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Van: Lou Houben <ljm.houben@live.nl>
Datum: 23-8-2021 09:19
Aan: IVN Beekdaelen Nuth <ivnnuth@gmail.com>

Secretariaat:
Bert Deguelle
email ivnnuth@gmail.com

Van de bestuurstafel
activiteiten

Vooraankondiging
Het bestuur is op dit moment bezig met het maken van een Programma voor de jaren 2022 en 2023. Om een programma en de daarbij behorende activiteiten te
kunnen uitvoeren is o.a. kennis en kunde nodig. De binnen de vereniging aanwezige kennis, die relevant is voor ons IVN, is bij het bestuur slechts ten dele bekend.
Binnenkort ontvangen de leden daarom een email waarin ze gevraagd zullen worden om aan te geven welke, voor het IVN relevante, kennis en kunde ze bezitten en
of ze bereid zijn deze kennis in te zetten voor ons IVN. Voor de duidelijkheid, het invullen van de enquête verplicht u tot niets. De verstrekte informatie zal uiteraard
vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend binnen het IVN Beekdaelen-Nuth worden gebruikt.
André Gehring

Rondje Schimmert
Beweegdaelen in samenwerking met het IVN Beekdaelen-Nuth
De wandeling start het gemeenschapshuis in Schimmert. Van daaruit lopen naar de voetbalvelden waar een kijkje nemen bij de Walking Footballers. We vervolgen
onze weg en lopen rondom de kern Schimmert langs de velden en door holle wegen. Onderweg zijn er vele fraaie vergezichten. Plant en dier zal niet vergeten
worden, er is ook een agrarische omgeving genoeg te zien.
· Datum: 1 september
· Startplaats: bij het gemeenschapshuis in Schimmert.
· Starttijd en einde: 13.30 uur tot 16.00 uur.
· Lengte: ca. 5,5 km.
· Aanbevolen is stevig schoeisel.
Informatie: info@beweegdaelen.nl

Vogelexcursie
Vogelexcursie aanvang. In Brommelen is nabij de Geleenbeek tot aan de oliemolen in Weustenrade als gevolg van het project Corio Glana een klein maar mooi
natuurgebied ontstaan waar diverse vogels en planten zijn te bewonderen. Het afgelopen jaar heeft daar de grauwe klauwier gebroed. We zullen hem wellicht die
ochtend kunnen bewonderen maar ook putters, roodborsttapuit en kneutjes hebben hier hun leefgebied.
· zondag 5 september
· Geleenbeek Brommelen
· 7.00u vertrek vanaf kasteel Wijnandsrade
· Stevige schoenen

Vogelexcursie | IVN
Vleermuisexcursie

Tasten in het donker
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Na een korte inleiding over vleermuizen als bijzondere zoogdieren gaan we ze zoeken boven de vijvers rond kasteel Hoensbroek en we
verwachten daar watervleermuizen en dwergvleermuizen. Dan ligt het stadsmoeras voor ons open met daarboven de vleermuizen die meer
houden van grote open ruimten bijvoorbeeld de rosse vleermuis. Rond 21.30 uur zijn we terug op de parkeerplaats.
· Vrijdag 10 september
· 20.00 uur
· Kasteel Hoensbroek

Vleermuisexcursie | IVN
Wandeling rond de Molenplas bij de Hompesche molen.

We gaan wandelen rond een voormalige ontgrinding, het Stevolgebied. Stevol is een combinatie van de namen Stevensweert en Ohé en Laak. De ontgrinding ligt bij
deze plaatsen in een landbouwgebied tussen de Oude Maas en het Julianakanaal, de Echterweerd. Van de landbouw was er na het beëindigen van de ontgrinding,
eind jaren ’90, niets meer over. Maar men heeft het niet gelaten bij een plas met stenige oevers, het gebied heringericht tot een natuurterrein met in het midden de
Molenplas. En daar is veel te zien. Het vogelrijke gebied is landschappelijk zeer aantrekkelijk en kent een rijke en bijzondere plantengroei. In het gebied lopen
Konikpaarden en Galloway runderen die in het hele gebied grazen en zo voor een min of meer natuurlijk vegetatiebeheer zorgen. Vanaf de Hompesche molen
wandelen we rond de plas, via een aantal stapstenen snijden we een stukje af. Staat het water hoog dan zijn de stapstenen onbegaanbaar en moeten we ongeveer
2,5 km omlopen, maar dat maakt de wandeling minstens zo aantrekkelijk.
Zondag 26 september
Startplaats 1: Markt Nuth, 13.30 uur
Startplaats 2: parkeerplaats bij de Hompesche molen (Stevensweert), ca. 14.10 uur.
Lengte van de wandeling 6 km (als de omweg noodzakelijk is 8,5 km).
Goed schoeisel en bedekkende kleding aanbevolen.
De wandeling is niet geschikt voor rolstoelgebruikers of met wandelwagens daar in de route een aantal ‘stapstenen’ aanwezig zijn om water te passeren.
Graag aanmelden via de website, ook als u in bij startplaats 2 wilt aansluiten. Het aantal deelnemers is maximaal 20.

In oktober staan de volgende activiteiten op het programma. Noteert u alvast in de agenda:
·

3 oktober Vogelexcursie Ingendael Houthem: Vertrek 8.00u

·

9 oktober Natuurwerkdag in de Hellebroekerbeemden: 10.00u-13.00u

·

9 oktober 2 e wandeling de Wissel in samenwerking met Beweegdaelen

·

30 oktober Nacht van de Nacht ( programma nog in beraad )

En als u eens wilt kijken wat er in de Beekdaelense natuur te zien is kijk naar:
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Deze Nieuwsbrief is een uitgave van IVN Beekdaelen-Nuth. Wilt een bijdrage leveren, dan kan!

Volg ons op Facebook en vergeet onze website niet
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