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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  Henny Martens          Tel. 06–30612548 

Bestuurslid vacant  

 

IVN Werkgroepen de Maasduinen 

• 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 

• Speelnatuur ‘t Smokkelpad’: Ton Wetjens                             tonwetjens70@gmail.com 

• Biodiversiteit: Annet Weijkamp    annet.weykamp@telfort.nl 

 

• Amfibieën & reptielen: Ton Wetjens                                                           Tel: 06-21382434 

• 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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Nieuwjaarswandeling 
 
Op zondag 8 januari organiseert IVN Maasduinen  
een Nieuwjaarswandeling in het bosrijke  
gebied van de Schandelose Heide en Ravenvennen. 
 
De wandeling voert o.a. langs het natuurpad  
‘Volg de das’ en door het Kabouterbos. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Deze activiteit is gratis toegankelijk voor alle leden en huisgenoten. 

En vooral ook voor uw kinderen en kleinkinderen.  
We komen om kwart voor tien bij elkaar bij de familie Geelen, Bong 18 in Velden. 

 
 

 
 

 
Na afloop is er voor iedereen  
een lekkere kop soep met een broodje. 
 
Aanmelden via e-mail tot uiterlijk 4 januari bij 
henny.martens@hotmail.nl. 
 

 

mailto:henny.martens@hotmail.nl


4 

 

Beste leden van IVN Maasduinen 
 

Het  is alweer even geleden dat het voltallige bestuur iedereen heeft gezien 
en gehoord. Daarom willen we via deze weg (en persoonlijke e-mail) vragen 
om deze enquête in te vullen en op te sturen naar ivn.maasduinen@live.nl.  
De antwoorden worden verwerkt in het jaarprogramma van 2023. 

IVN Maasduinen laat jong en oud beleven hoe leuk, gezond en belangrijk 

natuur is. Dat doen we met allerlei natuuractiviteiten. 

We willen graag weten hoe wij als vereniging je meer kunnen bieden: 

Vraag 1: Wat is je naam …………………………………………………………………………. 

Vraag 2: Ben je al actief in een of meerdere werkgroepen, zo ja welke?  

…………………………………………………………………………………………………...………. 

 

Vraag 3: Of ben je liever op de achtergrond aanwezig en vind je het leuk om af en toe wat 

info over de natuur te ontvangen?  

………………………………………………………………………………………………….……….. 

 

Vraag 4: Zou je graag iets meer willen weten van een bepaalde werkgroep? 

…………………………………………………………………………………………………………. 

Waar gaat je interesse dan naar uit? ………………………………………………………. 

 

Vraag 5: Welke activiteit mis je binnen de vereniging? 

…………………….……………………………………………………………………………………  

Aan welke activiteit zouden we meer aandacht moeten schenken?  

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Bedankt voor jouw interesse en medewerking       

 
 

mailto:ivn.maasduinen@live.nl
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Kraanvogels in Diepholz 
 

Het is donderdag 27 oktober. 
Al om 5 uur in de ochtend vertrekken we richting Noord-Duitsland, naar de ‘Diepholzer 
Moorniederung’ om precies te zijn. 
 
In deze tijd van het jaar verblijven in dit uitgestrekte hoogveengebied wel zo’n 
honderdduizend kraanvogels. Ze nemen hier een tussenpauze op hun lange reis van hun 
broedgebieden in Zweden, Finland, Noord-Rusland naar het verre zuiden waar ze 
overwinteren. 
Er zijn daar meerdere observatieplaatsen, een aantal in de vorm van ruime uitkijktorens.  
Vanuit een van die torens zijn we getuige van jagende torenvalken en blauwe 
kiekendieven. 
 
Tijdens onze verplaatsingen per auto zien we duizenden kraanvogels op de maïsakkers en 
grasvelden. Ook de lucht ziet soms bijna zwart van deze indrukwekkende vogels. 
Met succes hebben we enkele hotspots bezocht met afsluitend een bezoek aan het Großes 
Moor bij Uchte. Hier is een moerasgebied waar de kraanvogels zich veilig voelen tegen 
agressors als vossen, zeearenden, e.d. Zelfs wolven lopen hier tegenwoordig in behoorlijke 
aantallen rond. 
Onder luid getrompetter horen en zien we grote groepen kraanvogels van alle kanten aan 
komen vliegen op weg naar hun slaapplaatsen. 
 
Als de zon in het westen achter een wolkendek verdwijnt pakken we onze spullen in en 
gaan voldaan weer huiswaarts. 
Deelnemers: Gerard Roes, Mart Vissers en ondergetekende. 
 

 

 

 
Henny Martens 
Foto’s: Gerard Roes 
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Dagje Zeeland 
 

Het is zaterdag 29 oktober. 
Om 6 uur op de Markt in Velden, zeven fanatieke en goedgemutste IVN’ers starten 
hiervandaan voor een vogelexcursie langs de Zeeuwse kust.  
 
Bij aankomst in Westkapelle zien we behalve de mooie kleuren van de opkomende zon al 
meteen scholeksters, zilvermeeuwen, steenlopers en nog veel meer. 
We zijn niet alleen; veel hardlopers, fietsers en sportvissers genieten ook van hun vrijheid 
en het mooie weer. 
Tijdens onze route komen we o.a. langs het Veerse Meer, Neeltje Jans met als verrassing 
een grijze zeehond , bij Brouwersdam zien we een slechtvalk hoog in een mast zitten, de 
Prunjepolder met ontelbare goudplevieren, Plaat van Oude-Tonge met tientallen rosse 
grutto’s en Rammegors bij Sint-Philipsland. 
 
Als we aan het einde van de dag bij het langzaam verdwijnen van de zon de telescoop, 
verrekijkers en fotocamera’s weer inpakken staat te teller op 75 vogelsoorten waaronder 
naast de hierboven al genoemde soorten een aantal bijzondere als roodkeelduiker, 
middelste zaagbek, patrijs, zilverplevier, bontbekplevier, geoorde fuut, bruine kiekendief, 
zeekoet en cetti’s zanger. 
 
We kunnen weer terugkijken op een zeer boeiende en gevarieerde dag. 
Deelnemers: Nelleke Hylkema, Theo Lommen, Martin Verheijen, Gerard Roes, Mart Vissers, 
Ron Keijers en ondergetekende. 
 
 
 
 
 
Henny Martens 
Foto’s: Gerard Roes 

 

 

 

 



7 

 

Paddenstoelenwandeling 
Zondagochtend 30 oktober. Maar liefst 30 deelnemers hebben zich aangemeld voor de 
paddenstoelenwandeling bij de Ravenvennen.  
Om 10 uur komen we samen bij de Wijngaard van Ritsaart en Mariëlle in ‘t Hanik bij 
Lomm. Er is vlaai met koffie of thee en voor de kinderen lekkere zelfgemaakte appelsap. 
 
Rond de klok van kwart over tien gaan we van start in drie groepen. De eerste groep loopt 
met vijf kinderen in gezelschap van ouders en grootouders; zij maken een kortere route. 
De overige deelnemers worden verdeeld over groep twee en drie; zij lopen op zichtafstand 
achter elkaar over een wandelpad bij Landgoed Ex en verder door het gebied van de 
Ravenvennen.  
Het weer is uitstekend en onderweg genieten we van de mooie herfstkleuren en de 
schoonheid van vele paddenstoelsoorten. Niet alleen de vliegenzwammen (rood met witte 
stippen) maar ook andere soorten als honingzwammen, geweizwammen, nevelzwammen, 
zwavelkopjes, russula’s, kopergroenzwam, parasolzwammen en nog vele andere soorten 
worden bewonderd en gefotografeerd. 
Tegen één uur zijn we terug bij de Wijngaard; er wordt nog wat ‘nagezwamd’ waarna 
iedereen weer huiswaarts gaat. 
 
Mariëlle en Ritsaart: bedankt voor de gastvrijheid, het was een geslaagde excursie. 
 
Henny Martens 
Foto’s: Gerard Roes, José Wennekers, Henny Martens 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

           Vliegenzwam  Amanita Muscaria 
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Natuurwerkdag 5 november ’22 
 
De Natuurwerkdag in het Straelensbroek is goed bezocht met 20 mensen, jong en oud.  
We hebben een hele plak heide opgeschoond van boomopslag. Zodat er meer ruimte komt 
voor biodiversiteit. Enkele berken zijn netjes uitgestoken om te worden herbeplant. 
 
Het was schitterend weer met ochtenddauw onder de opkomende zon. Warmer dan we de 
afgelopen jaren gewend zijn. Er is (nog) geen nachtvorst over de heide gegaan.  
 
“Met veel enthousiasme hielpen ruim 15.000 deelnemers een handje mee in de 
natuur tijdens de 22e editie van de Natuurwerkdag.  
 
Op de Natuurwerkdag hebben 15.119 deelnemers, waarvan 1.206 basisschoolleerlingen, 
zich ingezet voor het leefgebied van (bedreigde) planten en dieren. Dat is heel belangrijk, 
want het gaat niet goed met de biodiversiteit in Nederland.  
 
Wil je volgend jaar de Natuurwerkdag niet missen?  
Zet dan alvast op 3 & 4 november 2023 de Natuurwerkdag in je agenda! “ 
 

 
 

Werkgroep Beheer  
 
Op zaterdag 3 en 17 december van 9 tot 12 uur gaat de werkgroep beheer verder werken 
aan onderhoud in de natuur. Aanmelden bij Henk Wennekers via e-mail: 
henk.wennekers@outlook.com 
 
 
 

mailto:henk.wennekers@outlook.com
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Smokkelnesten controle 
Maandag 7 november hebben we met Jan een ronde 

gelopen over het Smokkelpad om alle  nestkasten te 

controleren e/o ontruimen van nestmateriaal voor de 

winter.  

 

We beginnen bij ‘start’ en aan het einde blijkt dat er in 

alle nestkastjes is genesteld. Hoewel de nestkasten in 

de boomkronen boven de klautertouwen, vooral de 

voorkeur heeft voor spreeuwen en langs de zandweg 

de minste activiteit is te vinden, lijken er vooral mezen 

in te wonen.       

Blauw ei van de koolmees  

  

Het Smokkelnest 

met de les boom 

vol diverse soorten 

nestkasten.   
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Rondom het smokkelnest wonen vooral koolmezen, deze bouwen nesten met materiaal 
uit de directe omgeving. Zoals mos, takjes en bladeren.  

 
 
Rondom de paardenweide bouwen de vogels ook met mos, droge paardenmest en veel 
paardenhaar.  

 
 
In het beukenbos wonen vogels, die bouwen met bladeren. En in het eikenbos worden 
eikeltjes en losse veren in het nest gevonden. De basis van alle nesten zijn takjes en heel 
veel mos.      
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Langs de grensbeek hebben we een mooie schuilplaats voor de eenden en de egels 

gevonden. Langs de grensbeek hangt een vogelnest met zadeldak. Daarin vinden we een 

nest met een dode mot, een cocon aan het dak en een levende spin. Een nestkast kan ook 

worden gebruikt door wespen of nachtvlinders. Dit is ook wat we willen zien: toename 

aan biodiversiteit. Dat is zeker gelukt!   

 

 



12 

 

 

Tekst en foto’s : Annet Weijkamp  

 

Op maandag 21 november heeft de werkgroep nieuwe tipi’s aangelegd in het Duitse 

Smokkelbos van vers groen eiken snoei hout.  
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Algemeen 

Wat is het IVN? 
Het instituut voor Natuur, educatie en duurzaamheid is een landelijke vereniging met 
plaatselijke afdelingen. IVN Maasduinen is een afdeling met als werkgebied het 
noordoostelijk deel van de gemeente Venlo.  
 
Wat wil het IVN? 
Mens en Natuur zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wij als IVN verbinden mensen 
en natuur. We laten jong en oud beleven hoe leuk, gezond en belangrijk natuur is. Op die 
manier dragen wij bij aan een duurzame samenleving, individuele gezondheid en het 
welzijn van iedereen.  
 
Wat doet onze afdeling? 
Onze afdeling richt zich op onderhoud van natuurgebieden, inventarisaties en educatie 
door middel van excursies en lezingen. In samenwerking met grondeigenaren wordt 
gewerkt aan verbetering van de biodiversiteit door het inzaaien van wilde bloemenranden 
en -akkers.   
 
Hoe werkt een afdeling? 
Alle activiteiten van IVN Maasduinen zijn vrijwilligersactiviteiten. Veel leden zijn binnen 
de vereniging actief. Het hart van onze vereniging zijn onze werkgroepen, daarnaast zijn 
ook leden actief in de natuurfotografie en met insecten.  
Behalve werkroepen zijn er ook kortlopende projecten. Zoals het inventariseren van 
landgoederen en bedrijventerreinen op flora en fauna.  Heb je belangstelling? 
Neem contact op en sluit je aan.  
 
Hoe word je lid? 
Geef je op via Aanmeld formulier IVN Maasduinen | IVN  
 
Wat kost een lidmaatschap? 
Een lidmaatschap per huishouden bedraagt €22,- 
Een individueel lidmaatschap volwassene bedraagt €22,-  
Een individueel lidmaatschap < 18 jaar bedraagt €2,50 
 
De contributie kun je jaarlijks zelf overmaken naar onze bankrekening NL94 RABO 
0153513861 op naam van IVN Maasduinen onder vermelding van ‘Contributie’.  
Jaarlijks in de maand mei krijg je persoonlijk een email van onze penningmeester met een 
herinnering tot betaling.  
 
Wat ontvang je als lid? 
Je kunt gratis deelnemen aan alle activiteiten binnen de afdeling. Binnen IVN kun je met 
korting deelnemen aan cursussen en lezingen. Je ontvangt maandelijks de nieuwsbrief 
van IVN-maasduinen en elk kwartaal het tijdschrift Mens en Natuur.  
 
Contact? 
Je kunt contact opnemen via het secretariaat:  
ivn.maasduinen@live.nl 

https://www.ivn.nl/afdeling/maasduinen/aanmeld-formulier-ivn-maasduinen
mailto:ivn.maasduinen@live.nl
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Aan:  
alle afdelingen van District Limburg, 
de beheerders van de Excursieloketten, 
 

Beste IVN'ers, 

 

Bij deze laten wij jullie weten dat de Limburgse Actieve Ledendag  

zal plaatsvinden op zaterdag 28 januari 2023.  

 

Wij vragen jullie om de datum alvast te noteren en die dag vrij te houden van 

andere activiteiten om deel te kunnen nemen aan deze speciale IVN dag.  

 

We kunnen jullie alvast laten weten dat het thema van de dag 

'Biodiversiteit' is. Meer informatie over de locatie, de invulling van de dag en 

het aanmeldingsformulier volgt later.   

 

 

Vriendelijk verzoek aan de afdelingen en beheerders Excursieloketten:  

deze mail graag doorsturen naar jullie leden en achterban.    

 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de werkgroep 'Team Actieve Ledendag 2023', 

 

Marianne Bonten, secretaris District Limburg 
 

 

 

 

 

 

 

  

5 December 2022 ; Wereld Bodemdag 
 
https://www.fao.org/world-soil-day/en/  
 

 

  

 

 

 

 

https://www.fao.org/world-soil-day/en/
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Binnenbos in je huiskamer  
 

In de Jaren zeventig groeide ik als kind op 
in een jungle van kamerplanten en zolang 
ik me kan herinneren stond er een enorme 
gatenplant in de hoek van de kamer.  
 
De planten die nu nog in het huis van mijn 
ouders staan, doen het wel allemaal goed 
maar het zijn er niet zoveel meer.  
 

 

Je eigen plant 
Hoe kies je die? 
 
Heb je ook zo’n zin in planten in je huis en wil je planten kopen, een prachtige grote plant 
of misschien wel een hele vensterbank vol? Goed idee …  
Maar bedenk voor je naar het tuincentrum of de bloemenwinkel rent, wat voor planten je 
wilt hebben en waar je ze allemaal wilt neerzetten. Bedenk ook van tevoren hoeveel tijd je 
aan het verzorgen kunt besteden, past het in je leven om de plant elke dag te vertroetelen 
of ben je vaak weg dat je een plant nodig hebt die tegen een stootje kan en vooral zonder 
al te veel water overleeft. Wel eerlijk zijn, hê!  
 
Denk ook na over de soort plant. Wil je groene of bloeiende planten, wil je kleine of grote 
planten, komen ze in de woonkamer op de grond op of op een tafel. Hoe is het licht op die 
plek en tocht het er erg of niet? Vraag je ook af hoe groot hij mag worden.  
Bedenk hoeveel je wilt uitgeven aan planten. Planten hoeven niet heel duur te zijn en je 
kunt dus best wat uitproberen, maar een budget is handig. Is je budget niet heel groot, 
maar wil je wel een grote plant dan kun je ook een kleine, jonge plant kopen die lekker 
snel groeit.  
Koop vooral niet te veel planten in één keer als je net met planten begint, dan kun je eerst 
oefenen en proberen zodat je weet wat je verzorgkwaliteiten zijn.  
Koop vooral een plant die je zo mooi vindt dat je hem per se wilt kopen en hem gaat 
verzorgen. Gewoon doen!  
 

Stylingtip 
 
Zet je planten liever niet overal los van elkaar neer want dat oogt rommelig, mooier is het 
om ze bij elkaar te zetten op een tafeltje of op een plank aan de muur, dan krijgen ze de 
aandacht die ze verdienen.  
 
  
Doe-tip: binnenbos in je huiskamer | IVN 
 
 
 

https://www.ivn.nl/groen-om-te-doen/nieuws/doe-tip-binnenbos-in-je-huiskamer
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Rolroutes 
Met de rolstoel de natuur in.  
 

 
 

Rolstoelwandeling.nl RolRoute.nl – Welkom bij Rolstoelwandeling.nl en RolRoute.nl 

 
Waarom? 
Onverwacht zagen we een familielid na hartfalen in een rolstoel terechtkomen. 
Daarom zijn we op zoek gegaan naar mooie routes die met een rolstoel begaanbaar zijn. 
Aan de hand van beoordelingscriteria willen we routes bekijken en beoordelen. 
 
Hoe bereik je ons? 
We beginnen in het midden van Nederland en hopen uit te breiden naar heel Nederland.  
We zijn per e-mail bereikbaar: info@rolstoelwandeling.nl  
 
 

https://rolstoelwandeling.nl/
mailto:info@rolstoelwandeling.nl

