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IVN Hoensbroek doet NL Doet
Zaterdag 16 maart, Koningsbeemd om 10:00 uur

Ook IVN Hoensbroek organiseert activiteiten in het
kader van de nationale vrijwilligersdag NL Doet!. Wij
gaan op deze zaterdag het bijenhuis/hotel
completeren en een tweede insectenwand opstellen.
Alle helpende handen zijn deze dag welkom ook voor
lichte klusjes als verven of schoonmaken. We
verzamelen om 10.00 uur bij de Koningsbeemd en
werken tot halverwege de middag. Voor koffie en vlaai
en een lekkere lunch wordt uiteraard gezorgd.
Info bij Lei Frolichs 045-8502605

Zeg het met Bloemen….
In de korte vorstperiode van januari heb ik deze winterfoto

gemaakt van een leuk plantje op ons natuurterrein, de
Bernagie oftewel het Komkommerkruid.
Het is een gemakkelijk herkenbare, ruwharige, eenjarige
plant met de Latijnse naam “Borago officinalis”. Borago
zou van het Italiaanse “borra” komen dat “wol” betekent,
verwijzend naar de dikke, grijze en korte beharing van de
plant. De plant is afkomstig van het middellandse zeegebied maar komt
tegenwoordig in meer Europese landen voor. Ze behoort tot de pioniervegetatie op
zeer vochtige voedselrijke bodem.
In het Middellandse Zeegebied wordt de plant gewaardeerd als onderdeel van
salades en andere zomerse gerechten. Ze heeft een komkommerachtige smaak
waaraan ze ook haar naam komkommerkruid te danken heeft. Ook heeft de plant
een geneeskundige werking, onder andere bij reuma, verkoudheid en hoesten.
Bestuursvergadering 11 maart en
1 april.
Werkgroep Natuurbeheer 2 maart
en 6 april

Inloopavond.
De KONINGSBEEMD is in deze
periode geopend op 4, 18 en 25 maart
en op 15 en 29 april vanaf 19:30 tot
21:00 uur.

Verslag van de Sporenwandeling.
Onder leiding van Eric Riemslag en Peter Geurts.

Op zondag 27 januari hebben we een sporenwandeling gemaakt in het nieuwe
natuurgebied achter de Droomvijver in Hoensbroek. In dit gebied valt veel te
ontdekken en met dit verslag willen wij u daar graag deelgenoot van maken.

De weersverwachtingen was niet erg goed, toch zijn we rond 9
uur met 6 “man” van start gegaan. Als eerste kwamen we op
het Laarvoetpad een wissel op het spoor dat waarschijnlijk
gebruikt wordt door de vos en/of konijnen.
Bij het eerste houten klaphekje zijn we het natuurgebied
ingegaan en zijn een tijdje langs de Caumerbeek opgelopen die
recent is schoongemaakt. Tussen het uit de beek verwijderde
plantmateriaal kwamen we op de oever veel posthoornslakken
en een zoetwatermossel tegen.

Posthoornslak en
Zoetwatermossel

Een eindje verder op uitwerpselen

van een vos, vaak herkenbaar aan de
inhoud (kleine vruchtjes) en de
kenmerkende eindpunt. Ook
braakballen van een buizend zijn we
tegengekomen. Bij een meidoorn
waar veel vruchtjes op de grond
lagen vonden we veel muizen-in- en
uitgangen. Onze weg vervolgend
Uilekast met belemmerde
zagen we in een wilg een uilekast,
Uitwerpselen van
aanvliegroute
waarvan de aanvliegroute
een vos
belemmerd werd door jonge twijgen. Deze zullen door de
natuurbeheer-werkgroep verwijderd worden zodat de kans dat de uilekast weer in
gebruik genomen kan worden, wordt vergroot.

Als laatste vonden we de veren van een ekster,

Afgebeten veerpeneinden

waarschijnlijk een prooi van een vos, gezien de afgebeten
veerpeneinden. In de Caumerbeek stond een eindje verder
op een reiger, die majestueus voor ons opsteeg. De regen
zette helaas door en we zijn toen rond 11 uur naar de
Naamse Steen gegaan voor een warme kop koffie of
chocomel met een stuk vla. Daar hebben we nog eens
doorgenomen wat we allemaal gezien hebben en dat was
veel meer dan we aanvankelijk verwacht hadden.

De “Vutters”
Woensdag 13 maart en woensdag 17 april.
Vertrek vanaf de Koningsbeemd om 10.00 uur

Hier zijn weer de datums voor onze “Vutters” Wij gaan
weer gezellig op pad. Heeft U interesse, kom gewoon
een keertje mee. Wilt U wat meer informatie, neem
gerust contact op met een van deze dames.
Lenie Quadackers: 045-4040440
Steffie Broekhuis : 045-5222591
Denk aan uw lunchpakket.

Voorjaarswandeling Putberg.
Z0ndag 24 maart, Kasteel Hoensbroek om 10:00 uur
Als u over de Daelseweg van Welten naar Ubachsberg
rijdt komt u langs de Putberg. De Putberg is een klein
hellingbos met vlak erbij kalkgrasland en ligt op een
uitloper van het Plateau van Ubachsberg. Aan de
noordzijde grenst dit gebied aan de Kunraderbreuk. In
dit gebied ligt het geologisch monument “groeve
Putberg” en ook twee kalkovens. Wij wandelen over de
Kunderberg, door het bos over de Putberg en dan naar
de molen op Vrouwenheide.
Denk aan uw lunchpakket en goed schoeisel.
Info Lei Frolichs045-8502605

Wandelen, samen met het Natuurkundig Genootschap
In april gaan we samen met het Natuurkundig Genootschap op bezoek in twee
bijzondere gebieden. De eerste wandeling voert ons naar het Bunderbos, thema
voorjaarsflora. De tweede wandeling voert ons Barmen (Duistsland), thema wilde
hyacinten. Hieronder de beschrijving van de wandelingen.

Bunderbos.
Zondag 7 april, Kasteel Hoensbroek om 10:00 uur
Geen betere plek om te genieten van de voorjaarsflora
dan een hellingbos met veel variatie in voedsel- en
vochtaanbod. Zo’n biotoop treffen we aan in het
Bunderbos tussen Elsloo en Bunde. Het bos bevindt zich
op de oostelijke helling van het Maasdal en is zo’n 5,5
km lang. De plantengroei is bijzonder rijk en wij hopen
dat veel planten in bloei staan.
Info Marrion Ernst 06-42588496

Barmen (Duitsland).
Zondag 28 april, Kasteel Hoensbroek om 10:00 uur
Net even ten noorden van Julich ligt het plaatsje
Barmen en hier starten wij onze wandeling in het
natuurgebied langs de Rur die hier met grote meanders
door het landschap stroomt. In de ooibossen langs de
rivier bloeit in het voorjaar, tussen begin april en half
mei, een prachtige voorjaarsflora met allerlei
bijzondere soorten zoals de wilde hyacint.
Info Marrion Ernst 06-42588496

En verder nog dit:
Om te noteren

Zondag 5 mei
Woensdag 15 mei
Zondag 19 mei
Woensdag 12 juni
Vrijdag 14 juni
Zondag 16 juni
Vrijdag 21 juni

: Vogelexcursie Ingendeal.
: Woensdag wandelgroep
: Voorjaarswandeling Ravensbos
: Woensdag wandelgroep
: Jaarvergadering
: Wat zwemt er in de Caumerbeek
: Midzomeravondwandeling
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Bestuursvergadering
Werkgroep natuurbeheer
Maandag, inloopavond
Wandeling, excursie, overige
activiteiten
NL Doet

IVN Hoensbroek
Heerlerweg 141, 6433 HR, Hoensbroek

 06-10309529
www.ivnhoensbroek.nl
ivnhoensbroek@gmail.com
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