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Werkgroepen  

IVN Bestuur de Maasduinen   

Voorzitter     Ton Wetjens      Tel. 077–4722870 

Penningmeester    Hans Billekens      Tel. 06–14132768 

Secretariaat Annet Weijkamp      Tel. 077–4731244 

Bestuurslid       Ritsaart Blais     Bestuurslid  Ritsaart Blaisse               Tel. 077-3745100 

Bestuurslid Henny Martens           Tel. 06–30612548 

 

IVN Werkgroepen de Maasduinen 

Programmacommissie: Ritsaart Blaisse en Henny Martens 

• Jeugd & Jongeren: Jose Wennekers                       jose.wennekers@outlook.com 

• In Veilige Handen: Jose Wennekers en Peer Maas 

• Natuur Beheer: Henk Wennekers                                  henk.wennekers@outlook.com 

• Natuurpad ‘Volg de Das’: Sraar Geelen                                   Tel: 06-22196724  

• Natuur in de stad ‘Venlo’: Sjeng Vissers                           sjma@home.nl  

• Scharrelkids ‘Smokkelpad’: Ton Wetjens                                             awett@hetnet.nl 

 

• Amfibieën & reptielen: Ton Wetjens                                                             Tel: 077-4722870 

• Vlinders: Henny Martens               henny.martens@hotmail.nl  

• Vleermuizen: Albert Raaijmakers                                     Tel: 06-37489718 

• Roofvogels en Vogels: Theo Lommen                                           Tel: 06-51786669 

• Zoogdieren: Ron Keijers          ronkeijers@hotmail.com  

 

Eind Redactie Nieuwsbrief: Annet Weijkamp                                      annet.weykamp@telfort.nl  

Beheerder IVN Website: Wiel Jacobs                                    ivn.maasduinen@live.nl  
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Oproep IVN-jeugd 
 

Kidsparty, 9 en 10 april 

Talentencampus, 14, 19 en 21 april 

IVN werkt aan een (be)leefwereld waar contact tussen kind en natuur vanzelfsprekend is, 

zodat ze spelenderwijs een band opbouwen met de natuur. Thuis, in de buurt en op school. 

Zo ontdekken ze zelf de waarde van de natuur. Goed voor het kind en goed voor de natuur.  

Doe mee! 

 

 

Nu de coronaperiode nagenoeg voorbij is hebben diverse scholen ons gevraagd om samen 

met hen een leuke dag te organiseren. 

Voor deze activiteiten én voor de toekomstige activiteiten van de jeugdwerkgroep zoeken 

we vrijwilligers, die de jeugd mee willen begeleiden. Je hoeft niet bang te zijn dat je niet 

over voldoende kennis beschikt. Samen hebben we meer kennis in huis over natuur, 

omgeving en milieu dan de kinderen van de basisschool. 

Ons team van begeleiders is momenteel erg klein, eigenlijk te klein om aan alle verzoeken 

te kunnen voldoen, daarom zijn we op zoek naar aanvulling van onze vrijwilligerspoule.  

 

Meld je aan voor de vrijwilligerspoule via e mail: jose.wennekers@outlook.com  

 

mailto:jose.wennekers@outlook.com
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Resultaat oproep ‘Opschonen Maasoever’ 
Zaterdag 26 maart  

Zo’n 25 actieve en gemotiveerde IVN-vrijwilligers hadden zich weer verzameld om, 
verdeeld in vier groepen, het zwerfvuil langs de Maas op te ruimen. 
 

 
 
Foto’s: Henny Martens en Henk Wennekers  
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We hadden de beschikking over handige grijpstokken en voldoende afvalzakken. 
Het gezegde “veel handen maken licht werk” bleek weer van toepassing, want de klus was 
snel geklaard.  

  
 
Toen alle troep netjes boven aan de weg stond kwam Sraar Geelen het met zijn tractor 
ophalen om het ter hoogte van de familie Smits bij elkaar te zetten. Waar het later door de 
medewerkers van de gemeente zal worden opgehaald. 
José Wennekers had weer gezorgd voor lekkere soep met broodjes. 
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Sporen langs de Maas 
 

 
 
De Maas en zijn oevers; een leefgebied voor mens en bever. Wil je meer weten over de 
Maasoever? Kom naar de IVN lezing op 15 april in feestzaal ’t Ven Venlo vanaf 19.30 uur.   
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Programma in april  

Activiteiten werkgroep beheer

 

9 april van 9.00 tot 12.00 uur: afronding van het seizoen 

Voor meer info en aanmelden kun je terecht bij: henk.wennekers@outlook.com  

 

Monitoring Activiteiten diverse werkgroepen 

 

LET OP: monitoring is weersafhankelijk. Dus aanmelden is gewenst.  

Werkgroep vogels: monitoring langs het Vreewater op zondagochtend  3 
april, zaterdagavond 16 april en zondagochtend 17 april 

Zaterdag 23 april: vogelexcursie naar de Biesbosch  

Voor meer info en aanmelden kun je terecht bij: Theo Lommen 06-51786669 

mailto:henk.wennekers@outlook.com
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Werkgroep reptielen en amfibieën: monitoring knoflookpadden langs het 
Zwart Water op maandagavond 11 april en vrijdagavond 29 april vanaf 
20.00 uur  

Monitoring roepende boomkikkers op het terrein Pannenkoekhuis Jagersrust 
op woensdagavond 20 april vanaf 20.00 uur 

Voor meer info en aanmelden kun je terecht bij: Ton Wetjens 077-4722870 

 
 

Werkgroep vlinders: monitoring dagvlinders op de stalberg op zondag 10 
april en zondag 25 april en langs het Vreewater op zondag 17 april  
 
Monitoring nachtvlinders op de Hamert op vrijdagavond 8 april, aan de 
Diepsteeg op vrijdagavond 22 april en op de Dorperheide op vrijdagavond 29 
april 
 
Voor meer info en aanmelden kun je terecht bij:  Henny.martens@hotmail.nl  

 

                       
presenteert 
Vrijdag 15 april een lezing in café-feestzaal ‘t Ven vanaf 19.30 uur over  
 

‘het DNA van de terrassenmaas 
en de natuur en processen,  
die daarbij horen ‘ 
 
 
door Bart Peters van bureau Drift  
 

 

mailto:Henny.martens@hotmail.nl
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vooruitkijken naar mei 
 
Onze Vogelwerkgroep organiseert een vogelexcursie naar polder Arhemheen.   

Voor meer info en aanmelden kun je terecht bij: Theo Lommen 06-51786669 

Wandelen en fietsen  in natuurgebieden  

 

De zon schijnt, de vogeltjes fluiten, de bomen worden weer groen. We kunnen weer buiten 
komen. Met het mooie weer trekken heel wat mensen de natuur in, vaak vergezeld van 
hun trouwe viervoeter. Maar hoe braaf en trouw je hond ook mag zijn, hij is dat niet altijd 
voor het natuurgebied waarin jullie wandelen. De regel ‘Honden aan de lijn’ geldt voor 
alle honden, ook al zijn ze klein of oud en sloom. Want, ook al denk je dat je hond niets 
doet of wél goed luistert: alle honden hebben een jachtinstinct. Bij jachthonden is dat 
sterker ontwikkeld, maar andere honden hebben het ook, zegt Vic Indestege, beëdigd 
wachter van Limburgs Landschap vzw. 

Om boetes te vermijden, sommen we nog eens even de regels in natuurgebieden voor je op: 

• Honden aan de lijn op de paden 
• Struingebieden: honden verboden 
• Losloopgebieden: Hier mogen honden vrij loslopen onder toezicht van hun baasje. 

Routes | IVN 

https://www.ivn.nl/routes/soort_route:lopen&locatie:venlo
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NLDoet in de Bongerd ‘den alde Bekker’ 
Deze hoogstamboomgaard is de laatste fruitweide van enige omvang,  

 

 
foto’s: Henk Wennekers 
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NLDoet op de route ‘Volg de Das’ 
Op zaterdag 12 maart jl. tussen knooppunt 18 en 81  
 
Het Natuurpad ‘volg de das’ heeft weer een  NLdoet dag georganiseerd. 
Het project hield in dat er diverse soorten bomen en struiken geplant zijn, die de diversiteit 
van het gebied zal verhogen.  
Ondanks enkele afmeldingen wegens ziekte zijn we er met een relatief kleine groep in 
geslaagd de klus te klaren. Zelfs voorbijgangers hebben nog mee geholpen. 

 
Enkele foto’s laten dit zien. 
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Natuur in de Stad 

Afgelopen weken is er weer hard gewerkt in Venlo aan een nieuw 
ophangsysteem van nestkastjes.  

De buurt van de st. Urbanusweg helpt mee met ophangen van de kastjes in volle 
afwachting van de lente die komen gaat. 

 

 

 

 

 

Foto’s: Henny Martens  

Link: Nestkasten cam | IVN 

Om projecten in de Stad te kunnen uitbreiden met steun van de Gemeente Venlo is het 
dagelijks bestuur van het klaverblad IVN Groot Venlo, bestaande uit IVN de Steilrand, IVN 
Baarlo-Maasbree, IVN de Maasdorpen en IVN Maasduinen om de tafel gaan zitten.  

We hebben een vruchtbaar overleg gehad om samen te gaan werken daar waar onze 
gebieden elkaar kruisen. De eerste aanvragen voor schoolprojecten die zijn binnen 
gekomen, zijn voorgelegd aan de groep.  

Omdat we daarin elkaar helpen en versterken.  

Link: Biodiversiteitscampagne | IVN 

 

https://www.ivn.nl/afdeling/maasduinen/nieuws/nestkasten-cam
https://www.ivn.nl/afdeling/baarlo-maasbree/biodiversiteitscampagne
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Insectenoase  

Langs het smokkelpad is het insectenoase in de winter geheel onder water gelopen.

Dit haalt de wormen naar boven, waarvan de mollen graag gebruik maken.  

Het losse zand is heel geschikt 
om straks in te zaaien met 
wilde bloemen. Tussen de 
molshopen gloren de eerste 
bloembollen en vliegen 
hommels, 

die later gevolgd zullen 
worden door de eerste bijen die 
afkomen op de wilgenkatjes in 
het smokkelvallei  
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Foto’s: Ton Wetjens  

Montessori school buitenlesdag 23 maart ’22 

Het mag weer, gelukkig! Met een hele school van 120 kinderen weer heerlijk buiten spelen 
langs het smokkelpad. Klimmen en klauteren en tussendoor iets leren over de natuur. 
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De groepen zijn verdeeld op leeftijd van groep 1 naar 
groep 8 met elke groep een IVN gids.  

Onderweg is een buitenleslocatie ingericht met Amrok 
de kip en IVN gidsen die vertellen over de kringloop van 
Kip, voedsel – bodemdieren, poepen en groeien.  

Het aaien van de kip blijft heel leuk, vooral voor de 
allerkleinsten. Het allerleukste is de pieren in de bakken 
met compost en paardenpoep zoeken en aan de kip 
voeren. Deze leerlingen waren echte Groene Helden !! 

Verder hebben ze gevonden; spinnen, mierennest, torren, 
duizenpoot, pissebedden, slakjes en naaktslakken.  

Het mooie weer maakte het een zeer geslaagde dag.   

 

Foto’s:  Olga Hoogers 
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IVN Nederland 

“Het grootste natuurgebied van Nederland zijn al onze tuinen bij elkaar opgeteld” ,         
zegt natuurorganisatie IVN. Hun duurzame tip: tegels eruit, planten erin.  

Gemeente Venlo is Partner van “Groen Klimaatplein”.  

Groen Klimaatplein - Zelf aan de slag voor verandering! 

 

 

 

https://groenklimaatplein.nl/

