Activiteiten
Okt-nov-dec 2003
Datum
Tijd Activiteit
Zo 12 okt 09.00 Paddestoelwandeling
Vertrek vanaf het IVN gebouw met auto’s.
Coördinator: Jan Jacobs. Tel 077-3077792
Za 18 okt 08.45 Werkgroep natuuronderhoud,
Natuurwerkdag Kwistbeekdal
Vertrek vanaf het IVN gebouw .
Coördinator: Jan Jacobs. Tel 077-3077792
Za 1 nov 08.45 Werkgroep natuuronderhoud,
Natuurwerkdag Kwistbeekdal
Vertrek vanaf het IVN gebouw .
Coördinator: Jan Jacobs. Tel 077-3077792
Do 20 nov 20.00 Dialezing “Pelgrimstocht Santiago da
Compostella”. IVN gebouw
Coördinator: Peter Maessen. Tel 077-4653761.
Zo 14 dec 09.00 Vogelwerkgroep: Vogeltelling.
tot
Deelname na opgave.
12.00 Coördinator: Peter Maessen. Tel 077-4653761.
Zo 28 dec 09.00 Erwtensoep Winterwandeling.
Vertrek vanaf het IVN gebouw met auto’s.
Gids /coördinator: Peter Maessen. Tel 0774653761
Do 8 jan 20.00 Nieuwjaarstreffen. IVN gebouw
2004 Coördinator: Math Ghielen. Tel 077-3074939

Het IVN gebouw kunt u vinden op Kloosterstraat 12 te Helden
Route: Bij de rotonde bij hotel Antiek richting Kessel.
Na ongeveer 200 meter bij de bocht links af, schuin de Kloosterstraat in.
Het tweede gebouw aan de rechter kant is het IVN gebouw.
Parkeer plaatsen ruim aanwezig.
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VOORZITTER ONDERSCHEIDEN

In dit voorwoord een proficiat voor onze voorzitter Math. Op
donderdag 26 augustus werd hij door de burgemeester van
Helden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Een onderscheiding, een erkenning van, en een beloning voor
het vele vrijwilligerswerk dat door de gehuldigde werd en
wordt verzet. Niet alleen binnen onze vereniging, maar ook
daar buiten zette en zet hij zich in voor positieve
ontwikkelingen in onze slaap- ontspan- en werkomgeving. Wij
hopen dat Math nog vele jaren zijn kwaliteiten aanwendt voor
onze vereniging, een vereniging die het echt helemaal moet
hebben van vrijwilligers.
Math, proficiat, het moge je goed gaan!

De redactie
Jan van Enckevort
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Lid in de orde van Oranje
Nassau
Ter gelegenheid van het zilveren
jubileum van IVN Helden op 28
augustus j.l. is onze voorzitter
Math Ghielen koninklijk onderscheiden.
Math werd benoemd tot Lid in de
Orde van Oranje Nassau.
Math werkt als clustermanager
Koningserf bij de Stichting
Daelzicht
(Huize
Savelberg
Koningslust).
Hij stond in 1978 als mede-oprichter aan de wieg van het IVN
Helden. Vanaf de oprichting is hij bestuurslid en vrijwilliger en in
1979 werd hij voorzitter van deze vereniging. Hij is contactpersoon
voor de gemeente, aanspreekpunt voor de milieucoöperatie,
milieudefensie, oprichter van werkgroepen en voortrekker projecten
met name landschapsonderhoud en beheer van natuurgebied,
stimulator binnen het IVN en in het bijzonder van de jeugdwerkgroep.
Hij is lid van de “HART groep Helden” die adviseert op het gebied
van het toerisme in Helden.
Hij is vanaf 1992 lid van de lokale politieke partij IH 82 en voor deze
partij actief als plaatsvervangend commissielid in de raadscommissie
leefbaarheid, partijadviseur raadscommissie ruimte en sport, lid
partijcommissie publiciteit en vrijwilliger.
Bij de St. Daelzicht is hij 25 jaar voorzitter van de Personeelsvereniging Daelzicht Noord en 15 jaar lid van de liturgie commissie
Huize Savelberg waarvan 10 jaar als coördinator en bovendien is hij
vanaf 2000 hoofd van de bedrijfshulpverlening Daelzicht Noord.
Kortom, Math Ghielen is een vrijwilliger pur sang. Hij is een van de
vele vrijwilligers in de gemeente Helden , die de bloeiende Heldense
samenleving dragen.

3

EEN VOLSLAGEN VERRASSING
M’n broer belde
me ongeveer 3
maanden
geleden op met
de vraag of ik op
28 augustus iets
te doen had. Hij
wilde
me
uitnodigen voor
een feestje dat
hij en zijn vrouw
te vieren hadden.
Nou ben ik altijd wel in voor een feestje en zeker als er iets bij
te eten is. Hij zou me om half acht afhalen. Ik moest wel in “
het pak “ zijn. Op mijn vraag wat hij dan te vieren had kreeg ik
geen antwoord. Nog even nadenkend over deze uitnodiging
ontging het me niet dat op deze datum het IVN 25 jaar geleden
werd opgericht. Doch in het bestuur hadden we afgesproken dit
jubileum pas in mei 2004 te vieren. In de weken die volgden
kreeg ik toch het vermoeden dat dat feestje van mijn broer toch
wel iets met het IVN te maken had. Maar zeker wist ik het niet.
Op de weekmarkt van 27 augustus trof ik mijn broer nog en
vroeg hem of ik ook werkelijk in het pak moest. “ Nou”, zei
hij, “ niet per se, als je je maar gewassen en geschoren hebt”.
Uiteindelijk dacht ik, Peter Maessen kennende, Peter zal deze
dag wel niet voorbij willen laten gaan zonder er enige aandacht
aan te besteden. Een gezellig avondje met het bestuur en een
aantal actieve leden, iets te drinken en wat borrelnootjes.
Op de bewuste dag verscheen m’n broer om half acht en toen
ik naar buiten liep kreeg ik mijn eerste verrassingsmoment. Op
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mijn oprit stond een schitterende sjees met daarvoor een
prachtig paard. Of ik maar even wilde plaatsnemen. Achter de
struiken stond Jan Jacobs foto’s te maken. Even wist ik niet
hoe te kijken. De koetsier zette koers richting Helden, maar
vertelde niet waar hij naar toe ging. Hij moest mij om 20.00
uur ergens afzetten. Verder was het best een aardige kerel. Ik
voelde me heel opgelaten. In Helden ging hij Palladio, Apollo,
Antiek en het gemeenschapshuis voorbij. Uiteindelijk draaiden
we de Kloosterstraat in.
Hier kreeg ik mijn tweede verrassingsmoment. Ter hoogte van
ons verenigingslokaal stonden vele auto’s en groepjes mensen.
Ik kon zien dat ze zeiden, “ Daar komt hij aan “. Aangekomen
bij ons gebouw , was de verrassing compleet. De parkeerplaats
stond vol met IVN-ers, fractie en bestuur van IH ’82, De
joekskapel van Savelberg, collega’s, vrienden en daartussen de
gemeentesecretaris, de wethouders en ook de burgemeester.
Zelfs de kastelein en zijn vrouw van mijn stamcafé waren er. Ik
wist echt niet meer hoe te kijken. Tegen de koetsier zei ik, “Rij
maar door, dit is niet voor mij”. Vervolgens schrok het paard
ergens van en reed tot mijn grote opluchting door. Intussen
kreeg ik even de gelegenheid om van de schrik te bekomen.
Toen ik zoveel mensen van
zowel het IVN als alle anderen
zag staan moest ik mijn idee van
een klein feestje wel laten varen
en bij het zien van de
burgemeester begon er me iets te
dagen. Het ging niet om het IVN
maar het ging schijnbaar om mij.
Binnen werd ik door Peter
Maessen welkom geheten en in
zijn toespraak haalde hij de
verdiensten aan die ik schijnbaar
voor de vereniging betekende.
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Hierna gaf hij burgemeester Kleingeld het woord die in een
lange, persoonlijke en toch geestige speech deze verdiensten
voor zowel het IVN alsook voor andere verenigingen en de
gemeenschap Helden memoreerde.
Tijdens deze toespraak hing hij zijn
ambtsketen om en besloot zijn toespraak
met de woorden dat deze verdiensten
voor hare majesteit Koningin Beatrix
aanleiding waren geweest mij een
Koninklijke Onderscheiding toe te
kennen en te benoemen als Lid in de
Orde van Oranje Nassau.
Beduusd en ook wel emotioneel sta je
daar dan. Volkomen onverwacht en
onvoorbereid deze eer te beurt vallen. In mijn dankwoord en
ook middels dit artikel wil ik deze onderscheiding echter graag
op dragen aan alle leden van het IVN waarmee ik al deze jaren
heb mogen samenwerken voor hun inzet, saamhorigheid
,betrokkenheid, samenwerking en bovenal vriendschap die het
voor mij mogelijk gemaakt hebben me in te zetten voor onze
doelstellingen. Vrijwilliger en actief zijn doe je immers nooit
alleen, altijd samen met anderen, samen ergens van genieten,
samen ergens voor knokken.
Speciaal een woord van dank aan het bestuur van ons aller IVN
en daarin in het bijzonder en heel speciaal aan Peter Maessen,
waarmee ik al zolang samenwerk mijn oprechte dank.
Graag wil ik alle mensen die me deze avond en ook in de
dagen daarna hebben gefeliciteerd danken voor hun oprechte,
warme en hartelijke gelukwensen. Ook dankjewel voor alle
kaarten, mailtjes, telefoontjes, handdrukken, bloemen en de
vele andere, vloeibare, blijken van waardering.
Getroffen heeft me de grote opkomst van leden van onze
vereniging en blij verrast door de aanwezigheid van ons oudste
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lid, Mevr. Joke Goesten,(77 jaar) die helemaal vanuit
Ammerzoden was afgereisd om er op deze avond bij te zijn.

Math wordt gefeliciteerd door ons oudste IVN lid Joke Goesten

Bijzonder blij was ik ook voor mijn vader en zijn vriendin die
beiden apetrots zijn met deze onderscheiding, dat zij erbij
waren. Dank je wel aan alle anderen, familie, vrienden,
collega’s, mensen van IH ’82, de burgemeester en de
wethouders, de afgevaardigde van het IVN-hoofdbestuur, de
joekskapel en alle anderen die ik nu vergeet te noemen die
aanwezig waren op deze voor mij en het IVN Helden zo
bijzondere avond.
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Na het officiële gedeelte volgde onder het genot van een
drankje en een nootje een gezellige geanimeerde en informele
voortzetting van deze avond.
Voor de perfecte verzorging van het horecagedeelte zorgden
deze avond Dorrie, de echtgenote van Peter Maessen, hun zoon
Ruud en dochter Lotte. Jullie alledrie, hartstikke bedankt voor
jullie hulp en spontane bijdrage aan het welslagen van deze
avond.

Math Ghielen
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JUBILEUMVIERING.

Op 28 augustus j.l. hebben we, voor mij volkomen onverwacht,
onze jubileumviering eigenlijk al ingezet met een bijzondere
bijeenkomst in ons IVN-gebouw. Elders in deze Kijk Op
kunnen jullie hierover meer lezen. In de vorige editie van ons
verenigingsblad hebben we al melding gemaakt dat we dit
jubileum in mei 2004 willen vieren. Op 8 september is de
jubileumwerkgroep bijeengeweest en is afgesproken dat we op
zaterdag 14 mei in principe onze jubileumreceptie houden
gevolgd door een feestavond. Hou dus deze dag/avond alvast
vrij. In de volgende Kijk Op kunnen jullie dan verder
kennismaken met het jubileumprogramma.
We kunnen overigens nog best wat vrijwilligers gebruiken in
de voorbereiding voor ons jubileum.

ONTWIKKELINGEN RONDOM ONS GEBOUW

Na de nodige druk en veelvuldig overleg met ambtenaren van
de gemeente lijkt het erop dat nog dit jaar ons
verenigingslokaal uitgebreid wordt met een nieuwe
bestuurskamer/documentatiecentrum.
Wat betreft ontwikkelingen rondom het streekcentrum is alleen
te melden dat er momenteel een bedrijfsplan gemaakt wordt dat
uitkomst moet bieden wat de financiële mogelijkheden voor dit
centrum zijn.
Over beide ontwikkelingen hoort u in de volgende Kijk Op
meer.
Math Ghielen
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NATUURPONTWIKKELINGSPROJECT
KWISTBEEKDAL
De Kwistbeek, de Everlosche Beek en de Grote Molenbeek
zijn de drie hoofdbeken die de waterafvoer in een groot deel
van Noord-Limburg regelen. Alle drie de beken ontspringen in
Helden en monden in de Maas uit. De Kwistbeek begon
oorspronkelijk tussen Panningen en Egchel en stroomt via
Helden, Maasbree, door de bebouwde kom van Baarlo richting
Maas en mondt iets ten noorden van het veer Baarlo/Steyl in de
Maas uit. De huidige Kwistbeek begint nabij de voormalige
rioolzuivering op Schrames in Helden.
Van de Gemeente Helden heeft het IVN ruim 3 ha. ruige en
drassige weidegrond in het Kwistbeekdal in beheer gekregen.
We willen dit gebied omvormen tot kruidenrijk grasland. Er zal
een kikkerpoel in gegraven worden en van de uitgegraven
grond wordt een kijkheuvel gemaakt vanwaar je de
ontwikkelingen in dit natte gebied goed kunt volgen. In de
rietkragen die dit weiland omzomen nestelen rietzangers en
vele andere soorten vogels.
Onze vereniging heeft voor de werkzaamheden subsidie
aangevraagd bij de provincie en middels het Groenplatvorm
ook bij de Gemeente Helden.
Beide subsidies zijn toegekend en de eerste werkzaamheden
zijn al gebeurd.
Onze natuuronderhoudsgroep heeft het hele gebied ontdaan
van allerlei afval zoals badkuipen, putringen en verrotte
afrasteringen.
Onze florawerkgroep heeft het gebied geïnventariseerd op
voorkomende planten en een gespecialiseerd bedrijf heeft dit
zeer natte gebied met speciaal materieel gemaaid en het
maaisel afgevoerd. Een geheel nieuwe afrastering is besteld.
Nadat de gemeente de aanlegvergunning heeft afgegeven wordt
de poel gegraven.
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De leden van de natuuronderhoudsgroep zullen gevraagd
worden de werkzaamheden mee te begeleiden en zonodig mee
te helpen. Er is nog veel werk aan de winkel. De oude
afrastering moet o.a. nog verwijderd worden. Vrijwilligers
kunnen contact opnemen met de voorzitter.
De 3 ha die het IVN in beheer heeft gekregen vormen een
geheel met de reeds 25 tot 30 ha natuurgebied in het
Kwistbeekdal die reeds in eigendom zijn van Staatsbosbeheer.
Het is een droom van het IVN uiteindelijk het hele
Kwistbeekdal op Heldens grondgebied om te vormen tot een
natuurgebied zoals het Vlakbroek in Koningslust. Voor het
zover is zal er echter nog heel wat (kwel)water door de
Kwistbeek gaan.
Het Heldense beekdal begint aan de Molenstraat in Helden en
loopt ongeveer parallel aan de Baarloseweg door tot bij de
visvijvers aan de Middenpeelweg.
Belangrijk element in dit gebied is het water. Waterbeheer zal
dan ook een van de grootste problemen zijn die in goed overleg
met het Waterschap, natuurbeheerders en agrarische gebruikers
geregeld zal moeten worden.
Ons gebied is te bereiken via de Baarloseweg. Volg deze weg
tot bij tuincentrum Teeuwen en neem de weg die dwars door
dit centrum loopt. Dit is een openbare weg. Volg deze weg tot
over de beek. Op de kruising links en direct na de schapenwei
kan men het weiland betreden. Op deze plek zal ook de poel
gegraven worden en komt de kijkheuvel.
We zullen jullie in de Kijk Op van de ontwikkelingen op de
hoogte houden.
De projectgroep Kwistbeekdal.
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DE FLORAWERKGROEP

De leden van deze werkgroep zijn de afgelopen
zomer bezig geweest een vijftal wegbermen in
geheel Helden te inventariseren. Dit ter
ondersteuning van het wegbermenproject van
het IVN en de gemeente Helden. Binnenkort
zullen de gegevens gebundeld en verwerkt
worden.
Daarnaast werd een inventarisatie van planten
uitgevoerd in het Kwistbeekdal.
In het winterseizoen zullen de leden zich verder bekwamen in
het leren omgaan met determinatiemethodes. Nieuwe leden zijn
van harte welkom.

Math. Ghielen a.i.
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VOOR DE JEUGD
Dit is waarschijnlijk de eerste Kijk Op die je krijgt. Je bent lid
geworden van het Jeugd-IVN en krijgt dan 4 keer een Kijk Op.
Was je al een jaar lid, dan ken je het boekje
natuurlijk al.
Het is ondertussen al oktober. De september
bijeenkomst hebben we al weer gehad.
Hopelijk vond je het fijn om er met een
groep kinderen op uit te trekken. We gaan dit
jaar weer van alles doen. In de
wintermaanden enkele keren binnen, maar
als het even kan gaan we naar buiten.
De natuur maakt zich klaar voor de winter.
Zaden en vruchten worden door mensen, dieren, wind en water
verspreid. Komen ze op een plekje waar ze goed kunnen
groeien dan komt daar weer een nieuw plantje. Veel zaden en
vruchten worden door dier en mens op gegeten of in een
“voorraadpotje gestopt”. Het eekhoorntje, de vlaamse gaai en
veel andere dieren verstoppen voedsel
op een plekje waar ze het in de winter
weer kunnen pakken. Andere dieren
vinden het hier in de winter maar niks.
Zij vertrekken of houden een
winterslaap…
Wij verheugen ons op een mooie herfst en op een echte winter
met sneeuw en ijs. Ga eerst nog maar een heleboel keren lekker
wandelen in het bos en ruik de herfst en geniet van de kleuren!
Het duurt nog even voordat de winter komt!

Jan van Enckevort
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Kijk Op: vogeltrek, de moeite waard om te volgen.
Als u dit artikel leest, is er een van de meest opzienbarende
fenomenen der natuur in volle gang; de najaarstrek van
miljoenen vogels.
Zij zetten na een hopelijk succesvol broedseizoen nu koers naar
de warmere oorden waar zij gedurende de winter verblijven.
Een fenomeen dat zeker niet zonder spektakel gebeurt.
En dat weten horden vogelaars in ons land ook. Zij verzamelen
zich dan ook nu tijdens hun vaak spaarzame vrije uurtjes op
strategisch goede punten in Nederland en turen letterlijk uren
achtereen op wat er komen
gaat.
In dit artikel wil ik u wijzen op
zulke punten in Noord Limburg
en tevens wat er te verwachten
is. Bedenk wel, garantie op
trekvogels zien kan ik u niet
geven en ook ik ben vaak van
een (letterlijk) koude kermis
thuis gekomen nadat ik vele uren tevergeefs heb gezocht voor
enige overtrekkende soorten.
De hieronder beschreven plekken bezoek ik zelf het meeste in
deze periode. U kunt echter op elke plek in Nederland
vogeltrek waarnemen, zelfs vanuit een kleine achtertuin van
een doorzonwoning of vanaf het balkon. U hoeft alleen maar
goed richting Noorden te kijken en wel flink hoog, vooral voor
stootvogels die op de thermiek zweven. Een verrekijker, beter
nog; een telescoop, is dan ook vaak onontbeerlijk om dit te
volgen.
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“De Schorf ”, Egchel.
In dit agrarische gebied net buiten Egchel is “the sky the limit”.
U kunt hier enkele kilometers ver naar het Noorden uitkijken,
hetgeen de belangrijkste voorwaarde is om landinwaarts
vogeltrek goed te volgen in het najaar.
Met name vanaf de Rootsdijk bij het
picknickbankje onder het rijtje grove
dennen heeft u een mooi punt voor handen.
Vanaf half augustus kunt u hier al uw
geluk beproeven op de dan trekkende
stootvogelsoorten
wespendief
en
boomvalk. Laatstgenoemde soort is in
augustus nog aanwezig met zijn
vliegvlugge jongen die nog gevoerd
worden (ook te zien in dit gebied!).
Later in september en vooral oktober
worden deze vervangen door sperwer,
buizerd, blauwe kiekendief en met veel
geluk de slechtvalk. Tevens zwerven er
dan grote groepen spreeuwen rond die
soms zelfs als een ‘plaag’ worden
beschouwd door de media. Verder in
oktober - november kunt u hier met goede
dagen tientallen
graspiepers,
witte
kwikstaarten, veldleeuweriken, vinken,
kepen en vele andere zangvogels binnen
een uur in kleine groepjes zien trekken. In de weilanden zitten
vanaf november vaker grote groepen kramsvogels en
koperwieken. Let ook op de groepen kieviten. Die blijven met
de vorstgrens op en neer schommelen en worden bovendien
soms vergezeld van goudplevieren.
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“Aan den Berg” (Nationaal Park “De Groote Peel”), OspelDijk.
“Aan den Berg” is een begrip bij met name de leden van
Vogelwerkgroep Nederweert. Zij staan dan ook in deze periode
vrijwel iedere dag op deze locatie, gewapend met kijker,
telescoop en het belangrijkste: klapstoel met thermoskan.
“Aan den Berg” is een hoger gelegen heideterreintje en ligt in
de Zuidoostelijke hoek van het Nationaal Park “De Groote
Peel”. Ook hier geniet u van een onbelemmerd zicht naar het
Noorden en tevens van het landschap van de “De Groote Peel”.
Naast de eerder
genoemde soorten
is er hier kans op
een
wel
erg
bijzondere vogel:
de kraanvogel.
Vanaf oktober tot
ongeveer
eind
november toe kunt
u met geluk en
vooral
veel
oostenwind
kraanvogels zien
overtrekken. Mogelijk landen ze zelfs tegen de avond op de
grotere vennen in “De Groote Peel”.
Het Nationaal Park is door de aanwezigheid van de
kraanvogels dan ook voor het grootste deel afgesloten tijdens
15 oktober tot 30 november om de rust voor deze vogels te
garanderen. Voor wandelingen kunt u het hele jaar door terecht
bij de gemarkeerde wandelroutes die vanuit het
Bezoekerscentrum “Mijl op Zeven” aan de Moostdijk bij
Ospel-Dijk starten.
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Ganzentrek
Verder is “De Groote Peel” de pleisterplaats van enkele
duizenden ganzen waaronder taigarietgans, toendrarietgans,
kolgans, en af en toe de brandgans.
Deze soorten zijn er al vanaf oktober, de piek van de hoogste
aantallen ligt echter rond
december - januari. Ze overnachten in “De Groote Peel” en
foerageren overdag in de agrarische omgeving.
Voor ganzen kijken kunt u het beste vanaf even voor
zonsopgang present staan bij de weiden en akkers tussen de
Buizerdweg en Vlosbergweg in, ten noordoosten van “De
Groote Peel”.
U vindt deze door over de N279 richting Asten te rijden en bij
eetcafé “De Buizerd” rechtsaf gaan.
Als u vroeg genoeg bent en veel geluk hebt ziet u de ganzen
vanuit “De Groote Peel” tegen de
opkomende zon aan komen
vliegen op weg naar de akkers en
weiden.
Ben verstandig, en houdt ten
allen tijden voldoende afstand
van de ganzen. Elke keer weer als
zij verjaagd worden, expres of
per ongeluk, verbranden zij
kostbare vetreserves die zij hard
nodig hebben tijdens de koude
winternachten. Blijf gewoon in
de auto zitten, u kunt dan vlakbij de groep in de wegberm
parkeren in zoverre dat mogelijk is (let op het verkeer!!!!!!).
De ganzen zijn niet schuw voor auto’s en u kunt ze dan ook
van hieruit comfortabel bekijken.
En daar is vaak geen telescoop of verrekijker voor nodig……
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Landgoed “De Hamert”, Arcen.
Ook in Landgoed “De Hamert”,
onderdeel van Nationaal Park
“De Maasduinen”, is de vogeltrek goed te volgen. Niet alleen
vanuit de landschappelijk hoger
gelegen terrasformaties binnen
het gebied, maar ook in het
nieuwe natuurontwikkelingsproject “Het Heereven” aan de
Twistedenerweg. Deze bereikt u
door de N271 voorbij Arcen af te
rijden en direct na Hotellerie “De
Hamert” te zijn gepasseerd de
eerste weg rechts af te slaan
(slechts 50 meter verderop!), bij
het pannenkoekhuisje “Jagersrust”. Dan nog zo’n 3 km
doorrijden, dan ligt het vanzelf aan uw linker hand.
Op dit afgegraven ven dat ontstaan is uit voormalig weiland is
al vanaf eind juni vogeltrek waar te nemen. Dan arriveren al de
eerste steltlopers van de noordelijke broedgebieden. Het gaat
met name om oeverloper, witgatje, bosruiter, groenpootruiter
en kleine plevier. Als u meer geluk heeft kunt u er zelfs zwarte
ruiter, kemphaan en goudplevier waarnemen.
In juli - augustus dit jaar zaten op deze plek zelfs de zwarte
ooievaar, het mysterieuzere neefje van de ‘gewone’ ooievaar.
Ook lepelaar, kleine en grote zilverreiger zijn hier
waargenomen. Daarnaast is hier in november tot februari het
ook vaak raak met honderden kolganzen en diverse
eendensoorten als wintertaling en slobeend.
Verder dient nog worden vermeld dat ook “De Hamert” bekend
staat om pleisterende kraanvogels. Opletten dus vanaf oktober!
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Tot slot

Als u nu nieuwsgierig bent geworden naar al dat moois der
natuur en u wilt het met eigen ogen zien dan raad ik u aan
contact op te nemen met de leden van onze Vogelwerkgroep(en). Zij kunnen u informeren en helpen bij het
waarnemen van trekvogels.
Houd er rekening mee dat trekvogels waarnemen heel wat
anders is dan een koolmees
bekijken op een pindanetje.
Vaak gaat het in aantallen en
verschillende soorten zo snel
aan toe, dat een goede herkenning aankomt op een
flinke dosis veldervaring en
alertheid. Geef echter niet op
en blijf het proberen. Ieder
trekseizoen weer kunt u de
opgedane ervaring van het vorige trekseizoen toepassen op het
nieuwe. Zo leert u steeds weer iets nieuws en kunt u er de
volgende keer er weer van genieten. En vergeet niet: een goede
gids is het halve werk, en dan bedoel ik niet een gebundeld
hoopje papier….
Ik wens u veel succes en plezier toe met het waarnemen van de
vogeltrek.

Joep Tomlow
MBO-student Natuur en Landschapsbeheer van AOC Limburg.
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Het IVN Helden heeft een eigen website. Hier kunt u veel
wetenswaardigheden over onze vereniging lezen zoals:
jaarprogramma, contributie, de verschillende werkgroepen,
bestuur en de laatste nieuwtjes. Ook vindt u informatie over
de natuurgebieden in en rondom onze gemeente en kunt u
vogelgeluiden horen. Leest u zelf, een bezoekje aan onze
(vernieuwde) website is de moeite waard.
http://home.wanadoo.nl//ivnhelden

Schrijvers die aan deze Kijk Op meewerkten:
Jan van Enckevort
Math Ghielen
Joep Tomlow
Sytske Venstra
Fotografie: Jan Jacobs
Kopiëren: Nelis Verhoeven

De volgende Kijk Op verschijnt 1 januari 2004. Kopij hiervoor
kunt u op diskette en/of papier vóór 1 december 2003 inleveren
bij Sytske Venstra. E-mailen mag ook. Svenstra@hetnet.nl

20

