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Aan het einde van een lentedag hoor je naar de
natuur te ruiken. (Margaret Atwood)
Rust
hoog boven me hoor
ik de kraanvogels
ik zie de wereld
ik hoef niets te zeggen
als de eenzaamheid
hart van het bestaan
me in alle rust
overvleugelt
J. Bakx 2017
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Welkom bij ons IVN

Je zou het soms bijna vergeten…
Maar weet je, de natuur is een prachtig samenhangend geheel
Waar je onlosmakelijk mee verbonden bent.
Zij is een bron van gezondheid en geluk
Waar je oneindig veel van kunt leren.
Daarom delen wij met liefde en tomeloze energie
Onze kennis en fascinatie voor de natuur.
Wij inspireren zoveel mogelijk mensen
Om van dichtbij te ontdekken hoe mooi en belangrijk natuur is.
In stad en land leggen wij de link met alles wat leeft.
Dat doen we met verrassende programma’s,
die mensen van jong tot oud raken en verrijken.
Met projecten over krioelende beestjes, de kracht van het klimaat,
tuintjes in de stad en ga zo maar door.
Want hoe meer je van de natuur begrijpt, hoe meer je ervan gaat houden.
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Van de bestuurstafel
• Ook het bestuur heeft vanwege de coronamaatregelen alleen nog
digitale contacten. Niettemin gebeurt er van alles en zitten we niet
stil!
• Via onze fraai verzorgde IVN-website wordt u steeds van het laatste
nieuws voorzien. Kijk er geregeld op voor de laatste update!
• Onze penningmeester heeft zich een slag in de rondte gewerkt om
de contributiebrieven en incasso-opdrachten te verzorgen. Daarna
alle betalingen controleren en in onze boekhouding verwerken.
Helaas zijn er nog steeds leden die geen incassomachtiging hebben
afgegeven. Dat betekent veel extra werk. Ook zijn er begin maart
nog steeds 33 leden/donateurs die hun contributie/donatie 2021 nog
niet hebben betaald! opnieuw extra werk! Diegenen die nog niet
hebben betaald krijgen weer een herinnering.
Heeft u nog niet betaald?
Betaal uw contributie svp nu meteen en stuur de machtiging voor
2022 meteen in! Dat kan eenvoudig door een mailtje of een briefje
met uw adresgegevens en banknummer en handtekening te sturen
aan; ivnborn.leden@gmail.com of aan het secretariaat p/a Marcus
Aurelius 21 6121NX Born.
• We ontvingen ook twee donaties
waarvoor onze dank! We willen
daarvoor een nieuw boombordje
plaatsen bij de treurwilg op de
Bornermarkt. Die is geplant bij het
40jarig bestaan van ons IVN.
Bewonder deze prachtige boom die
nu weer begint uit te lopen.
In het perkje bij de Settela-eik bij het
Aldenhofzorgcentrum worden nog
een herdenkingszuiltje en twee bankjes geplaatst. In verband met de
coronalockdown hebben we alle fysieke activiteiten stop moeten
zetten. We hopen dat we dit project binnenkort met een officieel
tintje kunnen afmaken.
• De monumentale A2-knoteik is ook nog steeds in beeld! Wordt
vervolgd. Ga hem, nu nog in levende lijve, eens zelf bewonderen!
Aan de overkant van het A2-Essotankstation langs de Kamer bij
Holtum.
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•
•

•

•

Uiteraard heeft het vroegtijdig kappen van het Sterrebos onze
warme belangstelling. Lees daarover meer verderop in dit nummer.
Helaas liggen al onze buiten- en binnenactiviteiten nog steeds stil.
Ook de algemene ledenvergadering die stond gepland op 25 maart
a.s., hebben we moeten afgelasten. Hopelijk kan het dit najaar wel??
Het jubileumroutebord is klaar, zodra het weer mag wordt het
geplaatst bij Bron 6. Hierbij een voorbeeld van de werktekening. De
routeaanduiding vanaf de A2 is weer eens onder handen genomen
door onze BOG-groep en met blauwe paaltjes, blauwe verf en blauwe
tape weer goed herkenbaar gemaakt.

Onze activiteiten in het kader van het IVN-Bomenfestival Limburg
2021 die vanaf maart 2021 zouden plaatsvinden, gaan naar oktober
en november 2021. Meer informatie volgt te zijner tijd via onze IVN
website.
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Wilt u dit weten?
PASEN. Gelovig of niet, ieder weet wat dit woord ongeveer inhoudt. Bent u
wel eens op paaszaterdag naar de chocoladefabriek van Rousseau in Sittard
geweest? Met 10 kleinkinderen ontkom je daar niet aan. Helaas de verkeerde
timing. Dat heb ik geweten! Dat nooit meer! Karrevrachten chocolade gingen
daar de deur uit en ik maar wachten. Inmiddels is het grut te groot voor
zoektochten door de tuin (hoewel?!). Nu het spannende er een beetje af is,
vraag ik me pas af waar die gewoonte vandaan komt. Bij ons, ik denk ook bij
u, van huis uit meegekregen. Nooit te oud om wijzer te worden ben ik op
zoek gegaan naar de oorsprong van deze, in feite rare, gewoonte. Ik kwam er
al snel achter dat er een compleet boek te schrijven valt over dit thema, daar
ben ik maar niet aan begonnen en wil me hier beperken tot de belangrijkste
aspecten.
PASEN. De naamgeving is afgeleid van het woord PESACH dat OVERGANG
betekent. Het is een feestdag om de uittocht van de Israëlieten uit Egypte te
herdenken. De groep Israëlieten die vanwege een hongersnood naar Egypte
was getogen, was zo in aantal gegroeid dat de farao hen als een bedreiging
ervoer en gaf opdracht hun kinderen te doden. Mozes, in een mandje
verstopt tussen het riet, werd gevonden door de dochter van de farao en aan
het hof opgevoed. Toen hij volwassen was kreeg hij van God de opdracht zijn
volk uit Egypte te leiden. De farao gaf uiteraard geen toestemming. Om de
farao te dwingen zond God 10 plagen over Egypte. Bij elke plaag gaf de farao
toe zodat de plaag stopte, maar daarna kwam hij steeds weer terug op dat
besluit. Ik zal de plagen slechts kort aangeven anders wordt het verhaal wel
heel lang. PLAAG 1: het water van de Nijl veranderde in bloed waardoor het
onbruikbaar werd. PLAAG 2: een kikkerplaag. PLAAG 3: muggen. PLAAG 4:
steekvliegen. PLAAG 5: de veepest. PLAAG 6: zweren. PLAAG7: hagel PLAAG
8: sprinkhanen. PLAAG 9: duisternis. PLAAG 10: dood van de eerstgeborenen.
De Israëlieten moesten hun deurposten insmeren met het bloed van een lam,
dan zou de ENGEL DES DOODS bij hen voorbij gaan. De farao zwichtte
tenslotte en gaf de Israëlieten één nacht om te vertrekken, de Pesachnacht.
Vervolgens bedacht hij zich weer en trok hen met zijn legers achterna. Bij de
Rode Zee aangekomen week het water uiteen om de Israëlieten te laten
oversteken maar verzwolg de farao en zijn manschappen.
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Tijdens het Concilie van Nicea in 325 na Chr. werd het paasfeest als
herdenking aan deze uittocht vastgesteld op de eerste zondag na de eerste
volle maan in de lente.
DE PAASEIEREN. Vanaf de 7 -8
ste eeuw werd de vasten
ingevoerd als boetedoening.
Dat hield in dat het gelovigen
verboden was 40 dagen
voorafgaande aan Pasen
producten te gebruiken van
warmbloedige dieren, dus ook
géén eieren. Met Pasen had
men dus een flinke voorraad.
Het ei is van oudsher het
symbool van vruchtbaarheid
en men strooide de schalen op
het land ter verhoging van de
groeikracht. Uit de Germaanse
tijd stamde ook de gewoonte
eieren te beschilderen met
vruchtbaarheidstekens en ze
vervolgens in de akkers te
verstoppen. Met het zoeken
ervan wilde men de
levenskracht weer opwekken.
DE PAASKLOKKEN. Het gebruik wil dat uit eerbied voor het lijden van Jezus de
kerkklokken niet luiden tussen het Gloria op Witte Donderdag, het laatste
avondmaal, en paaszondag, de dag dat Jezus verrijst. Men verklaarde de stilte
met het verhaal dat de klokken naar Rome waren om eieren te halen. Bij hun
terugkeer zouden de klokken in de paasnacht die eieren uitstrooien over de
huizen en tuinen.
DE PAASHAAS. Hierover bestaan meerdere versies. Geen enkele daarvan kan
voldoende onderbouwd worden. De meest geaccepteerde verklaring is dat
de haas, als symbool van vruchtbaarheid, het gezelschapsdier zou zijn
geweest van de godin Ostara, het Germaanse evenbeeld van Aphrodite en
Venus. Toch heeft er nooit een godin Ostara bestaan, wel kende men het
woord EOSTO, dat betekent -morgenrood- of -begin van de dag-. Van dit
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woord is weer het Engelse Easter en het Duitse Ostern afgeleid. Met de
vervreemding van de natuur en de toename van de welvaart kwamen de
chocolade eitjes. Als eerste in Duitsland, pas na de Tweede Wereldoorlog in
Nederland. De paashaas ging deze eitjes verstoppen en doorbrak daarmee
het monopolie van de paasklokken.
DE PALMPAASSTOK EN DE HUIDIGE PAASTAKKEN THUIS. De laatste zondag
van de 40 dagentijd was Palmzondag of Passiezondag. Men viert de intocht
van Jezus in Jerusalem. Op veel plaatsen worden dan palmpaasstokken
gemaakt die in processie worden meegedragen en daarna worden uitgedeeld
aan zieken, eenzamen en ouderen. Voor deze palmpaasstok gelden van
oudsher een aantal regels. Hij moet bestaan uit: * 2 stokken in de vorm van
een kruis, symbool voor het kruis van Jezus. In sommige culturen vervangen
door een zonnerad. * palmtakken, bij ons vervangen door buxustakken. *
broodhaantje, brood ter herdenking aan het laatste avondmaal in de vorm
van een haan ter herinnering aan de haan die kraaide toen Petrus Jezus
verloochende. * eitjes, vertegenwoordigen nieuw leven. * 12 pinda’s, de 12
apostelen. * 30 rozijnen, de 30 zilverlingen, het loon van Judas voor het
verraad. * kransje, de kroon, Het Koninkrijk Gods.
Thuis gebruiken we bij voorkeur takken van de kronkelwilg of van de
hazelaar. Het is een meer wereldse herdenking van het paasgebeuren. Aan
de versierselen genoemd bij de palmpaasstok worden nog een aantal
spulletjes toegevoegd nl. *Judaspenning, plant vaak in het wild groeiend. *
Namaak lammetje, denkend aan de Engel Des Doods. * Stukje opgerolde
badstof, handdoekjes voor de voetwassing, Jezus deed het werk van een
knecht, een dienaar. * Rode druiven, verwijzing naar wijn in de kleur van
bloed. * Dobbelsteen, de soldaten dobbelden voor het bovenkleed. * Sleutel,
symbool van spijt, wijst ons een nieuwe weg naar de hemel.
In een tijd van ontkerkelijking zijn deze symbolen haast overal verdwenen en
worden de takken meer in lenteachtige stijl versierd, met spulletjes die men
zelf mooi vindt.
Het is inmiddels een heel verhaal geworden, ik hoop dat het aangenaam
leesbaar was. Geheimen rond Pasen zijn nu in elk geval ontrafeld en als u
alles goed in uw eierdopje hebt opgeslagen benoem ik u tot PAASKENNER.
Mieke.
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Enkele wetenswaardigheden over eieren:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

−
−

−
−

Alle Nederlanders samen eten met Pasen zo’n 32 miljoen eieren.
De Nederlander eet gemiddeld 192 eieren per jaar.
Dat de meeste eiwitten in de dooier zitten, klinkt tegenstrijdig.
Een ei verliest op kamertemperatuur in een dag meer van de versheid dan
gedurende een week in de koelkast. Een vers ei blijft in een glas water op de
bodem liggen, als het drijft is het niet meer vers.
Volgens Genesis 1 : 20 – 22 was er eerst de kip en toen pas het ei.
Dat de eieren van een uil niet ovaal zijn maar helemaal rond.
Dat het ei van een struisvogel zo sterk is dat het een volwassen mens kan
dragen,
Een kippenei kan 4 kg dragen.
Het ei van de kolibrie 0,5 gram weegt.
Kippen met rode oorlellen leggen bruine eieren, die met witte oorlellen
leggen witte eieren
Een gemiddeld ei 7500 poriën heeft.
In Nederland meer bruine eieren gegeten worden en in Amerika meer
witte.
Codering op de eieren:
0 = biologisch 1 = vrije uitloop 2 = scharrelei 3 = kooi ei, in Ned. nu
verboden.
We in Ned. een nieuw soort ei hebben, nl. het KIPSTER ei. Hierbij komt men
tegemoet aan het feit dat een kip een bosdier is. Het uitloopgebied is royaal
voorzien van beplanting. Speciaal voor de horeca, ook de Efteling. De rest
van de productie is momenteel nog exclusief voor Lidl, de eieren in het
blauwe doosje. Ter kennisgeving, niet bedoeld als reclame!
Bij scharreleieren rekenen we nog altijd 9 kippen per vierkante meter. Er valt
dus nog niet veel te scharrelen.
Bij Joodse begrafenissen eieren gegeten worden, ten teken van nieuw leven.
Koken de eitjes vaak kapot? Doe een flinke scheut azijn in het water, je
proeft dit niet. Hebt u kersenbomen en zitten er veel wormpjes in de kersen,
laat eronder kippen scharrelen en u zult prachtige kersen krijgen ( uit de
praktijk! ).
Als u veel eieren gebruikt, bakt u waarschijnlijk graag; maar wie wil dat
allemaal opeten?
Bruine eieren duurder zijn omdat het houden van bruine kippen duurder is.
Mieke
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Red het Sterrebos!
Deze noodkreet heeft u hopelijk al verschillende keren gezien of gehoord?
VDL-NedCar heeft grootse uitbreidingsplannen, waar we als IVN, zeker in het
belang van de werkgelegenheid, niet mordicus tegen willen zijn. Voor de
realisatie van deze plannen moet er echter een fors stuk zéér waardevolle
natuur, oa het Sterrebos en een monumentale lindelaan bij kasteel Wolfrath
in Holtum gekapt worden.
Tijdens de
verschillende
informatiebijeenkomsten in
2019 en 2020 is
aan de aanwezigen
steeds toegezegd
dat er pas gekapt
wordt als het
definitief is dat de
uitbreiding
noodzakelijk is!
Tot onze verbijstering bedenkt de provincie vlak voor publicatie van de
vergunningen dat het wel handig is om het bos en de lanen alvast dit najaar
(mogelijk zinloos!) te kappen! Eind volgend jaar stopt de productie van BMW
en Mini en staat de hele fabriek alweer! Leeg. Het kan nog jaren duren
voordat een mogelijke nieuwe klant(en?) zoveel productieruimte wil dat
uitbreiding noodzakelijk is.
Wij hebben namens onze leden, U dus, zienswijzen ingestuurd en ook alle
politieke partijen in de gemeenteraad van Sittard-Geleen en provinciale
staten van Limburg benaderd om te wachten totdat dit werkelijk noodzakelijk
is! Voor de start van de kostbare aanpassingen van de wegenstructuur om
het bedrijf heeft men wel een Go-NoGo moment in 2022 afgesproken!

Natuur is weerloos en kennelijk waardeloos in de ogen van de
meerderheid van de politici en provincie. Te triest voor woorden!
Arno Duwel
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“Kleurkeur” voor verantwoord landschapsbeheer
Zoals u weet gaat het slecht met vlinders, bijen en insecten in ons land.
Daarom heeft de Vlinderstichting heeft een lesprogramma gemaakt om
gemeenten en andere instanties die ons landschap beheren te leren hoe we
dat ecologischer verantwoord kunnen doen. Bermen en groenstroken maken
een aanzienlijk deel uit van het Nederlandse landoppervlak. In een steeds
intensiever gebruikte omgeving worden bermen steeds belangrijker.
Zeldzame planten en dieren, zoals het rood bosvogeltje (een orchidee) en het
donker pimpernelblauwtje (een vlinder) zijn in Nederland soms zelfs alleen
uit wegbermen bekend. Voor vlinders, bijen en insecten zijn bermen een
belangrijk leefgebied.

Bijdrage aan biodiversiteit
Maar dit geldt alléén als de bermen op de juiste manier beheerd worden. Pas
dan kunnen ze een belangrijke bijdrage leveren aan de biodiversiteit in
Nederland. En dat is hard nodig met de huidige achteruitgang van insecten.
Alle reden om goed om te gaan met bermen en ze ecologisch te beheren,
vindt de Vlinderstichting.

Ook de gemeente Sittard-Geleen kan /moet hieraan meedoen!
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Jaarverslag 2020 werkgroep cursus voor volwassenen
Al bladerend door mijn oude agenda van 2020, zie ik een groot verschil in
activiteiten van voor en na half maart. Volgeschreven bladzijden met
afspraken en lessen voor de natuurgidsenopleiding en na half maart vrijwel
lege pagina’s. De 6 IVN-afdelingen van de Westelijke Mijnstreek zijn op 13
januari gestart met de opleiding voor natuurgids. Met 25 cursisten,
waaronder Mirjam Hensen, die lid is van ons IVN. We hoopten voorjaar 2021
de opleiding af te kunnen sluiten met het uitreiken van de diploma’s.
Het liep anders. De lockdown kwam en van af 16 maart zijn er allerlei
aanpassingen geweest. In de eerste lockdown werden alle binnen- en
buitenlessen uitgesteld. Daarna konden we voor de binnenlessen geen
gebruik meer maken van onze IVN-ruimtes. Die waren veel te klein.
Gelukkig konden we terecht
in het Maaslandcentrum in
Elsloo, waar we voldoende
afstand van elkaar konden
houden. Ook de buitenlessen moesten aangepast
worden. Groepjes maken
van 3 cursisten met een
begeleider. Maar toen we
vanwege de aangescherpte
maatregelen ook niet meer
in het Maaslandcentrum
terecht konden, moesten ook de binnenlessen aangepast worden. We
kennen het nu allemaal wel, zoomlessen. Niet ideaal, maar wel een
oplossing. Toen we daarna nog maar met 2 personen naar buiten mochten,
waren de buitenlessen ook
afgelopen. Ook hiervoor werd door
het cursusteam een briljante
oplossing gevonden. Beschreven
wandeling voor de cursisten met
opdrachten. De resultaten daarvan
worden weer via zoom besproken.
Complimenten voor het
cursusteam, dat dit allemaal toch
maar voor elkaar gekregen heeft.
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Ideaal is het natuurlijk niet. Het is heel jammer dat er een flink aantal
cursisten heeft moeten afhaken. Zolang het moet, gaan we op deze wijze
verder en de geplande afsluiting en diploma uitreiking staan nu op zondag 7
november a.s.
Ook het struinen met onze struingroep is door corona aan banden gelegd. De
donderdagochtenden zijn nu maar saai. Geen afspraken meer, niet meer
gezamenlijk naar buiten om te ontdekken en te genieten van de natuur. Toen
het nog mocht, zijn we met kleine groepjes op pad gegaan en was er
‘competitie’ welke groep het meeste en bijzonderste gezien had. De foto’s
vlogen heen en weer zodat we van elkaar de natuurvondsten konden
bewonderen. Nu zien we enkel nog de mooie foto’s van elkaar. Leuk, maar
wat zal ik blij zijn als we weer samen mogen struinen.
Namens de werkgroep: coördinator Marry Duwel

Ook de gemeente Sittard-Geleen-Born steunt het IVN

de jaarkaart met korting? Neem dan s.v.p. contact op met het secretariaat
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Jaarverslag 2020 werkgroep Behoud Knotbomen
Dit jaar hadden we- zoals gebruikelijk – zo’n 6 snoeidagen in de planning.
Alleen op 18 januari en op 15 februari waren we met onze werkgroep actief,
respectievelijk te Graetheide in de hoogstamfruitboomgaard van ons seniorlid Goswien Stoffels en de oude boomgaard van de familie Salden te Obbicht.
Het voor zaterdag 21 maart geplande snoeien met de jeugd kon vanwege de
coronamaatregelen geen doorgang vinden.
Ook alle verdere activiteiten werden voor de rest van het jaar
noodgedwongen gecanceld vanwege de overheidsregels.
De voorlopig
geagendeerde snoeidagen
voor de eerste maanden
van 2021 gingen eveneens
de ijskast in. Maar ja, wat
in het vat zit, verzuurt niet.
Vrijwel alle bomen van ons
bestand kunnen best een
jaartje uitgestelde snoei
verdragen. Wel zullen we
alles even inspecteren en
in “klein comité” eventueel
direct noodzakelijk
onderhoud uitvoeren.
Mits de overheidsmaatregelen het toelaten, overwegen we een fietsroutedag met korte stops
bij onze kroonjuwelen, zoals bij de Teggerweg (circa 80 knotbomen).
Hopelijk kunnen we in de laatste maanden van 2021 samen met enthousiaste
jongeren, al dan niet vergezeld door hun (groot)-ouders
weer aan de slag gaan.
We blijven positief.
De coördinatoren van de werkgroep Knotbomen,
Cas van Heugten

Mathie Royen
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Reactie voor behoud van de A2-eik
Naar aanleiding van het bericht in De Limburger over het niet kunnen
verplaatsen van de monumentale A2 knot-eik bij Holtum kregen we
bijgaande spontane, recht uit het hart
gegrepen reactie:
Hoi Arno,
Hie moot IVN zich toch neet bie
neerlegge? In t kader neet geschoate
altied mis dit is leavend organisme,
dea baum heat al 250 joar gevoochte..ein
verplaatsing zou r kènne euverleave?
volges mich is t kostepleatje gèt hwag,
ich snap t neet, ze goan m oetgrave, ze
goan m urges neerlegge, dan kèns ste
toch auch ein gaat grave en dea baum
ein KANS geave.
Vrunjtelikke groeten, Maurice Smeets
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Jaarverslag 2020 werkgroep Wandelen en Excursies
Het jaar 2020 werd vanaf de laatste week van februari hoofdzakelijk beheerst
door het coronavirus én, alweer bijna vergeten, de sneuvelende records van
tropische temperaturen. Bijna 3 maanden vrijwel geen regen. De crisismaatregelen die ingesteld waren om de verspreiding van het virus te
beperken waren van grote invloed op geplande activiteiten van de vereniging
én onze werkgroep.
Geplande activiteiten en aantal deelnemers in de eerste 2 maanden van het
jaar:
12/01. Afsluiting bomencursus met wandeling en na afloop gezellig samenzijn
in Bron 6.
41 p.
26/01. Traditionele snertwandeling, met dampende erwtensoep in Bron 6.
68 p.
06/02. Lezing over libellen, dag-nachtvlinders, Lex Vliex.
34 p.
16/02. Paddenstoelenwandeling, ondanks slecht weer.
12 p.
20/02. Afscheid gevierd van Vera en Sander van Wijngaarden, IVN’ers met
veel verdiensten. Verhuisd om al wandelend en struinend Portugal te
ontdekken.
De wekelijkse struindagen (foto) werden goed bezocht.
119 p.
Daarna werd vrijwel alles afgelast of uitgesteld wat soms fikse problemen
gaf. Zo kon de (scholen)boomplantdag helaas ook niet doorgaan. IVN’ers en
begeleiders hebben toen toch maar zelf de bomen en struiken geplant.
22 p.
En…. daarna vrijwel 3 maanden droogte.!
Nochtans hebben
we in de luwe
periode tussen de
twee coronagolven,
met beperking, een
drietal activiteiten
georganiseerd.
20/09. De Swalmdal
wandeling, waar
velen naar hadden
uitgekeken, moest
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worden opgedeeld met een maximum van 12 deelnemers per gids.
Een prachtige tocht met mooi weer.
29 p.
1/10. De uitgestelde jaarvergadering heeft ook plaats gevonden met de
beperkende richtlijnen. Na afloop werden we door Wim Wackers bijgepraat
over de herinrichting bij de afronding van de grensmaasplannen van "Mooder
Maas".
18 p.
11/10. Wandeling en bezichtiging kasteel Wolfrath.
24 p.
Ondanks de coronabeperkingen zijn vooraf en tussendoor ruim 357
personen betrokken geweest bij natuur, milieu en educatie.
Aparte vermelding:
De nominatie van de Settela-eik tot Nederlandse boom van het jaar leverde
voor het IVN veel werk én publiciteit op, zelfs interviews voor L1 en krant.
Veel flyers verspreiden en heel veel telefoontjes. Uiteindelijk 5de plek in
Nederland!
Agnes Knops bezocht 11 groepen op basisscholen in het L.v. Sw. Ruim 250
leerlingen kregen het indrukwekkende verhaal te horen over het leven en
dramatisch einde van het Sinti meisje Settela.
8 IVN’ers maakten in augustus een kennismakingswandeling met Frans
Reijnen, de nieuwe boswachter van het Limbrichterbos.
Enthousiaste, betrokken mensen van IVN- Born/Munstergeleen,
Buurtenplatform, Bomenstichting, IKL en gemeente Echt-Susteren lobbyden,
bezochten info-bijeenkomsten en vergaderden met Rijkswaterstaat over het
mogelijk verplaatsen van de monumentale Knoteik langs de A-2. (Wordt
vervolgd).
Tóch actief zijn ondanks coronabeperkingen en risico's. De gidsen,
vrijwilligers en deelnemers verdienen alle lof!
Hopelijk zien we mekaar in 2021 weer als vanouds, om mensen te betrekken
bij onze natuuractiviteiten.
Tot slot: Heb je stress? Neem een "natuurpil", wandelen is een medicijn
zonder bijwerkingen.
Namens de werkgroep: Lambert Theunissen, coördinator
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Jaarverslag 2020 werkgroep PR
In 2019 hebben we n.a.v. de opheffing van IVN-Sittard-Geleen besloten om
meer te gaan samenwerken met IVN-Munstergeleen. In het verlengde
daarvan is een gezamenlijk activiteitenprogramma voor 2020 opgesteld en
we hebben dat luxe vormgegeven in de stijl van ons blad Bron 6. Wat waren
we trots op dat mooie programmaboekje-in-kleur.
Wie kon vermoeden dat alleen de activiteiten van januari en februari
doorgang zouden kunnen vinden en bijna alle andere plannen afgelast
zouden moeten worden? In de plaatselijke pers hoefden weinig IVNactiviteiten gepubliceerd te worden.
We hebben dit jaar vooral via de
website moeten communiceren wat
er allemaal geen doorgang kon
vinden.
Gelukkig hebben we een mooie
website waar ook te lezen was welke
ontwikkelingen in onze regio de
aandacht van ons IVN hebben gehad
zoals de uitbreiding van NEDCAR en
de dreigende kap van het Sterrebos.
Het verloop van de deelname van de
Settela-eik aan de verkiezing van de
‘Boom van het Jaar’ werd zowel in de
pers als op de website onder de
aandacht gebracht.
Op uitnodiging van meubelbedrijf Mol en Geurts werd een uitgebreide IVNPR-tafel ingericht als onderdeel van hun kerstshow. Er is veel zorg en
aandacht aan besteed maar ook hier strooiden coronamaatregelen
halverwege de decembermaand roet in het eten.
We zien uit naar een meer open samenleving in de loop van 2021 en dan
gaan we volop aan de slag.
Namens de werkgroep: Neli Kalisvaart, coördinator
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Jaarverslag 2020 werkgroep Kingbeek

•
•
•

Op 8 juli is de gemeenteraad akkoord gegaan met de realisatie van de
unilocatie voor sport en school in het middengebied tussen Obbicht en
Grevenbicht. Op termijn komen
daardoor de bestaande sportlocaties vrij voor landschaps- en
natuurontwikkeling. De werkgroep heeft gebruik gemaakt van
de inspraak-mogelijkheid m.b.t.
de inrichting van de beide, aan
de Kingbeek grenzende locaties.
Hoofdpunten van de op schrift
gestelde en aan het college van B
& W toegezonden zienswijze zijn:
Terugleggen van de Kingbeek, traject Beekstraat-Geneer, op het historisch
tracé.
Parkachtige inrichting van de locaties en aanleg van semi-verharde
wandelpaden door de parken.
Bosaanplant terzijde van het kasteelpark en de Kingbeek in Obbicht.
Momenteel worden door de Firma Van den Herik, in opdracht van
Rijkswaterstaat, plannen uitgewerkt m.b.t. verdieping en verbreding van het
Julianakanaal traject Berg aan de Maas-Obbicht.
Daarbij is, omdat de vaarweg open moet blijven, gekozen voor uitvoering met
gebruikmaking van damwandkuipen.
Hierbij zijn o.i. risico’s op tijdelijke en/of definitieve verstoring van de
grondwatertoevoer naar de bronnen van de Kingbeek bij het plaatsen en
trekken van de damwanden alsook bij verdieping van de kanaalbodem niet
uit te sluiten.
In het afgelopen jaar is door de werkgroep uitgebreid, zij het schriftelijk, van
gedachte gewisseld met de omgevingsmanager van Rijkswaterstaat en
hebben wij onze zorgen kenbaar gemaakt.
De gemeenten Stein en Sittard-Geleen, Waterschap Limburg,
Natuurmonumenten, Dorpsplatform Obbicht en Heemkundevereniging
“Bicht” zijn op de hoogte van onze zienswijze en zorgen om het voortbestaan
van de Kingbeek.
Namens de werkgroep: Miel Jaspers, coördinator
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Jaarverslag 2020 werkgroep BOG-d’n Haof
Gelukkig kon/mocht en wilde een kleinere groep toch de handen uit de
mouwen steken om de diverse klussen aan te pakken. We hielden ons aan de
overheidsmaatregelen, voorgeschreven om de gevolgen van de
coronapandemie te beperken.
- de compostbak werd vernieuwd
- de bosmaaier werd gerepareerd en was gelukkig weer bruikbaar voor
het maaien bij Bron 6
- het aggregaat met startproblemen werd professioneel gerepareerd
- de kapotte zitbanken bij Bron 6 werden vervangen
- de verzakte stenen in de bestrating bij Bron 6 werden opnieuw
gelegd
- de uilenkast werd schoongemaakt
- de blauwe paaltjesroute werd nagelopen. Waar nodig werden palen
vervangen of opnieuw geplaatst
- de buitenverlichting van Bron 6 zorgde voor een geheimzinnig
probleem. Uiteindelijk loste een nieuwe fitting met lamp dit duistere
probleem op.

Namens de werkgroep: Jan Biemans, coördinator
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Het aantal steenuiltjes neemt gestaag toe in het Land van Swentibold!
Afgelopen jaar was weer een jaar “as usual” voor de steenuilen, hoe anders
was het voor ons in deze coronatijd... Paarvorming, broeden en jongen
grootbrengen; ok, af en toe kwam er een uilenbeschermer kijken, maar ook
daar zijn ze inmiddels aan gewend geraakt. Na de eerste controleronde bleek
dat er aan voedsel geen gebrek was, overal waar gebroed werd, lagen
genoeg muizen op voorraad. Van de 16 kasten bleken er uiteindelijk vijf
bezet. In een kast die we pas begin maart hadden opgehangen, zat tot onze
verrassing ook een uiltje op 3 eieren te broeden. Deze uiltjes waren dus
waarschijnlijk al langere tijd op zoek naar een mooie villa als broedplek!
Tijdens de tweede ronde langs de
kasten (om jonge uiltjes te ringen)
troffen we bij een kast iets bijzonders
aan. Tijdens de eerste controle zat in
deze kast een vrouwtje op 4 eieren die
op punt van uitkomen stonden, nu
troffen we bij openen kast 2 jongen aan
van 19 dagen oud, 2 eitjes en een dode
volwassen steenuil!
Na wat speurwerk en filosoferen komen
we tot de volgende reconstructie; in het
gras onder de boom en aan de stam van
de boom troffen we veel steenuilveren
aan en er waren nergens in de kast
resten van een kop (alleen nog vleugels
en poten zie foto's). Wij vermoeden dat de uil buiten de kast gepakt is door
waarschijnlijk steenmarter, deze bijt namelijk bij vogelprooien bijna altijd de
kop eraf. Deze is daarna verstoord, waardoor hij de dode uil heeft laten
liggen. Ma steenuil moest alleen 2 jongen voeren en heeft toen als
makkelijke prooi pa gepakt meegenomen in de kast en opgevoerd aan de
jongen... Overigens de twee eieren waren beide onbevrucht, waardoor deze
dus niet zijn uitgekomen. Tijdens de schoonmaak van de kast in het najaar
troffen we een steenmarter aan in de kast, dus waarschijnlijk klopt
bovenstaand vermoeden.
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Uiteindelijk zijn er 15 jonge steenuiltjes succesvol uitgevlogen dit jaar! Ten
opzichte van vorig jaar is er in 1 kast meer gebroed en het lijkt er dus op dat
de uiltjes zich meer en meer thuis voelen in het land van Swentibold!
Ook dit jaar is er weer een jaarverslag over het wel en wee van de Limburgse
steenuilen in 2020! 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/
namens werkgroep steenuilen: Cyrille Larosch &
Wim Wackers, coördinatoren
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Adressenlijst secretariaat en werkgroepen
Werkgroep PR:
Publicaties media:
Mevr. Neli Kalisvaart
Marcus Aurelius 21
6121RX Born
Tel. 046-4511993
nelikalisvaart@gmail.com

IVN websitemaster:
Dhr. A. Huis in ‘t Veld
Donatusplein 25
6135JV Sittard
Tel. 046-4514031
a.huisinhetveld@home.nl

Werkgroep cursus volwassenen:
Mevr. Marry Duwel
Dokter Duijsenslaan 23
6127 CV Grevenbicht
Tel. 046-4853003
marry.duwel@hetnet.nl

Werkgroep Steenuilen:
Dhr. Wim Wackers
Sterre der Zeeplein 8
6124 AR Schipperskerk
Tel. 046-4858488
cwwackers@ziggo.nl

Werkgroep natuurwandelingen en excursies:
Dhr Lambert Theunissen
Du Commerce 24
6101 DB Echt
Tel: 06 2074 6204
l.th@home.nl

Werkgroep behoud knotbomen:
Dhr. Cas van Heugten
Bleekwal 15
6114 HN Susteren
Tel: 046-449 2099
info@mrvanheugten.nl

Werkgroep Kingbeek:
Dhr. Miel Jaspers
Aan de Greune Paol 56
6127 BJ Grevenbicht
Tel: 046-485 7694
annie.jaspers@gmail.com

Werkgroep zoogdieren:
Dhr. Leo van Witsen
Hondsbroek 39
6121 XB Born
Tel: 046-4852527

Werkgroep d’n Haof en BOG :
Dhr. Jan Biemans
Hoogveldlaan 38
6135 JD Sittard
Tel. 06 2558 1522
jj.biemans44@gmail

Secretariaat:
Mevr. Neli Kalisvaart
Marcus Aurelius 21
6121 RX Born
Tel. O46-4511993
ivnborn.secretaris@gmail.com

Gooi de ramen open
Laat de wereld binnen
De winter geeft zich over
De lente kan beginnen
Stef Bos
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Redactie:

Mieke Dullens, Jan Biemans, Jan Cox,
Arno Duwel
IVN secretariaat:
Neli Kalisvaart
Marcus Aurelius 21
6121 RX Born
Tel: 046 – 4511993
IVN bankrek: NL64Rabo 010 83 94 948
E-mail:
ivnborn.secretaris@gmail.com
Website
www.ivn.nl/afdeling/born-land-vanswentibold
Facebook:
Ivn Lvs Born
Twitter
@IVN_Swentibold
Ter informatie, de diverse lidmaatschappen en de bijbehorende contributie
voor 2021.
Soort
IVN-lid

Contributie*)
€ 24,00

Huisgenoot-lid
(alleen samen
met een IVN-lid)
Donateur

€ 12,00

€ 12,00

Wat houdt dit in
Je krijgt
Lid IVN landelijk en 4 x Bron6
IVN-Born
4 x Mens & Natuur
Lid IVN landelijk en
IVN-Born
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
(€ 17,-/jr.*). U ontvangt dit mooie tijdschrift dan 8 x per jaar.
*Dit geldt alleen bij een collectief abonnement via lokale IVN.
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