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Welkom aan onze nieuwe leden 

Marit Hendriks van de Weem 
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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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Bestuur 
 
Welkom in 2022. Ik heb voor de LOL de bezoekersaantallen op onze LinkedIn 

Netwerk (voor professionals) verwerkt in een grafiek. Het betreft publicaties over de 

afgelopen vier jaar, dat begint met de 1e Scharrelkids rondleiding over het 

Smokkelpad. En dat eindigt met de grootste insectenhotel van Nederland 

(natuurplaats Smokkelpad – Jacobs Bauernhof) – 1200 bezoekers. 

 

De hoogtepunten in dit Limburgs heuvellandschap met de meeste bezoekers zijn de 

landelijke activiteiten; ‘Natuurspeelplaats’ en  ‘Deltaplan Biodiversiteit’. 

De media waarin wij zijn terecht gekomen; IVN nieuws, de Limburger, WDR radio en 

TV, 3FM en NOS en tenslotte IVN Limburg.  

En dat kan natuurlijk alleen als er sprake is van interesse en samenwerking in en 

tussen ALLE werkgroepen. Dank jullie wel !!  

 

De stijgende lijn in populariteit is niet onopgemerkt gebleven. De directie van IVN 

Limburg en Brabant (Renske) wil nader kennis maken, Ton bereid een presentatie 

voor. Ook IVN regio Maasdal komt op bezoek bij Ritsaart in ‘t Hanik.  

Onze programma commissie heeft ook enkele lezingen op het programma staan voor 

onze IVN leden.  

We heten Ron welkom als werkgroep leider van de Zoogdieren. Succes met jullie 

nieuwe programma. En natuurlijk ook aan alle werkgroepen met het jaarprogramma 

voor 2022.  
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Werkgroep Zoogdieren opgericht. 
 

Vanaf 2022 is IVN Maasduinen een nieuwe werkgroep rijker. 

Namelijk de werkgroep zoogdieren. 

Tijdens de oprichtingsvergadering eind december 2021 waren aanwezig Gerda 

Cremers, Ron Keijers en Ton Wetjens.  

Afgesproken is dat Ron Keijers de werkgroep leider wordt. 

 

De zoogdieren werkgroep staat los van de vleermuizen werkgroep. 

De nieuwe werkgroep concentreert zich op zoogdieren als egel, haas, konijn, ree, 

das, vos en marterachtigen. 

Doel is te onderzoeken in het veld hoe het met deze dieren in de natuur gesteld is. 

 

Speciale aandacht wordt besteed aan de egels waarmee het helaas niet goed gaat. 

Daarom wordt onder meer langs het smokkelpad een voorbeeld biotoop gerealiseerd 

met allerlei informatie over de egels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestart wordt ook in het voorjaar met cameravallen op te stellen om te bekijken in 

hoeverre er in de Zuidelijke Maasduinen wasberen en wasbeerhonden voorkomen. 

 

De werkgroep heeft zich ten doel gesteld om eens in de 2 maanden een artikel over 

zoogdieren te plaatsen in de nieuwsbrief. 

 

Jaarlijks wordt er een kort zoogdierverslag uit gebracht van de meest bijzondere 

waarnemingen van het betreffende jaar en aanbevelingen onderbouwt om de 

biotoop te verbeteren voor bepaalde dieren. 

 

Bij vragen, suggesties of andere zaken betreffend de zoogdierwerkgroep, neem dan 

contact op met Ron Keijers via email ronkeijers@hotmail.com  

 

 

mailto:ronkeijers@hotmail.com
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Programma in Februari  

Activiteiten werkgroep beheer 

 

5 en 19 februari 2022: Zaagwerk aan de Schandelosebaan/Zwart Water.  

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

 

Nationale Mollentelling 

 

19 en 20 februari  2022  Mollentelling | IVN 

 

mailto:henk.wennekers@outlook.com
https://www.ivn.nl/groen-om-te-doen/nieuws/mollenweekend#:~:text=We%20roepen%20iedereen%20op%20om%20op%20zaterdag%2019,naar%20mollen%20%28sporen%29%20en%20deze%20door%20te%20geven.
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vooruitkijken naar Maart en April  

11 & 12 maart 2022 is het weer NLdoet! | NLdoet 

# jonge bomen planten op de Bong 

# onderhoud van de Bongerd achter de Rozenhof 

# gezellige middag op het synagogeplein  

 

Vrijdag 11 maart is er een lezing in café-feestzaal ’t Ven vanaf 19.30 uur 

over ‘de echte wildernis in Scandinavië’ door Bert Morelissen met gratis 

koffie  

 

 

De vogelwerkgroep gaat weer op pad in de Maasduinen om 

vogels te monitoren. Data staan op Planning | IVN 

 

Vrijdag 15 april is er een lezing in café-feestzaal ;t Ven vanaf 19.30 uur 

over de nevengeulen door Bart Peters van bureau Drift met gratis koffie  

 

 

 

 

Werkgroep amfibieën en reptielen gaat weer op pad in de 

Maasduinen om knoflookpadden en boomkikkers te monitoren. 

Data staan op Planning | IVN  

https://www.nldoet.nl/
https://www.ivn.nl/afdeling/maasduinen/planning
https://www.ivn.nl/afdeling/maasduinen/planning
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‘Witte Berg’ Ravenvennen 2021. 
 
Voor het derde jaar op rij hebben wij als vogelwerkgroep van IVN Maasduinen het 
zuidelijke deel van de Ravenvennen geïnventariseerd op broedvogels. Dit gebied 
staat bij SOVON bekend onder de naam Witte Berg 54683 en is ongeveer 69 hectare 
groot, zie de veldkaart. 

Deze inventarisatie hebben we gedaan 
volgens de richtlijnen van het SOVON 
BMP-B protocol. Dat wil zeggen dat alle 
vogelsoorten geïnventariseerd worden, 
die zich in een gebied territoriaal 
gedragen of op een of andere manier de 
indruk geven er te broeden. Met 
uitzondering van 39 vogelsoorten die in 
Nederland talrijk voorkomen, de 
zogenaamde BMP-negatieflijst.  
De gegevens voor deze inventarisatie 
zijn verzameld tijdens elf excursies in het 
gebied. Negen excursies bij zonsopkomst 
en twee bij zonsondergang. Door ze in te 
voeren op de website van SOVON, komt 
het clusterprogramma van SOVON met 
de BMP-B soortenlijst Witte Berg 54683 
2021 en de Territoriumkaarten als 
resultaat.  

Deze kunnen eventueel bij mij worden opgevraagd. Totaal werden er 55 BMP-B 
soorten waargenomen, waarvan er 30 vogelsoorten een of meerdere territoria 
hebben in het gebied. In 2019 waren dat respectievelijk 48 en 25 soorten. In 2020 
respectievelijk 54 en 30 soorten.  
Verschil met 2020 is dat de Nijlgans, de Wintertaling en de Fluiter geen territorium 
meer hebben in het gebied en dat de Buizerd, 
Ransuil en de Zwarte Mees wel territoria 
bezetten. De opmars van de Nachtzwaluw zet 
met 4 territoria door. In 2020 waren dat nog 
2 territoria. Heel goed vertegenwoordigd in 
het gebied zijn verder de Gekraagde 
Roodstaart (18 territoria), de Boompieper (14 
territoria) en de Kuifmees (13 territoria). 
 
Natuurlijk broeden er rond de Witte Berg ook 
vogelsoorten voor die op de BMP-negatieflijst 
staan. Deze soorten zijn samen met de BMP-B soorten verwerkt in de Jaarlijst 
broedvogels Witte Berg 54683 2021 (bij interesse op te vragen bij mij). Hierin zijn 
ook de gegevens verwerkt van derden die hun waarnemingen hebben ingevoerd op 
de website van Waarneming.nl. Per soort wordt aangegeven of ze in het gebied 
broeden, of alleen maar foerageren of als doortrekker zijn waargenomen.  
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Er werden tussen begin maart en eind juni 81 vogelsoorten waargenomen,  
56 soorten zijn broedvogel in het gebied, 26 soorten zijn foeragerend of als 
doortrekker waargenomen. Verder kunnen 43 soorten als standvogel worden 
beschouwd. Erg leuk was de waarneming van een doortrekkende Hop op 2 mei.  
Wij willen net als in de verslagen van 
2019 en 2020 vermelden, dat we vinden 
dat het gedeelte ten zuiden van de 
vennen tegenover de Witte Berg te 
toegankelijk is.  

We zagen tijdens onze excursies geregeld 
mensen met (loslopende) honden lopen op 
paden die geen wandelroute zijn! Misschien is 
het mogelijk om daar borden te plaatsen met 
opschriften als “Rustgebied”, “Stiltegebied” of 
zelfs “Verboden Toegang”?  Of meer 
barrières opwerpen van bijvoorbeeld 
omgezaagde boomstammen.  
Wat de toekomst betreft, is het plan dat we 
de komende jaren onze telgebieden: het 
Vreewater, de noordelijke Ravenvennen en 
de zuidelijke Ravenvennen (Witte Berg), op 
toerbeurt gaan inventariseren. Dat wil dus 
zeggen: 2022 Vreewater, 2023 noordelijke 
Ravenvennen, 2024 Witte Berg, enzovoort. 

 
Bij deze wil ik het Limburgs Landschap bedanken voor het verlenen van toestemming 
tot betreding van hun terreinen. 
 
Namens de vogelwerkgroep van IVN Maasduinen, 
Theo Lommen, Burg.v.Deelensingel 102, 5941BD Velden 
 
Deelnemers aan de excursies: 
Theo Cleef, Ruud Coenders, Nelleke Hylkema, Ron Keijers, Theo Lommen, Henny 
Martens, Lei Martens, Nelly Peters, Gerard Roes, Martijn Verheijen, Ed Willemsen, Els 
Wilmer en Jack van Wylick. 
 
Foto’s:  
Ransuil Gerard Roes, Gekraagde Roodstaart Huub Crommentuyn, Hop Theo Lommen 
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Zwarte dwergmeerval 

Verwijderd bij Zwart water 

Het is dinsdag 11 januari 9.30 uur bij -2 graden Celsius.  

Henny Martens is op verzoek van het Limburgs Landschap met een paar vrijwilligers 

bezig met het verwijderen van honderden Zwarte dwergmeervalletjes.  
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Deze exotische visjes bevinden zich in een door een beverdam afgesloten 

beekgedeelte bij de Venkoelen (Zwart Water).  

Op de foto de plaats van de beverburcht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Ton Wetjens 

 

De vissen worden met een stroomapparaat verdoofd en vervolgens  met een 

schepnet in grote kuipen met een zuurstofpompje overgezet.  

Het water is ijskoud en de meervallen zijn geen schatjes. 

Als je ze vastpakt heb je kans dat je wordt geprikt door de scherpe giftige stekels bij 

de borstvinnen. Ze prikken zelfs door de net nieuw gekochte speciale handschoenen 

van de vrijwilligers heen.  

 

Behalve meervallen van klein tot 

groot (3 tot 20 cm. cm) worden er 

ook Blankvoorntjes gevangen. 

Deze worden netjes teruggezet in 

de Venkoelen.  

De meervallen niet. Die gaan naar 

een viskweker, die ze verder op 

kweekt voor consumptie. 

 

 

 

 

Tekst: Henny Martens en Ton Wetjens 
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Natuur Nieuws Links 
 

Nieuws                                                 Link 

Hommel Hulp 
 
 
St.Limburgs Landschap 
Nieuws  - vogelgriep 
bosbeheer – waterbeheer 
 
Meer Bomen Nu  

Nature Today | Vier jaar hommels beschermen 

 

Het Limburgs Landschap | Mooi dichtbij - Het 
Limburgs Landschap (limburgs-landschap.nl) 

 

https://meerbomen.nu/limburgse-
bomenboost/  

  

 

 
 
 
Hartje Winter – Vliegeren op de Wind  
 

 
 

hw_activiteitenkaarten_2022_spelen_met_de_wind (1).pdf 

 

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?utm_source=newsletter&utm_medium=e-mail&utm_campaign=user-mailing&msg=28529
https://www.limburgs-landschap.nl/
https://www.limburgs-landschap.nl/
https://meerbomen.nu/limburgse-bomenboost/
https://meerbomen.nu/limburgse-bomenboost/
file:///C:/Users/31615/Downloads/hw_activiteitenkaarten_2022_spelen_met_de_wind%20(1).pdf

