensdag wandelgroep
: Jaarafsluiting
: Midwinterwandeling
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