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Aanleiding	  is	  op	  verzoek	  van	  D66.	  
D66	  wil	  zich	  graag	  informeren	  
over	  de	  actuele	  situatie	  van	  de	  IVN.	  	  
Diverse	  mensen	  van	  D66	  zijn	  zich	  
aan	  het	  voorbereiden	  op	  het	  
samenstellen	  en	  formuleren	  van	  
een	  nieuw	  verkiezingsprogramma.	  
D66	  gaat	  met	  diverse	  organisaties	  
en	  groepen	  in	  gesprek	  om	  op	  basis	  
van	  de	  huidige	  actualiteit	  
inspiratie	  op	  te	  doen	  voor	  haar	  
verkiezingsprogramma	  voor	  de	  
gemeenteraadsverkiezingen	  in	  
2014.

IVN	  is	  een	  landelijke	  vereniging	  
met	  circa	  20.000	  leden.	  IVN	  Maas	  
en	  Niers	  is	  een	  afdeling	  (Mook	  en	  
Middelaar,	  Bergen	  en	  gemeente	  
Gennep).	  Totaal	  300	  leden.	  Circa	  
de	  helft	  uit	  de	  gemeente	  Gennep	  
waaronder	  een	  50	  tal	  jeugdleden	  
(de	  Groentjes)	  die	  voor	  het	  
grootste	  deel	  (75%)	  uit	  de	  
gemeente	  Gennep	  aPkomstig	  zijn.

Doel	  is	  natuurbeleving,	  
natuureducatie	  en	  duurzaamheid	  
te	  bevorderen	  en	  te	  stimuleren.	  
IVN	  Maas	  en	  Niers	  (voor	  het	  
overige	  verslag	  afgekort	  tot	  IVN)	  
doet	  dit	  door	  diverse	  activiteiten	  

te	  organiseren	  (o.a.	  via	  
werkgroepen).	  IVN	  geeft	  ook	  
advies	  aan	  terreinbeheerders,	  
natuurorganisaties	  en	  overheden.	  
Er	  zijn	  diverse	  projecten	  waar	  IVN	  
aan	  deel	  heeft	  genomen	  benoemd	  
en	  omschreven.	  (o.a.	  ontwikkeling	  
Bleijenbeek	  en	  Zevenboom	  te	  
Afferden)

Een	  project	  waar	  IVN	  trots	  op	  is,	  is	  
de	  Bloemenwei	  aan	  de	  
Siebengewaldseweg,	  aan	  de	  
linkerzijde	  van	  het	  Duits	  Lijntje	  
(vanuit	  Gennep	  gezien).	  Deze	  wei	  
is	  ontwikkeld	  en	  wordt	  beheerd	  
vanuit	  natuuroogpunt.	  Na	  enkele	  
jaren	  beheer	  is	  thans	  te	  zien	  dat	  er	  
een	  ecolologisch	  interessante	  
omgeving	  is	  ontstaan,	  zeker	  in	  
vergelijk	  tot	  aangrenzende	  
weidevelden	  die	  traditioneel	  
beheerd	  worden.

IVN	  participeert	  ook	  in	  de	  
jaarlijkse	  Boomfeestdag	  
(boomplantdag)
IVN	  is	  actief	  bij	  de	  scholen	  in	  haar	  
werkgebied.	  Er	  zijn	  diverse	  
excursies.	  Per	  school	  wisselt	  de	  
samenwerking.	  Dit	  is	  ook	  
aPhankelijk	  van	  de	  eigen	  kennis	  

van	  de	  scholen	  en	  de	  
verbondenheid	  met	  het	  IVN.

Met	  het	  Elzendaalcollege	  is	  een	  
prachtige	  samenwerking	  middels	  
de	  inzet	  van	  de	  Maatschappelijke	  
Stage	  tot	  stand	  gebracht.	  In	  dit	  
kader	  is	  er	  recent	  een	  Plinke	  
Insectenwand	  (Bijenhotel)	  
gerealiseerd	  waar	  met	  veel	  plezier	  
en	  inzet	  door	  leerlingen	  is	  
samengewerkt	  met	  IVN-‐ers.

overleg met IVN Maas en Niers 
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D66 N Limburg is zich aan het voorbereiden op het samenstellen van een verkiezingsprogramma. In dat 
kader zijn er gesprekken en bezoeken met diverse verenigingen, scholen en instellingen. 
Als er tijd en gelegenheid is proberen we hiervan een passend verslag te maken om dat te delen met 
onze leden en andere belangstellenden.  

Aanwezig:	  Jan	  Hermans,	  Rian	  Rensen	  en	  Jan	  Wolters	  (IVN).	  Jos	  van	  Duuren,	  Paul	  Wessels,	  Ed	  
Vandermeulen,	  Annemie	  Weijers,	  Mohamed	  Bouzman	  en	  Frank	  Pubben	  (D66)

vrijdag 31 mei 2013	 bij het clubhuis van de IVN
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D66 Noordelijk Limburg 
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IVN                               voormalige NATO-kamp

IVN	  heeft	  een	  bijdrage	  geleverd	  
aan	  de	  Floriade.	  We	  hebben	  het	  
gehad	  over	  de	  diverse	  
samenwerkingen	  (andere	  IVN-‐
afdelingen,	  overheden	  en	  
samenwerkingsverbanden).	  Er	  zijn	  
veel	  samenwerkingsvormen	  en	  
overleggroepen	  waar	  IVN	  in	  
participeert.	  

IVN	  geeft	  aan	  dat	  de	  communicatie	  
van	  de	  gemeente	  Gennep	  in	  
sommige	  gevallen	  sterk	  zou	  
verbeteren	  als	  ze	  zich	  meer	  
bewust	  was	  van	  de	  positie	  van	  de	  
IVN	  (vrijwilligers).	  Er	  zijn	  enkele	  
voorbeelden	  gegeven	  om	  dit	  te	  
illustreren	  (subsidiebeleid,	  
collegebesluiten	  die	  invloed	  
kunnen	  hebben	  op	  ecologie).	  IVN	  
zou	  meer	  structureel	  betrokken	  
willen	  worden	  (op	  z’n	  minst	  actief	  
geinformeerd	  willen	  worden)	  bij	  
grootschalige	  ontwikkelingen.	  
Soms	  voelt	  men	  zich	  dan	  ook	  weer	  
gebruikt	  als	  vereniging.	  Als	  
voorbeeld	  is	  de	  uitnodiging	  om	  
mee	  te	  praten	  over	  de	  Zonnebrem.	  

IVN	  geeft	  aan	  dat	  een	  sterk	  punt	  
van	  haar	  vereniging	  is	  dat	  ze	  veel	  
informatie	  heeft	  over	  de	  Flora	  en	  
Fauna	  in	  haar	  werkgebied.	  

We	  hebben	  uitgebreid	  stilgestaan	  
bij	  wenselijkheid	  van	  begrazing	  
door	  schapen.	  Zolang	  dat	  gebeurd	  
via	  een	  vrijloop	  van	  schapen	  die	  
ook	  veel	  begrazingsruimte	  hebben,	  
is	  er	  niet	  al	  te	  veel	  schade.	  Maar	  als	  
de	  schapen	  langere	  tijd	  een	  plek	  
begrazen	  (b.v.	  via	  omheiningen)	  
dan	  ontstaat	  er	  Plinke	  schade	  aan	  
de	  planten.
Sommige	  planten	  en	  struiken	  
kunnen	  niet	  tegen	  
schapenbegrazing.	  

IVN	  heeft	  geen	  mening	  over	  de	  
aanleg	  van	  de	  Niersdalbrug.	  Zolang	  
het	  gaat	  om	  een	  eenvoudige	  en	  
sobere	  verbinding	  blijft	  IVN	  deze	  
mening	  hanteren.	  De	  argwaan	  van	  
IVN	  zit	  in	  een	  mogelijke	  
uitbreiding.	  Het	  is	  onwenselijk	  dat	  
er	  een	  drukke	  geasfalteerde	  en	  
verlichte	  route	  ontstaat	  die	  
intensief	  gebruikt	  wordt.	  Dan	  
wordt	  namelijk	  inbreuk	  gedaan	  op	  

de	  structuur	  van	  natuur	  in	  dit	  
gebied.	  Een	  dergelijke	  route	  zou	  
een	  splitsing	  aanbrengen	  in	  de	  
ecologische	  structuur.	  
Dat	  is	  dan	  ook	  tegelijkertijd	  een	  
belangrijke	  oproep	  van	  de	  IVN.	  
Draag	  er	  zorg	  voor	  dat	  de	  
ecologische	  verbindingen	  en	  
samenhang	  niet	  onderbroken	  
wordt.	  De	  uitdaging	  is	  juist	  om	  die	  
ecologische	  verbanden	  te	  
versterken	  of	  tot	  stand	  te	  brengen.

Op	  26	  mei	  is	  er	  een	  excursie	  
geweest	  in	  Gennep	  waar	  ook	  
lepelaars	  zijn	  gesignaleerd	  bij	  de	  
Niers	  in	  ?

D66	  neemt	  kennis	  van	  de	  adviezen	  
die	  IVN	  heeft	  gegeven.	  Neem	  een	  
voorbeeld	  aan	  de	  gemeente	  
Boxmeer	  die	  geweldig	  heeft	  
ingezet	  op	  de	  Maasheggen.
Op	  de	  gemeente	  Bergen	  die	  mede	  
invulling	  heeft	  gegeven	  aan	  
natuurontwikkeling.
Gennep	  blijft	  op	  dat	  gebied	  achter	  
vwb	  ambitie	  en	  daadkracht.	  Maar	  
het	  is	  niet	  te	  laat.
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Op	  21	  sept.	  2014	  viert	  IVN	  haar	  25	  
jarig	  bestaan.
IVN	  wil	  inzetten	  op	  het	  uitbouwen	  
van	  de	  huidige	  gedichtenroute	  en	  
rolstoelpad	  tot	  een	  
natuurbelevingspad.	  Dit	  achter	  
haar	  gewaardeerde	  clubhuis	  dat	  
ook	  dienst	  doet	  als	  cursusruimte	  
voor	  de	  wijde	  omgeving.	  	  IVN	  dingt	  
mee	  aan	  een	  bijdrage	  van	  de	  
Rabobank.	  Kortom	  aan	  D66-‐ers	  
een	  oproep	  om	  te	  stemmen	  voor	  
de	  IVN	  (indien	  men	  lid	  is	  van	  de	  
rabobank).

FP

Gennep en omgeving kent hele mooie plekken. Mooi voorbeeld van 
samenwerking is het insectenhotel dat gemaakt is in samenwerking met 
Elzendaalcollege uit Gennep.

    


