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Jaarvergadering en medewerkersbijeenkomst

Nieuwsmedelingen

Het bestuur van het IVN Valkenburg aan de Geul nodigt alle
leden/medewerkers van haar afdeling uit voor de jaarvergadering,
welke gehouden zal worden op woensdag 22 mei om 19.30 uur
in kasteeltuin Oud-Valkenburg (Sjloens Höfke).

Jef Lipsch overleden

AGENDA
1. Opening en mededelingen, vaststelling agenda
2. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 17-04-2012 (in vorig
infobulletin)
3. Secretarieel Jaarverslag 2012
4. Financieel Jaarverslag 2012 en verslag Kascontrolecommissie
5. Benoeming nieuwe Kascontrolecommissie
6. Bestuursverkiezing
George Knottnerus is tussentijds aftreedbaar en stelt zich niet
meer herkiesbaar. In zijn bestuursvacature is nog niet voorzien.
Voorts zijn conform rooster van aftreden Armand Harings en
Huub Wierts aftredend. Zij stellen zich weer herkiesbaar.
Leden, die het bestuur willen komen versterken, zijn van harte
welkom. Zij worden verzocht uiterlijk twee weken voor aanvang
van de ledenvergadering contact op te nemen met de secretaris.
7. Vaststellen contributie 2014

Op woensdag 9 januari j.l. is Sjef Lipsch overleden. Sjef was al
geruime tijd ziek.
In 2008 werd hij vrijwilliger bij onze afdeling. Hij maakte deel uit
van de maandaggroep, een groep vrijwilligers die elke maandag
in kasteeltuin Oud-Valkenburg samenkomt om onderhoud te
plegen in tuin en molen. Hij sprong bij waar nodig en was altijd
bereid om mee te helpen bij het klaren van een klus. Ook toen
zijn gezondheid hem in de steek liet, bleef hij betrokken bij de tuin
en kwam nog regelmatig op bezoek.

Pauze
Frans Hermans
Na de pauze volgt de vergadering voor de medewerkers.
1. Notulen medewerkersbijeenkomst d.d
2. Uitkomsten brainstormsessie met vrijwilligers en plannen
3. Stand van zaken kasteeltuin Oud Valkenburg seizoen 2013
4 Bijzondere activiteiten 2013
5. Rondvraag

Ook onze imker Frans Hermans is er niet meer. Hij overleed op 2
november 2012 op 79-jarige leeftijd. Meer over zijn overlijden en
een eerbetoon treft u aan in ons jaarverslag in het verslag van de
bijengroep.

Jaarverslag 2012
Het was een hectisch jaar voor het IVN Valkenburg aan de
Geul. Het was het jaar waarin we afscheid namen van Jan
Frijns, Finie Degens en Frans Hermans. Het was het jaar met
veel slecht zomerweer en een dalend bezoekersaantal van de
tuin. Ook het afnemend aantal vrijwilligers maakte ons
zorgelijk. Daar stonden de vele positieve reacties van
bezoekers van de tuin en deelnemers aan onze activiteiten
tegenover.

vervangen worden. Ook op andere plaatsen zijn
onderhoudsnoeiwerkzaamheden door medewerkers van de
gemeente uitgevoerd
De Buxushagen in de Kruidentuin staan er gelukkig weer goed bij.
Dit was een paar jaar geleden een zorgenkind.

Beschrijving werkzaamheden kasteeltuin (door George
Knottnerus)
De volgende werkzaamheden werden onder meer verricht,
hoofdzakelijk door de maandagploeg:
Paden onderhoud: daar is de oude houtsnipperlaag van het
snipperpad verwijderd en voorzien van een nieuwe laag
houtsnippers. Ook is in het voorjaar op de hoofdpaden een
nieuw laag split aangebracht. Beide materialen zijn aangeleverd
door de gemeente.
Het verzorgen en onkruid vrijhouden van de grote paden is en
blijft een zorg. Dit zo effectief maar ook milieuvriendelijk mogelijk
te blijven uitvoeren zal een punt van discussie blijven.
Snoeiwerkzaamheden: Noodzakelijkerwijs werden steeds meer
werkzaamheden uitgevoerd door aannemers. In 2012 hebben
medewerkers van de gemeente Valkenburg hun bijdragen
geleverd aan het beheer van Kasteeltuin in het kader van de
aanvoer van materiaal en de uitvoer van snoeiwerkzaamheden.
Aannemer Neven & Eurlings heeft de snoeiwerkzaamheden van
de hagen en heggen uitgevoerd. Tevens hebben zij de ondergroei
gestrimd. Het onderhoud van het vogelbroedbos verdient
verbetering en dient op een andere wijze te worden aangepakt.
Dit traject is in gang gezet en zal in 2013 worden voort gezet.
De Kerspruim in de Ecologiehoek verkeert in een zeer slechte
staat als gevolg van aantasting door schimmels en moet

Weiden en gazons: De Huisweide is in de groeiperiode ieder 3 tot
4 weken gemaaid. De andere gazons (Hofke, bij de Molen en
onder de treurwilg) werden wederom tussen de 7 tot 10 dagen
gemaaid. Eveneens werden de andere gazons ( Drachtplanten,
Bij de Poel en Wegkruis) per tour voorzien een maaibeurt .
Ter voorkoming verzuring werden in het najaar tijdens de bladval
de bladeren zoveel mogelijk verwijderd van het gras en de paden.
Een wilg bij de poel is geknot.
Composthoop: De huidige locatie van de composthoop is in
verband met afvoer door de gemeente slecht bereikbaar. Door de
gemeente is het idee geopperd hiervoor een plaats uit te zoeken
aan de Westzijde van de Kasteeltuin. Daarvoor is toestemming
van derden nodig.

Activiteiten in de kasteeltuin
Het aantal bezoekers van de kasteeltuin bedroeg dit jaar 6819,
helaas een dieptepunt in vergelijking met voorgaande jaren.

hebben mogelijk bezoekers belet om de tuin te bezoeken en
daarnaast was er ongetwijfeld de zuigende werking van de
Floriade. De klappen konden deels worden opgevangen doordat
dit seizoen de entreeprijzen zijn verhoogd.
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De vlaaienbakdag trok dit jaar 642 bezoekers. Gratis
evenementen als de Open Monumentendagen (in het teken van
Groen van Toen) en de Molendag trokken niet-betalende klanten
die wel weer geld uitgaven bij het bakken.
We hebben het afgelopen jaar te maken gehad met een slechte
zomer (veel regen), met daarnaast een economische recessie.
Ook de Wereldkampioenschappen Wielrennen in Valkenburg

In totaal zijn er slechts 15 groepen in onze tuin geweest, die
nagenoeg allemaal gebruik gemaakt hebben van onze gidsen.
Hieronder waren drie scholen uit de omgeving, die ook
sporentochten hebben gelopen. Alle deelnemers en begeleiders
waren zeer tevreden en enthousiast. Het totaal van deze groepen
betrof 357 bezoekers.

Afgelopen jaar heeft de bakgroep weer diverse malen
bakdemonstraties gehouden, waarvoor veel belangstelling was.
Ook konden enkele workshops brood en vlaaien bakken voor
kleine groepen uitgevoerd worden. Enerzijds maken we
bezoekers zo vertrouwd met een (h)eerlijk Limburgs product pur
sang, de vlaai. Anderzijds brachten deze activiteiten wat extra

inkomsten met zich mee, waardoor dus tegenvallende
bezoekersaantallen mede konden worden opgevangen.
Vrijwilligers
Een aantal jaren lang schommelde het aantal vrijwilligers binnen
onze afdeling rond de tachtig. In 2011 was een daling merkbaar,
met een lichte stijging in 2012.
Fig. 2 Aantal vrijwilligers over de jaren 2008-2012
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Om de openstelling van de tuin te garanderen en de
onderhoudswerkzaamheden te verlichten zijn diverse acties
ondernomen of voorbereid, zoals meer werk uitbesteden, betere
contacten met de gemeentelijke groenvoorziening en onderzoek
naar de mogelijkheden om meer vrijwilligers te werven.
Afgelopen jaar werden vrijwilligersvacatures geplaatst en/of
aangehouden via de vrijwilligerscentrales in de regio.
Public Relations
In het afgelopen jaar werd onder meer geadverteerd in Op stap in
de Drielandenregio, de Uitcourant en Heuvelland Vakantieland.
Contacten met de VVV werden onderhouden door de
penningmeester. Er werden meertalige strooifolders verspreid
door de vrijwilligers onder horecagelegenheden en campings.
Verder waren onze activiteiten geregeld aangekondigd in de
lokale media zoals TV Valkenburg en via het natuurprogramma
Limburgs Land van L1.
Daarnaast kwam de vernieuwde website van het IVN tot stand,
die vanuit het landelijke IVN was ingeregeld. We deelden onze
activiteiten op het sociale medium Facebook en op Twitter.

Naast de afdelingswebsite kennen we ook al jaren de website
kasteeltuinoudvalkenburg.nl, dit is een meer commerciële website
die vooral bedoeld is voor bezoekers. In 2013 werd deze site
23.726 keer bezocht.
Contacten
Namens onze vereniging zetelde George Knottnerus in de
Technische Commissie van de gemeente Valkenburg aan de
Geul. Vanuit de gemeente kwam het idee om deel te nemen aan
de wedstrijd Entente Florale, Dorp in het Groen. Schin op Geul
kandideerde om de titel in de categorie dorpen en kleine steden
(> 15.000 inwoners).

Ondanks de hooggespannen verwachtingen eindigde het dorpje
op de tweede plaats achter Bergeijk.
Verder bezochten bestuursleden de regionale vergaderingen van
de Milieufederatie Limburg en de regio-vergaderingen van de
IVN-afdelingen uit Maas en Mergelland.
Met IVN Nuth werd een activiteit in de kasteeltuin gehouden
samen met de door ons opgeleide natuurouders van de
basisschool Hulsberg.
De landelijke IVN-zomerweek vond afgelopen jaar plaats in ZuidLimburg. Tijdens de zomerweek werd ook onze tuin bezocht door
IVN-ers uit het hele land.

(foto : Johan Kreukniet)
De jaarlijkse processie van Oud-Valkenburg werd door een aantal
van onze vrijwilligers wederom verfraaid door een prachtig
bloementapijt en altaartje in de berceau-laan van Schaloen.
Samen met Natuurmonumenten werden activiteiten ontplooid in
het Pinksterweekeinde, maar deze activiteit genaamd “Dames
met geuren en kleuren” ging wegens onvoldoende aanmeldingen
niet door. Tijdens de vlaaienbakdag was Natuurmonumenten

aanwezig met een stand. Daarnaast nam ook de werkgroep Fair
Trade Gemeente Valkenburg deel, alsmede Slow Food Limburg
en de Vogelwacht Limburg.
Jeugd
Het landelijk IVN heeft als speerpunt gekozen voor de jeugd. Het
aantal jeugdactiviteiten binnen onze afdeling komt echter niet
goed uit de verf. Wel bezoeken diverse scholen onze tuin en
maken met plezier de sporentocht, maar veel specifieke
jeugdactiviteiten zijn er niet meer.

Uitzondering vormt het jaarlijkse palmpasenkruis maken en
palmpaashaantjes bakken. Vooral groepen communicantjes uit de
regio zijn hierin geïnteresseerd. In 2012 konden dan ook twee
groepen kinderen aan de slag met het bakken van een
(brood)haantje en het maken van een palmpasenkruis. Na afloop
lieten zij trots het resultaat zien.

Het kindervlaaitjes bakken tijdens de Vlaaienbakdag bleek ook
een groot succes, er was hier veel belangstelling voor (ca. 80
kinderen namen deel!).

hebben vele medewerkers van de heemtuin Frans begeleid naar
zijn laatste rustplaats. Als imkers zijn we Frans veel dank
verschuldigd voor zijn liefdevolle werk ten behoeve van de bijen,
want vol liefde verzorgde hij zijn bijen.

Verslag bijengroep (door Sjir Vliegen)
Als imkers hebben we in het Jaar van de Bij afscheid moeten
nemen van Frans Hermans. Naast een gedreven natuurmens,
was Frans een even gedreven imker met veel kennis over het vak
imkeren. Enkele jaren geleden heeft hij nog de cursus
“Bijengezondheid” met succes gevolgd. Hij was enorm trots op
het feit dat hij op zijn leeftijd nog een diploma behaalde. Begin dit
jaar was hij nog van plan om in Zutendaal (Belgie) de cursus
imkeren voor gevorderden te gaan volgen.

In juli heeft Frans samen met Frans van Loo van TV Valkenburg,
een film gemaakt over bijen, opgenomen in onze heemtuin, naar
aanleiding van de Landelijke open Imkerdag 2012. Dat deze film
enkele maanden later is gebruikt als “in memoriam” Frans
Hermans, kon in juli niemand vermoeden. Zijn laatste optreden in
de heemtuin was tijdens de vlaaienbakdag einde juli. Kort hierna
openbaarde zich een ongeneeslijke ziekte. Op 12 november

Afgelopen winter zijn de vier bijenvolken waarmee de winter werd
ingegaan, gezond aan het voorjaar begonnen. Helaas is in een
volk de koningin verongelukt en vervolgens is het hele volk
afgestorven. In de boomstam was een sterk volk aanwezig. Van
dit volk zijn verschillende afleggers gemaakt. Tevens zijn vanuit
de boomstam twee kweekvolken gemaakt bestaande uit jonge
bijen. Deze twee volken zijn met een onbevruchte koningin naar
de mergelgroeve te Bemelen vervoerd. Ter plaatse zijn de
koninginnen bevrucht en later in onze volken in de heemtuin
ingevoerd. In de toekomst zullen we meer zelf aan
koninginnenteelt gaan doen. Het is een onderdeel van het
imkeren dat als zeer interessant wordt ervaren en leerzaam voor
de verdere toekomst. In de korf hebben we een volk aangekocht

bij de fa. Geller in Aken. Dit volk heeft zich goed ontwikkeld en is
eveneens de winter ingegaan. Alle volken zijn voor aanvang van
de winter afgeschermd met volieredraad ter bescherming tegen
spechten.

Dit jaar was een zeer slecht honingjaar, als gevolg van het
ongunstige voorjaar. Als imkers hebben we besloten om geen
honing te slingeren. In augustus zijn alle volken onderworpen aan
de geldende bestrijding van de varroamijt. Tijdens de winter
worden de volken niet behandeld met oxaalzuur tegen de
varroamijt. De reden hiervoor is dat werken met dit zuur
gevaarlijk kan zijn voor zowel de bij als de imker.
Vijf bijenvolken zijn de winter ingegaan. Het blijft spannend om te
zien hoeveel volken het voorjaar halen.
Dit jaar is Math Gronenschild als nieuwe imker de bijengroep
komen versterken en zal t.z.t. de cursus imkeren voor beginners
gaan volgen. Paula Engels heeft inmiddels met succes deze
cursus afgesloten en heeft in december haar diploma in ontvangst
genomen tijdens het Ambrosiusfeest te Ulestraten. In 2013 zal
Paula de cursus imkeren voor gevorderden gaan volgen aan de
Lietenberg te Zutendaal.

Een weekend in het bijenpaviljoen (door Paula Engels)
Na drie drukke, maar ook fantastische dagen in de IVNstand op
de Floriade, werkten we in het weekend van 8 en 9 september in
het Bijenpaviljoen.
We maakten deel uit van een groep van zes mensen, afkomstig
uit Groningen, Midden- en Zuid-Limburg.

Het was de bedoeling bezoekers te laten ervaren hoe bijen leven.
Het paviljoen was daartoe op de bovenverdieping vrij donker,
zoals het binnenste van een bijenkast. De wanden bestonden uit
enorme, uitvergrote foto’s van bijenvolken en er klonk een
aanhoudend, versterkt gezoem, dat door sommige bezoekers als
zó bedreigend werd ervaren, dat ze bij de ingang rechtsomkeer
maakten! Je kunt het als ontwerper ook té levensecht maken…..
Door een klein raam kon men een blik werpen op een bijenvolk in
een kunststof kast, die aan de buitenkant tegen het raam was
bevestigd. Verder waren op een beeldscherm de activiteiten te
volgen van een aantal bijen die in en uit een kast vlogen om
nectar te halen en naar de kast te brengen. Deze bijen had men

op de rug voorzien van een minuscule chip, die bij het in- en
uitvliegen werd afgelezen. Aangezien bijen die nectar of stuifmeel
halen na ongeveer drie weken sterven, hebben de studenten die
de chips aanbrachten, in de zes maanden Floriade heel wat jonge
bijen in hun handen gehad.

Het paviljoen lag in een tuin met veel drachtplanten, die nectar
en/of stuifmeel voor de bijen leveren. Een aantal planten was
voorzien van een kaartje met streepjescode, dat door bezoekers
met een scanapparaat kon worden afgelezen. Het idee erachter
was dat men, zoals een bij, van bloem naar bloem ging om nectar
of stuifmeel te verzamelen. Bij de uitgang kon men het resultaat
laten controleren, waarna men een zakje bloemenzaad cadeau
kreeg om zelf een bloemenweitje aan te leggen. Het scannen was
vooral bij kinderen een favoriete bezigheid.
In het weekend dat wij er werkten, was het stralend, maar heel
warm weer. Er waren veel bezoekers. De meeste mensen waren
zeer geïnteresseerd in de bijen en hun rol in de land- en
tuinbouw. Als we vertelden hoe simpel het is om zelf een steentje
bij te dragen aan het helpen overleven van bijenvolken, waren de
meeste bezoekers vol goede voornemens om dat in de eigen tuin
ook te gaan toepassen. Dus: planten met enkele of halfgevulde
bloemen in de tuin zetten, zodat de bijen er nectar en stuifmeel

vinden; geen bestrijdingsmiddelen toepassen die schadelijk zijn
voor insecten en zéker niet op open bloemen;
wilde bijen helpen door hier en daar een rommelhoekje in de tuin
te tolereren of door een bijenhotel te maken;
pas in het voorjaar verdorde plantenresten opruimen, omdat veel
insecten, dus ook wilde bijen, daarin overwinteren.
En…. bijen niet doodslaan omdat ze voor wespen worden
aangezien! Bijen vallen u nl. niet lastig bij het drinken van
limonade of het eten van een stukje vlaai of fruit!

Het Bijenpaviljoen wordt opnieuw opgebouwd in de Tuinen van
Maastricht bij kasteel Vaeshartelt. Imkers van Imkervereniging
Mergelland gaan daar een aantal volken plaatsen en verzorgen.
De tuinen zijn open voor publiek.
Dichter bij huis kunt u ook terecht bij de bijenstand in onze eigen
kasteeltuin. De imkers vertellen u graag over het belang van de
bijen, maar ook een heleboel boeiende wetenswaardigheden over
deze fantastische en onmisbare insecten! Dus als u een uurtje
heeft…….

IVN Valkenburg op de Floriade (door Bea Tilanus)
De nasleep van de Floriade 2012 in Venlo is uitvoerig in de pers
behandeld, financiële tekorten, directies en gemeenten die Zwarte
Pieten.
Als ik aan de Floriade terug denk, zie ik iets anders. Tientallen
kinderen met maskertjes op, sommigen in de vorm van een egel,
een kikker of een mier die onder leiding van IVN-ers de natuur
verkennen. De natuur?
Tussen alle commerciële landenstands, grote-film-projectiestands, lag een klein bosje, het Sint Jansbos met daarnaast een
groot houten vogelnest ‘Beleef de wereld door dierenogen
(Through Animal Eyes)’ heette de inzending die het IVN samen
met andere organisaties zoals Vivara, levendig maakte.

Vanuit Valkenburg gingen Margriet Tabbers, Paula Engels en Bea
Tilanus enkele dagen als gastdames het grote nest in. En leuk dat
dat was. Ondanks de regen en het niet echt zomers weer trokken
kinderen met hun mieren-, merels, kikkers of andere maskers het
terrein rond, het nest en het Sint Jansbos in.

Op kaarten waren opdrachten geschreven ‘loop als een kikker’,
’Hoe ziet een mier deze boom’ ‘wat voor ’n beestjes vindt een
egel hier te eten?’.
Dat laatste was natuurlijk heel spannend; kriebeldiertjes zoeken in
het bos; kleine diertjes vangen in de vijver. Sommige kinderen
vonden dat eng maar met hulp van een van de IVN-ers lukte het
de meesten hun angst en schroom te overwinnen. En een plezier
dat die kinderen dan kregen.

Moest je daarvoor naar de Floriade?
Dit soort kleine ontdekkingstochten is toch ‘dagelijkse kost’ voor
IVN-ers?
Ach, zolang niet iedereen weet dat je zoiets ook buiten een
grootschalige setting om kunt doen, denk ik dat het leuk is het
IVN werk binnen een ander kader uit te voeren. En het
allermooiste is, tussen alle grote pompeuze gebouwen en dure
stands door, heeft ‘Through Animal Eyes’ een derde prijs in de
wacht gesleept.

‘In een tijd dat kinderen steeds minder met natuur lijken te
hebben, biedt dit initiatief een prachtig doorkijkje op onze natuur’.
oordeelde de VKC vakjury omdat ‘het geheel duidelijk garant
staat voor een zeer positieve bijdrage aan de totale educatieve
uitstraling van Floriade 2012’ en ‘zowel kinderen als hun ouders
veel plezier zullen beleven met het educatieve en informatieve
geheel’.
Wat wil je nog meer voor regulier IVN-werk!
Kwak, kwak, fladder, fladder, piep, piep

25 cursisten namen deel, allemaal met verschillende motivaties
om deze cursus te volgen. Er was ook bewust gekozen voor
mensen buiten de IVN sector die helemaal geen ervaring hadden
met natuur en groepen begeleiden. Maar de cursisten hadden wel
een enorme interesse gemeen voor alles wat zich buiten afspeelt.
10 verschillende thema,s met als afronding de presentatie van je
eigen ommetje, waarin alle geleerde aspecten in terug moesten
komen.

Deelname aan de Landschapsgidsencursus (door Margriet
Tabbers)
Na een spannende selectie bleek dat ik toch mee mocht doen
aan deze cursus. Na in mei 2011 de natuurgidsen cursus te
hebben afgerond leek me deze cursus een mooie opvolging
hiervan.
Op Zaterdag 11 februari was het dan zover : de eerste les van de
Landschapsgidsencursus. Hier kregen we meteen te horen dat er
weer werk aan de winkel was.

Wat waren zoals die thema’s:
Het landschap en zijn verleden. Processen in het landschap.
Ecologie.
Het leren lezen van het landschap en gebruik van Google Earth
Archeologie: De invloed van de vroege mens op het landschap.
Historische geografie
Ruimtelijke ordening en de omgang hiermee.

Landschapsvisie Zuidlimburg.
Lezingen, werkvormen, excursies en discussies hebben een
belangrijke rol hierin vervuld.

plaatsvinden. Ik was de enige Limburger die kon deelnemen en
moest daarvoor dan wel vier zaterdagen naar Arnhem reizen. In
het bezoekerscentrum van park Sonsbeek werden de lessen
gegeven.

En dan moesten nog een ommetje maken.
Samen met medecursist Peter Schrijnemaekers hebben we dit in
Wijlre gerealiseerd rondom het gehucht Beertsenhoven.
We hebben een wandeling van 7 km uitgezet. Deze bevat 3
lussen die alle 3 afzonderlijk te lopen zijn.
Diverse hoogtes, heden, verleden, en historische punten zijn hier
in opgenomen.
Hier hebben we heel wat speurwerk voor moeten verrichten,
boeken, gesprekken met (oude) bewoners, Heemkunde
vereniging, Rijksarchief en Gemeente archief.
Maar het was de moeite waard.
Inmiddels hebben we als groep cursisten 12 verschillende
ommetjes gemaakt, die we de komende tijd aan elkaar gaan
presenteren.
Op 27 oktober heb ik mijn diploma in ontvangst mogen nemen.

Deelname docentencursus (door Léon Willems)
Het Cursushuis van het landelijk IVN organiseerde in het najaar
een docentencursus, voor zowel beginnende als meer ervaren
IVN-docenten. Uit het hele land mochten IVN-ers zich aanmelden
en de belangstelling was dusdanig groot, dat er een loting moest

Bij de cursus, gegeven door Jettie van den Houdt, ligt de nadruk
op didactiek: hoe kan je als docent het beste uit jezelf halen en
leerstof overbrengen. Naast het leren van elkaar was het ook
mooi om passionele IVN-ers uit de rest van het land te
ontmoeten. Tot mijn grote verrassing zat daar ook nog een oudstudiegenoot uit mijn Nijmeegse jaren bij!
Als afsluitende opdracht maakte ik samen met collegae van IVN
Breda, Roosendaal en Vecht en Plassengebied (Utrecht) een les
over de eik als voorbeeld voor het ecosysteem. Met uitleg over
termen, en een zoek- en kijkdoos konden we leerlingen
enthousiast maken. Alle deelnemers waren geslaagd.

Wandelingenprogramma 2012 (door Wiel Wijnands, Armand
Harings en Léon Willems)

22 april voerde de dagwandeling naar Bunde. Deze tocht voerde
de 16 deelnemers richting Ulestraten en vervolgens door het bos
terug naar het startpunt in Bunde.

De afdeling kon weer een aantal mooie wandelingen
programmeren, waarvoor wisselende belangstelling was.
De spits werd afgebeten op 8 januari met de traditionele
snertwandeling in de omgeving van Valkenburg. In totaal
20 deelnemers wandelden naar de kluis en via Schin op Geul
langs de Geul terug. Bij het Höfke lieten wij ons de door de
bakgroep gemaakte erwtensoep goed smaken.
Een ochtendexcursie naar de Schaelsberg werd op 7 maart
uitgevoerd. Deze wandeling werd gehouden in het kader van flora
en fauna en heeft 11 personen geteld, een zeer tevreden groep
deelnemers.
Op 18 maart stond een dagwandeling in de omgeving van
Bemelen op de agenda. Wij keken vooral naar de
voorjaarsbloeiers die er rijkelijk aanwezig waren. 17 Deelnemers
genoten van deze mooie tocht door bos en landschap.

Op 20 mei organiseerden we samen met onze collegae van IVN
Born en middagexcursie naar het Gerendal, met aandacht voor
orchideeën. Een broeierige dag, met dreigende onweersbui,
weerhield de 20 deelnemers er niet van om te genieten van de
bloemenpracht.
In juni en september 2012 in het kader van het jubileumjaar
Stichting Historische Buitenplaatsen werd een wandeling
ontworpen in de omgeving van Oud-Valkenburg.
Speerpunten van deze wandeling waren Oud-Valkenburg met
kerk en Kasteel Genhoes, Kasteel Schaloen, De drie Beeldjes,
De Kluis op de Schaelsberg, Kasteel Oost, De Kasteelruine
(vergezicht) en de Sjloensmeule.
Het aantal deelnemers was helaas beperkt , resp.8 en 5
deelnemers (in stromende regen).
Positief was de beoordeling, het was geweldig en zeer
interessant.

Op 25 augustus werd de jaarlijkse schemerwandeling in
Benzenrade en omgeving gelopen. 11 Deelnemers meosten het
laatste stuk door het bos in volledige duisternis lopen.
Desondanks werd de weg terug goed gevonden. Na afloop was
het gezellig op het terras van het Koffiehuuske in Benzenrade.
De wandeling in de omgeving van Schin op Geul op 16
september moest vanwege het WK Wielrennen worden afgelast.
Op 21 oktober voerde de herfstwandeling in de omgeving van
Reijmerstok en richting Ulvend. De 12 wandelaar konden mooie
nieuwe paden die net aangelegd waren uitproberen. Op het
terras van ‘t Bakhuis was het na afloop aangenaam vertoeven.

Mheer waar de pauze goed werd besteed. Van daar uit wandelde
men via een mooie route terug naar het startpunt.

De wandeling in Houthem op 18 november was druilerig en één
wandelaar had het weer getrotseerd om te wandelen over het
landgoed Sint Gerlach, door Ingendael en het Kloosterbos.

Jaarpogramma IVN-avonden 2012 (door Jef Boosten)

Het wandelingenprogramma werd traditioneel afgesloten met een
Kerstwandeling in Sint Geertruid op 16 december. De tocht
voerde gedeeltelijk door het Savelbos en dan via Libeek naar

Vogelwerkgroep Pica
De werkgroep telt 13 leden. Elke tweede zaterdag van de maand
is een excursie gehouden, waarvan een verslag te vinden is in de
notulen van de jaarvergadering van de werkgroep, elders in dit
blad. Aan de wandelingen hebben naast de leden ook 36 gasten
deelgenomen in een wisselende samenstelling.
Daarnaast is de jaarlijkse huiszwaluwentelling gehouden, in onze
gemeente zijn 58 bewoonde nesten aangetroffen.

In 2012 werden twee lezingen gehouden in Jeugd gebouw “De
Beemde”. Organisatie en coördinatie werden verzorgd door Jef
Boosten.
Op 14 februari werd de avond verzorgd door Els en Wim Derks.
Zij verzorgden een boeiende presentatie over amfibieën. Gezien

hun deskundigheid op dit gebied was dit een mooie en
interessante avond. Vanwege ziekte van Jef was de coördinatie
van deze avond in handen van Armand Harings. Jammer genoeg
werd deze avond door slechts 7 personen bezocht.

10 april was de heer Wiel Schins onze gast. Hij verzorgde een
zeer boeiende lezing met powerpoint-presentatie over de
Geologie van Zuid Limburg. Dhr. Schins is voorzitter van de
Geologische kring Limburg en uitermate deskundig op het gebied
van bodemsamenstelling en ontstaan van het Limburgse
landschap. De heer Schins verzameld al sinds zijn jeugd stenen
op de Limburgse bodem en hij had veel van dit materiaal
meegebracht. Er was dus behalve de powerpoint-presentatie ook
veel tastbaar materiaal te zien. Al met al een zeer interessante en
leerzame avond die door ± 40 personen bezocht werd.
15 november werd in hotel Monopole de gezamenlijke avond van
IVN-LGOG-VELDEKE gehouden. Op deze druk bezochte avond
werd namens het IVN een presentatie verzorgd door Jef Boosten
in het kader van “Het Jaar van de Bij”, tevens werd nog kort
aandacht besteed aan bijzondere waarnemingen (o.a. Bever en

Vliegend hert) in de natuur van Valkenburg. Dit werd door de
talrijke toehoorders zeer op prijs gesteld.
13 december werd de jaarlijkse Midwinteravond gehouden in
Jeugdgebouw “de Beemde”. Organisatie Marieke Maessen en
Jef Boosten.

De avond werd begonnen met een presentatie over “Het Jaar van
de bij” door Jef Boosten. Daarna werd door Armand Harings een
leuke sage voorgedragen over “De “7 Sjeepene van Eijs”gevolgd
door een gedicht van Simon Vinkeoog : Ik wou dat ik een vogel
was. Huub Wiertz verraste ons weer met leuk gedicht in
Kerkraads dialect over “der auwe daag”. Leon Willems had weer
gezorgd voor een interessante Quiz over de actuele toestand in
de Natuur en niemand is er ook dit jaar weer in geslaagd alle
vragen goed te beantwoorden. Na de pauze verzorgde het
Blazersensemble “Heuvellandquintet”een mooi muzikaal
intermezzo met leuke en stichtelijke Kerstliederen. Daarna was
de beurt aan Marieke Maessen, zij droeg een up to date
Kerstgedicht voor, geschreven door Jan de Vries. Een klankbeeld
over de mooie natuur van ons eigen Zuid Limburg werd gevolgd
door het slotwoord van onze voorzitter Huub Wierts. Natuurlijk
had de bloemschikgroep weer gezorgd voor een prachtige
aankleding van de zaal en menigeen ging na afloop blij verrast
met een mooi Kerststukje naar huis . De bakgroep zorgde weer
voor iets heerlijks bij de koffie. Dit was dus weer, gezien de
reacties, een geslaagde avond. Iedereen die op een of andere
manier een bijdrage aan deze avond geleverd heeft, hartelijk
dank hiervoor. Deze mooie afsluiting van het verenigingsjaar
werd bezocht door 65 personen.

Notulen medewerkersbijeenkomst d.d. 16-11-2012
1. Opening en mededelingen
Er zijn berichten van verhindering ontvangen van Jo Vaessen,
Marlies Kerckhoffs, Victor Dirix, Jules en Mia Jeukens, Bea
Tilanus, Loek en Paula Engels, Sjef Mullers, Jo Neven, Margriet
Tabbers, George en Agnes Knottnerus, Klaas de Boer, Francy
van Gestel, Riëtte Janssen, Johan van Lierop, Mariëtte
Schutgens, Jacintha Kreuger, Mariet Wijnands, Lily Konings, Gré
Tabbers, Paula van Midde.
Er wordt een minuut stilte in acht genomen in verband met het
overlijden van Frans Hermans. De voorzitter meldt verder dat er
een aantal zieken zijn binnen onze vereniging en hij wenst hen
veel sterkte toe. Irene Gerards is gestopt als vrijwilligster, maar
zal met haar echtgenoot de tuin nog regelmatig bezoeken en een
kopje koffie komen drinken. De plantenverkoop wordt door Piet de
Vreeze gecoördineerd.
Verder meldt de voorzitter dat Margriet Tabbers is geslaagd voor
de cursus Landschapsgids.
2. Notulen medewerkersbijeenkomst
Entente Florale : Schin op Geul is tweede geworden, achter
Bergeijk. Geen verdere opmerkingen.
3. Kasteeltuin Oud-Valkenburg evaluatie en vooruitblik
De voorzitter meldt dat we qua bezoekersaantallen een slecht
seizoen achter de rug hebben. Wel krijgen we veel lovende
reacties van bezoekers. Verder meldt hij dat Fer Rohs bereid is
om als technisch aanspreekpunt te fungeren. Hij zal het bestuur
waar nodig adviseren, maar zal geen bestuurslid worden. George
blijft aanspreekpunt voor het (groen)onderhoud in de tuin.
De penningmeester heeft een voorlopig overzicht van de
financiële gegevens paraat. Het aantal bezoekers bedroeg dit jaar
6819. Dit is het laagste aantal bezoekers sinds jaren. Redenen
kunnen gezocht worden in het slechte aantal gasten in onze regio
als gevolg van de financiële crisis en het aanhoudend slechte
zomerweer. De vlaaienbakdag trok 642 betalende bezoekers.
Verder is er in het kader van het landelijk Monumentenweekeinde
met als thema Groen van Toen besloten de tuin dat weekeinde

gratis open te stellen, er werden 585 bezoekers geteld. De
jaarlijkse Limburgse Molendag met eveneens gratis openstelling
trok 348 bezoekers. Tijdens deze gratis dagen werd gebakken,
waardoor er wel inkomsten werden gegenereerd.
De bakgroep heeft met haar bakdagen een netto resultaat van
ruim 1100 euro geboekt. De opbrengst van giften in de tuin wordt
ieder jaar minder. De giftenbus in de molen is daarom
weggehaald. De plantenverkoop levert geen grote bedragen op,
maar wordt wel zeer op prijs gesteld door de bezoekers en wordt
daarom gecontinueerd.
Er is minder geld aan entreeprijzen binnengekomen dan begroot,
maar er zijn hier en daar ook wat meevallers geweest. Uiteindelijk
leverde ons dat toch nog een positief saldo op van ruim 1000
euro.
Naar aanleiding van de entreeprijzen meldt de penningmeester
dat hier geen klachten over zijn binnen gekomen en dat de
verhoging juist de klappen van het dalende bezoekersaantal heeft
kunnen opvangen. Math vraagt of het niet beter is om de
entreeprijzen jaarlijks te verhogen in verband met de inflatie. De
penningmeester geeft aan dat dat niet de bedoeling is, omdat
entreeprijzen op de strooifolder vermeld staan. Annemie meldt dat
er van veel attracties folders in omloop zijn, waarop de
entreeprijzen niet meer vermeld worden. Op dit moment is er een
voorraad aan folders, waarmee we twee jaar vooruit kunnen.
Daarna kan inderdaad bekeken worden of de entreeprijs
weggelaten kan worden.
4. Winterwerkzaamheden en snoeibeleid
De winterwerkzaamheden liggen op planning. De banken staan
klaar om opgeborgen te worden en zijn hernummerd.
Voor de snoeiwerkzaamheden is een offerte opgevraagd bij
Neven. Het bosmaaien zal tweemaal jaarlijks gebeuren, maar de
hovenier is uitdrukkelijk verzocht om zelf geen initiatief te nemen
en af te wachten tot wij hem oproepen. Zo kan voorkomen
worden dat verkeerde planten worden weggemaaid. Het snoeien
van de hagen rondom de tuin zal buiten het broedseizoen van de
vogels geschieden. Dit geldt ook voor eventuele rigoreuze maai-;
snoei- of rooiwerkzaamheden elders in de tuin.
Eddy Beugels vraagt naar de plannen voor de akkerkruiden.

Omdat het voorstel nog te veel haken en ogen kent, stelt de
voorzitter voor om dit in een klein comité te bespreken. Hierin
hebben naast de voorzitter, Margriet en Loes ook Eddy, Jan de
Vries, Sjef Toorens en Jef Boosten zitting.
Verder is er een voorstel om het zicht op de imposante thuja en
kruidentuin aantrekkelijker te maken. Bij de thuja worden alle
kleine takjes onderaan weggehaald en de grote takken
vrijgemaakt, de boom heeft hier niet van te lijden. De taxushaag
wordt deels bij de entree weggehaald ( is toch al dor ), zodat ook
vanaf de laan, en uit de molen, de stam van de boom veel beter
zichtbaar is. Het tekstbord bij de thuja aan de buitenrand wordt
beter zichtbaar geplaatst. Er is hier inmiddels al enige actie in
ondernomen.
Voorts komt er een paal met wegwijzerborden in de buurt van de
bel om duidelijker de onderdelen van de tuin aan te geven.
De kerspruim is er slecht aan toe en moet nog verder
teruggesnoeid worden. Er wordt een vervangend exemplaar
aangeschaft. De kers aan de rand van de huisweide is op het
einde van haar leven en dient te worden gerooid. Besloten is om
twee oude kersenrassen aan te schaffen, een zure en een zoete
soort. Karel vraagt of het niet mogelijk is om ook nog een oude
perensoort in de huisweide te plaats. Er staat hier één
perenboom, maar voor een tweede is mogelijk geen plek.
Van de wilgen bij de poel wordt er jaarlijks één exemplaar
gesnoeid, zodat de knotvorm voor bezoekers duidelijk is. Hiermee
wordt ook de wens van Frans gerespecteerd om niet alle wilgen
ineens te snoeien, waardoor er te weinig stuifmeel zou overblijven
voor de bijen.
Aan de rand van het vogelbos aan de zijde van de poel worden
vlinderlokkende en bijenlokkende struiken geplaatst.
5. Planning seizoen 2013
De kasteeltuin zal in 2013 openen op zondag 28 april en tot en
met zondag 6 oktober geopend zijn. De vlaaienbakdag wordt op
zondag 28 juli gehouden. Mogelijk valt dit weer samen met de
zomermarkt van de schutterij van Strucht. De Limburgse
Molendag wordt op 6 oktober gehouden.
Jef Boosten maakt melding van de gezamenlijke avond met
Veldeke en LGOG op dinsdag 20 november, meer informatie

staat in het infobulletin.
Armand meldt dat vanuit de IVN-regio Maas & Mergelland ons
verzocht is om als gastheer te fungeren voor de jaarlijkse
sterwandeling. De afdelingen uit de regio organiseren
wandelingen en/of fietstochten, die op één punt samenkomen. Dit
zal op zondag 15 september 2013 plaatsvinden, het centrale punt
wordt dan onze kasteeltuin. Er zal nog verder worden uitgewerkt
hoe we dit gaan organiseren, maar de toezegging is reeds
gedaan.
6. Toekomstvisie afdeling en kasteeltuin
Léon verzorgt een presentatie, waarin hij het beleidsplan van het
IVN (landelijk) toelicht. Het IVN heeft als speerpunt gekozen voor
het thema Jeugd en Natuur. Daarnaast zijn er nog enkele andere
campagnes, zoals Groen Dichterbij. Daarbij adopteren
buurtbewoners een stukje groen in de buurt dat ze verder zelf
gaan onderhouden en beheren met ondersteuning van IVNafdelingen. Er komen ook regelmatig wisselende campagnes.
Voor 2013 is gekozen voor het thema Water. Men wil in de
maand mei op een aantal plaatsen zogeheten natuurontbijten aan
de waterkant gaan stimuleren. Het bestuur is momenteel aan het
kijken naar de haalbaarheid hiervan voor onze afdeling.
Voorts wordt er gewezen op het nieuwe logo en de nieuwe naam
(Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid). Omdat IVN veel
nadruk wil blijven leggen op educatie, is de oude benaming
Instituut dus weer teruggekeerd. Onze afdeling doet weinig meer
met cursuswerk, de secretaris geeft aan dat er op korte termijn
een kleine groep met cursuswerk aan de slag wil gaan.
Verder wordt het belang van sociale media toegelicht, met name
Facebook en Twitter. Onze afdeling heeft voor beide media een
account.
Tenslotte wordt aandacht geschonken aan de ontwikkelingen
binnen onze eigen afdeling. Het aantal vrijwilligers is jarenlang in
balans geweest en schommelde rond de 80 personen. Sinds
2011 is het aantal echter gedaald naar rond de 70 en dat baart
het bestuur zorgen. Daarom roept het bestuur iedere vrijwilliger
op mee te denken over de toekomst van onze vereniging en onze
tuin. Op woensdag 30 januari wordt er om 19.30 uur een
brainstormsessie gehouden in het Höfke, waarbij vooral de

vrijwilligers de ruimte gegeven wordt en het bestuur een
terughoudende rol zal spelen.
7. Rondvraag
De voorzitter meldt dat een aanvankelijk in november gepland
medewerkersuitje naar volgend jaar wordt verschoven.
Piet heeft een oproep voor de vrijwilligersdag van de gemeente in
de krant zien staan. Deze oproep is echter niet via post bij het
secretariaat ontvangen.
Han krijgt aan de kassa veel vragen van bezoekers of het niet
mogelijk is het kasteel te bezichtigen. Een bordje ophangen om
bezoekers te melden dat Schaloen niet bezichtigd kan worden
wordt echter niet als een bruikbare optie gezien.
Han wil graag een nieuwe lijst met vrijwilligers en geboortedata in
verband met de verjaardagskaarten. De secretaris zal haar die
doen toekomen.
Annemie wijst er op dat er weer gepoetst moet worden en roept
op tot medewerking.
Jef Boosten meldt dat er nog steeds toegangsborden staan met
een verkeerde wegaanduiding. Dit zal intern bekeken worden.
Jan vraagt of indien het Poorthoes weer open gaat er toch nog
koffie / thee in de tuin geschonken blijft worden. Dit blijft het geval,
uiteraard alleen voor bezoekers en niet voor passanten.
Sonja wil lavendelzakjes maken, die mogelijk verkocht kunnen
worden aan de kassa. De voorzitter verzoekt haar dit in te
brengen tijdens de brainstormsessie op 30 januari.
Wiel Wijnands meldt dat het witte toegangshek gerepareerd
wordt, maar dat een nieuw sluitmechanisme nodig is. Aanschaf
kan in overleg met de penningmeester geschieden.
Diverse leden verzoeken de medewerkersbijeenkomst niet meer
te plannen op een vrijdag. Het bestuur varieert altijd met de
dagen, zo is de vorige vergadering op een dinsdag gehouden.
Vergaderen overdag is niet mogelijk voor mensen die nog in het
arbeidsproces zitten.
Harry Ummels verzoekt in notulen en geschriften zijn juiste
voornaam te gebruiken. Verder stelt hij voor om bij een beperkt
aantal bezoekers, één toilet af te sluiten. Het bestuur stelt voor
om dit naar eigen inzicht van de dienstdoende vrijwilligers te
bepalen.

De voorzitter bedankt iedereen voor de attente inbreng en sluit de
vergadering.

* snertwandeling 2013
Wist je dat…
een worm maar liefst 10 harten heeft?
Een mens heeft 1 hart, kwallen en octopussen hebben er 3. Een
slijmprik heeft 5 harten (slijmprik is een vis) en een worm heeft
maar liefst 5 paren van 2 harten. 10 hartjes dus!

Activiteiten IVN Valkenburg April- December 2013
Zondag 28 april
Dagwandeling
omgeving Schin op
Geul
Start vanaf de
parkeerplaats bij het
gemeenschapshuis ’t
Geboew Mauritussingel
17 te Schin op Geul om
10.30 uur. Prachtige
wandeling, waarbij
gekeken wordt naar de prachtige landschappen en gehuchten
van het heuvelland. Informatie bij Wiel Wijnands, tel. 0454052466.
Zaterdag 11 mei Nachtegalen-excursie Den Doort
Vertrek om 8.00 uur vanaf de parkeerplaats bij het
informatiepaneel aan de Doorderweg tussen Dieteren en Echt.
Deze excursie valt samen met de Nationale Vogelweek. Meld je
aan via : http://www.vogelweek.nl/
Woensdag 22 mei Algemene Ledenvergadering
Aanvang 19.30 uur, Sjloens Höfke Kasteeltuin Oud Valkenburg.
Zaterdag 8 juni Vogel-excursie De Dellen
Vertrek om 8.00 uur vanaf de parkeerplaats bij
gemeenschapshuis De Nachtegaal aan de Veeweg te Meerssen.
Woensdag 19 juni Ommetje omgeving Wylre
In het kader van de opleiding tot landschapsgids maakte Margriet
Tabbers met medecursist Peter Schrijnemaekers een Ommetje
rondom het gehucht Beertsenhoven.
Belangstellenden kunnen op woensdag 19 juni samen met
Margriet dit Ommetje lopen. Start om 9.30 uur vanaf d'r
Kwakkerpool langs de weg van Wijlre naar Stokhem (kasteel
Wylreweg).

Zaterdag 13 juli Vogelexcursie in het dal van de Noor
Start om 8.00 uur vanaf de Sint Brigidakerk van Noorbeek. We
wandelen in de Voerstreek en de omgeving van kasteel
Altembrouck.
Zondag 21 juli
Eremietenwandeling
omgeving Schin op Geul
Start om 14.00 uur vanaf de
parkeerplaats bij
gemeenschapshuis ’t Geboew,
Warande te Schin op Geul.
Excursie in het teken van
kluizenaars. Excursie samen
met IVN Sittard-Geleen.
Zondag 28 juli Vlaaienbakdag
kasteeltuin Oud-Valkenburg
Van 10.30 uur tot 16.30 uur tal
van activiteiten en stands.
Uiteraard worden er vlaaien
gebakken en kunt u genieten
van vlaai, vers uit de oven. Let
voor het definitieve programma
op de informatie op onze websites en de media.
Zaterdag 10 augustus Vogelexcursie omgeving Wahlwiller
Start om 8.00 uur vanaf de parkeerplaats vlakbij het kerkje van
Wahlwiller. We wandelen vandaag langs bloemrijke akkerranden
en komen aan de weet welke vogels van deze gebieden
afhankelijk zijn.
Zaterdag 17 augustus Jaarlijkse Schemerwandeling
Start om 19 uur bij de kerk van Cadier en Keer. Duur ongeveer
2.5 uur tot max 3 uur. Informatie bij Wiel Wijnands, tel. 0454052466.

Zaterdag 14 september Spechtenwandeling Limbrichterbos
Start om 8.00 uur vanaf de parkeerplaats bij kasteel Limbricht.
We gaan op zoek naar de rol van spechten als heuse
bosbeheerders!
Zondag 15 september Sterwandeling OudValkenburg
Diverse IVN-afdelingen uit de regio maken een
wandeling, fietstocht of excursie naar de
kasteeltuin. Op deze dag is de kasteeltuin
gratis opengesteld.
Zondag 6 oktober Limburgse Molendag
Kasteeltuin gratis geopend.

Zaterdag 12 oktober Vogel-excursie Eben-Emael
Start om 8.00 uur vanaf de kabelbrug bij Ternaaien.
Zaterdag 9 november Vogel-excursie Selfkant
Start om 8.00 uur vanaf de Sint Gertrudiskerk te Jabeek.
Zondag 17 november Excursie Hamsterreservaat Kollenberg
Start om 9.15 uur vanaf de ingang bij het kerkhof te Sittard aan
Vrangendael. Excursie samen met IVN Born.
Zaterdag 14 december Vogel-excursie Oud-Valkenburg
Start om 9.00 uur vanaf de kasteeltuin Oud-Valkenburg,
aansluitend jaarvergadering van vogelwerkgroep Pica.

Wetenswaardigheden over de wandelingen:




Dagwandelingen duren gemiddeld 4 1/2 tot 5 1/2 uur en zijn
minder geschikt voor mensen die slecht ter been zijn
Halverwege de dagwandelingen wordt de mogelijkheid
geboden om zelf meegenomen lunchpakketten te verorberen







Ochtend- en middagexcursies duren gemiddeld 2 ½ tot 3 uur.
Draag altijd goed schoeisel, denk (bij dagwandelingen) aan
een lunchpakket, een geldig paspoort/identiteitskaart
Tijdens de wandelingen is het IVN Valkenburg aan de Geul
niet aansprakelijk voor eventuele calamiteiten. U wandelt mee
op eigen risico.
Honden kunnen niet altijd meegenomen worden, ook niet
aangelijnd. Informeer er daarom eerst telefonisch naar bij de
gids.
Deelname is gratis, tenzij anders vermeld

Informatie over de natuurwandelingen:
Wiel Wijnands 045-4052466; wielenmariet@home.nl
Léon Willems 046-4524233; leonwillems@home.nl
Armand Harings 06-12702510; harings@hetnet.nl
Margriet Tabbers 043-4592329; margriettabbers@home.nl
Inlichtingen over de Vogelwerkgroep en de vogel-excursies:
Johan van Lierop
043-6010340

Natuurgidsencursus dit najaar van start
In het najaar van 2013 zal er een nieuwe Natuurgidsencursus
worden opgestart. De lessen worden gepland op maandagavond
en zaterdagmorgen.
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via het CNME:
Steijns@cnme.nl of tel. 043-3219941. De cursuskosten bedragen
€ 275,-- voor IVN-leden en € 300,- voor niet/leden.
De natuurgidsencursus is bedoeld voor mensen die zich actief in
willen zetten voor IVN. Als IVN Natuurgids, maar bijvoorbeeld ook
bij het ontwikkelen van fietsroutes of de uitvoering van vrijwillig
landschapsbeheer. In de cursus doe je kennis en vaardigheden
op om, onder andere, groene activiteiten te organiseren en
begeleiden.
De aandacht gaat uit naar Hart: genieten van de natuur, Hoofd:
meer te weten komen over planten en dieren en Handen:
praktisch bezig zijn.
De cursus bestaat (over het algemeen) uit zeven blokken:
Kennismaking en oriëntatie; Natuur in de woonomgeving; Bodem,
flora en fauna; Ecologie; Landschap; Mens, milieu en
maatschappij (met nadruk op het thema duurzaamheid);
Basisvaardigheden educatie.
De cursus duurt meestal anderhalf tot twee jaar en bestaat uit
ongeveer 40 lessen, waarvan minimaal een derde deel buiten. De
cursus wordt afgerond met een praktijkopdracht. Naast het
bijwonen van de lessen zijn er ook huiswerkopdrachten. Er wordt
een tijdsinvestering van ongeveer 6 á 8 uur per week geschat,
buiten de vakantieperiodes. Van deelnemers wordt verwacht dat
ze in de IVN-afdeling als vrijwillig kaderlid actief worden.
IVN Natuurgidsencursus is een officieel erkende cursus. Als u de
cursus met goed gevolg doorloopt, ontvang je het diploma IVN
Natuurgids.

Jaarvergadering 15 december 2012 van de
Vogelwerkgroep "PICA"
1. Opening
Voorzitter Johan van Lierop heeft weer gezorgd voor koffie en
gebak en opent de vergadering met een “Goede morgen en een
Hartelijk welkom” aan de aanwezigen. Omdat Leon moest werken
op 8 december is de jaarvergadering deze keer een week
verschoven. Niet iedereen heeft het bericht van verandering
helaas gezien. Wellicht zijn er daardoor ook minder leden
aanwezig.
Aanwezig zijn de leden: Johan van Lierop (voorzitter), Leon
Willems, Ton van Reeken (notulist), Rob Bruls, Wiel Wijnands, Al
Rikers, en als gast is voor de eerste keer aanwezig Paul van
Merwijk die al vaker met de excursies meeliep. Afgemeld hebben
zich Sjef Mullers, Albert Feyts en Ben Braeken.
Van de overige leden is niets vernomen.
2. Ledenlijst
Paul van Merwijk geeft aan lid te willen worden. Een recente
ledenlijst zal door Léon worden opgesteld.
3. Evaluatie excursies 2012
Dit jaar zijn niet alle gegevens door de gidsen omtrent de
deelname aan excursies en waarnemingen genoteerd en aan
Johan gestuurd. Johan heeft als stand dat aan de excursies is
deelgenomen door ten minste 76 keer door leden en 36 keer door
gasten. Van die excursies volgt een kort verslag:
14 januari Start om 9.00 uur vanaf Maascentrum De
Wissen/Dilsen-Stokhem te Belgie. Aan deze excursie langs de
Maas (Belgie) namen 12 personen (w.o. 2 gasten) deel.
Onderweg zagen we onder andere de grote bonte specht,
kuifeend, tafeleend, wilde eend, meerkoet, fuut, rietgors en het
mooiste spektakel waren brilduikers, die al druk aan het baltsen
waren.
11 februari Start om 9.00 uur vanaf de p-plaats bij de ingang van
het natuurgebied Eijsder Beemden te Oost Maarland
(Kasteellaan). Vanwege de vorst besloten we de excursie te
verplaatsen naar Eijsden. Waarschijnlijk waren diverse leden door

het weer ervan weerhouden om een poging te wagen, maar zij
hebben wel wat gemist! Ons groepje bestond uit zeven personen
w.o. drie gasten. Vanaf Eijsden liepen we een stukje langs de
Maas, waar we onder meer een prachtige woerd wintertaling
zagen, een grote groep dodaarsjes, grote zaagbekken en diverse
koppeltjes nonnetjes. De vlaai met koffie na afloop smaakte
prima.
10 maart Start om 9.00 uur vanaf de P-plaats aan de Joseph
Corneli-allee te Houthem-Sint Gerlach (ingang van het
natuurgebied Ingendael). Het voorjaar was duidelijk begonnen.
Zo'n 12 personen (w.o. 6 gasten) namen deel aan deze excursie.
Bij aanvang konden we al een groepje putters ontwaren en iets
verderop zagen we de eerste roodborsttapuit van het nieuwe jaar.
In de bossen konden we duidelijk de opvallende schreeuw van de
middelste bonte specht horen, maar de vogel liet zich niet zien.
14 april Start om 8.00 uur vanaf het kerkhof aan de Bosstraat te
Broekhem Ondanks afgesloten wegen en drukte in verband met
de tourtocht van Amstel Gold Race namen tien personen (w.o.
twee gasten) deel aan deze excursie in het Ravensbosch. Qua
vogels was het nog rustig, maar de eerste lentebodes tjiftjaf en
fitis lieten zich al horen. We genoten ook voor de vele voorjaarsbloeiers in het bos (bosbingelkruid, goudveil).
12 mei Start om 8.00 uur vanaf de parkeerplaats Waterstraat
nabij restaurant De Grote Hegge te Thorn. Koningssteen is een
natuurgebied waar in mei de nachtegaal nog volop zingt. Er
namen negen personen deel aan deze excursie (w.o. slechts drie
leden), die inderdaad konden genieten van de nachtegalenzang.
Ook grasmus, tuinfluiter, kneu en spotvogel lieten zich zien en
horen. Verder zagen we op twee plekken zomertortels en was de
oeverzwaluwenkolonie in vol bedrijf.
9 juni Start om 8.00 uur vanaf de kerk in Berg. Tien personen w.o.
3 gasten vertrokken op een mooie dag vanaf de berg richting
Bemelen. Hoewel bij het voorlopen de tuinfluiter, groenling en
fazant werden gehoord, nu niet. Wel werden 27 andere soorten
gezien of gehoord w.o. vele zwartkoppen, enkele grasmussen,
twee zanglijsters, een zwarte roodstaart, een koekoek, groene
specht, bonte specht vliegend, veldleeuwerik, geelgors, twee
buizerds en twee torenvalken. We bezochten ook de groeve
Homs. Iedereen was met deze excursie zeer tevreden.

14 juli Start om 8.00 uur vanaf de P-plaats t.o. de kerk van Mheer.
Vanwege de regen moest voor een andere route gekozen worden
die minder glibberig zou zijn, namelijk links om i.p.v. rechtsom.
Flink nat geregend en zonder bijzondere waarnemingen kwamen
de 6 deelnemers w.o. twee gasten terug.
11 augustus Start om 8.00 uur vanaf de kerk Ulestraten. Op deze
mooie dag en mooie route (ook door een nieuw natuurgebied)
namen 14 personen deel w.o. 6 gasten. Mooiste wat we gezien
hebben was een koppeltje groene spechten vol in beeld en een
aantal van ons heeft een wespendief gezien. Verder enkele
buizerds, staartmezen, veel mussen en enkele reigers.
8 september Start 8.00 uur woonhuis Rob Bruls in Baexem. Er
kwamen 6 leden opdagen; met Rob erbij dus 7 leden. Misschien
was Leudal voor sommige leden wat te ver, maar we het was een
mooie dag en een mooie route. Al bij het begin zagen we in een
kleine dierentuin een kangoeroe. Verder vielen een zwarte
roodstaart, meerdere buizerds en jonge putters op. Rob liet ons
ook de uilentoren van Prof. Dubois zien in het Landgoed de
Bedelaar.
13 oktober Start 8.00 uur bij kerk Slenaken. Deelnemers: 6 leden
en 2 gasten. Mooie route rechtsom Slenaken en een bewolkte
dag, later wat regen. Enkele buizerds gezien en verder de nog
gewonere vogels.
10 november Start 9.00 uur vanaf Pomphueske Vaesrade. 12
deelnemers w.o. 3 gasten. Mooie route, maar weinig vogels. Wel
werden Grote Lijster en een koperwiek gezien.
15 december Start 9.00 uur vanaf IVN-tuin Schaloen. 5
deelnemers w.o. een gast. Korte excursie richting Gerendal en
Oud-Valkenburg. Veel buizerds op het veld. Een overvliegende
zilverreiger, een geelgors en een troepje van ca 20 putters in de
els vooraan de weg naar de tuin. Plus de bosuil als vaste
bewoner de kastanjeboom in de IVN-tuin.
4. Tellingen en waarnemingen
Bij tellingen en waarnemingen in het gebied van het IVNValkenburg dwz Groot Valkenburg wordt gekeken naar:
Huiszwaluwen door Johan van Lierop en Frank Lucassen. Dit jaar
was zeer slecht voor de huiszwaluw, want er werden maar 58
bewoonde nesten geteld.

Steenuil door Johan van Lierop met Wiel Lameriks. 4 (=weinig)
jongen geteld. Wellicht door de natheid en dat er kasten waren
vernield. Twee nieuwe kasten opgehangen.
Kerkuil door Johan van Lierop. Jonge kerkuilen niet gezien.
Kasten verplaatst vanwege nieuwe bewoners in die panden.
Bos-uil zit nog steeds in de kastanjeboom in de IVN-tuin.
Beektellingen dit jaar niet.
Roofvogels ook niet dit jaar; beide omdat de teller daartoe dit jaar
niet in staat was.
Kievitten: er zijn 2 jongen groot geworden.
Overige waarnemingen:
28 juli zijn de gierzwaluwen vertrokken
7 sept. 30 kraanvogels zo laag over zien vliegen zodat je zelfs de
rode kuif kon zien.
11 sept. 121 jonge huiszwaluwen geteld
12 sept. 22 oudere huiszwaluwen geteld
15 sept. 8 trekkende buizerds en 25 jonge huiszwaluwen geteld
20 sept. 39 boerenzwaluwen en 5 gaaien geteld
26 sept. grote trek van huiszwaluwen met ca 1650 stuks gezien
14 nov. betonnen nestkasten voor de grote gele kwik gezien; wie
heeft hiervan gehoord? Niemand van ons.
19 nov. in Broekhem noord een man goudvink gezien en 122
trekkende kraanvogels richting Beek-Stein geteld.

Paul vraagt of de postcode van de startplaats niet ook vermeld
kan worden. Desgevraagd zegt hij toe die voor de komende
excursies op te zoeken zodat ze in de aankondiging vermeld
kunnen worden.
Paul zegt ook interesse te hebben om mee te doen bij
vogeltellingen en plaatsing van nestkasten en als gids bijv. bij een
excursie naar Lummen (B).
Rob maakt van de gelegenheid gebruik om Johan te bedanken en
hem een plak chocolade te geven.
Leon annonceert de Groencursus en de IVN-cursusweek.
Wiel ziet de kerstwandeling op 16 dec. al in het water vallen,
maar hoopt dat de jaarlijkse snertwandeling op 6 januari mooi
weer treft.
Ton vertelt over de SOVON-avond op 13 nov.in Maastricht en
vraagt Johan om met hem de verschillende routes die hij in kent
samen uit te schrijven.
Johan bedankt allen voor hun inzet en bijdragen en zeker Frank
Lucassen voor de telling en natuurlijk alle gidsen voor hun inzet
voor de VWG “PICA” in 2012. Johan wenst alle aanwezigen en
hun gezinsleden een Zalig Kerstmis en een heel gelukkig en
vooral gezond 2013. Hij sluit – niets meer aan de orde zijnde- de
jaarvergadering van de Vogelwerkgroep "Pica".
notulist: Ton van Reeken

5. Excusies 2013 en 2014
We komen op basis van de voorstellen van Johan tot een mooie
lijst. Johan zal in december 2013 wel suggesties doen voor de
rest van 2014 en de eerste helft van 2015 zoals bijv. Schinveld
zweefvliegveld; Maaseik-Kessenich; en Wijnandsrade.
NB Johan vraagt i.v.m. het feit dat hij niet alle excursies mee kan
maken om door de gidsen na iedere excursie ten minste te
worden geïnformeerd over aantallen deelnemers en bijzondere
waarnemingen.
NB: De excursies duren ca 2½ uur. Deelnemers dienen zelf te
zorgen voor verrekijkers. Deelname is op eigen risico. Leon
Willems heeft de Telescoop.
6. De rondvraag
Johan vraagt zich af wie de nieuwe voorzitter zal worden.

Dit Info-Bulletin werd samengesteld door Léon Willems; Met
bijdragen van Jef Boosten, Wiel Wijnands, Margriet
Tabbers, Paula Engels, Armand Harings, Sjir Vliegen, Ton
van Reeken
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Geopend van zondag 28 april t/m zondag 6
oktober, dagelijks van 10.30 tot 16.30 uur
(30 april gesloten)
28 juli : Vlaaienbakdag
15 september : Sterwandeling
6 oktober : Limburgse molendag
Groepsrondleidingen : tel. 043 4592329
Toegang gratis voor leden en donateurs IVN
Valkenburg aan de Geul
www.kasteeltuinoudvalkenburg.nl

