Nieuwsbrief Natuurlijk Asselt, september 2009 (NL)
In deze nieuwsbrief enkele pers momenten van het kanovaren in Asselt en foto’s van de
zwem-vier-daagse in Swalmen en van Festa Natura, waaraan natuurlijk Asselt een
bijdrage heeft geleverd. Ook leuk nieuws over de natuurontwikkeling in de Asseltse
Plassen. In de herfst kunt u nog mee doen aan een Roertocht (nieuw!) en de ‘nacht van
de nacht’ activiteit.
Pers momenten 2009
In juli heeft Dagblad de Limburger een reportage van een kanotocht van Natuurlijk Asselt
geplaatst. Verder heeft Harry Cuypers in het programma Radio 2 programma Plaza van
de NCRV, d.d. 25 juli, een interview gegeven. Ook was Natuurlijk Asselt te zien in het
programma stads-TV, d.d. 6 augustus, van TV-Limburg. Zie de betreffende
links/bestanden in de mail.
Natuurlijk Asselt was er bij
Diverse natuurorganisaties hebben 14 juni een groots natuur spektakel genaamd Festa
Natura georganiseerd bij het bezoekers centrum de Meinweg van Staatsbosbeheer.
Natuurlijk Asselt heeft een van de kano’s vol water laten lopen om de door kinderen
zelfgemaakte bootjes te laten varen. Bootjes konden worden gemaakt van komkommers
(met dank aan de familie van Pol uit St. Odiliënberg), blaadjes papier, of uit triplex. Veel
ouders en grootouders vonden het leuk om kinderen te zien figuurzagen. Om de twee
jaar organiseert de gemeente Roermond in juni een Milieu Ontmoetings Programma.
Natuurlijk Asselt heeft iets verteld over landschap en natuurvriendelijk tuinieren. Tijdens
de zwem-vier-daagse van Swalmen kon ook even worden gekanood. Zie bijgaande foto’s

Leuk natuur nieuws
Het aantal vraatsporen van Bevers in de Asseltse Plassen is flink toegenomen. Deze
zomer is er in een van de vangkooien voor Beverratten zelfs een jonge Bever gevangen.
Nu maar afwachten of de Bevers zich
definitief in ons vaarwater gevestigd
hebben, of nog gaan vestigen; word
vervolgt… . Dit jaar heeft een kolonie van
z’n 20 broedparen van de Oeverzwaluw de
steile oever bij de verbinding met de Maas
bewoond. Ook een andere holenbroeder
heeft dit jaar een Steilrand van de Asseltse
Plassen gewoond; de IJsvogel. Tijdens
diverse tochten hebben de deelnemers van
deze bijzonder fraaie vogel kunnen
genieten. (foto van John Bogaart)

Roertocht (nieuw!)
De Roer is een van de belangrijkste zijrivieren van de Maas. Haar oorsprong ligt in de
Hoge Venen in België. Via Frankrijk, Duitsland en de laatste 22 km door Nederland, komt
de Roer bij Roermond uit in de Maas.
Het Waterschap Roer en Overmaas heeft de laatste jaren veel moeite gedaan om de Roer
weer vrij te laten meanderen en niet zonder succes. In maart van 2008 meldden de
plaatselijk bladen de doorbraak van een Roermeander. Doordat oeverstroken zijn
aangekocht en oeververdedigingen
zijn weggehaald ‘vreet’ de Roer in
buitenbochten zich weer een weg
door het landschap. Soms raken de
bochten elkaar en wordt een lus
afgesneden. De doorbraak maakt de
Roer 150 m. korter.
Vanuit de Eifel komen steeds vaker
bevers de Roer afzakken. Deze
moeten samen met uitgezette
Bevers, het Maasdal gaan
herbevolken. Ook zeldzame Libellen
en het IJvogeltje zijn langs de Roer
waar te nemen.
Voor deelnemers van eerdere
kanotochten organiseert Natuurlijk Asselt dit jaar voor het eerst een kanotocht op de
Roer, twee mogelijkheden; Op vrijdag 25 september het hele traject. Vertrek is om 10.00
uur vanaf Vlodrop. Rond 16.30 komen we aan bij het eindpunt in Roermond. In St.
Odiliënberg wordt gestopt voor een lunchpauze. Op zondag 27 september het halve
traject. Vertrek om 14.00 uur in Vlodrop, aankomst rond 17.00 uur in St. Odiliënberg. De
kosten bedragen resp. 40 of 25 euro per persoon (exclusief lunch). Nadere info na
opgave. Wees er snel bij, want er kunnen maar een beperkt aantal personen mee. (foto
Theo Lommen)
Nacht van de nacht
Ook dit jaar doen we weer mee met ‘nacht van de nacht’. Zaterdagavond 24 oktober
gaan we weer tussen 20.00 en ongeveer 23.00 uur het water op om te bezien hoe
donker het tegenwoordig nog wordt. Hopelijk laat de sterrenhemel zich van haar mooiste
kant zien? Deelname kost 7,50 per persoon. Dit is inclusief warme drank.

