
 

 

Programma voor de maanden februari/maart 

        

 

 

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

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

 

Za. 18 mrt. Nederland Schoon. Opruimactie in samenwerking met 

VenloSchoon bij de Barbara’s Weerd van 10.00 tot 12.30 

uur. Opgave en informatie over het startpunt bij 

info@venloschoon.com 

 

Zo. 19 mrt. Op zoek naar diersporen in de omgeving van Baarlo. Onze 

gidsen nemen jullie mee op zoek naar sporen van das, ree, 

haas, konijn, eekhoorn. Kijk op onze website voor meer 

informatie. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 
  

 

 
 

 

  

 
 

Ós Greun Blaedje 
 

Februari 2023 

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

                            www.instagram.com/ivnbaarlomaasbree 

 
 
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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Nieuwe IVN website vanaf 30 januari 2023 !!! 
 

Vanaf maandag 30 januari is de nieuwe website van IVN landelijk en alle 

IVN-afdelingen online te bekijken. In de afgelopen tijd is achter de schermen 

hard gewerkt aan het maken van deze nieuwe website.  
 

De nieuwe site heeft niet alleen een frisse en strakkere uitstraling, maar er is 

ook geprobeerd de website zo vorm te geven dat zowel leden als externen 

makkelijk de informatie kunnen vinden die ze zoeken. 

De webbeheerders van de landelijke en regionale afdelingen zijn de 

afgelopen maanden druk bezig geweest met het verwijderen van oude 

nieuwsberichten, pagina's die geen functie meer hebben en media die niet 

meer wordt gebruikt. 
 

Sinds medio oktober zijn de webmasters van IVN Baarlo-Maasbree als 

afdeling bezig om onze afdelingssite volledig opnieuw in te richten en te 

controleren. Omdat er nog dagelijks tegen nieuwe problemen aangelopen 

wordt en de huidige indeling/functies nog niet naar wens zijn is de datum 

waarop de website te bewonderen is, al meermaals uitgesteld. 

Maar nu is het dan eindelijk zover. 
 

Een woord van dank aan Laurie en Suzanne die met een enorme inzet en 

doorzettingsvermogen deze klus hebben geklaard! 

 
Uitslag Nationale Tuinvogeltelling 
 

Ook bij de 20e editie van de Nationale Tuinvogeltelling zijn dit jaar massaal 

tuinvogels geteld. Bijna 140.000 mensen zagen tijdens het telweekend meer 

dan 2 miljoen vogels. De huismus staat traditiegetrouw op één, gevolgd 

door de koolmees en de pimpelmees. Vogelbescherming lette dit jaar extra 

op de groenling, omdat deze al jaren fors afneemt in het stedelijk gebied. 

Dat beeld wordt in deze Tuinvogeltelling helaas bevestigd. 

Reden voor de afname lijkt te liggen in het ontbreken van struiken, waar ze 

graag in broeden. Maar ook de ziekte ‘het geel’, die vaak via de 

voedertafels wordt verspreid, lijkt een rol te spelen in de afname. 

Vogelbescherming Nederland en Sovon Vogelonderzoek gaan de oorzaken 

verder onderzoeken. In de tussentijd adviseert Vogelbescherming om de 

tuinen te vergroenen: vervang bijvoorbeeld de schuttingen door hagen. En 

als je voert, maak de voederplek één keer in de week goed schoon met heet 

water. 

Vogelbescherming Nederland is onder de indruk van het aantal deelnemers 

bij de Nationale Tuinvogeltelling. De enorme aantallen van de edities 

tijdens de lockdown zijn dit jaar niet gehaald, maar het aantal tellers is 

aanzienlijk hoger dan de jaren voor corona. Het is een teken dat vogels 

kijken steeds populairder wordt en dat mensen steeds meer begaan zijn met 

de vogels in hun tuin. 

De resultaten van de Nationale Tuinvogeltelling 2023: 

1. Huismus 

2. Koolmees 

3. Pimpelmees 

4. Merel 

5. Vink 

6. Kauw 

7. Turkse tortel 

8. Ekster 

9. Houtduif 

10. Roodborst  
 

Bron: Vogelbescherming Nederland 
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Verslag vogelwandeling door het Meerlebroek 
 

Op zondag 22 januari trotseren 13 vogelaars de kou en rond 9.00 uur 

vertrekken we vanaf de parkeerplaats aan de Muiterdijk in Beesel voor een 

wandeling door het Meerlebroek. 

Het Meerlebroek ligt ten oosten van Beesel, grenzend aan Duitsland. Net 

over de grens ligt het uitgestrekte Brachterwald. Het Meerlebroek was 

eeuwenlang een heidemoeras waar de mensen uit de omgeving turf staken en 

hun vee lieten grazen. 

Ruim een eeuw geleden werd het moeras grootschalig ontgonnen voor de 

landbouw. Twintig jaar geleden is gestart met het herstel van de natuur door 

het uitgraven van nieuwe vennen en het omzetten van landbouwgrond naar 

natuurgebied.  

Als we uit de auto stappen zien we al meteen een Torenvalk die aan het 

bidden is, altijd weer een prachtig gezicht. 

Door een klaphekje komen we in het natuurgebied waar de Galloway’s 

grazen. 

De kleine vennetjes zijn allemaal bevroren en de watervogels zijn allemaal 

richting open water gegaan. Een Gaai zit voor ons te poseren en we zien de 

prachtige kleuren van zijn verenkleed in de telescoop. 

Er zijn ontzettend veel sporen van Wilde zwijnen. Hier in de weilanden is 

alles omgewoeld, ook zien we grote kuilen waarin de zwijnen uitrusten en 

dekking zoeken. 

In de Duitse bossen, de Meinweg en het Meerlebroek leeft een populatie 

Wilde zwijnen van vele honderden dieren. In Limburg hebben deze dieren 

formeel de Meinweg en sinds 2010 ook het Meerlebroek als leefgebied. Hier 

mogen ze leven in aantallen die passen bij het voedselaanbod. Het wroeten 

naar voedsel en water zorgt ervoor dat het gebied open blijft, hetgeen gunstig 

is voor hagedissen en eenjarige planten. Op deze manier zijn de Wilde 

zwijnen van ecologische waarde.    

Bij de vogelkijkwand is ook weinig activiteit, we lopen verder en zien sporen 

van Vos, Haas, Ree en Wild zwijn. In een slootje langs de kant van de weg 

ligt een tak met vraatsporen van de Bever, die ook hier blijkbaar al aanwezig 

is. 

Het landschap oogt winters, de wind steekt op en het voelt koud aan, 

desalniettemin houden we de tred erin en vervolgen goedgemutst onze tocht. 

We komen bij de Prinsendijk, deze oude Romeinse heerbaan langs de rand 

van het hoogterras, was vroeger een verbindingsweg tussen Heerlen en 

Xanten.  

We gaan naar rechts en steken de grens met Duitsland over. We zijn nu in 

een hele andere biotoop. Er staan hier sparren, dennen en berken. In de 

sparren zien we het Goudhaantje; het kleinste vogeltje van ons land. Even 

verderop horen we het bijzondere geluid van de Zwarte specht. 

We lopen verder door het bosgebied totdat we bij de vogelkijkhut komen. 

Al snel zit de hut zit gezellig vol en als iedereen zich heeft geïnstalleerd 

worden de luiken  geopend. Helaas is ook deze plas bevroren, in de verte 

zien we nog een Kievit, een Waterpieper en enkele Grauwe ganzen. 

In een schriftje staan de vogels met de aantallen die hier onlangs gespot 

zijn, maar die wij vandaag niet hebben gezien. 

Wat hebben we wel gezien vandaag: Aalscholver, Gaai, Vink, 

Winterkoning, Koolmees, Pimpelmees, Merel, Blauwe reiger, Buizerd, 

Zwarte kraai, Groene specht, Canadese gans, Putter, Houtduif, Holenduif, 

Grauwe gans, Kievit, Zwarte specht, Goudhaantje, Roodborstje, Torenvalk, 

Roodborsttapuit. 

Als we weer terug zijn bij het parkeerplaatsje zit er een koppeltje 

Roodborsttapuiten op de paaltjes van een weiland, een leuke afsluiter voor 

vandaag! 

We keren tevreden naar huis terug om ons lekker op te warmen. 
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Winterslaapweetjes 
 

Als je een natuurlijke tuin hebt, kom je er het hele jaar door heel wat dieren 

tegen. Vlinders, eekhoorns en egels, kikkers en padden, vogels en zelfs 

vleermuizen. Maar het is nu winter en heel wat diertjes zijn gestart met hun 

winterslaap.  

Sommige dieren, zoals egels en vleermuizen houden een winterslaap. Andere 

dieren zoals dassen en eekhoorntjes houden een winterrust. Wat is het 

verschil tussen winterslaap en winterrust? 
 

Tijdens de koude wintermaanden is het voor veel dieren lastig om aan 

voedsel te komen. Om met deze voedselschaarste om te gaan, schakelen 

sommige dieren over op slaapmodus. Hun lichaamstemperatuur zakt flink 

(tot enige graden boven of soms zelfs rondom het vriespunt), en hun 

ademhaling en hartritme worden op een laag pitje gezet. Zo verbruiken ze zo 

weinig mogelijk energie en kunnen ze de periode van voedselschaarste 

overbruggen. Winterslaap is dus functioneel gedrag en maakt deel uit van het 

natuurlijke bioritme. 

Tijdens de winterrust daalt de hartslag en ademhalingsfrequentie van de 

dieren, zoals de eekhoorn ook, maar minder. De lichaamstemperatuur daalt 

hooguit een paar graden, en de dieren gaan regelmatig op stap om eten te 

verzamelen. De das is hier een goed voorbeeld van. Ook eekhoorntjes 

kunnen zich langere periodes schuilhouden in een heerlijk warm hol en 

teren op een voedselvoorraad die ze vooraf verstopt hebben. 

Vogels houden uiteraard geen winterslaap en hebben zelfs onze hulp nodig 

om de winter door te komen. De winter is de meest aangewezen periode om 

de vogels in je tuin te voederen. Insecten verdwijnen onder de grond. 

Bessen zijn geplukt. Regen en sneeuw maken het moeilijk om zaden te 

vinden. Bovendien zijn de dagen korter en is er dus minder tijd om voedsel 

te zoeken. 

Onze tuinvrienden vinden minder voedsel, terwijl ze nu juist extra veel 

energie nodig hebben om hun lichaamstemperatuur op peil te houden. Dus 

van december tot april mag de voedertafel goed gevuld zijn! 
 

Er zijn 5 soorten vlinders die een winterslaap houden: de gehakkelde 

aurelia, citroenvlinder, dagpauwoog, de grote vos en de kleine vos. De 

eerste twee doen dat lekker buiten, maar de dagpauwoog en kleine en grote 

vos durven een plekje in huis zoeken om te wachten tot de lente komt. Wat 

moet je doen als je een vlinder in je huis, tuinhuis of garage treft? 

• Als de ruimte niet verwarmd wordt en de vlinder op een rustige plek 

zit, kan je hem laten zitten. Vlinders in winterslaap zijn bestand tegen 

vriestemperaturen. 

• Als je de ruimte toch wil verwarmen, zet je de vlinder eerst buiten 

op een beschut plekje, want door temperatuurstijging, verstoor je de 

winterslaap. 
 

Bij de eerste lentezon worden de vlinders actief, en gaan ze op zoek naar 

nectar en partners. Wil je de vlinders helpen? Plant dan nu voorjaarsbloeiers 

die al in de prille lente nectar bieden. 
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Resultaten Eindejaars Plantenjacht 2022 
 

FLORON en Tuintelling.nl organiseerden de Eindejaars Plantenjacht voor 

het negende jaar op rij. Plantenliefhebbers gingen tussen Eerste Kerstdag en 3 

januari op zoek naar bloeiende planten. In totaal vonden zij 390 

plantensoorten en gemiddeld 9,9 soorten per telling. De langdurig droge 

zomer en een koude decemberweek resulteerden in een bijzonder boeiende 

Eindejaars Plantenjacht! 

 

In de top 3 staan klein kruiskruid, paarse dovenetel en vogelmuur.  

De top 10 van meest gevonden winterbloeiers bestaat net als eerdere jaren 

uit soorten die het grootste deel van het jaar of jaarrond bloeien.  
 

Opvallend in deze editie is een grote verschuiving van soorten binnen de top 

10. Klein kruiskruid, paarse dovenetel en vogelmuur staan voor het eerst in 

de geschiedenis van de Eindejaars Plantenjacht boven madeliefje en 

straatgras. 
 

Gemiddeld vonden deelnemers maar 9,9 soorten per telling. Niet eerder lag 

het gemiddelde van de plantenjacht zó laag. De schaarste aan bloeiende 

planten komt door de plots ingevallen strenge vorst half december. Zo 

verdwenen knopkruid en vergeet-mij-nietjes onmiddellijk. Ook van 

paardenbloemen wisten we al dat deze door hun 'sappige' stengel snel kapot 

vriezen. Maar nu waren zelfs madeliefjes vrijwel onvindbaar: de vaste 

nummer één daalde naar de vijfde plek in de top 10. Paarse dovenetel en 

klein kruiskruid leken zich van de kou weinig aan te trekken en ook waren 

er door de droge zomer extra veel exemplaren van deze soorten te vinden. 
 

Gedurende de telling waren de weersomstandigheden juist bijzonder zacht. 

De hoge temperaturen zorgden in de loop van de Eindejaars Plantenjacht 

voor de opkomst van vroege voorjaarsbloeiers: vroegeling, hazelaar en 

groot sneeuwklokje werden veel gezien. 
 

Kijk voor meer informatie op: https://www.floron.nl/plantenjacht 
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Hazelaar, een eigenwijze winterbloeier 
 

De Hazelaar is één van de meest algemene struiken in Nederland, maar dat 

maakt hem niet minder leuk! Het is zo’n beetje de eerste bloeiende 

plantensoort van het jaar die al voorzichtig het vroege voorjaar aankondigt. 

Wist je dat Hazelaar naast de welbekende snottenbellen ook knalroze 

bloemen heeft? 
 

De Hazelaar (Corylus avellana) is een algemene struik die van nature vooral 

op de hoge zandgronden, Zuid-Limburg groeit. Je vindt de struik vooral in 

bossen, bosranden en in de duinen. Hazelaar wordt ook veel aangeplant in 

tuinen en openbaar plantsoen. Je kunt Hazelaar in vrijwel heel Nederland 

vinden. 

Ondanks het felle roodroze van de stempels vallen de vrouwelijke bloemen 

nauwelijks op. Aan Hazelaar zitten zowel mannelijke als vrouwelijke 

bloemen. De mannelijke bloemen zitten aan gelige katjes – ook wel bekend 

als snottenbellen – die al vanaf het eind van de zomer zichtbaar zijn. Het 

duurt maandenlang voordat de bloemen pollen produceren; dat gebeurt pas ’s 

winters. Tijdens zachte winters kan dat al in december zijn, maar de bloeipiek 

is rond deze tijd van het jaar. 
 

De vrouwelijke bloemen, of zeg maar rustig bloemetjes, verschijnen pas op 

z’n vroegst in december en daar moet je aanzienlijk beter voor zoeken! Het 

zijn kleine roze tot donkerrode bloemen die in groepjes van drie of vier bij 

elkaar staan in de bladoksel. Het roze dat je ziet zijn de stempels 

(geslachtsorganen) van de bloem. De rest van de bloeiwijze ziet eruit als een 

bladknop en valt daardoor bijna niet op. 
 

Hazelaar is een echte windbestuiver. Er komt geen insect te pas bij de 

bevruchting van de vrouwelijke bloemen. Zoals een windbestuiver betaamt, 

produceert hij heel veel hele lichte pollen die meeliften op de wind. Als je 

tegen een takje tikt kun je hele wolken zien gaan. Bevruchting berust op 

toeval, omdat een pollenkorrel maar net toevallig op de stamper van een 

vrouwelijke bloem terecht moet komen. En die kans is natuurlijk heel erg 

klein, behalve als je heel veel stuifmeel produceert. De bloei van Hazelaar is 

voor veel hooikoortspatiënten de start van het hooikoortsseizoen. Pollen van 

Hazelaar kunnen flink wat jeuk en irritatie veroorzaken bij degenen die er 

gevoelig voor zijn.  
 

Pas aan het eind van de bloeiperiode krijgt Hazelaar bladeren. Dit is 

bijzonder, omdat de meeste planten eerst blad krijgen in het voorjaar, en pas 

daarna gaan bloeien. Planten die eerst bloemen krijgen heten naaktbloeiers; 

het is ook bekend van Klein hoefblad en Gele kornoelje. Bij Hazelaar is het 

vermoedelijk de enige manier om windbestuiver te kunnen zijn in een 

omgeving met veel bomen en struiken. Die dragen nu ook nog geen blad en 

de wind blaast er lekker doorheen, zodat het stuifmeel andere Hazelaars kan 

bereiken.  
 

Voor nu is Hazelaar één van de eerste winterbloeiers die het vroege voorjaar 

aankondigt. Zie je een Hazelaar staan? Daag jezelf eens uit en kijk of je een 

roze bloem kunt vinden.   
 

Bron: FLORON 

       9 10 

 



 

Mijn tuinvogeltelling 2023 
 

Op vrijdag 27 januari start het tuinvogeltelweekend dat wordt georganiseerd 

door Vogelbescherming en Sovon Vogelonderzoek Nederland. 

Ik besluit om deze ochtend, nadat we een rondje met het hondje hebben 

gelopen, er meteen voor te gaan zitten. 

De voederhuisjes zijn gevuld, er hangt een nieuwe pot met vogelpindakaas 

aan het tuinhuisje en ik heb een goed zicht op wat er allemaal in de tuin 

gebeurt. 
 

Er zitten veel koolmezen dit jaar, ik tel er al gauw een stuk of zes, ook zie ik 

drie pimpelmeesjes. Ze pakken steeds een zonnebloempitje uit het 

voederhuisje en vliegen dan snel een boom in om de schil er behendig af te 

pellen en het zaadje op te peuzelen. 

En dan de huismussen, ze dwarrelen omlaag en kruipen weg onder de 

skimmia. Ik tel er zeker tien stuks. Ik kan mij nog herinneren dat de 

huismussen vroeger helemaal niet zo lenig waren als nu. Tegenwoordig 

balanceren ze op de rand van de voederhuisjes en zitten ze in de kokosnoot 

die gevuld is met een vetbol. 

We hangen al een paar jaar geen vetbollen met netjes meer op. Het plastic 

netje dat om de vetbol heen zit, kan gevaarlijk zijn voor vogels, omdat ze 

hier met hun pootjes of snavel in verstrikt kunnen raken. Ook andere dieren 

kunnen, als ze de vetbol vinden hem met netje en al opeten. 

De netjes van de bollen komen bovendien regelmatig als zwerfafval terecht 

in de natuur en dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. 
 

Er komt een houtduif aan gefladderd, ze doet zich tegoed aan de gemorste 

zaden die op de grond liggen, even later landen er twee Turkse tortels. 

Plotseling komt er een eekhoorn kijken, het diertje klimt op het dak van het 

tuinhuisje en even later loopt het over de vensterbanken aan de zijkant van 

het huis op zoek naar spinnetjes. Ik zie hoe het over de stenen omhoog loopt 

naar de ramen van de eerste verdieping om ook daar op zoek te gaan naar 

iets eetbaars. Even later duikt het met een enorme sprong naar beneden. Een 

merelvrouwtje kijkt verwonderd toe hoe het eekhoorntje in de coniferen 

verdwijnt. 
 

Intussen is de ekster even komen kijken, ze loopt op het dak van het 

tuinhuisje als een opperbevelhebber. Het is voor de ekster moeilijk om zich 

lang op het potje met vogelpindakaas staande te houden. Ze pikt wat voedsel 

eruit met krachtige bewegingen.  

Het roodborstje heeft gemerkt dat er gemorst is en komt vanuit de struikjes 

snel wat halen. 
 

Ook laat de grote bonte specht zich even zien. Ook zij, (het is een vrouwtje, 

want ze heeft geen rode vlek op het achterhoofd), gaat naar de pindakaas. 

Afgelopen zondag waren er vier spechten tegelijk in de tuin; de groene 

specht en drie grote bonte spechten, helaas tellen die voor vandaag niet mee. 

In een flits komt er een grote vogel aangevlogen, hij gaat even zitten op een 

verhoogd perkje. Het is een sperwer, gelukkig heeft hij dit keer niks 

gevangen. Het is even stil in de tuin, maar al snel komen de eerste vogels 

weer terug. 

Het is ook zo verleidelijk met al dat eten in de buurt. 
 

In een half uur tijd heb ik tien verschillende soorten vogels genoteerd! 
 

Els 
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