IVN ACTIEVE LEDENDAG ‘Natuur in de buurt’
Op zaterdag 25 januari 2020
Stadbroekermolen, Jacqueline Roufsweg 1, 6136 VG Sittard
Inloop vanaf 9.15 uur met koffie, thee en vlaai en plenaire afsluiting met drankje tot 17.00 uur.
Plenaire ruimte A 9.45 - 10.15 uur: Welkom en introductie ‘Natuur in de buurt’
Plenaire ruimte A 10.15 - 11.30 uur: lezing ‘Biodiversiteit in de buurt’
Ignace Schops (directeur Regionaal landschap Kempen en Maasland) is een zeer gewaardeerde Vlaamse spreker
die reeds vele onderscheidingen voor zijn werk en inzet heeft ontvangen zoals in 2008 met de Goldman
Environmental Prize, ook wel de groene Nobelprijs genoemd.
Plenaire ruimte A 11.30 - 11.50 uur: Voordracht ‘natuur in de buurt’
Wim Ruis (IVN projectleider in Brabant) is sinds dit jaar Chief storytelling en tevens begenadigd accordionspeler.
Plenaire ruimte A: 11.50 – 12.10 intermezzo soepje
Plenaire ruimte A: 12.10 – 12.40 uur Toelichting op de nieuwe Omgevingswet en Omgevingsvisie
Provincie Limburg
Plenaire ruimte A: 12.40 – 13.00 uur Eerste ideeën Limburgse IVN campagne 2021

Lunch 13.00 – 14.00 uur ontvangst- en eetzaal

Presentatie pareltjes ruimtes A, B, C en D in 3 rondes: 14.00 – 16.00 uur
14.00 - 14.30 uur ronde 1 presentaties van 4 pareltjes (lokalen A, B, C en D)
A1 ‘Laat je buurt zoemen’

Tineke de Jong,

IVN Maastricht

In 2018 pakte een buurtgenoot het idee op om van het verwaarloosde gemeente groen, een meer ecologisch
groen te maken, waar bijen weer kunnen zoemen. Gelukkig vond hij 10 medestanders waaronder 4 IVN-ers.
Er werd contact gezocht met de gemeente en in het kader van Groen Maastricht konden we samen met de
gemeente het plan verder uitwerken. Een oude schets van de gemeente met alleen bos plantsoen, werd aangevuld
met onderbegroeiing van bloemrijke planten en met een strook ingezaaid bloemrijk zaad. Dit conceptplan werd
voorgelegd aan de hele buurt via een infoavond en daarna konden we aan de slag. Er werden 600 struiken, 4000
planten en kilo’s zaad ingekocht. We konden putten uit drie budgetten. In maart en april 2019 werd er geplant
door de gemeente en buurtgenoten (inmiddels al 15 werkers).
Grootonderhoud doet de gemeente, maar selectief wieden en fruitbomen snoeien doet de buurt. Na een leuke
activiteit “Struinen door de tuinen” sloten zich nog een paar buurtgenoten aan. Iedere maand en in het
hoogseizoen om de 2 weken werd er gewied. Iedereen is nu trots op het veldje met beplanting én bijen.

B1 Pannenkoek in 10 minuten

Maria Mobers,

Scholenwerkgroep Heuvelland

Naar voorbeeld van IVN Voerendaal speelt ook de
Scholenwerkgroep van IVN Heuvelland met schoolklassen een
Triviantspel. Dit spel bestaat onder andere uit zes grotere
opdrachten. De werkgroep presenteert de meest populaire
opdracht: ‘Pannenkoek in 10 minuten’. In deze opdracht maken
we zelf boter, zien we granen, grassen en suikerbieten, malen
we meel en maken we beslag. Tot slot sist de boter in de pan en
gaat het al lekker ruiken! Als het pannenkoekje klaar is gaan we
smikkelen en smullen! Kinderen leren dat wat er in de
supermarkt ligt van het land komt. Boeren zorgen voor de
landbouwproducten die op ons bord belanden.
De Scholenwerkgroep van de afdeling Heuvelland is sinds 6 jaar
actief. Begonnen bij twee scholen in de gemeente GulpenWittem, zijn de vrijwilligers nu al actief bij vier scholen. Kinderen en leerkrachten zijn enthousiast over de
praktische aanvulling die de IVN-ers bieden op de theorie uit de boeken. Tijdens de presentatie van dit pareltje
tonen werkgroepleden hoe en waarom zij dit werk met veel plezier en voldoening voorbereiden en uitvoeren.
C1 Rondje om de vijver

Vera van Piggelen,

IVN Voerendaal

Op 31 mei organiseerden wij als IVN Voerendaal in het kader
van het Voerendaalse Zomerfestival een rondje rond de vijver
van het park.
De opzet van dit evenement was om het publiek en met name
ook de kinderen kennis te laten maken met een aantal aspecten
van natuur, milieu en duurzaamheid door middel van allerlei
informatie en spelletjes..
Een nevendoel was om ons als IVN te manifesteren in het dorp
om daardoor een grotere bekendheid te krijgen.
Beide doelen zijn naar onze mening geslaagd.
Wij willen in deze presentatie vertellen hoe wij dit evenement
hebben opgezet, de voorbereiding, financiering en
samenwerking met andere partijen.

D1 Samenwerkingsproject natuurbelevings centrum Vivara

Marije Freriks IVN Geysteren-Venray

Vivara, natuurbeschermingsproducten heeft medio december
2019 een natuurbelevingscentrum in het centrum van Venray
geopend. Langs de verkoop van natuurbeschermingsproducten
biedt Vivara groene organisaties de gelegenheid om zich te
presenteren.
Natuurmonumenten, Natuurpunt be., Limburgs Landschap,
gemeente Venray en ook het IVN maakt van deze gelegenheid
gebruik. De organisaties krijgen hier elk
9 vierkante meter voor.
In samenwerking met IVN–Limburg heeft IVN Geysteren-Venray
deze unit ingericht met onder andere een Binnenbos.
Basisschoolleerlingen van groep 5/6 van de gemeente Venray
krijgen in de toekomst de gelegenheid om Vivara te bezoeken
en de mogelijkheid om hier enkele opdrachten uit te voeren.

14.45 - 15.15 uur ronde 2: presentaties van 4 pareltjes (lokalen A, B, C en D)
A2 Honingbijen en solitaire bijen

Hub Bonten en Jacques Seezink,

Twee IVN’ers, Jacques Seezink en Hub Bonten, zetten zich al vele
jaren in voor het behoud van solitaire bijen en insecten. Enkele
jaren geleden besloten ze een opleiding tot imker te volgen. Voor
beiden ging, alweer, een nieuwe wereld open.
Inmiddels hebben de twee beginnende imkers zes bijenvolken en
zijn ze heel wat kennis en spannende praktijkervaringen rijker.
Zowel de honingbijen als de solitaire bijen liggen hun na aan het
hart.
Jacques en Hub leggen uit op welke manier honingbijen geen
dreiging voor solitaire bijen hoeven te zijn en wiens taak het is om
daarvoor te zorgen.

IVN Vijlen Vaals

B2 Wormdal Scharrelkids

Jean Luthjens en José van Kleef

Wormdalkids

Als IVN Wormdalkids, een samenwerking van IVN De Oude Landgraaf, IVN
Kerkrade en IVN Ubach over Worms, laten we kinderen de natuur in de seizoenen
buiten ontdekken. Dit gebeurt op een avontuurlijke, interessante maar vooral
speelse manier. In dit pareltje laten we je kennis maken met onze buitenschoolse
activiteiten en de manier waarop we dat organiseren.

C2 Tiny Forest

TF-Team Thea Jetten, Cindy Nordhausen

Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaa
n. Dit bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine
zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren in het buitenlokaal over de
Nederlandse natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en
gezonde plek.
Een Tiny Forest realiseren we daarom graag in de bebouwde omgeving, op
loopafstand van een school, bso en/of scouting. In Limburg zijn we inmiddels in
de volgende gemeentes actief: Maastricht, Eijsden-Margraten, Weert, Roermond
en Heerlen.
Tijdens deze lezing hoor je hoe we dit realiseren en alles over de
uitbreidingsplannen zodat nog meer inwoners van Limburg de voordelen kunnen
ervaren van een bos in de bebouwde omgeving. Uiteraard is er volop
gelegenheid voor het stellen van vragen.

D2 Maaskeien als pareltjes in het Geleenbeekdal

Ben Bongers

IVN Munstergeleen
2013-2017 is bij Munstergeleen de Geleenbeek op de schop genomen door het
samenwerkingsproject Corio Glana. Daarbij werd ook het beekdal nieuw
ingericht op zo’n manier dat plant, dier en mens erop vooruit zouden gaan.
Het resultaat nodigde eerst uit tot deelname aan het project Ommetjes nieuwe
natuur (2014-2016) vervolgens aan Archeologie in de etalage! (2016-2019),
beide voor de helft gesubsidieerd door Provincie Limburg, voor de andere helft
door cofinanciering.
Vier stenen monumenten en een boommonument sieren nu de Glana Novawandelroute bij Munstergeleen.
De route kan in zijn geheel worden gelopen en is dan 13,5 km, of in drie
ommetjes geconcentreerd rond Stadspark Sittard, Munstergeleen en Abshoven.
15.30 - 16.00 uur ronde 3: presentaties van 4 pareltjes (lokalen A, B, C
en D)
.
A3 Bomen over bomen
Marly Beursgens en Harrie Hermens
IVN-Westelijke Mijnstreek
Hoe kun je IVN-ers een jaar lang laten praten over bomen en ondertussen de
samenwerking tussen 7 IVN afdelingen verbeteren?
Deze uitdaging gingen we in de Westelijke Mijnstreek aan. Graag willen we met
jullie onze ervaringen delen.
We willen natuurlijk nog niet alles verklappen, maar kunnen wel al zeggen dat
het een zeer afwisselend en boomrijk jaar geworden is.

B3 Project Koolmezen met lekkere trek,
smullen eikenprocessierups als snack

Esther Swinkels en Hans van Eckelenburg
IVN Geysteren-Venray

De afgelopen jaren is er sprake van een plaag van de
eikenprocessierups.
Het IVN Geysteren-Venray gaat de komende 3 jaar i.s.m. de
gemeente Venray en groep 7 van de basisscholen van de
gemeente Venray de eikenprocessierups op een natuurlijke
manier bestrijden door het ophangen van nestkastjes voor
de koolmees. De koolmees is een natuurlijke vijand van de
eikenprocessierups. Hiervoor is een les- en actiepakket
ontwikkeld.
De doelstelling van het project is driedelig:

Bewustwording over belang biodiversiteit

Bijdrage leveren aan natuurlijke bestrijding eikenprocessierups

Monitoring

C3 Buurtproject Pixie weet raad

Ton Wetjens en vertegenwoordiger flatbewoners De Maasduinen

Vanuit de Natuurspeelplaats ‘Smokkelpad’ worden vele bezoekers geïnspireerd
door Spelen in de Natuur. De Wijkraad van Centrum Venlo heeft in de afgelopen
jaren langs de Maas een vlinderstrook met Bijenhotel geplaatst. Deze strook
werd aangelegd en onderhouden door leden van Wijkraad, aangevuld met
bewoners uit Venlo-centrum.
Langs de Maas groeide van nature de Sleedoorn. Nu staat in het Centrum van
Venlo een grote flat met vele bewoners en slechts een klein perk met struiken
en enkele bomen. De flat is genoemd naar de Sleedoorn ‘de
Sliënenberg’.
De bewoners wilden graag een stukje natuur rondom de flat in dezelfde
sfeer als de vlinderstrook. De Wijkraad en de bewoners zijn met IVN
Maasduinen aan tafel gaan zitten. Vanuit de werkervaring van IVN
Maasduinen is de werkgroep ‘Perkje Sliënenberg’ opgericht. Bestaande
uit IVN-leden en bewoners van de flat. In overleg met de Gemeente
Venlo zijn plannen gemaakt en uitgevoerd. Uiteindelijk is ’t perkje
omgetoverd in een waar Insectenparadijs met watervoorziening. De
tuin wordt verder onderhouden door de bewoners van de flat. IVN komt
deze dag vertellen hoe Mensen, Milieu en Natuur kunnen vormen door
samenwerking en enthousiasme.

D3 Aan de slag met de 17 Werelddoelen van de VN

John Steijns CNME Maastricht en Mergelland

Op 25 september 2015 zijn door 193 landen de zeventien Werelddoelen
(Sustainable Development Goals) vastgesteld. Een gezamenlijke en
allesomvattende agenda om in 2030 te streven naar een eerlijke,
rechtvaardige en duurzame wereld voor iedereen. De kinderen van nu
zijn in 2030 volwassen wereldburgers. Redenen genoeg om hen bekend
te maken met deze doelen en vervolgens meteen tot actie over te gaan.
Dit is precies wat er in Maastricht gebeurd is op 25 sept 2019 toen de
Werelddoelen hun vierde verjaardag vierden. Maar liefst 32 groepen van
15 basisscholen en 1 school voor het voortgezet onderwijs kregen op die
dag de les 17 DOELEN voorgeschoteld door maar liefst 25 gastdocenten.
We hebben het hier over zo’n 750 leerlingen die hun eigen bijdrage
hebben bedacht om aan de Werelddoelen bij te dragen.
Over het hoe en waarom wordt verteld in dit “Pareltje”. Inzet is om op 25 september 2020, als de Doelen hun
vijfde verjaardag vieren, hier in heel Limburg aandacht aan te besteden.
De les zelf en de bijbehorende PP-presentatie mag gekopieerd worden, mits deze ook toegepast wordt.
16.00 uur afsluiting plenaire ruimte A

