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Natuurwerkdag

Een vennetje tevoorschijn getoverd

Paddenstoelen

In alle soorten en maten

De Algemene Ledenvergadering en 
Nieuws van de bestuurstafel

Contributie aangepast aan landelijke 
IVN-norm

Bevers

Vraatzuchtige zwemmers! 
Gereguleerd na succesvolle herintroductie



IVN natuureducatie is een landelijke organisa-
tie, opgericht in 1960. De vereniging heeft 161 
afdelingen met circa 6000 IVN-vrijwilligers die 
zich inzetten voor natuur, milieu en duurzaam-
heid. 

IVN Maas eN NIers 
Onze afdeling heeft als werkgebied de gemeenten 
Gennep, Bergen en Mook & Middelaar. We hebben 
ruim 360 leden, waarvan 35 jeugdleden. Ons doel 
is om jong en oud te laten ervaren hoe mooi en 
waardevol natuur is. Onze actieve leden / vrijwil-
ligers organiseren onder andere natuurexcursies, 
jeugdactiviteiten, cursussen en nog veel meer. 

Word lid en doe mee! 
Bijvoorbeeld met de nieuwe uilenwerkgroep. Of 
samen aan de slag in het groen met de werkgroep 
Landschapsbeheer. Zie al onze werkgroepen op 
deze pagina. Er zit vast wel een activiteit tussen die 
bij jou past en waarvoor jij je kunt inzetten voor 
behoud van onze mooie natuur. 

Heb je interesse? Of wil je meer informatie? Stuur 
dan een kort mailtje naar de werkgroep met je 
voorkeur. Zie voor meer informatie onze website  
www.ivn.nl/afdeling/maas-en-niers of scan de 
QR-code:

Hoe kun je lid worden of opzeggen?
Nieuw lid of donateur | IVN
www.ivn.nl/afdeling/maas-en-niers/nieuw-lid-of-
donateur

Wat kost het om lid te worden? 
Jeugdleden € 7,50  per jaar en volwassen lid  € 25,--
meer info: zie website. 

Wat levert het lidmaatschap je op?
Nieuwsbrieven, Clubblad Manie, 
Natuurwandelingen, Cursussen, Lezingen  en 
deelname aan werkgroepen.

IVN
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IVN Maas en Niers 
Bezoekadres Kampweg 10, 6591 XV Gennep 

(bij de algemene begraafplaats).
Bankrekening: IBAN NL69 RABO 0140663460

KvK-nummer 40166209

Bestuur
Voorzitter (waarnemend): Jan Wolters 
voorzitter@ivn-maasenniers.nl

Secretaris: Marcel Aaldering  
secretaris@ivn-maasenniers.nl  en info@ivn-maasenniers.nl

Penningmeester: Harry van de Ven  
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Overige bestuursleden: 
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Ledenadministratie:
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Natuur en Milieu:
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Wat ben ik trots op IVN Maas en Niers!    
Op al onze mensen die ondanks de coronamaatregelen zijn      
blijven werken aan de ontwikkeling van onze afdeling.

Neem bijvoorbeeld het traject Licht & Gericht, ons eigen onder-
zoek waarin we samen, met leden en werkgroepen, eens goed 
naar onszelf hebben gekeken. Hoe we het doen en wat nodig is 
voor een toekomstbestendige afdeling. Het resultaat is een meer-
jarenplan en voelbaar nieuw elan: ‘samen de schouders eronder’.

Of het updaten van onze ledenadministratie en het automatiseren 
van de facturatie. Beide zeer arbeidsintensieve en o zo belangri-
jke werkzaamheden. Of de oprichting van de nieuwe werkgroep      
Natuur en Milieu. Onze ogen en oren in het veld, en actief be-
trokken bij  alles wat er gebeurt in de ‘groene’ omgeving van onze 
prachtige gemeenten Bergen, Gennep en Mook & Middelaar. Hier 
kunnen we onze kennis en kunde van natuur dienstbaar inzetten.

Bijzonder trots ben ik op de coördinatoren van onze werkgroep-
en, de kern van onze afdeling. Zij houden de moed erin en krij-
gen het voor elkaar om met de nodige aanpassingen, met hun 
mensen deze coronatijd door te komen. Dat was in dit bewogen 
jaar  zeker geen makkelijke taak.

Als laatste wil ik ons prachtige vernieuwde clubblad Manie noe-
men. Het redactieteam heeft met de input van alle schrijvers en 
natuurfotografen een enorme prestatie geleverd. Ook de nieuws-
brieven en onze website zijn verbeterd. Dit maakt dat we zicht-
baarder zijn en we nog meer mensen bereiken om te vertellen 
hoe mooi en belangrijk de natuur is.

Dankjewel IVN-vrijwilligers voor jullie bijdragen! 
En dankjewel trouwe leden voor jullie ondersteuning!

Veel leesplezier, fijne feestdagen en graag tot volgend jaar!

Jan Wolters
Waarnemend voorzitter

Voorwoord
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Fotoraadsel foto van MiriaM Pietz
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‘lk wil kinderen en volwassenen terugbrengen 
naar de natuur. Daar leef ik voor, daar haal ik 
zelf energie uit’, zegt Jan Wolters (66) uit Gen-
nep. Als vrijwillig boswachter laat hij kinderen 
en volwassenen zien hoe boeiend de natuur 
is.

‘lk ben geboren op de Mookerheide, waar mijn 
vader een boerenbedrijf had. Daar ligt de basis 
voor mijn passie voor de natuur. Toch ben ik dat 
tijdens mijn werkzame leven uit het oog verlo-
ren. Pas toen ik op mijn 55ste thuis zat met een 
burn-out, heb ik de weg terug gevonden. Nu 
ben ik vrijwillig boswachter voor Natuurmonu-
menten in het Rijk van Nijmegen. Tijdens excur-
sies laat ik kinderen en volwassenen zien hoe 
boeiend de natuur is. Kinderen laat ik vooral 
dingen horen, voelen, zien en proeven, dat zijn 
ze niet meer gewend. Bij ouderen vertel ik meer 
over de historie van een gebied. Vaak moet je 
eerst op dingen gewezen worden om ze zelf te 
kunnen zien. Natuur is zoveel meer dan wat je 
met je ogen ziet. Het is ook de lucht en het leven 
in de bodem. De verwondering over de natuur, 
dat brengt mij veel. Die ervaring geef ik ook aan 
anderen. 

Natuur kan niet piepen
Bij IVN Maas en Niers volgde ik de opleidingen 
voor natuur- en landschapsgids, nu ben ik er 
waarnemend voorzitter. Een kwart van onze 
leden is jeugdlid, vaak stoppen ze wanneer ze 
naar de middelbare school gaan. Jaren later zien 
we ze dan als volwassenen terugkomen met hun 
eigen kinderen. We hebben dus toch een zaadje 
geplant. 
De klimaatproblemen zijn een gevolg van hoe 
wij leven. lk vind het mooi om daar met jonge-
ren over te discussiëren. De natuur kan niet pie-
pen als wij iets doen dat niet door de beugel kan, 
daarom zijn wij de ogen en oren van de natuur. 
Althans, dat zouden we moeten zijn. Daarvoor is 
het nodig dat we zien dat we onderdeel zijn van 
de natuur en dat wij actie moeten ondernemen. 
Alleen zo kunnen we de natuur op een verant-
woorde manier doorgeven.

Fotoraadsel: Kun jij zien wat dit is? 

Oplossing is op pagina 23  in deze Manie te vinden.

Natuur      
Jan Wolters in gesPrek Met het Magazine 
van de kBo-PCBo (oktoBer 2021)
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na een nachtvorstjena een nachtvorstje

in het najaarin het najaar

tekst: MoniCa BosChMan
                                      foto: Mark kohn



Vorig jaar is de natuurwerkdag niet doorgegaan 
in verband met covid. Dit jaar was het nog even 
onzeker, maar Staatsbosbeheer heeft de werk-
dag toch georganiseerd. En gelukkig maar, want 
onze Landschapswerkgroep en Groentjes hadden 
er weer erg veel zin in.

Zoals gebruikelijk had ik vooraf contact met Koos 
Hakbijl en Andy Liebrand, en zij hadden warempel 
nog een locatie gevonden waar we met onze werk-
groep nog nooit waren geweest! In de buurt van      
’t Quin, een plek waar tijdens de werkverschaffing 
in de vorige eeuw een gat gegraven was. Hier stond 
water in maar was volledig dichtgegroeid. Na het 
opschonen worden de taluds nog schuiner gegra- 
ven en wordt dit weer een mooie amfibieënpoel.

Op 6 november ging een hele stoet richting ’t Quin. 
Daar werden we ontvangen door Koos en Dennis 
Jilisen, de nieuwe boswachter ecologie. Een mooie 
gelegenheid om kennis te maken met Dennis. Na 
de instructie gingen we aan de slag met handge- 
reedschappen; de grotere bomen zou Staatsbos-
beheer later doen. Het werk vlotte echter zo snel 

dat we ook maar meteen aan de grotere bomen 
begonnen. Ook de Groentjes hadden er plezier in 
en hebben geweldig werk verzet. Toen de koffie ar-
riveerde was Koos alweer verrast hoe voortvarend 
we te werk gingen.

Na de koffie en koeken nog ruim een uurtje 
doorgewerkt en toen was de klus alweer geklaard. 
De hele poel vrijgemaakt! Dus Staatsbosbeheer kan 
als volgende meteen de taluds gaan afschuinen.

Koos bedankte iedereen en was heel blij met het 
behaalde resultaat! Mooi om te zien hoe fanatiek 
de Groentjes meewerkten. Dat worden ongetwij- 
feld de nieuwe leden voor onze werkgroep in de 
toekomst.

We hebben weer veel plezier gehad en in een 
geweldige sfeer met elkaar gewerkt. Iedereen ging 
dan ook met een heel positief gevoel huiswaarts.

Mocht je na het lezen van dit stukje benieuwd zijn 
naar onze Landschapswerkgroep neem dan con-
tact met me op, misschien is het ook wel iets voor 
jou!

Natuurwerkdag 6 november           Natuurwerkdag 6 november           John toonen

Vertelbosbord vernieuwdVertelbosbord vernieuwd
Er is een nieuw bord geplaatst in het ‘Vertel-
bos’, met dank aan  de gemeente Gennep.

Myriam zit weer op de verteltroon, nu eens 
niet met de ‘Groentjes’, maar met de ‘Grijsjes’           
(tijdens de KBO-herfstwandeling) 
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De Bever is het grootste knaagdier dat in Ne-
derland leeft. Bevers worden meestal zeven 
of acht jaar oud.      Een volwassen bever heeft 
een kop-romplengte van ongeveer 75 tot 90 
centimeter en een lichaamsgewicht van 23 
tot 40 kilogram. Zijn staart is 28 tot 38 centi-
meter lang. Zijn grootte verschilt per regio. Er 
zijn geen grootteverschillen tussen manne-
tjes en vrouwtjes.

De bever heeft een brede, geschubde, horizon-
taal afgeplatte staart, die werkt als een roei-
spaan.    Zijn poten zijn vrij kort. De achterpoten 
hebben zwemvliezen. Zijn kop is stomp en zijn 
oren en ogen zijn klein. De neus en oren kun-
nen worden afgesloten bij het zwemmen. Ook 
zit er in de wang een stuk weefsel dat de mond 
afsluit als het dier onder water knaagt. Hij heeft 
een paar sterke oranje tanden die altijd door-
groeien, daarom moet hij ook blijven knagen 
op hout, zodat de tanden kunnen slijten. Ze 
zijn oranje doordat er een ijzerhoudende stof 
in het glazuur op de tanden zit die oranje van 
kleur is, wat ze sterk genoeg maakt om door 
bomen te knagen. Als je de spaanders bekijkt 
lijkt het wel of een houthakker bezig is geweest 
met een scherpe bijl.  Een boom met een dia-
meter van 25 cm kan hij in 4 uur omhakken.

faMiliegroePen

Bevers leven in kleine familiegroepen in de 
buurt van water. Meestal leven er zo’n vijf of 
zes bevers in een groep, bestaande uit een 
volwassen paartje en hun jongen van de twee 
laatste worpen. Jongen blijven zo’n twee jaar in 
een familiegroep, waarna ze hun eigen territo-

rium gaan zoeken. Territoria worden afgeba-
kend met anale geursporen, castoreum of be-
vergeil genoemd, die informatie bevatten zoals 
geslacht, verwantschap en mogelijk ook sociale 
status, leeftijd en grootte. 

De bever is eigenlijk een dagdier, maar je ziet ze 
bijna nooit, omdat ze erg schuw zijn. In gebieden 
waarin hij regelmatig verstoord wordt is hij hoofd-
zakelijk ‘s-nachts actief. In onverstoorde gebieden 
laat hij zich voornamelijk ‘s-ochtends zien. 
                                                                                        
Bij gevaar slaat een bever met zijn staart op het 
wateroppervlak om zijn soortgenoten te waar-
schuwen en duikt hij onder water. Bevers zijn 
goede zwemmers. Ze kunnen tot vijftien minu-
ten onder water blijven, maar een duik duurt 
meestal vijf à zes minuten. Langs de waterkant, 
zoals bij de strekdam langs de Maas, zie je vaak 
“glijbanen”, die gebruikt worden door de be-
vers om weer het water in de glijden.

De bever

Beversporen langs de MaasBeversporen langs de Maas
vraat vraat 

De schubben op de beverstaartDe schubben op de beverstaart
lijken op die van een vis; lijken op die van een vis; 

herfst | winter 2021
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VegetarIsche MeNu
De bever heeft een zeer uitgebreid, maar strikt 
vegetarisch menu. ‘s-Zomers eet hij kruiden, bloe-
men, jonge scheuten van waterplanten, grassen en 
wortels. Daarnaast eet hij ook alle delen van bo-
men en struiken (stam, takken, bladeren en wor-
tels). Hij heeft een voorkeur voor wilg, populier en 
ratelpopulier, maar ook andere bomen zoals eik en 
berk knaagt hij met gemak om. (Ga maar eens kij-
ken bij de grote Siep in Plasmolen).  
De schors van de stam knaagt hij af met zijn vlijm-
scherpe tanden. Zijn tanden groeien almaar door, 
omdat ze slijten doordat hij ze gebruikt als gereed-
schap voor de bouw van een burcht en een dam. 
‘s-Winters eet hij meer twijgen en schors, ‘s-zomers 
meer groene plantendelen, maar ook maisakkers 
langs de waterkant zijn favoriet. Daar zijn de boe-
ren niet zo blij mee.

VoedselVoorraad Voor de wINter
In tegenstelling tot de meeste andere knaagdieren 
houdt de bever ‘s winters geen winterslaap. In de 
herfst legt hij daarom een voedselvoorraad aan, 
bestaande uit takken en stammen van kleine bo-
men. Deze verankert hij onder water, in de buurt 
van de ingang. Het koude water houdt de voe-
dingswaarde van de schors langer goed. 

VoortplaNtINg
Volwassen bevers paren in februari. Na een draag-
tijd van 103 tot 108 dagen worden één tot zes 
jongen (gemiddeld 2,7) geboren in juni. De jon-
gen hebben een vacht bij de geboorte en de ogen 
zijn open. Enkele dagen na hun geboorte leren ze 
zwemmen, in de ingangen van de burcht. De jon-
gen verlaten de geboorteburcht na twee tot drie 
jaar. Ze zijn na twee tot drie jaar geslachtsrijp. Jong-
volwassen bevers verlaten meestal in het voorjaar 
het ouderlijk territorium om op zoek te gaan naar 
een eigen leefgebied.

Links en rechts: omgevallen bomen en mogelijke burcht in Niers | oktober 2021. Kanovaart is geblokkeerd.

Bevers zijn monogaam en blijven hun hele leven 
trouw aan één partner.
 
terug VaN weggeweest
Nadat de bever sinds 1826 niet meer was gezien, 
vonden in 1988 herintroducties plaats in de Bies-
bosch en de Gelderse Poort.  In 1992 zijn er op ver-
scheidene plekken in het Nederlands-Limburgse 
Maasdal en belendende beekdalen bevers uitge-
zet. De eerste dieren waren afkomstig uit de Eifel. 
In 2002 werden tien exemplaren geteld. Sindsdien 
breidde de populatie zich uit met een snelheid die 
ook van de Ardennen bekend is.  

BeVerMaNageMeNt
De dieren begonnen steeds vaker voor overlast te 
zorgen en in 2014 zette de provincie een ‘bevervisie’ 
op papier. ‘Probleembevers’ werden door provincie 
en waterschap als serieus probleem onderkend. 
Anno 2016 ontwikkelt men vormen van ‘beverma-
nagement’. Naast beverwerende maatregelen en 
wegvangen wordt afschieten in de toekomst niet 
uitgesloten.
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De herfst is het seizoen om de meeste paddenstoelen te zien, in allerlei vormen en maten. Wanneer er 
voldoende regen is gevallen schieten ze letterlijk “als paddenstoelen uit de grond”; je kunt er bij wijze 
van spreken bij gaan staan. Maar komen ze wel allemaal uit de grond? Laat we onderstaande exem-
plaren maar eens goed bekijken.

Als de paddenstoelen uit de grond schieten
tekst en foto’s: MiriaM Pietz

Franje vlekplaat: 
Deze paddenstoel kun je vinden op mest van grote grazers. De vlekplaat dankt 
zijn naam aan de gevlekte lamellen, doordat de sporen op de plaatjes niet 
overal tegelijk rijpen. De hoed is klokvormig en donkerbruin gekleurd. Opval-
lend zijn de aan de rand hangende velumvlokjes, deze lijken op franjes. Komt 
algemeen voor.

reuzenzwam: 
Dit is een boomparasiet  die in enkele jaren oude bomen kan doen sterven en 
grote stronken verteren. Ik heb al vaak gezien dat mensen stoppen omdat men 
toch erg onder de indruk is van de grootte van de reuzenzwam, met een maxima-
le doorsnede van 2 meter en hoogte tot 80 cm. De grote platte, waaiervormige 
bleek- tot kastanjebruine hoeden groeien uit tot een rozet. De onderzijde bevat 
fijne poriën. Zeer algemeen voorkomend.

Nu hebben al deze paddenstoelen één ding gemeen, ze schieten niet uit de grond maar groeien 
op andere substraten. Zo zie je maar weer, een kijkje in de paddenstoelenwereld is een wereld 

kostgangerboleet: 
Een kostgangerpaddenstoel in de vorm van een boleet. Deze is in de kost bij 
de gele aardappelbovist, met andere woorden een parasiet. De kleur van de 
kostgangerboleet is olijfbruin tot geelbruin. De hoed is wat viltig en gewelfd als 
deze wat ouder is. De poriën zijn vrij grof en hoekig en zijn wat roodbruin. De 
steel is bovenaan het dikst en loopt naar de gastheer wat taps toe. In sommige 
jaren algemeen voorkomend.

paardenhaartaailing: 
o.a. te vinden op klein strooisel, takjes en is saprotroof (leeft van dood organisme). 
De zwartbruine stevige steel is zo dun als paardenhaar en erg lang (6cm) . Het 
hoedje is vleeskleurig tot lichtbruin met een donkerder centrum. De aangehechte 
lamellen staan wijd uit elkaar. Het lijkt of deze paddenstoel in de grond groeit, 
maar het strooisel/takje ligt onder het blad of zand en dan zal je de paddenstoel 
moeten uitgraven. Algemeen op zandgronden.

eikelbekertje: 
Dit is een ‘ieniemienie paddenstoel’ die groeit op afgevallen, rottende eikels die vaak 
onder de grond onder het bladerdek zitten. Je moet wel even goed kijken om ze te 
vinden. De eikels zien er zwart en verschrompeld uit omdat ze doorwoekerd zijn 
door schimmelweefsel. Het eikelbekertje behoort tot de bekerzwammen en heeft 
een kaneelkleurig bekertje met een bruinzwarte steel. Algemeen voorkomend.

gele trilzwam: 
Deze zwam lijkt op een klompje rimpelige gelatinepudding en is het hele jaar door 
te zien. Leeftijd en vochtgehalte bepalen de kleur, oudere exemplaren kleuren 
naar wit, bij vorst verschrompelt de zwam door verdroging en is er enkel een don-
keroranje velletje te zien. Na een regenbui of vorst zwelt deze weer op en ziet er 
dan  weer spik en span uit. Te vinden op eikenhout, het is een parasiet die leeft op 
de zwamvlok van de eikenschorszwammetje. Zeer algemeen voorkomend.

herfst | winter 2021



9IVN Maas en Niers

postzegelNatuur
elzeNBroekBos IN het heuloërBroek
                                              tekst en foto’s: MiriaM Pietz

lucht) en ijzerfosfaat (ijzerbinding met het fosfaat 
uit het water). Een onoplosbaar vlies dat door de 
lichtbreking alle kleuren van de regenboog laat 
zien. Steek je met een stokje in dit vliesje dan zie je 
het in onherstelbare stukjes breken, bij olie vloeit 
de vlek uit elkaar en weer bij elkaar.

Door de boomkruinen zie ik een buizerd, die in stilte 
zich verplaatst van de ene thermiekbel naar de an-
dere. Normaal laat een buizerd zich miauwend als 
een kat horen, maar niet hier, schijnbaar onder de 
indruk van de stilte en bang om deze te verstoren. 
Genietend van dit alles worden mijn mijmeringen 
verstoord door de harde wekkerzang van de win-
terkoning. De zon begint te zakken, ik maak aan-
stalten om naar huis te gaan. Nog nagenietend van 
deze postzegelnatuur, zo klein maar zo groots in 
natuurbeleving.

De laatste zomerzon nodigt uit voor een korte 
wandeling naar Aijen waar het elzenbroekbos ligt 
in het Heuloërbroek. Een stuk natuur dat door 
het Limburgse Landschap wordt onderhouden. 
Via de vlonder, die over het drassig stukje Heuke-
lomsbeekdal is gelegd, loop je langs de Heukelom-
sebeek zo het elzenbroekbos in. Vele bloedrode 
heidelibellen zijn zich op de vlonder aan het op-
warmen en vliegen met je mee als je het pad ver-
volgd. De steenmarter verraadt zijn nachtelijke 
aanwezigheid door een drol; de restanten van het 
herfstmenu vol bessen zijn goed te zien. Een laat-
ste moerasspirea houdt zich staande tussen al de 
pitrus.

Je hoort geen mens, enkel de heldere zang van de 
roodborst die wat weg heeft van een zacht kab-
belende beek. Putters en staartmezen laten zich 
goed horen en zien, peuterend aan de elzenpropjes 
waar de eetbare zaden zitten, een lekkernij voor 
deze vogels. Het elzenbroekbos heeft iets mystieks, 
omgevallen bomen liggen onder een dikke laag 
mos met enkele paddenstoelen die hun hoedjes 
laten zien, omringd door water zoals het hoort in 
een broekbos dat permanent nat is. Varens hebben 
hier ook hun plekje gevonden.

Op de bodem van het water ligt een roestbruine 
neerslag, het water is hier rijk aan opgelost ijzer. 
IJzerbacteriën zetten dit om in onopgelost ijzer 
wat deze neerslag veroorzaakt. Er ligt een regen-
boogkleurige vliesje op het stilstaande water. Ge-
lukkig is het geen olie maar een spontane afzetting 
van ijzercarbonaat (ijzerbinding met de CO2 uit de 
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het is Weer PaddenstoelentiJd 
Dit jaar, 2021, kunnen we nu al spreken van een 
goed seizoen. Het wisselvallige weer met veel 
neerslag maar ook genoeg warme en zonnige da-
gen, zorgt ervoor dat de paddenstoelen  spree-
kwoordelijk de grond uitschieten. In een uurtje 
bos’speur’wandelen is er heel wat fraais te ontdek-
ken. Zeker als je een beetje weet welke soorten 
bos of welke locaties het meest geliefd zijn bij 
paddenstoelen. 

Boleten met hun gaatjes aan de onderzijde, rus-
sula’s in hun bonte kleuren, brekend als een krijt-
je of de melkende melkzwammen en de stinkende 
stinkzwammen. Met een beetje geluk kom je ook 
wat vreemde of fraai gevormde soorten tegen; zoals 
de kostgangerboleet, die gele aardappelbovisten 
compleet leegzuigt voordat hij zelf aan schimmels 
ten prooi valt. Of een sappige rode biefstukzwam, 
misschien een eikhaas, die als een klonter schelp- 
achtige aan de voet van, jawel, een eik groeit. En 
niet onwaarschijnlijk, want dit jaar zie ik ze op veel 
plaatsen: de fraai gevormde doolhofachtige witte 
kluifzwam.

Paddenstoelverrassingen in eigen tuinPaddenstoelverrassingen in eigen tuin
                                                                                                                                                                                                            gert verriJdt (geParasiteerd)gert verriJdt (geParasiteerd)

Tja, en zo zijn er nog talrijke soorten die je op je 
pad kunt tegenkomen, per slot van rekening heeft 
Nederland zeker 1000 soorten waarbij je niet echt 
op de knieën hoeft te gaan liggen om ze te kunnen 
zien.

in eigen tuin

Natuurlijk is het ook zo dat je die mooie padden- 
stoelen in jouw tuin kunt tegenkomen, maar…. dan 
moet de tuin wel aan enkele eisen voldoen!! 

Hij mag niet te schoon, te bespoten of te vermest 
zijn. De bodem moet voldoende rust krijgen, dus 
niet vaak omgewoeld, geschoffeld of geharkt zijn. 
Hoe meer minibiotoopjes hoe beter. Dus zonnige, 
beschaduwde, droge en natte stukjes en, indien 
mogelijk, ook nog in de verschillende windrichtin-
gen. (Een nat stukje op het zonnige zuiden is compleet 
anders dan een beschaduwd nat stukje op het noor-
den).

Veel dood of afstervend organisch materiaal in de 
tuin, boomstronken, plantenstengels, blad enz.. 
Kortom een rommelig aandoende tuin, die ogen-
schijnlijk met rust gelaten wordt! Heb je dit een-
maal weten te bewerkstelligen dan is het tijd om te 
‘oogsten’; een kwestie van ronddolen door de tuin 
en van al het moois genieten, waarbij je soms van 
de ene verrassing in de andere valt.

Zo liep ik pas door de tuin en ik zag een aardster. Nu 
heb ik al jaren de redelijk zeldzame baretaardster 
in de tuin en ook de gekraagde en de gewimperde 
aardster heb ik al vaker kunnen bewonderen, maar 
deze viel op, hij was toch wat meer gekleurd. Het 
was echter een wat ouder exemplaar en dan is het 
altijd wat moeilijker de soort te bepalen. 

Maar ja, je aandacht is getrokken, je gaat door de 
knieën, en jawel hoor!; na wat gescharrel door 
het afgevallen blad, een puntgaaf vers exemplaar 
van......? Verrassing, de zeldzame roze aardster, dus 
camera erbij en foto’s maken!

En dat is dan weer het mooie van paddenstoelen 
in eigen tuin. Als je geluk hebt, kun je hun leven in 
beeld brengen van wieg tot graf, want padden- stoel-
en leven niet zo lang. Inktzwammen bijvoorbeeld zijn 
de volgende dag vaak al niet meer dan een vies, 
nat, zwart hoopje. Zo vond ik enkele dagen later 
een groenig “steentje”. Met het vrijmaken van 

KostgangersboleetKostgangersboleet

BiefstukzwamBiefstukzwam
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wat blad en plantenresten om een foto te maken, 
kwam er een gewimperde aardster tevoorschijn, 
en nog een, en nog een, wel 6 stuks lagen er op 
een kluitje!! En het groenige “steentje”? Dat ging na 
enkele dagen schoorvoetend open en was na een 
week een prachtig mooie nieuw exemplaar. 

De laatste bijzonderheid! Daar was ik al weken op 
aan het wachten. Wat was het geval? Vorig jaar 
vond ik, verscholen onder een klimopstruik en an-
der groen, een drietal onbekende paddenstoelen 
die duidelijk in de nadagen van hun bestaan wa- 
ren. Toch waren ze voor mij apart genoeg om te 
trachten er een foto van te maken. Als er meer-
dere paddenstoelen van dezelfde soort bij elkaar 
staan, ben ik gewend om er eentje om te draaien 
om ook de onderzijde, met de lamellen of buisjes, 
in beeld te brengen. Zo ook deze keer.

Echter toen ik er eentje omgelegd had dacht ik dat 
ik mijn vinger flink had opengehaald, vers bloed, 
zo leek het, droop van mijn vinger. Nader beke-        
ken was het niet mijn vinger, maar de paddens-
toel die bloedde. Omdat ze echter in slechte staat 
verkeerden was het ondoenlijk om de soort goed 
vast te stellen. Vandaar dat ik al weken de plek 
angstvallig in de gaten hield om te zien of er een 
padden- stoeltje was. En warempel enkele dagen 
geleden was het raak, een klein tonnetje op een 

steeltje meldde zich. Maar…? Vorig jaar waren het 
duidelijk parasolzwammen? Dus eerst een foto maken 
en toen met een heel dun puntje er een krasje op 
gemaakt. En inderdaad! Ogenblikkelijk stroomde 
het fel rode goedje eruit. 

Het blijkt om de zeldzame bloedvlekkende cham- 
pignonparasolzwam te gaan. Die is zo gevoelig 
dat een welgerichte flinke waterdruppel hem al 
kan laten “bloeden”, wat overigens snel naar bruin 
verkleurd!

Toen hij zich al zover had ontwikkeld dat hij al de 
nodige sporen had laten vallen, heb ik hem heel 
voorzichtig met een kluitje uit zijn donker hoekje 
gehaald, zodat ik hem beter en in de tijd en van alle 
kanten kon fotograferen, zodat ik zijn levensloop 
nu mooi in beeld heb. Dit soort ervaringen is voor 
mij een legitieme reden om van mijn tuin een “wilde 
rommelige” tuin te maken.

Gewimperde  aardsterGewimperde  aardster

Bloedende Bloedende 
champignonparasolzwamchampignonparasolzwam

Het ‘groenige steentje’Het ‘groenige steentje’ Roze aardsterRoze aardster

Broze russulaBroze russula
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De Groentjes
Programma januari t/m juli 2022

Zondag 16 januari
voor alle groentjes:
Van alles oVer wolVen
10:00-12:00 uur

BiJ ‘t leger

Zaterdag 19 februari
voor groentjes 12+ en
Landschapswerkgroep:
Wilgen knotten
9:30 - 12.00 uur 
flaMMert (BoerderiJ BiJ 
nieuW Bergen)

Zondag 20 februari
voor alle groentjes:
Wilgenhut BouWen
10:00-12:00 uur 
BiJ ‘t leger

half Maart

BoerderiJen in land 
van Maas en niers
datuM, tiJd en loCatie in 
overleg Met deelneMende 
Boeren. groentJes kriJgen 
Mail Met verdere info

Zondag 10 april

regionale ivn-
kidsParty in arCen

BiJ niet doorgaan: 
natuursPeurtoCht 
10:00-12:00 uur 
vanaf ‘t leger

Zaterdag 7 Mei
voor groentjes 12+
hele vroege vogel-
Wandeling BiJ het 
driessenven onder 
Begeleiding van  eChte 
vogelaars
6:30 - 9:00 uur 
vanaf ‘t leger

Groentjesleden ontvangen extra informatie in de week voorafgaand aan elke 
activiteit. Meedoen? Dan graag aanmelden per e-mail:
groentjes@ivn-maasenniers.nl

tekst en foto’s:                                                                               MyriaM van Breevoort

Zondag 15 Mei

voor alle groentjes:
BodeMdiertJes
10:00 - 12:00 uur 
‘t leger

tweede weekend juni

nationale slootJesdag

warMe ZoMeravond in  juli

vliegend hert-exCursie 
voor de oudere Groentjes 
(12+)

herfst | winter 2021
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IVN-Jeugd

Groentjesweekend
27 en 28 augustus
20 kinderen deden mee met de nachtvlinder-
avond. In groepjes van vijf hingen ze aan de 
lippen van mijn lieve ‘oude’ natuurvader, Ger 
Eikholt (84!).

De kinderen maakten zelf stroopjes om nacht-
vlinders te lokken. Hiermee smeerden ze de   
bomen in. We hingen een laken achter de 
loklamp en terwijl het langzaam donker werd, 
werkten de Groentjes aan een mooi knutsel-
werk om de volgende morgen cadeau te doen 
aan het Vogelasiel. Ook maakten alle kinderen 
zelf een vlindernetje. Heel serieus, met naald 
en draad, een oud badmintonracket en een 
stuk vitrage. Toen het donker was, kwamen de 
nachtvlinders: huismoeders, koperuil, wortel-
boorder, appelblad en nog veel meer wonder-
lijk mooie nachtvlinders. 

Vangsten in het donker                                                                              
ger eikholt

Peter en Myriam herinnerden zich een spelletje dat ik eerder deed met de kinderen die aan 
de vlindernacht deelnamen. Of dat nog een keer kon?! Natuurlijk kon dat!

En dan, later toen het donker werd: het weer was twijfelachtig, de uitkomst fantastisch. Peter 
had een aantal bomen van ‘smeer’, een lokstof, voorzien. Hoe ze met hun zelfgemaakte netjes 
in het donker tekeer gingen, hoe het soms dramatisch mislukte als ze een ‘hele grote’ gevangen 
hadden, die dan vanuit het netje niet in een potje wilde en zo weer de vrijheid in fladderde. En 
hoe de kinderen zo leerden hoe het wel moest. Ze brachten steeds hun vangst bij mij aan de 
determineertafel. 
Geachte lezer, zegt ‘oranje wortelboorder’ je iets? Voor de kinderen werd dat een herkenbaar 
nachtvlindertje dat veel bij mij op tafel kwam om te determineren.
Hun enthousiasme was grandioos, het lawaai navenant en mijn bewondering en respect voor 
de organisatie van dit weekend is en blijft heel groot.
Echt, ook ik voelde me in mijn element want hier gebeurde weer eens waar het om begonnen 
is: bekendheid geven aan het rijke, gedifferentieerde leven van het kleine. De emotie en bewon-
dering die zo bij de kinderen ontstaan, geven plaats aan blijvende herinneringen die krachtig en 
waardevol zullen blijken. 
Helaas wordt het aantal soorten insecten en andere kleine leventjes steeds meer bedreigd. De 
kinderen lieten natuurlijk hun vangsten na inspectie allemaal weer vrij. Heerlijke avond was het.

IVN Maas en Niers
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Nationale natuurwerkdag 2021

Kastanjepuzzel

Er was eens een heel mooi verborgen vennetje 
in het bos bij Afferden. Bijna niemand wist ervan. 
Ook de mensen van onze Landschapswerkgroep 
hadden geen idee,  terwijl zij toch al jaren in de 
hele omgeving veel werk hebben verzet in de na-
tuur. Maar de boswachters wisten het wel en za-
gen dat het geheime vennetje aan het verdwijnen 
was. Er groeiden heel veel dennen en Amerikaan-
se vogelkers. Om het vennetje te behouden werd 
bedacht: “dat is een mooi project voor de Natuur-
werkdag!”. 

Acht Groentjes en de leiding gingen, samen met 
nog wel 15 andere IVN’ers, op zaterdagochtend 
6 november met twee boswachters aan de slag. 
En wat werd er hard gewerkt, geknipt, gezaagd en 
gesjouwd. Ondertussen maakten we op tafel nog 
een kleine expositie van de tijdens het werken ge-
vonden natuurschatten. Het geheime vennetje is 
voor ons geen geheim meer en er komt weer licht 
op de bosbodem; goed voor allerlei plantjes en 
dieren. Hier gaan wij zeker nog eens struinen met 
de Groentjes. Het was een heerlijke ochtend.

Woensdagmiddag Woensdagmiddag 
10 november10 november
De 1e bijeenkomst De 1e bijeenkomst 
van de kinderen van de kinderen 
die ingeschreven die ingeschreven 
staan voor de se-staan voor de se-
rie Scharrelkids rie Scharrelkids 
bij IVN Maas en bij IVN Maas en 
Niers. Niers. 

Struinen, natuur-Struinen, natuur-
schattenschatten zoeken,  zoeken, 
samen een natuur-samen een natuur-
schattententoon-schattententoon-
stelling maken en stelling maken en 
warm worden met warm worden met 
thee en honingthee en honing

IVN-Jeugd

herfst | winter 202114 herfst | winter 2021



Boswandeling met de Groentjes

Kastanjewandeling                                                                                                     

In september namen Peter en Dorien de 
Groentjes mee langs een deel van het Bo-
menpad van IVN Maas en Niers. Er was weer 
veel te ontdekken en te bewonderen op deze 
mooie ochtend. Galletjes, stuifzwammen, mui-
zenholletjes, lijsterbessen, vlinders, minislakje, 
wilde appeltjes... vol aandacht werd geluisterd 
naar de uitleg van de gidsen. Onderweg werd 
nog even de omgekeerde salamander van hout 
rechtgezet; daarbij hulp gekregen van Pieter-
padwandelaars. En dan eindigen in het Vertel-
bos, zittend op de nieuwe boomstompen.
Weer mooie groene herinneringen gemaakt!

In de herfstvakantie gingen de Groentjes naar de Sint Jansberg bij Milsbeek. Daar liepen we de 
Kastanjewandeling en gingen we tamme kastanjes rapen. Aan het eind van de wandeling werden 
de kastanjes gepoft en gegeten.

Er staan veel kastanjebomen op de Sint Jansberg. Deze bomen stammen uit de tijd dat het Romeinse leger 
hier in de buurt heeft gelegen. De kastanjes waren voedsel voor de soldaten. Dit is meer dan 2000 jaar 
geleden. Op de vruchtbare grond van de berg doen deze bomen het goed.
Als een kastanje een boom wordt, duurt het wel 15 jaar voordat hij zelf gaat bloeien en vruchten draagt. 
De bomen kunnen wel 400 jaar oud worden.

Er is nog een ander soort kastanjeboom die wij op 
onze wandeling tegen komen. Dat is de paardenkas-
tanje. De paardenkastanje is glimmend bruin, rond 
en zit in een bolster met stevige stekels. Hij is niet 
eetbaar voor de mens. Je kunt er wel leuke spinne-
tjes en andere poppetjes van knutselen.

De tamme kastanje is ook bruin, er zit een puntje 
aan en de bolster heeft heel veel stekels. Deze kas-
tanjes kunnen wij wel eten. Je kunt ze poffen, koken 
of er meel van maken.
We gingen tijdens de wandeling over de Sint Jans-
berg kijken of we nog meer verschillen tussen deze 
twee kastanjes konden vinden. 

De vijftien kinderen die meegingen met de Kastanje-
wandeling kregen na afloop informatie over de kas-
tanje en ze kregen ook een puzzel mee. Die puzzel 
vind je ook op bladzijde 13 van deze Manie.

15IVN Maas en Niers
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genneP doet MeegenneP doet Mee
Op 1 december j.l. gaf wethouder Rob Peperzak 
het startsein voor Operatie Steenbreek in de ge-
meente Gennep. Door deel te nemen aan deze 
landelijke actie, maakt Gennep het nieuwe groen-
beleidsplan concreet. Samen met enkele mede- 
werkers van Wijkraad Gennep-Zuid legde hij een 
geveltuintje aan. Operatie Steenbreek heeft als 
doel mensen enthousiast te maken om de eigen 
leefomgeving te vergroenen. 

saMen voor Meer groen in de Buurt 
Steeds vaker hebben we te maken met extreme 
weersomstandigheden in ons land; enorme hoos-
buien met veel wateroverlast, lange periode van 
droogte en dan weer hele hoge temperaturen met 
zelfs gevaar voor de gezondheid. En in een snel 
tempo verdwijnen veel plant- en diersoorten en 
raken de ecoystemen verstoord. Uit diverse onder-
zoeken blijkt dat vooral de toename van verharding 
negatieve effecten heeft op het welbevinden van 
mens, dier en natuur. 

Elke vierkante meter steen die wordt vervangen 
door groen helpt. Het water kan weer in de bodem 
zakken, de temperatuur in de stad wordt getemp- 
erd en er is minder omgevingsgeluid. Het brengt     
de natuur dichterbij, vermindert energielasten; ver-
hoogt de waarde van woningen; fijnstof wordt af-
gevangen; het bodemleven verbetert en insecten, 
amfibieën, vogels en kleine dieren vinden weer een 
leefgebied. Mensen voelen zich prettiger en ge-
zonder.

kliMaatBestendig en gezondkliMaatBestendig en gezond

Rob Peperzak: “Door tegels te vervangen door groen 
en er een geveltuintje aan te planten (zoals we vandaag 
deden), willen we bijdragen aan het klimaatbestendig 
en gezond maken van onze leefomgeving en iedereen 
oproepen hieraan mee te doen! Ondanks maatregelen 
in de openbare ruimte is hulp van onze bewoners ook 
nodig, aangezien zo’n 40% van de oppervlakte in bezit 
is van particulieren en bedrijven. Samen kunnen we 
het verschil maken en zorgen voor een klimaatbesten-
dige en gezonde leefomgeving.”

                                                                                                                                                                                                                                                                                            Bron: PersBeriCht geMeente genneP

                                                                                                              

Ria van den Boogaard van de Wijkraad Gen-
nep-Zuid: “Groen-Gennep-Zuid is een onderdeel van 
de Wijkraad Gennep-Zuid, en bestaat uit een groepje 
enthousiaste groen-liefhebbers. Omdat we merkten 
dat we als kleine groep niet echt verder kwamen heb-
ben we de gemeente verzocht lid te worden van Oper-
atie Steenbreek. We zagen dat in andere gemeentes die 
wel lid waren van Steenbreek, samen met die organi-
satie allerlei groene projecten van de grond kwamen 
en dat de betrokkenheid van burgers bij vergroening, 
en dus ook bij klimaatverbetering, groeide. Vanuit de 
overtuiging dat wij als burgers, als wijkbewoners, een 
steen kunnen bijdragen aan verduurzaming, zijn we 
begonnen plannen te bedenken hoe we alle, of in ieder 
geval meer, burgers kunnen motiveren hun tuin te ver-
groenen. We hopen dat dit voorbeeld gevolgd wordt! 
Samen met Operatie Steenbreek kunnen we grotere 
stappen zetten naar een groenere en (dus) gezondere 
omgeving. Laten we samen van Gennep een Gezonde 
Groene Gemeente maken!!”

Meedoen?
Operatie Steenbreek wil samen met deelnemende 
gemeenten, waterschappen en provincies iedereen 
in Nederland enthousiasmeren om onze leefom-
geving te vergroenen. Voor meer informatie kijk op 
www.steenbreek.nl 

Begin 2022 gaan we samen met inwoners een        
actieplan maken waarbij we jouw input goed kun-
nen gebruiken. Heb je een idee om samen met de 
buren of vrienden de buurt te vergroenen? Stuur 
vast een mailtje naar groenergennep@gennep.nl 
als je interesse hebt.

Hieronder: 
Gennep-zuid vergroent door operatie Steenbreek.
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Foto boven: Cicade

Foto links:  zwartrotknop

Rhododendronknopvreter Rhododendronknopvreter                           tekst en foto: ger eikholt                    tekst en foto: ger eikholt                                                                                                    

Zij had nog genoeg keus. Er waren veel overtollige 
carnavalspakjes dit jaar. Ze ziet er prachtig uit, is 
erg verlegen. Kom je in de buurt, dan hup onder 
een blad.
Zij is een cicade; een springertje van nog geen 
centimeter lang. Mooie outfit, maar gehaat om de 
schimmel die de bloem in knop geen enkele kans 
geeft te gaan bloeien. Het vrouwtje legt haar eitjes 
in die bloemknop.
Zo kan de meegebrachte schimmel zich lekker in-
nestelen. Zwartknoprot, zo heet dan het probleem 
van de hovenier. Bespuiten? Welke organismen 
worden dan behalve onze schimmelsleper ook  het 
slachtoffer?

Verstoppertje   Verstoppertje                                                           ger eikholt                                                        ger eikholt                                                                                                    
Foto rechts:

In het schaaltje schuilt 
een beestje.

Probeer het te vinden 
en vertel hoe je het hebt 
gevonden.

Wandelroute “Bomen Wandelroute “Bomen 
en Volksgebruiken”en Volksgebruiken”
                                              Jos Ballast en frans kerkhoff                                                                      Deze IVN-wandelroute van ca. 4 km is vernieuwd 
en voorzien van routepalen met QR-codes. Daar-
mee kom je rechtstreeks bij de route op de site 
van IVN-Maas en Niers. 
Zonder QR-code kun je de route en alle daarbij 
behorende informatie ook vinden, door te klikken 
op de link: https://www.ivn.nl/afdeling/maas-en-
niers/wandelen-en-fietsen 
VEEL WANDELPLEZIER GEWENST!
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Sinds enige tijd lopen onze IVN-natuurgidsen Pe-
ter, Albert, Suzanne en Dorien mee met Biowalk,  
in samenwerking met het Maasziekenhuis. De 
meeste wandelingen lopen door het gebied van 
IVN Maas en Niers. Heb je een vraag over Bio-
walk? Stel hem via info@ivn-maasenniers.nl aan 
de gidsen.

wat Is BIowalk?
In 2010 hebben de provincie Noord-Brabant, de 
Provinciale Raad Gezondheid en IVN (Instituut 
Voor Natuureducatie) het initiatief genomen de 
Biowalk te ontwikkelen. Biowalk combineert natuur 
en gezondheid door wandelingen in de natuur aan 
te bieden voor mensen met gezondheidsproble-
men. Deze wandelingen worden begeleid door een 
IVN-natuurgids samen met een professional in de 
gezondheidszorg.

Biowalk zou gezien kunnen worden als een nieuwe 
en originele vorm van een groepsconsult. Omdat 
Biowalk plaatsvindt in een informele ontspannen 
setting leert de zorgverlener de patiënt veel beter 
kennen dan op het spreekuur in de eigen organisa-
tie. Daarnaast leren de deelnemers meer over hun 
aandoening en de invloed die bewegen en de na-
tuur hier op hebben. Ook hebben de deelnemers 
lotgenotencontact.

Inmiddels hebben we al enkele jaren (vanaf 2017) 
met een groep diabetespatiënten van het Maaszie-
kenhuis deze Biowalk gelopen. Bij de groepen zijn 
gemiddelde dalingen van bloedsuikers gemeten 
van 30%! Hierdoor hebben patiënten minder me-
dicatie nodig. De deelnemers geven steeds bij de 
evaluatie aan zich meer bewust te zijn van het be-
lang van bewegen en hebben meer inzicht gekre-
gen in hun eigen bloedsuikers. Bij elke Biowalk zijn 
er wandelaars op eigen initiatief doorgegaan met 

Biowalk 

hoe zIet eeN BIowalk er uIt?
Een Biowalk duurt 1,5-2 uur. Het begint met een 
half uur doorwandelen om conditie op te bouwen. 
Vervolgens vertelt de IVN-natuurgids onderweg 
over de natuur en het landschap. Vragen over de 
gezondheid kunnen beantwoord worden door de 
zorgprofessional. Voor en na de Biowalk wordt 
de bloedsuiker gemeten en genoteerd. Zo ziet 
men meteen wat het effect van bewegen is op het 
bloedsuikergehalte en hierbij wordt zonodig direct 
passend advies gegeven door de diabetesverpleeg-
kundige.
Uit ervaring is gebleken dat het nodig is om de 
groep in tweeën te splitsen, een “snelle” groep en 
een “langzame” groep. Hierbij is het wel van belang 
dat er voldoende begeleiding is, zodat het ook mo-
gelijk is om de groep op te delen. Daarom worden 
er drie diabetesverpleegkundigen per wandeling 
ingezet en twee IVN-gidsen.

doelgroep
Type 1 of type 2 diabetespatiënten onder behan-
deling van het Maasziekenhuis. Patiënten moeten 
tenminste 5 km kunnen lopen op onverharde weg. 
De diabetespatiënten mogen 1 introducee meene-
men die geen diabetes mellitus hoeft te hebben. 
Veelal nemen zij hun partner mee, omdat dit stimu-
lerend werkt om te blijven bewegen.

wandelen. En zij heb-
ben zelf een wandel-
groepje opgericht. Zij 
geven de Biowalk een 
rapportcijfer van 9,1! 
(Bron: evaluatie na-
jaar 2018).
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regenWorMen voor de BoMen
Er zijn regenwormen uitgezet bij de bomen. Regen-
wormen maken gangen, waardoor er zuurstof in de 
grond kan komen, de afwatering verbeterd wordt 
en de structuur van de grond losser wordt. Het re-
sultaat is een rijk bodemleven en een bodem waar-
op bomen beter gaan groeien.
Met regenwormen krijgen  bomen en planten een 
goede start!

IVN Maas en Niers begeleidt schoolkinderen met 
‘groene lessen’ over bomen en wormen. 
Dit jaar zijn de deelnemende scholen: de Piramide, 
het Elckerlyc en Stella Nova.

BoMeN MakeN gezoNd
 
Op 10 november heeft de gemeente Gennep de 
jaarlijkse Boomfeestdag gehouden. Deze keer in 
hartje Gennep. Er zijn diverse bomen geplant bij 
het nieuwe Kind Expertise Centrum. Dit evene-
ment was meteen het startschot voor de inricht-
ing van het buitenterrein van het KEC. 

theMa
Het thema dit jaar: ‘Bomen maken gezond!’ 
Het belang van groen in de directe leefomgeving 
wordt steeds meer erkend en gewaardeerd. Groen 
heeft positieve effecten op de gezondheid van kin-
deren. In een groene omgeving bewegen kinderen 
meer, ontwikkelen ze betere motorische vaar-
digheden en laten ze meer divers en creatief spel 
zien. Ook heeft een groene omgeving positieve ef-
fecten op het psychisch welbevinden: kinderen er-
varen minder stress en kunnen zich beter concen-
treren.

een groene sChooloMgeving Maakt kinderen 
gezonder én sliMMer! 
Daarom is het belangrijk dat het schoolplein en 
buitenterrein van het nieuwe KEC groen wordt in-
gericht. Er is een prachtig ontwerp gemaakt. Op 
het terrein komen maar liefst 94 bomen te staan: 
88 nieuwe bomen en 6 lindes worden verplaatst. 
Daarnaast worden er ca. 7000 struiken en heesters 
aangeplant en vaste (bloeiende) planten. 

Boomfeestdag 2021   Boomfeestdag 2021                foto’s: rené elich                                                                                                
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De gemeente Gennep is bezig voorbereidingen te 
treffen voor de renovatie/omvorming van de kerk 
van Ven-Zelderheide tot een multicultureel cen-
trum. Er loopt een onderzoek naar vleermuizen 
op de zolder van de kerk, omdat het dak ook ge-
renoveerd gaat worden. Er waren al enkele vleer-
muizen gevonden.

Op grond van de Wet Natuurbescherming ben je dan 
verplicht om vervangende huisvesting te creëren,  
waar de vleermuizen naar kunnen uitwijken tijdens 
de renovatie. Het advies van het onderzoeksbu-
reau was om direct vleermuizenkasten op te han-
gen omdat vleermuizen in het najaar hun winter-
verblijven opzoeken. 

Er moet dan wel aan enkele voorwaarden worden 
voldaan.

* Het betreft in dit geval gebouw-bewonende vleer-
muizen; daarom dienen de kasten aan gebouwen 
bevestigd te worden.

* De kasten moeten binnen een straal van 200m 
van het gebouw geplaatst worden.

* De kasten moeten op 4 meter of hoger geplaatst 
worden.

* De kasten kunnen/moeten op alle windrichtingen 
gehangen worden.

Half september nam de gemeente Gennep contact 
op met het IVN met de vraag of wij hierin iets kon-
den betekenen. Het idee was om aan de nabijgele-

Vleermuizenkasten Ven-ZelderheideVleermuizenkasten Ven-Zelderheide                                                                                                              John toonen, foto’s MiriaM PietzJohn toonen, foto’s MiriaM Pietz
gen school enkele kasten op te hangen. Natuurlijk 
wilden wij hier graag aan meewerken en het ver-
zoek kwam dan ook bij onze praktisch ingestelde 
Landschapswerkgroep terecht. 

Een week later kwam al het bericht dat de kasten bij 
de school ‘de Vonder’ lagen en dat er goedkeuring 
was om daar enkele kasten op te hangen. 

Dat betekende dat we aan de slag konden. Diezelf-
de week snel een afspraak gemaakt met ‘de Vonder’ 
en met Jos Ballast en Bennie Musters, beiden van 
de werkgroep; mannen op wie je altijd een beroep 
kunt doen. De volgende dag hebben we een grote 
kraamkast en een kleinere paarkast geplaatst.

Er waren daarna nog twee kraamkasten en zeven 
paarkasten over die een bestemming moesten      
krijgen. Al vrij snel kwam bericht van de projectleider 
van de gemeente. Hij had na een gesprek met de 
dorpsraad terloops gevraagd of zij iemand kenden 
die bereid zou zijn om enkele kasten op te hangen. 
Daarop meldde zich direct Piet Arts, de voorzitter 
van de dorpsraad. Piet is IVN-lid. Ik heb hem 10 jaar 
geleden leren kennen tijdens de natuurgidsencur-
sus. Altijd enthousiast en gedreven,  en dat is hij 
nog steeds! Heel leuk om Piet op deze manier weer 
te ontmoeten. De afspraak was snel gemaakt en op 
een donderdagmiddag hebben Piet en ik samen de 
kasten opgehangen. Hij woont tegenover de kerk, 
ideaal qua locatie voor de kasten.

Er was voldoende ruimte en hij was bereid om 
twee kraamkasten en twee paarkasten te plaatsen. 
Geweldig! Door deze toezegging zijn alle kraamkas-
ten geplaatst. Piet zei spontaan: ”dan worden wij 
toch gewoon het vleermuizencentrum van Ven-Zelder-
heide”.

Zo zie je maar weer: zet een paar IVN’ers bij elkaar 
en er kan snel geanticipeerd en gehandeld worden. 
Dat alles in een geweldige sfeer en met veel voldoe-
ning na afloop. Er zijn nog vijf kleinere paarkasten 
over. Het zou mooi zijn als deze ook nog een plek 
zouden krijgen in de buurt van de kerk. Misschien is 
dat inmiddels al gebeurd vóór het verschijnen van 
deze Manie. 

Het plan is dat de kasten blijven hangen tot een jaar 
na de renovatie van de kerk. Ze mogen ook perma-
nent blijven hangen. De gemeente Gennep heeft de 
aanschaf van de kasten bekostigd.

We zijn benieuwd wanneer de eerste bewoners zich 
komen melden.
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De excursie van de Zeuvenmènse Ziep op 17 novem-De excursie van de Zeuvenmènse Ziep op 17 novem-
ber is helaas geannuleerd. Niet vanwege te weinig ber is helaas geannuleerd. Niet vanwege te weinig 
deelname. Nee, aan belangstelling geen gebrek. Juist deelname. Nee, aan belangstelling geen gebrek. Juist 
vanwege de nieuwe corona maatregelen. vanwege de nieuwe corona maatregelen. 

De ontvangen aanmeldingen hebben Hennie en Dorien, De ontvangen aanmeldingen hebben Hennie en Dorien, 
onze natuurgidsen bij deze excursie, van tevoren per-onze natuurgidsen bij deze excursie, van tevoren per-
soonlijk geïnformeerd over de annulering. Veel deelne-soonlijk geïnformeerd over de annulering. Veel deelne-
mers vertelden het jammer te vinden, maar alle begrip mers vertelden het jammer te vinden, maar alle begrip 
ook van hun kant. Veiligheid staat bij IVN Maas en Niers ook van hun kant. Veiligheid staat bij IVN Maas en Niers 
voorop, niet alleen voor onze vrijwilligers, maar ook voor voorop, niet alleen voor onze vrijwilligers, maar ook voor 
de deelnemers. Zodra deze excursie weer op het pro-de deelnemers. Zodra deze excursie weer op het pro-
gramma staat, zijn zij zeker van de partij.gramma staat, zijn zij zeker van de partij.
  
Wist u dat onze natuurgidsen altiJd voorloPen?Wist u dat onze natuurgidsen altiJd voorloPen?
Bij elke publieksexcursie gaan de natuurgidsen die de Bij elke publieksexcursie gaan de natuurgidsen die de 
activiteit begeleiden de route voorlopen. Daarbij worden activiteit begeleiden de route voorlopen. Daarbij worden 
alle natuurgidsen van IVN Maas en Niers uitgenodigd alle natuurgidsen van IVN Maas en Niers uitgenodigd 
om mee op pad te gaan. om mee op pad te gaan. Ook dit keer hebben we dat Ook dit keer hebben we dat 
gedaan, in het weekend voor de geplande excursie, gedaan, in het weekend voor de geplande excursie, 
met zes natuurgidsen.met zes natuurgidsen. Zeer interessant en boeiend om  Zeer interessant en boeiend om 
mee te maken. Prettige bijkomstigheid is dat de natuur-mee te maken. Prettige bijkomstigheid is dat de natuur-

gidsen van elkaar leren. Onderweg hebben zij gezellige gidsen van elkaar leren. Onderweg hebben zij gezellige 
smalltalks door de prachtige natuur. Dat resulteert in smalltalks door de prachtige natuur. Dat resulteert in 
een onderling gevoel van verbinding en betrokkenheid.een onderling gevoel van verbinding en betrokkenheid.
En zoals te verwachten: met zoveel ogen en oren kom En zoals te verwachten: met zoveel ogen en oren kom 
je onderweg altijd iets bijzonders tegen. Heel veel pad-je onderweg altijd iets bijzonders tegen. Heel veel pad-
denstoelen, het thema van deze Manie. Maar onder an-denstoelen, het thema van deze Manie. Maar onder an-
dere ook dit nestje van een dere ook dit nestje van een wespspin wespspin ook wel ook wel tijgerspintijgerspin                  
genoemd. Gespot nabij het ven.genoemd. Gespot nabij het ven.
Nu zagen we alleen het nestje, een zijdeachtig balle-      Nu zagen we alleen het nestje, een zijdeachtig balle-      
tje. Eerder van de zomer heb ik ook het vrouwtje gezien tje. Eerder van de zomer heb ik ook het vrouwtje gezien 
en geregistreerd bij waarneming.nl. Het vrouwtje van en geregistreerd bij waarneming.nl. Het vrouwtje van 
de wespspin is goed herkenbaar aan de zwart-geel ge-de wespspin is goed herkenbaar aan de zwart-geel ge-
streepte banden en wordt ongeveer 2 cm groot.streepte banden en wordt ongeveer 2 cm groot.

                                                        
Naam werkgroep
Naam coördinator
E-mail adres coördinator
Totaal aantal nestkasten 75
Gebiedsgrootte in hectare
Gemeente/Streek

Vervolg en/of tweede legsels zijn de legsels die gestart worden minimaal 30 dagen na het eerste ei van de soort in dit jaar en in je eigen gebied 

gem. 1e ei
van 2e

netwerk voor studies aan nestkast legsels

1e 2e 1e 2e 1e 2e 1e 2e 1e gem. 1e gem.
legsels legsels legsels legsels legsels legsels legsels legsels eidatum eidatum eidatum

Koolmees 21 142 44 28
Pimpelmees 7 81 26 21
Boomklever
Boomkruiper
Bonte Vliegenvanger 1 6 6 6
Grauwe Vliegenvanger
Steenuil 5 22 22 19
Kerkuil 4 19 19 19
Bosuil
Gekraagde Roodstaart 1 6 6 6
Ringmus
Huismus
Spreeuw 8 1 36 6 31 6 22 6
Kauw
Holenduif

Het jaar 2021 was voor de kleine nestkastjes een slecht jaar. Het was een koud voorjaar waardoor de mezen in het eistadium het nest verlaten.
Ook was er meer predatie, bij sommige kastjes stond de deksel open en waren de eitjes weg en beschadigd .
En 2 kastjes hadden een nest met muizen.

broeders

1e legsels
jongen jongen

NESTKAST Totaal aantal Totaal aantal Totaal aantal Totaal aantal Datum eerste eileg
legsels eieren uitgekomen

bennie.musters@gmail.com

Bennie Musters
Bennie Musters

uitgevlogen

10
landgoed Zelder

2021
38
37

198,5-412,5

broedjaar
aantal nestkasten bezet
aantal nestkasten leeg

Coördinaten

NestkastenonderzoekNestkastenonderzoek                                                                                                              

Zeuvenmènse Ziep; Zeuvenmènse Ziep; de excursie die niet doorgingde excursie die niet doorging
                                                  tekst en foto’s Marian vinktekst en foto’s Marian vink
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raBoBank CluBsuPPort
Dit jaar hebben we weer meegedaan met dit prach-
tige initiatief van de Rabobank. Heel veel leden 
hebben op ons gestemd en dat heeft een bedrag 
van bijna € 500 opgeleverd.
Dit jaar willen we het besteden aan de werkgroep 
Redactie. Dit team heeft ondersteuning gevraagd  
voor het schrijven van rake teksten, zodat we de 
MANIE, nieuwsbrief en website kunnen blijven 
voorzien van mooie en interessante artikelen. 
Beste leden, dank voor jullie stem! 
Beste Rabobank, heel veel dank voor de jaarlijkse 
financiële ondersteuning!

liCht & geriCht
In november hebben we het laatste deel van dit 
traject afgerond: het meerjaren plan. 
Alle oplossingen verkregen uit de sessies van 
werkgroepen en bestuur zijn in deze strategische 
planning verwerkt. Tijdens de ALV heeft onze voor-
zitter Jan Wolters de uitkomsten   gepresenteerd.             
En laten zien waar we de komende jaren energie 
in gaan steken voor een toekomstbestendig IVN 
Maas en Niers. Zijn presentatie kun je vinden op de 
website / of met de rechter QR code. 

Corona BliJft ons Parten sPelen.
Het zijn vreemde tijden. In september waren we blij 
met de versoepelingen en mochten we de activi- 
teiten weer opstarten. En nu gaan we weer op slot. 
Gelukkig kunnen we naar buiten, de natuur in. En 
die is dit jaargetijde werkelijk op haar allermooist. 
Al die geuren en kleuren! 
Beste leden, houd moed, we gaan elkaar weer zien!

algeMene leden vergadering
Op 18 november hebben we onze ALV voor het 
eerst digitaal gehouden. En met 25 deelnemers 
meteen succesvol! 

Samen zijn de volgende besluiten genomen.
1. Het financieel jaarverslag 2020 is 
 vastgesteld. 
2. Decharge is verleend aan het bestuur
 over 2020.
3. René Elich is benoemd als nieuw lid 
 kascontrolecommissie 
4. De begroting 2022 is vastgesteld. 
5. Nieuwe contributies voor 2022 zijn 
 vastgesteld. 
6. Het bestuur heeft opdracht de statuten
  te laten wijzigen, aansluiten op de WBTR
  (Wet Bestuur en Toezicht Rechtsper-
 sonen).

Uitgebreide informatie hierover  kun je lezen op de 
website / of met de linker QR code.

Van de bestuurstafel

BesluIt VaN de algeMeNe ledeNVergaderINg 
INzake de coNtrIButIe per 01-01-2022:

De contributie wordt aangepast aan het 
landelijke IVN-tarief.

Een normaal lidmaatschap (A-Lid) kost € 25,-.
En huisgenoot lidmaatschap (C-Lid) kost € 12,50.
Het minimumtarief voor een donateur (D-Lid) is    

€ 20,-   (hoger mag natuurlijk).
Een jeugdlid (E-lid) kost € 7,50.

Op alle lidmaatschappen krijgt u korting van          
€ 1,50 als we u de factuur digitaal kunnen ver-

sturen. Deze korting geldt niet wanneer u als lid 
ingeschreven staat bij IVN landelijk.

overige aanPassingen
Vanaf 2022 sturen we de factuur niet meer met de 
Manie, maar op de maand waarin u  lid bent gewor-
den. Voorbeeld: als u in januari lid bent geworden 

krijgt u de factuur voor 2022 eind november 2021, 
dus circa 2 maanden tevoren. Leden waarvan we 
geen emailadres hebben krijgen de factuur via de 
post toegestuurd.

Ook gaan we vanaf 2022 werken met een betalings-
kenmerk, omdat de verwerking van de facturen en 
ontvangsten geautomatiseerd is. Het betalingsken-
merk bestaat uit 16 cijfers (4 groepjes van 4 cijfers) 
en vindt u links bovenaan de factuur. 
Belangrijk is dat u het vermeldt bij de betaling!

ContriButiesCheMa

Oud Nieuw Digitaal
A-Lid 22,50€     25,00€     23,50€     
C-Lid 10,00€     12,50€     11,00€     
D-Lid 15,00€     20,00€     18,50€     
E-Lid 5,00€        7,50€        6,00€        
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UITGAVE MANIE EN AANLEVEREN KOPIJ

De MANIE is een uitgave van de afdeling Maas en Niers van het IVN. Het blad is ook te 
bekijken op onze website www.ivn.nl/afdeling/maas-en-niers.

Daar vind je  ook de actuele informatie over wandelingen, activiteiten en interessante links.

Kopij voor de volgende (lente-)uitgave voor 1 maart 2022 sturen naar redactie.manie@ivn-maasen-
niers.nl. Alle bijdragen aan de MANIE worden op persoonlijke titel gedaan en bevatten niet altijd de 
visie van redactie en/of bestuur. De redactie behoudt zich wel het recht voor stukken in te korten.

Wil je de digitale nieuwsbrief ontvangen met actuele berichten? Stuur een mailtje naar: 
secretaris@IVN-maasenniers.nl.
 

Schenkingen aan de bieb                             MiriaM Pietz

Oplossing fotoraadsel pagina 4

Het afgelopen jaar werden we verrast door twee bijzondere schenkingen 
door IVN-leden.
Eén schenking betreft twee prachtige herbariums, waarin sommige ge-
droogde planten vanaf de wortel tot en met de bloem zijn opgeplakt. Mooi 
en duidelijk gedocumenteerd; het geeft een overzicht van wat er allemaal in 
onze regio te vinden is. Deze IVN’er heeft daar veel tijd en liefde ingestoken. 
Een andere schenking kwam van een IVN-lid uit Helden-Panningen, het be-
treft een verzameling mossen. Deze zijn gedroogd en opgeborgen in zakjes 

Het juiste antwoord is: Guttatiedruppels bij een zwavelzwam.

Als je druppels ziet hangen bij een paddenstoel, zonder dat het geregend 
heeft, is er sprake van guttatie. Dit zie je vaker bij houtzwammen. Het lij-
ken wel tranen of zweetdruppels, deze druppelvormige vochtuitscheiding 
ontstaat als de paddenstoel in de groei is en is goed zichtbaar aan de groei-
randen.  Een paddenstoel in groei zuigt veel water op als transportmid-
del om de voedingsstoffen die door het myce- lium worden opgenomen 
te vervoeren. Het overtollige water wordt    eruit geperst; dat zie je bij een 
hoge luchtvochtigheid. Is deze luchtvochtigheid laag, dan verdampt het wa-
ter waardoor er geen druppelvorming plaatsvindt. Zijn de voedingsstoffen 
gekleurd, dan zie je soms zelfs bloedrode druppels. Wil je zeker weten of 

Zwavelzwam metZwavelzwam met
guttatiedruppelsguttatiedruppels

en hierdoor goed bewaard gebleven. Neem een stukje van het mos en voeg daar water aan toe en bekijk 
dit maar eens onder de microscoop. Er gaat een mossenwereld voor je open. Tevens werden hierbij 
meerdere determinatieboeken geschonken, een prachtig compleet pakket voor de liefhebber. Deze ver-
zameling is ook liefdevol samengesteld.
Dank aan beide schenkers! Voor de bieb een verrijking! Mocht je interesse hebben in het bekijken van 
deze gedroogde natuur neem dan contact op met mij via de mail bibliotheek@ivn-maasenniers.nl.

er sprake is van guttatiedruppels of dauwdruppels, proef er maar eens van: guttatiedruppels zijn een 
beetje zuur, bitter en vaak prikkelend. Je moet ervan houden.

Op de website “Alles over paddenstoelen” zijn mooie voorbeelden te zien van guttatie bij allerlei pad-
denstoelen, https://www.allesoverpaddenstoelen.nl/Aop3.html. IVN heeft een online cursus “Padden-
stoelen voor beginners”, via de link https://natuuracademieonline.ivn.nl/resources/planten-en-padden-
stoelen te volgen. Heb je zelf paddenstoelen gezien met guttatiedruppels stuur dan een foto naar 
info@ivn-maasenniers.nl en wie weet komt die foto op de website. We laten ons graag verrassen.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


