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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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Bestuur: 
Diep geschokt zijn wij door het bericht van het 

overlijden van ons lid Lei Geelen. 

Toch nog vrij onverwacht overleden. 

 

Lei was een echt buitenmens in hart en nieren. 

Een trouw IVN lid die als het effe kon aanwezig was. 

Hij heeft altijd gepleit voor de dialoog, als er 

meningsverschillen ontstonden over een eventuele 

aantasting van de natuur.  

 

Hij was het zeer eens met de strategie van het IVN om een positieve houding aan te nemen 

voor natuurontwikkeling.  

‘We moeten er voor waken mensen van het IVN te vervreemden, door klachten te uiten 

zonder met een goed alternatief te komen’.  

 

“Jao Jonges, Zoe geit det met die alde . 

Maar ik heb ein good laeve gehad”.  
 

 
 

Lei is in zijn eigen natuurlijke omgeving begraven. 
 

Tekst en foto’s: Sraar Geelen  
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Programma in juni 

Monitoring Activiteiten diverse werkgroepen 

 

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

Werkgroep vogels: monitoring langs het Vreewater op zondagochtend 12 juni 
en 22 juni, zaterdagavond 11 juni   

Voor meer info en aanmelden kun je terecht bij: Theo Lommen 06-51786669 

 

Werkgroep vlinders:  
Monitoring dagvlinders; zondag 5 juni op de Stalberg en zondag 12 juni aan 
de Broekveldweg in Lomm.  
Excursie op zondag 19 juni naar Breiniger Berg en zondag 26 juni naar 
Grubbenvorst   
 
Monitoring nachtvlinders; vrijdagavond 3 juni aan de Putterweg, 
vrijdagavond 10 juni aan de Dorperheide en vrijdagavond 17 juni aan de 
Diepsteeg.  
Excursie op vrijdagavond 24 juni naar de werkschuur aan de Twistedenerweg 
 
Voor meer info en aanmelden kun je terecht bij:  Henny.martens@hotmail.nl  

 
 
 

mailto:Henny.martens@hotmail.nl
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Gespot in de zwaluwtil 
 
De zwaluwtil dat door de werkgroepen van IVN maasduinen aan de rotonde in Velden is 
geplaatst heeft zijn 1e bewoner gekregen; een vleermuis. 

 

 
In de zwaluwtil zit nu een geluidapparaatje om huiszwaluwen te lokken.  
Deze vogel staat op de rode lijst van bedreigde soorten.  
 
De huiszwaluw bouwt van klei en zand een komvormig nest tegen rotswanden. Maar 
huizen van baksteen en beton voldoen ook prima en de huiszwaluw is bij ons dan 
ook een echte cultuurvolger geworden. Huiszwaluwen eten enorme hoeveelheden 
muggen en andere vliegende insecten, die in volle vlucht worden gevangen. 
Huiszwaluwen zijn lange-afstandstrekkers die helemaal naar tropisch en zuidelijk 
Afrika vliegen om te overwinteren. 
 

Huiszwaluw | Vogelbescherming 
 
 
 
 

Nog meer ‘beleef de lente’ 
 
Onze slechtvalken in Venlo zorgen voor vier jongen en ze groeien goed! 
Slechtvalk Venlo - Slechtvalk Live Stream Nestkast - Sint-Martinusbasiliek te Venlo 

 
Onze ooievaars zijn druk doende met hun drie jongen! 
Ooievaarsnest - Kasteeltuinen Arcen 

  

https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/huiszwaluw
https://www.slechtvalkvenlo.nl/
https://www.kasteeltuinen.nl/nl/ontdek-kasteeltuinen-arcen/tuinen/ooievaarsnest/
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De IVN nestkasten in Venlo zijn beschikbaar voor 
mezen. Er is interesse! 
Live beelden nestkastjes | IVN 
 

 
 
De leerlingen van de st. Willibrordschool staan netjes in de rij om in het 
nestkastje te mogen kijken. Het nestkastje hangt achteraan in de boom op 
reikhoogte van een volwassen mens. Voor de kinderen is een trapje neergezet 
om tot grote hoogte te kunnen reiken.   

 
Mogelijk gemaakt door werkgroep Natuur in de stad  
Foto: Henny Martens 

 
Welkom aan nieuwe leden 

Boy de Haart uit Venlo  

https://www.ivn.nl/afdeling/maasduinen/live-beelden-nestkastjes
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Stadsnieuws van de Martinustoren 
De kuikens maken het goed en worden prima verzorgt door hun ouders.  
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Excursie Biesbosch 24 april 2022 

Na een voorspoedige heenreis vanuit Velden stapten we (Theo, Henny, 

Martijn, Gerard, Mart, Theo, Peter en Ruud) om kwart voor negen in een 

fluisterboot voor een tocht door de Biesbosch.  

Nadat we de energiecentrale van Made gepasseerd waren kwamen we in het Nationaal 

park. Op deze centrale is een slechtvalkkast geplaatst. 

Later zagen we de Slechtvalk over het gebied jagen. 

Ook de andere bij ons voorkomende valken, (Boom-, 

en Torenvalk) gaven acte de préséance, en waren 

goed van elkaar onderscheiden. 

 

De Biesbosch is een krekengebied ontstaan door de 

Elizabethvloed (1421), een enorme overstroming die 

verscheidene dorpen heeft verwoest. Wat overbleef 

waren geulen die onder invloed stonden van de 

getijden met een verschil van 2 meter tussen eb en 

vloed. Na de afsluiting van het Haringvliet en 

Volkerak bleven daar nog enkele decimeter getij van over. Hierdoor hebben vogels als de 

Kwak (een reigersoort) en de Grote Karekiet het gebied (grotendeels) verlaten. Op de 

oevers werden grienden (wilgen) aangelegd. Deze werden evenals de rietvelden op 

commerciële wijze geëxploiteerd, dus om de zoveel jaar afgesneden. Deze wilgen zijn nu 

uitgegroeid tot volwassen bomen sinds het gebied nationaal park is geworden. In de 

combinatie riet en wilgen zingen zangvogels zoals Rietgors, Blauwborst, Kleine Karekiet, 

Rietzanger, Tuinfluiter, Zwartkop en Grasmus. En opvallend veel Nachtegalen die bij ons, 

het Limburgs volkslied ten spijt, nog maar hier en daar voorkomen. Maar het talrijkst 

waren nog wel de Cetti's zangers, die profiteren van de klimaatopwarming en het vorstvrij 

blijven van de winters in de zuidwesthoek van Nederland.  

 

In het doorgeschoten hakhout komen spechten (zoals de Groene en Grote Bonte Specht) 

tot broeden, maar ook roofvogels als Buizerd en Sperwer. De klapper op de vuurpijl is wel 

de Visarend die sinds 2016 met enkele broedparen aanwezig is.  
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Het was spectaculair om te zien hoe deze roofvogels, net als torenvalken, bidden boven 

het water. Na een plons in het water schudden ze hun veren droog in de vlucht.  

Later op de dag wees een vogelaar ons een nestboom aan (toen hij hoorde dat we uit 

Limburg kwamen en dus niet elke dag het gebied plat zouden lopen). Door de telescoop 

kon je de arend mooi op het nest zien zitten in een oude boom.                                                                                               

De zeearend die ook in het gebied voorkomt liet verstek gaan.  

De Biesbosch is vooral bekend van het vele water: rivieren, kreken, ondiepe meertjes en 

diepe spaarbekkens (drinkwatervoorziening). De Biesbosch was dan ook het eerste gebied 

waar bevers met succes zijn uitgezet. Op enkele plaatsen kon je een glijbaan zien die de 

Bevers gebruiken om van de wal het water in te glijden.  

Op het water van de kreken zijn veel 

vogels te ontdekken zoals 

Knobbelzwanen en Grauwe Ganzen 

en andere soorten ganzen. We zagen 

ook af toe broedende ganzen zitten, 

evenals broedende Meerkoeten en de 

Futen. Verder zie je hier vogels als 

Aalscholver, Lepelaar en Blauwe 

Reiger, en eenden soorten, zoals de 

Wilde, Krak-, Kuif-, Slob-, en 

Bergeend. 
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Nadat stuurman Theo de boot weer had aangemeerd bij fort Lunet in Raamsdonkveer zijn 

we naar Werkendam gereden. Ten westen hiervan is een voormalig landbouwgebied 

omgevormd tot natuurgebied. Een interessant weidegebied met ondiepe plassen en 

meertjes. Dus weidevogels als Kievit, Tureluur, Gele Kwikstaart, Graspieper en 

Veldleeuwerik. Door de zon was het soms lastig om de vele steltlopers te onderscheiden, 

maar we houden het erop dat we Kluut, Witgatje, Bos-, Groenpoot-, Zwarte Ruiter en zelfs 

Kemphanen hebben gezien.                                                                                                                      

 

Zijn vogels als Veldleeuwerik en Grutto met 80 - 90% afgenomen, de Kemphaan met 

99,9%. Van de 1500 broedparen 50, 60 jaar geleden zijn er nu misschien nog 15 over.  

 

Aan het eind van de middag kwamen we bij een meertje. Behalve de altijd aanwezige 

meeuwen (Zilver-, Kok- en Kleine Mantelmeeuw) vlogen er ook Visdiefjes en een 

Dwergmeeuw.  

Van de eenden zijn de Pijlstaart en de Winter- en Zomertaling het vermelden waard. 

Heel bijzonder was wel de Siberische Taling waarvan niet duidelijk is of dat het om een uit 

gevangenschap ontsnapt exemplaar gaat. Echt wild is deze dwaalgast pas ongeveer 10x 

in Nederland waargenomen 

 

Met doorstaande oostenwind en roodverbrande gezichten keerden we weer huiswaarts na 

een mooie en welbestede dag vogels kijken. We houden het op 94 waargenomen 

vogelsoorten, waarbij gezegd moet werden dat het voor sommige vogels nog wat vroeg in 

het seizoen was op deze 24ste april.  

 

Tekst: Ruud Coenders. 

Foto’s Slechtvalk, Visarend, Visdief, Kluten en Bruine Kiekendief: Gerard Roes.  

Foto’s boot: Theo Lommen en Martijn Verheijen. 
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Lijst waargenomen vogels: 

 

Dodaars, Fuut, Aalscholver, Grote Zilverreiger, Blauwe Reiger, Lepelaar, Knobbelzwaan, 

Grauwe Gans, Canadese Gans, Hybride Grauwe Gans X Canadese Gans, Brandgans, 

Nijlgans, Bergeend, Krakeend, Siberische Taling, Wintertaling, Zomertaling, Wilde Eend, 

Pijlstaart, Slobeend, Kuifeend, Bruine Kiekendief, Sperwer, Buizerd, Visarend, Torenvalk, 

Boomvalk, Slechtvalk, Fazant, Meerkoet,  

Scholekster, Kluut, Kleine Plevier, Kievit, Kemphaan, Watersnip, Grutto, Wulp, Zwarte 

Ruiter, Tureluur, Groenpootruiter, Witgat, Bosruiter, Oeverloper, Zwartkopmeeuw, 

Dwergmeeuw, Kokmeeuw, Stormmeeuw, Kleine Mantelmeeuw, Geelpootmeeuw, 

Zilvermeeuw, Visdief, Stadsduif, Holenduif, Houtduif, Groene Specht, Grote Bonte Specht, 

Veldleeuwerik, Boerenzwaluw, Huiszwaluw, Graspieper, Gele Kwikstaart, Witte 

Kwikstaart, Winterkoning, Heggenmus, Roodborst, Nachtegaal, Blauwborst, Zwarte 

Roodstaart, Gekraagde Roodstaart, Merel, Zanglijster, Cetti’s Zanger, Rietzanger, Kleine 

Karekiet, Grasmus, Tuinfluiter, Zwartkop, Tjiftjaf, Fitis, Staartmees, Pimpelmes, Koolmees, 

Gaai, Ekster, Kauw, Zwarte Kraai, Spreeuw, Huismus, Vink, Groenling, Putter, Kneu en 

Rietgors  
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Drinkwater 
 
Het voorjaar is erg droog met koude nachten. Het is nu belangrijk om de 
dieren te voorzien van een drinkplaats. Dat tevens dienst doet als wasplaats.  
 

Tuiny Poel | IVN 
 

 
 
Haal de waternatuur je tuin in met Tuiny Poel, een inheemse poel op 

tuinformaat. Met dit inheemse plantenpakket, met daarin een breed assortiment 

aan zorgvuldig gekweekte waterplanten, leg je een poel met randbeplanting van 

twee m² aan. Bovendien ontvang je aanleginstructies om je poel stap-voor-stap 

binnen een dag aan te leggen in je tuin. Goed voor amfibieën, insecten, vogels én 

voor jou! 

Bestel jaarlijks tussen 15 april en 31 oktober jouw Tuiny Poel in de IVN Winkel.  

Er is een beperkt aantal Tuiny Poels beschikbaar, dus wacht niet te lang met 

bestellen. 

 
 
 

https://www.ivn.nl/tuiny-poel
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© Aangeboden door Weeronline   Dikkopjes in de knel door droogte 

Dikkopjes, de zwemmende larven van kikkers en padden, komen in de knel 
door de aanhoudende droogte. Sloten, beken en vennen vallen droog door 
gebrek aan regen, veel zon en hoge temperaturen. Dikkopjes hebben water 
nodig om uit te kunnen groeien tot volwassen kikkers en padden, aldus 
natuurorganisaties maandag op de site Nature Today. 

In de droge jaren 2018 en 2019 is de hele generatie larven van de beschermde 
kamsalamander niet tot wasdom gekomen, doordat hun poelen in juni 
helemaal drooggevallen waren. Levendbarende hagedissen en adders hebben 
eveneens een vochtige omgeving nodig. Hun voortplanting was in 2018 en 
2019 veel minder goed door de droogte. Het huidige neerslagtekort is 
vergelijkbaar met dat van het recordjaar 1976. 

De natuurorganisaties maken zich ook zorgen over boerenzwaluwen. Die 
bouwen nesten van modder, maar er is momenteel nauwelijks modder. De 
nesten worden dus minder stevig en kunnen naar beneden vallen. 

Veel waterschappen halen vanwege de droogte extra zoet water uit rivieren en 
meren om de waterstand in de sloten en kanalen op peil te houden. Maar dat 
geeft ook problemen, zeggen de natuurorganisaties. Rivierwater bevat vaak 
grote hoeveelheden stikstof, fosfor en sulfaat waardoor schoon beekwater 
vervuild raakt. Veel zonneschijn en weinig regen leiden bovendien tot 
algengroei in het water, waardoor de waterkwaliteit afneemt. Flora en fauna op 
en langs de oevers hebben daaronder te lijden. 

  

https://www.msn.com/nl-nl/weer/nieuws/dikkopjes-in-de-knel-door-droogte/ar-AAXkVmK?ocid=winp1taskbar&cvid=32767e4b6fa74c948b0e56d9fb880ae9&fullscreen=true#image=1
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Bestemmingsplannen 
 
 
Hoe staat het met de hoogwatergeul Lomm  

Natuurtoets  
 
Planviewer.nl 
t_NL.IMRO.0983.BP201310HWGEULLOMM-VA01.pdf (planviewer.nl) 
 
 
 
 

Hoe staat het met de Europese bossen 

Bosmonitoring 
 
Ec.europa.eu 
EU-bossen – nieuw EU-kader voor bosmonitoring en strategische plannen 
(europa.eu) 
 
 
 
 

https://www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.0983.BP201310HWGEULLOMM-VA01/t_NL.IMRO.0983.BP201310HWGEULLOMM-VA01.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13396-EU-bossen-nieuw-EU-kader-voor-bosmonitoring-en-strategische-plannen_nl
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13396-EU-bossen-nieuw-EU-kader-voor-bosmonitoring-en-strategische-plannen_nl
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Onderzoek wasbeerhond 
 
Hierbij een kort statusoverzicht van het lopende onderzoek naar aanwezigheid van 
wasberen en wasbeerhonden in de Zuidelijke Maasduinen. 
Naar aanleiding van een incident met een wasbeerhond is in 2021 al gestart met het 
onderzoek naar aanwezigheid van deze soorten middels plaatsen van een wildcamera op 
potentiële verblijfplekken van deze invasieve soorten. 
Begin van 2022 heeft IVN Maasduinen enkele wildcamera’s aangeschaft om het 
onderzoek wat te intensiveren. Met meerdere camera’s kunnen we bepaalde stukken wat 
beter in de gaten houden. De ervaring is namelijk dat niet elke wildwissel even intensief 
gebruikt wordt. Zodra er een aantal van deze wissels vlakbij elkaar zijn, kan het zomaar 
zijn dat op de ene plek het ene na het andere dier voorbij komt, terwijl 10 meter verder 
nauwelijks iets te zien is. 
 
Inmiddels hebben we een sessie gedaan op 1 locatie, waarbij we een 3-tal weken een 
aantal wissels gemonitord hebben. Het resultaat was zoals verwacht, bij een wissel was 
het een komen en gaan van met name reeën en een enkele das, terwijl bij de ander in 
dezelfde periode slechts 1 ree passeerde. 
Wasbeerhonden of wasberen zijn vooralsnog niet aangetroffen. Hier mogen we feitelijk 
blij mee zijn, daar dit invasieve soorten zijn welke hier niet thuis horen en schadelijk 
kunnen zijn voor de inheemse wildstand. Beide soorten zijn namelijk omnivoren en dus 
kunnen zij zich ook tegoed doen aan vee en wild.  
We zullen de camera’s een stukje verplaatsen en kijken of we hier wel wat vinden. 
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De wasbeer is bij de meeste mensen wel bekend. De exemplaren die in het wild worden 
waargenomen zijn of stammen af van ontsnapte dieren. Naar het schijnt zijn deze dieren 
meegekomen met in Duitsland gelegerde Amerikaanse militairen, die deze als huisdier 
hielden. De wasbeer is namelijk van oorsprong een Noord-Amerikaans dier. 
 
De wasbeerhond is wat minder bekend. Deze soort komt van oorsprong uit Azië en wordt 
met name gefokt voor zijn bont. Ook hier is het verhaal weer dat er enkele exemplaren 
ontsnapt en verwilderd zijn. Bij het hebben van weinig natuurlijke vijanden, ligt een 
ongecontroleerde toename van deze soorten dan ook voor de hand. 

 
Tekst: Ron Keijers 
 

Huishonden   
‘Ik heb vernomen dat er afgelopen weekend een incident is geweest met een loslopende 
hond en de kudde schapen op de Hamert. 
 
Resultaat: diverse schapen zijn het wildrooster ingelopen waarbij de nodige botbreuken 
zijn ontstaan. Meerdere schapen heeft men moeten afmaken en een aantal hebben nog een 
lang herstel voor de boeg. Dieptriest dat dit kan gebeuren’. 
 
De verantwoording voor het beheer van de dieren op het terrein ligt bij de eigenaar.  
Wij als IVN steunen st. Limburgs Landschap en andere stichtingen hierin en bieden onze 
ondersteuning aan. Ze hebben het al zo druk, dat ze aan handhaven niet toekomen.  
IVN gidsen zijn bevoegd om mensen met loslopende honden te waarschuwen voor dit 
gevaar. Dus alstublieft!  
 
Hierbij een oproep: “Bent u buiten ‘eigen terrein’, houdt uw hond aan de lijn”.  
Oproep: "Wees welkom maar wandel lokaal, blijf op de paden en houd de hond aan de 
lijn" - Het Limburgs Landschap (limburgs-landschap.nl) 

https://www.limburgs-landschap.nl/actueel/wees-welkom-maar-wandel-lokaal-blijf-op-de-paden-en-houd-de-hond-aan-de-lijn/
https://www.limburgs-landschap.nl/actueel/wees-welkom-maar-wandel-lokaal-blijf-op-de-paden-en-houd-de-hond-aan-de-lijn/
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IVN de grootste natuur academie van Nederland 
 
Natuuracademie | IVN 
 

Volg een cursus bij IVN. De grootste en meest diverse natuuracademie van Nederland. 

Interessant, leuk en je geniet erna nóg meer van buiten zijn. 

IVN is de grootste aanbieder van natuurcursussen in Nederland. Al sinds onze oprichting 
in 1960 leren we mensen over de natuur, en hoe ze hun kennis, kunde en enthousiasme 
weer over kunnen brengen op anderen. Zo hebben we onder andere al 16.000 
natuurgidsen opgeleid. 

Voor de meeste educatie hoef je geen lid te zijn van IVN. Leden krijgen vaak wel korting. 
We delen onze kennis over de natuur graag met iedereen. Daarom heb je meestal ook geen 
voorkennis nodig. Mocht iets wel voor gevorderden zijn, dan staat dat aangegeven. 

Wat is het aanbod? 

We hebben een divers aanbod met korte workshops tot een paar opleidingen. Via het menu 
kun je ons complete educatie aanbod bekijken. We ontwikkelen altijd door zodat we aan 
blijven sluiten op veranderingen in de natuur, de maatschappij en mogelijkheden in het 
aanbieden van educatie. Grofweg hebben we twee typen cursussen: 

• Over de natuur. Leer alles over vogels, planten, paddenstoelen, de sterren of 
natuurfotografie. En dit zijn maar een paar voorbeelden. We bieden ook 
gespecialiseerde trainingen voor onder andere  gemeentepersoneel. Daarin leggen 
we de koppeling tussen natuurkennis en toepassing in de praktijk. Bijvoorbeeld 
over bijvriendelijk beheer van parken en plantsoenen. 

• Leer hoe je anderen meeneemt naar buiten. Dan krijg je een basis mee aan 
natuurkennis, maar leer je vooral hoe je de natuur leuk en interessant kunt maken 
voor anderen. Bijvoorbeeld in de natuurgidsenopleiding of natuuroudercursus. We 
bieden ook gespecialiseerde trainingen voor professionals in de zorg, kinderopvang 
en het onderwijs. Bijvoorbeeld over natuur in verzorgingstehuizen of hoe je buiten 
les geeft. 

  

https://www.ivn.nl/natuuracademie
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Bestemming buitenlucht  

https://www.bestemmingbuitenlucht.nl/smokkelpad-velden-
wandelen-met-kids-in-noord-limburg/ 

Interesse om wekelijks te helpen met onderhoud van de natuurpaden?  
Meld je aan bij het IVN bestuur via email ivn.maasduinen@live.nl  
 
 

Op pad | IVN 
IVN Routes 

Ga zelf op pad met IVN Routes, speciaal ontwikkeld voor en door 
natuurliefhebbers. De routes zijn beschikbaar via de website, maar ook via de 
IVN Routes app. Met de app heb je altijd zo'n 300 wandelingen en fietsroutes 
én een digitale natuurgids op zak. Vind een wandeling bij jou in de buurt, of 
zoek op routes die speciaal geschikt zijn voor kinderen of ouderen. 

Interesse om te wandelen met IVN gids?  
Meld je aan bij het IVN bestuur via email ivn.maasduinen@live.nl  

 

Natuurspeelplaatsen in Limburg 

https://awkwardduckling.nl/2021/02/natuurspeelplaatsen-in-limburg/amp/ 

 
 

Het landschap - Het Limburgs Landschap (limburgs-landschap.nl) 
 
Bij Het Limburgs Landschap kunt u naar hartenlust wandelen tussen 
zonsopgang en zonsondergang op de daarvoor aangegeven wegen en paden. 
U kunt in onze terrein naar harte lust wandelen met een aangelijnde hond. 

  

https://www.bestemmingbuitenlucht.nl/smokkelpad-velden-wandelen-met-kids-in-noord-limburg/
https://www.bestemmingbuitenlucht.nl/smokkelpad-velden-wandelen-met-kids-in-noord-limburg/
mailto:ivn.maasduinen@live.nl
https://www.ivn.nl/provincies/limburg/op-pad
mailto:ivn.maasduinen@live.nl
https://awkwardduckling.nl/2021/02/natuurspeelplaatsen-in-limburg/amp/
https://www.limburgs-landschap.nl/het-landschap/
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Campagne Maak Grijs Groener  
van Deltaplan Biodiversiteitsherstel weer van start 

 

IVN Maasduinen is supporter van Deltaplan Biodiversiteit.  

Wageningen, 13 mei 2022 – Het gaat niet goed met de biodiversiteit, wereldwijd én in 

Nederland. Daarom gaat vandaag de publiekscampagne Maak Grijs Groener van 

Deltaplan Biodiversiteitsherstel voor de tweede keer van start. Met deze campagne wil de 

stichting het begrip biodiversiteit tot leven brengen en een breed publiek inspireren met 

burgerinitiatieven die laten zien hoe je samen met anderen kunt bijdragen aan 

biodiversiteitsherstel. En dat is hard nodig, want slechts een op de vier Nederlanders zegt 

te weten wat ze aan biodiversiteitsherstel kunnen doen.  

 

De nationale campagne werd voor het eerst gelanceerd in oktober 2020 en gaat vandaag 

opnieuw van start. Via onder andere social en online media, (outdoor) advertenties en het 

netwerk van meer dan 150 partners en supporters van het Deltaplan worden mensen 

aangespoord om samen aan de slag te gaan met biodiversiteit onder het motto ‘Maak 

Grijs Groener’. Dat kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door het samen aanleggen 

van geveltuinen, boomspiegels of bloemperken, het aanplanten van inheemse fruitbomen, 

of het vergroenen van bedrijventerreinen.  

Groen Groeit 

De tweede campagne van Maak Grijs Groener brengt een positieve boodschap: er gebeurt 

steeds meer om biodiversiteit te herstellen! Kortom: groen groeit! Dankzij alle mensen die 

de handen ineenslaan.  

Oproep aan heel Nederland 

Ook Louise Vet, voorzitter van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel en hoogleraar ecologie 

bij Wageningen UR, is blij met de groeiende aandacht voor het thema biodiversiteit. ‘’We 

zien dat er steeds meer aandacht komt voor het belang van biodiversiteit. En dat moet 

ook, want nu kunnen we het verlies van biodiversiteit samen nog ombuigen naar herstel. 

Maar de tijd tikt: hoe langer we wachten, hoe lastiger het wordt om het tij te keren. Met de 

campagne Maak Grijs Groener doen we een indringende oproep aan heel Nederland: ga 

aan de slag met biodiversiteit in jouw omgeving. Alleen als we het samen doen, kunnen 

we een verandering realiseren.’’ 

Het belang van biodiversiteit 

Biodiversiteit is essentieel voor het in stand houden van ecosystemen en daarmee een 

gezonde leefomgeving. Natuurorganisaties, boeren, kennisinstellingen, banken en 

bedrijven zijn zich daarvan bewust en hebben zich in 2018 verenigd in stichting Deltaplan 

Biodiversiteitsherstel.  

 

http://www.maakgrijsgroener.nl/
https://www.samenvoorbiodiversiteit.nl/over-ons/partners
https://www.samenvoorbiodiversiteit.nl/over-ons/supporters
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Samen voor biodiversiteit 

Iedereen kan bijdragen aan meer biodiversiteit. Samen met je buren, collega’s, gemeente, 

bedrijven of school kun je veel impact maken. Een paar voorbeelden: 

• Verbind het groen in jouw omgeving 
Is er wat groen in jouw omgeving te vinden, maar ligt dat ver uit elkaar? Help de 
biodiversiteit een handje en verbind het groen! Dat kan door met je buren 
bijvoorbeeld tussen plantsoentjes of perkjes bloemen te zaaien, een heg of boom te 
planten, of een vijver aan te leggen. Via dit ‘groene lint’ vergroot je het leefgebied 

voor allerlei planten en dieren.  

• Vergroen het bedrijventerrein 
In Nederland zijn bijna 4.000 bedrijventerreinen te vinden, die samen een gebied 
van 1.100 vierkante kilometer beslaan (meer dan 154.000 voetbalvelden). Zo’n 
99% hiervan is grijs en versteend. Dat zorgt voor hitte, wateroverlast en droogte. 
Door het grijs op bedrijventerreinen om te toveren naar groen, zorg je voor meer 
biodiversiteit, meer werkplezier én een gezondere werkomgeving. Dus verzamel 
een groepje collega’s en buren en ga samen aan de slag. 

• Minder en anders maaien 
Denk je dat het bij jou in de buurt groener kan? Of is er een kaal grasveldje dat wel 
wat biodiversiteit kan gebruiken? Neem dan contact op met jouw gemeente en 
vraag wat de mogelijkheden zijn. Minder maaien, bloemen zaaien en anders 
beheren kunnen wonderen doen voor de biodiversiteit én voor het uitzicht.  

Ga voor meer tips naar www.maakgrijsgroener.nl. En deel jouw groene acties via 

#maakgrijsgroener en #groengroeit. 

 

 

20220520 IVN Bio Océ Weerd - YouTube 
 

http://www.maakgrijsgroener.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=QdfvnFhsb88

