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Een bedankje voor onze trouw bezorgers!!
Om de bijna 250 stuks van “Bron 6” weer bij de leden in de bus te
krijgen, zijn 4 x per jaar heel wat vrijwilligers in de weer.
Dat bespaart de vereniging een flink bedrag aan portokosten!
Hierbij willen we namens de redactie en het bestuur deze IVN’érs heel
hartelijk danken voor hun inzet. Chapeau!!!
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Alleen gaat het sneller, samen kom je verder.
Bovenstaande fraaie uitspraak kwam ik
onlangs tegen, opgetekend uit de mond
van Josette van Wersch bestuurder bij
het waterschap Limburg. Zij sprak deze
wijze woorden bij de ingebruikname van
een gezamenlijk, geslaagd project van de
gemeente, het waterschap en IVN
Schinnen.
Terugkijken op het ‘vreemde’ jaar 2021
is ook voor mij een lastige opgave.
Allerlei emoties en gedachten vechten
met elkaar om aandacht. De
coronabedreiging had een grillig verloop maar bleef voortdurend aanwezig:
daardoor waren er weinig gezamenlijke IVN-activiteiten. Toch gebeurden er
allerlei zaken die de aandacht van het IVN vroegen. Zoals de parkeerplaats bij
de Rollen die plotseling zonder overleg werd uitgebreid. Werkzaamheden
rond de visvijver zonder een actueel beheersplan? De A2 knoteik die niet
verplaatsbaar bleek: we zochten en vonden een waardige plek voor het
stoffelijk overschot! Niet vergeten de geplande kap van het Sterrebos bij
VDLNedcar terwijl het voortbestaan van de fabriek onzeker is. Een totaal
onvoorziene overstroming van de Maas-en Geuloevers. Weken later konden
we konden met honderden andere vrijwilligers meehelpen, om zoveel
mogelijk troep op te ruimen! Hier toonden gewone burgers een
saamhorigheid die we vooral in coronatijden onvoldoende zien. Het
onverwachte vertrek van onze penningmeester Huub en de spontane
toezegging van Meinse om die belangrijke taak over te nemen! Tijdens de
jeugdactiviteit en bij de bomenspeurtocht en het jeugdknotten bij de
natuurwerkdag waren er steeds heel veel deelnemers. Gelukkig gaan we in
onze vereniging niet bij de pakken neerzitten en beschikken we over de spirit
om vol enthousiasme een nieuw activiteitenprogramma voor 2022 samen te
stellen.
Ik hoop jullie allemaal weer te zien bij de vele activiteiten die we met IVNMunstergeleen gezamenlijk voor jullie in petto hebben.
Arno Duwel, voorzitter
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Van de bestuurstafel
Steeds vaker wordt er een beroep gedaan op vrijwilligersorganisaties
waaronder het IVN om mee te denken over de inrichting van onze
leefomgeving. Denk bijvoorbeeld alleen al in onze omgeving aan de
verbreding van de A2, de uitbreiding van VDL Nedcar, herinrichting van het
ontgrindingsgebied langs de Grensmaas, een nieuw Wandelknooppunten
netwerk, natuurvriendelijker beheer van de bermen in de gemeente, de
veranderingen van de Schwienswei. Dat zijn zaken die natuur in onze eigen
leefomgeving aangaan en waarover van ons IVN een mening wordt
gevraagd. We kunnen, waar nodig, ondersteuning van de Natuur en Milieu
Federatie Limburg vragen. Het bestuur wil graag, bijvoorbeeld via een
WERKGROEP, versterking van het beperkte aantal mensen waar we nu
steeds een beroep op moeten doen. Lijkt het je interessant om je specifiek
voor deze belangrijke zaken in te zetten en het bestuur te ondersteunen
dan neem eens vrijblijvend contact op met Arno Duwel 046 4853003 of een
van de andere bestuursleden.
Ook voor ons IVN-bestuur zoeken we naar versterking! Kom eens, vrijblijvend
uiteraard, meeluisteren bij een bestuursvergadering.
Betaling contributie van uw Lokaal Lidmaatschap IVN Swentibold Born
Het nieuwe jaar 2022 met haar contributieverplichting zal weldra ingaan.
Betaalt u als lokaal lid of donateur per automatische incasso, dan hoeft u
uiteraard niets te ondernemen. Datzelfde geldt voor landelijk bij IVN
Nederland geregistreerde leden.
Bent u lokaal lid en betaalt u zelf via overboeking, dan verzoeken wij u de
jaarlijkse bijdrage pas na 1 januari aan onze vereniging te voldoen. Wacht in
dat geval op de brief die u zult aantreffen bij de voorjaarseditie van ons
ledenblad Bron 6. Betaling na 1 januari voorkomt extra administratie.
Wilt u het onze penningmeester en uzelf nog makkelijker maken, geef dan
een incassomachtiging af. Voor alle duidelijkheid, niemand hoeft bang te zijn
de controle over zijn/haar geld te verliezen, het IVN kan niet meer afschrijven
dan de geldende contributie en u kunt het geld te allen tijde terugvorderen.
Dus ons uitdrukkelijk verzoek is om middels het Machtigingsformulier (achter
in Bron 6 en op onze IVN website www.ivn.nl/born-swentibold ) een
incassomachtiging af te geven. Waarvoor bij voorbaat onze dank.
Meinse van der Velde penningmeester/ledenadministrateur
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Fijn om te weten
➢

De opbrengst van de
RABO Club Support actie was
dit jaar € 654,63
Een mooi bedrag dat we
komend jaar weer aan onze
natuureducatie-activiteiten willen besteden. Dank aan alle Rabobank leden die ook
op onze vereniging stemden! Bankiert u ook bij de RABO en nog geen lid? Meld u nu
gratis aan dan kunt u volgend jaar ook stemmen.

➢

Steenuilenwerkgroep Swentibold in (video)beeld

In een leuk filmpje vertellen Cyrille en Wim van de Steenuilenwerkgroep van
IVN Born over hun werk.
Via het volgende jaarverslag 2020 krijgt u als lezer een interessante kijk op
het werk van
Steenuilen werkgroep Limburg

Het filmpje en
het
jaarverslag
van de
werkgroep
steenuilen
kunt u vinden
op de site
van:
ivn.nl/afdeling/born-land-van-swentibold.
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IVN Natuurgidsen in spe sluiten hun 2-jarige opleiding af!
De 6 IVN-afdelingen in de Westelijke Mijnstreek zijn weer elf landelijk
officieel erkende natuurgidsen rijker. Zondag 21 november was hun
gezamenlijke eindpresentatie met het organiseren van een natuurleerdag in
de heemtuin van IVN-Munstergeleen. Die verliep soepeler dan de rest van de
opleiding. Gebogen
over een bak vers
geschept water
bestuderen de vooral
jeugdige deelnemers
aan deze dag wat er in
de vijver leeft. En zoals
wel vaker: hoe langer
je kijkt, hoe meer je
ziet. De wateractiviteit is een van de
zeven zeer
gevarieerde
opdrachten tijdens deze natuurleerdag. Op deze wat druilerige zondag deden
toch zo’n 96 mensen mee. In de heemtuin van het IVN-Munstergeleen
kunnen ze drie uur lang sporen zoeken, uilenballen uitpluizen, vogels spotten
via de ‘gluurmuur’ en met materialen uit de natuur knutselen. Tussendoor is
er een bakje heksensoep. Niet gemaakt met kikkers en spinnen, maar
helemaal vegetarisch: met pompoen, zoete aardappel, kokosmelk en kruiden.
Ook een flinke scheut liefde en een zwaai met de toverstok erover geven de
finishing touch aan deze voortreffelijke soep.
Als de zon nog even doorbreekt rond het afsluiten is dat de bekroning van
een geslaagde dag, vindt Leon Heemels van het IVN-Spaubeek. De organisatie
van deze activiteit is de eindopdracht en afsluiting van de opleiding voor elf
natuurgidsen uit heel Zuid-Limburg. De 45 binnen- en buitenlessen duren
normaal anderhalf jaar, maar moesten vanwege corona worden uitgesteld en
aangepast. Omdat de aanvankelijk 25 cursisten vanwege de
coronamaatregelen niet meer in de ruimten van de verschillende IVN-homes
in de Westelijke Mijnstreek terecht konden, moesten ze bij veel binnenlessen uitwijken naar het digitale leslokaal op Zoom. Dat was vaak behoorlijk
wennen. Er haakten 14 deelnemers af, om verschillende redenen. De
afstudeerders moesten vanaf begin vorig jaar niet alleen lessen volgen, maar
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ook verschillende opdrachten maken. Zo bestudeerden ze de natuur in een
groengebied in hun woonomgeving. Voor de één was dat de Grensmaas bij
Meers, anderen kozen de Kollenberg, de heemtuin, de Caumerbeek in
Heerlen, de Enci-groeve bij Maastricht, de Rug bij Roosteren of de Kingbeek
bij Obbicht. Dat leverde uitgebreide verslagen op, die wellicht weer kunnen
dienen als interessante lesstof voor de opleiding van nieuwe natuurgidsen.
Zo is de cirkel weer rond.
Helaas is, tot teleurstelling van de cursisten, de officiële diploma-uitreiking
door de nieuwste coronabeperkingen op het allerlaatste moment verplaatst
naar zaterdag 23 april 2022!
Het kan verkeren
Het is een zonnige herfstmiddag, weer
om lekker buiten bezig te zijn. De wat
al te enthousiast groeiende hulsthaag
in de wei moet er vandaag aan geloven.
Gewapend met elektrische
heggenschaar en hark beginnen we aan
de megaklus. Niet ver van ons vandaan
staat ons mooi spechtenparadijs,
speciaal daar laten staan voor alles wat
er zijn toevlucht wil zoeken. Ooit was
het een welvarende appelboom
waarvan ik als kind menig appeltje
gegeten heb, nu woonplek voor …..
noem maar op. We weten dat er al
jaren een hoornaarsnest onder in de
stam zit, er liggen zelfs regelmatig
stukken raat naast de stam. Toch
hebben we jaarlijks hun huurcontract verlengd.
We beginnen onze klus. Al gauw zie ik hoornaars, gestoord in hun rust,
paniekerig rondvliegen en ga Louis waarschuwen. Terwijl ik dat doe strijkt
een hoornaar op de mouw van mijn vest neer. Vervolgens maak ik de
grootste fout die je maken kunt nl. de wesp wegslaan. Het arme beestje, nog
banger dan ik, steekt gelijk stevig door het vest in mijn arm. De angel van een
hoornaar is veel langer dan van een wesp en blijft ook niet in de prik achter
waardoor de hoornaar meermaals kan steken. Daar sta je dan. De klus moet
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gedaan worden, beter opletten dus. Het prikje brandt toch wel! Ik besluit het
aloude recept, deppen met azijn, toe te passen en zoek de keuken op. Als ik
weer naar buiten wil gaan voel ik me toch niet zo stevig ter been. Even zitten.
De wereld wordt een beetje raar. Louis, toch wat ongerust, besluit een kijkje
te komen nemen en treft mij onderuitgezakt in de serre aan. Ik wil liggen. Hij
helpt me op de bank en belt direct de dokter. Het is dan 14.30 uur. Erheen
gaan is geen optie meer, de arts zal zo snel mogelijk komen. Vanaf hier krijgt
u de belevenis zoals ze mij verteld is omdat ik niet meer bij kennis was. Wel
heb ik nog gehoord dat de arts kwam maar heb haar niet gezien. Zij belde
direct voor een A1(?) ambulance. Inmiddels was mijn zuurstofgehalte onder
de 70 gezakt waardoor je in coma raakt. Diverse injecties. Waar blijft die
ambulance? Nog eens bellen! Zet de voordeur alvast open. We hebben nu
zuurstof nodig! Ga al bij de voordeur staan! Het zweet gutste van haar
voorhoofd. Daar is de ambulance. Roep om zuurstof! Nog meer injecties. De
ambulance in en weg met alle toeters en bellen. Vaag weet ik dat ik de sirene
heb gehoord, ik dacht dat ik doodging, zelfs dat ik het een rustige manier
vond om dood te gaan. Geen paniek! Ondertussen verspreidde het gif zich
door mijn hele lichaam en was ik van top tot teen knalrood. In het ziekenhuis
werd al mijn kleding direct weggeknipt en volgden nog meer injecties. Later,
hoeveel?, kwam ik in een keurig blauw shirt weer terug op deze wereld. Ik
was kennelijk aan de bewuste poort geweigerd en teruggestuurd, de heg was
immers nog niet klaar! Naast me een angstige Louis en de opgeluchte
verpleging toen mijn ogen opengingen. Dat was het. Einde avontuur. Na een
uur of 5 zou de roodheid weggetrokken zijn. Als
alles stabiel bleef zou ik dan naar huis mogen.
Tegen 21 uur konden we naar huis. Ik had mijn
slaapje uit en bij Louis was de adrenaline gezakt.
Volgende ochtend. IVN’er of niet, die ROTDIEREN
moesten van Louis weg. Ons verhaal gedaan bij
de gemeente die direct een expert stuurde om de
zaak te bekijken. Omdat het die dag regende kon
hij niets doen, hij zou bij droog weer terugkomen.
We hebben helaas afscheid moeten nemen van
de hoornaars en zoals u op de foto’s kunt zien
heeft ons mooie spechtenparadijs het verloren
van de kettingzaag. Na een paar dagen een beetje wazigheid is alles weer
goed. Nu de Epi-pen in de tas voor gebeurlijke ongevallen.
Mieke.
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Concept notulen van de Algemene Ledenvergadering 4 november 2021
Aanwezig: 23 personen (zie de presentielijst.)
Afgemeld: Hr. Lebens, Mathie en Trudy Royen, Ber Verbraak, Leo Bakker, Bertie
Jaspers, Miel Jaspers, Cas van Heugten, Martien Heurkens.
1.
Voorzitter Arno Duwel heet allen van harte welkom, vanwege de corona in
de bijzondere locatie van het Podiumkerkje in Grevenbicht en opent de vergadering.
Hij vraagt een minuut stilte voor de overledenen in het afgelopen jaar.
2.
Notulen van de Algemene Ledenvergadering gehouden op 1 oktober 2020.
Er zijn geen opmerkingen en de notulen zijn hiermee goedgekeurd.
3.
Jaarverslag over 2020 door de secretaris:
Neli Kalisvaart leest haar vooral door corona bepaalde jaarverslag voor.
4.
Voorstel benoeming nieuwe penningmeester Meinse van der Velde:
Penningmeester Huub Geurten heeft om persoonlijke redenen zijn
penningmeesterschap beëindigd. Arno Duwel dankt hem voor het werk dat hij in de
afgelopen tijd voor de vereniging heeft verricht.
Meinse van de Velde is bereid gevonden om deze taak op zich te nemen en daar zijn
we heel blij mee. Aan de vergadering wordt voorgesteld om Meinse tot
penningmeester te benoemen. De vergadering gaat akkoord. Applaus.
5.
Onze vers benoemde penningmeester presenteert het financieel verslag van
2020.In 2020 is weinig geld uitgegeven omdat er nauwelijks activiteiten mogelijk
waren. Arno Duwel licht toe dat het grote bedrag op de spaarrekening bedoeld is als
vervanging van een brandverzekering omdat die in onze situatie onbetaalbaar is. Er
zijn geen vragen en/of opmerkingen.
6.
Verslag van de kascontrolecommissie:
Marleen Bokken licht toe dat de kascontrolecommissie de administratie samen met
toen actieve penningmeester Huub Geurten heeft doorgenomen en alles akkoord
heeft bevonden.
7.
Decharge voor penningmeester en bestuur voor beleid 2020:
De vergadering stemt in met applaus.
8.
Vragen en opmerkingen over het jaarverslag van de werkgroepcoördinatoren: Er zijn geen vragen en opmerkingen.
Eind van deze maand krijgen 11 nieuwe natuurgidsen hun diploma.
9.
Verslag ARBO-coördinator Fenneke Linker:
Er zijn vorig jaar gelukkig geen (bijna) ongevallen bekend bij ons IVN.
10.
Verkiezing van leden van de kascontrolecommissie:
Wim Wackers treedt na 3 jaar reglementair af en ook Meinse van der Velde omdat
hij penningmeester is geworden, Marleen Bokken kan nog een jaar lid blijven.
Truus Schuffelen en Jean Engels worden de nieuwe leden van de
kascontrolecommissie.
11.
Rondvraag: Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
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Arno Duwel peilt de meningen over hoe de jubilarissen te gedenken?
De vergadering stemt in met een vermelding van de jubilarissen in “Bron 6” en het
noemen van hun namen in de jaarvergadering.
De bloemetjes op de tafels zijn verzorgd door Martien Heurkens.
Arno Duwel sluit de vergadering onder dankzegging voor ieders aanwezigheid en
inbreng.
12.
Pauze met koffie en vlaai van de echte Grevenbichtse ‘Warme Bakster’.
13.
Na de pauze verzorgt Sylvia Spierts, IVN-consulente en coördinator Schone
Maas Limburg, een presentatie over het project ‘Schone Maas’, de rivier die niet
alleen een levensader maar ook een zorgenkind is voor Limburg.
Sylvia vertelt dat in 2012
‘Schone Maas’ gestart is
door enkele IVN-afdelingen
die de rommel op de
oevers opruimden maar
die zichzelf ‘gekke Henkie’
voelden omdat het dweilen
met de kraan open was. Zij
wilden zelfs stoppen met
dit haast onbegonnen
werk. In de loop der jaren
werd duidelijk dat veel
mensen en organisaties met het opruimen bezig waren en dat ze meer succesvol
konden zijn als de openstaande kraan dichtgedraaid kon worden. Door te
onderzoeken waar de troep vandaan kwam, werd het langzaam mogelijk om te gaan
samenwerken met vervuilers en de producenten van het afval. Samen kunnen ze
zoeken naar oplossingen en ontdekken ze mogelijkheden. IVN en Stichting Noordzee
en de Plastic Soup Foundation werken nu samen.
Door de natuur en de rivier rechtspersoonlijkheid te geven krijgen ze rechten
waarvoor geknokt kan worden. De weg naar het opschonen van de natuur komt
steeds meer open te liggen.
Sylvia pleit voor communicatie over de hoopvolle ontwikkelingen en moedigt ons aan
om dit verhaal door te vertellen.
Na dit inspirerende verhaal van Sylvia Spierts sluit Arno Duwel de vergadering nadat
hij aan Sylvia als dank een smakelijk verrassingspakketje overhandigd heeft.
Ook dankt hij alle aanwezigen voor hun belangstelling en wenst iedereen wel thuis.
Notulant Neli Kalisvaart
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Weer een bomenbordje erbij!

Vanwege het 40 jaar lidmaatschap
van onze IVN-vereniging ontvingen
we een donatie waar we een mooie
bestemming voor gevonden
hebben. We plaatsten een
‘boombordje’ bij de monumentale
paardenkastanje aan de Grote Wegersweg. Dit is de veldweg die vanaf de
Steenakkerweg naar het Limbrichterbos loopt. Deze weg leidde naar ons IVNhome het “Goudhaantje” dat in 1987 in vandalistische vlammen opging. Op
het boombordje staat interessante informatie over de boom en voor wie het
naadje van de ‘kastanjeboomkous’ wil weten, staat er ook een QR-code op
die je met je mobiele telefoon
kunt uitlezen. Helemaal bij de tijd
dus. De noeste werkers van de
BOG-groep plaatsten het bordje
op een stevige eikenpaal vlak bij
de boom. In de paal is ook mooi
de naam van onze vereniging
gegraveerd. Als u de blauwepaaltjes-wandelroute volgt vanaf
het IVN-home
“Bron 6”, komt u er vanzelf langs.
Doen dus!
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Bomenfestival 2021 deel 1

Bomenspeurtocht Limbrichterbos

Zondag 31 oktober.
Een spannende dag voor Mirjam Henssen, want dit was haar eindopdracht
voor de natuurgidsencursus. De weersvoorspellingen waren niet zo
denderend, maar zoals zo vaak, de voorspellingen klopten niet. Het werd een
prachtige dag met een zonnetje. De speurtocht was bestemd voor de jeugd
van 4 tot 9 jaar. De start
was bij het “Dierenopvangcentrum”. De kinderen
kregen een mapje met
opdrachten en een route
rond de Rollen richting
“Bron 6”. Men kon zich
aanmelden per mail, maar
dat was niet zo’n succes.
De dag voor de
herfstvakantie zijn er flyers
bij de omliggende scholen
afgegeven en dat heeft
gewerkt. 70 kinderen met ouders/grootouders hebben meegedaan en daar
hadden wij weer niet op gerekend. Gelukkig speelden de twee hulpen bij de
inschrijftafel goed in op de vele deelnemertjes en gaven ze niet aan ieder
kind een mapje met opdrachten mee, maar een per gezin Tijdens de route
waren er 7 opdrachten
voor de kinderen, die
natuurlijk met bomen
te maken hadden. De
juiste bladeren zoeken
en opplakken, vogels
speuren in bomen,
paddenstoelen op
bomen zoeken,
jaarringen tellen, dikte
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en hoogte van bomen
meten. Bij de meeste
opdrachten stonden er
struinvrijwilligers om te
helpen.
Het was spannend om naar
de bosman Botaknol te
luisteren, die het verhaal
van het winterkoninkje
vertelde. Bij “Bron 6”, was
er de afsluiting met koffie,
chocomel en limonade en
kon de jeugd een
de kunstwerk maken met gedroogde bladeren.
Een prachtige middag die, mede dankzij de hulp van de vele vrijwilligers,
prima is verlopen en 70 blije gezichtjes heeft opgeleverd.
Toen we weer alles ingepakt hadden, vielen de eerste druppels.
Kreeg de buienradar toch nog een beetje gelijk.
( de artistieke hoofdtooi van Botaknol werd ontworpen en gemaakt door FollyFoam,
Susteren).

Bomenfestival deel 2 en Natuurwerkdag een groot succes!
Het gecombineerde bomenfestival en de natuurwerkdag is een grandioos
succes geworden dankzij jullie geweldige en voorbeeldige inzet.
Alle knotwilgen (5 grote en circa 25 kleinere knotwilgjes) werden keurig
gesnoeid, terwijl het snoeihout een goede bestemming kreeg in de vorm van
paaibescherming in de
visvijver van HSV De Rollen,
respectievelijk in de vorm van
mooie stapels snoeihout als
dekking voor kleinere en
grotere dieren en vogels. De
HSV De Rollen was met
18 leden en 2 jeugdleden
supergoed vertegenwoordigd
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en zette zich geweldig in, een prachtig team!
Onze eigen werkgroep was ook dit jaar weer actief aanwezig met 18 leden
pus 3 gezinsleden die ons “culinair verwenden”. Daarvoor speciaal dank aan
José, Henny, Annie en Marry! De visclub had nog broodjes met knakworst die
gretig aftrek vonden. Ook daarvoor bijzondere dank. Daarnaast waren er nog
eens 6 volwassen gasten actief met
in totaal 11 jeugdigen die zich
ontzettend leuk hebben vermaakt,
maar ook keihard hebben gewerkt.
Het zonnige, bijna windstille weer
met zo’n 14 graden maakte de dag
volmaakt, een uitstekende sfeer,
geen (bijna) ongevallen, alleen
maar lof.
Mede namens de natuurwerkdag,
het bomenfestival en onze eigen
IVN-afdeling Born-Land van
Swentibold: ontzettend bedankt en
heel graag tot ziens!
Cas van Heugten,
Coördinator Werkgroep Behoud
Knotbomen IVN Land van
Swentibold, locatiebeheerder
natuurwerkdag -locatie Born
Jeugdknutselactiviteiten in de Gaard
Op woensdagmiddag 20 oktober was het
weer een drukte van belang in ons IVNhome “de Gaard”. Zo’n 15 kinderen leefden
hun fantasieën lekker uit met het maken de
mooiste creaties van natuurlijke materialen.
De foto’s zeggen meer dan een verhaal van
duizend woorden.
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Foto’s: Linda Schoutelen
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Nieuwe aanwinsten in onze Vogelvitrine
In ons IVN-home “de Gaard”
hebben we een prachtige
collectie opgezette vogels
waar we heel trots op zijn.
Onlangs konden we deze
verzameling aanvullen met
een zwartkop (m) en een
(boek)vink (m). Uiteraard zijn
deze vogels op legale wijze
verkregen en opgezet!

Omdat we inmiddels een volle vitrine
hebben, willen we stoppen met het
uitbreiden, maar er is nog één stille
wens; een ijsvogel zou in de vitrine
geweldig staan. Mocht u er een dood
en onbeschadigd vinden, stop
hem/haar voorzichtig in een wcpapierrolletje, leg het in een
plasticzakje in de diepvries en
waarschuw iemand van het IVN-bestuur of van onze BOG-werkgroep.
Ook oude bomen gaan dood.
De kathedraal in aftakeling. We waren er al voor gewaarschuwd. De
jubileumbank, die we in 2019 plaatsten langs de Rollenweg, mocht niet in het
beukenbos komen te staan. Natuurmonumenten (NM), eigenaar van dit
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gedeelte, vond het veiligheidsrisico
veroorzaakt door vallende takken veel
te groot om daar een bank te plaatsen.
Boomspecialisten kwamen na
inventarisatie tot de conclusie dat ook
na grootschalig onderhoud voldoende
veiligheidsgaranties onmogelijk
gegeven konden worden.
Omdat de IVN blauwe wandelroute in
het Limbrichterbos door de kathedraal gaat nam beheercoördinator Frans
van NM ons mee naar het beukenbos om daar te wijzen op de grote risico’s
voor de wandelaars en om af te stemmen hoe de wandelroute hier
aangepast kan worden.
Dat de wandelroute over meerdere percelen met wisselende eigenaren loopt
maakt het maken van een nieuwe route een stuk lastiger.
Een flinke teleurstelling. Deze bijzondere plek is al generaties geliefd bij jong
en oud.
De vele wandelaars, niet alleen uit de omliggende dorpen, zijn verrast door
het prachtige doorvallende licht op de bodem, het knisperen van de bladeren
en de diverse vogelgezangen. Ook is aan de huttenbouw en de inkervingen in
de stammen goed te zien dat de jeugd en jonge gezinnen hier graag
vertoeven.
Beuken worden niet zo oud, 150 tot 200 jaar. Er staan hier zo’n 30 beuken,
ongeveer 150 jaar oud en sterk aan het aftakelen. Omgewaaide bomen,
afgebroken kruinen en grote takken, groei van paddenstoelen op wortels en
stammen laten dit natuurgebeuren zien.
“Ook oude bomen gaan dood”. Dit natuurlijk proces is niet te stoppen.
Aanplanten van jonge beuken om deze mooie plek te behouden had veel
eerder moeten gebeuren.
Het ligt niet in de bedoeling om nieuwe bomen te planten in dit gedeelte.
Spontane groei van planten, struiken en bomen gaan dus het beeld bepalen.
Uitsluitend om veiligheidsredenen wil Natuurmonumenten bezoekers uit het
beukenbos weren. Hoe zou dit moeten?
Heeft u een idee hoe dit het beste kan bijvoorbeeld door op een andere
plaats in dit bos een alternatieve ontmoetings- en speelplek te maken dan
willen we dit graag weten om deze gedachte met Natuurmonumenten te
kunnen delen.
Arno Duwel, Jan Biemans
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Redactie:

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

IVN-secretariaat:
Marcus Aurelius 21
Tel: 046 – 4511993
E-mail:
Website
Facebook:
Twitter

Ter informatie, de diverse lidmaatschappen en de bijbehorende contributie
voor 2022.
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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Incassomachtiging *
Bestemd voor lokale leden en donateurs van
Incassant : IVN Born-Land van Swentibold
Marcus Aurelius 21
6121 NX Born
Door ondertekening van dit formulier
• geeft u toestemming aan IVN Born – Land van Swentibold om jaarlijks
incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw
rekening af te schrijven wegens het Lidmaatschap van het IVN-Born,
het evt. daaraan gekoppelde huisgenoot-lidmaatschap, het
donateurschap en mogelijk het abonnement op de Natuurgids
• machtigt u uw bank om jaarlijks een bedrag van uw rekening af te
schrijven overeenkomstig de contributie-en abonnementsbepalingen
van het IVN-Born zoals o.a. te vinden op de website van IVN Born
Als U het achteraf niet eens bent met een afschrijving kunt u deze
binnen 8 weken door uw bank laten terugboeken oftewel storneren.
U kunt de machtiging in papieren vorm opsturen naar
Penningmeester IVN Born-Land van Swentibold
Kielstraat 7
6051 LT Maasbracht
of als foto of scan mailen aan: ivnborn.penningmeester@gmail.com
Gaarne uw gegevens in blokletters :
Voorletters en naam:
__________________________________________________________m/v
.
Adres: ____________________________________________________
Postcode en plaats: __________________________________________
Mailadres: _________________________________________________
Rek.nr [IBAN]: ______________________________________________
Rek.nr t.n.v.

______________________________________________

Handtekening:

Plaats:

Datum:

________________
_____________
____________
* U vindt dit formulier ook op de website in de groene kolom op de homepage.
19

20

