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   broeihoop voor de ringslang
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Ringslang – Natrix natrix 
De Ringslang de onschuld zelf 

 

De ringslang is de grootste slang van Nederland en 
kan wel meer dan een meter lang worden. Het 
lichaam is olijfgroen, bruin of grijs en bedekt met 
vlekjes die aan de zijkant vaak een strepenpatroon 
vormen. Vlak achter de kop bevindt zich een ring die 
vaalgeel tot oranje is gekleurd waaraan de slang zijn 
naam ontleent. De pupil is rond. Bij de adder is de 
pupil verticaal vergelijkbaar met een kat. 

 

Voorkomen en verspreiding. 
De ringslang komt in heel Europa voor. In Nederland in alle provincies boven de grote 
rivieren en in het zuidpuntje van Limburg. 
In Drenthe leven de ringslangen vooral in natuurgebieden met vennetjes met heide of 
ruige vegetatie, maar ook volkstuinen bij water of grote tuinen met vijvers erin. 

Het voedsel van ringslangen bestaat voor het grootste deel uit het eten van kikkers of 
padden, maar als die in het gebied niet veel voorkomen eten ze ook muizen, kleine 
watersalamanders, jonge vogels en vissen. De ringslang heeft aan 8 padden per jaar 
genoeg te eten gehad. 
De prooien worden levend naar binnen gewerkt en kunnen bijna niet meer ontsnappen 
door de kleine naar achterstaande tandjes. Als men een slang zou beetpakken en hij zou 
bijten dan nemen wij dat waar als grof schuurpapier wat stroef is en geen schade 
aanricht. Hij kan ook een stof uitscheiden die niet lekker ruikt. 

In de winter kun je nooit een ringslang waarnemen want dan zijn ze in winterrust op een 
droge vorstvrije plek zoals een oud hol van een mol of muizen. Grote stapels stenen of 
hout zijn ook prima plekken om te overwinteren. In het voorjaar als de temperatuur boven 
de 15 graden is worden de slangen actief en gaan op zoek naar een plekje in de zon om op 
te warmen zodat ze kunnen jagen op prooidieren. 

Ringslangen zijn niet gemakkelijk waar te nemen; ze zijn alert en bij onraad verdwijnen ze 
snel in de vegetatie. Om ze wel te zien te krijgen moet het een mooie zonnige dag zijn in het 
voorjaar, het liefst april, bij een temperatuur van 18 tot 22 graden. Bij het zoeken moet je 
rustig lopen en goed voor je kijken langs de randen van de vegetatie waar de zon op 
schijnt en waar geen wind op waait. 
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De paring vindt in de maanden april – mei plaats en na paring zoekt het vrouwtje vooral 
de warmte op van een broeihoop waar ze de eieren kan afzetten omstreeks eind juni, juli. 

De eieren worden door de warmte in de broeihoop uitgebroed. Een vrouwtje legt ongeveer 
20 tot 40 eieren. Deze zijn 2,5 tot 3,5 cm lang en hebben geen harde schaal maar een 
elastische schaal. 

Een broeihoop is een hoop van ongeveer 3 meter bij 3 meter en 150 cm hoog. Het materiaal 
moet organisch zijn en het liefst uit het gebied komen, zoals gras, blad, takken en dikke 
takken. Door het verteren van het organisch materiaal ontstaat er broei en zo worden de 
eieren uitgebroed. 

Door de broeihopen in het najaar of voorjaar weer om te zetten kan men onderzoeken of er 
ook eischalen aanwezig zijn van het seizoen ervoor en zo kan je zien of nog ringslangen 
actief zijn. Door het tellen van de eischalen weet je of de populatie groeit of niet. 

Een jonge ringslang die net uit het ei gekropen is heeft een lengte van 15 tot 20 centimeter, 
als deze ligt te zonnen lijkt het wel een zwarte naaktslak. 

Vrouwtjes ringslang zijn het grootst tot 125 cm en vrij dik, de mannetjes zijn nooit zo lang 
en niet zo dik. Ringslangen gaan veel op pad en kunnen grote afstanden afleggen; ze zijn 
zeer mobiel en liggen niet vaak op dezelfde plaats te zonnen. 

Ze kunnen ook zeer goed zwemmen; zowel boven als onder water. Onder water kunnen ze 
niet goed zien en jagen. 

 

Al met al een mooie slang uit onze streek die absoluut ongevaarlijk is en alleen in rustige 
natuurlijke omgevingen voorkomt. Kom je er toch een in je vijver of laars tegen, breng de 
slang naar de vijver of naar het bos in de buurt. 

Tekst en foto’s: Johan Scheeres 
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Verslag Broedvogelinventarisatie Vreewater 2022. 
In 2022 heeft de vogelwerkgroep van IVN Maasduinen het Vreewater geïnventariseerd 

naar de daar aanwezige broedvogels. 

Het gebied staat bij SOVON bekend als Jagersrust 5166 en 

is 53.4 ha groot. De grenzen van dit gebied zijn de 

Scheidsgraaf (grens met Duitsland), de Straelseweg, de 

Luldzandweg, de Vreewaterveldweg en de Venheiveldweg. 

Zie kaart. 

Dit gebied hebben we geïnventariseerd 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. Dit zijn vooral de algemeen 

voorkomende vogelsoorten.  

De 11 excursies, die we voor deze inventarisatie hebben georganiseerd, vonden plaats 

tussen begin maart en eind juni. De waarnemingen gedaan tijdens de excursies zijn 

ingevoerd op de website van SOVON met als resultaat de Soortenlijst BMP-B 2022 

Vreewater/Jagersrust 5166 en de Territoriumkaarten (ad 1). 29 BMP-B soorten hebben in 

2022 in het Vreewater een of meerdere territoria.                 

 

Tijdens de excursies hebben we natuurlijk 

ook andere vogelsoorten waargenomen 

dan de BMP-B soorten. Deze meer 

algemeen voorkomende soorten, zijn, 

samen met de BMP-B soorten en 

waarnemingen vermeldt op 

Waarneming.nl, verwerkt in de Jaarlijst 

Broedvogels 2022 Vreewater/Jagersrust 

5166 (ad 1). Per soort wordt aangegeven 

of ze in het gebied broeden, of alleen maar 

foerageren of als doortrekker zijn 

waargenomen. Er werden tussen begin 

maart en eind juni 87 vogelsoorten 

waargenomen. 57 soorten zijn broedvogel 

in het gebied. 30 soorten zijn foeragerend 

of als doortrekker waargenomen. Verder kunnen 47 soorten als standvogel worden 

beschouwd. Leuke waarnemingen tijdens de excursies in het gebied, zijn de waarnemingen 

van de Zwarte Wouw, Kraanvogels en de Waterpieper. 
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Vergelijken we nu de gegevens van 2022 met eerdere inventarisaties van het gebied van 

2011 t/m 2013, dan zien we dat er in 2022 57 soorten als broedvogel werden 

waargenomen, waarvan er 29 BMP-B soort zijn. In 2011 waren dat respectievelijk 60 

soorten broedvogel en 26 soorten BMP-B. In 2012 en 2013 waren dat respectievelijk 65/29 

en 61/26 soorten. Het aantal soorten broedvogels is dus redelijk stabiel gebleven.   

Zie onderstaande tabel. 

 

Zoals reeds vorig jaar, in het Broedvogelverslag Witte Berg 2021 aangegeven, willen we 

als Vogelwerkgroep onze drie BMP-telgebieden op toerbeurt gaan inventariseren. Voor 

2023 staat het noordelijke gedeelte van de Ravenvennen op het programma. 

 

Foto’s: Havik, Kleine Bonte Specht en Kneu van Gerard Roes 
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Wij spreken onze dank uit aan Het Limburgs Landschap voor het verlenen van 

toestemming om hun terreinen en hopen dat de gegevens in dit verslag kunnen bijdragen 

aan het beheer van het gebied. 

 

Namens de Vogelwerkgroep van IVN Maasduinen, 

Theo Lommen, Burgemeester van Deelensingel 102, 5941BD Velden. 

Ad 1: de Soortenlijst BMP-B 2022 Vreewater/Jagersrust 5166, de Territoriumkaarten en de 

Jaarlijst Broedvogels 2022 Vreewater/Jagersrust 5166 zijn eventueel bij mij op te vragen. 

 

 

Deelnemers aan de excursies: 

Theo Cleef, Ruud Coenders, Leugene Faasen, Jos Geurts, Peter Geurts, Nelleke Hylkema, 

Ron Keijers, Theo Lommen, Lei Martens, Gerard Roes, Martijn Verheijen, Mart Vissers, Ton 

Wetjens, Jac van Wylick 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 

 

Verslag werkgroep Amfibieën  
en reptielen 2022 IVN  zuidelijke Maasduinen  
 

 

Voor het eerst werden er roepende kikkers in twee poelen aan de 

Duitse zijde waargenomen.  

Ook bij de acht jaar geleden aangelegde poel in het Schandelose  Broek waren voor het 

eerst roepers te horen (op ex-perceel Wetjens)  

In het najaar zagen we dat veel kikkers aan de wandel waren. Op onverwachte plaatsen 

(zelfs in woonwijken van Velden) werden roepende boomkikkers gehoord. Mogelijk op 

zoek naar water! 

In het Hanik in Lomm worden al sinds jaren roepers gehoord maar nu werd daar voor het 

eerst juveniele waargenomen.  

Bij de oude visvijver de Luld zijn volop roepende kikkers waargenomen als ook 

rugstreeppadden. Waarschijnlijk door het zeer beperkte braamstruweel werd hier slechts 

één juveniele waargenomen. Mogelijk trekken de dieren direct door.  

 

De migratie zet door. Aan de overzijde van het Zwart Water, bij het domein van de 

knoflookpadden, werden ook nu veel roepende boomkikkers gehoord. Overal waar water 

stond waren ze te horen. In het Straelens Broek zaten aan de noordzijde van de 

Lingsforterweg wederom enkele roepers, maar hier werd geen voortplanting 

waargenomen. In dit gebied ontbreekt een voortplantingspoel dat geschikt is voor de 

boomkikker.  

De eerste twee waarnemingen van boomkikkers uit het moerasgebied van Dammerbruch 

zijn nu ook bij ons bekend. Maar ook daar is geen geschikte voortplantingspoel. 

De gebieden Dubbroek in Maasbree en Kaldenbroek bij Lottum /Grubbenvorst zijn 

tweemaal bezocht. Hoewel beide gebieden geschikte biotopen zijn werden geen 

boomkikkers gezien of gehoord.  
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De boomkikkerpopulatie bij het brongebied van de Aalsbeek doet het uitstekend. Ook de 

knoflooppad blijkt hier goed te gedijen.  

 

Aandachtspunten: 

Een van de belangrijkste zaken bij de introductie van de boomkikkers in de zuidelijke 

Maasduinen is dat een tiental jaren geleden het biotoop geschikter is gemaakt. Bij de 

overgangen van bos naar weiland ontbrak op veel plaatsen een strook met vegetatie. 

Toentertijd zijn veel overgangen aangelegd.    

 

Anno 2022 zijn de verbindingsstroken op veel plaatsen helemaal dicht gegroeid met 

bomen, waardoor de zoomvegetatie is verdwenen.  

Dat is niet goed voor zowel de boomkikkers als veel andere diersoorten, zoals vogels. 

Aanbevolen wordt om het biotoop zo snel mogelijk te herstellen.  

 

 

 

Vrijwilligers in dit onderzoek zijn; Annet Weijkamp, Jos Geurts, Wiel Ceron, Gerard van 

Dooren, Leugène Faasen, Henny Martens, Henk Hiddema, Gerard Roes, John Boogaarts en 

Ton Wetjens. De werkroep groeit.  

Vanaf 2023 gaan ook de dames mee Evie Schreurs en Karin van de Braak meewerken aan 

het onderzoek naar de knoflookpadden in het Zwart Water.  
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Jaarvergadering IVN Maasduinen  
Vrijdagavond 24 maart vanaf 19.30 uur 
Agenda komt per email naar de leden.  

 

Camping de Weerd  

Weerdweg 22 

5941AT in Velden   
 

Nieuwe kandidaat voor IVN bestuur    
Marc Vergeldt 
 

Beste allemaal, 

Ik heb van Annet de vraag gekregen om 

iets over mijzelf te vertellen, als aspirant 

bestuurslid van IVN maasduinen.  Wel nu, 

wie is Marc Vergeldt?   

Ik ben een lid dat al sinds zijn 12e jaar lid is 

van de natuurvereniging(en) in Velden.  

Aangezien ik nu 56 jaar oud ben, is dat al 44 jaar lang. 

Begonnen bij Strix Aluco als lid, was het altijd gezellig bij Gerrit Lommen in de kippenstal, 

ons eerste clubhuis.  Het beheerswerk was toen allemaal wat primitiever dan 

tegenwoordig, maar als jonge gast met een bijl mogen hakken was toch wel stoer. Henk 

Wennekers, ook toen al de leiding van deze activiteit, moest regelmatig ingrijpen om al te 

zware letsels te voorkomen.  

Rond die tijd was ik ook volgens mij samen met Albert Raaijmakers jeugdlid van het 

jeugdnatuurwerk bestuur.  Dat was voor de kinderen van de lagere school, die dan daarna 

lid konden worden van Strix Aluco.  Wij waren toen de jeugdleden die mochten zeggen of 

iets leuk was voor de jeugd of niet. 

Vergaderingen waren toen nog in de Blokhut, het café in het dorp. 

Samen met mijn maatje Albert Raaijmakers gingen we op zaterdag geregeld het bos in 

met een trapladder op de nek om nestkasten te controleren. We waren immers een 

natuurstudieclub.  Verslagen bestonden uit, niets, niets, niets, 10 koolmezen etc.   

De trips naar Zeeland, Ooijpolder of Zuid-Limburg werden vaak door mij bijgewoond en 

dat was gewoon leuk en gezellig. 

Toen mijn studententijd in Den Bosch begon is de vereniging wat op de achtergrond 

geraakt, zoals meestal in het leven.  De natuur is toch wel altijd op de voorgrond gebleven 

en ik heb mijn huidige echtgenoot Eugenie altijd gezegd, ik word later boswachter en ga 

wonen in een hutje op de hei. 
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Welnu; ik ben adviseur in tomaten, sla en andere kasteelten en ik woon in een hut nabij de 

Hoog en Laag Heideweg in Lottum. Op die locatie hebben we een mooie natuurtuin die 

toch wel enig weekenddagje van me kaapt. 

Op een gegeven moment is Strix Aluco overgegaan in IVN maasduinen.  De 

natuurstudievereniging was eerder al met de milieuwerkgroep samengegaan en het werd 

meer iets van een protestbeweging.  Ook toen heb ik nog wat in het bestuur gedaan, echter 

door de studie en daarna het werk vertrok ik uit Velden naar Gerwen en later Geldrop. Ik 

moet de precieze datum schuldig blijven, maar ik werd volgens mij in 2011 

penningmeester bij IVN Maasduinen, nadat ik daarvoor gevraagd werd.  

Ik heb toen en nu nog steeds gezegd, dat mijn voorwaarde om in het bestuur te gaan is dat 

de leden genieten van de natuur en daar met name samen met elkaar op uit gaan en dat te 

stimuleren.  Het moet geen club worden van alleen maar studie en verslagen maken.  

Alhoewel ik weet dat de IVN staat voor natuureducatie, wil ik niet de leden opleggen daar 

mee druk te zijn en dan geen tijd meer te hebben om zelf van de natuur te genieten.  De 

reden dat ik wel in het bestuur wil gaan is simpel: op de eerste plaats moet iemand het 

doen en op de tweede plaats is het ook om mezelf ertoe aan te zetten andere dingen te 

doen, dan enkel met werk en privé bezig te zijn. 

Nochtans geniet ik iedere dag weer van mijn werk als adviseur. Het is een dankbaar 

beroep waarbij je klanten vooruithelpt en problemen oplost.  Het blijft vernieuwend en 

uitdagend. 

Ik kreeg van Annet vragen om te beantwoorden, zoals mijn successen tijdens mijn 

penningmeester periode en welke doelen ik heb als bestuurslid. Welnu ik ben niet zo van 

de zelfbeschouwingen.  Ik denk in al die jaren van penningmeester zijn: 

 ‘De contributie is hetzelfde gebleven en de 

financiële positie van de club is gegroeid.’ De 

vraag is dan: ‘Is dat een succes?  Misschien 

had het geld meer moeten rollen om de leden 

te vermaken en of dingen te doen die ook 

nuttig zijn.’ 

Als nieuw bestuurslid is mijn eerste doel 

gehaald, de groep is weer compleet.  Daarna 

vooral hand en spandiensten en zorgen dat er 

geen belemmeringen zijn voor de leden om te 

doen wat ze willen doen en te genieten van de 

natuur en van de IVN activiteiten.  

 

Groet Marc 
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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 Aanmelden - Maasduinen (ivn.nl) 

 
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.  
 

 

https://www.ivn.nl/afdeling/maasduinen/aanmeld-formulier-ivn-maasduinen/
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Werkgroepen      
   
 

IVN Bestuur de Maasduinen   

Voorzitter     Ton Wetjens      Tel. 06-2138 2434 

Penningmeester    Hans Billekens      Tel. 06-1413 2768 

Secretariaat Annet Weijkamp      Tel. 06-1518 1174 

Bestuurslid       Ritsaart Blais     Bestuurslid  Henny Martens          Tel. 06-3061 2548 

Kandidaat  Marc Vergeldt       Tel. 06-4159 7904 

  

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: 06-2219 6724 

• 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: 06-2138 2434 

• Vlinders: Henny Martens               henny.martens@hotmail.nl 

• Vleermuizen: Albert Raaijmakers                                    Tel: 06-3748 9718 

• Roofvogels en Vogels: Theo Lommen                                          Tel: 06-5178 6669 

• 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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Werkgroep Beheer 
Zaterdag 4 maart van 9 tot 12 uur 

Aanmelden bij Henk Wennekers via henk.wennekers@outlook.com   

 

Vrijdag 10 maart van 9.30 tot 12.30 uur  

NLdoet – nestkasten en insectenhotel bouwen  

Aanmelden bij Harrie van Heijster via harrievanheijster@gmail.com  

 

Zaterdag 11 maart van 10 tot 12 uur 

NLdoet – aanleg broeihopen voor de ringslang  

Aanmelden bij Ton Wetjens via ivn.maasduinen@live.nl  

 

Zaterdag 25 maart van 9 tot 12 uur 

MaasCleanup vanaf veerpont Velden-Grubbenvorst  

Aanmelden bij Jose Wennekers via jose.wennekers@outlook.com 

 

Werkgroep Vogels 
Zondagochtend 5 en 19 maart – monitoring in de Ravenvennen  

Aanmelden bij Theo Lommen via 06-5178 6669 

 

Zondagochtend 26 maart – vogelexcursie in de Hamert  

Aanmelden bij Theo Lommen via 06-5178 6669 

 

Werkgroep Vleermuizen 
Vrijdagavond 10 maart vanaf 19.30 uur  
IVN maasduinen organiseert een lezing van Albert Raaijmakers 

“Hoe vleermuizen zien met hun oren” 
Camping de Weerd, Weerdweg 22 5941AT in Velden  
 

 

 

 

Welkom aan onze nieuwe leden 
✓ Janina Hazebroek uit Velden  

✓ Willem Nanning uit Horst 

 

mailto:henk.wennekers@outlook.com
mailto:harrievanheijster@gmail.com
mailto:ivn.maasduinen@live.nl
mailto:jose.wennekers@outlook.com
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Coöperatie Maasduinen  
De coöperatie van particuliere grondeigenaren in de Maasduinen presenteert informatie 
over de bodemkwaliteit in relatie tot een duurzame teelt. 
Gratis toegang voor een breed publiek.  
 
De Algemene Ledenvergadering wordt gehouden op woensdag 22 maart 2023, van 19.30 - 
22.00 uur in Het Wapen van Velden, Rijksweg 101 in Velden. Parkeren kan langs de Oude 
Schandelose Weg langs het Wapen van Velden of ertegenover op de markt. 
 
Het is gelukt weer een spreker te contracteren die een zeer interessante presentatie voor 
ons in petto heeft. De heer Martijn Vijfeijken, die als adviseur bodembemesting en 
plantgezondheid verbonden is aan Vitaland (= Vitale Landbouw) zal ons informeren 
vanuit de visie dat een goede bodemkwaliteit de basis is voor een gezonde plant en 
bijdraagt aan een duurzame, toekomstbestendige teelt. 
 

 
 
Wij stellen ook deze keer de toegang open voor een breder publiek. 
Voor IVN maasduinen leden geldt: breng gerust een maatje mee.  
We stellen het op prijs als u zich vooraf opgeeft via gjjbontemps@hotmail.com 
 
Namens het bestuur van de coöperatie, Marij Bontemps, 1e secretaris. 
 
 
IVN Maasduinen is partner van Coöperatie Maasduinen.  
Project Schandelose Heide  

 

  

mailto:gjjbontemps@hotmail.com
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Onder Het Maaiveld - Film 'Onder het Maaiveld' toont de 

ongeziene wereld onder onze voeten (onder-het-maaiveld.nl) 
 
FILM 'ONDER HET MAAIVELD' TOONT DE ONGEZIENE WERELD ONDER ONZE VOETEN 
 

EMS FILMS, de makers van De Wilde Stad en De Nieuwe Wildernis, gaan ondergronds 
met Onder het Maaiveld. De film over een uiterst actueel thema laat de fascinerende 
wereld direct onder onze voeten zien en toont het grote belang van een gezonde 
bodem. Onder het Maaiveld is vanaf 2 maart 2023 in Nederlandse bioscopen en 
filmtheaters te zien. 

Het is een vrijwel dagelijks terugkerend onderwerp in het nieuws: onze omgang met de 
natuur en in het bijzonder de staat van onze bodem. Politiek, gemeenten, boeren en 
belangenorganisaties voeren felle discussies. Er zal een grote draai gemaakt moeten 
worden naar een omgang met onze natuur die in balans is met al het leven op aarde. 
Boeren moeten aanpassingen maken, consumenten verstandiger leven en de industrie 
moet anders worden georganiseerd. Hoe leren we verstandiger omgaan met de basis van 
ons bestaan? Hoe kunnen we leren van de natuur? Meestal denken we bij die natuur aan 
de zichtbare planten- en dierenwereld. Maar die flora en fauna is slechts het topje van de 
ijsberg. Onder het Maaiveld neemt de kijker mee op een fascinerende ondergrondse reis 
waar juist de kleine en microscopische wereld van onze bodem tot leven wordt gebracht. 
Verwondering en inspiratie staan daarbij centraal. 

IVN is partner van ‘Onder het Maaiveld’  

Gratis Bodemdieren Doeboek - IVN   ga op tuinsafari  

 

 

https://onder-het-maaiveld.nl/nieuws/108-onder-het-maaiveld-toont-de-ongeziene-wereld-onder-onze-voeten
https://onder-het-maaiveld.nl/nieuws/108-onder-het-maaiveld-toont-de-ongeziene-wereld-onder-onze-voeten
https://doemee.ivn.nl/bodemdieren-doeboek-download
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IVN activiteiten in groot Venlo  
 

 
 
Zondag ochtend 2 april van 9 tot 12 uur  
IVN Baarlo – Maasbree organiseert een excursie op de fiets 

‘Bomentocht Maasbree’ 
Verzamelpunt bij de Geldmaat, Napoleonsbaan Zuid 1 in Baarlo 
Aanmelden bij Frans Kesselmans via  f.kesselmans@home.nl  
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