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Aan: Secretariaten van Limburgse IVN-afdelingen 
 Contactpersonen van het IVN Natuurkroegentocht-project. 
 
 
 
 
Betreft: Artikelenserie in De Natuurgids 
 
Datum: 2 augustus 2009 
 
 
Beste IVN-ers, deelnemers aan het IVN Natuurkroegentocht-project, 
 
Het is al weer een paar maanden geleden dat het project is afgesloten met de 
feestelijke uitreiking van de eerste exemplaren van het fietsrouteboekje "Speuren naar 
veranderend klimaat'. De fraaie bekroning van een project waarop we als 
deelnemende afdelingen en als District Limburg trots mogen zijn. 
 
Maar we denken dat we nog meer profijt kunnen hebben van de inspanningen die we 
als afdeling gedaan hebben om het thema "klimaatverandering in Limburg" vorm te 
geven. Voor iedere fietstocht is een dier of plant "geadopteerd" waarmee de relatie van 
klimaatverandering en het voorkomen van de soort is zichtbaar gemaakt. In de 
beschrijvingen in het fietsrouteboekje wordt daar aandacht aan besteed. Maar het zou 
ook een heel leuke serie artikelen in De Natuurgids kunnen opleveren als al deze 
adoptie-soorten iets uitgebreider besproken zouden worden in relatie tot het specifieke 
gebied dat ook in de fietstocht doorkruist wordt. Een voorbeeld is het artikel "Wespspin 
rukt op in de natuur" van Angelique Aelen-Giesen in De Natuurgids van juni 2008 (zie 
de bijlage).  
 
Daarom roepen wij u graag op om een bijdrage te leveren aan deze artikelen-serie. Zet 
uw "adoptie-soort" nog eens extra in het zonnetje. En denkt u dat uw stilistische gaven 
niet groot genoeg zijn voor De Natuurgids, wij zijn graag bereid daar hulp bij (te laten) 
bieden. Dus laat u niet weerhouden om mee te werken aan deze Limburgse 
artikelenserie. 
 
Omdat we als Districtsbestuur graag de voortgang van de artikelenserie willen volgen, 
vragen wij u om uw bijdragen met fotos per e-mail te sturen aan het 
districtssecretariaat (district@ivn-limburg.nl). Ook voor nadere informatie of hulp is dit 
het goede adres. 
 
Wij rekenen op uw medewerking voor een boeiende serie artikelen. 
 
Met vriendelijke groet 
 
 
 
 
 
 
Hans Boogaard, secretaris/penningmeester IVN District Limburg. 
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