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Het IVN (instituut voor natuur, educatie & duurzaamheid) is een landelijke
vereniging die in 1960 is opgericht. Het IVN laat je leren van de natuur en
verrijkt daarmee je leven. Het laat je nadenken over je gedrag en motiveert tot
milieubewust handelen, door middel van lezingen, excursies, wandelingen en
natuuronderhoud.
Het IVN bestaat uit een aantal plaatselijke afdelingen, die op hun eigen manier
deze doelstelling nastreven. IVN Helden is in 1978 opgericht.
Wilt u graag lid worden van het IVN Helden dan kunt u zich voor meer
informatie en aanmelding wenden tot de ledenadministratie:
Sytske Venstra. Hoekerstraat 9B, 5987 AN Egchel. Tel.077-3060791.
Of via een van de andere bestuursleden.
Abonnementen kunnen elk moment ingaan en worden automatisch voor de duur
van een jaar verlengd. Bij aanmeldingen na 1 september van het lopend jaar
worden de contributie en het abonnementsgeld gehalveerd.
Opzegging schriftelijk, tenminste twee maanden voor het einde van het jaar bij
de ledenadministratie.
Het lidmaatschap IVN lid:
Huisgenoot lid:
Een abonnement op de Natuurgids

€ 22,50 per jaar.
€ 14,00 per jaar
€ 16,00 per jaar.

Het mee doen aan onze wandelingen, excursies, dia- of thema avonden is voor
iedereen gratis. Wilt u toch iets geven dan kan dat op
Banknummer: NL54 RABO 0141 9269 61 van IVN Helden. O.v.v. gift.
“Kijk Op” is een uitgave van het IVN Helden. Dit blad verschijnt 3 keer per
jaar in een oplage van 135 exemplaren. Kopij kunt u inleveren op E-mail of op
papier bij de Redactie van de Kijk Op: rvtpadje@gmail.com
Rob van ’t Padje. Sch. v.d. Voorststraat 2, 5981 EJ Panningen
Datums “Kijk Op”
Aanleveren kopij:
Voor 1 maart
Voor 1 augustus
Voor 25 november

Verschijningsdatums:
begin april
begin september
voor kerstmis

ADRESSEN BESTUUR EN WERKGROEPEN
Voorzitter:
Math Ghielen, Schoutenring 14, 5981 DS Panningen
Tel: 077-3074939
06-10495465
Secretaris en PR:
Peter Maessen, Dorpstraat 89, 5993 AM Maasbree
Tel: 077-4653761
ivnmaessen@home.nl
Penningmeester, Redactie Kijk Op en Ledenadministratie:
Sytske Venstra, Hoekerstraat 9 B, 5987 AN Egchel
Tel: 077-3060791
svenstra@hetnet.nl
Bestuurslid:
Wim Maassen, Koetsiersweg 8, 5988 CN Helden
Tel. 077-4661770
06-10671276
Bestuurslid en Vogelwerkgroep:
Jan Stevens, St. Lambertusstraat 17, 5988 EE Helden
Tel. 077-3076232
06-57676520
Jeugdwerkgroep:
Mart Christiaens. Scharenweg 39, 5981 BV Panningen
Tel: 077-3073112
06-15320070
Activiteitenwerkgroep:
Vacature
Landschapsonderhoud werkgroep:
Henk van Loon. Past. Knippenbergstraat 14, 5988 CV Helden.
Tel: 077-3076874
Flora- en Dassenwerkgroep:
Toos Wilms. Zelen 38, 5981 PN Panningen.
Tel: 077-3075111
Webmasters:
Rob van ’t Padje. Sch. v.d. Voorststraat 2, 5981 EJ Panningen
Thijs Maessen. Past. Knippenbergstraat 48, 5988 CW Helden

IVN HELDEN

Het IVN gebouw. Kloosterstraat 12 te Helden
Route: Bij de rotonde bij hotel Antiek richting Kessel.
Na ong. 200 meter bij de bocht links af, schuin de Kloosterstraat in.
Het tweede gebouw aan de rechter kant is het IVN gebouw.
De ingang bevindt zich aan de rechter zijkant.
Parkeerplaatsen aanwezig.
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ACTIVITEITEN
SEP-OKT-NOV-DEC 2014

Datum
Zo 21 sep.

Zo 5 okt

Za 25 okt

Do 20 nov

Do 11 dec

Zo 28 dec

Activiteit
Excursiewandeling naar de Boshuizerbergen
Vertrek 09:00 uur vanaf het IVN gebouw Helden
Coördinator Mart Christiaens
Tel. 0615320070
Excursie paddenstoelen
Gids Gerard Dings
Vertrek 09:00 uur vanaf het IVN gebouw Helden
Coördinatoren Wim Maassen Tel. 077-4661770
en Math Ghielen Tel. 0610495465
Nacht voor de nacht
Vertrek 20:30 uur vanaf het IVN gebouw Helden
Coördinator Peter Maessen Tel. 077-4653761
Foto en dia avond
Films, foto’s en dia’s eigen leden
o.a. foto’s dagwandelingen van Peter Joosten
20:00 uur in het IVN gebouw Helden
Coördinatoren Wim Maassen Tel. 077-4661770
en Mart Christiaens Tel. 0615320070
Workshop winterkenmerken Bomen en Struiken.
20:00 uur in het IVN gebouw Helden
Coördinatoren Wim Maassen Tel. 077-4661770
en Math Ghielen Tel. 0610495465
Winterwandeling
Gidsen Peter Maessen en Wim Maassen
Vertrek 13:30 uur vanaf het IVN gebouw Helden
Coördinator Peter Maessen Tel. 077-4653761
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VOORWOORD
Beste lezeressen en lezers
Volop zomer! Genieten van wat de natuur ons biedt! Ook in dit septembernummer van de Kijk Op vooruit blikken op wat komen gaat. In de
voorbije weken trokken velen naar verre oorden om zich te verwonderen
over een andere natuur. Velen blijven dichtbij huis en verwonderen zich
niet minder voor wat de natuur hier in petto heeft. Steeds weer ontdekken.
Je verbazen over die mooie vlinder, die geweldig mooie bloem, of dat
kleine ijverige miertje………..
De natuur dwingt ons aller verwondering af.
IVN-ers hebben oog voor al dat moois. Dragen dat ook uit.
Spreek verwondering, verbazing, waardering uit en neem anderen mee!
Komende tijd dient de herfst zich aan!
Ruik de herfst! Proef de herfst! Zie de herfst! Hoor de herfst!
De redactie
Jan van Enckevort

Grote parasolzwam
Kijk Op, september 2014
Jaargang 33, nummer 1
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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 3 APRIL 2014
Aanwezig: Math. Ghielen, Sytske Venstra, Wim Maassen, Jan Stevens,
Jac Kerkhofs, Rob van ’t Padje, Math Lemmens, T. Gubbels, R. GubbelsNelissen, Peter Maessen (Grashoek), Bèr Aerts, W. Teeuwen, Dick Hoyer, Harrie Wilms, Trees Wilms, Ton Wijnhoven, Riet van de Heuvel, Frits
Smedts, Jos Joosten, Mart Cristiaens, Toos Wilms
Afgemeld: May Hendricks en echtgenoot, Mw. Hanssen-Verstappen, mw.
Grolleman, Peter Maessen (secretaris), Jos Hunnekens, Jos en Riky van
Hal.
1.
Welkomstwoord door de voorzitter:
Math heet de aanwezigen van harte welkom op deze 36e ledenvergadering. Hij vraagt de aanwezigen even stil te staan bij het overlijden van de
leden Jan List en Jo Lormans.
2.

Huldiging jubilarissen: mw. Hanssen-Verstappen en Dick Hoyer zijn 25 jaar lid:
Mw. Hanssen-Verstappen heeft zich voor de vergadering afgemeld. Dick
Hoyer wordt door Math in het zonnetje gezet vanwege zijn actieve lidmaatschap. Hij ontvangt het certificaat, een speld en een bos bloemen van
Math.
3.
Opening van de Algemene Ledenvergadering:
Math doet verslag over het afgelopen jaar. Math is ongeveer 35 jaar actief
als voorzitter. Het jaar is druk geweest. Er was een prettige samenwerking
met de gemeenteambtenaren Jan Vullings en Arno Linssen. De activiteiten gaven voldoening. Rob van ’t Padje heeft de Kijk Op voor een groot
deel op zich genomen. Het bestuur bestaat nu uit 5 personen.
4.
Vaststellen notulen jaarvergadering d.d. 4 april 2013:
Naar aanleiding van een vraag van Mart Cristiaens meldt het bestuur dat
de Kijk Op niet vervangen wordt door een nieuwsbrief in de mailbox. Die
nieuwsbrieven worden als extra verzonden. In juli komt wel een papieren
nieuwsbrief uit i.p.v. de Kijk Op.
De notulen worden vastgesteld.
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5.
Vaststellen jaarverslag 2013:
Het verslag wordt goedgekeurd.
6.
Vaststellen verslag Commissie van Onderzoek:
De commissie, bestaande uit Rob van ’t Padje en Jac Kerkhofs, adviseert
de penningmeester decharge te verlenen en haar te bedanken voor het
goede werk. De vergadering neemt het advies over.
7.
Vaststellen financieel jaarverslag 2013 en begroting 2014:
De vergadering krijgt uitleg over de financiële situatie van de vereniging.
In 2014 is er sprake van een tekort, dat wordt veroorzaakt doordat de vereniging minder subsidie ontvangt van de gemeente, zoals elke vereniging.
Het jaarverslag 2013 en de begroting 2014 worden vastgesteld.
7a. Vaststellen contributie 2015:
Het contributiebedrag moet binnen enkele jaren vast op 24 euro worden
gezet en er wordt 12 euro per lid afgedragen aan de landelijke vereniging.
Het betreft landelijke voorschriften. Voor onze vereniging zal de contributie in de toekomst ook iets omhoog gaan naar 24 euro per lid. Dit is een
verhoging van 1,5 euro. In de jaarvergadering van 2015 zullen we de contributieaanpassing op de agenda zetten en er besluiten over nemen. De
contributie over 2015 blijft op het huidige niveau gehandhaafd.
7b.
Verkiezing en benoeming Commissie van Onderzoek:
Toos Wilms wordt benoemd tot opvolger van Rob van ’t Padje. Jac Kerkhofs blijft nog één jaar lid.
8.
Verkiezing en benoeming bestuursleden:
Wim Maassen wordt door de aanwezigen herkozen.
9.
Plannen 2014/2015:
Het natuurleerpad wordt ingericht en er verschijnen nieuwe reclame- /
voorlichtingsfolders.
In september starten er een cursus Landschapsgids en in 2015 voor Natuurgids. De aanmelding wordt medio april opengesteld. Er wordt voor
gewaakt dat alle afdelingen gelijkwaardig aantal deelnemers kunnen afvaardigen.
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Verder zijn er nog andere cursussen die door diverse instanties worden
georganiseerd. Per cursus kan het aanmeldadres verschillen. Soms wordt
er voor het volgen van een cursus een tegenprestatie verwacht.
10.

Rondvraag:
 Dassenwerkgroep: De batterijen voor de geleende webcam
zijn erg duur. Toos neemt dit op met de gemeente en vraagt
om nieuwe camera’s.
 Jeugdwerkgroep: Graag mondelinge reclame maken voor
deelname aan de jeugdwerkgroep. Het IVN kan nog maar
bij enkele basisscholen werven.
 Dagwandeling zal ergens tussen Vaals, Vijlen en Sibbenaken zijn.
 De jeugd heeft een dagactiviteit naar Gaijapark
 Alle programma’s van de verenging samenvoegen in één
overzicht is handiger voor het betrekken van de jeugd bij de
activiteiten.

11. Sluiting:
Math sluit de vergadering en dankt de aanwezigen voor hun inbreng en
aanwezigheid.
Notulist: Toos Wilms
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SLAAT OOK BIJ HET IVN HELDEN DE VERGRIJZING TOE?
Het moet gezegd worden, de haarkleur van veel van onze leden heeft een
hoog grijs gehalte, al zit er hier en daar nog een kleine kleurnuance in. Ik
heb het dan vooral over de mannen. Bij de vrouwen is het vaak iets moeilijker te zeggen.
De aanhef lijkt misschien iets vrolijks te voorspellen, doch schijn bedriegt.
Ondanks dat we vele actieve leden hebben, zien we toch in de nabije toekomst hier en daar tekorten optreden. We krijgen signalen dat sommige
actieve leden het iets minder aan willen gaan doen. Niet omdat ze niet
meer willen of kunnen actief te zijn maar meestal door leeftijd, soms door
andere verplichtingen. ( participatie maatschappij ) Zo gaat Jan van Enckevort het volgend jaar stoppen bij onze jeugdwerkgroep, na hiervan meer
dan 30 jaar de trekker te zijn geweest. Wim wil het wat minder aan gaan
doen. Mart heeft ook thuis wat meer verplichtingen. Ga zo maar door.
Om enerzijds de druk bij al deze mensen en de andere actieve leden niet te
groot te maken en anderzijds verjonging, nieuw bloed en vooral nieuwe
ideeën te krijgen wil het bestuur een oproep doen aan alle leden om actief
deel te gaan nemen aan de voorbereidingen van onze IVN-activiteiten.
We kunnen mensen en ideeën gebruiken bij: de jeugdwerkgroep, de vogelwerkgroep, de florawerkgroep, de voorbereidingsgroep jaarprogramma
en dagwandeling, redactie Kijk Op, het bestuur enz.
Je hoeft niet altijd een natuurbolleboos te zijn om een bijdrage aan onze
activiteiten te kunnen leveren. Goede ideeën en iets te willen doen is ook
belangrijk.
Heb je interesse of wil je nog wat nadere uitleg, neem dan gerust contact
met me op of met een van de andere bestuursleden en samen komen we er
dan wel uit.
Kom op, laat je groene hart spreken. Ik zie jullie reacties met een gerust
hart tegemoet.
Jullie voorzitter
Math. Ghielen
06-10495465
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BEZOEK KINDEREN BASISSCHOOL AARLE RIXTEL AAN HET
IVN HELDEN
Sinds enkele jaren brengen kinderen, van groep 8, van de basisschool uit
Aarle Rixtel een bezoek aan het IVN Helden.
In deze week gaan de kinderen, in dit geval 44 met 6 man/vrouw begeleiding, als afsluiting van het leerseizoen 1 week op kamp in Baarlo.
Zij komen op de fiets, zo’n 45 km in totaal, en hebben dan een rustpauze
in Helenaveen en in Helden.
Van hieruit trekken ze dan door naar de eindbestemming Baarlo.
Tijdens deze pauze van ca 1½ uur kunnen ze even uitrusten maar worden
ze ook door de IVN mensen aan het werk gezet.
Was het vorig jaar het uitpluizen van braakballen en wandelen in de Heldense Bossen, nu
werden ze voorzien
van de IVN doe
koffertjes het bos in
gestuurd.
Opdracht: let op
alles wat je tegen
komt, gebruik je
oren, neus, mond,
tong en handen en
voeten om te ontdekken wat er zo
allemaal te zien is.
Ook het bezoek aan
de aanwezige dassenburcht aldaar was onderdeel van het programma.
Na een dik uur kwamen allen, ook de begeleiding, tevreden terug van de
tocht.
Er werd nog even afscheid genomen van allen en de rit naar Baarlo werd
voortgezet.
Met dank aan Wim, Thijs en Jan voor de hulp bij deze leuke activiteit, die
het IVN Helden ook in Brabant op de kaart zet.
Peter Maessen
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WANDELING BUSJOP HEYTHUIZEN 15 JUNI
Op zondagmorgen 15 juni stond de wandeling gepland naar gebied de
Busjop, gelegen tussen Roggel, Haelen en Heythuysen.
Een zeer afwisselend gebied met o.a. Oude grafheuvels, diverse vennen,
poelen, loof- en dennenbossen maar ook open heidevelden.
Aan de rand van het gebied ligt nog een oude kloosterboerderij met daarbij een bakhuisje.
Het weer was goed waardoor de deelnemers aan deze ongeveer 7
km lange tocht konden genieten van al het moois wat er te zien was.
De wandeling duurde 2½ uur, de vertrek- en terugkomplaats was de parkeerplaats Elisabethshof in Roggel.
Wim Maassen
IVN-NATUURLEERPAD IN KLOOSTERTUIN IN HELDEN IS
KLAAR
Het IVN natuurleerpad in de kloostertuin achter MFC Kerkeböske en vlak
bij het IVN gebouw is klaar. Alleen het insectenhotel moet nog ingericht
worden. Dit gebeurd in september door de leden van onze jeugdgroep.
Wim Maassen, Rob van ’t Padje en een beetje door ondergetekende hebben de ontwerpen gemaakt. Artifice uit Helden heeft ze afgedrukt en Wiel
Theewen en Harrie Wilms hebben ze vandaalbestendig gemaakt en opgehangen. Het is een prachtig, kleurig en leerzaam geheel geworden.
Ga maar eens kijken. In september zal het pad door wethouder Arno Janssen in aanwezigheid van IVN'ers, leden van het Groenplatform en alle
andere belangstellenden feestelijk geopend worden.
In de volgende Kijk Op komen we hier uitgebreid op terug.

Math Ghielen
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BEZOEK GARZWEILER 30 MAART
Op zondag 30 maart jl. werd door het IVN Helden, buiten het jaarprogramma om, een extra activiteit georganiseerd.
Er werd een bezoek gebracht aan de bruinkoolafgravingen Garzweiler I en
II bij het plaatsje Jackerath.
De energiewende in Duitsland heeft de laatste tijd dit omstreden onderwerp weer de nodige aandacht doen geven.
Duitsland heeft gekozen voor nog meer duurzame energieopwekking.
D.m.v. windmolens en zonnepanelen probeert Duitsland de energiebehoefte op te kunnen vullen.
Toch zover is het nog lang niet, 25% van de benodigde energie behoefte
wordt momenteel door deze vormen van energieopwekking gerealiseerd.
44% Wordt opgewekt door de bruinkoolcentrales, en als het aan RWE
licht worden er in de toekomst nog meer van deze centrales gebouwd.
Ondanks de vele tegenstand in Duitsland omdat het verbranden van bruinkool erg veel CO2 uitstoot oplevert, dit enorm milieubelastend is en vele
gevolgen heeft voor de inwoners van dit gebied.
Het afgraven van bruinkool heeft grote gevolgen voor Duitsland.
Complete gebieden moeten worden afgegraven waardoor er nog meer
dorpen in deze regio moeten verdwijnen.
Garzweiler I is 66 km2 groot en wordt in de loop der jaren weer heringericht.
Het duurt 8 jaar voordat er weer landbouw gepleegd kan worden en 20
jaar voordat er weer huizen gebouwd mogen worden.
Garzweiler II is 44 km2 groot en wordt straks een meer van 33 km2.
Ook voor de natuurgebieden in Nederland hebben deze afgravingen gevolgen.
Het waterpeil zakt en de natuurgebieden dreigen te verdrogen.
Reeds vele dorpen in deze regio zijn al verdwenen en er staan nog diverse
dorpen op de lijst om te worden afgebroken, de zgn. spookdorpen staan al
leeg.
Om in levende lijve te laten zien wat voor impact dit heeft voor de bewoners van deze dorpen zijn we op 30 maart gaan kijken.
62 Personen reisden op deze dag mee.
Besloten werd geheel binnendoor richting Jackerath te rijden.
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De geplande route was als volgt: Kaldenkerken, Viersen, Breyell, Wanlo,
Kuckum, Borschemich, Immerath, Lutzenrath naar Jackerath.
In de praktijk werd er iets van de route afgeweken, doch alle geplande
plaatsen werden bezocht.
Jackerath:
Vanuit het uitkijkpunt in Jackerath konden we in de groeve kijken, waar
de grote baggermachines hun werk deden.
De vele transportbanden zorgden voor het transport van het afgegraven
zand en bruinkool.
De aanwezige informatieborden gaven hier de uitleg over de situatie aldaar.
Het dorpje Jackerath zal blijven
maar komt aan de rand van Garzweiler II te liggen.
Daarna Immerath:
Een dorpje waar nog 20 gezinnen
wonen, voor de rest vervallen en
dichtgetimmerd, hier hebben we
even rondgewandeld om het dorpje
te bekijken.
Daarna Lutzerath:
Een korte rit om en idee te krijgen hoe de dorpjes er uit zien als ze bewoond zijn.
Borschemich:
Een vervallen dorp, onderkomen en dichtgetimmerd, ook hier hebben we
even rondgewandeld.
Daarna richting Kuckem, een plaatsje wat mag blijven als men de bewoners geloofd.
In dit dorpje ontspringt het riviertje de Niers.
Daarna zijn we via de autobaan weer teruggereden naar Helden waar we
om 18.00 uur weer aankwamen.
Peter Maessen
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voor u gelezen in………

DE RINGSLANG
Het is voor veel mensen even schrikken als ze een ringslang zien
zwemmen.
Zeker omdat die ruim een meter lang kan worden.
Gelukkig is dit reptiel voor de mensen ongevaarlijk. Een ringslang
eet vooral kikkers.
Vaak “patrouilleert” hij zwemmend langs de oever, de kop net boven water.

Omdat de slang koudbloedig is, zont hij geregeld op de oever om
voldoende warm te worden. Koud is de spijsvertering te langzaam
en kan de slang nauwelijks bewegen.
In juni en juli kruipen de vrouwtjes de kant op om in composthopen, of andere “bergen” organisch materiaal, 10 tot 50 eitjes af te
zetten.
Een slimme zet, want bij het verrotten van organisch materiaal komt
warmte vrij zodat de eitjes worden bebroed.
Na 5 tot 10 weken kruipen de jonge slangen uit de broedhoop.
Dun en maximaal 20 cm lang beginnen ze dan aan een zelfstandig
leven.
voor u gelezen in: Toeractief 2004 uitgave no. 4
De tekst is geschreven door Monica Wesseling.
Mart Christiaens
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KASTEELPARK HORN

HET JEUGD IVN AFD. HELDEN BEZOEKT DE KIDSPARTY IN
DE GAIAZOO TE KERKRADE.

Op donderdagavond 15 mei bezocht een delegatie van 7 personen van IVN
Helden het kasteelpark in Horn.
Het
kasteel
en
bijbehorend park liggen
langs de kerk in Horn.
De florawerkgroep van
het IVN was benieuwd
hoe het kasteelpark er
na de renovatie, enkele
jaren geleden, uit zou
zien. De kasteelheer mr.
R.M.L.M. Magnée en
zijn echtgenote hebben
ons rondgeleid.
Het park en kasteel liggen aan een voormalige Maasmeander.
De Maasmeander werd op verzoek van Roermond afgesloten, zodat de
scheepvaart via Roermond zou moeten.
In het park doet de
Maasmeander nog dienst
als prachtige parkvijver.
Groot
hoefblad
en
treurwilgen sieren de
oevers.

Op zaterdag 12 april moesten we ons verzamelen in de buurt van het IVNgebouw, op de Pool in Helden. Daar kregen we een polsbandje om.
Daarna zijn we met de bus naar de dierentuin de GaiaZoo gegaan. Daar
waren veel mensen van de Kidsparty. We moesten ons verzamelen bij de
ingang.
Daar moest je je polsbandje laten zien en mocht je naar binnen. Er waren
veel leuke dieren te zien en er waren hokken waar je door heen mocht
lopen.
Er was een vogelshow te zien waar ze allemaal dingen over verschillende
vogels vertelden.
We waren ook naar de Dino doom geweest. Dat was een grote
binnenspeeltuin.
In het restaurant kregen we frietjes, frikandel en drinken. Je kon er ook
naar een kleine kinderboerderij.
Daar waren geiten, kippen, cavia’s en konijnen.
We kregen een plattegrond, masker en een keycord.
Er waren veel soorten dieren die we lang niet allemaal hebben gezien, maar
wel veel.
We gingen met z’n allen naar de afsluiting om daar de leuke dag af te
sluiten.
Toen gingen we met z’n allen met de bus terug naar Helden.
Daar hebben we een ijsje gegeten. Daarna gingen we naar huis.
Het was een kei leuke dag!
Groetjes Daan en Jorn

In het park staan veel oude bomen zoals beuken, eiken en verder nog veel
kruidgewassen zoals look zonder look, echte koekoeksbloem, dag
koekoeksbloem, pinksterbloem, fluitenkruid etc.
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Daar waren geiten, kippen, cavia’s en konijnen.
We kregen een plattegrond, masker en een keycord.
Er waren veel soorten dieren die we lang niet allemaal hebben gezien, maar
wel veel.
We gingen met z’n allen naar de afsluiting om daar de leuke dag af te
sluiten.
Toen gingen we met z’n allen met de bus terug naar Helden.
Daar hebben we een ijsje gegeten. Daarna gingen we naar huis.
Het was een kei leuke dag!
Groetjes Daan en Jorn

In het park staan veel oude bomen zoals beuken, eiken en verder nog veel
kruidgewassen zoals look zonder look, echte koekoeksbloem, dag
koekoeksbloem, pinksterbloem, fluitenkruid etc.
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Foto’s zie volgende pagina
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Soorten bomen die we verder nog zagen zijn Spaanse aak, pimpernoot,
mispel, wilde kastanje, en tot bomen uitgegroeide haagbeuken rode hazelaars en verder nog een heel erge oude holle zuileik met een omtrek van
ongeveer 6 meter en takken die recht omhoog groeien, de Quercus robur
fastigiata.

Een voorvader van de huidige kasteelheer Magnee is als Rentmeester op
Kasteel Horn gekomen en heeft het in de Franse tijd aangekocht.
De vorige eigenaar was Filips II van Montmorency, de graaf Van Horne.
Zie Onthoofding van Egmont en Horne (Wikipedia).
Het gezelschap kreeg ook een rondleiding door de binnenplaats van het
kasteel en mocht de Ridderzaal bekijken.
De Ridderzaal heeft een hele tijd uit twee etages bestaan, maar tijdens de
restauratie, van een grote brand vlak na de oorlog, bleek de zaal oorspronkelijk slechts uit één etage te bestaan.
Omstreeks 21.30 uur gingen de Heldense IVN-ers voldaan naar huis.
Toos Wilms en Mart Christiaens
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DAGWANDELINGEN 1980 / 2014
Het IVN Helden is in 1978 opgericht. Vanaf 1980 houden we jaarlijks
onze dagwandeling. Dus al 34 jaar trekken we samen een dag op uit om in
gezelligheid en saamhorigheid de natuur van Noord-Limburg tot in de
Ardennen en de Eifel te ervaren, beleven en te genieten. En alle wandelingen waren jaarlijks de mooiste ooit.
Tot 2006 werden de wandelingen voorbereid en uitgezet door Harrie
Boumans en door zijn vrouw Leonie en Math Ghielen in een voorwandeling gekeurd en goed bevonden. Harrie gebruikte dikwijls de voetsporen
uit de Natuurgids of de eigen wandelervaring als basis. Daarna werden uit
wandelgidsen, boeken en eigen ervaring de wandelingen aangepast en van
commentaar en informatie voorzien. Jaarlijks een massa werk.
Vanaf 2006 heeft Wim Maassen dit overgenomen, na al enkele jaren bij
Harrie “ in de leer “ te zijn geweest. Wim zijn eerste wandeling was naar
het rijk van Nijmegen met een wandeling door het zeven heuvelen gebied
en het St Jans bos. Wim gebruikte de de zelfde methodiek als Harrie en
meestal was een voetspoor de basis. Samen met Jan Stevens, Wim zijn
vrouw Nellie en Math Ghielen werden de wandelingen voorgelopen. Later
kwam Mart Christiaens hier nog bij.
Onze dagwandeling is jaarlijks toch zo ongeveer het hoogtepunt van het
jaarprogramma, zonder aan alle andere activiteiten ook maar iets te kort te
willen doen. De bus, al meer dan 30 jaar, van Roedje Ghielen is meestal
binnen de kortste keren vol en dikwijls schrijven veel deelnemers zich al
een jaar van te voren in voor het volgend jaar.
We mogen en willen Harrie en Wim en hun secondanten van ganser harte
bedanken voor hun jaarlijkse inzet onze dagwandelingen telkens weer tot
een belevenis te maken.
Op donderdag 20 november zal Peter Joosten, al vele jaren vaste deelnemer aan onze dagwandelingen, zijn op foto vast gelegde indrukken van de
wandelingen vanaf 2007, laten zien op groot scherm in het IVN gebouw.
Aanvang 20.00 u.
Math Ghielen
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OVERZICHT DAGWANDELINGEN IVN HELDEN
2016
2015
2014
2013
2012
2011

2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000

omgeving Vijlen/Sippenaken
Land van Herve / Aubel / Val Dieu
Land van Kalk / omgeving Ubachtsberg
Ardennen / Botrange / Hoge Venen

Ned/ België
België
Nederland
België

Maastricht, Canne, Eben Emal, Lanaken, Eysden
Vulkaan Eifel Schmidt
Het Land van Molignée / Maredsous
Altenahr / Ahrtal
Stuwwal Beek / Ubbergen Groesbeek
Comblain au Port Ardennen
Hoge Venen vanuit Mont Rigi naar Hockai
Hoge Venen vanuit Hockai
Monschau
Nideggen Eifel
Vanuit Rolduc wandeling door Wormsdal / Herzogenrath
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Nederland
Duitsland
België
Duitsland
Nederland
België
België
België
Duitsland
Duitsland
Nederland

1999
1998

Langs de Gulp vanaf Gulpen naar Slenaken en terug Nederland
Langs de Geul vanaf Epen / Volmolen / Sippenaeken Nederland
/ terug naar Epen.

1997
1996
1995
1994

La Calamine/Moresnet
Hollandse Biesbosch vanuit Dordrecht
Limbourg Eupen / Verviers
De Voerstreek vanaf Noorbeek / 's-Gravenvoeren /
met Tjerk Rommes

België
Nederland
België
Nederland

1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987

De Duursche Waarden. Langs de IJssel
Einruhr Eifel
Drenthsche Aa, Gasteren Anloo etc.
Enci Groeve / Cannerbos en Steenberg.
Müllerthal Luxemburg
Haut Vagnes, Ovifat Ardennen
Ardennen langs Ninglingspo en Amblève. Stroumont
/ Rahier
Van Mechelen naar Epen langs de Geul. Zuid Limburg
Winterswijk.
Natuurmus. Nijmegen en wandel. zeven heuvelen
Groesbeek tot Mookerhei

Nederland
Duitsland
Nederland
Nederland
Luxemburg
België
België

1983

Mergelgroeve Berg en Terblijt en wandel. rondom
Nekami groeve 't Rooth

Nederland

1982
1981

Monschau
La calamine / Moresnet. Langs de Geul met zinkflora.
Kunderberg

Duitsland
België

1986
1985
1984

1980
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Nederland
Nederland
Nederland

Nederland

JEUGD IVN BEZOEKT VISVIJVER “DE BREEËRPEEL”
Op dinsdag 15 april was het jeugd IVN te gast bij de visvijver “de Breeërpeel” gelegen aan de Oude Dijk te Helden. Vlakbij en toch een redelijk
onbekend, maar schitterend gebied.
Na de aankomst en begroeting werden de jeugdleden in 2 groepen verdeeld.
De eerste groep kreeg binnen een mooie power-point presentatie te zien,
samengesteld door een jeugdlid van de visvereniging Micah Trines en een
(vis)vriend.

Deze presentatie behandelde de dieren en planten die in en rondom de
visvijver te zien zijn. Met nadruk vertelde Micah erbij dat het in elk seizoen er anders uit ziet.
De grootste vijand van de vissers, de aalscholver (hij eet 2 kg vis per dag),
kan nog redelijk op afstand gehouden worden. Mede door de zwarte
zwaan die op de visvijver drijft. Dat zijn nl. elkaars natuurlijke vijanden.
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De vragen van de jeugdleden waren niet van de lucht. Mooi toch. Een
teken dat het bij de jeugd aanslaat.
Op het einde beloonde de jeugd Micah met een daverend applaus.
En nu snel wat drinken en dan wisselen.

Buiten bij de visvijver kon de jeugd zich uitleven met een schepnet en
plastic bakjes waar de geschepte buit tijdelijk ingedaan en bekeken kon
worden. Ook hier werd de regel “We nemen niets mee uit de natuur.” in
praktijk gebracht.
Naar hartenlust werd er geschept. Vol verwondering bekeek men de
vangst. De “oh’s”en de “Kiek hej” waren zeer vaak te horen.
Tijd voor een determinatiekaart had de jeugd niet.
Veel te snel was het bijna 20.00 uur. Tijd om alles netjes op te ruimen,
afscheid te nemen van onze gastheren en terug te gaan naar het IVN gebouw.
Aan een mooie en leerzame avond kwam veel te snel een einde.
Mart Christiaens
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EXCURSIEWANDELING BOSHUIZERBERGEN
Op zondag 21 september a.s. organiseert het IVN afd. Helden een
excursiewandeling naar de Boshuizerbergen.
We vertrekken om 9.00 uur vanaf het IVN gebouw in Helden.
Iedereen is van harte welkom.
Jeneverbes
Het bijzondere natuurgebied de Boshuizerbergen (206 ha.) ligt ten noordoosten van Venray en is eigendom van het Limburgs Landschap.
Het bestaat vooral uit naaldhout dat in de dertiger jaren
van de vorige eeuw is aangeplant als mijnhout. Tevens
zijn er nog stuifduinen en een
fraaie kern van jeneverbesstruweel.
Men spreekt van een struweel als er op één plaats veel
struiken van eenzelfde soort
bij elkaar groeien.

Hier houdt al tientallen jaren de grootste groeiplaats van jeneverbessen
van Zuid-Nederland stand. Tussen de stuifduinen. Met hun grillig uiterlijk
vormen deze struikvormige bomen een karakteristiek onderdeel van de
Boshuizerbergen.
Het antwoord op de vraag “Waarom zijn de jeneverbessen zo zeldzaam
geworden in Nederland?” krijgt u tijdens deze excursiewandeling.
In mei en juni vormen zich aan het uiteinde van de takken van de jeneverbes onopvallende bloempjes. De ene struik heeft alleen maar mannelijke
en de andere alleen maar vrouwelijke bloemen. Dat komt in de plantenwereld niet zo vaak voor. Bevruchting bij de jeneverbes is mede afhankelijk
van de wind.
De jeneverbes kent een cyclus van 3 jaar:
In het eerste jaar vindt de bestuiving plaats.
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Tijdens het tweede jaar gaan de besjes zich ontwikkelen en krijgen ze een
groene kleur.
In het derde jaar zijn de, inmiddels blauwe besjes, rijp.
De jeneverbesstruiken zijn in
1992 vrij gekapt. Hierdoor
ontstonden
open plekken.
Dit open terrein met wind
is positief voor
de ontwikkeling van de
jeneverbesstruik. Schaduw is funest.

Het zaad van de jeneverbes heeft een langdurige kiemkracht. Opengewerkte grond en zonnig weer zijn de ideale omstandigheden om te groeien.
zandduinen
De Boshuizerbergen liggen op zandduinen die tijdens de voorlaatste ijstijd
door de ijzige wind zijn opgestoven.
De bodem was arm aan voedingsstoffen en begroeid met heide en zodoende economisch nauwelijks interessant. Om toch nog profijt te hebben
van het gebied liet de plaatselijke bevolking er schapen grazen. Overbegrazing en plaggen hadden het ontstaan van stuifzanden tot gevolg. Het
plagsel werd gebruikt in de potstallen en voor het bemesten van de akkers.
Door deze roofbouw verdween de vegetatie, kwam het zand vrij te liggen
en kreeg de wind vrij spel.
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Gedurende de laatste eeuw werd een groot deel van die stuifzanden beplant met naaldbomen, voornamelijk grove den. Hierdoor werd het stuivende zand vastgelegd en werd tegelijkertijd stuthout voor de Limburgse
mijnen geproduceerd.
Tussen de oude stuifduinen staan de statige en breed uitgegroeide jeneverbesstruiken.
Er groeien niet veel planten op de oude stuifduinen. Dat komt omdat hier
voor planten barre omstandigheden heersen: weinig voedsel, weinig bescherming, weinig water en zeer grote temperatuurschommelingen.
Mossen en korstmossen zijn ongeveer de enige pioniersorganismen die
deze omstandigheden kunnen verdragen. Zij houden water vast en zorgen
voor meer voedsel in de bodem, zodat ook na een tijdje heide kan gaan
groeien.
beheer
Het beheer is er thans op gericht om de eentonige productiebossen geleidelijk om te vormen tot een bos van hogere natuurwaarde met meer inheemse bomen, afwisselende structuur, open plekken en spontane verjonging.
bodemchemie
De bodemchemie blijkt zo ontzettend ingewikkeld en van enorm belang in
natuurterreinen.
Bij de jeneverbesstruwelen ontdekte het Limburgs Landschap, in nauwe
samenwerking met een onderzoeksinstituut dat gespecialiseerd is in toegepast wetenschappelijk onderzoek, dat de uitspoeling van bepaalde mineralen door de zure regen de ontwikkeling van nieuwe jeneverbesstruiken
in de weg staat.
Is bekalken van geplagde terreinen een oplossing?
Tijdens deze excursiewandeling kunt u volop genieten van dit bijzondere
natuurgebied.
Kom dit unieke natuurgebied met ons verkennen.
Laat u verrassen.
Mart Christiaens
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SAMEN WERKEN IN DE NATUUR
Op zaterdag 8 maart was het weer zover. De eerste buitenactiviteit van
onze jeugdwerkgroep in 2014.
En wat een weer!! Het vorig jaar moest er door de sneeuw geploeterd
worden en nu? Een stralende lentezon zorgde voor de nodige arbeidsvitaminen en goede zin.
En dat was te merken.
Na de korte inleiding ging iedereen samen aan de slag. De jeugd hielp de
leden van de onderhoudswerkgroep en andersom.
De figuurlijke spaanders vlogen in
het rond. Het werktempo lag enorm
hoog.
“Pauze”!! “Nu al”? (Dat zegt genoeg.)
Na de verwennerij met koffie, thee,
vlaai, fris en chocoladerepen ging
men weer aan de slag.
Al zagend, hakkend, slepend en
touwtrekkend kwam er steeds meer
zonlicht in de poel.
En dat was nu juist de bedoeling van
deze klus. Samen lekker werken in
en voor de natuur.

De tijd vloog om. Het signaal om te stoppen en het materiaal te verzamelen kwam voor velen eigenlijk te vroeg.
Na het tellen van de materialen was het tijd voor de traditionele groepsfoto.
Met smerige laarzen en kleren en met een voldaan gevoel vertrokken we
richting IVN gebouw.
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Jammer dat er niet meer mensen aan dit werken in de natuur hebben deelgenomen.
Je weet niet wat je mist. De volgende keer wel meedoen? Oké, dat is dan
afgesproken.
Met GROENE groet,
Mart Christiaens
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De volgende personen werkten mee aan deze Kijk Op:
Mart Christiaens: tekst en foto’s
Jan van Enckevort: tekst
Math Ghielen: tekst
Peter Maessen: tekst en foto’s
Wim Maassen: tekst
Toos Wilms: tekst
Daan en Jorn: tekst
Rob van ’t Padje: lay-out en foto’s
Multicopy: kopiëren en nieten.
Distributie: Jan v Enckevort, Jan Stevens, Mart Christiaens en Sytske
Venstra
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Het IVN (instituut voor natuur, educatie & duurzaamheid) is een landelijke
vereniging die in 1960 is opgericht. Het IVN laat je leren van de natuur en
verrijkt daarmee je leven. Het laat je nadenken over je gedrag en motiveert tot
milieubewust handelen, door middel van lezingen, excursies, wandelingen en
natuuronderhoud.
Het IVN bestaat uit een aantal plaatselijke afdelingen, die op hun eigen manier
deze doelstelling nastreven. IVN Helden is in 1978 opgericht.
Wilt u graag lid worden van het IVN Helden dan kunt u zich voor meer
informatie en aanmelding wenden tot de ledenadministratie:
Sytske Venstra. Hoekerstraat 9B, 5987 AN Egchel. Tel.077-3060791.
Of via een van de andere bestuursleden.
Abonnementen kunnen elk moment ingaan en worden automatisch voor de duur
van een jaar verlengd. Bij aanmeldingen na 1 september van het lopend jaar
worden de contributie en het abonnementsgeld gehalveerd.
Opzegging schriftelijk, tenminste twee maanden voor het einde van het jaar bij
de ledenadministratie.
Het lidmaatschap IVN lid:
Huisgenoot lid:
Een abonnement op de Natuurgids

€ 22,50 per jaar.
€ 14,00 per jaar
€ 16,00 per jaar.

Het mee doen aan onze wandelingen, excursies, dia- of thema avonden is voor
iedereen gratis. Wilt u toch iets geven dan kan dat op
Banknummer: NL54 RABO 0141 9269 61 van IVN Helden. O.v.v. gift.
“Kijk Op” is een uitgave van het IVN Helden. Dit blad verschijnt 3 keer per
jaar in een oplage van 135 exemplaren. Kopij kunt u inleveren op E-mail of op
papier bij de Redactie van de Kijk Op: rvtpadje@gmail.com
Rob van ’t Padje. Sch. v.d. Voorststraat 2, 5981 EJ Panningen
Datums “Kijk Op”
Aanleveren kopij:
Voor 1 maart
Voor 1 augustus
Voor 25 november

Verschijningsdatums:
begin april
begin september
voor kerstmis
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Voorzitter:
Math Ghielen, Schoutenring 14, 5981 DS Panningen
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