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Het blijft voorlopig weer stil op de Boerenberg. Alleen onze onbetaalbare Hub Kessels 

bezoekt het IVN – gebouw af en toe om er voor te zorgen dat alles in orde is. 

Gelukkig hebben we de uitgestelde jaarvergaderingen wel op 27 september jl. kunnen laten 

doorgaan en hebben alle aanwezigen genoten van het elkaar weer eens fysiek ontmoeten.  

Maar helaas, het is voorlopig weer even voorbij.….. 

Wederom wordt het een sober vieren van Kerstmis en Nieuwjaar.  

De redactie wenst jullie allemaal warme Kerstdagen en een vooral gezond 2022! 

Zo gauw het weer mogelijk is hopen we elkaar weer te ontmoeten. 
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1. Wist u dat …………………………………. 

 
- het coronavirus nog steeds een stevige invloed heeft op ons dagelijks handelen? 

- helaas weer activiteiten geannuleerd moesten worden?  

- wij de gemeente Gulpen-Wittem danken voor de in 2021 ontvangen steun? 

- maandag 27 september 2021 eindelijk de uitgestelde jaarvergaderingen van 2019 en 2020  

in het IVN-gebouw gehouden kon worden? 

- ons IVN-gebouw en omgeving er weer puik uitzag mede door de inzet van verschillende 

vrijwilligers? 

- we ook dit jaar weer enkele jubilarissen mochten huldigen? 

- niet alle jubilarissen aanwezig konden zijn? 

- zij allemaal het boekje “Speuren & vinden” als presentje ontvangen hebben? 

 

      
 

- de aanwezigen, onder het genot van een drankje, nog gezellig nababbelden? 

- er dit jaar weinig interesse bij de leden van onze afdeling voor de sterwandeling was? 

- de paddenvoorziening ter hoogte van kasteel Goedenraad nog steeds veel aandacht eist? 

- Marian Neven hier heel veel werk en aandacht voor heeft? 

- het bestuur haar hiervoor tijdens de jaarvergadering met een 

bloemetje bedankte?  

- het bestuur het voornemen tot samenwerking met IVN Heuvelland 

tijdens de jaarvergadering aan de leden zou voorleggen? 

- de leden tijdens de jaarvergadering akkoord zijn gegaan met het 

bespreken van verdere stappen? (zie artikel 12.) 

- de Rabo ClubSupport 2021 een mooi bedrag heeft opgebracht? 

- wij alle stemmers hiervoor bedanken? 

- je als rekeninghouder van de Rabobank lid kunt worden van de 

Rabobank en dan enkele voordelen geniet? 

- een van die voordelen is dat je mag meestemmen tijdens de Rabo ClubSupport? 

- de penningmeester hoopt dat in 2022 de Rabo ClubSupport ook weer georganiseerd wordt? 

- je dan dus in het voor- of najaar (weer) op IVN, afdeling Eys kunt stemmen? 

- hoe meer mensen op IVN, afdeling Eys stemmen, des te groter de steun van de Rabobank 

aan onze afdeling zal zijn? 

- voor de plantenliefhebbers van onze afdeling  artikel 9  interessant kan zijn?  

- zij kunnen deelnemen aan de excursies van de plantenwerkgroep Natura? 

- zij zich voor informatie kunnen melden bij de coördinator via: moniquehermans@kpnplanet.nl? 

- de door onze afdeling georganiseerde pubquiz een geslaagde activiteit was?  

 (zie artikel 5.) 

- de herfstwandeling in ’s-Gravenvoeren prachtig nazomerweer kende? 

- de aangeleverde gegevens van de “inventarisatie waardevolle wegbermen” verwerkt zijn?   

- deze gegevens meegnomen worden in het  nieuw op te stellen gemeentelijk maaibeleid?  

(zie artikel 8.)   

- de redactie weer graag kopij voor de volgende editie van u ontvangt?  

- u via www.ivn.nl/natuuracademie/online  wijzer kunt worden van en over de natuur? 

- u op de website terecht kunt voor alle actuele informatie ( www.ivn.nl/afdeling/eys )? 

mailto:moniquehermans@kpnplanet.nl
http://www.ivn.nl/natuuracademie/online
http://www.ivn.nl/afdeling/eys
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- wij hopen dat u allemaal gezond en wel aan 2022 kunt gaan beginnen? 

- wij ook dit jaar niet starten met een nieuwjaarswandeling?  

- de sluitingsdatum voor inleveren van kopij voor E.N.Koeriertje nr. 37 15 juni 2022 is?  

- wij u veel leesplezier met dit Koeriertje wensen?  

 

2. Contributie. 
 

De contributie zal in 2022 hetzelfde zijn als in 2021. 

Als IVN afdeling hanteren we lage tarieven voor leden en donateurs, ook in vergelijking met 

andere afdelingen. Vanuit het landelijk IVN worden we wel eens benaderd met het voorstel 

om hogere contributies te berekenen of om donateurs te bewegen een duurder lidmaatschap 

aan te gaan. Dat willen we echter niet, we handhaven, zo lang als mogelijk is, onze tarieven. 

Het bedrag dat u jaarlijks aan IVN, afdeling Eys betaalt bestaat uit een bedrag voor 

contributie, al of niet aangevuld met een toeslag. 

 

We hanteren de volgende bedragen: 

Basiscontributie gewone leden       € 12,50 

Basiscontributie huisgenootleden      € 10,00 

Basiscontributie jeugdleden       €   7,50 

Toeslag voor landelijke leden      €   6,00 

Toeslag voor abonnement (tegen gereduceerd tarief) op ‘De Natuurgids’ € 15,50 

 

De contributies inclusief toeslagen zijn: 

gewoon lid en landelijk lid                € 18,50 

gewoon lid en abonnement op ‘De Natuurgids’      € 28,00 

gewoon lid,  landelijk lid en abonnement op ‘De Natuurgids’    € 34,00 

 

Van leden die een incassomachtiging hebben afgegeven wordt de contributie rond 1 maart 

2022 afgeschreven. 

Aan overige leden wordt verzocht de contributie eveneens rond deze datum over te maken op 

rekening:  NL92 RABO 0147 5896 22 ten name van IVN, afdeling Eys. 

 

3. Abonnement op ‘De Natuurgids’. 
 

Een abonnement op De Natuurgids kost per jaar € 19,00. 

Voor IVN-ers die zich geabonneerd hebben via de afdeling geldt een lager tarief,  

namelijk € 17,00. Tot 1 januari 2021 bedroeg het lagere tarief voor IVN-leden nog € 15,50. 

Hoewel de verhoging van het abonnementsgeld doorberekend had moeten worden in de 

contributie over het jaar 2021 heeft het bestuur vorig jaar besloten om die verhoging een jaar 

uit te stellen. Het voelde immers niet goed om in een jaar waarin veel activiteiten vanwege 

corona geannuleerd werden deze verhoging door te voeren. Met dezelfde argumentatie heeft 

het bestuur recent besloten om ook in het jaar 2022 nog het oude tarief te berekenen.  

Wel tekenen we daarbij aan dat dit niet kan blijven doorgaan; de afdeling moet namelijk per 

abonnement wel € 17,00 aan De Natuurgids afdragen. Bij ongeveer 80 abonnementen gaat het 

om een kostenpost van € 120,00 per jaar en dat is een niet te verwaarlozen bedrag op onze 

begroting. 

Met ingang van het jaar 2023 zal dus in de contributie € 17,00 worden doorberekend; in 2022 

is dat nog € 15,50. 
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4. Rabo ClubSupport. 
 

De opbrengst van de in oktober gehouden Rabo ClubSupport actie bedroeg dit jaar € 363. Een 

mooi bedrag, maar minder dan in de voorgaande jaren. Voor uw penningmeester reden om de 

oorzaak van die daling te achterhalen. Een analyse: 

Ongeveer 65 van onze leden bankieren bij de Rabobank; niet al deze leden zijn 

stemgerechtigd voor de Rabo ClubSupport actie; immers alleen Rabo-leden mogen stemmen. 

In het jaar 2020 kregen we 80 stemmen; iedere stem was goed voor een bedrag van € 7,74. 

In het jaar 2021 kregen we 49 stemmen; iedere stem was goed voor een bedrag van € 7,42. 

Het bedrag per stem is ongeveer gelijk, maar het aantal stemmen was lager omdat de 

stemprocedure is gewijzigd: 

In 2020 mocht ieder Rabo-lid 5 stemmen uitbrengen, waarvan maximaal 2 op dezelfde 

vereniging. 

In 2021 mocht ieder Rabo-lid 3 stemmen uitbrengen op 3 verschillende verenigingen. 

In 2020 kon ieder Rabo-lid dus ongeveer € 38,- verdelen (5 keer € 7,74), in 2021 slechts  

€ 22,- ( 3 keer € 7,42), ofwel ongeveer 60% van het in 2020 te verdelen bedrag. 

Dit percentage is gelijk aan de procentuele daling van onze opbrengst in 2021. 

 

De reden van de mindere opbrengst is vrijwel zeker een sterke stijging van het aantal 

deelnemende verenigingen, met in het kielzog daarvan een eveneens sterke stijging van het 

aantal stemgerechtigde Rabo-leden. Ofwel: de spoeling wordt dunner. 

We hebben geluk gehad dat we vanaf het begin aan deze actie hebben mee gedaan en dat een 

grote groep van onze Rabo-bankierende leden (meer dan 75%) ons jaarlijks weer trouw hun 

stem gaf.. 

En daar zijn we hen dankbaar voor, want de opbrengst van deze actie geeft ons de 

mogelijkheid om af en toe bijzondere uitgaven te doen.  

 

 

5. Verslag deelname afdeling Eys aan het bomenfestival. 
Door:  Lisette Langens.  

Na het volgen van een inspiratieochtend, aangeboden door het District Limburg, koos 

afdeling Eys voor het organiseren van een gezellige pub quiz. Een nieuwe activiteit om 

mogelijk ook een ander publiek te trekken. 

Gelukkig kon deze quiz, dankzij net versoepelde coronamaatregels doorgaan. Het vond plaats 

in Café Sport in Eys op 7 oktober. IVN, afdeling Eys had uitgaande van gevonden vragen op 

‘Ons IVN’ een leerzame en gezellige quiz over bomen samengesteld. De pubquiz bestond in 

totaal uit 50 vragen over de bomen zelf en diverse onderwerpen die eraan gerelateerd zijn. 

Mooie afbeeldingen en foto’s illustreerden de inhoud van de vragen. 

Er kwamen 21 deelnemers op af, waarvan meer dan de helft niet-leden van het IVN. In 8 

teams streden zij vol enthousiasme voor de overwinning en de daarbij behorende hoofdprijs. 

Sommige vragen waren lastig en bij een aantal vragen werden de deelnemers door het 

gekozen beeldmateriaal op het verkeerde been gezet. Maar dat mocht de pret niet drukken. 

Voor velen waren er ook verrassende weetjes, zoals het feit dat niet de eik maar de wilg de 

grootste biodiversiteit herbergt. Een ander was dat de paardenkastanje en de tamme kastanje 
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helemaal geen familie zijn van elkaar. En wist je dat de hoogste beuk van Nederland in het 

Imstenraderbos staat? 

Als bonus werden de deelnemers gevraagd 3 gezegdes en/of liedjes over bomen op te 

schrijven voor extra punten, waarop een van de deelnemers trots oplepelde: “Je hoeft niet in 

een boom te hangen om een eikel te zijn”. 

Nadat het winnende team bekend was geworden, werd de hoofdprijs, de ‘Inheemse 

bomenwaaier’ van het IVN, uitgereikt. Voor alle andere deelnemers was er een troostprijs: de 

‘Zoekkaart Bomen’ van het IVN, een handige determinatietabel voor bomen. 

 

Onder het genot van een drankje werd nog even nagepraat over de vragen en vooral de 

antwoorden, de deelnemers wilden de vragen en antwoorden ook graag thuis nog eens 

nalezen. Er werd door de deelnemers gevraagd om dit vaker te organiseren! 

Enkelen van de niet-leden die deel namen aan onze quiz besloten zich na afloop van de 

bijeenkomst ook aan te melden als lid.  

Al met al was het een zeer geslaagde avond, die ook wat ons betreft voor herhaling vatbaar is. 

Als dit een terugkomende activiteit is, komen er mogelijk meer mensen op af. 

Jeugd 

De pubquiz is inmiddels aangepast voor kinderen van de groepen 5/6 en 7/8. Hiervoor werd 

o.a. gebruik gemaakt van vragen die op de banner van het Bomenfestival stonden. Data waren 

hiervoor al gekozen en de quiz zou plaatsvinden in ons eigen verenigingsgebouw. Helaas kon 

dit vanwege een corona-uitbraak op school niet doorgaan. We hopen dit zo spoedig mogelijk, 

als de regels het toelaten, alsnog te kunnen organiseren. 

 

6. Nieuws van de VWG (Vogelwerkgroep).  
 

Op het moment dat ik dit verslag schrijf zijn de zomergasten, tjiftjaf, fluiter, tuinfluiter, 

zwartkop, boerenzwaluw enz. al lang weer vertrokken 

naar de warme landen en zijn de wintergasten, zoals 

kramsvogel en koperwiek (enz.), al weer een tijdje 

geleden gearriveerd want ze hoeven zich niet aan de 

corona maatregelen te houden.  

 

Gelukkig heeft de VWG op 11 okt. nog zijn 

najaarsvergadering, wel met in acht neming van de 

corona maatregelen, kunnen houden maar wel met gemengde gevoelens. 

 

Enerzijds fijn om weer als groep samen te zijn om de afgelopen periode (broedseizoen) te 

evalueren en het programma (4tal excursies en data nestkastcontroles) samen te stellen voor 

dit najaar en het jaar 2022. 

 

Anderzijds bedroefd omdat 2 leden kort geleden overleden zijn. 

Bruno Chiaruttini is na een slepende ziekte op 26 sept. overleden. Een hartelijk en fijne man 

en een echte vogelvriend met liefde voor de natuur is van ons heengegaan. 

We zullen Bruno bij de VWG heel erg gaan missen. 
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Ben Schut, wonende in Driebergen, is op 10 sept. overleden na een langdurige ziekte.  

Ben was vanwege de grote afstand minder betrokken 

bij de VWG maar zijn interesse voor de flora en fauna 

rondom Eys was groot en in het bijzonder voor het 

weitje aan de Dikkebuiksweg, dat eigendom was  

van Ben.  

Ben heeft het weitje in 2020 geschonken aan het IKL. 

 

Andrea Senden neemt met ingang van het nieuwe verenigingsjaar 2022 het coördinatorschap 

over van Wim Kemperink. Wim is sinds 2006 coördinator van de VWG. 

 

De geplande activiteiten, onderhoud en maken van nestkastjes op za. 20 nov. en de 

vogelexcursie naar omgeving Cottessen, Camerig op za. 27 nov. zijn i.v.m. met de recente 

coronamaatregelen en de daarbij behorende richtlijnen gecanceld. 

 

Hopelijk kan de VWG de activiteiten weer zo spoedig mogelijk hervatten. 

Fijne feestdagen en blijf gezond. 

 

Namens de VWG, 

 

Wim Kemperink 

Coördinator 

 

7. Adoptie poel door jeugdgroep. 
 

Wat ook nog in het vat zit is het plan om de poel bij het 

Froweinbos te laten adopteren door onze jeugdgroep. 

Tijdens de slootjesdagen van afgelopen juni vonden de 

kinderen enorm veel salamanders in die poel, die er 

slecht onderhouden bij lag.  

Er ontstond het idee om contact op te nemen met het 

Limburgs Landschap, eigenaar van het gebied om te 

praten over een ‘adoptie’.  

Bram Jacobs onze jeugdleider heeft inmiddels contact 

gehad met Gijs Ketelaars, die bij het Limburgs 

Landschap de educatieve activiteiten gaat verzorgen.  

Beiden waren enthousiast over de mogelijkheden, zoals 

inventarisatie, klein onderhoud en wateronderzoek. Op 

deze manier kun je zowel kinderen als hun ouders heel 

concreet betrekken bij al het leven in zo’n biotoop en 

bij het onderhouden daarvan.  

Het noodzakelijke ‘grove’ voorwerk is inmiddels 

gedaan en het contract ligt klaar ter ondertekening. Wachten is nog op een mooi moment om 

met alle betrokkenen rondom de poel het officiële startschot te kunnen geven.  
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8. Maaibeleid bermen, het vervolg.  
 

In het voorjaar van 2021 is aan leden van het IVN gevraagd om tijdens het wandelen te letten 

op mooie bloeiende bermen. Mooie bermen konden ingetekend worden op een plattegrond. 

Men kon ook alleen de namen van de wegen doorgeven, liefst met wat uitleg. 

De hulpvraag werd ook gestuurd naar IVN Heuvelland. Onze gemeente is erg groot en alle 

hulp was welkom. Het bleek dat IVN Heuvelland ook contact gehad had met de gemeente 

over het maaibeleid. Los van elkaar waren we met hetzelfde doel bezig, maar dat wisten we 

niet van elkaar. Dat was voor beide IVN afdelingen het startsein om in deze kwestie samen te 

gaan werken. IVN Heuvelland heeft een belangrijke bijdrage geleverd bij het inventariseren 

van de bermen.  

De verzamelde waardevolle bermen werden gebundeld in één inventarisatielijst van de 

Gemeente Gulpen-Wittem. Vervolgens werd er een lijst met aanbevelingen voor de gemeente 

opgesteld. We zijn van mening dat de gemeente Gulpen-Wittem absoluut op de goede weg is. 

Er is al veel verbeterd.  

Op 18-10 2021 heeft een overleg plaatsgevonden tussen wethouder Jos Last, Christiaan Puts, 

hoofd groenvoorziening gemeente Gulpen-Wittem, Andrea Senden IVN, afdeling Eys en 

Alberdina Calsbeek IVN Heuvelland.  

Het gesprek betrof de voortgang van het maai- en bermbeheer van de gemeente Gulpen-

Wittem. De intentie van het IVN is om een vinger aan de pols te houden en de gemeente 

dienstbaar te zijn bij de voortschrijdende ontwikkelingen en inzichten met betrekking tot het 

maai- en beheerbeleid. 

De afgelopen 2 jaar heeft het IVN het maaibeleid van de gemeente gevolgd en gezamenlijk 

gevormde aanbevelingen werden besproken.  

Tevens hadden de beide IVN-afdelingen een gezamenlijke lijst bijgevoegd waarop 

waardevolle bermen genoemd worden met specifieke aandachtspunten als flora, fauna en 

ligging. 

Bij de aanvang van het gesprek werd waardering uitgesproken over de wijze waarop de 

gemeente momenteel vorm geeft aan het maai- en bermbeheer. Het resultaat is heel zichtbaar 

en de bloeiende bermen oogsten alom waardering. Ook de bloeiende akkerranden, een 

samenwerkingsproject tussen Limburg Bloeit en de gemeente Gulpen-Wittem, zijn een 

succes. 

Nochtans zijn er enige aandachtspunten die het IVN onder de aandacht van de gemeente wil 

brengen. Daarover zijn de volgende afspraken gemaakt met wethouder Jos Last en Christiaan 

Puts, hoofd groenvoorziening.  

De afspraken tussen het IVN en de gemeente: 

- Langs de bermen van de veldwegen wordt een zeer smalle strook gemaaid tot 10 cm 

hoogte zodat wandelaars doorgang hebben. Eén keer per jaar, in de herfst wordt de 

berm geheel gemaaid op 10 tot 15 cm hoogte.  
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- Struwelen die hoog in de bermen groeien zullen verder teruggesnoeid worden, zodat 

de bermen op de veldwegen niet overwoekerd raken en elk jaar een stukje smaller 

worden.  

- Struwelen en struiken zullen niet tijdens het broedseizoen gesnoeid worden. 

- Tijdens de eindejaars maaibeurt in november 2021 zal het maaien van de bermen op 

een hoogte van 10-15 cm plaatsvinden waardoor zaden, rupsen, larven en poppen van 

insecten, bijen en vlinders gespaard worden en voortbestaan.  

- Er zal nagegaan worden of het mogelijk is de wegen rondom de Kruisberg af te sluiten 

voor gemotoriseerd verkeer (behalve werk- en bestemmingsverkeer). Het betreft de 

wegen: Botterweck,  Schulsbergerweg, Kelderweg, Karstraat en Zwartebrugweg.  

- Half 2022 wordt de nieuwe aanbesteding gedaan voor onderhoud. Afgesproken is dat 

het IVN voor die tijd een inventarisatielijst levert van wegen met streekgebonden en 

zeldzame flora. De gemeente stuurt kaarten met plattegronden en een lijst welke 

wegen particulier bezit zijn, die het IVN niet hoeft te inventariseren.  

- Het IVN kan zich ook tot taak stellen na te gaan hoe de lintverbindingen tussen 

bloemrijke bermen en gebieden loopt. Voor de biodiversiteit is het van belang dat er 

een overloop is.  

- Langs de bermen van de openbare wegen die onder beheer van de gemeente vallen 

worden smalle stroken in mei of juni gemaaid op 10 cm hoogte en de gehele berm 

word 1 keer per jaar in november op 15 cm hoogte gemaaid. Wellicht dat er 

afwijkingen zijn of een extra tussenmaai als de omstandigheden dat nodig maken. Het 

vroeg maaien van de smalle stroken geeft een tweede bloeiperiode aan de planten. De 

bloei is dan minder hoog en weelderig maar voor insecten en bijen blijft de voedsel- 

en voortplantingshabitat op die wijze  gewaarborgd.  

Het IVN onderneemt stappen voor verdere inventarisatie van de bermen. 

Aandachtspunten zijn: 

- Keuze maken welke bermen gemonitord worden. 

Afhankelijk van de wegenlijst van de gemeente.  

- Waarneming en registratie van 

plantensoorten/kruiden die speciaal zijn voor  

Zuid-Limburg en per berm benoemen. 

- Lintverbindingen van bloemrijke bermen en velden 

signaleren, of het gemis ervan. De linten waarlangs 

biodiversiteit zich beweegt. In de reeds aangelegde 

bermenlijst van het IVN is hier en daar al 

aangegeven waar kalkgraslanden en wegen 

verbonden zijn. De struwelen zijn ook belangrijke 

verbindingswegen voor verspreiding en 

voortbestaan van biodiversiteit. 

- Aan de hand van de nog te ontvangen kaarten en 

wegenlijst van de gemeente kunnen verdere stappen ondernomen worden. 

 

Andrea Senden,  Alberdina Calsbeek    
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9. Plantenwerkgroep. 
 

Helaas is er geen Plantjesgroep meer in Eys, daarom heb ik me aangesloten bij de groep 

Natura, van IVN Heuvelland. 

Hoewel corona af en toe roet in het eten gooide….. zijn we toch regelmatig op pad geweest…. 

Op de donderdagavonden en 1 x in de maand op zaterdagochtend. 

Zelf heb ik in het voorjaar de basiscursus van Floron gevolgd. Een on-line cursus over het 

determineren van wilde planten… waarbij je, zowel in je eigen “kilometerhok” of elders, de 

geleerde kennis, in de “levende natuur” in praktijk kon brengen. Een geweldige cursus, 

waarvan ik heel veel geleerd heb. 

In het voorjaar 2022 gaat deze cursus weer van start. 

Op 29 december start er een cursus veldbiologie, waarbij zowel planten als dieren aan  

de orde komen. 

Hoop dat jullie iets aan deze informatie hebben. 

 

De allerbeste wensen voor een goed en gezond 2022. 

Met vriendelijke groet, 

Jorike Endert. 

 

Hierbij nog enkele foto’s 

 

               
 
            Ruwharig parelzaad     Gele Zegge 
 

10.  Hallo. 
 

Wij zijn Paula en Lonneke en wonen in Eijs en Gulpen. We zijn al lang bevriend, fan van de 

natuur en in het mooie Heuvelland gaan wonen met onze partners (en huisdieren) om extra 

van de natuur te kunnen genieten. 

 

Voor het eerst hebben we zelf een tuin. Waar Paula al jaren bezig is met tuinieren in 

bijvoorbeeld de grote moestuin op haar werk bij Athos Maastricht, leert Lonneke graag iets 

om toe te passen op hun eigen tuin. 
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Wat ons allebei opvalt: er zijn veel mensen in deze mooie gemeente die veel moeite doen 

voor de tuin, dat is natuurlijk zeer te waarderen. Wat ook opvalt: veel tuinen zijn prachtig 

geschoffeld of geheel onkruidvrij. En dan zijn er nog de betegelde ‘tuinen’. 

 

Zelf zijn we wat luier aangelegd, en dat heeft zo zijn voordelen. Het ‘wonder van het niets 

doen’ in de tuin of tactisch ingrijpen, op een manier die goed is voor de gehele natuur, zullen 

we hier kort toelichten. 

 

Wie de netflix documentaire Fantastic Funghi heeft gezien weet er alles van: boven de grond 

geeft aan wat er onder de grond gebeurt, en dat is veel meer dan je denkt! Geen enkele bloem 

of plant of zogenaamd onkruid (dat dus eigenlijk niet eens bestaat) staat zomaar ergens. 

Allemaal hebben ze een functie of een doel. 

 

Neem bijvoorbeeld: de paardenbloem. Deze groeit met name als de grond nog niet los of 

voedingsrijk genoeg is voor andere planten. De paardenbloem heeft zeer lange, hardnekkig te 

verwijderen penwortels. Lekker laten groeien, want hij schoffelt gratis voor je en zal na een 

paar jaar vanzelf verdwijnen en plaats maken voor de volgende lichting bloemen. Verder is de 

paardenbloem een ontzettend heelzame plant die zorgt voor goede doorbloeding en zuivering 

van urinewegen. 

 

En zo geldt het voor al die wonderlijke plantjes die nu wij als onkruid bestempelen. Dit zijn 

diezelfde planten die in de geschiedenis en door onze voorouders verwelkomd werden in de 

keuken, als smaakmaker, voedingsmiddel of zelfs geneeskrachtig middel! 

 

We zakken even af naar verder de bodem in   niet schoffelen is een beter 

voedselbodemweb. Daar in die grond gebeurt het immers; daar werken alle microbioten 

samen om alles om te vormen tot vruchtbare grond. Dus de wormen, schimmels en alle 

mogelijke andere insecten. Deze zorgen uiteindelijk dus voor groei van je planten, gratis 

compost dus. Alle kleine wezens die je dus niet eens ziet, doen zo een hoop werk voor jou als 

fanatieke tuinder. Reden ook dat in onze tuinen de bladeren niet worden opgeruimd en de 

uitgebloeide planten kapot geknipt in stukjes de bodem bedekken (mulchen). Moeder Natuur 

ruimt dit vanzelf op, in maart is dit gedecomposteerd en je tuin klaar voor het nieuwe 

plantseizoen. 

 

Dus hierbij een pleidooi:  

Als men dan iedere week ijverig in de tuin aan de slag is zodat alles er weer stralend netjes bij 

ligt voor de rest van het dorp te aanschouwen….. neem dan een keer een heerlijke tuinstoel 

mee en observeer eens wat er eigenlijk zoal groeit. Waarom juist dat en waarom juist daar? 

Hoe kun je dat in zijn voordeel gebruiken? In plaats van het weg te spuiten of te branden of de 

grond om te blijven spitten, waardoor je feitelijk het bodemleven letterlijk overhoop haalt. 

 

Wij pleiten om vooral te genieten van de schoonheid die de natuur ons geeft en Moeder 

Natuur haar werk te laten doen. Ook wij blijven leren over deze manier van tuinieren, 

bijvoorbeeld de permacultuur aanpak, voedselbossen, het voedselbodemweb en diverse 

composteertechnieken.  

 

Ook inspiratie opdoen? Internet is een onuitputtelijke bron. Maar nog beter: kijken, leren en 

genieten van je eigen tuin! Of kom een keer langs bij Athos Maastricht   

( www.athos-maastricht.nl ) 

  

http://www.athos-maastricht.nl/
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11.  Herfstwandeling vanuit ‘s-Gravenvoeren. 
  

Na lange tijd kon er weer een wandeling worden aangeboden door de wandelwerkgroep. Wel 

anders dan anders, want het aantal deelnemers was beperkt en ze moesten zich vooraf 

aanmelden. Ook afstand houden en een QR-code laten zien om naar het toilet te mogen gaan 

waren in onze lange wandelgeschiedenis nog nooit aan de orde geweest. 

  

Maar daarom niet getreurd, we hadden een gezellig groepje bij elkaar en het weer was 

schitterend. De wandeling was door Gerard uitgezet en dat is altijd een garantie voor veel 

moois en weinig asfalt. Ook zaten er voldoende pittige klimmetjes in om weer aan de conditie 

te kunnen werken. Helaas kon hij door omstandigheden die dag zelf niet meewandelen. Maar 

hij weet dat we ervan genoten hebben! En zelf had hij tijdens het voorwandelen met Tiny en 

Constance al een halo gezien, een lichtboog om de zon, uniek!   

De pauzeplek was in Noorbeek waar we heerlijk buiten konden zitten. Onderweg werd zelfs 

een hazelworm gespot, tussen alle mooie vergezichten door. 

Helaas was het voorlopig weer de laatste keer. Onze wandeling van november hebben we uit 

zorg voor de verspreiding van het virus moeten afgelasten.  

 

       
 

    “halo - hazelworm – wandelaars: impressies van de herfstwandeling 2021!”   

 

12.  Toekomst van IVN, afdeling Eys, vervolg.  

 
Vorig jaar heeft u van het bestuur een brief gekregen over haar bezorgdheid over de toekomst 

van onze afdeling. Het aantal actieve leden neemt af en het bestuur blijft niet lang meer in 

functie. Kunnen we voortbestaan en hoe? 

Naast een enkele reactie van begrip kwamen er geen reacties met een concreet aanbod. 

Het bestuur heeft in de tussentijd daarom contact opgenomen met onze ‘zusterafdeling’ 

Heuvelland. In de afgelopen jaren is er namelijk al enige samenwerking en/of overleg met 

deze afdeling ontstaan, bv. bij de Hubertusmarkt, de plantenwerkgroep en het maaibeleid van 

de gemeente. 
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Het duurde helaas wat langer tot we fysiek bij elkaar konden komen, maar in juli 2020 was 

het zover, dat de besturen van beide afdelingen kennis konden maken met elkaar. Het was een 

prettig gesprek om elkaar te leren kennen en af te tasten of er verdere mogelijkheden voor 

samenwerking zouden zijn. Ideeën hiervoor werden uitgewisseld. Afgesproken is dat wij dit 

voornemen op de jaarvergadering zouden bespreken en na mandaat van deze vergadering 

opnieuw contact zouden opnemen. 

De leden zijn op onze jaarvergadering van 27 september jl. inderdaad akkoord gegaan met 

verdere stappen. Telefonisch is er al contact opgenomen, maar helaas zijn er opnieuw 

belemmeringen voor het veilig samen vergaderen. 

We hopen binnenkort toch weer stappen te kunnen gaan zetten. We houden u op de hoogte!  

 

13.   Geen nieuwjaarswandeling op 9 januari 2022! 
 

Onze nieuwjaarswandeling stond gepland voor 9 januari 2022. Helaas nopen de laatste 

coronamaatregelen ons om de wandeling te annuleren. Heel jammer om ook dit jaar de 

continuïteit van deze traditie te moeten onderbreken. 

Hopelijk kunnen we er een lentewandeling van maken en ook dan zullen we er iets gezelligs 

van proberen te maken. We houden u op de hoogte. 

 
 

       
 “herfst op de ‘Ijzeren Man’ Vught – november 2021” 
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