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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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IVN Bestuur 

Landelijke Conferentie 2022 
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Resultaten enquête & terugblik conferentie 

Op 16 april 2022 vond de eerste IVN bestuurdersconferentie plaats bij het Bomencentrum 
in Baarn. Ruim honderd bestuurders van IVN-afdelingen kwamen bij elkaar om te praten 
over actuele thema’s die spelen bij IVN. Om die thema’s te bepalen was voorafgaand aan 
de conferentie een enquête uitgezet die door 44 besturen was ingevuld. 
  
Resultaten enquête 
 
Vraag 1: Wat zijn sterke punten van de afdeling? 

Veel ervaring, kennis en kunde 88,6% 

Financieel gezond 95,5% 

Actieve werkgroepen 81,8% 

Goede sfeer; hechte, actieve groep 75,0% 

Goede PR / clubblad e.d. 70,5% 

  
Vraag 2: Wat zijn de knelpunten bij de afdeling? 

Vergrijzing 93,2% 

Gebrek aan 'actieven' 68,2% 

  
Vraag 3: Aan welke onderwerpen ga je de komende vijf jaar aandacht besteden?  

Aantal actieve leden 63,6% 

Leden die bestuurslid willen worden 65,9% 

Aantal en aard van activiteiten 61,4% 

IVN thema’s (kind, gezondheid, natuur in de buurt, recreatie) 63,6% 

  
Vraag 4: Wat verwacht je van de rol die de regio in de toekomst gaat vervullen? 

Bestuurlijk platform voor uitwisseling 65,9% 

Startpunt voor samenwerking met andere afdelingen 61,4% 

  
Vraag 5: Op welk gebied verwacht je ondersteuning van de landelijke vereniging? 

Begeleiding bij kwesties als verzekeringen, statuten, regelingen van de overheid 75,0% 

Educatieve middelen/gidsenopleiding 75,0% 

  
Vraag 6: Wat vind je belangrijk voor de landelijke vereniging om uit te voeren? 

Landelijke projecten en campagnes 70,5% 

Landelijke bekendheid van IVN stimuleren 88,6% 

  
 
Analyse 
Financieel, organisatorisch en sociaal gaat het goed met de IVN-afdelingen.  
Met afstand het belangrijkste knelpunt wordt de vergrijzing van de afdelingen genoemd.  
Daarnaast wordt bij tweederde van de afdelingen het gebrek aan actieve leden gevoeld 
als een knelpunt.  
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Afdelingen willen de komende jaren deze knelpunten aanpakken en met name het gebrek 
aan bestuursleden is een belangrijk actiepunt.  
Ook de aard en omvang van de activiteiten (meer dan alleen het gebruikelijke 
jaarprogramma) en deze activiteiten verbinden met de IVN thema’s zijn onderwerpen 
waar tweederde van de afdelingen aan gaat werken. 
 
De regio’s blijven belangrijk als platform voor uitwisseling van ervaringen tussen 
besturen en als startpunt voor samenwerking tussen afdelingen.  
Driekwart van de afdelingen verwacht ondersteuning van de beroepsorganisatie bij de 
ontwikkeling van educatieve middelen en bij bestuurlijke kwesties als verzekeringen en 
statuten. Ook ondersteuning bij de ledenadministratie, communicatiemiddelen en 
vaardigheidstrainingen scoren hoog.  
Tenslotte verwachten bijna alle afdelingen dat de landelijke organisatie inzet op het 
vergroten van de naamsbekendheid van IVN. Landelijke campagnes en projecten en 
communicatie via onder andere social media worden als belangrijke instrumenten gezien. 
  
Terugblik conferentie 
Ochtendprogramma 
 
Dave Ensberg-Kleijkers (directeur Jantje Beton) opende de conferentie met zijn lezing over 
“Het belang van buiten spelen” en nam ons mee in de wereld van Jantje Beton. Naast de 
ontwikkelingen binnen Jantje Beton, verkende hij ook de vele kansen die er zijn voor 
samenwerking met IVN. 
Vincent van der Veen (productmarkt manager IVN Kind en Natuur) vertelde in “De groene 
scholenrevolutie” zijn persoonlijke verhaal en visie op groen in het onderwijs. Hij vindt dat 
de nood zo hoog is dat een revolutie nodig is en dat IVN daarin een belangrijke rol kan 
spelen. 
Rob Meijers (verenigingssecretaris IVN) presenteerde tenslotte de meest opvallende 
resultaten uit de enquête die als opmaat voor de conferentie is gebruikt. 
  
Middagprogramma 
In de middag werden in drie rondes acht workshops gegeven.  
  
1) Vergrijzing en vergroening door Joost van Alkemade (directeur NOV) 
Joost gaf zijn inzichten over hoe je als vrijwilligersorganisatie om kunt gaan met 
vergrijzing én vergroening van het ledenbestand. Een belangrijke boodschap die hij 
meegaf is dat je ook op een positieve manier naar oudere leden kunt kijken en ze kunt zien 
als de dragende krachten van een afdeling. 
 
2) De afdeling als groene beweging door Alina Salomon 
Alina nam de deelnemers mee in de manier waarop IVN organizing inzet als methode om 
de groene beweging te ontwikkelen en IVN midden in de samenleving te plaatsen.  
 
3) Wat betekent 1IVN voor de afdelingen? 
Leden van de Landelijke Raad, de Raad van Toezicht en de beroepsorganisatie gingen met 
bestuurders in gesprek over de fusie van IVN tot één organisatie en wat dit voor 
afdelingen kan betekenen.  
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Belangrijke boodschappen hieruit zijn dat het steeds beter gaat, maar dat een goede 
communicatie cruciaal is voor de verdere samenwerking tussen de beroepsorganisatie en 
de afdelingen. Ook is communicatie belangrijk om de naamsbekendheid van IVN bij het 
grote publiek te vergroten. 
 
4) Jongeren betrekken bij je afdeling door Nnaniki Kruizinga en Franciska Maarse 
Twee jonge medewerkers van IVN, Nnaniki en Franciska gingen in gesprek met 
bestuurders over de vraag hoe je jongeren betrekt bij jouw IVN-afdeling. Eén conclusie is 
dat veel jongeren zich wel willen inzetten voor natuur en duurzaamheid, maar dat we 
binnen IVN laagdrempelige manieren moeten vinden om jongeren deze kans te bieden. 
Bekijk de OnsIVN-groep 'JongIVN' voor meer informatie. 
 
5) De natuurrijke schooldag door Marieke Wingens en Daan Bleichrodt 
De natuurrijke schooldag is het nieuwste initiatief van IVN en wil natuur een grotere plek 
in het basisonderwijs geven.  
 
6) Groene samenwerking door Willemijn Kapteijn (Vogelbescherming) en Rob eijers 
Dankzij een subsidie van de Nationale Postcode Loterij starten de landelijke groene 
organisaties een programma waarin lokale groene verenigingen en afdelingen worden 
ondersteund in procedures die voortkomen uit de omgevingswet. De omgevingswet biedt 
een uitgelezen kans om als groene partners natuur en landschap bij de gemeentes 
letterlijk op de kaart te zetten. 
 
7) Hoe zit IVN in elkaar? door Wander van der Kolk 
Wander verhelderde de ingewikkelde structuur van IVN met een vrijwilligers- en 
beroepsorganisatie die landelijk, provinciaal en lokaal opereert. De notitie “Hoe zit IVN in 
elkaar?” wordt voor iedereen beschikbaar gemaakt via OnsIVN. 
 
8) Experiment Activeren leden door Angela Havenaar en Charlotte Robben 
Actieve leden zijn het hart van elke afdeling. In het project “Warm welkom” wordt, samen 
met afdelingen, een aanpak ontwikkeld waarmee meer leden actief worden en blijven.  
Bekijk de OnsIVN-groep 'Leden activeren / leden actief maken' voor meer informatie. 
  
 
Tot slot 
Meer informatie over de presentaties en de workshops is te vinden op OnsIVN. In de 
evaluatie is door veel deelnemers positief gereageerd op de organisatie en de inhoud van 
de conferentie. De algemene conclusie is dat de conferentie een goede manier is om de 
band tussen de beroepsorganisatie en afdelingen te versterken. Het advies is dan ook om 
de conferentie regelmatig, bijvoorbeeld tweejaarlijks, te organiseren. 
 

 
 
 
 

https://ons.ivn.nl/groepen/jongivn/887/profile
https://ons.ivn.nl/groepen/leden-activeren---leden-actief-maken/884/profile
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Postbus IVN Maasduinen 
TCV SBO = Talenten Campus Venlo Speciaal BasisOnderwijs voor leerlingen vanaf 10 jaar. 

Rijnbeekstraat 8 in Venlo  Talentencampus Venlo 

 

 

https://talentencampusvenlo.nl/
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“Rendiz ziet, benut en ontwikkelt potentieel. Van mensen en materialen. Daarmee creëren 

we een veilige omgeving waarbinnen mensen, momenten en gebouwen tot bloei komen en 

winnen aan waarde. Kortom, alles is gebaseerd op.. Waardevol geluk, daar draait het om 

bij Rendiz. En dat voor iedereen, ongeacht iemands situatie. Een stabiele basis, zinvol bezig 

zijn en leuke dingen doen; dat zijn de drie basispijlers voor geluk. En daar focust Rendiz 

zich op met vijf expertises. Alles wat we doen en bieden is geworteld binnen Rendiz en 

draagt bij aan het laten winnen van waarde van mensen, momenten gebouwen ofwel aan 

waardevol geluk.” 
 

Dag Sjeng, 
 
Bij deze een kleine update m.b.t. de nestkastjes. 
Vorige week hebben we ze allemaal opgehangen op het terrein van de Hagerhof.  
Ze hebben een mooie plek gekregen en nogmaals dank voor het regelen. We zijn jullie er 
zeer dankbaar voor. Na de Pasen zullen we hier via sociale media aandacht aan geven.  
 

 
 
 
 
Ik heb inmiddels Roger ook 
gesproken en ook het bedrijf  
Hout-Vast. 
Nogmaals bedankt voor deze 
schenking. 
 
 
 
Met waardevolle groet, 

Wilbert Rutten 

Trajectbegeleider/Systemisch coach  
 

www.rendiz.nl  

 

http://www.rendiz.nl/


10 

 

 

IVN Maasduinen ‘Natuur in de Stad’ is hoog 
op de toren van de  st. Martinusbasiliek 
geklommen om getuigen te zijn van het 
ringen van de jonge slechtvalken.  

 
 
Slechtvalken ringen in Venlo 
 
Na twee jaar van mislukte broedpogingen 
hebben de slechtvalken op de 
Martinustoren in Venlo dit jaar met succes 
vier jongen grootgebracht. 
 
Het eerste eitje werd gelegd op 19 maart. 
Spoedig was het legsel compleet, waarna 
de vier eitjes met veel zorg werden bebroed.  
Zo zagen de kuikens na ongeveer een 
maand een voor een het levenslicht.  
 

 
Via de webcam bij de nestbak heeft iedereen kunnen zien dat de jonkies niets te kort 
kwamen. Pa en ma slechtvalk sleepten de ene na de andere prooi de nestbak in. Duiven, 
spreeuwen, lijsters, merels, gierzwaluwen, spechten, huismussen, vinken, enz. Van al deze 
soorten en nog veel meer werden tijdens het ringen de resten verzameld voor onderzoek. 
Er was zelfs een nieuw Nederlands record: in en rond de nestbak werden maar liefst 22 
gaaienkoppen gevonden!  
 

Op 17 mei kwam Peter van Geneijgen van de 
slechtvalkenwerkgroep Nederland op bezoek om de 
jongen te ringen; ze waren toen ongeveer 20 dagen 
oud. 
 
Om 13 uur stonden we klaar om met Peter mee naar 
boven te gaan. Zoals altijd had Joop Janssen van 
Wijkoverleg Venlo-Binnenstad de sleutel van de kerk 
geregeld.  
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Van de Stadsomroep Venlo was Aron Kleeven 
aanwezig om een mooie reportage van het ringen te 
maken. Het filmpje was dezelfde avond al op de 
Stadsomroep te zien. 
 
 
 

Boven aangekomen werd ter hoogte van het carillon gewacht op Peter, die een etage 
hoger de jonge slechtvalken voor even uit de nestbak haalde.  
Nadat Peter de twee mannetjes en de twee vrouwtjes uitgebreid had onderzocht (metingen 
van vleugels, poten, tenen, DNA-onderzoek, enz.) werden ze voorzien van elk twee ringen 
ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek. Ook werd geconstateerd dat ze 
weldoorvoed waren. Na het ringen werden de broertjes en zusjes door Peter weer netjes 
naar hun onderkomen teruggebracht. 
 
Begin juni hebben de jonge slechtvalken de nestbak verlaten. 
 
Na twee mislukte jaren was 2022 gelukkig weer een groot succes voor de slechtvalken in 
de Martinustoren. 
 
Leugène Faasen 
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Programma in juli 

Monitoring Activiteiten diverse werkgroepen 

 

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

Werkgroep amfibieën en reptielen: monitoring rondom pannenkoekhuis 
Jagersrust op zaterdagochtend 23 juli vanaf 9.00 uur.  

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

Werkgroep vlinders:  
Monitoring dagvlinders; zondag 3 juli aan de Broekveldweg in Lomm, 17 en 
31 juli langs het Vreewater en 24 juli op de Stalberg. 
 
Excursie op zaterdag 2 juli ‘naar het heideblauwtje in NP de Maasduinen’ 
o.l.v. Henk Heijligers, medewerker Stichting Limburgs Landschap en op 
zondag 10 juli naar de st. Pietersberg in Maastricht.    
 
Monitoring nachtvlinders; vrijdagavond 8 juli aan de Hanikerweg, 15 juli in 
de Hamert, 22 juli bij vakantiepark Klein Vink in Arcen en 29 juli op de 
Dikkenberg in Wellerlooi.  
 
Nationale Nachtvlindernacht op vrijdagavond 1 juli bij het kantoor van de 
stichting Limburgs Landschap in Lomm. 
 
Voor meer info en aanmelden kun je terecht bij:  Henny.martens@hotmail.nl  

mailto:tonwetjens70@gmail.com
mailto:Henny.martens@hotmail.nl


13 

 

1 Juli  Nationale Nachtvlindernacht  
 

 
 
 
Iets na tienen gaat de zon pas onder, maar dat moet je er voor over hebben. 
Juli is dé nachtvlindermaand om verschillende soorten nachtvlinders te zien. 
 
 

Op initiatief van de Vlinderstichting en in samenwerking met 
Het Limburgs Landschap organiseert IVN Maasduinen  
een openbare nachtvlinderexcursie. 
 
Dit spannend en spectaculair evenement vindt plaats op vrijdagavond 1 juli 
bij het kantoor van Het Limburgs Landschap, Rijksstraatweg 1 in Lomm. 
We beginnen om 22.00 uur en iedereen is welkom. 
 
Aanmelden bij henny.martens@hotmail.nl 
 
 
Afhankelijk van de resultaten sluit tussen 1 en 2 uur de nachtvlinderval.  
 

 

 
 

mailto:henny.martens@hotmail.nl
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Seizoen fotowedstrijd 
Na zo’n twee jaar gaan we stoppen met de seizoen fotowedstrijd, omdat door steeds 
minder personen foto’s werden ingezonden en dat is erg jammer. De lentefotowedstrijd van 
dit jaar telde nog drie deelnemers. 
 

 
De winnaar is Gerard Roes met een prachtige foto van een echte lentebode: de grutto. 
 

 
Mart Vissers is tweede geworden met een mooie foto van een levendbarende hagedis.  
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De derde prijs is voor Ron Keijers die een lieftallige reegeit wist vast te leggen. 
 
Hierbij wil ik alle deelnemers hartelijk bedanken voor het inzenden van al die mooie foto’s, 
waarbij het voor de jury vaak moeilijk was om het mooiste plaatje te selecteren.  
 
Ook zonder de wedstrijd blijft het mogelijk om jullie foto’s naar mij 
henny.martens@hotmail.nl of de redactie ivn.maasduinen@live.nl te sturen, 
waarbij mooie afbeeldingen (liefst met een verhaaltje erbij) kans hebben op plaatsing in 
de IVN Maasduinen Nieuwsbrief.  
 
 
Henny Martens           

  

mailto:henny.martens@hotmail.nl
mailto:ivn.maasduinen@live.nl
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IVN zomerweek 
Stichting IVN Zomerweek organiseert elk jaar een natuurvakantie ergens op een mooi 
plekje in Nederland tijdens de zomer. Dit jaar gaan we naar Schouwen Duiveland, 
Zeeland: We ontdekken het vriendelijke Zeeuwse polderlandschap met dijken en 

moerassen vol vogels. Maar ook strand, bos en duinen met een bijzondere flora en fauna.  

 
 
 

Aanmelden | IVN 
 
 
 

 

Gluren bij de Buren | Het leukste huiskamerfestival van Nederland 
 
Zondag 3 juli speelt, zingt, danst, struint en gluurt de hele stad door de huiskamers en 

tuinen! Tijdens Gluren bij de Buren veranderen huiskamers en tuinen in tijdelijke podia met 

een intieme sfeer. Enthousiaste deelnemers stellen hun huiskamer of tuin open voor een 

act en voor publiek uit de buurt.  

 

 

 

https://www.ivn.nl/ivn-zomerweek/aanmelden
https://glurenbijdeburen.nl/nl
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Hubertinahof in Arcen  

 

Afgelopen vrijdag mocht ik alweer de 5e tuinlesdag verzorgen van de cursus ' de 

Natuurlijke en Eetbare tuin'. Die ging over het belang van mineralen in de bodem, voor 

planten en voor ons zelf. Dat klinkt misschien abstract maar het werd heel concreet. Met 

het brouwen van compostthee en het maken van een heerlijk verwenpakketje voor het 

weekend door de deelneemsters. In de tuin bloeit nu een prachtige Spoorbloem (Rode 

Valeriaan). Voor mij een signaal dat ik nu op het goede spoor zit met mijn werkzaamheden 

en het geven van de tuincursus om ook anderen hiermee te inspireren.  

Ben je nieuwsgierig naar onze tuin of de tuincursus: "Natuurlijke & Eetbare tuin"?    

Meer info: Cursus ‘De Natuurlijke & Eetbare Tuin' - Hubertinahof 

https://www.hubertinahof.nl/
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Open dag 2022 Stadstuinderij 16 juli  

We willen je graag laten zien hoe mooi het is op de Stadstuinderij. 

Zaterdag is de tuin open voor iedereen die belangstelling heeft! Je kunt een rondleiding 
krijgen over de tuin, we vertellen je hoe we werken en waarom we op deze manier werken. 

Op het plein voor de kantine zijn kraampjes waar bevriende initiatieven vertellen wat zij 
doen, de imker is er weer en dit jaar is er een beeldend kunstenaar. 

En natuurlijk hebben we lekkere hapjes gemaakt met groenten van de tuin. 
Wij zijn er klaar voor. Jullie zijn welkom! 

 

Kazernekwartier Blerick - Garnizoenweg 4, 5928 NA Venlo  

 

CONTACT 

Stadstuinderij Venlo 

NL78TRIO 0198 1456 75 

ovv Stichting het Beleg 

Tel: 06 23 00 77 87 

Email: info@stadstuinderij.nl 

KvK :62800361 

 

Natuurpad ‘Volg de Das’ 
Gratis af te halen: jonge treurwilgen  

 
 
Bong 18 in Velden  

op afspraak  

 

bij  Sraar Geelen  

tel: 06-22196724  

 
 
 

https://stadstuinderij.nl/open-dag-2021-stadstuinderij-17-juli-hier-is-het-programma/
mailto:info@stadstuinderij.nl
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Smokkelen en Smullen 

Webdesign 2022 
Smokkelpad | Jagersrust Velden 
 
Voor een wandeling met IVN gids  
aanmelden via ivn.maasduinen@live.nl 

 

IVN Online moestuincursus

 
Zelf groente, fruit en kruiden kweken is leuk, maar succesvol oogsten is best 
lastig. Want wanneer je moet zaaien, waar en hoe? Wanneer mogen jouw 
plantjes naar buiten? Hoe zorg je voor veel oogst?  

IVN helpt je met een online moestuincursus! 

Deze cursus is bedoeld voor volwassenen en kennis van moestuinieren is niet 
nodig, we starten stap voor stap vanaf de basis. De cursus is ook geschikt 
voor ouders en leerkrachten die met kinderen aan de slag willen. Je volgt 
deze e-learning op je eigen tempo via de IVN Natuuracademie. In deze korte 
cursus leer je hoe je eenvoudig een kleine moestuin opzet en met goed 
resultaat kunt oogsten. In je tuin of op je balkon. IVN neemt je stap voor stap 
mee de moestuin in!  

Moestuinieren | IVN 

https://www.jagersrustvelden.nl/smokkelpad/
https://www.ivn.nl/moestuin
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Natuur nieuws  Links  

Natuur - L1 

Nature Today | Kraamtijd van vleermuizen is aangebroken 

 

Welkom aan nieuwe IVN leden 

Mathilde van Liesthout uit Venlo 

https://l1.nl/natuur/
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?utm_source=newsletter&utm_medium=e-mail&utm_campaign=user-mailing&msg=29337

