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2022: Het Jaar van de Merel

Is de afname van het aantal merels te 
stuiten?

Heukelomse beek opgeschoond

IVN laat zich van zijn beste kant zien.

Vogelcursus 2022/2023

Verrijk je natuurbeleving  met kennis 
over onze gevleugelde vrienden.

Groentjes op zoek naar zwijnensporen

In het Reichswald kun je sporen vinden van 
verschillende dieren, waaronder die van het 
wilde zwijn.



IVN natuureducatie is een landelijke organisatie, 
opgericht in 1960. De vereniging heeft 161 afde-
lingen met circa 6000 IVN-vrijwilligers die zich in-
zetten voor natuur, milieu en duurzaamheid. 

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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Bestuur
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Het is lente!
Deze Manie staat in het teken van de merel. We besteden veel aandacht 
aan het wel en wee van deze beroemde tuinfluiter;  bezongen door de 
The Beatles in hun wellicht mooiste lied, ‘Blackbird’. 
Onze prachtige vogel heeft een virus onder de veren en heeft het zwaar. 
Al jaren. We moeten iets doen. In dit nummer kun je leren wat jij kan 
doen, om de merel te helpen te overleven. 

Ook de mens heeft het zwaar. Wij hebben het covid-virus bijna overwon-
nen en de volgende beproeving dient zich aan: de oorlog in Oekraïne. 
Wij overwegen om de vluchtelingen die zijn opgevangen in onze regio 
een gratis jaar lid te maken. Als teken van hoop en verbondenheid en 
om hen te bieden wat de natuur in zich heeft: ontspanning en troost.

Veel leesplezier!

Marcel Aaldering, secretaris

Voorwoord
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LENTELENTE

Het leven groeit,Het leven groeit,
als de knoppen ontluiken, als de knoppen ontluiken, 

het groener wordt met de dag,het groener wordt met de dag,
en ons mooie Maas & Niers landschap en ons mooie Maas & Niers landschap 

doet geuren,doet geuren,
zich weer uitdost in al haar pracht.zich weer uitdost in al haar pracht.

We willen naar buiten!We willen naar buiten!
struinen in bossen en velden, struinen in bossen en velden, 

om te ontmoeten,om te ontmoeten,
ons te laden met nieuwe energie.ons te laden met nieuwe energie.

Het leven lacht, Het leven lacht, 
het is weer lente!het is weer lente!



Fotoraadsel     
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Op 12 februari hadden we een wandeling met de 
vrijwilligers van de bibliotheek van Gennep. Een 
gezellige groep dames en heren.

Een van deze dames, mevrouw Goldschmidt, kwam 
met een egeltje naar binnen en vroeg of wij dat wil-
den hebben. Nou, dat wilden we wel.
Het egeltje was van haar vader, Joost Goldschmidt, 
geweest. Hij hield erg van de natuur, had er vele 
boeken over en was vaak buiten te vinden. Een na-
tuurliefhebber.

Het egeltje is minstens 70 jaar oud! Hoe haar va-
der er aan is gekomen, weet ze niet meer. Maar 
hij stond wel altijd bij haar vader in huis. Zelf heeft 
mevrouw Goldschmidt niets met opgezette dieren 
en vandaar haar vraag of wij het egeltje wilden 
hebben.

Wij gaan haar egeltje een mooi plaatsje geven en 
er goed voor zorgen. We hebben haar hartelijk be-
dankt. Het werd trouwens een mooie wandeling 
over de Looierheide.

Het raadsel: 
Weet jij wat dit is? En van wie het  afkomstig is? 
De oplossing is op pagina 23 in deze Manie te vinden.

De egel             Peter t en Dorien      

lente 2022

Vacature
WEBREDACTEUR
Heb je een paar uurtjes per week tijd vrij voor 
ons IVN? 

Wij zoeken iemand die ons wil ondersteunen met 
het vullen van de website. Heb je enige ICT-ervaring 
en ben je bekend met een bestaand CMS-systeem? 
Meld je dan aan! 

Je staat er niet alleen voor. Vanuit onze afdeling en 
het landelijk IVN is er altijd support beschikbaar. Bij 
de foto’s maken we gebruik van eigen foto’s of de 
IVN beeldbank. 
Nieuwsgierig geworden en wil je meer informatie? 
Neem dan contact op met Jan Wolters (voorzitter).

Looierheide

Foto: René ElichFoto: Miriam Pietz



De merel is een van de meest talrijke broedvo-
gels in ons land. De afgelopen jaren zijn de aan-
tallen echter gestaag afgenomen; vanaf 2016 
is de afname zelfs bijna 30 procent. Daarom 
is 2022 door Vogelbescherming en Sovon (de 
vereniging van vogeltellers) uitgeroepen tot 
het jaar van de merel met als doel om verder 
onderzoek te doen naar de mogelijke oorzaken 
van de achteruitgang. 

De oorzaak van de enorme daling wordt voor een 
groot deel verklaard door de uitbraak van het 
Usutu-virus, maar dat is niet de enige oorzaak. 
Het Usutu-virus komt oorspronkelijk uit Afrika 
en wordt overgebracht door steekmuggen. Via 
trekvogels is het virus waarschijnlijk naar Europa 
overgebracht en dook voor het eerst in 2001 in 
Oostenrijk op. Van  daaruit verspreidde het zich 
heel langzaam,  ook naar ons land waar in 2016 
de eerste dodelijke melding was. Een besmette 
merel ziet er ongezond (slordig verenkleed) en 
zwak uit, ook in tijden van voldoende voedsel. Ze 
hebben evenwichtsstoornissen en zijn niet meer 
zo vliegensvlug. Na een dag of twee, drie zijn ze 
dood. Het virus is momenteel op zijn retour door 
de verworven immuniteit.

We zien met name in de stad en in arme zand- 
grondbossen dat er minder merels worden 
gezien en geteld. De oorzaak hiervan is niet goed 
te verklaren. Komt het doordat er in de stad min-
der groen aanwezig is; de tuinen steeds meer 
verstenen en er hierdoor ook minder voedsel te 
vinden is? Door het maken van een merelvrien-
delijke tuin help je de vogel ook in zijn voedsel-

voorziening. Bijvoorbeeld met een klein grasveld-
je. Merels zijn gek op wormen die ze vinden in het 
gazon. Ze houden ook van klimop, wat zowel een 
voedselbron is als nestgelegenheid biedt. Besdra-
gende struiken zoals lijsterbessen en vuurdoorn 
zijn ook favoriet. Met appels en rozijnen lok je elke 
merel. En maak ook eens een rommelhoekje met 
bladeren. Onder de bladeren verschuilen zich in-
secten die voor de merel een lekker hapje zijn. 
Met de telling ‘Wat eet de merel?’ kun je wekelijks 
de merels in jouw tuin tellen en de voedselbronnen 
waar ze gebruik van maken noteren

Een andere oorzaak kan zijn dat er misschien min-
der jongen worden grootgebracht. Door middel 
van een nesttelling wil het Sovon graag weten wat 
het aandeel succesvolle nesten is en hoeveel jon-
gen er uitvliegen.

 

Vind je het leuk om mee te doen met de “Wat eet de 
merel”- of de nesttelling? Dan kun jij je via deze link 
aanmelden: https://www.sovon.nl/nl/content/jaar-van-de-merel.

2022: Het jaar Van de merel2022: Het jaar Van de merel                                    
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“Met appels en rozijnen lok je elke merel”

tekst:  MiriaM Pietz

Foto: Gert Verrijdt

https://www.sovon.nl/nl/content/jaar-van-de-merel.
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Onze IVN Maas en Niers-Landschapsbeheergroep 
heeft in samenwerking met de Stichting Natuur-
lijk Heukelomse beekdal wilgenhoutwallen ter 
hoogte van Oud Bergen langs de Heukelomse-
beek opgeschoond.

Na een integrale gebiedsontwikkeling in 2016 is er 
natuurherstel van de Heukelomsebeek uitgevoerd. 
De beek slingert weer door het landschap en vanuit 
de Maas kunnen vissen de beek weer goed berei-
ken.

Door het peilopzet bij de stuw in Sambeek werd 
landbouw in de lagere gedeelten niet meer moge-
lijk. Er heeft grondruil plaatsgevonden: drie agrari-
ers die grond in eigendom hebben in het beekdal 
zijn dit om gaan vormen naar natuurgrond en be-
heren dit met hun Stichting Natuurlijk Heukelom-
se Beekdal op een ecologische wijze. Met deze ge-
biedsontwikkeling zijn er ook mooie wandelpaden 
en enkele bruggen door het gebied aangelegd.

In een eerdere Manie was al te lezen over de prach-
tige natuurontwikkeling die vele bijzondere vogels 
aantrekt, zoals de blauwborst, rietgors, kneu en 
ook de wulp. 

Namens de Stichting vroeg Harm van Riswick aan 
onze Landschapsbeheergroep of wij iets konden 
betekenen in het onderhoud van het Heukelom-
se beekdal. Natuurlijk ondersteunen wij graag een 
groep agrariërs die zich zo inzet voor natuuront-
wikkeling op eigen grond. We zijn gaan kijken en 
aan twee oude wilgenhoutwallen was onderhoud 
noodzakelijk. Deze waren meer dan 5 meter het 
weiland ingegroeid. Dat zou een hele klus worden, 
maar wel iets voor onze groep.

Een week later, op 5 februari trok onze groep vrij-
willigers, nadat we zoals altijd opgestart waren met 
een bakje koffie of thee, richting Bergen; gewapend 
met drie kettingzagen. Daar stond men verbaasd 
te kijken met hoeveel man we kwamen opdraven. 
Na corona draait de groep weer geweldig en zijn 
we gemiddeld met 15 man/vrouw aan het werk. 
Onze groep is zelfs uitgebreid met nieuwe leden 
waaronder enkele jongeren. 

Maar goed dat we een aantal jaren geleden enke-
le leden van de groep op zaagcursus hebben ge-
stuurd. Zo konden we ook nog gebruikmaken van 
een paar kettingzagen van de Stichting. Gezamen-
lijk werd er voortvarend gewerkt, de Stichting zorg-
de voor koffie en koek in de pauze. De weergoden 
waren ons goedgezind, dat kan ook niet anders 
met zo’n positief werk. Net na 12 uur was de klus 
alweer geklaard! De vele takkenhopen die langs de 
houtwallen liggen, worden nog door een loonwer-
ker gehakseld.

De Stichting Natuurlijk Heukelomse Beekdal was 
zeer tevreden en ook onze groep ging zeer voldaan 
richting de borrel waarmee we altijd een werkoch-
tend afsluiten. Een traditie waarbij nog gezellig 
wordt nagepraat en het enthousiasme eraf spat na 
al het gedane werk.

Van beide zijden hebben we deze samenwerking 
als heel positief ervaren. Er is ook direct afgespro-
ken dat we dit de komende jaren willen voortzet-
ten. Als de Stichting helpende handen nodig heeft 
dan zijn wij er!

IVN schoont Heukelomse beekdal op

lente 2022

      tekst en foto’s John toonen

vele handen maken licht  werkvele handen maken licht  werk

Houtwal Heukelomse Beek
na het opschonen
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Deze samenwerking trok ook de pers van Maas-
duinen Centraal aan. Fotograaf Chris Smits heeft 
tijdens de werkzaamheden foto’s gemaakt en daar-
na werd ik geïnterviewd. Hiervan is de podcast te 
beluisteren via https://www.maasduinencentraal.
nl/nieuws/algemeen/92087/werkgroep-ivn-knapt-
heukeloms-beekdal-op-podcast-. 

                  
       Om de podcast te beluisteren
                         kun je ook de QR-code scannen 

Ben je enthousiast geworden en vind je het leuk 
om in de wintermaanden op zaterdagochtenden 
in de natuur te werken, neem dan contact met mij 
op.

Je bent van harte welkom in onze groep.

 

Het was mij al ‘n paar keer opgevallen: witte 
schijtsporen op de grond in de kapschuur. Dui-
ven of misschien wel van ‘n kerkuil? Helemaal 
bijzonder werd het, toen er ook nog braakballen 
bleken te liggen.

Dan moest er af en toe wel een kerkuil onder de 
kapschuur zitten! Binnen enkele dagen is er door 
ons dan ook een nestkast geplaatst met een anti-
marterscherm, in de vorm van een satellietschotel.
Jaren geleden heeft er blijkbaar ook al eens een 
soort kast gehangen. Hoe mooi zou het zijn als de 
kerkuil deze nestkast zou gaan gebruiken.

Door een wildcamera op te hangen is het tegen-
woordig vrij gemakkelijk om dit vast te leggen. Al 
snel bleek dat de kerkuil op beeld stond en belang-
stelling had voor de nestkast. 

Nu maar afwachten of deze kerkuil hier blijft; 
misschien komt er wel een paartje en kunnen we 
straks een nestje jonge kerkuiltjes bewonderen!

Kerkuil in kapschuur 
ivn-locatie ‘t leger

Jos Ballast

Foto’s: Jos Ballast eN DIrk kerkhoFF

https://www.maasduinencentraal.nl/nieuws/algemeen/92087/werkgroep-ivn-knapt-heukeloms-beekdal-op-pod
https://www.maasduinencentraal.nl/nieuws/algemeen/92087/werkgroep-ivn-knapt-heukeloms-beekdal-op-pod
https://www.maasduinencentraal.nl/nieuws/algemeen/92087/werkgroep-ivn-knapt-heukeloms-beekdal-op-pod
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Vogelcursus IVN Maas en Niers 2022/2023
tekst  John toonen en MiriaM Pietz

lente 2022

De cursus bestaat uit:
- 5 theorieavonden op donderdag (van 19:45 - 
22.00 uur) in clubgebouw ’t Leger, Kampweg 10 in 
Gennep.
- 4 veldexcursies op de zondagochtend.
- één gecombineerde cursusavond 
op vrijdag met een  late avondwandeling.
           
cursusdata 

2022
Les 1: donderdag 22 september 
vogelbouw, veren (theorie en praktijk);
Les 2: donderdag 20 oktober
voedselresten en braakballen pluizen;
Les 3: donderdag 15 december 
wintergasten, vogelsporen en vogelweetjes, 
digitale middelen;

2023
Les 4: zondag 8 januari (10.00-12.00 uur) 
veldexcursie wintergasten kijken bij “de Vilt” in Beugen;
Les 5: donderdag 16 maart 
theorie: vogelgeluiden en standvogels;
Les 6: zondag 19 maart (7.30-10.00 uur) 
veldexcursie standvogels: Bomenroute Looierheide 
Gennep;
Les 7: donderdag 13 april 
theorie: vogelgeluiden en trekvogels;
Les 8: zondag 16 april (7.00-9.30 uur) 
veldexcursie Zelderse Driessen: standvogels en 
zomergasten;
Les 9: zondag 7 mei (7.00-9.30 uur) 
veldexcursie Eendenmeer in Bergen, alle vogels;
Les 10: vrijdag 7 juli (19.45-23.30 uur) 
theorie nacht- en gierzwaluwen met aansluitend 
een avondexcursie nachtzwaluwen kijken bij het 
Driessenven in Bergen.

Als afsluiting van de cursus is er nog een avond 
met een vogelquiz, uitreiking certificaat van deel-
name, evaluatie en een gezellige afsluiting bij het 
kampvuur. De datum hiervoor wordt later samen 
met de groep vastgesteld.

De cursus wordt gegeven door de vroege vogels 
John Toonen en Miriam Pietz en wij hopen dat jij 
als een wijze uil de cursus afsluit. We zien jou graag 
binnenvliegen op de 1e cursusavond.

IVN Maas en Niers start in september 2022 met 
een uitgebreide vogelcursus waarbij vele inte- 
ressante vogelonderwerpen de revue passeren. 
Het blijkt dat tijdens de coronacrisis steeds meer 
mensen het vogelkijken hebben ontdekt en hier-
door ook de interesse voor vogels is gewekt. Dan 
is deze cursus zeker interessant voor degenen die 
altijd al meer hebben willen weten over vogels.

Je hoort een vogel vaak eerder dan dat je hem 
ziet. Vogels laten ook veel sporen na: braakballen, 
veren, pootafdrukken, nesten, plukplaatsen en 
voederplekken. Daarbij heeft elke vogel zijn eigen 
gedrag waardoor herkenning in het veld een stuk 
eenvoudiger wordt. Tijdens de cursus laten we je 
kennis maken met het digitale tijdperk: zoals vo-
gelwebsites en het gebruik van vogelapps. De apps 
worden echter niet gebruikt tijdens de veldexcursie 
om vogels te laten roepen als reactie op een vogel-
geluid uit een app, dat geeft namelijk enorm veel 
stress bij de vogels! Gedurende de cursus bestaat 
de mogelijkheid om met ervaren vogeltellers van 
het IVN mee te lopen in een van de 11 gebieden 
waar het IVN vogeltellingen doet voor het SOVON. 
Dit is vooral heel leuk en leerzaam. De cursus 
wordt conform de dan geldende RIVM-maatrege-
len gegeven.

Maximaal aantal deelnemers: 12
Prijs: voor leden van IVN Maas en Niers € 60,-. Voor 
niet-leden € 90,- (inclusief 1 jaar gratis lid van IVN 
Maas en Niers). Prijs is inclusief cursusmateriaal.
Aanmelden: per mail: educatie@ivn-maasenniers.nl.
Wat je nodig hebt: geen specifieke voorkennis. Het 
is wel aan te bevelen om tijdens de veldexcursies 
een verrekijker mee te nemen. Een kijker van 8x42 
is meer dan voldoende. Er is beslist wel iemand bij 
van wie je deze kunt lenen. Heb je er zelf niet een, 
dan proberen we een verrekijker voor je te regelen.

wintergast: Koperwiekwintergast: Koperwiek Foto: Gert Verrijdt
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BlauwBorst IN achtertuIN herkeND 
Door VogelherkeNNINgscursus
                                    Brigitte van elsBergen  en MiriaM Pietz

lesprogramma waarbij allerlei vogels de revue pas-
seerden. Geluiden, vogelweetjes, veren en uilenbal-
len uitpluizen. En natuurlijk de praktijklessen niet 
te vergeten… 

De allereerste praktijkles was toevallig in mijn ‘ei-
gen achtertuin’  namelijk het Eendenmeer. Omdat 
Miriam wist hoe gebrand ik was op die blauwborst, 
kwam ik bij haar en Jeu (één van de vogeltellers van 
dit gebied) in de groep. Nauwelijks 20 minuten later 
hoorde Miriam die blauwborst en kregen we hem 
prachtig in het vizier; fier met zijn blauwe borst 
vooruit gestoken. Ik heb echt de rest van de dag 
lopen stuiteren van blijdschap. Het voordeel van 
zulke ervaren vogelliefhebbers als John en Miriam 
tijdens de theorielessen, daarbij ondersteund door 
Jeu en Marian tijdens deze praktijkles, is dat je nog 
meer leert door allerlei ezelsbruggetjes. Zoals een vo-
geltje dat klinkt als een fietspomp, een koolmees is. 
En over een ‘lachende’ vogel (groene specht) of een  
vogel die klinkt alsof hij van een tak ‘geschoten’ wordt 
omdat hij in één keer stopt met zingen…(zwartkop). 
Dit allemaal had ik nooit geleerd zonder die vogel-
herkenningscursus. Bovendien had ik tijdens die 
eerste praktijkles dubbel geluk, want tijdens het 
napraten werd ik door Jeu en Marian uitgenodigd 
om mee te gaan tijdens hun vogeltelling geduren-
de de rest van het seizoen. We zijn inmiddels al-
weer twee jaar verder en ik ga nog steeds met Jeu 
en Marian op stap om in verschillende gebieden te 
tellen. Elke keer als ik weer een vogel, vooral op 
gehoor herken, is dat een geluksmoment. En hoe 
mooi is het dat ik sindsdien in het voorjaar, alleen 
al op geluid, de blauwborst herken.
P.S. we gaan evengoed, met veel plezier, nog steeds 
naar Texel, hoor…. “.

Herken jij jezelf hierin nu ook, dan is dit een kans 
om je aan te melden voor onze nieuwe vogelher-
kenningscursus. Zie pagina 8 van deze Manie. Wie 
weet welke achtertuinvogel jij gaat herkennen.

Iedereen heeft wel een vogel waar je iets extra’s 
bij voelt, die iets met jou doet. Zo is dat ook bij 
Brigitte. Zij  is gevallen voor de blauwborst. Een-
tje zelfstandig vinden in het veld op zicht, dat lukt 
nog wel. Maar het herkennen van de zang is toch 
een ander ding. 

Onze paden kruisten elkaar toevallig nadat zij ooit 
aan een IVN-excursie had meegedaan die ik had 
gegeven. En zo kwamen we in gesprek. Enthousi-
ast vertelde ze dat zij elk voor- en najaar met haar 
man naar Texel gaat, speciaal om de blauwborst 
te spotten, wat uiteindelijk na jaren één keer luk-
te! Nou daar hoef je echt niet voor naar Texel, die 
zit “gewoon” bij het Eendenmeer. “Heb jij die daar 
nog nooit gezien?” zei ik. Haar mond viel open van 
verbazing, wetende dat dit natuurgebied bijna in 
haar achtertuin ligt en dat ze daar dagelijks haar 
ronde loopt. Omdat zij de zang van de blauwborst 
niet kent had ze deze prachtvogel jarenlang letter-
lijk over zijn blauwe borst gezien.

Ik tipte haar dat we vanuit onze IVN afdeling 
bezig zijn met het opzetten van een vogelherken-
ningscursus. “Als je interesse hebt kun jij je te 
zijner tijd aanmelden”. De aanmeldingen liepen 
zo storm dat de cursus binnen één dag vol geboekt 
was, echter door een afmelding mocht ze toch 
meedoen. Haar ervaringen over deze vogelcursus 
wil ik nu graag met jou delen. 

Zij schreef er het volgende over:
“Wat was het leuk en leerzaam!! Met een gezel-
lige groep cursisten een aantal avonden kijken, 
luisteren en beleven, begeleid door een mooi 

BlauwborstBlauwborst

Vlonder in het pad bij het EendenmeerVlonder in het pad bij het Eendenmeer
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Ik hou van de mooie natuurverhalen van mijn 
lieve, oude, groene mentor. 

Kleurplaat kriebelbeestjes      MyriaM van Breevoort 
Maar ook zijn gedichtjes en tekeningen zijn fantas-
tisch! De kriebelbeestjes op de volgende bladzijde 
vragen om ingekleurd te worden... 

In de gang van het Leger staan twee opgezette dassen. De een is iets groter 
dan de andere. Maar wist jij dat ook dieren van spelen houden?

Neem bijvoorbeeld dassen. Die hebben vlak bij hun burcht echte speelplekken. 
Vaak rondom een boom. Dan spelen de jongen bijvoorbeeld een soort tikkertje 
en slijt de bodem rondom de boom uit. Als je er oog voor hebt, kun je die plekken 
in het bos goed vinden. Door veel met elkaar te spelen leren de jongen belangrij-
ke dingen voor als ze zelf volwassen zijn.

Kun jij misschien bedenken wat belangrijk is voor een das om te weten?
Mail een leuke tekening van een das, met je antwoord, naar groentjes@ivn-maasenniers.nl.
De mooiste krijgt een plekje in de volgende Manie.

De das                              tekst: MyriaM van Breevoort; foto rené elich 

De Groentjes IVN-Jeugd

We werken al samen. We kunnen en hoeven het niet 
alleen te doen. We gaan samenwerken met andere 
IVN-afdelingen en IVN-beroepskrachten onder het 
motto delen is vermenigvuldigen. Speciale interes-
se hebben we daarbij voor de ervaringen die andere 
afdelingen hebben met het verleiden en binden van 
jongeren. Hoe deden zij dat? En wat kunnen wij daar-
van leren?  Kortom we willen en moeten verjongend 
zijn in alles wat we doen en meer samen doen. 

Wees gerust, we slaan nieuwe wegen in maar be-
houden waar we goed in zijn: de natuur beschermen 
door educatie, activiteiten, natuurgidsen, wandelin-
gen en Groentjes.

Jan Wolters, (waarnemend) voorzitter
Marcel Aaldering, secretaris

De afgelopen periode zijn we druk geweest met het 
opstarten van onze educatieve programma’s, waar-
onder de NGO (Natuur Gids Opleiding). Ook de admi- 
nistratieve processen kregen aandacht, zoals het verder 
updaten van ledenadministratie en het digitaliseren 
van ons archief. 

Momenteel ligt onze focus op de ALV (Algemene Leden 
Vergadering). Deze staat gepland voor 19 mei aan- 
staande. Tussendoor doen we van alles om de verenig-
ing voorwaarts en gezond te houden. Dit laatste valt met 
de huidige bezetting niet mee. We vergrijzen en komen 
menskracht tekort. Vorig jaar hebben we oproepen 
gedaan om leden uit te nodigen nog actiever te zijn met 
IVN. We blijven die behoefte houden. Duidelijk is dat 
oude oplossingen niet meer werken en dat het tijd is 
voor eigentijdse oplossingen.

We passen ons aan om toegankelijk en aantrekkelijk te 
zijn voor jonge mensen.  Klimaat en natuur zijn actuel-
er dan ooit. Dat betekent niet automatisch dat jongeren 
lid worden van een organisatie als het IVN. We werken 
hier wel aan, bijvoorbeeld door ons te richten op onder-
werpen als biodiversiteit en klimaatadaptatie of door 
het opzetten van projecten die verbinden en die nieuwe 
mensen aan ons kunnen binden. Zoals het project ‘vogel-
huisjes’ met jongeren en hun ouders in Gennep-Zuid (zie 
ook pagina 21 in deze Manie). 

Van de bestuurstafel

mailto:groentjes%40ivn-maasenniers.nl?subject=
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De Groentjes
Programma mei t/m juli 2022

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

lente 2022

warme Zomeravond 
in  juli
vliegenD hert-   
excursie 
voor de oudere 
Groentjes (12+)

Iedere tweede woensdagmiddag van de 
maand komen de scharrelkids naar ‘t Leger. 
Na 6 bijeenkomsten krijgen zij een scharrel-
kidsdiploma en worden zij lid van de Groen-
tjes. 

Tijdens deze middagen wordt er in ieder geval 
gestruind en ook geknutseld. Op een prachtige 
middag in maart werd er onderweg een mooi 
bospoppetje gemaakt (zie foto). En op een re-
genachtige middag in februari is het ‘t juiste 
moment om een uilenthema te hebben. Na 
wat algemene uitleg over deze vogels en een 
bezoekje aan bunker 11, waar we verschillen-
de uilenkasten konden bekijken, werd er nog 
een uurtje serieus braakballen geplozen. 
Van de uitgepeuterde muizenbotjes konden 
leuke schilderijtjes gemaakt worden... Hier-
voor gebruikten we oude cd-hoesjes. 

Twee foto’s hieronder:
creatief met uitgepeu-

terde muizenbotjes

Foto rechts:
bospoppetje

http://groentjes@ivn-maasenniers.nl
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IVN-Jeugd

IVN Maas en Niers

De wandeling begint  aan de bosrand, bij de pick-
nicktafels aan de Grensweg. Dat is aan het eind 
van de Hondsiepsebaan. We gaan door het gro-
te hek en lopen meteen in het Duitse bos, het 
Reichswald. Een groot bos van wel 5000 ha. Hier 
leven allerlei dieren in het wild. Bijvoorbeeld her-
ten, reeën, marters, dassen, vossen, eekhoorns en 
heel veel  soorten vogels. Je kunt hier ook wilde 
zwijnen tegenkomen. De mannetjes noemen we 
keilers en de vrouwtjes , zeug of bagge.

Als je weet waar je op moet letten kun je er veel 
verschillende sporen van vinden. Bijvoorbeeld de 
paadjes door het struikgewas waar ze altijd langs 
lopen. Die noemen we wissels. En bij een plek waar 
ondiep water is, gaan de zwijnen lekker liggen rollen 
door de modder. Dit heet zoelen. De modder halen 
ze van hun lijf door tegen een boom aan te schuren. 
Zo raken ze ongedierte kwijt, maar ook de losse ha-
ren van de wintervacht. Vaak vind je vlakbij de zoel-
plek zo’n schuurboom. 

Je kunt ook goed zien waar de zwijnen eten zoeken. Ze 
wroeten met hun sterke neus pollen gras en plantjes 
omhoog,  op zoek naar allerlei eetbaars. Want zwijnen 
lusten eigenlijk alles. Vruchten, insecten, paddenstoe-
len, noten, eikels en ze eten ook wel eens een muizen-
nestje op.  Omdat ze de grond zo omwoelen worden 
ze ook wel “de tuinmannen” van het bos genoemd.

Zwijnensporen Zoeken excursie 
Tekst: Kinderen groep 6 basisschool Mook, juf Milou

Wij ( groep 6 ) gingen op excursie.
Je gaat  met een begeleider naar het bos, om zwij-
nen sporen te zoeken.

Tijdens dat we aan het lopen waren, waren er ook 
opdrachten die we moesten doen. Bijvoorbeeld: je 
ging gips in pootafdrukken doen, je ging op een 
trapje staan, en de bedoeling was dat je je als een 
boom voelde.

Er was ook een soort memorie met woorden die we 
geleerd hadden. Je gaat in twee groepen een rondje 
door het bos. Je loopt 2 kilometer. 
Na een halfuur lopen hadden we pauze.
Je had een klein hutje, waar je in kon tekenen.

En je had een liksteen, je kan je vinger aan de 
liksteen doen  en als je je vinger in je mond deed 
dan proefde je zout. En toen gingen we weer verder 
lopen en dat duurde ook een half uur. En toen 
gingen we weer met de auto terug naar school. 

IVN Maas en Niers heeft een uitgebreid cursusaanbod voor het basisonderwijs. Eén van de excursies 
gaat naar het Duitse Reichswald. Daar wordt gezocht naar zwijnensporen. Hieronder vind je een  ver-
slag  van zo’n speurtocht door kinderen van de Adalbertschool in Mook.

Zwijnensporen speuren in het Wald

SchuurboomSchuurboom
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Herfst | winter 2021

We lopen een eindje rechtdoor en gaan  rechtsaf het 
brede pad op. Tot aan de grote 2-stammige beuk. 
Hier groeit zacht mos op. Voel er eens aan. Zwijnen 
hebben niet zo’n zachte vacht. Ze hebben juist heel 
stevige haren met een gespleten punt. Vroeger wer-
den daar borstels van gemaakt. Een andere naam 
voor de zwijnen is dan ook Borstelwild.
We lopen door tot aan de pijl van takken die naar 
links wijst. Je ziet dat er een houten hoogzit staat. 
Daar lopen we heen. In de hoogzit ligt een doosje 
met 20 woorden die met zwijnen te maken hebben. 
Twee kaartjes horen telkens bij elkaar. Leg de woor-
den goed op het kleedje en je hebt weer meer over 
de zwijnen geleerd.

Verder gaat het vanaf de hoogzit rechtsaf tot het 
pad waar je soms al in de modder pootafdrukken  
zou kunnen vinden. Met gips en een beetje water 
worden hier afdrukken gemaakt. Vind je geen zwij-
nenspoor, dan is bijvoorbeeld de pootafdruk van 
een hond ook leuk om van gips te maken.

Links aanhouden nu. Let op hier staat vlakbij een 
fantastische schuurboom, probeer hem te vinden 
en misschien zitten er wel zwijnenharen op. 

Het pad verder aflopen tot aan de volgende hoog-
zit. Hier gaan we rechtsaf. Het bospad op. Pas op 
er groeien hier veel bramen en die hebben scherpe 
stekels. Aan het eind van dit bospad ga je rechtsaf. 
Tot je aan de linkerkant een open plek ziet. Zijn er 
wroetsporen te zien? Er is hier ook een echte hoge 
hoogzit. Als je durft mag je maar boven klimmen. 
Hier ligt een schetsboekje, daar mag je iets in schrij-
ven of tekenen.

Terug naar het pad en linksaf richting hekwerk lo-
pen. Bij het hek aangekomen rechts aanhouden.

Kijk eens op hoeveel plekken er dieren onderdoor 
zijn gekropen, misschien zie je wel dassenharen 
hangen. Deze haren zijn zwart-wit.

Na ongeveer 8 palen zie je aan de andere kant van 
het hek een boomstronk. Hier groeit een bijzon-
dere paddenstoel op. Dat is de doolhofzwam. Met 
een spiegel mag je de onderkant bekijken en dan 
snap je ook waarom deze paddenstoel zo heet.
We lopen door langs het hek, op de plek met uit-
zicht kunnen we op een verhoging staan en pro-
beren om te voelen hoe het is om daar een boom 
te zijn. Zet je voeten stevig neer  en je armen uit-
gespreid naar boven, de zon in je gezicht , als die 
schijnt natuurlijk.

Daar vandaan is het nog maar een klein stukje en 
we zijn terug bij het hek waar we het Wald zijn bin-
nen gegaan.

Je hebt nu een kleine 2 kilometer gelopen en veel 
moois in de natuur ontdekt!

ZwIJNeNsporeN speureN IN het walD (vervolg) 

ZwijnensporenZwijnensporen

PyamabiggetjePyamabiggetje

lente 202214



Op de laatste avond van de wintertijd hielden de 
Groentjes een avondwandeling, van licht naar 
donker. Om 18:30 uur kwamen er 12 kinderen, 6 
ouders en 3 gidsen naar het Leger. 

Er werd een route van ongeveer 2 km gevolgd. On-
derweg hingen  er verschillende kaartjes met daar-

IVN Maas en Niers

Donkerwandeling

Buiten spelen, frisse lucht, lekkere vuile 
modderhanden, hutten bouwen en van alles 
ontdekken. Gewoon lekker scharrelen in de 
natuur. Bomen klimmen en beestjes zoeken. 

Spelletjes doen met materialen die we onder-
weg vinden. Dat is goed voor kinderen. Spelen 
in de natuur maakt kinderen creatiever, slim-
mer, zelfverzekerder en fitter. Hieronder vind 
je een paar eenvoudige ideeën voor spelen in 
de natuur.

-Boter, kaas en eieren. Zoek witte en zwarte 
steentjes, maak een speelveldje van takken en 
spelen maar.

-Dennenappel-dartspel. 
Trek een grote cirkel 
in het zand met daarin 
enkele kleinere. Bepaal 
samen de puntentel-
ling. Zoek  dennenap-
pels. Ga allemaal om 
de grote cirkel staan en  gooi om de beurt een 
dennenappel , probeer de meeste punten te 
verzamelen.
-Verzamel tijdens een wandeling allerlei takjes, 
blaadjes en steentjes. Maak op een mooie plek 
samen een zogenaamd bospoppetje.

op weetjes over dieren die ‘s nachts actief zijn, een verhaaltje of een versje. 
Maar er kon ook met een lichtgevend balletje gegooid worden. En over een 
heuvel volgden we een lang touw tussen de bomen door. Langzamerhand 
werd het steeds donkerder en omdat het zo mooi helder was, zagen we 
een prachtige sterrenhemel verschijnen! We zagen het wintersterrenbeeld 
Orion en ook de Grote Beer die je het hele jaar kan zien. Bij het Leger terug 
gekomen nog even een vuurtje gestookt en marshmallows op een stokje 
geroosterd. 

Het was een mooie avond. 

15
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In 2022 is een begin gemaakt met het organiseren van 
activiteiten speciaal voor de oudere Groentjes. Het 
idee hierachter is, de kinderen voor het IVN behouden 
ook als ze de Groentjes ontgroeid zijn.

We zijn in februari, samen met de landschapswerk-
groep naar boederij de Flammert bij Nieuw Bergen ge-
gaan. Daar worden ieder jaar door IVN Maas en Niers 
wilgen geknot.

Er staan grote wilgen waar de elektrische zaag aan te 
pas moet komen. Maar voor de kinderen waren er vier-
mooie, nog niet al te grote, wilgen om te knotten. Met 
een huishoudtrap klommen ze erin. Er werd hard ge-
werkt: zagen, knippen en sjouwen.

Een aanhanger vol takken namen we mee terug naar 
het Leger. Daar maakten de Groentjes (de jongere kin-
deren deden nu ook mee), een wilgenhut. Deze staat 
achter het insectenhotel. 

We zijn benieuwd of de takken wortel gaan schieten!

                                                                                                                                                                                             wIlgeN kNotteN .....       wIlgeNhut BouweN                                                                                                     

IVN-Jeugd
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Ode aan een
doodgewone merel

tekst: MIrIaM pIetZ

Foto’s: MIrIaM pIetZ eN gert VerrIJDt
Dit verhaal gaat over een merel. Niet zomaar een 
merel, maar een mannetje waarmee ik jarenlang 
veel heb beleefd. Een merelman die me heel na 
aan het hart is gaan liggen. Wat begon met af en 
toe een biologisch krentje voeren, groeide uit tot 
een hechte band. Deze man wist een andere me-
relman uit mijn tuin te verdrijven met een knok-
partij. Beide mannetjes zaten met hun poten in 
elkaar gekluwd en vielen al snavelpikkend over 
elkaar heen. Met één winnaar als gevolg. De zege 
werd al zingend vanaf de nok van mijn huis aan de 
buurt kenbaar gemaakt, dit is nu mijn territorium!

In de loop van de tijd was een vrouwtje wel erg on-
der de indruk van zijn zwarte veren, geel omrande 
oogjes en zijn intens geeloranje gekleurde snavel. 
Hoe intenser de kleur, hoe vitaler zijn gesteldheid 
en immuunsysteem. Een ideale man dus om een 
gezin mee te stichten. Zij is donkerbruin gekleurd 
met een lichtere borst met bruine streepjes. Haar 
snavel is minder opvallend van kleur, bruinzwart. 
Zij bepaalt waar het nest wordt gebouwd, zij is 
de architect en bouwvakker van de broedlocatie. 
Hiervoor gebruikt ze takjes, mos, sprietjes en de 
binnenkant wordt mooi strak gestukadoord met 
modder en dit alles met alléén een snavel, een 
waar kunstwerk dus. In het huishouden heeft zij 
de broek aan.

Hé scHaam je! 
(ger eikHolt)

"Hé schaam je! 
Je zit te loeren,

ja jij met die camera.
Ik lig hier op de helling ja.

Mag dat asjeblief???
Te zonnebaden mag dat!

En nog iets:
Als ik heel warm word,

veren spreid, dan
vluchten vlooien, luizen en

ander tuig weg van mijn lijf.
Dubbel nuttig zonnebad dus.

En blijf niet loeren, is niet netjes.
Dus ogen dicht als je naar mij kijkt."

afz. M.E. Rel



18

Het paren gebeurt heel stiekem; een soort van 
vluggertje. Daarna worden 4 tot 5 groene eieren 
met bruine spikkeltjes gelegd. Zo’n twee weken 
blijft zij op het nest, terwijl hij de dagen al lumme-
lend en zingend doorbrengt. Wanneer de jongen 
uitkomen is er werk aan de winkel. Eerst krijgen ze 
kleine insecten te eten. Hoe groter de jongen zijn, 
hoe groter en sneller de aanvoer is. Ze schreeuwen 
alles bij elkaar; zo verraden ze wel het nest en me-
nige ekster zit dan op de loer. Na zo’n 2 weken vlie-
gen ze uit het nest, hoewel... Vliegen is een groot 
woord. Het zijn grote verenballen, met een kleine 
staart en vleugels die nog niet zo functioneel zijn. 
Ze staan hoog op de poten en huppen als de beste, 
je hoort ze overal roepen. Dan weten de ouders 
ook waar ze zitten. Het vrouwtje zit het manne-
tje behoorlijk op de hielen; zij heeft haast en wil 
nog een nieuw broedsel beginnen. In die tijd zorgt 
hij voor het voedsel van de jongen, geduldig laat 
hij zien hoe je een pier uit het gras trekt en deze 
schoonveegt. Meerdere malen wordt de pier op 
het gras gelegd, zodat het jong deze toch echt zelf 
gaat oppakken en opeten. Na twee weken moeten 
ze al op eigen benen kunnen staan.

Op een dag komt het mannetje in grote paniek en 
luid roepend en tjakkend naar mij toe gevlogen. Ik 
moet echt met hem mee lopen, hij is zeer onrustig 
en aan alles zie ik dat er gevaar is. Een kat zit op de 
loer, de jongen zijn niet meer veilig. Deze kat laat 
zich echter niet verjagen, tja dan maar een hele 
koude waterdouche over de vacht, dat brengt elke 
kat in beweging. De rust is weer teruggekeerd bij 
het mannetje.

Buiten het broedseizoen was ik zijn maatje, ging hij 
in de tuinstoel zitten waar ik net was uitgestapt en 
volgde me van daaruit als ik in de tuin bezig was. 
Zat ik op het terras, dan nam meneer plaats op de 
tafel of ging zelfs met zijn rug naar mij toe, op mijn 
been zitten. Achtergrondmuziek had ik niet nodig, 
deze heer zat urenlang relaxed in de beuk binnens-
monds te prevelen. Hele gesprekken heeft hij met 
mij gevoerd, we begrepen elkaar wel.

Op een dag zie ik vanuit het keukenraam hoe “mijn 
maatje” de beuk uit wordt gejaagd door een sper-
wer, gevolgd door een dodelijke krijs. Oh nee, niet 
mijn merel, tranen liepen over mijn wangen van 
verdriet. De stilte daarna was enorm. Na 3 dagen 
van afwezigheid was hij er weer, wel wat veren ar-
mer, maar hij had het overleefd. Dit keer kwamen 

oDe aaN eeN DooDgewoNe Merel (vervolg) 

de tranen van blijdschap en kreeg hij een extra 
krentje toegestopt als pleister op de wond.

Acht jaar heb ik hem bij mij mogen hebben, in to-
taal heeft hij drie vrouwtjes gehad. Waarvan twee 
ten prooi zijn gevallen aan de sperwer. Zeker tien 
jongen heb ik onder zijn hoede groot zien worden. 
Na zijn laatste broedsel zag ik hem aftakelen van 
ouderdom. De glans was van de veren, met een 
grijze ondertoon. De veren stonden alle kanten uit 
en hij was ook niet meer de snelste. Van zijn oranje 
gele snavel was nog weinig kleur over. Op een dag 
kwam hij niet meer, toen wist ik dat mijn merel- 
maatje was overleden.

Er zijn nog vele momenten waarop ik terugdenk 
aan deze bijzondere merelvriendschap. Hoe mooi 
was zijn melancholische zang, die al begon in het 
vroege voorjaar en pas stopte in het najaar. Hij was 
altijd vroeg uit de veren, in de schemer liet hij zich 
al horen. Geen wekker kon hier tegenop. 
Hoe hij glurend door het keukenraam vanuit bui-
ten naar binnen keek en een beetje ongeduldig op 
en neer hipte omdat hij zin had in een krentje. 

Foto’s voor kerstkaarten van rode bessen aan de 
struik, zoals de cotoneaster, hulst of taxus kon ik 
nooit maken. De bessen hebben de Kerst nooit ge-
haald, deze waren al door hem verorberd. Een ap-
peltje voor de dorst lag er ook nooit lang, die werd 
helemaal leeg gepeuzeld, waarbij alleen de schil 
over bleef. 

lente 2022
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Een nette tuin heb ik nooit gehad, alle bladeren 
werden met een felle zwiep weggegooid of over-
hoop gehaald op zoek naar een lekker insect of 
spinnetje.

Meneer was ook van de reinheid, elke dag een paar 
keer in bad. Oh wee als het badje niet gevuld was, 
dan werd ik net zolang belaagd totdat er schoon 
water in zat. Hij ging daarna zo hard spetterend te 
keer dat het bad weer leeg was. Zuinig met water 
was hij niet. De veren werden gepoetst en ontdaan 
van parasieten, zo blijven ze in goede conditie en 
veren maken tenslotte de man. Zo zijn er nog heel 
veel mooie herinneringen die ik op papier kan zet-
ten. 

Met dit verhaal wil ik een ode aan deze merel bren-
gen, een doodgewone tuinvogel …… of toch juist 
niet?

En de mogelijkheid geven om foto’s te tonen van 
je ontdekkingen. Gezellig onder het genot van 
een kopje koffie praten over je natuurervaringen.
Dit geeft iets sociaals aan je hobby waarbij je vaak 
alleen op pad bent. Mensen ontmoeten die de-
zelfde passie hebben de natuur te doorgronden.

Spreekt het je aan, kom dan naar onze kennis-
ma- kingsochtend op zondag 24 april om 10.00 
uur. En als het bevalt, kunnen we vaker van 
deze bijeenkomsten organiseren. Graag even 
aanmelden via: insecten@ivn-maasenniers.nl.

Heb je iets moois of bijzonders gespot in de 
natuur?

Veel mensen maken foto’s van een dier, plant of 
paddenstoel. Met de app of website van waar-
neming.nl kun je de foto’s laten identificeren en 
dus het onderwerp op naam krijgen. Je kunt jouw 
waarneming daar ook vermelden en registre-
ren, met de plaats waar de foto genomen is. 

IVN Maas en Niers wil deze natuurliefhebbers een 
podium gegeven. Wij willen jullie uitnodigen op 
onze mooie locatie aan de Kampweg 10 in Gennep. 
Om elkaar eens te ontmoeten en te inspireren. 

Waarnemers gezocht                       Waarnemers gezocht                          Peter Megens                                                                                                

ObsIdentify:
 
Met je smart- 
phone en de app 
‘Obsidentify’ kun 
een plant of dier 
identificeren. 

Als je een account 
hebt bij ‘Waar-
nemingen. n l ’ , 
word jouw waar-
neming gere-
gistreerd in de 
landelijke data-
base.

http://waarneming.nl
http://waarneming.nl
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Deze IVN Trektocht is ontwikkeld door lokale nat-
uurkenners van IVN Maasduinen, IVN Maas en 
Niers, IVN Cuijk de Groene Overlaat en IVN Lim-
burg in samenwerking met ondernemers. 

Eind 2021 tot voorjaar 2022 zijn onze natuurgid-
sen Dorien, Ger B. Ger E, Jan, Peter T. en Marian 
diverse keren op pad gegaan voor hun traject van 
de IVN Trektocht. Zij hebben een prachtige route 
vanaf het Reindersmeer tot aan station Molenhoek 
uitgezet.

De eerste ‘Return on Nature’ Trektocht in Neder-
land is recent geopend in Nationaal Park de Maas-
duinen (Limburg) door Wethouder Marij Pollux uit 
Venlo. Hiermee zet IVN Natuureducatie een nieu-
we trend in de recreatie sector: tijdens (natuur)re- 
creatie iets terug doen voor het gebied waar je van 
geniet. Tijdens deze 5-daagse IVN-Trektocht dra-
gen wandelaars vrijwel iedere dag iets bij (return 

IVN zet nieuwe trend met  IVN zet nieuwe trend met  return on naturereturn on nature                                                                                                            
eerste ‘return on nature’ 5-Daagse trektocht gelanceerD in nationaal Park De MaasDuineneerste ‘return on nature’ 5-Daagse trektocht gelanceerD in nationaal Park De MaasDuinen  

on nature) aan het eeuwenoude Maaslandschap 
en Nationaal Park de Maasduinen, waar zij door-
heen lopen.

Met zorgvuldig gekozen routes, veelal over on-
bekendere paden, beleven recreanten alle karak-
ters van het gebied én overnachten zij middenin 
de natuur bij Gastheren en Gastvrouwen van het 
Landschap, recreatieondernemers met een groot 
hart voor natuur. Deze IVN Trektocht is mede mo-
gelijk gemaakt door de Provincie Limburg en Vrien-
den op de Fiets.

Met dagafstanden van ongeveer 20 km per dag 
verkennen wandelaars een groot deel van dit ge-
bied. Recreanten luisteren onderweg op verschil-
lende locaties naar een audioverhaal, dat de rode 
draad spant tussen natuur, historie en cultuur. 
Deze trektocht is te boeken via ivn.nl.

lente 2022

Woon-en werkplaatsen voor insectenWoon-en werkplaatsen voor insecten                                                                                                            
langs het rolstoel- en natuurBelevingsPaD ziJn Plaatsen geMaakt waar insecten kunnen wonenlangs het rolstoel- en natuurBelevingsPaD ziJn Plaatsen geMaakt waar insecten kunnen wonen

http://ivn.nl
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Vogelhuisjes maken met de inwonersVogelhuisjes maken met de inwoners  
van Gennep-Zuid van Gennep-Zuid tekst: Jos toonen | foto’s: rené elich, Jan wolterstekst: Jos toonen | foto’s: rené elich, Jan wolters                                                                                                              
Zondag 10 april was het zover. Een groepje IVN-le-
den had een zogenaamd “vogelhuisjesproject”  
opgezet. Bedoeling was om vogelhuisjes te bou-
wen met wijk- of dorpsgenoten. Uit de enquête in 
2021 gaven veel leden aan dat IVN Maas & Niers 
zichtbaarder moest zijn  bij de inwoners. Daarom 
hadden Jos Ballast, Jan Wolters, Marcel Aaldering 
en Jos Toonen dit project bedacht. Het doel was 
enerzijds om de naamsbekendheid van IVN Maas 
& Niers te vergroten,  maar ook om interesse en 
kennis over de natuur bij de Gennepse jeugd en 
hun ouders te stimuleren.

Waarom dan een vogelhuisje bouwen?
In de lente bouwen de vogels vaak een nest. Ze 
zijn dan op zoek naar een geschikte plek om eieren 
te leggen om hun soort in stand te houden. Om 
hun kroost of jongen eten te geven hebben ze veel 
voedsel nodig. Nu staan er in de buurt van ons ver-
enigingsgebouw nogal wat eikenbomen waarin in 
het voorjaar volop eikenprocessierupsen aanwe-
zig zijn.  De door kinderen gemaakte vogelhuisjes 
worden aan die bomen bevestigd. Nestzoekende 
vogels, met name koolmezen en pimpelmezen, 
hebben een voorkeur om in een bepaald soort vo-
gelhuisje te nestelen waarbij voedsel in de vorm 
van eikenprocessierups direct in de buurt aanwe-
zig is.

Hoe verliep het project op die dag?
We begonnen om 10.00 uur, samen met de voor-
af aangemelde gezinnen met kinderen vanuit 
Wijkraad Gennep-Zuid. Jan Wolters deed het ope-
ningswoord terwijl de kinderen stonden te pope-
len om met hamer en tang aan de slag te kunnen. 
Er lag een aantal geprefabriceerde pakketjes (mede 
gemaakt door de hobbyclub van het GON, onder-
deel van de KBO Gennep) te lonken, waarmee de 
kinderen graag aan de slag wilden. 

Elk gezin mocht twee vogelhuisjes maken. Eén 
wordt opgehangen in de buurt van het IVN of in de 
buurt van de hospice in Mook. Het andere vogel-
huis mochten de kinderen mee naar huis te nemen 
om thuis op te hangen zodat ook de tuinvogels een 
mogelijkheid hebben om te nestelen. 

Na de pauze (ranja met iets lekkers) mochten de 
kinderen aan het tweede pakketje beginnen en dat 
ging nog beter dan bij het eerste. Jeugdige men-
sen leren snel!, zo bleek maar weer. Na ruim een 
uur waren ze allemaal klaar en gingen de kinderen 
trots naar huis om hun zelfgemaakte huisjes aan 
hun ouders, opa’s en oma’s te laten zien.

Een geslaagde zondagmorgen in samenwerking 
met wijkraad Gennep-Zuid, ondersteuning van 
hobbyclub GON, aangevuld met enkele IVN-leden, 
onze Groentjes en nog een paar enthousiaste IVN- 
vrijwilligers. Allen bedankt daarvoor!!

‘t Is wel even hard werken, maar dan heb je ook iets 
waarmee je thuis kunt komen.....
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Uiteindelijk werden er een 20 tal dode kerkuilen 
(verkeersslachtoffers) op de tafels gelegd. Iedere 
ringer nam de gewenste biometrische maten 
op, en die moesten natuurlijk onderling overeen 
komen. Het moeilijkste kwam daarna, aan de hand 
van het verenpatroon het geslacht bepalen. Aan de 
hand van de breedte van een streep op een bepaal-
de veer is dat mogelijk. Dat viel nog tegen, maar na 
oefening lukte het toch bij iedereen. Je bevindingen 
moest je noteren op een blaadje wat bij de uil hoor-
de. Daarna sneed Johan de uilen open en aan de 
hand van de geslachtorganen werd gecontroleerd 
of wat wij gemeten hadden ook klopte. Et voilà, het 
klopte bijna iedere keer. Een enkele keer konden 
de gemeten waarden geen uitsluitsel geven. In dat 
geval moet je later onbekend bij geslacht noteren.

Het doel van dit alles is om een zo eenduidige werk-
wijze te bevorderen bij de ringers. Deze gegevens 
gaan dan allemaal in de database van het vogel-
trekstation en Sovon. Dat geeft weer waardevolle 
informatie voor onderzoekers. 

Namens de ringers en de kerkuil werkgroep           
Nederland willen we het IVN Maas en Niers en de 
vele andere mensen die geholpen hebben hartelijk 
bedanken voor de hulp en de service.

2 aPril 2022,  ivn Maas en niers genneP

Na meerdere pogingen ging het op 2 april dan 
eindelijk door. De coronaregels waren nu dus-
danig dat we groen licht konden geven. Vanuit 
het hele land kwamen in totaal 16 mensen die in 
hun vrije tijd kerkuilen ringen t.b.v. onderzoek, 
naar Gennep.

Dat zijn ze door het vogeltrekstation verplicht. Om 
de 2 á 3 jaar moeten ze certificeren;  d.w.z. een 
herhaalcursus doen in hun soortgroep. De meeste 
aanwezigen zijn dan ook actief met allerlei uilen. 
Zo kwam er ook een levendige discussie tot stand 
over welke nestkasten je het beste kunt gebruiken.

Johan de Jong uit Friesland, de grondlegger van het 
kerkuilenonderzoek in Nederland (zie www.kerkuil.
com ) gaf de cursus i.s.m. met Mary Mombarg. Een 
juiste manier van hanteren van de beesten werd 
besproken, veiligheid voor mens en dier, hygiëne, 
enz. 

Certificering voor kerkuilringers
tekst frank peters; foto’s William Verpoort

ManMan

Vrouw  Vrouw  

http://www.kerkuil.com
http://www.kerkuil.com
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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 (zomer-)uitgave voor 15 juli 2022 sturen naar redactie.manie@ivn-maasenniers.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.
Kopij met een karakter dat niet bij de IVN past (bv. commercieel of politiek) wordt niet gepubliceerd.

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

Lezing over roofvogels                                                                                                                                  

Oplossing fotoraadsel pagina 4

Altijd al meer willen weten over Roofvogels, zoals de havik, sperwer 
of wespendief? Kom dan naar de interessante lezing van Rob Bos .

Dinsdag 31 mei in ons IVN gebouw ’t Leger, Kampweg 10 te Gennep.
Binnenlopen: vanaf 19:30 uur
Aanvang: 20:00 uur
Entrée: € 2,50
Aanmelden: via aanmeldformulier Activiteiten op de website

Het juiste antwoord is: Een handpenveer van een ransuil.

Uilenveren hebben dons aan de bovenkant en bij de handpennen 
kammetjes aan de zijkant. Hierdoor kan de uil geruisloos vliegen 
en is hij niet hoorbaar voor zijn prooidieren.

Handpenveer van de RansuilHandpenveer van de Ransuil

“Ruim 50 jaar verricht een groep enthousiaste vogelaars uit Groes-
beek en omstreken onderzoek naar de havik, sperwer, wespendief en 
raaf, in het Reichswald en in de omgeving van Nijmegen. Tussen de 
corona-golven was er in september vorig jaar een reünie in Groesbeek 
waarbij de betrokkenen/deelnemers van de afgelopen 50 jaar samen 
kwamen. Hierbij werd een uitgebreide documentaire vertoond, die de 
afgelopen jaren over dit project is gemaakt. De documentaire heeft als 
titel: “50 Jaar onderzoek naar roofvogels (en raaf) in het Rijk van Nijmegen, 
met name het Reichswald; met speciale aandacht voor havik, sperwer en 
wespendief”.

Van deze documentaire bestaat een enigszins verkorte versie die met 
name het onderzoek zelf, de gebruikte methoden en veel opnamen van 
de (jonge) vogels laat zien. Bij de methoden en resultaten wordt uitleg 
gegeven door Gerard Müskens en Ronald Zollinger. De verkorte versie 
duurt 1 uur en 40 minuten. De documentaire spreekt voor zich, maar 
zal daarnaast worden ingeleid en toegelicht door Rob Bos, de maker en 
regisseur.”

http://www.ivn.nl/afdeling/maas-en-niers 
http://redactie.manie@ivn-maasenniers.nl
http://secretaris@IVN-maasenniers.nl


Wandelingen & 
overige activiteiten
ageNDa 
Voor De koMeNDe perIoDe 

Donderdag 19 mei wordt de Algemene Ledenvergadering 
(ALV) gehouden. (Locatie: ’t Leger; Aanvang 20:00 uur).
Dinsdag 31 mei is er een lezing/documentaire over “50 jaar onder-
zoek naar roofvogels (en raaf) in het Rijk van Nijmegen”. Inleiding/
toelichting door Rob Bos. (Locatie: ’t Leger; Aanvang 20:00 uur)
Zondag 29 juni hebben we een excursie bij de Begraafplaats 
Heiliglandstichting. (Vertrek 09:30 uur)
Zaterdag 9 juli wandelen we over de Mookerschans en de 
Heumense Schans  (Vertrek 19:00 uur)
Zaterdag 20 augustus struinen we over 
landgoed de Hamert en Putjesberg 
(Vertrek 09:00 uur) 

Deelname aan onze wandelingen kost € 2,50 voor volwassenen.
Kinderen en leden van IVN en KNNV mogen gratis deelnemen. 
Wandelingen graag vooraf aanmelden via onderstaande link 
(of gebruik nevenstaande QR-code). 
https://www.ivn.nl/afdeling/maas-en-niers/aanmeldformulier-een-activiteit

houD De NIeuwsBrIeVeN IN De gateN eN kijk op oNZe weBsIte Voor actuele INForMatIe oVer actIVIteIteN.houD De NIeuwsBrIeVeN IN De gateN eN kijk op oNZe weBsIte Voor actuele INForMatIe oVer actIVIteIteN.

https://www.ivn.nl/afdeling/maas-en-niers/aanmeldformulier-een-activiteit

