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IVN Maasduinen                          Januari 2023 
 

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
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Nachtvlinders 
In augustus 2020 ben ik een eerste keer bij de Nachtvlindergroep gaan kijken, de plek van 
die avond was op P2 aan de Waldbeckerweg. Het was indrukwekkend om op één avond al 
zo’n grote variatie in nachtvlinders te zien. Sindsdien probeer ik om in het seizoen (pakweg 
van eind april tot eind september) elke vrijdagavond mee te doen met de inventarisatie 
van nachtvlinders. Ingezonden door Johan Muusers  
 
In 2022 is er dan ook weer 22 keer ‘s avonds en 1 keer overdag  ‘genachtvlinderd’ door de 
vlinder werkgroep van IVN Maasduinen. Met een wisselend resultaat en uiteindelijk een 
heel mooi jaarresultaat. Uiteindelijk  hebben we  in totaal maar liefst 547 unieke soorten 
gezien!   Van hele kleine soorten van nog geen 3 mm lang tot de grote pijlstaarten.  
 

 Een voorbeeld van de hele kleine is deze Zuidelijke 
berkenmineermot die naast een Roodpootwants zit  

En dan een Groot Avondrood als een van de grotere 
vlinders en één van de pijlstaarten. 

 
 
Nachtvlindernacht  

Op 1 juli stonden we in het kader van de landelijke nachtvlindernacht bij het kantoor 
van het Limburgs Landschap waar we in totaal met 15 mensen waren en waar we een 
aantal mensen enthousiast hebben kunnen maken om ook thuis eens een lamp voor een 
laken op te hangen. Zo makkelijk is het namelijk. Hang op een (liefst) warme avond een 
laken op en hang daar een UV-lamp voor (ik gebruik thuis een 20W Sylvania UV-A, die 
kost ongeveer  € 20 en dan is je stroomgebruik bij 3 uur aan na 16 dagen ongeveer 1 kWh). 
 
 
En die ene keer overdag?  
Eind oktober werden er her en der in het land de soort Prachtbeer gezien, deze komt 
normaal niet in Nederland voor en is een zeer zeldzame trekvlinder maar in het warme 
najaar zijn er dit najaar veel exemplaren gezien. Ik hoorde dat er aan de overkant van de 
Maas in Ooyen ook een aantal exemplaren gezien waren. Op 1 november zijn Henny 
Martens en ik daar naar toe gereden en gezocht naar deze nachtvlinder, met succes!  
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En in mijn achtertuin  
Sinds augustus 2020 ben ik ook in de achtertuin van ons geregeld aan het kijken welke 
soorten nachtvlinders ik allemaal als gast heb. Af en toe met een laken maar meestal met 
een zelfgebouwde lichtval met de eerder genoemde 20 watt lamp, ondertussen ben ik al 
met kist nummer 2 bezig, want via internet op aanvullende ideeën gebracht.   
In de laatste paar maanden van dat jaar kwam ik op 134 unieke soorten. In 2021 waren 
dat er uiteraard meer en kwam  ik op het aantal van 398 soorten en in dit jaar zijn het er 
(stand eind november) 446 soorten.  
Over de hele periode zijn het ondertussen een respectabele 593 unieke tuinsoorten!  En dat 
voor een tuin in de bebouwde kom!  Soms word ik  dan ook weer opnieuw verrast als ik 
een soort zie dat ik nog niet eerder gezien heb.  
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De topper van dit jaar is voor mij de Walstropijlstaart die ik op 31 juli in de lichtval had 
zitten. 
  

 
Foto’s: Johan Muussers 
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Verslag herpetofauna-onderzoek in NP de Hamert 
IVN maasduinen 2022 

Sinds 2021 doen Leugène Faasen, John Bogaarts, Henny Martens en Ton Wetjens van de 

werkgroep amfibieën en reptielen van IVN Maasduinen onderzoek naar de aanwezigheid 

van reptielen in een deel van Nationaal Park de Hamert/Maasduinen. 

Dat is heel bijzonder want de laatste 10 jaar heeft een dergelijk gericht onderzoek niet 

meer plaatsgevonden. 

Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met de gebiedseigenaar Stichting het 

Limburgs Landschap en Ton Lenders, de reptielenexpert bij uitstek van Nederland. 

Het jaar 2022 zit er op, het moment om de leden van IVN Maasduinen kennis te laten 

nemen van  de onderzoeksresultaten.  

De monitoring  vindt plaats door middel van damwandplaten die op bepaalde plekken in 

het Nationaal park zijn neergelegd.  

Wekelijks vanaf het voorjaar tot in het najaar worden de platen gecontroleerd op gasten 

die zich onder de platen verschuilen. 

Alle dieren die gevonden worden tellen mee. 

Niet alleen hazelworm, hagedis of gladde slang maar ook woelmuizen, bosmuizen, 

rugstreeppad, kamsalamander, boskrekel, veldkrekel, enz., alles wordt genoteerd. 

 
foto: Henny Martens    nest rosse woelmuizen onder een damwandplaat   
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Daarbij is het magere hagedissenbestand heel opvallend. 

De levendbarende hagedis wordt nog maar zelden waargenomen tijdens de 

onderzoektochten.  

Hazelwormen hebben we na 5 augustus niet meer gezien. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Foto:  gladde slang op het terras van wijlen IVN lid Ed Hooijmans  

 

Bijgaand het aantal waarnemingen per soort.  
Mogelijk is een aantal dieren vaker waargenomen (dubbeltellingen).  

 

 Gladde Slang Hazelworm Zandhagedis 

Trappenberg 15 11 5 

Zeelberg 4 17 1 

Dikkenberg 11 13 6 

totaal 30 41 12 

 
 
Alle bevindingen zijn in een excelbestand nauwkeurig en waar mogelijk met foto’s vastgelegd.  
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Spreiding van IVN Maasduinen leden  
 

 
 
Resultaat Enquête  
 
25% van onze leden heeft gereageerd. Waarvan 1/2e  deel niet actief is in onze vereniging, 
maar wel interesse heeft in natuur en natuurontwikkeling. Deze groep wordt vooral 
gevormd door de geïnteresseerde nieuwslezer.  
 
De andere helft is actief in de natuur en behulpzaam bij natuurwikkeling door te werken in 
de werkgroep beheer, vogels, nestkastjes, vlinders, Smokkelpad, volg de das, amfibieën en 
reptielen, vleermuizen en eendaagse evenementen. 
 
Er is interesse voor insecten, paddenstoelen, planten, natuur in je (stads)tuin, bomen en 
struiken, landschapsinrichting, biodiversiteit en bodem, waterhuishouding, vissen en 
beekherstel. Deze activiteiten zijn (nog) niet in een werkgroep onder gebracht.  
 
De grote afwezige is de vrijwilliger die helpt bij de werkroep Jeugd en Jongeren.  
IVN als onderdeel van de opleiding voor de jeugd van 6-24 jaar!  
 
Over het algemeen is men tevreden over de informatie en de activiteiten die IVN 
Maasduinen kan bieden. De communicatie is goed, maar IVN is niet algemeen bekend.  
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IVN plantenwerkgroep 
 
In de enquête werd aangegeven dat er geen 
plantenwerkgroep is in de Maasduinen. Dat klopt!  
Echter, IVN maasduinen hoort bij regio Maasdal en 
Natuur in groot Venlo e.o. 
 
 
Binnen de regio is er een actieve werkgroep bij IVN  
afdeling de Maasdorpen.  
Contact persoon: Joke Bussemakers 
jjp.bussemakers@hetnet.nl 
 
 

 
Natuur in groot Venlo heeft een actieve werkgroep bij IVN afdeling Baarlo-Maasbree. 
De deskundigen zijn Albert van Welie en Frans Kesselmans – f.kesselmans@home.nl 
 
 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 
 

IVN Maasduinen op Socialekaartvenlo.nl 
 

 

 

 

 

mailto:jjp.bussemakers@hetnet.nl
mailto:f.kesselmans@home.nl
https://socialekaartvenlo.nl/pagina/ivn
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Lindenspitskop 
Wantsen zien eruit als platgeslagen kevers. De Fransen noemen een wants ‘punaise’ en 

gebruiken het woord ook voor de even platte duimspijker. Buiten een oppervlakkige 

gelijkenis hebben wantsen met kevers niets te maken. Ze zijn veel nauwer verwant aan 

bladluizen, die hun scherpe snuit ook overal in steken. Typisch voor wantsen is hun geur. 

Als diergroep fungeren wantsen als barometer van onze natuur. Een gestaag warmend 

klimaat stuwt steeds meer zuidelijke soorten op naar onze streken, een proces dat al 

tientallen jaren aan de gang is.  

Zo werd in 2014 de 1e lindenspitskop waargenomen. In 2020 was er een grote stroom 

waarnemingen op gang gekomen. Want een 

lindenspitskop komt zelden alleen. ‘Un Pullulement’, 

zo noemen de Fransen de manier van overwinteren 

van deze wants (die zelf geen Franse naam heeft). Een 

wriemelende massa die de grillige spleten en gaten in 

de schors van aangeplante lindenbomen vult. Een 

chaos van wantsenlijven, laag op laag, soms wel een 

duim dik. De mediterrane beestjes ontdekken dat onze 

steden in de warm genoeg zijn om in open lucht te 

overwinteren.  

De lindenspitskop is zowel gastronomisch (kennis van voedsel) als taxonomische 

(systematiek die de diversiteit en de verwantschap van diverse soorten vanuit evolutie 
onderzoekt) onderlegd. Hij nuttigt niet alleen lindensap met smaak, maar drinkt ook van 

kaasjeskruid en stokroos, die effectief tot eenzelfde plantenorde behoren – hoe 

onwaarschijnlijk dat voor ons misschien ook lijkt.  

 

In de lente verspreiden de overlevers zich over de lindeboom. Ze ontplooien de priem van 

onder hun lijf, prikken die in een nerf onderaan het lindenblad en de sapstroom lekt zo hun 

lijf in. Vegan luilekkerland. Mannetjes plus vrouwtjes en daar komen dan weer eitjes van. 

Waar dan weer nieuwe wantsjes uit komen, die als ze groot zijn de rest van Noord-Europa 

zullen veroveren.   

 

Tekst: Peter de Ridder , Stadsnatuurwandelingen   
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Mijn tuin  
de postcode vogelcheck 
 
Word jij ook zo blij van vogels in je tuin of op je balkon? 
Hang je wel ’s een vetbol voor ze op? Je kunt meer doen.  
Doe gratis de Postcode Vogelcheck en ontdek welke vogels in jouw buurt leven, 
en ontvang van Vogelbescherming makkelijke en praktische tips.  
Ook voor vlinders en vleermuizen kun je aan de slag. Doe je mee? 
 
Ontvang Tips voor Vogels in jouw tuin:  

 
1. vul je postcode hieronder in  
Mijn vogeltuin | Vogelbescherming 

 
2. je ziet 10 vogels die in jouw buurt leven 
3. kies max 5 vogels waarvoor je tips wilt 

4. kies voor vlinder- & vleermuis tips 
5. selecteer balkon of je tuingrootte 
6. vul je e-mail adres in en ga aan de slag! 

 

 
 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 
 
Kenniscentrum InfoMil biedt praktische ondersteuning  bij uitvoering van 
omgevingsbeleid.   InfoMil Home - Kenniscentrum InfoMil 

 

https://www.vogelbescherming.nl/mijn-vogeltuin
https://www.infomil.nl/
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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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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  

 
 
 

mailto:jose.wennekers@outlook.com
mailto:henk.wennekers@outlook.com
mailto:sjma@home.nl
mailto:tonwetjens70@gmail.com
mailto:annet.weykamp@telfort.nl
mailto:henny.martens@hotmail.nl
mailto:ronkeijers@hotmail.com
mailto:annet.weykamp@telfort.nl
mailto:ivn.maasduinen@live.nl
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Bestuur  
  

Met het nieuwe jaar zijn er weer nieuwe budgetten beschikbaar voor de 
werkgroepen om hun vrijwillige werk te kunnen blijven doen.  
Daarbij kunnen we uw hulp goed gebruiken! 

Bent u landelijk IVN lid, maar wilt u overstappen naar afdeling 
Maasduinen; dan kunt u zich melden via de email ivn.maasduinen@live.nl  
Dan schrijven we uw lidmaatschap om en komt uw contributie ten goede aan 

onze vereniging.   
 

Bent u lid bij IVN Maasduinen en wilt u onze vereniging blijven 

steunen? Dan kunt u de contributie van € 22,- overmaken naar de lopende 
rekening van IVN Maasduinen.    

Aan: IVN Maasduinen  
Onder vermelding van ‘contributie 2023’   

IBAN: NL94 RABO 0153513861  

Ook kunt u vrijblijvend een bedrag doneren.  
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Werkgroep Beheer  
 

 
 
Zaterdag  7 en 21 jauari licht boswerk  
Aanmelden bij Henk Wennekers via henk.wennekers@outlook.com  
 
Elke maandag onderhoud aan het Smokkelpad, Straelseweg 35  
Aanmelden bij Ton Wetjens via tonwertjes70@gmail.com  
 
Elke dinsdag onderhoud aan het Arboretum, Bong 18 
Aanmelden bij Sraar Geelen via 06-22196724  
 
Diverse werkzaamheden in Groot Venlo e.o.  
Aanmelden bij Henny Martens via henny.martens@hotmail.com 
  
 
 

mailto:henk.wennekers@outlook.com
mailto:tonwertjes70@gmail.com
mailto:henny.martens@hotmail.com

