
 

 

Programma voor de maanden jan. en febr. 
 

 

 

Kijk altijd voordat u wilt deelnemen aan een activiteit op onze website 

www.ivn.nl/afdeling/baarlo-maasbree  voor de meest actuele informatie!! 

 

Zo. 22 jan. Vogelexcursie in het Meerlebroek. We vertrekken om 8.30 

uur vanaf de P-plaats bij de Geldmaat in Baarlo. Kijk op 

onze website: www.ivn.nl/afdeling/baarlo-maasbree voor 

meer informatie. 

 

Di. 28 febr. Lezing van Gerard Compiet: “Spechten, houthakkers van 

het bos”. De lezing begint om 20.00 uur bij Aan ’t Paedje, 

Zuivelstraat 3a in Baarlo. De zaal is open vanaf 19.45 uur.  

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 
  

 

 
 

 

  
 

 
 

Ós Greun Blaedje 
 

Januari 2023 

 
 www.facebook.com/ivnbaarlomaasbree 
Website:  www.ivn.nl/afdeling/baarlo-maasbree 
e-mail adres:  IVN-baarlo-maasbree@hotmail.com 
 

 
Voor € 20,- per jaar bent u lid.  
U kunt dan meedoen met alle  
activiteiten en u ontvangt maandelijks ons  
krantje met info en het programma.  
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De Nationale Tuinvogeltelling wordt sinds 2001 georganiseerd door 

Vogelbescherming Nederland en Sovon Vogelonderzoek Nederland. Dankzij 

de Tuinvogeltelling weten deze organisaties hoe vogels in de winter onze 

tuinen gebruiken. Met die informatie kunnen ze vogels beter helpen en 

beschermen. Doe ook mee; het is leuk en nuttig! 

Tel op vrijdag 27, zaterdag 28 of zondag 29 januari 2023 één keer een half 

uur de vogels in uw tuin of op uw balkon. Vliegen de vogels alleen maar over 

uw tuin? Die tellen niet mee.  

Noteer alle waarnemingen van een soort in uw tuin of op uw balkon. Maar tel 

deze waarnemingen niet bij elkaar op, want dan loopt u het risico dezelfde 

vogel dubbel te tellen. Geef alleen het hoogste aantal door van een soort die u 

tegelijk hebt gezien.  

Kijk voor meer informatie op: 

https://www.vogelbescherming.nl/tuinvogeltelling 

 

 
 

 

Vogelexcursie in het Meerlebroek 
 

We starten het nieuwe jaar op zondag 22 januari met een vogelexcursie in 

en rond het Meerlebroek, een natuurgebied dat te vinden is aan de oostzijde 

van Beesel, tussen de Sint Willibrordusdijk en de grens met Duitsland.  
 

Het Meerlebroek is eind jaren negentig aangelegd als 

natuurcompensatiegebied voor de A73. In de vroegere eeuwen was hier 

overwegend vochtige heide en moeras. Kortom het was een 

ondoordringbaar gebied, de ideale leefomgeving voor het Smelleken, of 

Meerle; een kleine valk die in een lage snelle vlucht vooral op zangvogels 

jaagt. De naam Meerlebroek is afgeleid van de aanwezigheid van deze 

valkensoort. 
 

Ieder natuurgebied kent zijn eigen cultuurhistorische verleden en zijn eigen 

landschapskarakter. Veel natuurgebieden worden dan ook gekenmerkt door 

iets bijzonders. Wat het Meerlebroek betreft is dit de ligging. Gesitueerd 

aan de voet van de steilrand profiteert het Meerlebroek volop van deze 

uitzonderlijke positie. Het regenwater dat op het hoogterras valt, sijpelt 

langzaam door de verschillende bodemlagen om vervolgens gefilterd en 

verrijkt met mineralen als kwelwater uit te treden in het gebied. Zo zijn in 

de loop der jaren vennen ontstaan met een rijke flora en fauna. 
 

De combinatie water en natte ruigten lokt ook veel vogelsoorten, zoals fuut, 

watersnip, aalscholver en reiger. Aan de rand van het water van het 

Meerlebroek, staat een prachtige vogelkijkhut met een adembenemend 

uitzicht. 
 

We vertrekken om 8.30 uur vanaf de P-plaats bij de Geldmaat in Baarlo. De 

vogelwandeling start rond 9.00 uur vanaf P-plaats aan de Muiterdijk. 

Tip: neem uw verrekijker mee! 
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Verslag Winterwandeling  
 

Op zondag 11 december is er eindelijk weer een ouderwetse winterwandeling; 

gelukkig hebben we vandaag geen last van coronaperikelen die de afgelopen 

jaren steeds roet in het eten gooiden. 

Het is vanmiddag prima weer voor een mooie wandeling door de natuur in het 

buitengebied van Baarlo. Als we vertrekken vanaf de blokhut, worden we 

meteen attent gemaakt op de nieuwe nestkasten voor de pimpel- en 

koolmezen aan de Bevrijdingsdreef. 

We zien ook de marterproof bosuilenkast aan de rand van het weiland. De 

kast heeft verlengde zijkanten en een uitstekend dak, zodat de marter niet bij 

het invlieggat kan komen. 

Sinds enkele jaren is een gedeelte van het bos particulier eigendom. 

We zien de bordjes: Landgoed het Raayerbos. Er zijn enkele voorwaarden 

waaraan een landgoed moet voldoen: 

- het gebied moet tenminste 25 jaar in stand gehouden worden; 

- het gebied moet 50 weken per jaar openbaar toegankelijk zijn; 

- het landgoed moet tenminste 5 ha groot zijn. 

De voordelen van een landgoed zijn: 

- bij de verkoop is er geen overdrachtsbelasting; 

- er is geen erfbelasting verschuldigd;  

- mogelijkheden tot het verkrijgen van subsidie voor het onderhoud; 

- opbrengsten uit hout of bijvoorbeeld uit de truffelgaard. 

De afgelopen jaren zijn er op het landgoed twee truffelgaarden aangelegd. Het 

duurt gemiddeld zes tot acht jaren voordat er truffels geoogst kunnen worden. 

Een eerste voorwaarde is dat er veel kalk in de bodem moet zitten, want 

anders groeit de truffel niet. 

We zien in de truffelgaard de hazelaar staan; het stammetje van de hazelaar is 

geïnjecteerd met truffelsporen en het is de bedoeling dat er een symbiose 

plaats gaat vinden tussen de wortels van de hazelaar en het mycelium van de 

truffel. Het oogsten van de truffels is ook nog wel een dingetje. Het is 

namelijk niet mogelijk om de grond om te spitten, want dan wordt het 

mycelium aangetast. Je kunt een hond trainen om de truffels te vinden en ook 

varkens kunnen truffels van nature opsporen, maar als je niet uitkijkt eten ze 

de truffels zelf op.  

Langs het pad liggen heel veel eikenblaadjes en we zoeken naar de 

galappeltjes van de eikenbladgalwesp. De appeltjes zijn in deze tijd van het 

jaar gemakkelijk te vinden; tussen de afgevallen blaadjes zien we af en toe 

een mooi rond galappeltje.  

Het vrouwtje galwesp spuit een stofje in het eikenblad dat een woekering 

veroorzaakt die gal wordt genoemd. In het binnenste van de gal ontwikkelt 

zich een larve. In de herfst vallen de blaadjes met de galappels op de grond, 

maar de galappel geeft genoeg bescherming aan het larfje, zelfs als dit in 

het water terecht komt. De larve verpopt zich en tussen november en 

februari eet het uit de pop gekropen wespje zich door de gal heen naar 

buiten. 
 

We bewonderen de prachtige fruitbomen die zijn aangeplant langs de 

truffelgaard en bij het weiland. We zien enkele exemplaren van de gele 

trilzwam op dode takken. De gele trilzwam parasiteert op het mycelium van 

schorszwammen zoals de gele korstzwam. Jonge trilzwammen zijn oranje 

van kleur, oudere exemplaren worden geler, wat meer doorschijnend. Gele 

trilzwammen zijn vermoedelijk door de zachte winters de laatste jaren sterk 

in aantal toegenomen. De naam ‘trilzwam’ slaat op de geleiachtige structuur 

van het vruchtlichaam. 

Even verderop zien we een wissel van de das, dan gaan we rechtsaf bij het 

kapelletje en langs het schelpenpad staan wel zes exemplaren van de 

gekraagde aardster. Deze soort behoort tot de buikzwammen en is de meest 

algemene aardster in ons  

land. Net zoals de sporen 

van andere  

stuifzwammen  

kunnen de sporen van  

de gekraagde aardster  

longklachten  

veroorzaken  

bij snuffelende honden. 

 

 

 

 

 

In het gras langs het pad staat donker hazenoor en verderop enkele forse 

exemplaren van de geschubde inktzwam, de inkt druipt ervan af. We zien 

ook het geweizwammetje; een kleine, knotsvormige zwam met aan de 

bovenkant vertakkingen, waardoor de gelijkenis met een gewei ontstaat. De 

geweizwam komt zeer algemeen voor gedurende het hele jaar. De zwam is 

te vinden op dode takken en stronken van loofbomen.  
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Even verder zien we de rechte koraalzwam en op een omgevallen boomstam 

langs het pad staat kopjesbekermos. Het is een korstmos; een 

samenlevingsvorm van een schimmel en een alg en door deze samenwerking 

kunnen beide organismen overleven. Korstmossen halen hun voedsel uit de 

lucht en uit het regenwater, ze zijn erg gevoelig voor luchtverontreiniging en 

zure regen. De verspreiding van de sporen gebeurt op een heel bijzonder 

manier. In het bekertje van het kopjesbekermos past precies een regendruppel, 

de sporen verspreiden zich in de regendruppel. Wanneer er weer een 

regendruppel in de beker valt spat de eerste druppel uit elkaar en daardoor 

worden de sporen gelanceerd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We lopen verder en steken de weg over, daarna gaan we linksaf het bos in. 

We vinden nog de restanten van een dennenappel die door de eekhoorn is 

afgeknaagd en we zien nog veel wroetsporen van de das. Dat is niet zo 

bijzonder, want hier in de buurt is een grote dassenburcht. 

We komen het bos uit en lopen naar rechts, er zijn vandaag geen loopsporen 

van das of ree te vinden. 

Wel zitten er enkele goudhaantjes in de grove dennen op het hoekje. We 

lopen verder naar het bos met de grafheuvels en een groepje reeën wordt 

opgeschrikt en gaat op de vlucht. Het is altijd een prachtige ervaring om deze 

mooie dieren te ontmoeten. 

Het begint al te schemeren als we uiteindelijk in de bebouwde kom van 

Baarlo komen en op de Heierhof staan de hangtafels klaar en brandt er in de 

vuurkorf een warm vuurtje waar we ons even aan opwarmen. De warme 

chocomel (met slagroom) smaakt heerlijk evenals de wafeltjes gebakken door 

Anne-Mieke en we kijken tevreden terug op een geslaagde middag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekst: Els, foto’s: Suzanne 

 

 

Eindejaarsplantenjacht 2022/2023 
 

Op zoek naar bloeiende planten in de winter! 

IVN Baarlo-Maasbree heeft meegedaan aan de Eindejaarsplantenjacht van 

FLORON die deze winter voor de negende keer werd georganiseerd. 

FLORON (Floristisch Onderzoek Nederland) zet zich al ruim 30 jaar in 

voor onderzoek naar en bescherming van de Nederlandse wilde flora. Van 

eerst kerstdag tot 3 januari gingen plantenliefhebbers overal in Nederland 

op zoek naar bloeiende planten. 

Koning Winter deelde in december een behoorlijke tik uit met matige vorst 

in het hele land gedurende een aantal dagen. Door deze vorstinval 

verdwenen de meeste bloeiende planten, maar de hoge temperaturen tijdens 

de jaarwisseling maakten veel goed. 

In één uur vonden we de volgende soorten bloeiende (wilde) plantensoorten 

in Baarlo: 

Tuinwolfsmelk, Madeliefje, Witte dovenetel, Paardenbloem, Kleine 

veldkers, Straatgras, Klein kruiskruid, Paarse dovenetel, Reukeloze kamille, 

Vogelmuur, Duizendblad en Hazelaar. 
 

Els 
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Biodiversiteit in Peel en Maas 
 

PvdA/Groenlinks, D66 en Lokaal Peel en Maas vinden het hoog tijd om de 

biodiversiteit breder onder de aandacht te brengen. Middels een motie roepen 

de drie partijen het College van B & W van de gemeente Peel en Maas op, om 

met een plan van aanpak te komen om de biodiversiteit te stimuleren. 

 
 
 

Nu nestkasten ophangen 
 

Het is nog geen voorjaar, maar toch is het nu de beste tijd om nestkastjes op te 

hangen. De vogels hebben zo ruim de tijd om de nestgelegenheid te 

verkennen en een nestkast biedt de vogels in de winter ook beschutting tegen 

kou en regen. 

Het is moeilijk exact te zeggen waarom een nestkast niet wordt gebruikt, maar 

een paar dingen weten we wel. Zo hangt de plaats die een vogel kiest voor 

zijn nest samen met onder meer vier factoren. 
 

1. Is er genoeg voedsel in de omgeving te vinden? 

2. Is de plek veilig? 

3. Is de plek goed te bereiken? 

4. Zijn er veel concurrenten in de buurt? 

Die concurrenten kunt u niet voorkomen, maar de andere factoren kunt u wel 

beïnvloeden. Zorg dus voor voldoende natuurlijk voedsel in de tuin en hang 

de nestkast strategisch op. Een nestkast in een betegelde tuin met een kale 

schutting is als een huis in de woestijn voor vogels.  

 

 

Hang de nestkast: 

- Op een rustige plek, zodat de vogels zich veilig voelen en naar binnen 

durven. Dus niet direct naast het terras, als u daar in het voorjaar zelf vaak 

zit; 

- Op minimaal twee meter hoogte zodat katten er niet bij kunnen; 

- Zorg dat er een vrije aanvliegroute is, dus zonder takken direct voor de 

opening; 

- Niet te dicht bij een andere nestkast, want als ze te dicht op elkaar hangen 

worden ze meestal niet allemaal in gebruik genomen. Veel vogels hebben in 

de broedtijd namelijk een territorium. Hang kasten voor verschillende 

soorten minimaal drie meter uit elkaar en kasten voor dezelfde soort 

minimaal tien meter; 

- Liefst vóór maart op en bij voorkeur al in het najaar. Dan kan hij in de 

winter als slaapplaats dienen; 

- In een vogelvriendelijke tuin met een boompje of struiken, bloeiende 

bloemen, een grasveldje en een waterschaal. Belangrijk: zorg voor 

voldoende natuurlijk voedsel in de tuin. Help de vogelouders waar het kan, 

om hun jongen gezond groot te krijgen; 

- Niet in de volle zon, dus liever niet op het zuiden. Anders wordt het in de 

zomer gevaarlijk warm binnen; 

- Beschut tegen de wind. De invliegopening kan het beste op het 

noordoosten zijn gericht, want de wind komt in Nederland vaak uit het 

zuidwesten; 

- Stevig, zodat hij niet kan slingeren of vallen. 

Het is heel belangrijk om verstoring te voorkomen. Kijk dus tijdens het 

broedseizoen niet in de nestkast, hoe aanlokkelijk het ook is! Er is een kans 

dat het nest daardoor wordt verlaten en de eieren dus niet uitkomen of de 

jongen doodgaan.  

Als u een nestkast maakt of koopt, kies dan voor massief hout met een dikte 

van minimaal 1,5 centimeter. Dat reguleert de temperatuur en vochtigheid in 

de nestkast goed. Andere geschikte materialen zijn ongeglazuurd keramiek 

of houtbeton. Als u zelf een nestkast maakt, kunt u deze aan de buitenkant 

behandelen met een milieuvriendelijke olie, of een verf of buitenbeits op 

waterbasis en het is belangrijk dat u de binnenkant van de kast onbewerkt 

laat. 

Controleer de nestkastjes in het najaar; verwijder het nestmateriaal en maak 

de nestkast schoon met heet water en een borstel. In een schone nestkast, 

hebben de jongen in het komende seizoen meer kans om te overleven. 
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Scholekster vogel van het jaar 2023 

Het gaat niet goed met de Scholekster in Nederland. Daarmee is deze soort 

hetzelfde lot beschoren als bijvoorbeeld de Grutto en de Kievit. 

Naast weidevogel is de Scholekster ook wadvogel en in toenemende mate een 

stadsvogel. In al deze leefgebieden heeft de soort te maken met bedreigingen. 

Ondanks dat hier al veel onderzoek naar is gedaan, weten we nog weinig over 

de uitbreiding naar de stad en het broedsucces in de stad en in het landelijk 

gebied. 

Scholeksters weten zich heel goed aan te passen aan de veranderingen in hun 

leefgebieden, zo leven ze aan de kust, in graslanden en op daken in onze steden. 

Maar ook die gebieden worden steeds minder leefbaar voor de scholeksters, 

ook wel ‘Bonte Piet’ genoemd. Zo verdwijnen er steeds meer kwelders, waar de 

scholeksters op broeden, door de zeespiegelstijging en in de droge weilanden 

zitten de regenwormen steeds dieper waardoor de scholeksters er niet bij 

kunnen. 

Bij de teruggang van weidevogels draait het voornamelijk om het verlies aan 

broedgebied en aan het opgroeien van te weinig kuikens. De kleintjes zijn net 

als de kuikens van grutto, kievit en andere weidevogelpullen, vaak het 

slachtoffer van predatie en van het tekort aan voedsel in de voedselloze 

weilanden. Omdat de scholekster als laatste van de weidevogels jongen krijgt is 

het gras bijna altijd al gemaaid en is er niks meer te eten.  

Vogeldeskundige Bruno Ens van Sovon vogelonderzoek Nederland, die al 

veertig jaar onderzoek doet naar deze vogel zegt: “Later maaien zou een goed 

idee zijn. Dan geef je de scholeksterjongen ook een kans om nog voedsel te 

vinden. En we moeten af van al die groene raaigras weilanden, daar valt bijna 

niks te vinden voor deze vogels. Kruidenrijke akkers, dat is de oplossing”. 

Om predatie tegen te gaan is een broedplek op een paal in het water een goed 

idee voor de scholekster. Veilig hoog en als het zo ver is dan duiken de jongen 

zo het water in en zwemmen ze naar land. Voor scholeksterjongen is dat geen 

probleem. Dit is een van de onderwerpen die in 2023 het jaar van de 

scholekster, nader onderzocht zal worden. 

Kijk op: https://sovon.nl/tellen/telprojecten/jaar-van-de-scholekster  voor meer 

informatie. 

 

Bron: Vroege vogels BNN/VARA en SOVON 

 

Nestkasten voor Landgoed het Raayerbos! 

Bij een schuurtje aan de rand van het bos is een marterproof steenuilenkast 

geplaatst en bij het weiland aan de Bevrijdingsdreef is een bosuilenkast 

opgehangen. 

Ook koolmees, pimpelmees, grauwe vliegenvanger en boomkruiper hebben 

nieuwe onderkomens gekregen. 

Een goed voorbeeld van hoe IVN Baarlo-Maasbree een steentje bijdraagt 

aan de verhoging van de biodiversiteit in onze omgeving. 

Een woord van dank aan onze actieve vrijwilligers! 
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 Cursus en wandeling over bomen 
 

Bomen zijn overal om ons heen: langs wegen, in parken en bossen of 

verspreid in het landschap. In deze bijeenkomsten maak je kennis met de 

soorten loofbomen die je in Nederland tegen kunt komen en de planten en 

dieren die rond deze bomen leven. Je ziet hoe een boom is opgebouwd, hoe de 

boom opgroeit, voedsel maakt, en je leert waarom bomen hun bladeren laten 

vallen in de herfst. Veel planten en dieren zijn afhankelijk van bomen. Bomen 

leveren voedsel, schuil- en nestgelegenheid aan vogels, zoogdieren en 

insecten. Paddenstoelen helpen bomen om te overleven of ruimen bomen op 

als ze dood zijn. 

 

Er zijn 4 onderdelen in deze bomen sessies: 

• Waarom zijn bomen onmisbaar? 

• Hoe kunnen we de bomen in de zomer en winter herkennen? 

• Welke fauna en insecten zijn afhankelijk van de bomen? 

• Wat doen bomen met de bodem? 

Elk onderdeel zal bestaan uit een lezing/cursus deel op de dinsdagavond, 

aanvang 19:30 uur en een excursie/wandeling deel op de daarop volgende 

zondag, aanvang 9:00 uur. 

 

Dit is het cursus schema: 

Onderdeel Datum lezing Waar 

Nut van bomen 28 feb IVN gebouw Meijel 

Fauna en insecten rond bomen 13 juni IVN gebouw Helden 

Herkenning van bomen 12 sept IVN gebouw Meijel 

Bodem, mossen, korstmossen en 

paddenstoelen onder bomen 
3 okt IVN gebouw Helden 

 

 

Kosten 

Deelname aan de totale cursus (4 delen theorie en 4 praktijk) : 10 Euro voor 

leden IVN en voor niet leden IVN 15 Euro. Deelnemers ontvangen 

postcodeloterij bomen boekje of de IVN zoekkaart (waarde 5 Euro) 

Deelname kan ook per onderdeel (theorie en praktijk): 2 Euro voor leden en 

4 Euro niet leden. Deze deelnemers kunnen tegen betaling van 3 Euro het 

postcodeloterij bomen boekje of de IVN zoekkaart ontvangen. 

 

Meer informatie en opgave bij Harrie Peeters:  

natuurcursus@ivnhelden.nl  
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