Nieuwsbrief Natuurlijk Asselt, april 2010 (NL)
In deze nieuwsbrief iets over het afgelopen en het nieuwe kanoseizoen. Nieuwe boten die
zijn aangeschaft. Ook informatie over eventueel nieuwe vaarmogelijkheden en nieuws
over Bever, IJsvogel en Grote Zilverreiger.

Seizoen 2009
Het seizoen 2009 stemt Natuurlijk Asselt hoopvol voor de toekomst. Het beoogde aantal
tochten en deelnemers lijkt haalbaar. Kleinschaligheid blijft het uitgangspunt. Het
bezoekersaantal vanuit Duitsland blijft ietwat achter. Er zijn ongeveer 20
geprogrammeerde en 20 door een groep geboekte tochten gevaren.

Paasbest in 2010
De eerste tochten uit het programma starten
Paaszaterdag (ochtendneveltocht) en
Paasmaandag (middagtocht). Zie het complete
programma in de bijlage bij de mail of op onze
site.
De vloot is gedeeltelijk vernieuwd, natuurlijk
met Gatz boten. Paasbest dus. Een Yoho 3 (zie
afbeelding) is nieuw en de Ohio is vervangen door een extra Cherokee 550. Dit maakt
dat er met groepstochten nu 3 x 3 en 2 x 2, dus 13 volwassenen mee kunnen. Voor de
geprogrammeerde tochten blijven we uitgaan van maximaal 10 personen (5 x 2).
In 2010 staat ook weer een dagexcursie op het programma. Dit keer op Bevrijdingsdag,
5 mei. Zie de bijlage in de mail (alleen NL).

Natuur nieuwtjes
De IJsvogel, vorig seizoen het hoogtepunt van veel tochten, is weer gesignaleerd. Het
vogeltje is zelfs al bezig een nieuwe nestpijp te graven. Vanaf deze winter vertoeven er
nog steeds enkele Grote Zilverreigers (zie de afbeelding van de Vogelwacht Grou) aan de
oevers van de Asseltse Plassen. Deze komen in
Nederland alleen als wintergast voor. De vraag is
hoe lang ze zich hier nog laten zien?
In de directe omgeving van de Asseltse Plassen
bevinden zich twee Beverburchten met ook jonge
Bevers. De herintroductie van deze nijvere knager
in het Maasplassengebied mag zeker een succes
genoemd worden. Desgevraagd kan Natuurlijk
Asselt ook kanotochten met de Bever als thema
verzorgen. Compleet met PowerPoint presentatie
en/of film over Bevers.

Meer Vaarwater
Samen met de Toeristische Kano Bond Nederland is Natuurlijk Asselt in gesprek met het
Waterschap Peel en Maasvallei. Onderzocht wordt of er in het beheergebied van dit
waterschap meer kanomogelijkheden zijn, of ontwikkeld kunnen worden.

Afkalvende Roeroever. Foto Frédérique de Bruijn.

Voor groepen met enige kano-ervaring kunnen wij nu ook kanotochten op de Roer
organiseren. Dit geld voor de zomerperiode; tussen 1 juni en 1 oktober. Tijdige planning
is nodig in verband met het aanvragen van de vergunning.

Festa Natura
Natuurlijk Asselt is 6 juni van dit jaar ook weer present op Festa Natura. Zie de link in de
mail.

