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Vera en Sander worden uitgezwaaid door de struiners.

De IVN missie: het IVN laat je leren van de natuur en verrijkt daarmee
je leven. Het laat je nadenken over je gedrag en motiveert je tot
milieubewust handelen.
Zie onze website: www.ivn.nl/afdeling/born-land-van-swentibold
mailadres: ivn.born@gmail.com
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Ook de gemeente Sittard-Geleen-Born steunt het IVN

Contributie 2020,
Uw contributienota zit bij deze Bron 6, graag voor einde maart betalen.
Heeft u al een machtiging ingevuld, dan wordt uw contributie in maart via uw
bank verrekend.
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In memoriam Zef van Bilsen
Heel bijzonder, heel gewoon,
Gewoon een heel bijzonder mens…
Kort voor Kerstmis is
onze mentor en erelid
Zef van Bilsen in de
respectabele leeftijd
van 93 jaar overleden.
Zijn leven was
grotendeels gewijd aan
zorg voor en educatie
over de natuur. In
1967 was hij één van
de oprichters van IVN
Born-Land van
Swentibold.
Als mentor was hij betrokken bij natuurgidsenopleidingen van veel IVNafdelingen in heel Limburg. Landelijke IVN-bekendheid kreeg hij door het
meeschrijven aan het nieuwe Natuurgidsencursusboek.
Zijn grootste passie echter was het om zaterdags met de IVN-jeugdgroep het
bos in te trekken en de jongeren interesse en verwondering over de natuur
bij te brengen. Ook zijn binnenlessen waren bijzonder, met steeds
spannende proeven en ideeën om natuurfenomenen aanschouwelijk te
maken.
Tot op hoge leeftijd was hij zo vitaal dat hij met een struingroep dwars door
het bos trok.
‘Daar zijn de interessantste zaken te zien en te beleven’ was zijn motto.
Zoals in de natuurkringloop vastligt, is er aan alles een begin en een einde.
Beslist blijven ons de dierbare herinneringen bij aan de bijzondere mens die
Zef was.
Arno Duwel, voorzitter IVN Born Land van Swentibold
Born, maart 2020
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Geachte IVN – leden en donateurs,
Het bestuur nodigt u met genoegen uit voor het bijwonen van de 53 e
algemene leden vergadering, donderdag 19 maart 2020 19.30u in
Harmoniezaal Concordia aan de Koestraat te Obbicht.
Parkeer uw auto op de Markt in Obbicht, van daaruit is het nog geen 100
meter lopen.
Agenda:
1. Opening en welkom door voorzitter Arno Duwel
2. Notulen Algemene Ledenvergadering van 28 maart 2019
3. Jaaroverzicht 2019 door Neli Kalisvaart
Financieel verslag 2019 opgesteld door penningmeester Sander van
Wijngaarden. Gepresenteerd door Leon Gemeni
4. Verslag van de Kascontrolecommissie
5. Begroting IVN 2019 opgesteld door Sander van Wijngaarden
6. Decharge voor Penningmeester en Bestuur voor beleid 2019
7. Vragen aan en opmerkingen over het jaarverslag van de Werkgroepcoördinatoren
8. Verslag van de ARBO coördinator Fenneke Linker
9. Verkiezing van leden bestuur en kascontrole commissie
10. Vernieuwen van het huidige Huishoudelijk regelement en de
lidmaatschapsvoorwaarden.
11. Rondvraag
12. Pauze met koffie en vlaai!
14 Presentatie door Sylvia Spierts,
IVN-consulente en coördinator
Schone Maas Limburg. Zij zal een
presentatie verzorgen over het
project ‘Schone Maas’ langs deze
rivier, levensader maar ook
zorgenkind in Limburg .
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15 Sluiting rond de klok van 22.00uur
Toelichting op de agenda:
Agendapunt 2: de notulen van de ALV 2019 zijn via Bron 6 nummer 137
(zomer 2019) aan alle leden en donateurs verspreid.
Ook op onze IVN-website www.ivn.nl/afdeling/born-land-van-swentibold
kunt u dit nummer van Bron 6 opzoeken en herlezen.
Kunt u ook meteen onze IVN-website bekijken!!
Op deze vergadering liggen de notulen van 2019, de financiële stukken 2019,
begroting 2020 en het vernieuwde huishoudelijk regelement ter inzage.
Agendapunt 7: de jaarverslagen van de werkgroepen vindt u weer in deze
Bron 6. Heeft u daarover vragen dan kunt u ze tijdens deze vergadering aan
de coördinatoren stellen.
Agendapunt 9: het bestuur heeft Huub Geurten uit Born bereid gevonden om
tot het bestuur toe te treden. Hij is, na uw instemming, bereid de taak van
penningmeester op zich te nemen.
Hij vervangt daarmee Sander van Wijngaarden die begin maart met eega
Vera naar Portugal is geëmigreerd.
Trudy Royen uit Limbricht zal onze ledenadministratie gaan verzorgen.
Cor Heutmekers heeft zijn bestuurstermijn van 2x 3 jaar erop zitten. Zijn
gezondheid laat het helaas niet toe die te verlengen.
Voor de kascontrolecommissie vragen we weer een van onze leden om de
boekhouding van onze vereniging te controleren.
Agendapunt 10: vernieuwen HHR. Het vernieuwde concept huishoudelijk
reglement en de lidmaatschapsvoorwaarden staat ook op onze website!
Voor verdere informatie, of voor vervoersproblemen om naar de vergadering
te komen: bel s.v.p. onze secretaris Neli Kalisvaart 046-451 1993.

Grasbroek, 29 februari 2020
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Jaarverslag 2019 werkgroep cursus Volwassenen
Door de terugkomdagen van laatste natuurgidsencursus is er afgelopen jaar
regelmatig contact geweest tussen de nieuwe natuurgidsen en hun
begeleiders van de, toen nog 7 IVN-afdelingen van de Westelijke Mijnstreek.
Marly en Harrie Beursgens van IVN-Schinnen stelden voor om gezamenlijk
een jaar lang BOMEN onder de aandacht te brengen. Alle 7 afdelingen deden
hieraan mee. Er werden 16 activiteiten, waarvan sommige meerdaags,
verdeeld over het jaar 2019 georganiseerd. Bomen werden vanuit
verschillende invalshoeken bekeken. Lezingen, excursies, cursussen en
workshops kwamen aan bod. Wij hebben de mini-cursus
“Bomenwandelingen in de 4 seizoenen” georganiseerd. 4 excursies in
verschillende gebieden. Het voorjaar rond de Rollen, de zomer het
Danikenbos, de
herfst het hellingbos
van Elsloo en de
winter in het
Limbrichterbos. We
hebben gekozen om
met een hanteerbare
groep te wandelen.
Dus inschrijving was
noodzakelijk. Met
gemiddeld 23
deelnemers zijn we
op pad gegaan.
Omdat er ook een
fotowedstrijd aan
verbonden was, hebben we de deelnemers aangespoord om foto’s te nemen.
Na de eerste ‘les’ gaf iedere deelnemer aan om mee te willen doen met de
drie volgende. Prettig voor ons. We hadden aandachtige cursisten die, buiten
de kennis die ze opgedaan hebben, ook hebben genoten van deze 4seizoenen bomenwandelingen.
En wij, Neli, Linda, Arno Huis in het Veld en ik zijn er ook wijzer van
geworden. Want zo is het nu eenmaal, zelf leer je nog meer dan de cursisten.
Namens de werkgroep: Marry Duwel, coördinator.
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Jaarverslag 2019 werkgroep Wandelen en Excursies
Het afgelopen jaar hadden we weer een bijzonder gevarieerd programma,
waarbij “samen op pad” en ”beleef de natuur” centraal stonden.
Dankzij de “samenwerking” van 5 IVN-afdelingen in de regio worden weer
nieuwe natuurgidsen opgeleid en dat is goed nieuws, een goede basis voor
de komende jaren. Ook heeft “samen op pad” én “beleef de natuur” geleid
tot een 4-seizoenen bomenwandeling van de 5 afdelingen. Al wandelend
bomen bekijken, luisteren, voelen en foto’s maken. Een prachtig initiatief
met een enorm groot succes.
De jaarlijkse snertwandeling (20/01) in het Limbrichterbos en de
voorjaarswandeling (12/05) langs de Vloedgraaf blijven echte
publiekstrekkers. Samen precies 100 deelnemers.
Bij de bijzondere lezing (04/04) over de “vroedmeesterpad en
geelbuikvuurpad” door Wil Niessen (zie foto), evenals de zeer interessante
lezing (29/08) door Ton Lenders over “reptielen én amfibieën”, was “de
Gaard” helemaal gevuld met belangstellenden. Bij de daarop volgende
buitenexcursie van Wil in
Mechelen (07/04) leerden wij
o.a. dat deze “padden” leven in
een omgeving van grote stenen
en dat voor een ideale
voortplanting een klein poeltje
water noodzakelijk is.
Tijdens de excursie van Ton in de
Meinweg (31/08) was door de
hoge temperaturen en
verdroogde vennen geen amfibie
of reptiel te zien. Beide buitenexcursies werden zeer matig bezocht
waarschijnlijke oorzaak: temperaturen boven 30 graden. Gelukkig zal Ton
Lenders op 18 april 2020 nogmaals voor de liefhebbers, hopelijk met
aangenamere temperaturen, in de Meinweg voor ons gaan gidsen.
De 4 regiowandelingen met het thema “Klimaat en duurzaamheid” werden
goed bezocht. Vooral de zeer interessante excursie door “onze gids” langs de
Kingbeek en Maas (15/09). Bij Obbicht kon men de nieuwe
natuurontwikkelingen zien. We zagen de dynamische Maas met zijn breed
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rivierbed, grind, zandbanken en wisselende geulen die ervoor zorgden dat nu
al een explosie van planten en diersoorten (o.a. vlinders) te bewonderen was.
De belangstelling voor de “Nacht v.d. Nacht “, waaronder veel kinderen, is
niet te stuiten. Rond de 115 personen.
De herfstdagwandeling “Tösse Jeker en Maas” maakte veel indruk, vooral bij
de Encigroeve waar we zo’n 99 miljoen jaar in de tijd konden kijken. (zie
verslag in Bron6 nr. 139.)
Steeds vaker zijn er “meelopers” (deelnemers met veel interesse) die van een
bijzondere excursie een verslag voor ons verenigingsblad Bron 6 willen
maken. Bedankt!!
Namens de werkgroep: Lambert Theunissen, coördinator
Jaarverslag 2019 werkgroep Public Relations
De ‘nieuwe’ leden van de werkgroep PR zijn inmiddels niet meer zo nieuw.
Onze webbeheerder heeft de mogelijkheden en beperkingen van de website
inmiddels goed leren kennen en plaatst alle activiteiten van onze vereniging
erop. Via links kan de bezoeker van de website ook allerlei andere informatie
vinden die voor geïnteresseerden de moeite waard is. De door ons
ingezonden persberichten worden door de lokale bladen bijna altijd
gepubliceerd en daar zijn we heel blij mee want zo bereiken we een groot
publiek.
In 2019 hebben de zeven IVNafdelingen van de Westelijke
Mijnstreek samengewerkt aan
een regionaal project ‘Bomen
over bomen’. Om bekendheid
aan dat project te geven is er
een mooie folder samengesteld
waaraan ook leden van de PRwerkgroep hebben
meegewerkt. Daarnaast zijn
over dat bomenproject artikelen
in de kranten verschenen die
door ons werden geschreven.
Onze afdeling heeft o.a.
daardoor een maximaal aantal
deelnemers gekregen voor een
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serie van vier bomenwandelingen waar we met veel voldoening op terug
kijken.
In het Limbrichterbos staat een mooie zitbank reclame te maken voor onze
IVN-vereniging. Op 20 augustus is de bank door een groepje harde werkers
van de werkgroep ‘Den Haof’ vakkundig op zijn plaats gezet. Voorbijgangers
kunnen midden in het bos de weldaad van de natuur op zich laten inwerken
en daarna verkwikt hun weg vervolgen. Het is niet de verdienste van de
werkgroep PR dat de bank er staat, de bank is immers geplaatst bij
gelegenheid van ons 50-jarig jubileum. Onmiskenbaar is wel dat de nieuwe
groene zitbank in al zijn glorie een mooie ambassadeur is voor IVN Born-Land
van Swentibold!
Namens de werkgroep: Neli Kalisvaart, coördinator.
Jaarverslag Webbeheer
Weer een jaartje websitewijzer
Het is precies zoals de titel aangeeft: ik ben met vallen en opstaan weer iets
bedrevener geworden m.b.t. het beheer van de website.
Voorheen kon men in mijn webbeheerperiode op de website bijvoorbeeld
dit tegenkomen: ↓ groenejaarkalender2020
Als je daar op klikte kwam de vraag wat de browser met het bestand moest
doen : O Openen met Adobe Acrobat of O Bestand opslaan
Nu presenteer ik op de website de link in een vorm waarbij zich meteen het
betreffende bestand opent. Wel zo mooi!
Ik heb geprobeerd de website actueel te houden. Een rondje langs andere
websites in de regio lijkt te bevestigen dat ik daarin geslaagd ben.
Op 1 januari 2020 is er een begin gemaakt met een stukje samenwerking van
IVN Born-Land van Swentibold met IVNMunstergeleen.
Tot nu toe bestaat die samenwerking m.n. uit de
gezamenlijke presentatie van de
jaarprogramma’s van de twee afdelingen. Op
papier kreeg dat vorm in een mooie brochure,
op de website heb ik gezocht naar een
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presentatie binnen de beperkte ruimte van de openingspagina van
www.ivn.nl/born-swentibold , de homepage.
Daar moest ook een link komen naar
de website van IVN Regio Westelijke
Mijnstreek.
Ik heb de oplossing gevonden in een
blok midden op de homepage.
Als je daar op klikt opent een pagina
met een viertal links : ‘Activiteiten’ leidt
naar alle aanstaande activiteiten van
IVN-Born, ook die welke geen plaats meer vonden op de homepage.
Verdere links voeren naar het gezamenlijke Jaarprogramma 2020 van IVN
Born en IVN Munstergeleen en naar de websites van IVN-Munstergeleen en
die van de Regio Westelijke Mijnstreek .
Voor IVN-Born en voor mij persoonlijk is
het van groot belang meer bezoekers naar
de website te trekken.
Ik hoop dat te bereiken door op stapel
staande activiteiten binnenkort ook te
vermelden op Facebook en/of Twitter.

De organisatoren van activiteiten wil ik langs
deze weg vragen een ‘persbericht’ daarover
twee maanden voor de betreffende activiteit
reeds aan te leveren en dat graag vergezeld
van een of meer bijpassende eigen foto’s.
Waarom die ruime tijdsmarge? We plaatsen
aankondigingen van activiteiten ook graag in
Born Aktueel en dat blad verlangt aanlevering
van kopij halverwege de voorafgaande maand.
Arno Huis in ’t Veld, webbeheerder.
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Jaarverslag 2019 werkgroep Kingbeek
Begin 2019 zijn door
Waterschap Limburg in
het bronnengebied van
de Kingbeek 7 bevers
gevangen en gedood.
Tijdens overleg met
vertegenwoordigers
van het waterschap en
een daarop volgend
veldbezoek is opnieuw
de schade, die bevers
veroorzaken aan
houtopstanden,
beekoevers en flora in
het bronnengebied en het stroomgebied van de Kingbeek en de ontregeling
van het waterbeheer ter sprake gebracht.
Het waterschap is dringend verzocht in te zetten op ontwatering van het
bronnengebied en herstel van de beschadigingen aan de oevers van de
Kingbeek en de afvoertak van de bronnen naar de beek.
De status van de toevoertak van de grachten en vijvers van kasteel Obbicht,
2 e zijtak genoemd, is op verzoek van de werkgroep, op grond van
cultuurhistorische waarden, per besluit van het Waterschap Limburg d.d. 12
november 2019, gewijzigd van secundair naar primair water en als zodanig
op de legger van primaire wateren geplaatst.
Met het Consortium Grensmaas en Natuurmonumenten is uitgebreid van
gedachten gewisseld over de door het consortium opgestelde
“Ontwerpbeschrijving herinrichting monding Kingbeek”.
In het ontwerpbesluit wordt uitgegaan van opleiden van de Kingbeek vanaf
de Kink tot aan het punt van de historische monding bij Illikhoven over het
tot grindniveau afgegraven gebied. Oogmerk van de afgraving is realisatie van
de ecotoop “hoge grind”.
De werkgroep is en blijft, om reden van landschapsvorming, tegen afgraving
van het als onvergraven bestemde gebied.
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Daarnaast zijn wij van
mening dat de
projectonderdelen
“Herinrichting monding
Kingbeek”, “Herstel van de
landschappelijke waarden
van het gebied rond de
Kink”en “Optimalisatie van
de beek stroomopwaarts
Kink”in een integraal
projectplan opgenomen
moeten worden.
Tijdens het overleg hebben wij ook nadrukkelijk opgemerkt dat wij tegen
aanleg van een wandelpad op de oevers van de Kingbeek zijn en tegen
andere zaken die niet passen in de te realiseren ruige struinnatuur.
Namens de werkgroep: M. Jaspers, coördinator
Werkgroep kleine zoogdieren
Door persoonlijke omstandigheden is de werkgroep in ruste. Zij blijft zeker
nog voortbestaan.
Namens de werkgroep: Leo van Witsen, coördinator
Jaarverslag 2019 Werkgroep Behoud Knotbomen
Onze werkgroep anno 1975 telde per begin 2019 31 leden, waarvan
gemiddeld ongeveer de helft zeer actief is. We snoeien steevast de 3 e
zaterdagochtend van de maand in de periode november t/m maart;
daarnaast zijn we
actief op de
Natuurwerkdag op
de 1e zaterdag van
november.
Zoals gebruikelijk
geven we in ons
jaarverslag altijd een
overzicht van onze
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werkzaamheden in 2019:
- 19 januari 2019: hebben we een
gedeelte van de ongeveer 30 jaar
geleden door onze werkgroep zelf
geplante knotwilgen gesnoeid langs de
Geleenbeek nabij de Poolmolen tussen
Holtum en Susteren (12 leden).
- februari 2019: idem (vervolg op 19
januari).
- 6 maart 2019 (aswoensdag): in klein comité (3 leden) snoeiden we de
laatste knotwilgen langs de Kingbeek.
- maart 2019: knotten met kinderen: langs de Kingbeek nabij Obbicht
ondanks de stijve bries (uit België) waren 11 kinderen actief, plus 6
volwassen begeleiders samen met 11 leden van onze werkgroep. Het
provisorische zeildoek tussen het jiepke van Cas en enkele bomen bood
aangename beschutting, waardoor de versnaperingen in de pauze extra
werden gewaardeerd.
- 7 september 2019: in klein comité (3 leden) hebben we de circa 30 jaar
oude A2-knoteik ontdaan van een 3-tal dode knoesten, zodat inscheuring
en inrotting worden voorkomen; deze monumentale eik staat langs de
parallelweg nabij de A2 tussen Holtum en Kamerhof. De vrees bestaat dat
hij moet wijken voor de verbreding van de A2. De Bomenstichting
probeert deze oude, maar vitale knoteik te redden door verplanting naar
een veilige zone rond te krijgen; ons IVN ondersteunt dit streven in woord
en daad.
- Vrijdagavond 11 oktober 2019 (20.00 – 22.00 uur): knottersoverleg in
Bron 6: de kachel snort, de koffie van Henny is heerlijk en de cake van
Annie gaat erin als het spreekwoordelijke “woord Gods”! Er wordt
geëvalueerd, gepland voor het komende seizoen, afgestemd op veiligheid
en preventie en er wordt zoals altijd even gezellig nagepraat. Aanwezig:
14 leden.
- 2 november 2019: Natuurwerkdag: snoeien van knotwilgen langs de
Kingbeek aan de Heilig Kruisstraat alsmede gedeeltelijke snoei van de
hoogstamfruitbomen van de familie Caanen. Aanwezig: 21 leden en 11
gasten, waaronder 4 kinderen (in totaal dus 32 personen). Met de
gebruikelijke extra culinaire verwennerijen werd er goed, veilig en vooral
ook heel gezellig samengewerkt.
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- november 2019: met 10 leden verder met werk op dezelfde locatie als
tijdens de natuurwerkdag. Alle knotwilgen werden keurig gesnoeid, zij
kunnen er de komende 4 jaar weer tegen; het zijn juweeltjes daar langs
die slingerende Kingbeek!
- 14 december 2019: (een week vervroegd vanwege de komende
kerstdagen). Locatie Teggerweg te Einighausen. Opsnoeien van stamlot
van circa 40 knotwilgen en knotpopulieren. Op deze laatste snoeidag van
2019 waren we aan de Teggerweg met 13 leden actief en konden we 2019
afsluiten met een tevreden gevoel: we hadden gezellig en veilig
samengewerkt en wederom veel knotbomen en oude fruitbomen veilig
gesteld voor de komende jaren.
De planning voor 2020 bevat de gebruikelijke
onderhoudssnoei van “onze” knotbomen en
van de twee oude hoogstamfruitbomen die
we bijhouden (van de familie Salden te
Obbicht en van de familie Caanen te
Grevenbicht); daarnaast snoeien we periodiek
ook de half-hoogstamfruitboomgaard van de
familie Stoffels nabij Graetheide. Waar
mogelijk planten we graag jonge knotwilgen,
die we vervolgens regelmatig opsnoeien;
hopelijk kunnen we binnenkort iets
betekenen als de uiterwaarden van de Maas
worden heringericht; knotwilgen zijn in onze visie niet alleen fraai om te zien,
maar bieden tevens buitengewoon veel mogelijkheden voor een verrijking
van het biotoop; variërend van allerlei insecten tot voedsel en
nestgelegenheid voor veel holenbroeders, met de steenuil als prominent
icoon!
Aan alle actieve leden: hartelijk dank voor jullie inzet en voor de fijne
samenwerking. Nieuw bloed is altijd welkom, ook om gewoon eens te komen
kijken, samen met (klein-)zoon of dochter, samen met opa misschien. Vraag
gerust helemaal vrijblijvend.
De coördinatoren van de werkgroep Knotbomen,
Cas van Heugten
Mathie Royen
tel.: 449 20 99
tel.: 452 69 78
M : 06 - 51 35 62 31
M : 06 - 10 09 66 17
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Jaarverslag 2019 werkgroep d’n Haof-BOG
We namen afscheid van Zef van Bilsen.
Werkgroep d’n Haof werd in 2006
opgericht. Zef, toen al 80 jaar, was
meteen van de partij om de tuin educatief
en speels in te richten. Zijn adviezen
waren zeer waardevol. Uit zijn
boekenkast werden allerlei boeken en
verslagen gehaald welke mogelijk in en
door onze werkgroep gebruikt konden
worden. Op een prettige en heel
toegankelijke wijze deelde Zef zijn kennis
met ons. We zullen ons Zef blijven herinneren.
Van de gemeente kregen we stevige hekken om het terrein rondom “Bron 6”
beter af te bakenen. (In het verleden werd het gaas diverse keren
doorgeknipt). We deden, zeker niet tevergeefs, een beroep op de
struingroep. Met 12 man werd op 2 morgens de klus geklaard en was het
hekwerk, inclusief passtukken, geplaatst. Bron 6 is nu veel beter beschermd.
Dit geeft ons een veiliger gevoel omdat in de directe omgeving regelmatig
sprake is van ongewenste handelingen zoals beschadigingen (bank,
prullenbak,houder voor jaarprogamma) en storten van afval(wietcompost).
Het bruggetje, nabij het beukenbos, werd grondig en degelijk vernieuwd. We
kozen ervoor om een rioolbuis te gebruiken voor de waterdoorvoer in de
sloot. Ook is het bruggetje nu “seniorproof”.
De bij een voorjaarsstorm omgewaaide en in tweeën gespitste kersenboom
kreeg een educatieve plaats bij Bron 6. De boom staat op eiken schijven en
werd stevig verankerd.
In het Limbrichterbos werd de jubileumbank, gesponsord door
hengelvereniging “de Verenigde Visvrienden” uit Grevenbicht geplaatst. De
bank vervangt één van de versleten leugenbanken. Voor het vervangen van
de andere banken zorgt de gemeente.
Ook voor vergaderingen, wandelingen en de inloopdag werd Bron 6 ingezet.
Als het wat kouder is wordt de kachel gestookt. Goed brandend zorgt hij
mede voor een warme en aangename sfeer.
De lantaarnpalen in de Gaard werden geverfd.
15

Er werd menig
uurtje besteed aan
het opruimen en het
inventariseren van
de inhoud van een
materialenkast op
de zolder.
Een aanhanger,
waar de wielbasis
net binnen de
brugleuningen past,
maakt het ons
gemakkelijk om het
groenafval naar het
gemeentelager te brengen.
Bij de “Nacht van de Nacht” waren diverse IVN’ers aanwezig om de
bezoekers over allerlei natuuronderwerpen bij te praten.
Ook dit jaar waren er meerdere activiteiten in de Gaard, zoals lezingen,
bomencursus, knutselmiddagen en diverse vergaderingen. Elke dinsdag is de
Gaard open tussen 9.30-12.00. uur.
Tenslotte wil ik allen bedanken voor hun zeer gewaardeerde inzet.
Namens de werkgroep: Jan Biemans, coördinator
Jaarverslag 2019 werkgroep Steenuilen
Weer 16 steenuiltjes erbij in het land van
Swentibold!
Afgelopen jaar bleek al na de eerste
controleronde van de kasten dat we te
maken hadden met een goed muizenjaar.
Overal waar we jongen in de kasten
aantroffen, vonden we ook
muizenvoorraden van meer dan 10 stuks.
Genoeg prooiaanbod dus en daar groeien
de uiltjes van!
Van de 12 kasten bleken er uiteindelijk vier
bezet. Uit de ringgegevens van een
vrouwtje in een kast met 5 jongen, bleek
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dat ze 5 jaar geleden (broedend) op dezelfde plek geringd was als volwassen
uil en dus zeker 6 jaar oud is. Een prima leeftijd aangezien de gemiddelde
levensverwachting van steenuilen ongeveer 3 jaar is.

Net zoals vorig jaar troffen we ook
dit jaar in één boomgaard zowel
jonge steenuilen als torenvalken aan. Beide 4 stuks waarbij er in de
torenvalkkast nog 1 onbevrucht ei lag. Tijdens de eerste controle in deze
“uilenboomgaard” troffen we ook nog 2 jonge ransuilen aan (zie
onderstaande foto’s).
Het ringen, meten en wegen van de jonge uiltjes is een mooie gelegenheid
om ook andere mensen bij ons werk
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te betrekken. Al het jonge spul bleek in prima conditie en we hopen dan ook
dat het zich in de omgeving gaat vestigen en zo de steenuilpopulatie stap
voor stap laat groeien in het land van Swentibold!
Na 2 jaar afwezigheid is er weer een jaarverslag over het wel en wee van de
Limburgse steenuilen! Met leuke verhalen uit het veld en de broedresultaten
voor heel Limburg!
Zie onderstaande link; https://www.vogelwachtlimburg.nl/activiteiten/werkgroepen/themawerkgroepen/steenuilenwerkgroep-limburg
Meer info over steenuilen op onze facebookpagina;
https://www.facebook.com/steenuilswentibold/
Werkgroep steenuilen: Cyrille Larosch & Wim Wackers
Regiowandeling klimaat en duurzaamheid IVN Born-Swentibold
langs de Kingbeek en de Maas.
Op zondag 15 september 2019 verzamelden zich bij prachtig zonnig weer 30
personen op de parkeerplaats van de tennisvelden in Obbicht.
Na een woord van welkom, wandelen we langs de Kingbeek en schonken
aandacht aan het gedenkteken van de papiermolen, die daar van 1699 tot
1825 heeft gestaan. Helaas is ze in 1825, met half Obbicht in de as gelegd.
De molen gebruikte, zoals op veel plaatsen in Nederland, oude kleren
(voddele) als grondstof. Over
duurzaamheid gesproken! De maalbak die
gebruikt werd noemde men “eine
hollenjer” omdat het een Nederlandse
uitvinding was.
Verder naar de kasteelvijver en kasteel.
Het kasteel is erg verbonden met de
Kingbeek die de vijvers en gracht van
water voorziet. Rondom de kasteelvijver is
een klein kasteelpark met enkele zeer
oude bomen. De platanen zijn tussen 1830
en 1840 aangeplant en nog in redelijke
staat. Er staat een moerascipres, ook wel
boksboom genoemd, omdat de bast zacht
aanvoelt. Daarnaast staan er o.a. nog 2
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paardenkastanjes, een witte en een rode die tussen 1860 en 1870 zijn
aangeplant.
Het kasteelpark kreeg van vogelbescherming Nederland de status
“beschermd vogelgebied”. Er zitten hier in de zomer wel 61 vogelsoorten.
Het kasteel dateert uit 1780. Het staat op de restanten van een
middeleeuwse burcht die in 1570 door Spaanse troepen was verwoest. In
1585 weer opgebouwd, in 1710 deels afgebrand en in 1918 helemaal
afgebrand. In 1974 werd de ruïne door de huidige bewoners gekocht en in 14
jaar tijd helemaal opgeknapt.
Daarna verder langs de Kingbeek gelopen tot aan het bruggetje en daar langs
de helling omhoog: aandacht voor het klimaat. In onderstaand kaartje zijn de
terrassen te zien die door de Maas zijn gevormd.

Kort gezegd door de verschillende klimaten in de afgelopen 3 miljoen jaar zijn
er 31 terrassen ontstaan. Het kortste bij Maas ligt het laagterras, we
wandelen verder en merken dat we langzaam een beetje klimmen. We zien
hoe de weg richting Obbicht omlaag loopt.
We komen dan aan bij de bron van de Kingbeek. De bron die ontspringt aan
de steilrand tussen het midden- en laagterras van de Maas. Ondergrondse
kwelstromen, die onder het Julianakanaal door lopen, vullen een komvormig
bekken van waaruit de beek door een essenbronbos ('t Brook) in noordelijke
richting via Obbicht en Grevenbicht naar Illikhoven stroomt, waar hij in de
Maas uitmondt. In de bovenstroom ontvangt de beek nog water uit tal van
kleine bronnetjes. Ook wel sprenk genoemd. Het bronnengebied en de
bovenstroom van de Kingbeek tot Obbicht hebben een bijzondere flora en
fauna.
Dan via de Hoogenberg waar een mooie knotes staat, evenals een mooie
linde en statige zomereik naar Nattenhoven.
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Daar is het gebied langs de Maas al afgewerkt na de ontgrindingen die
plaatsvinden in het kader van het Grensmaasplan.
We wandelen langs de Maas en ook daar komt het klimaat weer aan de orde.
Een beetje dubbel zelfs in die zin dat we langs een Maas lopen met een erg
lage waterafvoer door de opnieuw een zeer droge zomer. Er is een
waterafvoer van ongeveer 8 m3 per seconde en dan te bedenken dat de
grootschalige ontgrindingen langs de Grensmaas o.a. het gevolg zijn van de
overstromingen in ’93 en ’95 toen er 3000 m3 per seconde stroomde en er
de angst was dat dit door klimaatverandering vaker zou gebeuren. Het
enorme verschil is, terwijl we hier staan op een keienbodem, niet te
bevatten.

Struinend langs de Maas ontdekten we allerlei pionierplanten zoals
perzikkruid maar ook veel soorten (rijpe) tomaten, wat tot flinke hilariteit
leidde.
Op het einde lieten zich nog een paar putters zien die leken te
zeggen:”wandelaars kijk eens goed hoeveel vogelsoorten hier voorkomen.”
Wim Wackers
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Veterane knoteik langs de A2 bedreigd door A2VK
Zomereiken zijn in Zuid-Limburg rijkelijk te vinden. Als ze de ruimte hebben
krijgen hun stammen en kronen een indrukwekkende omvang. Ook in de
winter bieden ze een fraaie aanblik, van dichtbij door het lijnenspel van de
takken, van veraf door de contouren die zich aftekenen tegen een blauwe
winterlucht of in een maanverlichte avond.
Soms zie je een knoteik. Hij lijkt op een bonsaiboom, maar dan in het groot.
Vroeger waren knoteiken overal te vinden. De jonge takken kon men
gebruiken als geriefhout, als
rijshout in de groentetuin en als
brandhout in de kachel. Soms
wilde men gewoonweg niet te
veel schaduw op een bepaalde
plek maar wel een karakteristieke
boom. In onze tijd zijn knoteiken
zeldzaam geworden. Centrale
verwarming en supermarkten
hebben het geriefhout (wie kent
het woord nog?) overbodig
gemaakt. Dan hebben we het nog
niet over de tijd en de arbeid die
je moet besteden aan het
geregeld knotten, wat
noodzakelijk is omdat anders te
zware en te ver uitgegroeide
takken kunnen afscheuren.
Natuurorganisaties en hun
vrijwilligers bekommeren zich
steeds meer om knotbomen. Sinds 44 jaar kent IVN Born- Land van
Swentibold een grote knotploeg die er met een goed uitgeruste knotkar op
uit trekt om onderhoudsklussen te klaren.
In het gebied van onze IVN-afdeling, bij Holtum en in Born dus, staan twee
monumentale knoteiken die zijn opgenomen in het landelijk register van de
Bomenstichting. Daarin staat ook hun leeftijd genoteerd: ze moeten
ontkiemd zijn tussen 1750 en 1800. Dat begint dus ergens op te lijken
gegeven het feit dat de oudste Nederlandse eik stamt uit de 16de eeuw. De
knoteik bij Holtum wordt met de kettingzaag bedreigd door de verbreding
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van de A2. Hij verdwijnt dan onder het asfalt. Via het Buurtenplatform A2VK,
de Bomenstichting, het IKL en de IVN’s van Born en Munstergeleen wordt
alles in het werk gesteld om bij de omgevingsmanager A2VK van
Rijkswaterstaat gedaan te krijgen deze schitterende 250 jaar oude
monumentale boom te verplaatsen naar een veiliger plek.
Wij denken dat deze knoteik, ondanks het spreekwoord; ’oude bomen moet
je niet verplanten’, het waard is en vitaliteit heeft om dit te kunnen
overleven. Hij kan dan nog minimaal 100 jaar het voortrazende verkeer langs
de A2, mogelijk ‘knotschuddend’ gadeslaan.
Gerrit Haak, Arno Duwel, Ben Bongers.
In Bron 6 139 schreef ik een open brief aan wethouder Leon Geilen om in
het belang van het stoppen van de dramatische teruggang van insecten
beter maaibeheer voor de bermen in Sittard-Geleen in te voeren.
Wethouder Geilen reageerde daarop met onderstaande brief;
Beste Arno,
Waar we voorgaande jaren de bermen maaiden met verschillende frequenties
van 2 maal, 4 maal en 10 maal per jaar, zijn we met ingang van dit jaar
overgestapt naar het maaien 1 maal, 2 maal en 4 maal per jaar. Aan de
grashoogte na het maaien hebben wij geen wijziging doorgevoerd. We
maaien minder frequent maar we leveren nog altijd dezelfde kwaliteit. Het
mee maaien van de grond is zeker niet de bedoeling, locaties waar wij dit
aantreffen worden besproken met de uitvoerende partij en wij verwachten
voor komende maaibeurten verbetering. Waar nodig vindt herstel plaats.
Buffers, watergangen en greppels worden 4 maal per jaar gemaaid. Stroken
waar dit vanuit verkeersveiligheid wenselijk is worden eveneens 4 maal per
jaar gemaaid. Buffers waarbij het kruidachtig gewas geen belemmering
vormt in het waterbergend vermogen worden 2 maal per jaar gemaaid.
Doorgaans worden alle bermen 1 maal per jaar gemaaid in de periode van
half augustus tot eind september. Op locaties waar dit noodzakelijk is, wordt
langs verhardingen een meterstrook gemaaid in begin juni, zodat we het
gewas tot uiterlijk september kunnen laten staan. Dit is het gefaseerde
maaibeeld waar u op doelt. Mogelijk zijn de stroken die begin juni gemaaid
zijn, en nu weer zijn gemaaid, door de droogte maar beperkt gegroeid. Echter
betreft dit de laatste maaibeurt voor dit jaar van betreffende stroken.
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Uiteraard staan wij ervoor open om met jou/jullie van gedachten te wisselen
over ecologisch maaibeheer.
Vriendelijke groet,

Leon Geilen
Wethouder Gezondheid, Leefomgeving, Inwonerparticipatie en
Communicatie
Gemeente Sittard-Geleen
Beslist een stap in de goede richting! Wij (alle IVN’ers!) kunnen nu aan de
hand van deze informatie ook signaleren of dit beleid in de praktijk wordt
gebracht.
Graag gaan we als IVN Born-Land van Swentibold samen met IVNMunstergeleen in op de uitnodiging van de wethouder Leon Geilen om
gezamenlijk te overleggen over (nog) beter maaibeheer in onze gemeente.
Arno Duwel
Voorzitter
Eén IVN

Tijdens de op 14-12-2019 gehouden Landelijke Raadsvergadering, waarin
zitting hebben vertegenwoordigers van de 22 landelijke regio’s (Limburg telt
5 regio’s), de Raad van Toezicht en het Landelijk Bestuur, is het besluit
genomen om één IVN te worden. Volgens dat besluit voegt zich de
beroepsorganisatie stichting IVN in bij de vrijwilligersorganisatie vereniging
IVN, met als hoogste orgaan de Landelijke Raad
(vrijwilligersvertegenwoordigers van de 22 regio’s). De ambitie is om deze
fusie voor 31-12-2020 te realiseren.
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Met dit besluit blijft de autonomie van onze afdelingen volledig overeind en
de nu geldende arbeidsvoorwaarden van de medewerkers van de stichting
IVN worden gecontinueerd.
Voor een deel van de motivatie citeer ik letterlijk een alinea van het
betreffende voorstel:
‘Door stichting en vereniging samen te voegen ontstaat een eenvoudigere en
efficiëntere aansturing. Het Landelijk Bestuur en de Raad van Toezicht
worden samengevoegd waardoor het besluitvormingsproces wordt
vereenvoudigd. Onze structuur wordt zo meer begrijpelijk voor onze eigen
leden en voor de buitenwereld. Denk aan het CBF, de Postcodeloterij, de
Belastingdienst (ANBI), sponsoren/financiers maar ook leden, vrijwilligers en
belangstellenden. Nu denkt men veelal met één organisatie van doen te
hebben, maar dan blijken er twee juridische identiteiten te zijn’.
Tijdens die vergadering is ook het besluit genomen dat wij met een Raad van
Toezicht gaan werken. Voor onze ANBI-status is het noodzakelijk dat de
personen die bovenaan in de organisatie staan niet betaald worden.
Landelijke Raad: Het hoogste orgaan met als bevoegdheden het benoemen
(en ontslaan) van de leden van de Raad van Toezicht, het benoemen van een
voorzitter van de Landelijke Raad, het goedkeuren (of wijzigen) van de
jaarbegrotingen, het al dan niet dechargeren van de penningmeester, het
goedkeuren (of wijzigen) van het jaarverslag.
Raad van Toezicht: Deze Raad kan de directeur bestuurder benoemen en
ontslaan, houdt toezicht op zijn werk en verleent goedkeuring aan zijn
plannen. Het is vervolgens de taak van de Landelijke Raad om deze plannen
definitief vast te stellen.
Directeur bestuurder: Hij/zij is verantwoordelijk voor de uitvoering van het
jaarplan en de diverse projecten. Dit is een betaalde functie.
16-12-2019,
Arie Boersma,
Voorzitter District Limburg
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Speeltuin de Paddestoel in Born bestaat dit jaar 50 jaar
Het 50-jarig bestaan van speeltuin de Paddestoel wordt op zaterdag 25 april
vanaf 19.00 uur gevierd met een receptie voor jubilarissen in het
gemeenschapshuis te Born en op zaterdag 2 mei vanaf 13.00 uur tijdens een
lentefeest met genodigden en speciale attracties in de speeltuin. Op deze
dag, 2 mei, is de toegang voor iedereen gratis.
De speeltuin vervult een belangrijke functie voor het kind, want het kan daar
op een speelse manier zijn (re)creatieve, sociale en motorische ontwikkeling
stimuleren.
In al die 50 jaren heeft de speeltuin zéér veel tevreden kinderen en
begeleidende bezoekers gekend. Ook IVN-leden uit de regio zullen als kind en
als begeleidend vader/moeder of zelfs als opa/oma de speeltuin bezocht
hebben en daar prettige herinneringen aan overgehouden hebben.
Momenteel wordt door mij de laatste hand gelegd aan een boek ‘50 jaar
Speeltuin de Paddestoel’. Het boek zal voor velen uit de regio een blijvende
herinnering
geven aan een
periode uit hun
leven en zal
zeker deel uit
gaan maken van
een stukje
geschiedenis van
Born. Informatie
over de uitgave
en mogelijke
koop wordt nog
nader bekend
gemaakt.
In de het boek worden 2 activiteiten weergegeven waaraan het IVN zijn
bijdrage heeft gegeven.
De eerste bijdrage was in 1970. Er werd toen, om schaduwrijke plekken in de
speeltuin te creëren, samen met het IVN Born-Land van Swentibold, een
boomplantdag georganiseerd. Kinderen konden zelf hun eigen boom of struik
planten. Ook op de omliggende scholen werd aandacht besteed aan de
natuur en de noodzaak tot behoud van elk stukje groen. In de pers kreeg
deze actie ook ruimschoots aandacht, mede door het feit dat het geschiedde
in het kader van Natuur 1970 en de ‘week van de aarde’.
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De tweede bijdrage was in 2017. Het betrof een geschenk aan de speeltuin
in de vorm van een insectenhotel. Het IVN koos hiervoor omdat het vanwege
zijn 50 jarig bestaan aan de gemeenschap van Born een blijvend ‘Natuureducatief cadeau’ wilde aanbieden.
Daar de speeltuin een ideale plaats is om kinderen al vroeg te laten
kennismaken met het nut van insecten en ze er hun kennis over de natuur
kunnen verrijken, werd in overleg met het bestuur van de speeltuin besloten
om dit insectenhotel daar te plaatsen. Insecten en met name de bijen hebben
het erg moeilijk. De achteruitgang in bijenaantallen heeft nadelige gevolgen
voor de bestuiving van fruitplanten en bloemen. Een insectenhotel biedt
extra nestgelegenheid
en een veilig
onderkomen aan
vooral de solitair
levende metselbijen.
Onder het hotel is een
tekstbord geplaatst
dat de kinderen
informatie geeft over
wat zich in het
insectenhotel afspeelt.
In het observatiehotelletje naast het hotel
zijn 30 glazen buisjes, met 3 verschillende dikten aangebracht. Met tekst en
foto’s wordt duidelijk gemaakt wat er in de buisjes gebeurt. Het deurtje kan
open zodat de kinderen een blik in de buisjes gegund wordt.
Wil Hoonings

7 dagen per week geopend.
Sponsor van het door ons verzorgde natuurontbijt bij huize “Sjanet” in
Susteren in 2015 en 2018
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Bee Friendly: zet heel Nederland in bloei voor de bij
De bij is belangrijk. Maar de bij wordt ook bedreigd. Onder andere door het
simpele feit dat er steeds minder bloemen zijn gaat de wilde bijenstand hard
achteruit. Daarom zeggen wij:
Bee Friendly! en gaan we heel Nederland in bloei zetten.
Omroep KRO-NCRV wil dat we wat meer naar elkaar omkijken. Naar de
mensen om ons heen, maar ook naar de wereld om ons heen. In dit
specifieke geval naar de bij. Want die kleine bij zorgt door bestuiving voor
een heel groot deel van onze voedingsgewassen. Zonder bijen bijvoorbeeld
geen appels, tomaten, bonen en nog veel meer. De bij is dus héél belangrijk
voor ons bestaan. Maar de bijenstand gaat hard achteruit; er zijn steeds
minder wilde bijen. Dat komt onder andere doordat er simpelweg minder
bloemen zijn. Daar gaan we wat
aan doen. Onder het thema Bee
Friendly gaan we vriendelijker
zijn voor de bij. We gaan zorgen
voor meer bloemen door zaad te
verspreiden. En zo zetten we
heel Nederland in bloei!
Doel
Zoveel mogelijk mensen mee
laten doen met de nationale
bijentelling op zaterdag 18 en
zondag 19 april
Mensen vragen een gratis
zakje zaad via de website te
bestellen of bij IVN-home de Gaard in Born of in de Heemtuin van IVNMunstergeleen af te halen om bloemen te zaaien.
In de week van 20 april is er ruim aandacht voor het onderwerp in
verschillende radio-en tv-campagnes. U kunt de zaadzakjes krijgen bij o.a. het
IVN-home de Gaard naast het Kasteelpark in Born.
Op dinsdagochtend 21 april van 09.30 tot 12.00uur.
Op woensdag 22 april van 14.00 tot 16.00 uur.
U kunt ook terecht elke zaterdag- en maandagochtend van 09.00 tot
12.00uur en elke zondag vanaf 22 maart van 11.00 tot16.00 uur in de
Heemtuin van IVN-Munstergeleen.

Zolang de voorraad strekt krijgen bezoekers een zakje mee.
27

Voor een “groen” bewustzijn bij het DaCapo college (Sittard)
In augustus 2019 mocht ik als docent bij het DaCapo college beginnen. Het
nieuwe schoolgebouw van de gefuseerde afdelingen van het DaCapo college
ziet er van binnen uit schitterend uit, maar het viel me op dat de grote open
vlakten om het gebouw nog donker en kaal waren. Op dat moment
ontwikkelde zich een plan in mijn hoofd om voor de school een tuin te
ontwerpen. Voor mij heeft dat
ook een educatief doel, de tuin
kan voor het vak biologie gebruikt
worden voor natuureducatie,
voor het vak verzorging om
groenten te verbouwen en voor
het vak techniek om constructies
neer te zetten.
Ik had net een artikel over een
“Tiny Forest” van het IVN gelezen.
Dat idee sprak mij erg aan en ik
heb dat als zodanig besproken met mijn leidinggevende. Deze was zeer
enthousiast en heeft mij aangemoedigd om het idee uit te werken. Na
informatie op de IVN-website
geraadpleegd te hebben bleek
de definitie van een “Tiny
Forest” niet te verenigen met
een stuk grond van een school
en heb ik besloten om mijn
project “Mini Bosje” te
noemen. Zo gezegd zo gedaan,
een tekening gemaakt, contact
opgenomen met de gemeente,
sponsoren aangeschreven en
de directie van de school voorgelicht. De meeste mensen waren welwillend,
maar ambtelijke molens gaan niet zo snel als verwacht, dus in januari 2020
kon de eerste schop in de grond.
De tuin is nu grof uitgezet, via sponsoren staan er vele vaste planten in en
tientallen inheemse bomen. Er is ruimte vrijgehouden waar te zijner tijd
lessen gegeven kunnen worden. Het “klaslokaal” is afgezet met wilgentakken
die bij het CNME geknot zijn door de knotploeg. Verder beginnen de paden
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ook vorm te krijgen. Zodra dit afgerond is kan ik de gemeente inseinen om
houtsnippers van snoeihout te leveren, zodat de snippers op de paden
kunnen worden uitgestrooid. Daar waar de lesstof en ook het weer het
toestonden, en ook de
lesstof ben ik al met
meerdere klassen bezig
geweest. Van het zagen
van planken om de paden
af te zetten tot het
planten van bomen aan
toe. Ook zijn leerlingen al
bezig geweest met het
inzaaien van een
bloemrijk zaaimengsel en
hebben ze bij-vriendelijke vaste planten geplant.
Nu het winter is, zie je voornamelijk het reeds aanwezige gras/onkruid, maar
in het voorjaar hoop ik op een grote bloemenpracht van de vaste planten
gevolgd door de ingezaaide eenjarige. Bij beide ingangen van de tuin wil ik
een door leerlingen ontworpen bord zetten (gemaakt tijdens een techniekuur), waarop komt te staan dat dit het “Mini Bosje” van het DaCapo college is
met daarop vermeld de sponsoren die meegeholpen hebben aan de
realisatie. In mei 2020 probeer ik een feestelijke opening te organiseren op
de eerste dag van de week van de biologie (25 mei 2020). U wordt op de
hoogte gehouden.
Fons Blijlevens

de jaarkaart met korting? Neem dan s.v.p. contact op met het secretariaat
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Mevr. Neli Kalisvaart
Marcus Aurelius 21
6121 RX Born
Tel. O46-4511993
ivnborn.secretaris@gmail.com

Ledenadministratie
Trudy Royen
Dr. Nolenslaan 16
6141 AE Limbricht
Tel: 046-4526978
m.royen@hccnet.nl
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Redactie:
IVN secretariaat:
Marcus Aurelius 21
Tel: 046 – 4511993
E-mail:
Website
Facebook:
Twitter

Mieke Dullens, Jan Biemans, Jan Cox,
Arno Duwel
Neli Kalisvaart
6121 RX Born
IVN bankrek: NL64Rabo 010 83 94 948
ivnborn.secretaris@gmail.com
www.ivn.nl/afdeling/born-land-vanswentibold
Ivn Lvs Born
@IVN_Swentibold

Ter informatie, de diverse lidmaatschappen en de bijbehorende contributie
voor 2020.
Soort
IVN-lid

Contributie*)
€ 24,00

Wat houd dit in
Je krijgt
Lid IVN landelijk en 4 x Bron6
IVN-Born
4 x Mens & Natuur
Lid IVN landelijk en
IVN-Born

Huisgenoot-lid
€ 12,00
(alleen samen
met een IVN-lid)
Donateur
€ 12,00
Donateur IVN-Born 4 x Bron6
*) Een hogere bijdrage wordt natuurlijk zeer op prijs gesteld.
Natuurgids: een IVN-lid en een donateur kunnen aan hun lidmaatschap een
abonnement op de Natuurgids toevoegen tegen gereduceerd tarief
(€ 15,50/jr). U ontvangt dit mooie tijdschrift dan 8 x per jaar.

Grasbroek
Limbrichterbos
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