IVN, Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid,
afdeling Eys

EYSER NATUUR KOERIERTJE
Juli 2022 nr. 37
Beste natuurvrienden,
De nieuwe versie van ons Eyser Natuur Koeriertje ligt voor u.
Een grote groep Nederlanders is gestart met de zomervakantie. Hopelijk voor iedereen een
mooie periode om te genieten van de verkregen vrije tijd, stevig bij te tanken en de accu weer
helemaal op te laden.
In deze zomereditie van ons Eyser Natuur Koeriertje aandacht voor verenigingsnieuws en
andere ‘IVN-zaken’.
Het bezoek aan de kasteeltuinen van Arcen en de slootjesdag leveren de door Mark en Lisette
gemaakte foto’s voor deze editie.
De redactie wenst u in ieder geval veel leesplezier.
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1. WIST U DAT………………………………….
-

er eindelijk weer activiteiten gepland en uitgevoerd konden worden?
ons lid Frans Derksen een van de nieuwe wethouders in het college van Gulpen-Wittem is?
wij hem met deze benoeming feliciteren?
hij hier natuurlijk zijn sociale, duurzame en groene hart echt kan laten spreken?
wij hem voor deze periode veel succes toewensen?
de jaarvergadering van 2022 voorlopig gepland staat op maandag 29-08-2022?
deze doorgaat als er geen nieuwe besmettingsgolf aankomt?
dan ook weer jubilarissen gehuldigd zullen worden?
de “inventarisatie van waardevolle wegbermen” resultaat heeft opgeleverd? (zie artikel 9.)
veel natuurvrienden genoten hebben van het uitstapje naar Arcen? (zie artikel 6.)
de nestkastcontroles dit voorjaar weer hebben kunnen plaatsvinden?
de jeugdgroep de poel in het Froweinbos geadopteerd heeft? (zie artikel 3.)
Marian Neven ons informeert over de nieuwe paddentunnels in Overeys. (zie artikel 7.)
de nieuwe Natuurgidsenopleiding (NGO) start op 04-09-2023?
er een informatieavond op 13-03-2023 19.30 uur in de “Natuurtuinen Jekerdal” gepland staat?:
de plantenliefhebbers nog steeds kunnen deelnemen aan de excursies van de
plantenwerkgroep Natura?
zij zich voor informatie kunnen melden bij de coördinator via: monique-hermans@kpnplanet.nl ?
u via https://www.ivn.nl/natuuracademie/online wijzer kunt worden van en over de natuur?
op zaterdag 17-09-2021 de World Cleanup Day en de Maas Cleanup 2022 gepland staan?
de Sterwandeling dit jaar door de afdeling Vijlen-Vaals georganiseerd wordt?
deze Sterwandeling gepland staat voor zondag 11-09-2022?
u hierover nadere informatie ontvangt zodra deze beschikbaar is?
de actie “Rabo Club Support” dit jaar in de maand september zal plaatsvinden?
wij hopen dat u weer met velen uw stem op onze afdeling uitbrengt?
u op de website terecht kunt voor alle actuele informatie ( www.ivn.nl/afdeling/eys )?
wij hopen dat u allemaal van een zonnige vakantie met veel mooie natuurervaringen mag
genieten?
de redactie weer graag kopij voor de volgende editie van u ontvangt?
de sluitingsdatum voor inleveren van kopij voor Koeriertje nr. 38 01 december 2022 is?
wij u veel leesplezier met dit Koeriertje wensen?

2. Oproep aan landelijke IVN-leden.
In het kader van de privacywetgeving is uw e-mailadres niet bekend bij het landelijke IVN.
Het landelijke IVN stuurt met regelmaat informatie naar haar leden via e-mail, die niet op
papier beschikbaar is.
Mocht u deze informatie via e-mail van het landelijke IVN willen ontvangen, dan kunt u mij
dit via secretariaat@ivneys.nl laten weten. Na uw bericht zal ik uw e-mailadres doorgeven.
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3. Adoptie poel door jeugdgroep en Slootjesdagen 2022.
In een eerdere editie vertelden we u over het plan om de poel bij
het Froweinbos te ‘adopteren’. Na veel uitstel werd op 11 juni dan
toch echt de overeenkomst gesloten tussen het Limburgs
Landschap en IVN, afdeling Eys.
Gijs Ketelaars van het Limburgs Landschap had een partytent
opgezet en gezorgd voor appelsap van eigen boomgaard. Bram
Jacobs had een mooie groep kinderen met hun ouders bij elkaar verzameld.

De voorzitter en secretaris van IVN, afdeling Eys en Gijs Ketelaars van het Limburgs
Landschap tekenden de overeenkomst waarna de kinderen
meteen in de poel gingen kijken. We vierden namelijk ook
tegelijk de Nationale Slootjesdag. Net zoals vorig jaar
werden er weer heel wat salamanders gevonden. Superleuk!
De jeugdgroep zal regelmatig onderzoek en onderhoud gaan
doen bij de poel. De eerstvolgende bijeenkomst is in oktober
van dit jaar.
Hierna trok de groep richting vijver van kasteel Goedenraad. Daar werden allerlei waterdieren
gevonden. Heel bijzonder waren de waterschorpioenen, die hadden we daar nog niet eerder
gezien. En heel fijn was het ook om heel veel minipadjes te ontdekken in het gras. De strijd
om de paddentunnels is niet voor niets!

Een fijne morgen, die ook meteen drie nieuwe jeugdleden heeft opgeleverd. Na de
coronaperiode was de groep behoorlijk uitgedund, dus we zijn hier heel blij mee.
Een door Lisette Langens gemaakte fotoreportage is te zien op onze website:
www.ivneys.nl/index.php/fotogalerij/evenementen/event/slootjesdag
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4. Bijzondere waarneming op 23-06-2022 in het Vijlenerbos nabij
Holset.

grote weerschijnvlinder

5. Onze penningmeester aan het woord ………….
De afgelopen twee jaren hebben we weinig activiteiten kunnen ontplooien en dat is terug te
zien in de financiële huishouding: zowel in 2020 als in 2021 waren er flinke overschotten.
Maar, hoewel je als penningmeester niet ontevreden mag zijn met overschotten, is dat niet ons
doel, we zijn geen spaarclub maar een vereniging waarin we samen willen genieten van al het
mooie in de natuur.
Als bestuur hadden we in deze coronaperiode ook last van de beperkte contacten met onze
leden en we zochten naar mogelijkheden om wat extra’s te doen; de gedachten gingen daarbij
vooral uit naar natuurbeleving voor leden die vanwege hun leeftijd minder gemakkelijk aan
activiteiten of lezingen kunnen deelnemen.
Zo ontstond het idee voor een busreis naar de Kasteeltuinen in Arcen, gemakkelijk bereikbaar
en toegankelijk en in relatie tot (gecultiveerde) natuur. En de kosten zouden voor leden geen
drempel mogen vormen.
Toen na een eerste inventarisatie bleek dat er voldoende belangstelling bestond konden we
(vooral Constance) aan de slag met de organisatie.
Op 17 mei 2022 vond de reis plaats; naar ik heb begrepen was het een geslaagde dag.
En nu, hoe kan het dat we deze reis voor zo’n geringe eigen bijdrage mogelijk konden maken?
Een groot aandeel is te danken aan de jaarlijkse Rabo Club Support; de bijdrage die we vorig
jaar uit deze actie verkregen, en hopelijk ook dit jaar weer zullen ontvangen, hebben we
meteen opzij gezet voor deze activiteit.
Daarbij komt dat de gemeente Gulpen-Witten aan alle verenigingen over de jaren 2021 en
2022 een 20% hogere subsidie heeft toegekend om het coronaleed te compenseren Ook die
extra subsidie hebben we voor de busreis naar Arcen gereserveerd.
En met deze twee extra inkomsten zullen de kosten grotendeels gedekt zijn en hebben de
overschotten van de coronajaren een mooie bestemming gekregen.
Deelnemers aan deze busreis gaven aan dat dit voor herhaling vatbaar is. U zult begrijpen dat
we niet ieder jaar zoveel geld over hebben en dat dit, bij herhaling, tot een hogere eigen
bijdrage zal leiden.
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Tot slot, in september vindt weer de jaarlijkse Rabo Club Support plaats, onze leden die bij
Rabo bankieren zullen we hierover weer tijdig informeren. Een mooie opbrengst biedt
mogelijkheden voor leuke extra’s; ik reken weer op een enthousiaste deelname.

6. Een geslaagde dag naar Arcen.
Door : Lisette Langens.
Het wordt een beetje saai, maar ook deze bijdrage aan het ENK zou kunnen beginnen met de
zin: ‘Na twee jaren van Corona …’
En ja, eindelijk, het kon weer. We konden weer wat organiseren, omdat de restricties ten
aanzien van de coronapandemie voorbij waren. In die twee jaren was onze kas ruim gespekt
door o.a. extra subsidies van de gemeente Gulpen-Wittem en door mooie bijdragen van de
Rabo Club Support. Daartegenover waren er maar weinig uitgaven, juist vanwege die
restricties.
Het bestuur wilde daarom eens extra uitpakken en een leuke excursie organiseren voor alle
leden en hun introducés. Er werd gekozen voor de mooie Kasteeltuinen van Arcen.
Dat bleek een goede keuze, want er hadden zich maar liefst 42 mensen aangemeld.
Op dinsdag 17 mei jl. om 8.15 uur stond men op het Kermisplein te wachten op het
vertreksein. Het weer was fantastisch, dus dat was alvast meegenomen. Zodra iedereen
aanwezig was en de koppen waren geteld vertrok de touringcar van de firma Slangen richting
Arcen en werden we anderhalf uur later keurig afgeleverd op het parkeerterrein van de
Kasteeltuinen.
We werden naar een van de historische gebouwen geleid waar we werden verwelkomd met
thee of koffie en een lekker stuk vlaai. Daarna zou de groep zich opsplitsen in drie groepen:
twee groepen die door een gids zouden worden rondgeleid en een groep van mensen die op
eigen houtje het park zouden gaan verkennen. Helaas kwam er een kink in de kabel, omdat
één gids verstek liet gaan.
Zodoende vertrok er dus één gids met een nogal grote groep geïnteresseerden.

Deze meneer deed zijn uiterste best om ons wat te
vertellen over de historie van de tuin en van de gebouwen
en we zagen o.a. de prachtige rozentuin en de oude
berceau (dichtgegroeide bomenboog, geschikt als
‘verliefdenlaantje’). Dit werkte als smaakmaker om in de
middag nog eens terug te gaan naar speciale plekken.

Om 13.00 uur werden we voorzien van een lekkere lunch met soep en diverse belegde
broodjes. Uiteraard was er hierbij ruim gelegenheid om elkaar weer te ontmoeten en eens
goed bij te praten over alle wel en wee van de afgelopen jaren. Aan de geanimeerde geluiden
die door de zaal zoemden, kon je duidelijk opmaken dat er veel plezier aan werd beleefd.
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Na de lunch kreeg iedereen de gelegenheid om zelfstandig niet alleen de tuinen, maar ook het
kasteel te verkennen. Omdat het park ontzettend uitgebreid is, kon je daar wel uren rondlopen,
maar ook de terrassen van de horecagelegenheden waren erg aantrekkelijk en er werd dan ook
ruim gebruik van gemaakt.

Om 16.00 uur stipt vertrok de bus met alle inzittenden weer naar Eys en rond half zes waren
we weer ‘thuis’.
We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde excursie. En dat smaakt naar meer … Het
bestuur gaat er over nadenken.
Van deze dag is door Mark Wijnmaalen een fotoreportage gemaakt en dat is te zien op onze
website: www.ivneys.nl/index.php/fotogalerij/evenementen/event/KasteeltuinenArcen of scan
deze QR-code:

7. Op weg naar nieuwe paddentunnels in Overeys.
Op 27 januari en 2 juni 2022 is in de gemeenteraad van Gulpen-Wittem het voorstel
‘Reconstructie Wittemerweg, Mesweg, Mr. dr. Froweinweg en Pendile Eys’, aangenomen.
Onderdeel daarvan is de vervanging én uitbreiding van de paddentunnels incl.
geleidingssysteem in de Mr. dr. Froweinweg in Overeys.
Het plan is om 9 tunnels voor padden en andere amfibieën aan te leggen tussen de bocht in
Overeys en Putsweg/Vogelzang. Ook de das en andere kleine zoogdieren kunnen hier
gebruik van maken.
IVN, afdeling Eys is vanaf het begin bij het project ‘Reconstructie Mr. dr. Froweinweg’
betrokken geweest en wij hebben ons sterk gemaakt voor goede en duurzame voorzieningen
voor de paddentrek die hier jaarlijks plaatsvindt. Waarom we dit doen geeft onderstaand
artikel weer . Tevens wordt kort ingegaan op de nieuwe voorzieningen en de stand van
zaken tot dusver.
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7.1.

Paddentrek.

Het leefgebied van de paddenpopulatie m.n. de Bufo bufo (gewone pad) bestaat o.a. uit een
winterbiotoop en voortplantingsbiotoop.
In Overeys is het winterbiotoop het talud van het miljoenenlijntje. De padden trekken in het
voorjaar massaal richting voortplantingsbiotoop, de vijver bij kasteel Goedenraad, paren daar
en zetten de eitjes af. Sommige padden trekken dan weer direct terug, anderen verspreiden
zich over het Landgoed, Froweinbos en verder en trekken in het najaar weer terug naar het
winterbiotoop.
Dit gebeurt voornamelijk tussen de bocht in Overeys en Putsweg/Vogelzang. Er is dus een
voorjaars- én najaarstrek. Dit laat onderstaand figuur zien.

7.2.

De huidige problemen.

We kennen momenteel een aantal problemen met de paddentrek.
A: Doorsnijding leefgebied.

De Mr. dr. Froweinweg doorsnijdt het leefgebied van amfibieën en das. Op zich hoeft een weg
geen barrière te zijn maar door de vele auto’s is deze weg dit wel er vallen vele dode
padden/amfibieën, vooral bij de voorjaarstrek.
Zoals de meeste lezers van het ENK weten kent het IVN een lange geschiedenis wat betreft
de paddentrek in Overeys. Doordat er vele padden de dood vonden door het toenemende
autoverkeer, is het IVN in de jaren ‘70 al gestart met het overzetten van de padden. Eerst met
de emmertjes en in 1994/2000 zijn, mede op initiatief van het IVN, een 4 tal paddentunnels en
een dassentunnel incl. geleidingswand aangelegd. Dit om er voor te zorgen dat de padden
veilig aan de overkant belandden en de populatie kan blijven bestaan.
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.
B: Huidige paddensysteem is einde levensduur en is te kort.

Het huidige systeem heeft, in principe, prima gefunctioneerd, maar begint nu aan alle kanten
te piepen en te kraken. Momenteel zet het IVN nog steeds padden over op de Mr. dr. Froweinweg omdat de faunavoorzieningen niet meer optimaal functioneren en de padden ook over een
grotere lengte dan daar waar de tunnels liggen, de weg oversteken. De huidige tunnels liggen
niet op het gehele migratiegebied. Ook is het belangrijk om goed onderhoud te plegen zodat
het systeem langer goed blijft werken. Maar na 27 jaar zijn de faunavoorzieningen nu echt
versleten, ze zijn “op” en zijn dus aan vervanging én noodzakelijke uitbreiding toe.

C: Capaciteitsleeftijdsprobleem.
Kapotte en
geleidingswand
en tunnel.

dode pad

C: Capaciteits- en leeftijdsprobleem.

Sinds een aantal jaren zet het IVN, vanwege het bovengenoemde probleem, weer padden
over. Er is een zgn. “Paddenbrigade” in het leven geroepen: een groep vrijwilligers die bij
goed paddenweer, 6-8 oC én liefst regen, de weg controleert op overstekende padden en
andere amfibieën en deze veilig aan de overkant zet. Dit is weliswaar een enthousiaste en
fanatieke groep, doch slechts een handjevol overzetters. Daarnaast zijn de meeste ook niet
meer zo piepjong meer en de vraag is hoe lang het IVN dit nog kan volhouden.

Paddenbrigade

Geredde padden
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D: verkeersveiligheidsprobleem.

Automobilisten zijn vaak afgeleid door de IVN-paddenbrigade die met zaklantarens langs de
weg loopt. Ook de IVN-ers zelf moeten goed oppassen, het is gevaarlijk, er wordt hard
gereden. Dit zorgt voor onveilige situaties.

3: Doel van IVN, afdeling Eys.

Geredde
Het doel dat wij als IVN nastreven is meervoudig:
padden
Ten eerste, het herstel van de verbinding van het leefgebied, van zowel de amfibieënpopulatie
als dat van de dassenpopulatie, die ook aan weerszijde van de Mr. dr. Froweinweg het
leefgebied heeft.
Daarnaast willen we zelfstandig functionerende populatie(s), zodat ze niet meer afhankelijk
zijn van menselijk ingrijpen, van menselijke hulp.
Het derde doel is het behoud van de aanwezige faunapopulatie(s), waardoor ook behoud van
de biodiversiteit van het gebied wordt nagestreefd. Bovendien, gaat het hier om wettelijk
beschermde diersoorten, volgens de wet Natuurbescherming.
Dit houdt in dat er een zorgplicht is, ook voor de gemeente, om onnodig lijden te vermijden
en het voorkomen van slachtoffers. Daarom hebben wij als IVN bij de gemeente
aangedrongen op een goede en duurzame faunavoorziening.
Omdat al jaren sprake was van een opknapbeurt van de Mr. dr. Froweinweg heeft het IVN bij
de gemeente in 2017 en 2018 aangedrongen op een onafhankelijk onderzoek naar nut en
noodzaak van de paddentunnels in Overeys. Dit om goed voorbereid te zijn als aan de Mr. dr.
Froweinweg daadwerkelijk wordt gewerkt.
Door het IKL is een rapport opgesteld. Dit rapport geeft weer dat er
tussen bocht Overeys en Putsweg/Vogelzang 9 tunnels noodzakelijk
zijn om de aldaar voorkomende amfibieën en dassenpopulatie te
behouden. Het IKL-advies heeft op aandringen van het IVN dan ook als
input gediend voor het gemeentelijke project ‘Reconstructie Mr. dr.
Froweinweg’. Vanaf de start van dit project hebben wij ons aangemeld
als belanghebbende en is het IVN betrokken bij de uitwerking van de
plannen. Wij hebben input geleverd, ook samen met S.LL. Er zijn
veldbezoeken geweest en diverse overleggen gevoerd, met vrnl. de
projectleider en Plangroep Hegger maar ook met de betrokken
wethouder.

Veldbezoek

4: De nieuwe faunavoorzieningen, wat gaat er gebeuren.
Het IVN onderschrijft het advies van het IKL van 2019. Noodzakelijk
zijn 9 tunnels incl. geleidingswand. Dit systeem van tunnels incl.
geleidingswand heeft zich bewezen in Overeys, maar ook landelijk
gezien worden dergelijke voorzieningen vaak toegepast.
Het plan (op hoofdlijnen) is dat er 9 faunatunnels tussen bocht Overeys
en Putsweg/Vogelzang worden aangelegd. De afstand tussen de tunnels
varieert van ca. 70 tot ca.100 m, afhankelijk van de juiste plek om de
IKL-rapport.
tunnel in het talud te leggen. Het talud is op plaatsen erg steil en er is
minder plek omdat er ook een voetpad gepland is aan de weilandzijde van de Mr. dr.
Froweinweg. De doorgang van de gekozen tunnels zijn iets groter dan de huidige tunnels
waardoor ook de das hier gebruik van kan maken evenals andere kleine marterachtigen en
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zoogdieren zoals egels en muizen. Het geleidingssysteem/de afrastering wordt aan beide
zijden van de weg geplaats over een lengte van ca. 750 m van bocht tot Vogelzang. Deze
bestaat uit een combinatie van een dassenraster en een zwarte kunststof plaat om das en pad
tegen te houden en te geleiden naar de tunnels.
Bij de landbouwingangen worden dassenroosters geplaatst die ervoor zorgen dat er geen
dieren op de weg terecht komen.

Avco

Aco Pro Faunatunnel

Geleidingssysteem/afrastering

Dassenrooster

In de bocht in Overeys komt een opvanggoot. Buiten het trekseizoen van de amfibieën is het
mogelijk het rooster af te dekken met een plaat. Hiermee wordt het rooster makkelijker
begaanbaar. We zijn erg blij dat dit gelukt is, omdat daar nu geen voorziening is en juist in de
bocht veel padden oversteken. Tevens dient deze goot als wateropvang.
De weg wordt voorzien van een regelbare verlichting. Deze kan uitgezet worden als dat voor
de paddentrek nodig is.

Opvanggoot

Opvangelement met afdekplaat

5: Stand van zaken.
Op 2 juni is de aangepaste begroting voor het totale project Reconstructie Wittemerweg,
Mesweg, Mr. dr. Froweinweg en Pendile Eys door de Gemeenteraad van Gulpen-Wittem,
aangenomen. Doordat de kosten van materialen gestegen zijn vanwege o.a.de oorlog in de
Oekraïne, was het noodzakelijk het budget te verhogen. De gemeente heeft dan ook besloten
het project in zijn geheel uit te voeren en geen versoberingsmaatregelen te treffen.
Nu de goedkeuring van de gemeenteraad er is kan het project verder tot uitvoering worden
gebracht. De aannemer wordt Wegenbouw Kurvers uit Heerlen. Dit bedrijf gaat aan de slag
met de verdere detaillering, planning en uitvoering van het project. Het IVN zal hierbij
betrokken zijn. Met name is de planning nog wel spannend omdat de paddentrekperiode nogal
grillig kan zijn. Bij zacht weer kan deze al in januari plaatsvinden maar soms ook pas laat in
maart. Aandachtspunten zijn verder de detailuitvoering en de afspraken m.b.t. B&O.
Tot nu toe is het overleg met de projectleider van de gemeente naar tevredenheid verlopen.
Wij hebben er dan ook alle vertrouwen in dat we deze samenwerking voor de fase die nu is
aangebroken kunnen voortzetten.
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Hopelijk kunnen de padden, dassen en andere soorten straks dan weer, dankzij nieuwe en
goed werkende faunavoorzieningen, zelfstandig de Mr. dr. Froweinweg passeren en de
populaties behouden blijven.

Marian Neven
Contactpersoon IVN,afdeling Eys in zake paddentunnels

8. VWG nieuws 2022.
Het broedseizoen zit er grotendeels weer op. De vogelwerkgroep heeft net als in voorgaande
jaren in drie verschillende gebieden nestkastcontroles gedaan, het Eyserbos,
het Waterwingebied en het Froweinbos. Er werd negen keer gecontroleerd van half april t/m
half juni
Het was een bijzonder goed broedseizoen. Er waren veel insecten en dat was gunstig om de
hongerige bekjes te voeren. Dat resulteerde in minder dode jongen dan de afgelopen vier
jaren. De grote aantallen dode jongen waren toen vooral te betreuren in het Froweinbos.
Dat er dit jaar meer insecten vliegen is waarschijnlijk het gevolg van het natte 2021. Goede
sappige waardplanten zorgden voor een goede voortplanting van de insecten.
In het Froweinbos broedde voor het derde jaar op rij een koppel raven. Er zijn drie jongen
succesvol uitgevlogen. Ook enkele weken na het uitvliegen hebben we de groep van twee
ouders en drie jongen nog samen gezien.
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Er zijn vogels die er een bonte boel van maken in de nestkast. Het blijkt dat mezen dit wel
vaker doen. Belagers die de jongen willen roven schrikken van de felle kleur en vertrekken.
Tenminste, dat denkt men. Of het echt zo is of niet, het ziet er in ieder geval leuk uit.

De vogelwerkgroep werd dit jaar uitgebreid met 4 nieuwe leden, daar zijn we heel blij mee.
Tijdens de Nationale Vogelweek gingen dit jaar drie gasten mee. Die waren zo enthousiast dat
ze de week erna in een van de andere gebieden wilden meelopen. Een gast ging zelfs nog
vaker mee.
Het broedseizoen werd afgesloten met een gezellig samen zijn met koffie/thee en vlaai in
onze tuin. Een mooie gelegenheid om bij te praten over alles wat we het afgelopen seizoen
hadden gezien.
Andrea Senden-Vanhommerig
coördinator VWG

9. Vervolg van het maaibeleid van de wegbermen.
Weten jullie nog dat ik jullie in het voorjaar van 2021 opgeroepen had om mooie waardevolle
bermen aan mij door te geven? Daarna heeft er een gesprek plaats gevonden tussen Christiaan
Puts (hoofd groenvoorziening van de gemeente Gulpen-Wittem), wethouder Last, Alberdina
Calsbeek van IVN Heuvelland en Andrea Senden van IVN, afdeling Eys.
In juni van dit jaar wordt het maaien van de wegbermen opnieuw voor vijf jaar aanbesteed.
Christiaan wil daarbij rekening houden met waardevolle bloemrijke bermen.
Bij de bespreking kregen de beide IVN afdelingen de opdracht om voor die tijd de bloemrijke
bermen in onze gemeente te inventariseren op soorten en daarbij de aantallen te schatten.
Nu is het zo dat onze gemeente een grote oppervlakte heeft. Het was onmogelijk om alle
bermen te inventariseren. Daarom hebben we in eerste instantie de keuze gemaakt om een
aantal bermen van wandelwegen te inventariseren. Samen met plantenwerkgroep Natura van
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IVN Heuvelland is er een enorme klus geklaard. We konden pas beginnen in het voorjaar toen
de planten zichtbaar werden. Moeilijke op elkaar lijkende planten kunnen we zelfs pas met
zekerheid benoemen als ze bloeien. De laatste week van mei werd er gemaaid, nog voordat
veel bloemen in bloei kwamen. Het was een race tegen de klok.
Ik heb zelf de bermen van zes wegen geïnventariseerd. Tevens had ik de taak op me genomen
om alle lijstjes te verzamelen, in Excel lijsten over te typen en te voorzien van Latijns namen.
Het was een gigantische klus.
Op 15 juni zijn de lijsten verstuurd naar Christiaan Puts. Een
stukje uit zijn reactie:
Komende periode gaan we aan de slag om ons maaibeheer
opnieuw aan te besteden met zorg voor ecologie. We gaan ook
gebruik maken van de NDFF-kaarten om aannemers bedacht te
maken op zeldzame soorten en hiermee uiting te geven aan
onze zorgplicht.
Dat klinkt veelbelovend. We (alle mensen die bij de inventarisatie geholpen hebben) hebben
een voldaan gevoel. We hebben het gevoel dat er naar ons geluisterd wordt.
De komende periode zullen de lijsten nog aangevuld worden met zomerbloeiers, waardoor de
lijsten compleet worden.
Als volgende stap wordt er een nieuwe afspraak gemaakt tussen Christiaan Puts, de nieuwe
wethouder Piet Franssen, Alberdina Calsbeek en Andrea Senden om vervolgstappen te
bespreken.
Andrea Senden-Vanhommerig

Impressies uit de Kasteeltuinen Arcen
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10. Toekomst van IVN, afdeling Eys vervolg.
Op 7 maart jl. is er weer een bijeenkomst geweest tussen bestuursleden van de twee
afdelingen, Eys en Heuvelland.
Er is afgesproken om de websites van de afdelingen bij elkaar te gaan brengen, waarbij ieders
eigen gedeelte zichtbaar blijft. Lisette Langens is hiermee al aan de slag gegaan. Binnenkort
komt de landelijke IVN vereniging met een nieuwe website voor alle afdelingen en dat is een
goed moment om dit project uit te werken.
Verder houden we elkaar op de hoogte van belangrijke afdelingsactiviteiten.
Bestuurlijk zijn er nog geen verdere stappen ondernomen, dit had ook te maken met
gezondheidsproblemen van enkele bestuursleden. Na de zomervakantie pakken we de draad
weer op.

“ de kneusjes kunnen weer …..…….…..……………….. lachen! ”

11. Jaarvergadering.
Jarenlang hebben we onze jaarvergadering in de maand maart gehouden, vanwege corona
hebben we dit ritme moeten doorbreken en hebben we vorig jaar in september de vergadering
van 2021 gehouden.
Als er geen nieuwe besmettingsgolf aankomt zal de jaarvergadering van 2022 op
maandag 29 augustus gehouden worden. Noteer deze datum alvast in uw agenda.

Daslook

Eenbes
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12. Berichten van de wandelwerkgroep.
-

-

-

-

-

Onze afgelaste Nieuwjaarswandeling werd een voorjaarswandeling. Op 20 maart
maakten we met een gezellige groep van ca. 15 personen een mooie tocht rond
Noorbeek. Onderweg werden we hartelijk ontvangen op Hoeve de Peul door
bewoonster Nieke de Warrimont. Gerard en Lisette deelden koffie (geen glühwein
deze keer, Fred en Greetje mochten deze keer meewandelen) en de bekende wafels uit.
Heel fijn om dit na zo’n lange tijd weer te mogen doen.
Even werd het nog spannend
toen Andrea haar enkel
verstuikte, maar gelukkig kon
ze verder en heeft ze er geen
blijvende schade van
opgelopen.
Diverse wandelaars vroegen
naar een vervolg en daarom
werd er op 29 mei een
dagwandeling richting
Baneheide gepland. Helaas was
hiervoor maar weinig
belangstelling, de
weersvooruitzichten waren slecht en er was veel te doen dat weekend. Maar evengoed
werd de inzet van de gidsen gewaardeerd.
Binnenkort gaan we kijken welke wandelingen we in het najaar kunnen gaan
aanbieden. Noteer in elk geval de datum van 11 september. Dan organiseert afdeling
Vijlen-Vaals de regionale Sterwandeling vanaf de Boudewijntoren op het
Drielandenpunt.
Lisette Langens heeft aangeboden om de wandelwerkgroep te komen versterken. Zeer
welkom!

“ Nieuwjaarswandeling 12-01-2020 “
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13. Uit het archief van Wiel Wenders.
Enige tijd geleden schreven we in dit blad over de onverwachte ontmoeting van Wiel
Wenders met zijn vroegere buurmeisje Maria Broers, die meedeed aan een
wegkruisenwandeling. Hij had eens gehoord, dat zij haar eerste communie gedaan had in een
jurkje, dat gemaakt was van parachutestof uit de oorlog.
Wiel bracht ons een uitgebreide tekst van de hand van Joos Beckers, waarin het verhaal achter
de parachute verteld wordt. Het hele stuk is wat lang voor deze ENK, vandaar dat we er een
ingekorte versie van gemaakt hebben:
De man die met de parachute naar beneden kwam was de Britse Steve Stephan. Hij was met
zes kameraden op 23 april 1944 op weg naar Duitsland om bommen af te werpen toen het
toestel werd neergeschoten. Twee bemanningsleden sneuvelden aan de rand van het
Wagelerbos, dicht bij het monument dat later voor hen is opgericht. Stephan werd
opgevangen door de vader van Maria, maar hij moest vanwege zijn verwondingen
overgedragen worden aan de bezetter. Gelukkig overleefde hij de oorlog en emigreerde later
naar Australië.
Zijn parachute wordt begraven uit angst voor ontdekking door de bezetter, maar na de oorlog
weer opgegraven en op zolder gelegd. Van de touwen maakt men waslijnen en springtouwen.
Van de stof wordt voor het oudere zusje van Maria in 1949 een prachtig communiejurkje
gemaakt door buurvrouw Troutje Wouters-Coelen. Maria is eerst helemaal niet blij dat zij een
jaar later datzelfde jurkje ‘moet’ dragen, het was van stof van de zolder en al gedragen. Later
beseft zij pas hoe bijzonder het jurkje is, als zij in 2009 spreekt met Tom Wingham, een
bemanningslid uit hetzelfde toestel. Hij komt jaarlijks naar de oorlogsherdenkingen en is
ontroerd als hij het fotootje krijgt van het meisje met het prachtige jurkje, gemaakt van de
parachute van zijn kameraad.
Uiteindelijk is Maria in de wolken met de jurk, die letterlijk uit de hemel is gevallen. Dat er
uit zoveel ellende toch wat moois is voortgekomen.
N.B. Veel van de historie van de vliegtuigcrashes in deze regio is uitgezocht door de heren
Leo Peerboom en Leo Pierey. Zij zochten ook contact met overlevenden van de crashes. De
volledige tekst is bij Wiel Wenders in te zien.
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