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IVN Bestuur 
 
Hierbij nodigen wij onze IVN leden uit voor de algemene ledenvergadering op 
vrijdagavond 9 september vanaf 19.30 uur in feestzaal ’t Ven  

 
Straelseweg 359 in ’t Ven bij Venlo  
 
U kunt de komende weken uw punten ter bespreking inleveren via 
ivn.maasduinen@live.nl of persoonlijk bij de werkgroepenleiders  
e/o bestuursleden.  
 
 
 

Terugblik 2021 

In 2021 had Nederland nog te maken met de coronapandemie. 

Gelukkig raakten we steeds bedrevener in online educatie.  

We misten het samen buiten zijn, maar ontdekten ook dat we online 

veel mensen kunnen bereiken. Nederlanders herontdekten het 

belang van groen en natuur in de directe leefomgeving. 

U kunt het jaarverslag verder lezen op IVN in 2021 | IVN 

  

mailto:ivn.maasduinen@live.nl
https://www.ivn.nl/jaarverslag-2021/ivn-in-2021
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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                                 tonwetjens70@gmail.com  

• Biodiversiteit: Annet Weijkamp    annet.weykamp@telfort.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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Postbus IVN Maasduinen 
Hallo allemaal, 

1 juli 2022; Vanmorgen samen met Wiel een leuke wandeling  
over het Smokkelpad gehad met twee groepen kinderen van 

Talentencampus uit Venlo. 
 
De kinderen hebben zich goed vermaakt en waren  heel braaf. 
 
 
 

Nachtvlindernacht 
De Vlinderstichting | Nationale Nachtvlindernacht 

 
Deze nacht hebben we doorgebracht met 15 deelnemers. Er was genoeg frisdrank en wat 
snoepgoed. De directeur van st. Limburgs Landschap, Wilfred Alblas,  was gekomen om 
het kantoor toegankelijk te maken voor eventueel toiletbezoek. 
Hij heeft de hele avond fanatiek meegekeken en foto’s gemaakt. 
Het was frisjes, maar desondanks hebben we toch nog van alles gezien. 
 
Iedereen vond het leuk en interessant. Iets na enen zijn we gestopt. 
Volgend jaar doen we weer mee, dan is het in september. 
 
Groetjes, Henny  

https://www.vlinderstichting.nl/nachtvlindernacht
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Programma in augustus 

Monitoring Activiteiten diverse werkgroepen 

 

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

Werkgroep amfibieën en reptielen: monitoring rondom pannenkoekhuis 
Jagersrust op zaterdagochtend 21 augustus vanaf 9.00 uur.  

Voor meer info en aanmelden kun je terecht bij: Ton Wetjens  tonwetjens70@gmail.com  

Werkgroep vlinders:  
Monitoring dagvlinders; Zondag 7 en 28 augustus op de Stalberg, 14 
augustus langs het Vreewater en op 21 augustus in de OCe-Weerd langs de 
maas.  
 
Excursie op zaterdag 6 augustus ‘naar de heivlinder in NP de Maasduinen’ 
o.l.v. Henk Heijligers, medewerker Stichting Limburgs Landschap.  
 
Monitoring nachtvlinders; vrijdagavond 5 augustus bij de Werkschuur 
Twistedenweg, 12 augustus in de Dorperheide, 19 augustus aan de 
Walbeckerweg P2 en 26 augustus aan de Diepsteeg.   
 
Voor meer info en aanmelden kun je terecht bij:  Henny.martens@hotmail.nl  

 
 
  

mailto:tonwetjens70@gmail.com
mailto:Henny.martens@hotmail.nl
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Ringslang gespot in Vreewater 
 

Eindelijk is duidelijk geworden dat de gemelde waarneming in april 2020 door Anita van 

Jagersrust, dat zij een fotograaf had ontmoet die bij het Vreewater een ringslang aan het 

fotograferen was, wel degelijk om een inheemse ringslang ging. 

 

Deze waarneming was toen der tijd wel heel verassend nieuws. Want ringslangen werden 

in dit gebied tot heden niet waargenomen. Dus moest, om zeker te zijn dat het een 

ringslang was, de fotograaf worden gevonden die deze slang had gefotografeerd. 

 

Twee jaar lang heb ik alle personen aangesproken, die in het gebied van het Vreewater 

met een fototoestel rondliepen. Op 25 juni 2022 was het eindelijk raak. 

Met een fototoestel liep Roland Alberts uit de Duitse grensstreek bij het Vreewater en op 

de vraag of hij mogelijk wel eens een ringslang bij het Vreewater had gefotografeerd, was 

zijn antwoord: “ja habe ich”. Hij liet me meteen een aantal foto’s zien die hij toen der tijd 

had gemaakt van de slang.  

 

Inheemse ringslang 

Om zeker te zijn dat het weldegelijk om de inheemse ringslang gaat, heb ik foto’s 

opgestuurd naar de slangenspecialist Ton Lenders. En ja wel hoor, het is een mooi inheems 

exemplaar! 

 

Foto Roland Alberts 
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Vervolgens verder onderzoek gedaan 

De vraag die bij mij op kwam was of deze waarneming toeval of een uitzondering van een 

verdwaald exemplaar zou zijn? 

Er blijkt uit de literatuur wel enige migratie waarneembaar te zijn vanuit Noord-Limburg 

in het gebied Mook en vanuit Zuid-Limburg aan de Duitse zuidzijde in Nationaal Park de 

Meinweg. Maar deze migratie zou ons gebied ‘het Vreewater’ nog niet bereikt hebben.  

 

Zijn er meer waarnemingen bekend? 

Via de stad Straelen zijn twee meldingen binnengekomen van ringslangen, die in een 

waterbassin van bloementelers zijn waargenomen. En vier jaar geleden kwam een 

waarneming uit Heringen Duitsland. Verder werden in 2021 twee ringslangen gevonden in 

de omgeving van een boerderij op de Hamert. Mogelijk zijn die met het hooi meegekomen 

wat de boer had aangekocht. 

 

De ringslang is een waterslang. Dus de kans om die tegen te komen in de natuur in onze 

regio in best klein. Het is in het belang van het welzijn van de dieren wettelijk verboden 

slangen te vangen of te verstoren. De ringslang laat zich alleen zien om te zonnen en als 

het dier daarbij te veel verstoord wordt, verlaat het het gebied. 
De komende tijd zal moet uitwijzen in hoeverre deze slang hier zit of dat de waarnemingen 

alleen maar dwaalgasten waren.  

 

 

Ton Wetjens 
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Volg de Das langs het fruit 

Wat eet de das? 

Dassen zijn omnivoren en eten dus vrijwel alles. Tijdelijke 
en verschillende voedselbronnen zorgen ervoor dat de das 
het hele jaar door voedsel vindt. Regenwormen, kevers, 
rupsen en larven staan op het menu. Naargelang het 
seizoen, is de das verlekkerd op kersen, pruimen en 
andere vruchten, die van de bomen vallen. Gras, graan en 
maïs lusten ze ook en wanneer ze toevallig jonge muizen 
of vogeleieren vinden, smullen ze hier beslist van. 

Maar fruitbomen kunnen last krijgen van bacteriën; 

Deze peer is niet verdroogd door de droge en warme 

zomer. Maar heeft dus perenvuur opgelopen.  

Wordt ook wel bacterievuur genoemd.  

Dit is zeer besmettelijk voor diverse bomen en 

struiken, waaraan de bomen en struiken ( mispel, 

jeneverbes, appel, meidoorn, vuurdoorn, kweepeer 

lijsterbes, enz.) zullen sterven. 

 

Deze perenboom is opgeruimd en verbrand. Hopelijk 

smet het niet verder. 

 

 

 

 

 

 

De bramenstruwelen doen het prima en de boomkikker heeft er ook een plekje gevonden. 

 

Ingestuurd door Sraar Geelen  
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Smokkelen en Smullen 

 

Smokkelpad | Jagersrust Velden 

Het smokkelvrouwtje AnneTanne heeft het afgelopen seizoen 2021-2022 vijfenzeventig 

ingevulde smokkelspeurtochten ontvangen uit de brievenbus, waarbij een kleine bijdrage 

wordt gevraagd voor de drukkosten. Ze heeft alle vragen nagekeken en …. 

hieruit zijn twee Super Smikkel Smokkel kids geselecteerd met ALLE antwoorden goed.  

Zij ontvangen een oorkonde en een gratis pannenkoek; 
Jonas Wolters – 14 jaar uit Thüringen  
Lotta en Anton Pesch – 6 en 9 jaar uit Mönchengladbach   
 
Zij is verrast over de spreiding van de locaties, waar alle kinderen vandaan komen. Het 

gebied is zeer groot geworden. In 2019 kwamen vrijwel alle kinderen uit Nederland. Toen 

kwam de coronapandemie. Het smokkelvrouwtje is flink aan de wandel geweest in 2020 

en 2021 ,tijdens de coronapandemie, om te vertellen over haar Smokkelpad in Velden.   

Van 2021 tot nu, komen de meeste kinderen uit Duitsland.  

https://www.jagersrustvelden.nl/smokkelpad/
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Het Smokkelvrouwtje heeft een kaart van Nederland, België  en Duitsland, opgehangen 

om overal pinnetjes in te steken waar de kinderen vandaan komen. De helft van deze 

groep kinderen komt uit de Duitse deelstaat Noordrijn – Westfalen en een kwart komt uit 

Nederland, waarvan de helft uit de provincie Limburg. Een enkeling komt uit België.   

 

Inzamelingsactie natuur Speelbos Smokkelpad 'Beej de grens' | Beheer N (whydonate.nl) 

Het Smokkelvrouwtje heeft een laptop naar Nederland gesmokkeld en ze is een 

inzamelactie gestart voor het beheer van het scharrelbos, zodat de kinderen nog jaren met 

plezier op veilige speeltoestellen kunnen spelen. Doneert u ook?  

deze actie is mede mogelijk gemaakt door st. BoesBos – Doneer je kerstpakket – Stichting Boes Bos

  

 

 

 

 

https://whydonate.nl/fundraising/beheer-natuur-speelbos-smokkelpad-beej-de-grens
https://boesbos.nl/doneer-je-kerstpakket/
https://boesbos.nl/doneer-je-kerstpakket/
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We dagen mensen uit zoveel mogelijk aan een gesloten groen te realiseren; 

#deallerlangsteplantvannederland  

 
 

Met deze challenge worden mensen uitgedaagd om samen aaneengesloten groen te 
realiseren. Want niet alleen het planten van nieuw groen is belangrijk, maar ook het 
verbinden van bestaand groen zorgt voor meer biodiversiteit. Zo wordt het leefgebied van 
onder andere insecten en kleine zoogdieren uitgebreid en ontstaan er ‘wegen’ waarlangs 
ze zich kunnen verplaatsen. Je kunt nieuwe planten of al bestaand groen met elkaar 
verbinden door bijvoorbeeld het aanleggen van heggen, bloemenveldjes, plantsoenen, 
geveltuintjes of houtwallen. Zo help je de biodiversiteit én ziet je buurt er een stuk 
kleurrijker uit. 

Stappenplan: deallerlangsteplantvannederland-challenge.pdf (maakgrijsgroener.nl) 

 

 

Open dag Stichting het Beleg van Venlo  

veldje groenveld venlo (stichtinghetbeleg.nl) 

Veldensvoedsel – Duurzaamheid in Velden 

https://maakgrijsgroener.nl/media/site/9a0fc84609-1656590922/deallerlangsteplantvannederland-challenge.pdf
https://stichtinghetbeleg.nl/stichting-het-beleg/veldje
https://veldensvoedsel.nl/
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Open Tuindag in Het Ven,  
 
Zaterdag 16 juli hebben wij met de Ventuin voor 
het eerst meegedaan met de Open Tuinen Dag  
van Stichting Het Beleg. stichting het beleg 
 
Onze tuin zag er piekfijn uit, een ware lust voor het 
oog. Maar niet alleen voor het oog, ook met veel 
eetbaar groen, rood, zwart, wit enz.....  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
Om 11 uur stonden de eerste gasten al in onze tuin, geleid door wat kleurige ballonnen die 
de weg wezen. Ongeveer 40 bezoekers kregen een rondleiding door de pluktuin, de 
bloementuin, de moestuin en onze kas. Een van ons vijven liep mee en gaf uitleg over ons 
ontwerp, onze werkwijze, onze doelstellingen. De reacties waren positief en we vonden het 
zelf ook leuk dat we dit keer niet hoefden te werken, maar wel ons verhaal konden 
vertellen. En tuinervaringen uitwisselen, altijd weer verrassend.  
 
Uiteraard was er koffie en thee met een lekker koekje en om 16 uur zwaaiden we de laatste 
bezoekers uit. Zelf sloten we de zonnige dag in onze Ventuin af met een eenvoudige 
maaltijd en een toast op de geslaagde dag.  
  
 

  
Tonnie, Jan, Nelleke, Theo en Mieke, samen de Ventuinders. 
 

https://stichtinghetbeleg.nl/
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Bladluismoeders en scharrelkids:  
creatief met natuur! Met vooraper Vincent van der Veen 

In deze  

MonkeyTalk deelt Vincent van der Veen zijn creativiteit. Binnen IVN, instituut voor 
natuureducatie, verantwoordelijk voor het programma voor Kind & Natuur. Kinderen 
weer verliefd te laten worden op de natuur, is zijn missie. Daarvoor heeft hij, met het hele 
team natuurlijk, een aantal mooie concepten ontwikkelt en uitgerold. De olifant in de 
kamer gaat over de BHAG: de big hairy audicious goal. 

Veel luisterplezier! 

MonkeyTalk 

MonkeyTalk is het creatief oplaadstation van The Zooooo over toegepaste creativiteit. 
Huh? Wat is dat eigenlijk, toegepaste creativiteit? En waarom is dat handig om in te 
zetten? Iedereen is creatief, hoe kan je er beter in worden? En waarom zou dat moeten?  

Een inspirerende podcast met goeie, creatieve 'voorapers'. Je leert namelijk het beste door 
na te apen. Met inspirerende verhalen, voorbeelden en concrete tips & tricks. Elke podcast 
behandelen we een vraag van een luisteraar. Kortom, we willen graag dat MonkeyTalk 
jouw creativiteit voedt en wat opport. 

Meer weten? Kijk op de website van The Zooooo.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ivn.nl/wat-wij-doen/kind-en-natuur
https://www.thezooooo.com/
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Natuur nieuws  Links  

https://vleermuis.net/bescherming/vleermuizen-in-de-tuin 

Positieflijst zoogdieren vanaf 2024 van kracht | De Zoogdiervereniging 

 

Welkom aan nieuwe IVN leden 

Naam onbekend 

Vloog op de nacht van 
25 naar 26 juli bij Hans 
het woonhuis binnen. 
Nadat hij in gesprek 
was geweest met Ton 
over de kascontrole 
van IVN maasduinen . 

Het bestuur heet 
hem/haar van harte 
welkom in onze 
vereniging.   

De boekhouding van 
2021/2022 is hiermee 
gesloten.  

Tekst: Annet 

 

https://vleermuis.net/bescherming/vleermuizen-in-de-tuin
https://www.zoogdiervereniging.nl/nieuws/2022/positieflijst-zoogdieren-vanaf-2024-van-kracht

