Nieuwsbrief Natuurlijk Asselt, mei 2011 (NL)
In deze nieuwsbrief iets over het afgelopen en het nieuwe kanoseizoen. Nieuwe
arrangementen. De bever die zich definitief heeft gevestigd en oud ijzer dat definitief is
verdwenen.
Seizoen 2010
Het enthousiasme van de deelnemers is en blijft een mooie ervaring.
De bezoekersaantallen van de in samenwerking met Staatsbosbeheer en Limburgs
Landschap geprogrammeerde tochten, zijn nog niet wat we er van gehoopt hadden. Het
weer zat ook niet altijd mee. Het aantal geboekte tochten is stijgende.
Programma 2011
Dit jaar openen we het programma met twee Beverexcursies, die vooraf worden gegaan
door het vertonen van een PowerPoint-presentatie en een beverfilm. Dit doen we in het
verenigingslokaal van Watersport Vereniging Ascloa. Tijdens de kanotocht in de
schemering, zien of horen we de bevers misschien ook in het echt.
Natuurlijk ook dit jaar weer een dagexcursie met lunch op de sfeervolle boerderij
Asselterhof. 15 juni is een bijzondere vollemaanstocht. Dan kunt u een
maanverduistering vanaf het water beleven. Het belooft een geweldig schouwspel te
worden.
Zie de pdf met het volledige programma in de bijlage of via de link in de mail.
Opgeruimd staat netjes
De Asseltse Plassen zijn
ontstaan door grondwinning,
welke vanaf de jaren 50
steeds grootschaliger
aangepakt werd. In 2007 zijn
de eigendommen van de
grindwinningbedrijven
overgedragen aan
Staatsbosbeheer. Tot voor
korte tijd lagen er nog steeds
stille getuigen van vroegere
bedrijvigheid in ons
vaarwater. In december 2010
is het laatste baggerschip
verdwenen (foto Jan
Cuypers).

Arrangementen
Dit jaar biedt de VVV Midden-Limburg in samenwerking met Natuurlijk Asselt een tweetal
kano-arrangementen aan. Zie de link onder kalender op de site www.natuurlijkasselt.nl.

Beverburcht
Vanaf 2002 zijn in de omgeving van de Maasplassen z’n 30-tal bever uitgezet. Het gaat
goed met de bevers, er lever er nu al meer dan 100 in het gebied. Vanaf 2008 zijn
tijdens kanotochten van Natuurlijk Asselt steeds meer bever knaagsporen gezien. Dit jaar
kan Natuurlijk Asselt u vanuit de kano een heuse beverburcht laten zien. De dieren
hebben zich klaarblijkelijk nu definitief in de Asseltse Plassen gevestigd. Zie
onderstaande foto van de betreffende beverburcht (inzet; Bever foto Olaf op den Kamp).

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.

Vroeg voorjaar
Normaal in mei, maar dit jaar hebben we 23 april al paaiende vissen (brasem) gezien
langs enkele zonnige oevers. De vissen hebben het dan zo druk met kuit afzetten tussen
de waterplanten en de mannetjes met het bevruchten van de afgezette eitjes, dat ze zich
vanuit de kano’s ongestoord laten gadeslaan. Een prachtig schouwspel!
Beurzen
De natuurbeurs Festa Natura is dit jaar op de Grote Heide in Venlo op 29 mei 2011, zie
www.festanatura.com. Natuurlijk Asselt laat wegens drukke andere bezigheden verstek
gaan. Wel doen we mee met de ‘Limburgse Gezondheidsbeurs’ op 3 en 4 september in
Sportcentrum Dennemarken in Swalmen, zie www.fit247.eu.

