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Van de redactie

Door Frans Hendrikx
Het “Van de redactie” wordt meestal als laatste geschre
ven. Dit keer ook maar doordat er weer veel kopij is inge
zonden doen wij een stapje terug en melden alleen het
meest noodzakelijke. En dat is dat uw ingezonden mate
riaal voor het kerstnummer uiterlijk 20 november bij ons

binnen dient te zijn. De verwerking bij het printbedrijf
alsmede de bezorging rond Kerstmis neemt meer tijd. Zo
doende.
Veel leesplezier, fijne herfst en tot december.

Van de bestuurstafel
Door Liesbeth van Bree
Nieuws uit eigen vereniging
Na een onstuimige periode hebben we gelukkig weer een
voltallig bestuur:
voorzitter: Peter Kessing (ad interim), secretaris: Liesbeth
van Bree, penningmeester: Meinse van der Velde (ad inte
rim), communicatie: Yves Monod de Froideville (ad inte
rim), bestuurslid: Astrid Janissen .
Tot aan de jaarvergadering blijven de ad-interimbe
stuursleden aan en zijn dan weer herkiesbaar.
We gaan de samenwerking intensiveren met de werk
groepen zodat er een bredere kijk komt op de werkzaam
heden en mogelijkheden binnen de diverse werkgroepen
en hierdoor misschien meer respons komt van de leden
zodat deze actiever kunnen meedoen. Ideeën van leden
zijn ook van harte welkom. Want het is de bedoeling een
zo breed mogelijk draagvlak te krijgen en alle interesses
die onder de IVN-vlag passen een podium krijgen.
Nieuws uit de regio
- De nieuwe regio website wordt goed bezocht.
- De cursus jeugdbegeleider is afgerond. Inhoudelijk was
iedereen tevreden over deze cursus. Het was een heel an
dere benadering door de op leeftijd georiënteerde aanpak
voor een activiteit.
- De organisatie van de natuurgidsencursus is klaar. Het
aantal aanmeldingen valt tot nu toe nog wat tegen. Op
roep om deze cursus onder de aandacht te brengen.
- Er worden bijeenkomsten gepland voor vertrouwens
personen en levensreddend handelen.
- De ActieveVrijwilliger-dag wordt dit jaar op 21 septem
ber georganiseerd door Weert. Er is voor een andere in
vulling gekozen dan andere jaren. De deelnemers worden
actief betrokken. Voor meer informatie zie regio website.
Nieuws uit het district
Aangezien het algemeen bestuur voor een groot gedeelte
vernieuwd is zijn er een drietal heidagen geweest met het
doel te komen tot een meerjaren beleidsplan 2020-2024.
Vaststelling gebeurd eind dit jaar.
Belangrijke datums:
- 25 januari 2020 ActieveLeden-dag. Thema: Natuur in
de buurt.
- 7 december 2019 vindt een Interlimburgse klimaatgid
sendag plaats te Hasselt. Thema: Paraat voor het klimaat.
- 29 augustus 2019 namen wij (IVN Roermond e.o.) deel
aan de workshop communicatie van het district.
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- Op 17 augustus 2019 werd op passende wijze afscheid
genomen van de vertrekkende bestuursleden.
Nieuws uit de Landelijke Raad
- Er wordt druk nagedacht, gesproken en gediscussieerd
om te komen tot een samenvoeging van de Vereniging
IVN en de Stichting IVN. Er wordt overgegaan tot fase 3
van het uitvoeringsplan. Dit wordt in de vergadering van
oktober voorgelegd en vastgesteld.
- De hoogte van de afdracht aan het landelijk IVN wordt
vastgesteld op 50% van de advies contributie.
- IVN is een partnerschap aangegaan met de ASN Bank.
Dit betekent zowel een financiële impuls als een uitbrei
ding van het IVN netwerk. ASN heeft het thema natuur in
de buurt geadopteerd en daarop zullen activiteiten worden
ontwikkeld.
- 60-jarig bestaan IVN: Er is een werkgroep opgericht en
die hebben een eerste brainstorm gehad. Het groepje wil
een plan maken voor een campagne achtige aanpak voor
het 60 jarig bestaan, waarbij we een jaar lang door het
land activiteiten hebben, waarschijnlijk met een hoogte
punt in september. We willen een op de samenleving ge
richte campagne, waarvan ledenwerving een resultante
kan zijn. Voor de volgende landelijke raad komt er een
plan.
- De landelijke raad keurt de jaarrekening 2018 goed en
dechargeert het bestuur.
- Er wordt een notitie voorbereid om te komen tot een
uniform ledenbeleid.
- Het jaarverslag 2018 is te lezen op de website.
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Inhoudsopgave

Van de voorzitter

Door Peter Kessing
Ik hoop dat u allen genoten heeft van de mooie zomer, maar vooral van de
natuur in dit jaargetijde. Tijdens de zomermaanden verscheen een alarmerend
rapport van het IPCC (wetenschappelijk klimaatbureau van de Verenigde
Naties) over klimaatverandering en voedsel. De klimaatorganisatie
concludeert dat de landbouw wereldwijd duurzamer moet om in de toekomst
iedereen te kunnen voeden, de klimaatverandering te stoppen en de
biodiversiteit te beschermen. De manier waarop wereldwijd het land gebruikt
wordt, moet aangepast worden. Als dat niet gebeurt, kan dat verstrekkende
gevolgen hebben voor de klimaatverandering en daarmee ook de
voedselzekerheid.
Kortom genoeg stof om over na te denken. Welke keuzes zullen wij moeten
maken voor de toekomst? Als IVN, dat duurzaamheid hoog in het vaandel
heeft staan, zullen wij hier in onze excursies en voordrachten ruim aandacht
aan moeten besteden. Niet met een belerend vingertje, maar wel met
overtuiging dat het anders moet in de toekomst.
Op 7 augustus hebben wij meegedaan aan “Senioren in het Groen”. Deze dag
werd gehouden bij tuincentrum Stox in Roermond. Seniorenverenigingen en
groene verenigingen gaven informatie over wat zij voor ouderen kunnen
betekenen. Tevens was het voor ons als IVN een mooie gelegenheid om aan
onze naamsbekendheid te werken. Dit bleek hard nodig te zijn, aangezien de
meeste bezoekers aan onze stand niet bekend waren met het IVN. Er was een
goede opkomst en we hebben daardoor onze activiteiten goed kunnen
promoten. Niet voor niets is ons motto: Groen doet je goed. We hopen dan
ook dat deze dag volgend jaar een vervolg zal krijgen.
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Natuurdenken
Door Pieter Brouwer
Limburg is best leuk hoor. Er is mooie natuur – en daar
ben ik deze zomer ook geweest (Meinweg, Weerterbos,
Pietersberg, Savelsbos…). Alleen mis ik toch elk jaar de
zee. De enige zeedieren in Limburg zitten in aquaria en in
de mergel als fossiel. En een grote vlakte met water en
zand, gescheiden door een dynamische branding, het ge
krijs van zilver- en mantelmeeuwen – dat is toch net wat
anders dan de Maasplassen.
Kortom: ik probeer elk jaar met de kinderen naar de zee te
gaan. Twee jaar geleden waren we op vakantie op Vlie
land. Dit jaar hadden we een overnachting aan zee in
Scheveningen. Het waaide hard, en de eerste dag was er
wat regen, maar dat hield de kinderen niet tegen gewoon
in hun zwemkleren én niet-zwemkleren in de branding te
spelen. Zoals dat gaat met volgens mij alle kinderen,
waren ook zij niet weg te slaan van het strand en de zee,
en was het een triest afscheid toen we toch echt weer naar
huis moesten.
Ik had een garnalennet meegenomen, maar ik denk dat de
tijd van het jaar, de windrichting en het type strand er
voor zorgden dat er niet erg veel te vinden was. Op wat
kleine garnaaltjes na, vond ik geen andere leuke levende
beestjes zoals heremietkreeftjes in alikruikjes of zeedruif
jes – zelfs geen krabbetjes. Wel weer skeletjes van zee
boontjes, de kleinste zee-egel van ons land (en anders
dan ik eerst dacht, zijn het gewoonlijk geen fossieltjes!)
en een fuikhoorntje en wat dode zwemkrabben, naast
massa’s normale schelpen. Toch probeer ik elk jaar iets te

Meloenkwal, foto by Σ64 - Own work, CC BY 3.0

vinden dat ik niet eerder gevonden heb, en gelukkig vond
ik het uiteindelijk.
De kinderen vonden het doorzichtige blubberding maar
saai en ook mijn vrouw schudde meewarig haar hoofd,
maar ik zag dat het niet zomaar een stuk kwal was (dus
geen kompaskwal, zeepaddenstoel of haarkwal), maar een
stuk ribkwal. Zeedruifjes zijn kleine ribkwalletjes, en die
ken ik goed. Die lijken op kleine ontvelde druifjes. Maar
dit stuk had wel de ‘kammen’ van een ribkwal, maar was
groter. Waarschijnlijk was het een stuk meloenkwal (Be
roe cucumis). Dit dier eet andere, kleinere ribkwallen,
leeft in de waterkolom en is verder blijkbaar nogal saai,
want er is verder niet veel over te vinden. Maar mooi vind
ik ze wel – en ik ben blijkbaar niet de enige, want er be
staan maar liefst twee postzegels met daarop een me
loenkwal: één van de Faröereilanden en één van ‘Ross de
pendecy’, een Antarctische kolonie van Nieuw-Zeeland.
Geen zee dus hier in Limburg, maar misschien moet ik
maar eens op zoek naar Limburgse holtedieren, want die
zijn er wel! En niet zomaar wat: de biologisch officieel
onsterfelijke zoetwaterpoliepen (Hydra) sterven nooit van
ouderdom door hun bijzondere stamcellen. Hydra viridis
sima is daarbij groen vanwege een symbiose met eencelli
ge algen, die de poliep voedsel verschaffen via fotosyn
these. Ten slotte is er de zoetwaterkwal die alleen in Lim
burgs water voorkomt wanneer het lang warm is en het
water schoon is; die zal dus wel steeds minder zeldzaam
worden. Wie weet zwem ik over een paar jaar tussen de
kwallen in de Maasplassen, terwijl een harde wind voor
golven zorgt en een verdwaalde stormmeeuw boven mijn
hoofd krijst…

Postzegel, foto CC BY-SA 3.0
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Excursie De Piepert
Door Leo Koster
Op zondag 23 juni 2019 kon er om 09.00 uur vanaf de car
poolplaats bij kasteeltje Hattem meegereden worden naar
Eys. Er kwamen slechts twee mensen, die met één auto
richting het zuiden reden. Ik had afgesproken met Antoi
nette, we vertrokken van de carpoolplaats nabij het Ei van
St. Joost. Onderweg zien we een ooievaar op één poot bo
venop een lantaarnpaal staan.
Via Baneheide rijden we via een toeristische route, langs
kasteel Goedenraad uit 1777 naar Eys. Bij vakantieboerde
rij Eyserhof zijn voldoende parkeerplaatsen. De gidsen
Marly Beursgens en Harrie Hermens staan al te wachten.
Ik wandel even naar een open veldkapel aan de overkant
van de straat. Het is de Heilige Hart-kapel, die in de
volksmond nog steeds betiteld wordt als Moeder-Godska
pel. Oorspronkelijk stamt de kapel uit 1696. De huidige
kapel is opgebouwd met Kunradersteen. In een hardsteen
zijn smeedijzeren cijfers aangebracht (1696), op de punt
een zinken kruis; binnenin staan in nissen drie beelden,
in het midden Jezus, links Maria en rechts Jozef; plastic
bloemen op een houten kastje 'fleuren' het interieur op.
Voor de ingang is traliewerk aangebracht.
Bij Eyserhof hoor ik huismussen, ik zie huis-, boeren- en
gierzwaluwen. Het boemeltreintje laat horen dat hij er
aan komt, even later zie ik 3 roodkleurige wagons. Het is
al warm, wordt wel 30°C. We gaan met 8 personen op pad.
IVN Roermond e.o. heeft een kleine 300 leden… Heerlijke
kersen worden uitgereikt. Zicht op de kerktoren van Eys,
aan de andere kant de hoge, opvallende omroepzendmast.
Harrie toont ons een geplastificeerde kaart met daarop de
gebiedjes waar we langs c.q. doorheen wandelen: Doeve
berg, Eyserbos, Piepert, Roodborn. Diverse gebiedjes heb
ben de status van natura-2000. Aan de voet van een ker
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senboom vol heerlijke kersen groeit een geelkleurige
zwavelzwam, het vruchtlichaam ligt dakpansgewijs boven
elkaar. In een wei ernaast een hinde van het damhert met
een erg jong kalf. Een torenvalk. We wandelen rondom de
hoeve Eyserhof, wandelen over het golfterrein, over een
houten brug over de Eyserbeek en komen op de Pie
pertweg. Midden in de Eyserbeek groeit groot hoefblad.
Langs het water diverse weidebeekjuffers. De berm langs
de Piepertweg ziet er erg fraai uit: beemdkroon, geel wal
stro, ijzerhard, grote centaurie, zwarte toorts, katten
doorn, wilde marjolein, kraailook, muizenoortje, blaassi
lene, sint-janskruid, ratelaar en donderkruid. Harrie pakt
een gesloten knop van een klaproos, met zijn vingers
peutert hij de beschermende buitenkant los. Vervolgens is
de rode bloemknop aan de beurt. Hij gaat heel voorzichtig
te werk en dan laat hij ons de gehele bloem zien met de
donkere kern. Fantastisch.
We horen de geelgors en grasmus. We verlaten de straat
en via een krakend draaihekje wandelen we verder een
weiland in. Maar we horen muziek. In De Piepert wordt
gestart met een sacramentsprocessie, deze buurtschap
telt ongeveer 15 huizen en 35 bewoners. In de Katholieke
Kerk wordt deze processie heden ten dage gevierd op de
tweede zondag na Pinksteren, in het Duits (nog een extra
feestdag) wordt ze Frohnleichnam genoemd. Er lopen
meer dan 100 personen mee in de processie. Voorop twee
bielemannen met een valse zwarte baard en een leren
voorschoot en in hun hand een bijl met een lange steel.
Daarachter muziek en onder een baldakijn wordt in een
monstrans een geconsecreerde hostie meegedragen. Een
uniek schouwspel dat nog maar weinig wordt vertoond.
We wandelen over een houten bruggetje over de Eyser
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beek. Deze beek ontspringt in Bocholtz en is ongeveer 18
km lang, in deze kiezelige beek leeft onder meer de beek
donderpad. Dit is geen amfibie maar een vissoort. We
wandelen door een bosgebied en horen het kedeng-ke
deng van een treintje. Waterpeper, heksenkruid, nagel
kruid, moerasspirea, bosandoorn, kleine kaardenbol,
planten rondom diverse pompputten. We komen op het
Piepertvoetpad. Hier ligt het waterwingebied Roodborn. In
verband met de essentakziekte is hier flink gekapt. Reu
zepaardenstaarten, door Harrie Legoplant genoemd,
haagwindes, reuzebereklauwen en de zang van de winter
koning en de roodborst en het gefladder van de atalanta.
Tegen bomen zijn hier enkele nestkastjes opgehangen.
We gaan door een lange, aarddonkere tunnel met links
van ons de Eyserbeek. We wandelen langs een plekje dat
“Plek Eys-beer Knut” genoemd wordt. Via een draaihekje
wandelen we een weiland in waarin Limousins grazen.
enkele exemplaren staan 'pootje te baden' in de Eyser
beek.
In grote populieren zitten diverse maretakken. Er zijn
echter ook diverse populieren afgestorven waaraan ton
delzwammen groeien. De in deze dode bomen groeiende
maretakken zijn ten dode opgeschreven. Bij enkele naald
bomen hoort Antoinette zingende goudhaantjes. We
komen bij een betonnen bruggetje, Marly weet te vertel
len dat dit bruggetje onder water heeft gestaan omdat een
bever een dam in de Eyserbeek had gebouwd. Weilanden
zijn gemaaid, het hooi wordt geschut. We wandelen langs
een gevarieerde heg omhoog. Op de bloemen van heggen
rank zie ik een bij met een bruinbehaarde kop, ik denk dat
het de heggenrankbij is. Dit is de enige plant waarop deze
bij voorkomt. Bij een houten bankje met een foto van een
kleine vuurvlinder pakt Marly weer haar plastic bakje en
gaat nogmaals rond om heerlijke kersen uit te delen. We
horen de geelgors. Via een schitterende holle weg (Cartil
serweg) vervolgen we de route. We zien rapunzelklokje,
gevlekte scheerling, vlasbekje, agrimonie, beemdkroon,
grote centaurie, blaassilene, sint-janskruid en krabplek
ken van de das. We komen bij het viaduct over het Miljoe
nenlijntje. Het heeft deze naam gekregen omdat de kosten
van het tracé van 12½ km ongeveer 12,5 miljoen gulden
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bedroegen; in 1925 werd gestart met de aanleg van dit
tracé. Vanaf de brug hebben we zicht op het steile talud
van kalkgrasland met onder meer slangenkruid, margriet
en ratelaar. In de berm een eenzame doch uitgebloeide
keverorchis. Veel bosrank en een plek met bloeiende lu
zerne, ruige weegbree en wouw. We krijgen een fantas
tisch vergezicht te zien over het dal van de Eyserbeek met
op de achtergrond een serie Italiaanse populieren: het “
Toscane van Limburg”. We verlaten de Biesbergerweg en
wandelen langs een bosrand verder door het kalkgrasland
van Roodborn. In 1980 werd dit voormalige landbouwge
bied teruggegeven aan de natuur. We zien heel veel gras
sen waaronder bevertjes, verder morgensterren, herfsttij
lozen, hondskruid, vleugeltjesbloem en brunel.
We krijgen nog een opdracht. Marly en Harrie leggen 14
geplastificeerde kaarten op de grond met daarop verschil
lende afbeeldingen. We zien de sleedoornpage, honds
kruid, beekdonderpad, wijngaardslak, mergellandschaap,
ratelaar en hazelmuis. Wij moeten proberen om aan deze
afbeeldingen zeven andere afbeeldingen te koppelen. Het
is ons aardig gelukt.
Via een steile trap verlaten we het terrein. Iemand ziet
nog een vluchtende levendbarende hagedis en een man
netje van de grote groene sabelsprinkhaan. In het bos heel
veel heksenkruid en klimop. We komen in De Piepert met
processievaantjes langs de geasfalteerde straat. Een grote
vlinder vliegt boven het asfalt, het is de zeldzame grote
weerschijnvlinder. Hij gaat op het asfalt zitten en even
tegen een witkleurige muur; er worden foto’s gemaakt. Ik
denk dat het een mannetje betreft. In mijn vlinderboek “
Dagvlinders in Limburg” staat onder meer het volgende.
“Op 12 juli 1992 werd bij Cartils, in de snavel van een
geelgors, een rups van de grote weerschijnvlinder waar
genomen. Boswilg en grauwe wilg waren niet in de directe
omgeving aanwezig, maar wel in het nabijgelegen water
wingebied Roodborn, bij het Eyserbosch”. In 2011 werd
hier de grote weerschijnvlinder als zwerver aangetroffen.
Verder nog in het Vlinderboek; “Aanbrengen van nestkas
ten voor vogels moet vermeden worden om te grote pre
datie op de rupsen van de grote weerschijnvlinder te ver
mijden.” We wandelen langs de Piepertweg terug naar
brasserie Eyserhof, we zien nog duivekervel en de vuil
boom.
Een prachtige, goed voorbereide excursie ligt achter ons.
In de Eyserhof genieten we nog even na onder het genot
van een drankje. Op de terugweg rent een eekhoorn naast
de auto van Antoinette.

Grote weerschijnvlinder, foto Marly en Harrie Hermens-Beursgens
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Feestelijke opening Elisabethpad in het Leudal
Door René Horsten
Zondagmiddag 16 juni jl. is het Elisabethpad, een familie
pad voor jong en oud, en rolstoelvriendelijk uitgevoerd,
officieel geopend door gedeputeerde Hr. Mackus en Bur
gemeester Arno Verhoeven. Met de komst van het Elisa
bethpad is de gemeente Leudal een prachtige wandelroute
rijker.

plaatst. IVN Roermond e.o. heeft samen met Stichting
Kunst en Cultuur Leudal in februari jl. de inwoners van
Leudal uitgenodigd om een gedicht in te sturen met de
kans dat zijn/haar gedicht op een van de zuilen ‘vereeu
wigd’ zou worden. De twee uitverkozen gedichten zijn tij
dens de feestelijke opening bekend gemaakt.
Verbinding
Het pad is een initiatief van 3 leden van IVN Roermond e.
o. en is gerealiseerd in een samenwerkingsverband tussen
IVN, Gemeente Leudal, Stichting Land van Horne en
Staatsbosbeheer. Het wandelpad -met een totale lengte
van 3km- vormt een mooie verbinding tussen natuur en
cultuur. Ook de oude verbinding tussen de Elisabeth-mo
len en het voormalige klooster wordt door dit pad her
steld. Een prachtige poort - ontworpen door onze eigen
Hermien en gemaakt door de smeden van Eynderhoof)
geeft toegang tot de kloostertuin. In de route is ook een
veilige oversteek opgenomen en een verbinding vanuit de
kloostertuin richting de heide.
IVN en vrijwilligers van Groen Hart Leudal hebben samen
een klusteam geformeerd, dat de aankledingselementen
langs de route heeft aangebracht en deze elementen in de
toekomst ook gaat onderhouden.

Maak eens een wandeling over het Elisabethpad en laat u
verrassen.
Foto's via de schrijver

Gedichtenwedstrijd
Langs het wandelpad zijn o.a. twee gedichtenzuilen ge-

IVN Roermond e.o.
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Activiteitenkalenders oktober - december 2019
Jaarprogramma algemeen
Zaterdag 12 oktober
Vollemaanwandeling
Aanvang: 19.30 uur
Startpunt: Restaurant Houben, Kerkstr. 17, Nunhem
Gidsen: Hermien Hendrikx en Leo Koster
Na afloop soep en een consumptie.
Eigen bijdrage 7 euro voor leden en
9,50 euro voor niet-leden
Verplichte aanmelding via
peter.kessing@ivnroermond.nl

Zondag 27 oktober
Paddenstoelenexcursie
Aanvang 13.00 u.
Startpunt: P-plaats Staatsbosbeheer, Roggelseweg 58,
Nunhem
Zaterdag 23 november
Lezing: Ooldergreend in beeld door Bert Beckers,
Paul Caquelein, Peter kessing, Marijke Stokking
Aanvang: 19:30 uur
Locatie: Oolderhof, Groeneweg 2, Herten
Donderdag 26 december
Kerstwandeling
Aanvang: 13.00 u.
Startpunt: Markt in Beesel
Gidsen: Hermien Hendrikx, René Horsten en
Michiel Stemkens

Zondag 13 oktober
Jeugdtocht Herfst Herkenbosch
Aanvang: 10:00 uur
Startpunt: Rijstal Venhof, Venhofweg 2, Herkenbosch
Gidsen: Eef Schoffelen en Rikie Verhagen
Zondag 20 oktober
Herfstwandeling voor blinden en slechtzienden
in de Meinweg
Aanvang: 14:00 uur
Startpunt: Bezoekerscentrum Leudal
Vooraf aanmelden verplicht via
speurneuzen@ivnroermond.nl
Leiding: Sjoerd van der Schuit
Dinsdag 22 oktober
Lezing: Paddenstoelen door Twan Brouwers
Aanvang 19:30 uur
Locatie: zaal Bie de Vogel, Markt 21, Montfort

Vogelwerkgroep
Zondag 6 oktober
Vlodrop station de Rode beekdal, Roerdalen
8.00 uur T.o. Restaurant St. Ludwig, Vlodrop-Station
Zondag 3 november
Elmpterbruch
8.30 uur P-plaats Fischverkauf, Kamerickshof, Bruggen
Zondag 1 december
Curftsgroeve, Meersen
9.00 uur Hoek Geulweg Eigenweg, Meersen
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Plantenwerkgroep
Zaterdag 19 oktober
Paddenstoelen
Landgoed Rozendaal
9.15 uur, p-plaats infobord Limburgs Landschap
Nabij Heerenhof
Rozendaal 1, 6065 NE Montfort

Zaterdag 21 december
Coniferen
9.15 uur, NME-centrum
Parkeren: Parkeerplaats Staatsbosbeheer
Roggelseweg 58, 6081 NP Haelen

Zaterdag 16 november
Aaje Kirkhoof, Roermond
9.15 uur, p-plaats Kapel in het zand
Parklaan 1, 6045 BS Roermond

Zaterdagen 12 oktober en 9 november
van 13.30 uur tot 16.00 uur
Plaats: café-restaurant De Busjop, Busschopsweg 9,
6093 AA Heythuysen
Vooraf aanmelden voor niet-leden verplicht
speurneuzen@ivnroermond.nl

De Speurneuzen

Een specht in de tuin
Door Marcel Buurman, Boukoul
Dit voorjaar hebben wij een klein pruimenboompje in
onze tuin geplant. Er kwamen een paar vruchten aan en
in de maand juli bleek een grote bonte specht daar wel
trek in te hebben. Ik fotografeerde hem toen hij aan de
takken hing tijdens de maaltijd.
Toch twijfelde ik even of het wel om een grote bonte
specht ging. Immers, de rode vlek hoort (bij het manne
tje) op het achterhoofd te zitten, maar bij onze specht zat
de vlek juist voor op de kop.
Maar gelet op de grote snavel en de witte onderzijde con
cludeerde ik dat het niet om de middelste bonte specht
kon gaan. Heeft iemand nog andere suggesties?

IVN Roermond e.o.
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Een vroege ochtend in de Vuilbemden
Door Peter Keijzer
Het is alweer 1 jaar geleden dat ik, gewapend met mijn
camera, regelmatig in de Vuilbemden, een klein natuur
gebiedje tegenover mijn huis, rond struinde.
En het idee komt in me op om morgen maar weer eens te
gaan fotograferen in de Vuilbemden.
De wekker op 05.00 u. gezet om er zeker van te zijn, dat
ik voor het licht wordt op de hoogzit ben, zodat ik niets
verstoor in de omliggende natuur.

De stilte wordt na een kwartier onderbroken door het ge
luid van een trein op de achtergrond.
In de natuur is nog geen enkel teken leven, tot er plots
een groep ganzen overkomt met het nodige bekende ge
luid; ze zijn op weg naar hun foerageergebied.

Na het afgaan van de wekker heb ik mijn camouflage kle
ding aangetrokken, fotospullen ingepakt en koffie gezet.
Onze hond Sam, een ruwharige teckel, staat achter me en
kijkt me aan met een blik in zijn ogen: waar gaan we
heen? Sam getracht te ontmoedigen, want deze keer kan
hij niet mee het veld in, dus een compromis met hem ge
sloten. Met zijn deken op bed liggen langs het vrouwtje
daar is hij wel voor in; probleem opgelost.
Klaar voor de wandeling pak ik mijn spullen op en ver
trek, lopend door de weilanden. Op weg naar de hut die
ongeveer 500 meter van ons huis staat, kom ik op de laat
ste meters oog in oog te staan met een vrouwtjes vos
(moertje). We hebben samen 5 minuten doodstil gestaan,
een soort wedstrijdje “wie geeft het eerst op”. Een ge
dachte komt op: jammer dat ik geen foto van deze situatie
kan maken maar het moment en de herinnering blijft, zo
mooi is het.

Om voor zonsopgang in de hut te kunnen zijn, zet ik de
eerste stap en direct erna zet ook het moertje het op een
lopen. Wat een prachtige start van deze dag, die kan nu al
niet meer stuk, alles wat nu nog komt is een extra bonus.

De eerste zonnegloed laat zich zien achter de horizon,
contouren worden zichtbaar. Het is 06.15 u. en de zon be
gint op te komen.
Plots komt er een vos uit de dekking op 80 meter voor me,
het is het moertje van deze ochtend. Ze scharrelt wat rond
en vertrekt weer tot ze uit zicht is. Ik heb haar op de foto
kunnen vastleggen, dit versterkt de herinneringen aan
onze ontmoeting.
Met de eerste zonnestralen over het weiland en de bos
schages, komt plotseling een reegeit met kalf direct langs
de hoogzit gelopen. Ik heb ze niet uit de dekking horen
komen. De afstand is te kort om een foto te maken, ik heb
namelijk de telelens gemonteerd. Ik vervloek me zelf een
beetje dat ik die kans niet heb kunnen benutten. Nog in
deze gedachte verzonken komt op dezelfde manier een
reebok naar buiten, verdorie weer geen foto.
Enkele minuten later komt de reegeit met haar kalfje over
de sloot gesprongen en poseren op het pad, Yes! Dit beeld
heb ik op de foto, direct daarna komt ook de bok over de
sloot gesprongen en steekt snel naar de overkant de dek
king in, de geit en het kalf volgen direct. Deze momenten
gaan zo snel dat alert zijn een must is, je komt ogen en
oren tekort om een goed overzicht te houden in drie rich-

Bij de ingang van de hoogzit moet ik eerst de nodige tak
ken zachtjes verwijderen om de deur open te krijgen, deze
schuilhut is door de jager al een tijd niet meer gebruikt.
Waarom? Komt er niet genoeg wild meer, vraag ik me af.
We zien het wel, na de kennismaking met mevrouw vos is
mijn dag al geslaagd. Zodra ik een opening heb gemaakt
naar de toegang van de hut, ga ik naar binnen en doe ik
de 3 luiken open, zodat ik alles goed kan overzien. Het is
nog altijd schemerig. Wat een rust, er is geen geluid
waarneembaar. Het is stil in de Vuilbemden.
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tingen. Na 10 minuten zie ik ze alle drie op 200 meter af
stand op een ander weiland staan eten, binnen 5 minuten
zijn ze daar weer vertrokken en ik weet niet waar ze ge
bleven zijn. Reeën staan niet lang in een open terrein, je
ziet ze meestal niet langer dan een ½ uur voor en na
zonsondergang, de rest van de tijd houden ze zich ver
scholen in de bosschages.
07.00 u. alweer en ik vraag mij af of het nog wel zin heeft
om te blijven zitten. En dan staat ineens het reekalf op het
pad direct voor me, op 25 meter.
Terwijl ik de nodige foto’s maak komt er een vos uit de
dekking, nog geen 10 meter van het reekalf. Schitterend!
Dat ik daar getuige van mag zijn. Het kalf ziet de vos en
kijkt heel verbaasd, waarschijnlijk is dit voor het eerst in
zijn leven dat hij een vos ziet, maar blijft rustig onder
deze situatie. Dit moment was van korte duur. De vos, een
rekel, vertrekt op zijn gemak de dekking in. Deze prachti-

ge waarneming staat nu vastgelegd op de foto, helaas
ontbrak mij wel de tijd om de instelling van de camera
optimaal aan te passen om een perfecte foto te kunnen
maken. Toch ben ik heel blij dat ik daar niet voor gekozen
heb anders had ik deze kennismaking gemist.
Deze ongeplande ochtend was een fantastische ervaring
die me nog lang zal heugen en dat 500 meter voor mijn
huis aan de rand van de stad Roermond.

Het Schrijvertje

Thuis aangekomen lag Sam de teckel nog heerlijk te sla
pen op bed; hij moest eens weten wat er zich heeft afge
speeld. Ik denk dat hij er stiekem graag bij was geweest.
Wie weet volgen er nog meer van zulke mooie waarne
mingen, binnenkort ga ik met pensioen en heb dan meer
tijd om mij nog meer op de fotografie toe te leggen en dit
met jullie te delen.
Met natuurlijk een groet uit Asselt.

Even voorstellen: Meinse van der Velde
Ik ben Meinse van der Velde, getrouwd, en vader en opa van een zoon en twee kleindochters.
Tot mijn 62ste ben ik werkzaam geweest als hoofd administratie en netwerkbeheerder bij een groothandel. Rond 1995
ben ik lid geworden van IVN Roermond e.o. en ging bijna altijd mee op de maandelijkse excursie van de vogelwerk
groep begeleid door John Roemen. In deze tijd heb ik mijn kennis van vogels kunnen uitbreiden door de grote know
how van de groep. Daarbij leer ik nog steeds. Sinds september 2013 heb ik het stokje van John als coördinator van de
vogelwerkgroep overgenomen en heb er iedere keer weer veel plezier aan om met de groep maandelijks alle nieuwtjes
te delen. Ook de verslagen en de schrijflijsten horen er natuurlijk bij.
Als vogels je passie zijn, dan kan het fotograferen niet uitblijven. Al tientallen jaren tracht ik vogels in beeld te brengen
en zijn er natuurlijk talrijke bijvangsten. De kennis van de natuur breidt zich steeds verder uit naarmate ik bijna dage
lijks vanaf de vroege ochtend kan rondstruinen.
Naast IVN Roermond e.o. ben ik ook lid van de Vogelwacht Limburg, waar ik al verschillende jaren cursussen geef in
het herkennen van vogels. Ook dit geeft veel voldoening om aspirant-vogelaars een goede start te geven. Daar Neder
weert en omgeving (De Banen, De Kwegt, Schoorkuilen en de Groote Peel) mijn bijzondere aandacht heeft, heb ik mij
ook aangesloten bij de vogelwerkgroep van Nederweert.
Bij de afgelopen jaarvergadering werd duidelijk dat IVN Roermond e.o. op zoek was naar nieuwe bestuursleden die zich
willen inzetten om een fantastische vereniging nog meer op de kaart te zetten. Eigenlijk wilde ik me na mijn pensione
ring volledig storten op fotografie, vogels en natuur, maar ik vond het toch nodig om mij als bestuurslid beschikbaar te
stellen. Temeer daar het hard nodig is om voor de steeds minder wordende natuur op te komen.

Even voorstellen: Yves Monod de Froideville
Mijn naam is Yves Monod de Froideville, maar ik luister ook naar Yves alleen. Sinds kort ben ik toegetreden tot het be
stuur van IVN Roermond e.o. Met dit stukje wil ik mezelf even voorstellen.
Mijn hele leven was ik al groot natuurbewonderaar. De natuur heeft zoveel moois te bieden. Als ik vroeger mocht kie
zen wat we op mijn verjaardag gingen doen, koos ik steevast voor een dierentuin. Toen ik ouder werd, en zelf geld ging
verdienen, ontdekten mijn vriendin en ik het reizen. We hebben er inmiddels al heel wat reizen gemaakt met bestem
mingen als Borneo, Madagascar, IJsland, Uganda, Costa Rica en Canada. Zoals je ziet zijn het allemaal bestemmingen
met bijzondere natuur. Voordat ik op zo'n reis ga, verdiep ik me uitgebreid in met name de fauna ter plekke. Helaas
bleef daarbij mijn kennis van de lokale fauna achter. Dus een aantal jaren geleden heb ik bij het IVN de 'natuurcursus'
gedaan. Een erg leuke, algemene cursus, waar alles van vogels tot landschap voorbij komt. Tevens was dit mijn eerste
ervaring met het IVN en de enthousiaste 'leraren' die ongelofelijk veel kennis hadden over hun vakgebied en deze ken
nis ook graag wilden delen. Een tijdje later heb ik ook de natuurgidsencursus gevolgd. Meer met als doel nog meer te
leren, dan dat ik daadwerkelijk gids wilde worden.
Een andere grote hobby van me is fotograferen. Na de natuurgidsencursus heb ik dan ook samen met een paar andere
enthousiastelingen de fotografiewerkgroep gestart. Naar mijn eigen mening best een succes.
Inmiddels ben ik het IVN dus leren kennen als een leuke groep mensen, die de passie voor de natuur delen. Toen er dus
een aantal plekken vrijkwamen binnen het het bestuur ben ik eens serieus gaan nadenken of dit niets voor mij was. De
conclusie is inmiddels duidelijk!
Ik hoop vanuit het bestuur een beetje invloed te hebben over het functioneren van het IVN Roermond e.o., in tijden
waarin begrippen als duurzaamheid en leefbaarheid steeds prominenter in het nieuws komen.

IVN Roermond e.o.
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Rosevleugelsprinkhaan
Door Frank Heinen
Nieuwe sprinkhaansoort voor Nederland en Limburg
Limburg en Nederland hebben er weer een kleurrijk insect
bij. Onlangs ontdekten Joris Verhees en Pim Lemmers,
medewerkers van ecologisch adviesbureau Natuurba
lans-Limes Divergens, in de buurt van Itteren namelijk
een rosevleugelsprinkhaan (Calliptamus italicus). Deze
fraaie sprinkhaansoort komt vooral voor in Zuid-Europa.
Tot het begin van de twintigste eeuw leefde de sprinkhaan
ook nog in België. Bij onze zuiderburen dook het insect in
juli van dit jaar voor het eerst sinds lange tijd weer op. De
vondst van meerdere populaties in de Belgische provincie
Luxemburg duidt zelfs op de aanwezigheid van een popu
latie in dit gebiedsdeel.
De rosevleugel is overwegend grijsbruin en getooid met
lichtere vlekken. Vanaf het oog loopt een lichte streep
over het halsschild en de vleugel. De achtervleugels en de
schenen van het achterste potenpaar zijn roodachtig of
roze van kleur. Vrouwtjes zijn 14 tot 25 millimeter lang,
terwijl mannetjes 20 tot 33 millimeter meten. Volwassen
rosevleugels zijn te zien tussen juli en oktober en vooral
overdag actief.

Foto via Wikipedia, Kulac, CC BY-SA 3.0

gemiddeld steeds hogere zomer- en najaarstemperaturen
wordt met name zuidelijk Nederland steeds aantrekkelij
ker voor warmteminnende insecten. Ook een geleedpotige
zonaanbidder als de blauwvleugelsprinkhaan wordt de
laatste jaren bijvoorbeeld steeds algemener in Limburg en
veel andere delen van Nederland. Volgens Verhees en
Lemmers heeft de komst van de rosevleugel geen nadelige
ecologische gevolgen en is het insect een esthetisch be
koorlijke en waardevolle verrijking voor de Nederlandse
natuur.

Het Schrijvertje

Hoewel het de eerste keer is dat de rosevleugel op Neder
landse bodem is waargenomen, zat de komst van de
mooie soort er wel al een beetje aan te komen. Door de

Gidsen gezocht
Door Sjoerd van der Schuit
Het gaat goed met de Speurneuzen. Dit jaar alweer drie
nieuwe leden en wat mooi is, ze komen uit nieuwe loca
ties. Dat betekent dat de kans groot is dat de groep zich
nog verder uitbreidt.
We zitten op dit moment op 12 leden en zijn pas halver
wege het jaar. Natuurlijk prachtig dat hiervoor zoveel
animo is, maar het vraagt ook om begeleiding. Wij zijn
dus op zoek naar gidsen die zich bij ons willen aansluiten.

samen een middag voorbereidt. Dat kun je rustig thuis
doen want het gebied daar ken je zo. Een uitreikstuk vin
den ze super; dat gaat in de map en kunnen ze thuis aan
anderen laten zien.
Oh ja, de Speurneuzen zijn licht verstandelijk beperkt.
Maak je daar maar niet druk om; het zijn gewone mensen
waar je lekker mee kunt lachen en huilen.
Interesse? Spreek me aan of mail me:
Sjoerd.van.der.Schuit@IVNRoermond.nl

Wat houdt het in: wij lopen 8 keer per jaar op de 2e zater
dag van de maand in de Busjop bij Heythuysen. De Speur
neuzen komen hier naar toe, soms op de fiets soms met
de taxi, en de meesten zijn er om 13.30 u. Ze beginnen dan
met een kop koffie en velen pakken er ook een stuk vlaai
bij; het is immers hun maandelijkse uitje waar ze zich
echt op verheugen.
Dan kletsen we even bij en om 14.00 u. begint het pro
gramma. Hoe dat eruitziet, bepaal jij zelf. We gaan na
tuurlijk wel een dik uur wandelen; weer of geen weer! Zo
tegen 15.30 u. zorgen we weer terug te zijn in de Busjop.
Dan kunnen we nog net een drankje pakken, want rond
16.00 uur staan de taxi’s alweer klaar om sommige
Speurneuzen naar huis te brengen.
Per keer hebben we twee tot drie gidsen nodig. Veelal
lopen we met vaste gidsenparen, maar er wordt ook wel
eens gemixt. Dat betekent dat je 2 tot 3 keer per jaar

Speurneus Ron, juni 2019, foto Anita van der Schuit
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Een topjaar voor de distelvlinder
De Vlinderwerkgroep vroeg ons aandacht te besteden aan
het veel voorkomen van de distelvlinder dit jaar. Daarom
dit artikel met toestemming van de schrijver.
Door Chris van Swaay, Vlinderstichting (voorjaar 2019)
De distelvlinder heeft af en toe een 'invasiejaar'; er zijn er
dan heel erg veel. 2019 is zo'n jaar. Met een kleine omweg
zijn er nu vele duizenden distelvinders ons land binnen
gekomen.
De distelvlinder maakt een bijzondere reis. Zijn leven be
gint in de Sahel in Afrika. Van daaruit vliegt de distelvlin
der steeds verder naar het noorden. Dat duurt verschil
lende generaties: de vlinders die we hier zien, zijn de
(achter)kleinkinderen van de vlinders die uit Afrika ver
trekken. Als de weersomstandigheden en windrichting
goed zijn, kunnen er grote aantallen distelvlinders ons
land bereiken. En het lijkt er sterk op dat 2019 zo'n jaar is.
Omweg
De distelvlinders die je nu ziet hebben een wat 'gerafeld'
uiterlijk. Ze hebben namelijk al flink wat vlieguren ge
maakt. In februari vertrokken ze uit Zuid(oost)-Europa.
Eind maart kwam ze aan in Israël en Cyprus. Midden mei
gingen de nakomelingen op weg naar het noordwesten.
Door het slechte weer weken ze noordwaarts uit (Zwe
den), maar via een omweg zijn ze nu toch bij ons.
Distelvlinderinvasie van 2019
Er zijn verschillen te zien tussen de aantallen distelvlin
ders in 2009 en in 2019. In 2009 waren de dichtheden
langdurig hoog, met een heel hoge piek. Maar het is dit
jaar nog niet voorbij! De gegevens komen uit het Meetnet
Vlinders. Help ons mee en geef uw waarnemingen door!
Van Afrika naar Europa
In de winter kruipen de distelvlinders in Midden-Afrika
uit de pop. Ze vertrekken dan van hun geboortegrond en
vliegen over de Sahara. In Noord-Afrika zit de trektocht
erop en planten distelvlinders zich voort. Ongeveer een
maand later, het is dan februari, steken de nieuwe distel
vlinders de Middellandse Zee over naar Zuid-Europa. En
daar herhaalt de cyclus zich nog een keer. In april gaat de
volgende generatie – dit zijn dus al de ‘kleinkinderen’ van
de distelvlinders die in januari vertrokken – nog verder
noordwaarts. Die vlinders komen zo rond het van begin
mei Nederland binnen. Ze hebben er dan een reis van
4.000 kilometer op zitten.
Weersomstandigheden
Distelvlinders hebben nectar nodig om te kunnen vliegen.
Hoeveel distelvlinders er uiteindelijk in Nederland aanko
men, is in grote mate afhankelijk van het weer en de
windrichting. Is het in Afrika te droog, dan zijn er maar
weinig rupsen die uiteindelijk vlinder worden omdat
voedsel dan schaars is. Rupsen van de distelvlinder eten
met name distelsoorten en grote brandnetel. Bij voldoen
de regenval is er meer dan genoeg bladgroen en zullen er
ook meer vlinders uit de pop komen.

IVN Roermond e.o.

Tegenwind
Ook de windrichting is belangrijk. In 2018 waren de om
standigheden goed, maar half april draaide de wind plots
naar het noorden. Door deze tegenwind werden de vlin
ders in andere richtingen geblazen, en waren de aantallen
in Nederland niet erg hoog. Het laatste jaar dat alle om
standigheden goed waren, was in 2009. Toen werd Ne
derland overspoeld en werden meer dan 25.000 distel
vlinders geteld, terwijl dat aantal in andere jaren schom
melt tussen de 250 en 1500.
Miljoenen vlinders
Als alles meezit kunnen er miljoenen vlinders meedoen
aan de trek. Dat is niet altijd zichtbaar, want ze trekken
niet altijd laag over. Distelvlinders kunnen op ruim een
kilometer hoogte vliegen en zich laten meevoeren op de
luchtstromen; ze vliegen dan met een snelheid van wel 50
kilometer per uur.
Ieder voor zich
Distelvlinders trekken niet in groepen, zoals vogels dat
doen. Iedere vlinder vliegt individueel richting het noor
den. Omdat ze de weg van de minste weerstand zoeken,
zorgt dat ervoor dat de meeste vlinders in dezelfde rich
ting vliegen. En dan lijkt het toch een beetje op een
groepje.
Vlindertrek in beeld
Op sommige plekken is de trek ook heel duidelijk zicht
baar. In Amerika, waar distelvlinders ook van zuid naar
noord trekken, is de trek nu ook goed op gang. Door een
barrière in het landschap zijn de vlinders hier op zoek
naar een doorgang, en pas dan zie je hoeveel het er zijn.
Help de vlinders
Alle vlinders hebben nectar nodig om te kunnen leven.
Zorg daarom dat er in je tuin altijd iets te bloeien staat.
Daarmee help je vlinders, bijen en andere insecten. En dat
is hard nodig, want ze hebben het zwaar. Met de juiste
planten in je tuin of op je balkon kan je het verschil
maken!

Distelvlinder, foto Math Bouts

13

14

Herfst 2019

Galloways in het Roerdal
Door Huug Stam
Naast schapen, Limousins nu als primeur ook Galloways
in het Roerdal! Het is geen doel op zich maar een middel
om natuurdoelen te bereiken. Alles staat of valt met een
goed beheer en daarbij vormt het inzetten van de Gallo
ways een geschikt hulpmiddel. Belangrijke voorwaarden
zijn onder meer jaarrondbeheer en dat geen extra voer
verstrekt wordt.
In de titel is geen uitroepteken geplaatst maar een aantal
punten wat aangeeft dat het nog steeds niet zo ver is. Om
die reden ook geen passende foto voor deze bijdrage. In
plaats daarvan op de dag dat ik dit schrijf de publicatie
van een artikel in de krant met de titel 'Het wil maar niet
vlotten met het Roerdal' .
Omdat het inderdaad maar niet opschiet met dit dossier
ging de Milieugroep Roermond onlangs naar de pers. Vol
gend jaar is het namelijk tien jaar geleden dat de Milieu
groep dit thema startte. Het wordt hoog tijd dat binnen
kort alle neuzen dezelfde kant op staan.
Het doel van de Milieugroep is dat eindelijk met daadwer
kelijk natuurbeheer gestart wordt. Het gebied is aangewe
zen voor natuurcompensatie en heeft voor een belangrijk
deel de status Natura 2000. In een gesprek tussen Milieu
groep en gemeente op 5 april 2017 besluit de wethouder
tot het zenden van een brief aan Rijkswaterstaat over de
aanleg van veeroosters in het fietspad Roerdal. De ge

IVN Roermond e.o.

meente geeft aan de kosten ervan te betalen.
Op 6 november 2018 vindt een gesprek plaats tussen
Rijkswaterstaat, ambtenaren van de gemeente Roermond
en de Milieugroep. Rijkswaterstaat blijkt tot dat moment
geen veehouder te kunnen vinden voor het beheer.
Uiteindelijk sluit Rijkswaterstaat per ingaande 1 januari
2019 een contract met een veehouder. Er resten verschil
lende vragen en problemen die om een oplossing vragen.
Vele hebben een organisatorische achtergrond, bijvoor
beeld het verkrijgen van de nodige vergunningen zoals
voor de toegang tot het fietspad Roerdal met een motor
voertuig en het verwijderen van afzettingen.
Omdat het gras erg hoog staat, besluit de veehouder het
gras eerst te maaien om te voorkomen dat het vee te veel
kapot trapt. De veehouder start met het gedeelte ten oos
ten van het fietspad. Op zijn verzoek controleert de Mili
eugroep ter voorbereiding van de begrazing de afraste
ring.
Vervolgens vraagt een aanzienlijk groter probleem om
aandacht. Hoewel de gemeente twee jaar geleden besloot
tot de aanleg van veeroosters, komt de huidige wethouder
hier om onduidelijke redenen op terug.
Voorafgaand aan de publicatie van het krantenartikel
vraagt de pers zoals gebruikelijk de gemeente om weder
hoor. Helaas meldt de verslaggever dat dit niet gelukt is.
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INDIEN ONBESTELBAAR: PASTOOR PINCKERSSTRAAT 12D, 6071 NW SWALMEN

Tuiny forest
Een microbos in je tuin tegen hitte en droogte. Een inspi
rerend initiatief van IVN om zes vierkante meter inheems
microbos aan te leggen in je eigen tuin.
Tuiny Forest is een onderdeel van het IVN-programma
Natuur in de Buurt. De bossen stimuleren biodiversiteit en
helpen bij het klimaatbestendig maken van buurten.
ASN Bank werkt sinds juni 2019 mee aan het versterken
van dit programma. Samen willen we alle tuinen in Ne
derland vergroenen, zodat er een natuurpark ontstaat dat
groter is dan de Veluwe. De ultieme delicatesse voor
bijen, vlinders en andere insecten. En een weldaad voor
het bodemleven! Leve de biodiversiteit!
Kijk eens op https://www.ivn.nl/tuiny-forest.

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
mj.vd.velde@home.nl
Werkgroep Planten
Willemiek van Deutekom, 06-20903490 (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, 0475-552278
Fotowerkgroep
fotowerkgroep@ivnroermond.nl
Werkgroep Amfibieën en Reptielen
René Horsten, Hermien Hendrikx; zie hierboven

Macrofaunawerkgroep
Ron Van Pol, 06-25012712
macrofauna@ivnroermond.nl
Excursieloket
Frans Hendrikx, 0475-503291
excursies@ivnroermond.nl
Werkgroep Communicatie
Yves Monod de Froideville
06-41742984
communicatie@ivnroermond.nl
Programmacommissie:
Peter Kessing, 06-25378119
programmering@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

