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BELEEF DE NATUUR!

Van de redactie
Door Frans Hendrikx
Heeft u de voorpagina gezien? Een heikikker! En hoe:
blauw. De heren zijn tijdens de heftige paringsdagen enkele dagen voorzien van deze kleur. Slecht zelden waargenomen door de meeste mensen. Frank Heinen vertelde
over het maken van de foto ook nog dat het beestje concurrenten fel uit de buurt van de eiklomp hield om er zeker
van te zijn dat híj alleen verantwoordelijk voor de bevruchting was. Lees het artikel: interessant.
Ook in dit lentenummer aandacht voor de activiteiten en
inhoudelijke kwesties die in de afdeling spelen. Zo is er een
artikeltje over de nieuwe Programmacommissie, die vanaf
begin dit jaar onder leiding is gekomen van Peter Kessing.
Ons redactielid Laur besteedt enige woorden aan de jaarvergadering. Het was weer levendig en plezierig. Onthoud
het voor het volgende jaar.
Verder plaats voor een verslag van de eerste activiteit van
de nieuwe Fotowerkgroep. De mooie foto’s getuigen van
een succesvolle start.
En aandacht voor de nieuwe Werkgroep amfibieën en
reptielen. Interesse? Lees het even.
Onze twee columnisten geven ook weer acte de présence.
De column van Pieter is degene die eigenlijk in de wintereditie had moeten staan. U leest verderop waarom.
De Groene Camera Trofee werd tijdens de jaarvergadering
gemist. In deze uitgave een verklaring hierover en over de
nieuwe aanpak.
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Tijdens de jaarvergadering heeft Janne Opmeer een inzichtelijke presentatie gegeven over het onderwerp “Duurzaamheid” en hoe wij dit thema in kunnen passen in onze activiteiten en benadering van onze dagelijks leven. Ook Het
Schrijvertje zal trachten dit belangrijke thema regelmatig op
verschillende manieren voor het voetlicht te brengen.
Tijdens de jaarvergadering werden twee nieuw bestuursleden benoemd: Astrid Janissen en Liesbeth van Bree. De
redactie zal er voor zorgen dat de dames zich in het volgende nummer even voorstellen.
In de rubriek “Aandacht voor….” wordt het woord gelaten
aan Joost Geraets. Een actief en kritisch lid. Enige tijd ook
zeer ondersteunend geweest bij het omvormen van dit blad
naar wat het nu is.
Voor een goede verslaglegging van wat in onze afdeling
speelt zijn wij ook afhankelijk van wat u ons aanlevert. Het
Schrijvertje is een blad van, voor en door de leden. We
hopen dan ook dat er veel reacties en verhalen vanuit het
veld worden ingezonden.
Veel lees- en kijkplezier en natuurlijk een fijne lente gewenst.
Uiterste inzenddatum van kopij voor het zomernummer is
30 mei.

8 - Activiteitenkalenders
10 - Nieuwe Werkgroep amfibieën en reptielen
11 - Algemene ledenvergadering
13 - Erfperikelen (column)
- De Groene Camera Trofee
14 - Ons IVN
15 - Aandacht voor ... Joost Geraets
*** Onze sponsoren zijn te vinden op de pagina's 4, 9,
10, 12 en 16.

Bestuur IVN Roermond e.o.

Colofon

Voorzitter:

Nummer 111, maart 2018
Voorpagina: Heikikker
Foto Frank Heinen

Secretaris:
Penningmeester:

Bestuurslid:

Bestuurslid:
Bestuurslid:

2

Marjan Straver
marjan.straver@ivnroermond.nl
0475 318181
secretariaat@ivnroermond.nl
Lily Welters
lily.welters@ivnroermond.nl
0475 464504
Ruud Snijders
ruud.snijders@ivnroermond.nl
0475 476909
Astrid Janissen
astrid,janissen@ivnroermond.nl
Liesbeth van Bree
pvbree@home.nl

Het Schrijvertje

Redactie: Frans Hendrikx, Laur Lennards,
Frank Heinen, Marieke Michels.
Vormgeving: Marieke Michels en Frans Hendrikx.
Email: hetschrijvertje@ivnroermond.nl
Print: Editoo B.V. - www.editoo.nl
Website: www.ivnroermond.nl
Webmaster: webmaster@ivnroermond.nl
Ledenadministratie: ledenadministratie@ivnroermond.nl
Bankrekening: NL18RABO 0135 8373 67

IVN Roermond e.o.

Van de voorzitter
Door Marjan Straver
De kop van 2018 is er weer af. We zijn gestart met werkelijk een fantastisch verzorgde en indrukwekkende rondleiding bij de Waterleiding Maatschappij Limburg. Nooit geweten dat mosselen en watervlooien zo’n belangrijke rol
spelen bij het omzetten van Maaswater naar Limburgs
(drink)water. Er was veel belangstelling voor deze rondleiding, een overinschrijving zelfs. Maar, ik heb mij laten
vertellen dat deze rondleiding in 2019 nog een keer wordt
aangeboden. Dus kon je deze keer niet mee, grijp je kans
in 2019. Het is echt een aanrader!
Ook kunnen we terugkijken op een goed bezochte Algemene Ledenvergadering. Een paar highlights in willekeurige
volgorde:
* Peter Kessing is René Horsten opgevolgd als coördinator
van de programmacommissie. René bedankt voor je inzet
en Peter succes!! Een belangrijke taak, ons jaarprogramma is immers hét ‘visitekaartje’ van onze afdeling.
* Sjoerd van der Schuit gaat de deskundigheidsbevordering
van de gidsen van Midden-Limburg coördineren. Sjoerd,
je kunt het!!
* Astrid Janissen neemt afscheid van de webcommissie.
* We hebben twee nieuwe werkgroepen: de Fotowerkgroep

en de Werkgroep Amfibieën en Reptielen.
* Al onze werkgroepen/commissies functioneren erg goed
en onze financiële situatie is gezond. Geen enkele reden
dus om te paniekeren.
* Per 01-01-2018 telt onze afdeling 257 leden, inclusief
huisgenootleden.
* Ruud Snijders heeft op een bijzondere manier het jaarverslag 2017 gepresenteerd. Staat ook op onze site.
* Janne Opmeer heeft ons laten zien hoe we binnen IVN
Roermond e.o. aandacht kunnen besteden aan het thema
‘Duurzaam’.
Samenstelling bestuur:
* Jo Mayer neemt afscheid, we zullen je missen Jo!
* Met toestemming van de vergadering zijn er twee nieuwe
bestuursleden benoemd, te weten Astrid Janissen en
Liesbeth van Bree. Dames: welkom!
En dan voor de leden die niet konden komen, noteer alvast
in je agenda:
* De ledenmiddag is op zaterdag 30 juni.
Tot ziens bij één van onze mooie activiteiten.

Dagwandeling 29 april
Door Leo Koster
Van Eiland via stapstenen naar een terp……….
IVN-afdeling Roermond organiseert op zondag 29 april
2018 een dagwandeling.
De start van deze wandeling ligt bij de St. Rochuskapel,
Eiland te Stevensweert en duurt van 10 tot ongeveer 16.00
uur. Iedereen wandelt mee op eigen risico en voor eigen
verantwoordelijkheid. Van niet-IVN-leden wordt een bijdrage gevraagd van € 2,50.
Hoe komt u op Eiland? In Maasbracht rijdt u via de Stevensweerterweg over de Sluis van het Julianakanaal met
scherpe bocht naar links, dit is de Oude Maasweg, na enkele kilometers rechts richting Stevensweert via de Schut-
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tersweg, op de rotonde rechts. Dit heet hier Eiland, met links
de St. Rochus-kapel.
Er wordt langs diverse grindplassen gewandeld en u krijgt
monumentale gebouwen te zien. Voor een korte pauze gaat
u met het voetveer over de Grensmaas naar het Koninkrijk
België. Het veergeld bedraagt € 2,00 per persoon. We
wandelen langs het verdwenen kasteel Walborgh en langs
de St. Annakapel en de bakstenen Hompesche Molen. Via
de Molenplas wandelen we terug naar Eiland waar ter afsluiting nog even nagepraat kan worden in een plaatselijk
café.
Uw gidsen; Antoinette van Oosten en Leo Koster. (telefoon;
0475-326748)
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Natuurdenken
Het is ons niet eerder gebeurd maar in het kerstnummer
hebben wij per abuis een oudere colomn van Pieter gebruikt. Omdat we de bijdragen van Pieter trouw mogen
ontvangen en deze ons blad inhoudelijk variatie bieden,
willen wij zijn inzending voor dat nummer hierbij alsnog
plaatsen. De redactie.
Door Pieter Brouwer
Wat hebben de Egyptenaren, Chinezen en Hebreeën gemeen? Ze haalden allemaal in de winter groenblijvende
bomen in huis. Deze voorlopers van de kerstboom symboliseerden het eeuwige leven. Bomen werden daarbij in de
meeste culturen aanbeden – allerlei soorten werden tegen
het huis gezet of (de takken ervan) binnengehaald om boze
geesten buiten te houden. Zo werd bij Nederlandse boerderijen nog heel lang met dit doel een vlier tegen de gevel
gezet. Uiteraard hebben christenen, die de kerstboom
waarschijnlijk hebben overgenomen van de Noormannen
en Saksen, er allerhande christelijke symboliek aan toegevoegd om het een en ander legaal te houden. Bonifatius
hakte dan wel in 723 de Donareik van de Germanen om,
om zo te bewijzen dat de Germaanse goden machteloos
waren. De kerstboom mocht blijven, want het moge duidelijk zijn dat de driehoekige vorm van de boom de heilige
drie-eenheid weerspiegelt.
Later werd de kerstboom weer verboden als zijnde heidens,
maar in de negentiende eeuw haalden rijke vrijzinnig protestanten hier in Nederland de fijnspar weer binnen. Daarna verschenen ze in de zondagsscholen, waar naast Het

Foto Francesco Veronesi (Italy) MG_2641, CC BY-SA 2.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=49016781

Woord ook middelen voor de armen werden verspreid. En
zo werd de kerstboom symbool voor Het Licht.
Ik ben nu atheïst, maar ben in mijn vroege jeugd wel Rooms
opgevoed. Mij als kind werd inderdaad duidelijk gemaakt
dat de kerstboom voor het licht, het goede, stond. Daar
werd zowel de geboorte van Jezus bij gehaald, maar ook
meer algemeen liefde en hoop. Het best herinner ik me
echter dat liedje van Kinderen voor Kinderen uit die tijd: ‘Als
de lichtjes doven’. Het begint zo:
Op een slagveld klonk een stem
Was van ver te horen
Zong dat er in Bethlehem
Een kindje was geboren
In die nacht zo stil en groot
Zwegen de kanonnen
Die zijn bij het morgenrood
Toch opnieuw begonnen
Kerstmis lijkt ons keer op keer
Vrede te beloven
Maar kanonnen dreunen weer
Als de lichtjes doven
Het staat er heel helder en hulpeloos, en met ouders die
toen actief waren bij Pax Christi kregen we ook het een en
ander te horen over oorlog en hoe erg dat was. Mijn geloof
in God was snel voorbij (tegelijk met mijn geloof in Sinterklaas als ik me niet vergis), en Kerstmis werd voor mij het
symbool van valse hoop. En zo voelt het ook wel: gezellig
samen met die prachtige lichtjes, en dan moet de boom
weer weg, alles afgetuigd en gaat alles terug naar het oude.
Zou het misschien helpen als we het hele jaar een kerstboom in huis houden? Een kerstboom schijnt niet zo goed
te zijn voor het milieu en zelfs niet veel beter of zelfs
slechter dan een kunstkerstboom, afhankelijk van waar de
boom vandaan komt en hoe je ermee omgaat (zie voor meer
info bijvoorbeeld op milieucentraal.nl).
Een ander idee dan: kunnen we het hele jaar door wandelen in een echt inheems dennenbos, om te kijken naar die
heilige vorm (wel wat minder driehoekig dan een spar), of
gewoon om stil te staan, te genieten van de kuifmeesjes of
goudhaantjes en daar troost en hoop uit te putten? Dan
kunnen we misschien het hele jaar door er weer tegenaan
zonder kleinere, persoonlijke bommen te gooien. Misschien
is dat een beter idee.
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Heikikker

De heikikker: een voorbode van de lente
Door Frank Heinen
Luidruchtige, reeds vanuit de verte opzwellende kikkerkoren vormen elk jaar weer een spectaculaire aankondiging
van de ontluikende lente. In Midden-Limburg zijn we gelukkig gezegend met een behoorlijk aantal kikkerrijke gebieden
zoals de Meinweg, Beegderheide en Echter Doort. Qua
soorten zit het ook wel snor, want de drie soorten groene
kikkers (poelkikker, meerkikker en bastaardkikker), boomkikker, bruine kikker en heikikker komen allemaal wel ergens in onze regio voor. Vooral de laatstgenoemde soort
ontwaakt doorgaans vroeg uit de winterrust en is een lievelingssoort van veel natuurliefhebbers en -fotografen. De
Meinweg en Beegderheide gelden als de twee belangrijkste
Limburgse kerngebieden van de heikikker. Sterker, deze
gebieden zijn zelfs op landelijke schaal van grote importantie voor de soort.
Dat de heikikker een gewild foto-object is, heeft vooral te
maken met een uniek kenmerk van mannetjes. Die krijgen
in de voorplantingsperiode namelijk kortstondig een grijsblauwe tot dieper blauwe kleur. Het blauw is feitelijk een
kleurwaas die over het onderliggende, overwegend bruine
lichaamspatroon heen ligt en na een paar dagen alweer
verdwijnt. De temporaire kleurmetamorfose van de mannelijke heikikkers is vooral goed waar te nemen op de bovenzijde en keel van het kikkerlichaam. Tenzij het lang bovengemiddeld koud blijft, trekken heikikkers vaak al vroeg in
maart naar hun voorplantingswateren. Ongeveer tegelijk
met de bruine kikkers, iets eerder dan de gewone padden,
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maar veel eerder dan de groene kikkers. De precieze piek
van de koor- en paarperiode kan overigens plaatselijk wel
verschillen. De dieren die de Beegderheide bevolken lopen
wat betreft hun roepactiviteiten gemiddeld bijvoorbeeld een
tot twee weken voor op de Meinwegpopulatie. Het kan nog
niet met zekerheid worden gezegd waaraan dit verschil te
wijten is, maar een verschil in microklimaat dat wordt veroorzaakt door verschillen in vegetatie, een verschillende
zonexpositie van voorplantingswateren en de hogere ligging van de Meinwegvennen zou een rol kunnen spelen.
Meer hierover, en over de ontwikkeling van de populatie
heikikkers en bruine kikkers op de Beegderheide door de
jaren heen, kunt u overigens lezen in een mooi artikel in het
Natuurhistorisch Maandblad van maart 2018.
Gedurende de voorplantingsperiode zijn heikikkers ook
vaak overdag actief. De vrouwtjes blijven meestal maar
enkele dagen in het water; na het afzetten van de eieren
gaan ze meestal weer het land op, terwijl de mannetjes
meestal wat langer in of rondom de poelen blijven hangen.
De eitjes worden meestal bovenop waterplanten (denk
bijvoorbeeld aan vlotgras) afgezet. De eierklompen zijn zo
groot als een vuist en bevatten 500 tot 3000 eitjes per klomp.
Ze lijken wel op de klompen van de bruine kikker, maar zijn
voor de goede verstaander wel te identificeren. De eitjes
van de heikikker zijn ook kleiner dan die van hun wat grotere, forsere en plompere verwant.
Wie het over de heikikker heeft, ontkomt er niet aan om in
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Bruine kikker

onze regio ook in te gaan op de bruine kikker. Voor het
ongetrainde oog zijn de heikikker (buiten de ‘blauwe’ periode van de mannetjes) en bruine kikker soms moeilijk van
elkaar te onderscheiden. Beide soorten kunnen namelijk
een breed scala aan kleurschakeringen hebben. Een
bruine kikker is bijvoorbeeld lang niet altijd mooi bruin. Er
worden ook regelmatig grijze, groene, (fel)rode en gelige
exemplaren aangetroffen. Ook de heikikker vertoont een
deels vergelijkbare kleurvariabiliteit. De lichte lengtestreep
die over de rug loopt wordt vaak genoemd als een herkenningskenmerk van de heikikker, maar die vlieger gaat in de
praktijk niet altijd op. Er zijn ook heikikkers zonder lengtestreep en bruine kikkers met een rugstreep. Het belangrijkste, vaak gemakkelijkst zichtbare verschil tussen de bruine
kikker en de heikikker is de spitsere snuit van de laatste
soort. Een tweede verschil is de harde, grote metatarsusknobbel (de knobbel voor de eerste teen) van de heikikker.
Bij de bruine kikker is deze klein en zacht. Daarnaast is de
heikikker wat kleiner en fijner gebouwd dan de bruine kikker,
maar dit is vaak lastig te bepalen als je de soorten niet naast
elkaar ziet of te maken hebt met halfwassen dieren.
Over het geluid kan geen misverstand bestaan. De mannetjes van beide soorten produceren namelijk een compleet
verschillende roep. Bruine kikkers maken een knorrend
geluid, terwijl heikikkers een borrelend geluid voortbrengen

dat vaak wordt vergeleken met een lege fles die onder water
volloopt. De twee kikkersoorten kunnen in diverse wateren,
bijvoorbeeld in veel vennen op de Beegderheide en de
Rolvennen of het Rondven in NP De Meinweg, gezamenlijk
worden aangetroffen. Op de Beegderheide heeft altijd al
een grote populatie heikikkers gezeten, maar was de provinciaal en landelijk veel algemenere bruine kikker vroeger
een zeldzaamheid. Dat valt tegenwoordig wel mee. Omdat
de vennen op de Beegderheide minder zuur zijn geworden,
zijn ze anno 2018 veel geschikter voor de bruine kikker (die
een minder hoge tolerantie voor zure wateren heeft dan de
heikikker). De veranderde pH-waarden hebben geresulteerd in gestaag oplopende aantallen. Meerjarige trends
lijken er overigens niet op te wijzen dat de bruine kikker zijn
wat kleinere neefje uit het gebied verdringt. Ondanks de
opmars van de bruine kikker is de heikikkerpopulatie van
de Beegderheide nog steeds stabiel en meer dan levensvatbaar. De beide soorten lijken elkaar dus niet in de weg
te zitten. Goed nieuws dus voor wie dit voorjaar eens het
veld in wil trekken voor een spoedcursus kikkers identificeren…
Foto's bij dit artikel zijn van de schrijver

Twee bruine kikkers

De nieuwe programmacommissie
Door Peter Kessing
Goed nieuws: De programmacommissie bestaat met ingang van 2018 uit 4 enthousiaste leden: Marijke Stokking,
Bert Beckers, Peter Kessing en Paul Caquelein. De coördinerende functie wordt vervuld door Peter Kessing. We
zijn in februari al een keer bij elkaar gekomen en hebben
gebrainstormd over de vraag hoe we in 2019 het jaarprogramma voor iedereen zo interessant en aantrekkelijk
mogelijk kunnen gaan maken en wat de rol van de IVNleden hierbij is. Wellicht komen 'bekende' items weer
voorbij als min of meer vaste programmaonderdelen, maar
we staan nadrukkelijk open voor nieuwe ideeën of initiatieven.
Het jaar 2019 lijkt misschien ver weg, maar we willen graag
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vóór de zomer de zaak rond hebben zodat het grafisch
ontwerpwerk en drukwerk in het najaar op tijd gereed zijn.
We willen als programmacommissie niet solistisch opereren. Daarom doen wij op deze plaats een beroep op jullie.
Met name op de nieuwe maar ook de 'rustende ' gidsen om
met suggesties te komen. Dat betekent niet dat je een excursie, lezing of actie zelf hoeft uit te voeren, maar meer
als inspiratie voor onze commissie. Bijvoorbeeld een tip
over een interessant gebied o.i.d. Dus laat je horen, stuur
ons een mail (peter.kessing@ivnroermond.nl) en we laten
je weten wat wij er mee doen.
Het concept jaarprogramma zal in juni aan jullie worden
gepresenteerd zodat nog aanpassingen mogelijk zijn.
We gaan enthousiast aan de slag en komen met een mooi
programma, dat staat vast!
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Fotowerkgroep: eerste excursie
Door Yves Monod de Froideville
Op zaterdagmorgen 20 januari 2018 was het zo ver: de
eerste excursie van de nieuwe Fotowerkgroep van IVN
Roermond e.o.. We verzamelden bij Mijnheerkens om met
z'n zevenen de Stadsweide binnen te lopen. Eerst heeft
Paul Monod de Froideville, die ook Landschapsgids is, een
kleine inleiding over het gebied gegeven. Ruud Snijders gaf
met name de beginnende fotografen de tip om echt met de
verschillende instellingen van de camera te gaan spelen.
Daar is natuurlijk tijdens deze excursies alle tijd voor. De
groep bestond dan ook uit zowel beginnende als gevorderde fotografen.

Zwarte zwanen, foto Yves Monod de Froideville

Na afloop, onder het genot van een kopje koffie of thee,
gezellig nog wat nagebabbeld. Onder andere over de verschillen tussen de formaten RAW en JPG, maar ook gaf
Ruud zeer bruikbare tips over hoe om te gaan met de foto's
op de computer.
Al met al vond ik het een zeer geslaagde ochtend, en verheug ik me al op de volgende excursie.

Excursie Fotowerkgroep, foto Paul Monod de Froideville

Het weer werkte niet echt mee. Zeg maar midden-grijs.
Maar daar lieten we ons niet door ontmoedigen. Alom
aanwezig waren natuurlijk de gallowayrunderen. Deze
dieren zijn altijd fotogeniek en deze exemplaren waren goed
aan wandelende mensen gewend, waardoor we redelijk
dichtbij konden komen. Ook bij de kalfjes, zonder dat
mamma onrustig werd. Tijdens de wandeling werd in de
groep of in gesprekken nog veel meer kennis gedeeld. Zo
liet Ruud zien wat je met spiegelingen in het water kunt
doen en wat de mogelijkheden zijn van een extreme
groothoeklens.
Op de Maas dobberden wat eenden en er vlogen wat
grauwe ganzen over. Op het einde van de 'Oude Maasarm'
gaf een koppel zwarte zwanen een showtje weg. Langzaam
lopend en fotograferend begaven we ons richting 'De Stille’,
waar een groot aantal watervogels acte de présence gaf.
Grauwe ganzen, smienten, bergeenden, duikeenden,
meerkoeten, wilde eenden, het dobberde er allemaal. En
dan ben ik waarschijnlijk nog lang niet volledig. Intussen
werden we door de galloways goed in de gaten gehouden.
Mijn persoonlijke hoogtepunt was een laag over het water
scherende havik. Ik had vóór deze dag nog nooit bewust
een havik gezien en als ik hem al gezien had, had ik nooit
geweten dat het een havik was. Een mooi voorbeeld van
de gewenste kruisbestuiving tussen in dit geval leden van
de Vogelwerkgroep en de Fotowerkgroep. Zo hadden we
ons dat als initiatiefnemers van tevoren bedacht!
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Gallowayrund, foto Yves Monod de Froideville
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Activiteitenkalenders april - juli 2018
Jaarprogramma algemeen
Zondag 8 april
Jeugdtocht ‘Lente’
Aanvang: 10 uur; duur 2 uur
Startpunt: Rijstal Venhof, Venhof 2, 6075 NE Herkenbosch
Gidsen: Eef Schoffelen en Rikie Verhagen

Zondag 27 mei
Voorjaarswandeling voor blinden en slechtzienden
Aanvang: 14:00 uur, duur 2 uur
Startpunt: Bezoekerscentrum Leudal,
Roggelseweg 58, Haelen
Gids: Sjoerd van der Schuit

Zaterdag 14 april
Excursie voedselbos Sualmana, Swalmen
Aanvang: 12.30 uur; duur 3 uur
Plaats: Kerkebroekweg 52, 6071 GL Swalmen
Gids: Hetty Adams
Vooraf aanmelden via rene.horsten@ivnroermond.nl
Zaterdag 21 april
Opschoonactie Maas, Hansummerweerd, Asselt/Swalmen
Aanvang: 9.00 uur; duur: 3 uur
Verzamelpunt: picknick-/parkeerplaats hoek Vissersweg/
Eind, Asselt/Swalmen
Contactpersoon: René Horsten
Zondag 29 april
Dagwandeling ‘Van Eiland via stapstenen naar een terp…’
Aanvang: 10.00 uur duur 6 uur
Startpunt: Rochuskapel aan Eiland, Stevensweert
Gidsen: Leo Koster en Antoinette van Oosten

Zondag 27 mei
Wandeling Schwalmbruch*
Aanvang: 11:00 uur, duur 4 uur
Startpunt: parkeerplaats achter Herberg De Bos,
Bosstraat 115, Swalmen
Gids: Math de Ponti
*Georganiseerd door de Kring Roermond van het NHGL
Zondag 10 juni
Slootjesdag, Heythuysen*
Aanvang: 11.00 uur tot 16:00 uur
Plaats: Busjopsven, bij café-restaurant De Busjop,
Busschopsweg 9, Heythuysen
Gidsen: Paul Lormans en Huub Mintjens
*Samen met Groen Hart Leudal

Maandag 21 mei (Pinksteren)
Excursie ‘De Doort’
Aanvang: 14:00 uur, duur 2,5 uur
Startpunt: Parkeerplaats hoek Doorderweg-Bosweg, Echt
Gidsen: Eef Schoffelen en Rikie Verhagen
Zaterdag 26 mei
Vogelexcursie rondom de Molenplas, Stevensweert*
Aanvang: 9:30 uur
Startpunt: De Hompesche molen,
Molendijk 6, Stevensweert
Gids: Tjeu Vossen
*Georganiseerd door Pepijnsland
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Inzending Groene Camera Trofee 2015
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Zondag 24 juni
Jeugdtocht ‘Zomer’, Molenplas Stevensweert
Aanvang: 10:00 uur, duur 2 uur
Startpunt: De Hompesche Molen,
Molendijk 6, Stevensweert
Gidsen: Eef Schoffelen en Rikie Verhagen
Zaterdag 30 juni
Ledenmiddag
Wordt t.z.t. via website bekend gemaakt
Zondag 15 juli 2018
Excursie Grensmaas, Meers
Aanvang: 10:00 uur, duur 3 uur
Startpunt: Parkeerplaats Kloosterstraat
t.o. huisnummer 20, Meers (Stein)
Gidsen: Harrie Hermens en Marly Beursgens
Carpoolen: 9.15 uur vanaf Kasteeltje Hattem,
Maastrichterweg 31, Roermond

Vogelwerkgroep
Zondag 8 april
Kwegt en/of de Banen
8.00 uur Parkeerplaats Kwegt, Nederweert-Eind

Plantenwerkgroep

Zondag 6 mei
Stevolplas Ohé en Laak.
7.00 uur P-plaats Hompesche Molen Ohé en Laak
(Molendijk)

Zaterdag 21 april
De Doort, Echt
Aanvang: 9.15 uur
Startpunt: p-plaats Doorderweg, nabij Middelsgraaf, Echt

Zondag 3 juni
De Doort te Echt.
7.00 uur Parkeerplaats Doorderweg in de Doort
(weg Echt – Dieteren)

Vrijdag 18 mei
Waerbrookskoel, Ell
19.15 uur, kerkplein, Anthoniusstraat 2, 6011 SE Ell

De Speurneuzen

Vrijdag 15 juni
Koningssteen, Thorn
19.15 uur, p-plaats De Grote Hegge
Waterstraat 9, 6017 AJ Thorn

Zaterdagen 14 april, 12 mei en 9 juni
van 13.30 uur tot 16.00 uur
Plaats: café-restaurant De Busjop, Busschopsweg 9,
6093 AA Heythuysen

Vrijdag 20 juli
Vuilbemden
19.15 uur, Kerk Asselt, Eindweg 2, 6071 NX Asselt

Lente 2018
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Onze nieuwe Wergroep amfibieën en reptielen
Door Joost Geraets, mede–coördinator van de Overzetgroep Beijlshof – De Bedelaar
De nieuwe Werkgroep amfibieën en reptielen is de koepel
voor twee paddenoverzetgroepen in de gemeente Leudal
en een groep die onderzoek doet naar de herpetofauna in
natuurgebied het Leudal.
De overzetgroepen helpen jaarlijks in de tijd van de paddentrek, van eind februari tot begin april, padden, kikkers
en salamanders veilig de drukke wegen over, op weg naar
hun voortplantingswateren. Meer dan 1500 padden, meer
dan 200 salamanders en ook meer dan 200 kikkers worden
zo jaarlijks van een wisse dood gered. Iedereen kan zich
aanmelden om mee te helpen. We organiseren jaarlijks een
startbijeenkomst voor onze vaste en nieuwe overzetters.
Op de website padden.nu kun je volgen hoeveel diertjes er
zijn overgezet. Het gaat om de overzetgroepen Beijlshof De Bedelaar en Haelen – Nunhem. We worden bij onze
acties ondersteund door het Limburgs Landschap, Staatsbosbeheer, de gemeente Leudal, IKL, de provincie en
RAVON.
Het onderzoek naar de herpetofauna (de amfibieën en
reptielen) richt zich met name op de verspreiding van Hazelwormen en Levendbarende hagedissen in het Leudal.
Daarnaast wordt de verspreiding van padden, kikkers en
salamanders in kaart gebracht. Dit is een besloten groep
die ondersteund wordt door de Studiegroep Leudal en de
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De gewone pad, een mannetje, foto Joost Geraets

Herpetologische studiegroep van het Natuurhistorisch
Genootschap in Limburg.
Wil je meehelpen met het overzetten en/of meer weten over
onze werkgroep kijk dan op onze IVN website of neem
contact op met René Horsten, Hermien Hendrikx of ondergetekende. Hun contactgegevens vind je achter op dit
Schrijvertje onder Werkgroep Planten (regio oost/west) en
onder de Vlinderwerkgroep.
Graag tot ziens bij het overzetten!

IVN Roermond e.o.

Algemene ledenvergadering
Door Laur Lennards
Tijdens de algemene jaarvergadering op 05-02-2018 bleek
weer eens hoe groot de verscheidenheid aan activiteiten
van het IVN is. Na de opening door de voorzitter en de
besproken agendapunten, kregen de aanwezigen na de
pauze een uitgebreide inzage in de diverse activiteiten van
de diverse werkgroepen.
Zo zal de programmacommissie gaan bestaan uit 4 leden
onder leiding van Peter Kesssing, die de taken gaat overnemen van René Horsten. René, namens de redactie erg
bedankt voor al het werk dat je steeds in het programma
hebt gestoken. Het was geweldig om met jou te mogen
samenwerken.
We gaan verder kennis maken met twee nieuwe werkgroepen. Een werkgroep die zich met fotografie gaat bezig
houden en een andere die actief is met reptielen en amfibieën. Een individuele aanzet is al gemaakt door Hermien
Hendrikx en Frans Stultjens die afgelopen jaar diverse
gebieden in het Leudal hebben onderzocht.
Sjoerd van der Schuit deed uitvoerig verslag van de
Speurneuzen en vele geslaagde tochten die door de
werkgroep een keer per maand worden georganiseerd voor
mensen met een verstandelijke beperking. We horen alleen
maar enthousiaste verhalen!
Jammer dat de Groene Camera dit jaar niet doorgaat maar
de fotowerkgroep heeft al toegezegd de draad weer op te
pakken! De Groene Camera is niet zo maar een fotowedstrijd, het geeft een prima inzicht hoe onze leden tijdens
de deelname aan de diverse excursies in het veld het IVN
beleven. We hopen dat in het komend jaar meer leden hun
foto's aan de werkgroep zullen aanbieden.
Duurzaamheid zal in de komende jaren een van de kernpunten zijn in de uitvoering van het beleid van het landelijk
IVN als ook van het IVN Roermond. Janne Opmeer heeft
hierover tijdens de vergadering een inzichtelijke presentatie. Mensen die zich aangetrokken voelen tot dit onderwerp
kunnen zich melden bij de voorzitter.
Joost Geraets geeft uitgebreid verslag van de Vlinderwerkgroep. In het komend jaar gaat de werkgroep proberen in
samenwerking met de gemeente Leudal iets te doen aan
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het maaibeheer van bermen en bosranden. Op dit moment
zijn er tien routes waar de vlinders naar soort en aantal per
sectie worden geteld. De routes hebben een lengte van 1
km en zijn verdeeld in 20 secties van elk 50 meter. Ook zal
er voor het eerst aandacht worden besteed aan libellen en
nachtvlinders. Verder staan diverse vlindertochten op het
programma. Door Hermien en Joost wordt weer een excursie gepland. Joost heeft een app voor de werkgroep geïnstalleerd die het onderlinge contact zeer ten goede zal
komen.
De achteruitgang van bijen en andere insecten is een bron
van grote zorg en vraagt bijzondere aandacht, ook van het
IVN. Als we bedenken dat volgens onderzoek in Duitsland
75 tot 80 procent van het totale insectenbestand verdwenen
is, dan zal dit in Nederland niet veel anders zijn! Actie is
geboden en dit geldt zeker voor ons als vereniging die zo
eng met de natuur verbonden is.
Al deze initiatieven kunnen niet worden gerealiseerd zonder
ondersteuning van onze leden. Voel u geroepen.
We zullen ook aan eigen initiatieven uitgebreid aandacht
besteden. Het is beslist de moeite waard ook aan kleine
projecten aandacht te schenken. Vaak heb je hulp nodig.
We maken het gewoon bekend, want we hebben geweldig
veel kennis en ervaring onder onze leden. Het zou toch te
gek zijn als er niet iemand is die met jou samen de koe bij
de horens wil vatten.
Het Schrijvertje is een blad voor en van onze leden. We
hopen dan ook dat er veel reacties en verhalen vanuit het
veld worden ingezonden. We zullen aandacht besteden aan
onze nieuwe bestuursleden en aan hen die afscheid
nemen.
Verantwoordelijkheid zal een ander punt van aandacht zijn.
De voorzitter heeft hier al een woordje over gezegd in haar
voorwoord. Wanneer een gids zelfstandig een activiteit
organiseert en vergeet dit te melden bij het IVN, kunnen in
geval van een calamiteit moeilijkheden ontstaan met de
verzekering. Zoals jullie weten vallen gidsen zowel als leden
onder de aansprakelijkheidsverzekering van het landelijk
IVN. Het is geen enkel probleem dat een lid van het IVN
zelf iets organiseert, maar meldt het even bij het secretariaat of de voorzitter wanneer dit onder de paraplu van het
IVN Roermond valt.

Het Schrijvertje 11
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Erfperikelen
Door Huug Stam
Bij het beschermen van natuur heb je behalve met natuur
ook te maken met verschillende andere belangen. Ook
politici dienen een goede afweging te maken. De volgende
verkiezingen kunnen we hen daarop afrekenen. Het helpt
jou ook als je begrip hebt voor de andere belangen en
standpunten die ingenomen worden. Voorbeelden zijn die
van de recreatieve en agrarische sector.
In Roermond ondervinden we van de agrariërs minder tegenstand dan van de recreatieve ondernemer. Dat is niet
vreemd in een stedelijke omgeving met weinig agrarische
bedrijven.
Landelijk besteedt Milieudefensie in deze periode speciale
aandacht aan de boeren. De naam van het project is 'van
Erf tot Erf ', wat aangeeft dat vrijwilligers boerderijen gaan
bezoeken. Een belangrijk doel is de communicatie tussen
boeren en burgers te verbeteren. Dit omdat het idee bestaat
dat er wederzijds veel onbegrip is ontstaan.
Met de boer wordt op basis van een dertigtal vragen een
gesprek gehouden dat ongeveer twee uur duurt. De onderwerpen wijken af van wat voor de boer gebruikelijk is.
Voorbeelden van traditionele stokpaardjes zijn de grootte
van het bedrijf, de stand van het gewas en de hoogte van
de productie. Milieudefensie daarentegen heeft belangstelling voor thema's als waar de boer het meest trots op is, de
voldoening in zijn werk en – belangrijk – de wijze waarop
hij met veranderingen omgaat.
Opvallend is dat alle boeren die daarom gevraagd werden,
direct mee wilden doen. Het is een interessant project en
inmiddels heb ik met een aantal boeren aan hun keukentafel gezeten.

Foto Huug Stam

Landelijk zal na afloop van de gesprekken een rapport
verschijnen. Naast de meer zakelijke rapportage zullen ook
de persoonlijke verhalen van de boeren naar buiten gebracht worden; waarschijnlijk in de vorm van een boekje.
Bij de volgende landelijke verkiezingen wil Milieudefensie
gebruik maken van de informatie die de boeren verstrekt
hebben. Milieudefensie is van mening dat we trots mogen
zijn op de mensen die elke dag hard werken, mede om in
onze primaire behoefte te voorzien. Maar ook dat de productiemethode en consumptie, met andere woorden het
voedselsysteem, dienen te veranderen.
Het motto van Milieudefensie is niet voor niets 'Anders kijken, anders kiezen'.

De Groene Camera Trofee
Door Marjan Straver
Kort voor de algemene ledenvergadering is besloten om de
verkiezing van de Groene Camera Trofee 2017 niet door
te laten gaan. Ondanks diverse oproepen waren er maar 4
fotografen die foto’s hebben ingezonden. We begrijpen dat
het voor de inzenders een teleurstelling is dat de verkiezing
niet door is gegaan. De inzendingen zullen daarom meedoen bij de volgende verkiezing.
Oorzaak voor het lage aantal inzenders ligt waarschijnlijk
in het feit dat na de introductie van de nieuwe website nog
geen mogelijkheid is gevonden om foto’s hierop eenvoudig
te publiceren. Inmiddels is er een nieuwe fotografiewerkgroep opgericht. Binnen deze werkgroep wordt nu gezocht
naar een oplossing voor dit probleem. Daarnaast zal een
nieuwe vorm worden bedacht om de verkiezing van de
Groene Camera Trofee democratisch te laten verlopen.
Gedacht wordt aan een soort voorverkiezing via internet.
Technische kennis gevraagd:
Als er leden zijn die kennis hebben van technische oplos-
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singen voor het eenvoudig publiceren van een fotoalbum
binnen onze website, dan zouden we het zeer op prijs
stellen als dit met ons wordt gedeeld. Dit kan via het
emailadres: fotomaster@ivnroermond.nl.
Foto’s inzenden:
We roepen wederom alle fotograferende leden op om leuke,
mooie en bijzondere foto’s in te zenden! Ook als je denkt
dat je maar ‘kiekjes’ maakt willen we je graag stimuleren de
mooiste ‘kiekjes’ in te zenden. De foto’s moeten gemaakt
zijn bij een activiteit van IVN Roermond e.o. of tijdens een
evenement waar onze afdeling bij betrokken is. De fotobestanden moeten de volgende vorm hebben: VoornaamAchternaam-datum-volgnummer.jpg
De datum moet de datum zijn waarop de foto genomen is.
Het volgnummer mag een willekeurig nummer zijn dat in de
serie maar 1 keer voorkomt.
Nieuwe inzendingen kunnen gestuurd worden naar fotomaster@ivnroermond.nl.
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Ons IVN: een sociaal intranet – de achtergrond
Tekst van de landelijke IVN-site bewerkt door Ruud Snijders
Sinds januari 2017 is OnsIVN (Intranet) beschikbaar voor
zowel de beroepsorganisatie van IVN als voor de vrijwilligers in de afdelingen.
Er is bewust gekozen voor een ‘sociaal intranet’. Mede
vanwege de behoefte die er is bij vrijwilligers om onderling
kennis en ervaringen te delen, elkaar daarmee te versterken
en niet elke keer weer opnieuw het wiel uit te vinden. Het
maakt het gemakkelijker informatie op maat te vinden, maar
juist ook laagdrempelig en interactief.
OnsIVN maakt het mogelijk om:
a) documenten te plaatsen en deze eventueel af te schermen voor publiek,
b) in groepen samen te werken,
c) onderling te communiceren en informatie/kennis te delen,
d) te zien waar andere IVN’ers zich mee bezig houden en
wat er allemaal aan informatie, handleidingen en
materialen beschikbaar is.
Dit betekent onder andere dat de informatievoorziening van
en de communicatie tussen beroepskrachten en vrijwilligers
(afdelingen) en tussen vrijwilligers zo veel mogelijk verschuift van verschillende kanalen (Stuifmail, E-mail, MijnIVN, Dropbox etc.) naar het nieuwe OnsIVN. In de beginfase blijft Stuifmail een rol spelen en het voornaamste middel
om leden te informeren over het (gebruik van het) nieuwe
intranet. Daarnaast biedt het intranet meer mogelijkheden
voor tweezijdige communicatie. Vrijwilligers zijn dus niet
meer alleen ontvanger van nieuws en informatie, maar
kunnen daar ook actief aan bijdragen.
Wat levert het op?
Met de implementatie van het nieuwe intranet voor de
vereniging zijn een aantal duidelijke benefits te benoemen:
- Het wordt mogelijk om best practices te delen met andere
afdelingen/vrijwilligers.

- Het verbetert de interne transparantie en communicatie.
- Het wordt mogelijk om samen te werken aan nieuwe
cursussen of die te ontwikkelen.
- Het beter ontsluiten en borgen van kennis binnen de
organisatie wordt gemakkelijker.
- Je kunt cursisten makkelijker/beter binden aan het IVN.
- Er ontstaat een brugwerking tussen Stichting en Vereniging.
Wat kunnen leden van de afdeling ermee?
In aanloop naar de keuze voor een geschikt platform zijn
er interviews gehouden met zowel beroepskrachten als
vrijwilligers (leden van afdelingen). Bij de selectie is dan
ook rekening gehouden met de wensen en behoeftes die
tijdens die gesprekken naar voren zijn gekomen. Het sociale intranet oogt vertrouwd door de toepassing van het
herkenbare IVN-groen. Het systeem werkt zeer gebruiksvriendelijk en intuïtief, is via mobiel te gebruiken, is flexibel
en in constante doorontwikkeling voor meer gebruiksgemak
en veranderende/toenemende behoeftes.
Vrijwilligers hebben op het intranet de beschikking over een
eigen tijdlijn, waarbij ze berichten kunnen sturen naar/delen
met bepaalde groepen waar ze actief in zijn of naar bepaalde personen een privébericht kunnen sturen. Daarnaast
kunnen ze binnen groepen samenwerken aan documenten
en informatie uitwisselen. Tevens wordt het intranet de
voornaamste informatiebron en zullen er pagina’s met
nieuws en middelen beschikbaar komen. Iedereen kan ook
een uitgebreid profiel invullen. Dit maakt het onder meer
mogelijk om via een soort online smoelenboek (Wie-is-Wie)
te zoeken naar andere vrijwilligers met een bepaalde expertise of interesse.
Aanmelden op OnsIVN
Wil je gebruik maken van OnsIVN dan moet je je eerst
aanmelden. Dat kan via: https://www.ivn.nl/onsivn

Lid worden?
Wilt u iemand anders lid maken of zelf lid worden van onze IVN-afdeling?
Dat kan! IVN Roermond e.o. is een actieve afdeling met ongeveer 250 leden. Onze opgeleide natuurgidsen organiseren excursies en wandelingen in de prachtige natuurgebieden om ons heen. Daarnaast geven we workshops en
cursussen over de natuur in het algemeen en specifiek over planten, insecten, vogels, het landschap, paddenstoelen
en nog veel meer. De meeste van deze activiteiten zijn voor leden helemaal gratis! Zoekt u verdere verdieping? Neem
dan deel aan één of meerdere van onze werkgroepen. Wij hebben bijvoorbeeld een actieve vlinder-, vogel-, heideen florawerkgroep. En voor volwassenen met een verstandelijke beperking hebben wij een een speciale groep, de
Speurneuzen, die onder begeleiding elke maand een wandeling maakt.
Lidmaatschap kost u nog geen twee euro per maand. Naast de vele gratis activiteiten waaraan u deel kunt nemen,
ontvangt u het Het Schrijvertje, ons afdelingsblad met interessante artikelen over de natuur, viermaal per jaar gratis
in huis. Een huisgenoot betaalt slechts 5 euro per jaar en kinderen zijn zelfs gratis lid.
Voor het aanmelden van een nieuw lid, kijkt u op www.ivnroermond.nl. Onder "Over IVN Roermond e.o." en kiest u
"Aanmeldformulier". Of stuurt u een email naar ledenadminstratie@ivnroermond.nl.
Wij heten u of uw bekende van harte welkom!
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Aandacht voor .........
Door Frank Heinen
In deze rubriek schenken wij aandacht aan een van onze
leden. Dit doen we op aanvraag van andere leden die niet
tot de redactie behoren. Dit keer staat Joost Geraets centraal, een enthousiaste duizendpoot die geïnteresseerd is
in bijna alle facetten van de levende natuur om ons heen.
Joost levert dan ook in verschillende hoedanigheden een
actieve bijdrage aan onze IVN-afdeling. Wat drijft hem? En
hoe is zijn interesse in de natuur ontstaan?
Ik ben eigenlijk altijd een buitenmens geweest. Ik ben geboren in Kessel-Eik en maakte als klein jochie al geregeld
wandelingen naar mijn grootouders in Nunhem. Toch was
ik destijds nog niet zo bezig met beestjes en plantjes. Archeologie en bijzondere landschapselementen waren eigenlijk mijn eerste liefde. Bijzondere gebouwen, pijlpunten,
scherven en andere historische artefacten, dat soort dingen. Ik heb ook enkele keren meegedaan met opgravingen,
zoals bij het Romeins grafveld in Heel. Mijn belangstelling
voor die materie is overigens nog steeds niet verdwenen.
Na mijn studie planologie in Nijmegen ben ik verhuisd naar
Den Bosch, vooral vanwege mijn baan in Vught. Een forensenbestaan is namelijk niets voor mij. Lang reizen tussen
werk en woonplaats kost tijd die je ook leuker en nuttiger
kunt besteden. Uiteindelijk ben ik na een aantal jaren in het
Brabantse toch weer teruggekeerd naar Limburg en neergestreken in Roermond.

buitenactiviteit af te sluiten met een gezellig samenzijn en
lekker kopje koffie.
Uit dat sociale aspect en de wens om natuurervaringen met
gelijkgestemden te delen, is uiteindelijk ook het natuurcafé
geboren, een initiatief dat we vanaf het najaar van 2017
samen met Groen Hart Leudal zijn gestart. Het IVN Roermond heeft helaas geen eigen, vaste locatie, waardoor er
niet echt een ontmoetingsplek is voor leden om hun natuurervaringen uit te wisselen. Met het natuurcafé proberen we
die leemte een beetje op te vullen. Om het sociale aspect
optimaal tot zijn recht te laten komen, werken we dan ook
niet met een strak programma. We laten op het grote
scherm actuele foto’s van leden zien, wat doorgaans vanzelf tot gesprekstof leidt, en hebben een thematafel.
Daarnaast ga ik of iemand anders op zo’n avond nog wat
dieper op een bepaald thema in. Maar we proberen dit
voordrachtgedeelte kort te houden zodat mensen ruimschoots de mogelijkheid krijgen om hun ervaringen, waarnemingen en bijzonderheden met elkaar te delen. De opkomst valt tot nu toe zeker niet tegen en heeft ons in positieve zin verrast.
Wat betreft soorten en soortgroepen ben ik vooral een
generalist. Ik hou me bezig met een breed spectrum aan
verschillende organismen, van heel klein tot tamelijk groot.
Ik ben bijvoorbeeld heel veel bezig met insecten en loop

De link met natuur is eigenlijk vooral ontstaan door de fotografie, ook een hobby van mij. De stap van fotografie naar
natuur is natuurlijk niet zo groot, want juist de natuur levert
aan de lopende band mooie en interessante foto-onderwerpen. Bovendien zijn geduld, leren kijken en een goed oog
zowel voor het bestuderen van de natuur als het fotograferen erg belangrijk. Vooral via de Stichting IKL en De Vlinderstichting ben ik uiteindelijk steeds meer betrokken geraakt bij de natuur in onze regio en ook bij het IVN Roermond
terechtgekomen.
De geelbandlangsprietmot, foto Joost Geraets

Het ‘natuurvirus’ heeft me inmiddels helemaal te pakken.
Mijn speciale aandacht gaat daarbij uit naar het Leudal,
toch het gebied waar ik de meeste affiniteit en bekendheid
mee heb. Daarnaast is het natuurlijk ook gewoon een
prachtig stukje Limburgs land. Steilranden, beekdalen,
heideveldjes, hakhout- en broekbossen, oud bouwland,
grasland en een keur aan cultuurhistorische relicten; je vindt
het er allemaal. Het mooie is dat we met de Heidewerkgroep
Leudal ook een bijdrage kunnen leveren aan het beheer.
Wel vind ik dat terreinbeheerders het beheer soms wat
beter kunnen bijsturen door beter te kijken naar de gegevens van mensen die zich bezighouden met inventarisaties
en monitoringsactiviteiten. Mijn gevoel dat er op sommige
plekken sprake is van overbegrazing wordt bijvoorbeeld
bevestigd door vrijwilligers die onderzoek doen in het gebied. En dat is jammer, want door overbegrazing lopen het
aantal soorten en de aantallen van diverse soorten
terug. Onze werkzaamheden in het veld zijn een prima
combinatie van buiten bezig zijn, nieuwe dingen ontdekken
en sociale interactie. Ik vind het dan ook altijd leuk om zo’n
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een vaste monitoringsroute voor vlinders. Het is een wereld
waar je eigenlijk nooit op uitgekeken of over uitgeleerd raakt.
Het insectenrijk herbergt niet alleen oogstrelend mooie,
maar natuurlijk ook heel veel soorten. Het is vooral interessant om onderlinge relaties - zowel symbiotische als parasitaire - tussen insecten onderling en tussen insecten en
planten te bestuderen. Insecten zijn dus ook een goede
ingang naar meer kennis over onze flora. Ook de herpetofauna kan op mijn warme belangstelling rekenen. Zo doe
ik mee aan het verspreidingsonderzoek met behulp van
platen naar hazelwormen in het Leudal en help ik ook met
padden, kikkers en salamanders overzetten bij De Bedelaar. Wat betreft zoogdieren heb ik me beziggehouden met
marterachtigen en een stukje vleermuisonderzoek. Ik verveel me dus zeker niet, vooral ook omdat de natuur eigenlijk een onuitputtelijke bron van inspiratie en nieuwe kennis
is. Als je er echt intensief mee bezig bent, leer je eigenlijk
elke dag iets nieuws.
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INDIEN ONBESTELBAAR:
SECRETARIAAT IVN ROERMOND E.O.
PASTOOR PINCKERSSTRAAT 12D
6071 NW SWALMEN

Contactpersonen
IVN Roermond e.o. organiseert diverse activiteiten. Wilt u iets weten of actief meedoen neem dan contact op met één
van de volgende personen:
Werkgroep Vogels
Meinse van der Velde, 06-13300436
www.meinse.nl - mj.vd.velde@home.nl
Werkgroep Planten
Paul Bergs, 0475-330643 (regio oost)
Hermien Hendrikx, 0475-594340 (regio oost/west)
Natuurclub De Speurneuzen
Sjoerd van der Schuit, 0475-302733
Vlinderwerkgroep:
René Horsten, 06-22468910
vlinderwerkgroep@ivnroermond.nl
Heidewerkgroep
Hermien Hendrikx, 0475-594340
Jeugdcommissie
Eef Schoffelen, 0475-594326
Fotowerkgroep
fotowerkgroep@ivnroermond.nl
Werkgroep Amfibieën en Reptielen
René Horsten, Hermien Hendrikx; zie hierboven

Excursieloket & gidsen
Frans Hendrikx, 0475-503291
frans.hendrikx@ivnroermond.nl
Werkgroep Communicatie
Rianne Keijzer - Elst, 0475-343055
rianne.keijzer@ivnroermond.nl
Programmacommissie:
Peter Kessing, 06-25378119
peter.kessing@ivnroermond.nl
Vertrouwenspersoon:
Rikie Verhagen, 0475-464767
rikie.verhagen@ivnroermond.nl
Redactie Het Schrijvertje:
Frans Hendrikx, 0475-503291
hetschrijvertje@ivnroermond.nl
Webmaster: webmaster@ivnroermond.nl
Fotomaster: fotomaster@ivnroermond.nl

