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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  

 

• 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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Programma in mei  

Monitoring Activiteiten diverse werkgroepen 

 

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

Werkgroep vogels: monitoring langs het Vreewater op zondagochtend 1 mei , 
zaterdagavond 14 mei en zondagochtend 15 mei, zondagochtend 29 mei.  

Zaterdag 7 mei: vogelexcursie naar de polder Arkemheen 

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

Werkgroep reptielen en amfibieën: monitoring roepende boomkikkers op het 
terrein Pannenkoekhuis Jagersrust op woensdagavond 4 mei en 25 mei vanaf 
20.00 uur.  

Voor meer info en aanmelden kun je terecht bij: Ton Wetjens 077-4722870 

 
 

Werkgroep vlinders: monitoring dagvlinders op de Stalberg op zondag 8 mei 
29 mei, langs het Vreewater op zondag 1 mei en 22 mei en in het ingezaaide  
OCe-Weerd op zondag 15 mei.  
 
Monitoring nachtvlinders langs het Zwart water op vrijdagavond 6 mei, aan 
de Hamert op vrijdagavond 13 mei, achter de Werkschuur op vrijdagavond 20 
mei en op de Dikkenberg op vrijdagavond 29 mei. 
 
Voor meer info en aanmelden kun je terecht bij:  Henny.martens@hotmail.nl  

mailto:Henny.martens@hotmail.nl


4 

 

Vogelexcursie de Hamert. 

Zondagmorgen 27 maart om 08.30 uur, startten 7 deelnemers aan de redelijk mistige 

(vogel-) excursie.  

Omdat het zicht beperkt was, werd besloten om de wandeling langs het Gelderns 

Nierskanaal te beginnen. Hier lieten zich alle drie de Bonte Spechten zich goed horen en 

zien. Via een stukje Twistedenerweg ging de wandeling verder richting de open 

heideterreinen bij het Monument der Gevallenen en de Vorstengrafheuvel. De mist werd 

dikker maar kenmerkende soorten als Boomleeuwerik, Geelgors en Rietgors werden toch 

opgemerkt. Een paartje Roodborsttapuit liet zich ook bewonderen en de steeds zeldzamer 

wordende Veldleeuwerik liet zich horen. Langs het pad naar het Monument werd een 

juveniele Rugstreeppad gevonden 

Het zicht op het Pikmeeuwenwater was slecht zodat de Grauwe Ganzen, de 

Wintertalingen en de Dodaars alleen maar gehoord werden. Bij het hutje aan de westkant 

van het Pikmeeuwenwater liet een Blauwborst zich horen, en er kwam nog een Casarca 

overvliegen. Vanaf hier waren de Grauwe Ganzen en de Wintertalingen toch nog redelijk 

te zien. Verder richting het Westmeerven leek het erop of de zon aan kracht won, maar het 

was niet genoeg om de mist te doen optrekken en de hoop op het waarnemen van 

roofvogels werd langzaam minder. Wel werden er Graspiepers gespot en een 

Boomleeuwerik liet zich bewonderen. 

In een Berk aan de oostkant van het Westmeerven zat een Klapekster. Die liet zich, vooral 

daar de telescoop, mooi bewonderen tijdens het vangen van zijn voedsel. 

Foto: Henny Martens 

Vanuit de observatie hut zagen we wel tien Dodaarzen op het Westmeerven. Verder o.a. 

Grote Zilverreiger, Krakeend, Wilde Eend, Kuifeend en Meerkoet. Ruud Coenders zag een 

vrouwtje Blauwe Kiekendief in de begroeiing aan de achterkant van het ven duiken 
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en er zat een Buizerd op de uitkijk. Ook waren hier de roepende Gewone Padden te horen. 

Ook liet zich hier de eerste Fitis van dit jaar horen. 

Zeer langzaam won de zon toch een beetje aan kracht, zodat ons zichtveld ruimer werd. 

We liepen verder richting de Twistedenerweg. Een voorbijvliegende Havik liet zich ook nog 

even horen en op de heide was een Torenvalk bezig met het vergaren van zijn maal.  

Vanuit het platform aan de zuidkant van het Nieuwe Heerenven werd geprobeerd de 

Zomertalingen te spotten die daar de voorgaande dagen gemeld waren. Maar helaas het 

mocht niet zo zijn. Wel liet een Grote Zilverreiger zich van dichtbij bewonderen. Verder 

waren er verschillende Blauwe Reigers en Bergeenden te zien.   

 

Foto: Theo Lommen 

Via de Tistedenerweg ging de wandeling weer terug naar de auto’s op de parkeerplaats. 

Op het wandelpad lands het Gelderns Nierskanaal kwamen we enkele mountainbikers 

tegen. Die werden door onze Vrijwillige boswachter bij st. Limburgs Landschap, Henny 

Martens, er vriendelijk op gewezen dat ze de opschriften op de borden bij de ingang van 

het natuurgebied beter moesten lezen. Dus niet fietsen op het wandelpad. Een wandelend 

stel met een loslopend kind én loslopende hond onder langs het Gelderns Nierskanaal, 

ondergingen hetzelfde lot. Na de vriendelijke  opmerking van Henny dat ze twee 

overtredingen á 95 euro maakten kozen ook zij eieren voor hun geld. Hond aan de lijn, 

wandelaars op het pad…. 

 

Al met al werden er tijdens deze wandeling, ondanks de kleine wereld toch nog 6o soorten 

vogels waargenomen door de 7 deelnemers.               Tekst: Theo Lommen 
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Waargenomen soorten vogels: Dodaars, Aalscholver, Grote Zilverreiger, Blauwe Reiger, 

Grauwe Gans, Canadese Gans, Nijlgans, Cacarca, Bergeend, Krakeend, Wintertaling, Wilde 

Eend, Kuifeend, Blauwe Kiekendief, Havik, Buizerd, Torenvalk, Fazant, Meerkoet, Holenduif, 

Houtduif, Groene Specht, Zwarte Specht, Grote Bonte Specht, Middelste Bonte Specht, 

Kleine Bonte Specht, Boomleeuwerik, Veldleeuwerik, Graspieper, Witte Kwikstaart, 

Winterkoning, Heggenmus, Roodborst, Blauwborst, Roodborsttapuit, Merel, Kramsvogel, 

Zanglijster, Grote Lijster, Tjiftjaf, Fitis, Staartmees, Glanskop, Matkop, Kuifmees, 

Pimpelmees, Koolmees, Boomklever, Boomkruiper, Klapekster, Gaai, Kauw, Zwarte Kraai, 

Spreeuw, Vink, Putter, Kneu, Appelvink, Geelgors en Rietgors. 

 

 

 

 

 

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. 

 
 

6 en 7 mei kun je weer meedoen met de nationale 
vleermuistelling in je tuin;  
 
 

Jaarrond Tuintelling | Algemene content 
 
 
 

 

 
Foto: gewone dwergvleermuis door Erik Korsten  

https://www.tuintelling.nl/evenementen/vleermuistuintelling-2022
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Kidsparty 2022 
Op 9 en 10 april heeft in de Kasteeltuinen te Arcen          

de 9e kidsparty plaats gevonden. 

Met als doel om kinderen actief buiten te laten spelen 

en natuur op een speelse manier te laten beleven, 

waren er ruim 1700 kinderen vanuit JongNL Limburg, 

Scouting Limburg en IVN Limburg aanwezig tijdens dit 

weekend. De voorbereiding(en) en uitvoering werd 

gedaan door de IVN Kidsparty Crew – een 

samengestelde groep van IVN’ers uit heel Limburg.  

De IVN activiteiten zijn onderdeel van het totale 

aanbod aan activiteiten dat samen met de 

Kasteeltuinen Arcen, Jong Nederland Limburg en 

Scouting Limburg is vorm gegeven voor kinderen tussen 5 en 12 jaar die lid zijn van een 

jeugdwerkgroep in Limburg (of nabij de provinciegrens gelegen groepen). 

Met dank aan IVN Limburg ;  
Sylvia Spierts-Brouwer, Robbert Hesen en Dana Wolters 
 

IVN Maasduinen;  

Annet Weijkamp, Henny Martens, Hans Billekens, Ton Wetjens,    

                Gerard van Dooren, Wiel Ceron, Olga Hoogers, Mieke Rijvers en Louis Roodbeen 
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Cora en Paul Oostendorp van IVN de Maasdorpen ; Jan Mulder van IVN de Steilrand  

José van Kleef, Heidy Bloi, Landoald en Camiel Spierts van IVN Ubach over Worms  

Elly Hawinkels en Suzanne Verbeek van IVN Roermond e.o.  

 

IVN Ubach over Worms met het kringlopen – ganzenbord spel 

 

Leslokaal van IVN Maasduinen met ‘waterdiertjes’  
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Natuur in de Stad  
 
Woensdag 13 april op het Synagogeplein enkele nieuwe planten geplaatst en wilde 
bloemenzaad gezaaid. Ook het insectenhotel verplaatst naar een plaats in de zon.  
We kregen nog bezoek van een jongedame, die vroeg wat we aan het doen waren.  
Ze bleek een studente uit Essen te zijn. Ze kwam vrijwillig helpen. Na afloop nog even 
samen op het terras bij ‘Hertelik Hepke’ een warme kop koffie.  

 
 
Foto’s: Henny Martens 
 

 

 

 

https://www.ivn.nl/bloementuin/tips-voor-balkon 
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Scholengemeenschap ‘Talentencampus’  
De school voor passend onderwijs, Rijnbeekstraat 8  Venlo 
 
Donderdag 14 april vanmorgen met de kinderen van Scholengemeenschap 
‘Talentencampus’ in Venlo waterdiertjes gevangen in het Burgemeester Bergerpark. Net 
als wij hebben de kinderen zich uitstekend geamuseerd. Zonder uitzondering allemaal 
even enthousiast.  
Van alles hebben ze gevangen: driedoornige en tiendoornige stekelbaarzen, waterkevers, 
zoetwatergarnalen, rivierkreeften, kikkers, enz.  
 

 
 
Dinsdag 19 april een volgende serie klassen ontvangen voor de buitenlesdag. 
Vandaag donderdag 21 april de laatste dag. De kinderen hebben veel geleerd over het 
leven onder water en vonden het allemaal zonder uitzondering heel spannend en leuk. 

 
Bedankt Wiel, Jos, Gerard, Francien, Mariëlle, Marga, Harrie.               Foto’s: Henny Martens 
 
IVN werkgroep Jeugd en Jongeren  
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NRC  
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Home (deni-speeltoestellen.nl) 
 

Inspectie verslag 2022   
Educatief leer-speelparcours Smokkelpad  
st. Veldense Volkscultuur (beheer) i.s.m. IVN maasduinen (onderhoud)  
 
De inspectie ronde heeft plaatsgevonden op 11 april 2022, waarbij gekeken is volgens de 
richtlijnen van het WAS ‘Warenwetbesluit Attractie en Speeltoestellen’ NEN-normen 1176 
– 1177. Alle onderdelen van het parcours met een lengte van ca. 2.5 km zijn bekeken.  
Het Smokkelaarspad Scharrelkids is een educatief speel / leer parcours. Aan de hand van 
een speurtocht kunnen kinderen opdrachten uitvoeren en leren over de geheimen van de 
natuur en de geschiedenis van het Nederlands / Duits grensgebied, smokkelaarspad.  
Een klussenteam is aanwezig tijdens de inspectie en zij zullen bevindingen zover als 
mogelijk meteen ter plekken oplossen / verhelpen.  
Bosgebied achter restaurant Jagersrust. Informatiebord met de spelregels. 
Het pad is verlegd, via openbare weg i.p.v. terras restaurant. in Nederlands en Duits. 
 

 

Het parcours wordt ieder jaar mooier en interessanter. 

 

Groetjes en fijn weekend, 
May Theelen-Roeffen 
 

https://www.deni-speeltoestellen.nl/index.html
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IVN vergadering in Schandelo  
 

 
Er komen steeds meer kleine mensjes, dwergen en kabouters bij met interesse in natuur. 

OP zondag 22 mei is het weer Wandele naor Schandele.  Wandele naor Schandele 
IVN maasduinen is gouden sponsor van ‘STOP kanker’.  

  

 

https://wandelenaorschandele.nl/

