Nieuwsbrief Juni 2021

Van de bestuurstafel.
•

De regels omtrent de Corona zijn aangepast en ge-update, zie voor de volledige
tekst onze website.

•

Samengevat: We kunnen excursies of aanvragen voor wandeling openzetten:
o maximale groep van 10 personen per natuurgids
o 1,5 meter afstand houden
o aanmelding excursie of wandeling via activiteiten@ivn-maasenniers.nl
o vrijwillige beschikbaarheid van minimaal 2 natuurgidsen per activiteit
IVN Natuureducatie is de trotse winnaar van de Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs

•

•
•

2021. Volgens de jury van de prijs heeft IVN in coronatijd, waarin de natuur voor
veel mensen een belangrijke positie innam, haar meerwaarde bewezen. Aan de
prijs is een bedrag verbonden van € 150.000,Wil je kopij aanleveren voor de Manie? Stuur dat voor 4 juli naar
redactie.manie@ivn-maasenniers.nl
Op zaterdag 26 juni hebben de coördinatoren en leden van de werkgroepen en de
bestuursleden een bijeenkomst gehad op 't Leger. Om samen na te denken over
oplossingen en afspraken te maken over het traject Licht en Gericht, over onze
missie en visie 2025. Meer hierover in de volgende Manie. Heb je nu al een
vraag, neem dan contact op met Jos Toonen

•

Wie wil er graag meedenken over onze website? Wij hebben op 27 juli een
brainstormbijeenkomst vanaf 20:00 uur in 't Leger. Heb je tijd en zin, meld je dan
aan via website@ivn-maasenniers.nl.

•

IVN zit met de gemeente Gennep en andere partijen aan tafel om de mogelijkheden
te bespreken over de aanleg van een Tiny Forrest bij het nieuwe KEC (Kind
Expertise Centrum)
We zijn als lokale IVN nauw betrokken bij het maaibeleid van de Gemeentes, in het
bijzonder Gennep, voor de bermen waarvoor zij verantwoordelijk zijn, en we zien
hier op dit moment de eerste resultaten van. Uiteraard treden wij hierover ook graag
in contact met onze beide andere regiogemeenten Bergen en Mook en Middelaar.

•

Nieuws uit de werkgroepen
Een kikker aaien, dat kan
op slootjesdagl
Dit keer hebben we de landelijke IVN
slootjesdag nog klein gehouden, wegens
de coronamaatregelen.
Er kwamen 20 kinderen, verdeeld over 3
groepen hadden ze een heerlijke middag
aan de waterkant van vijver bluspoel of
ven.
Veel waterdiertjes werden geschept,
bekeken, op naam gebracht en voorzichtig
weer terug in het water gezet. Zoals de
posthoornslak (links) en
alpenwatersalamander (rechts)

Het plan is om, als alles weer mag, volgend jaar de slootjesdag groter op te zetten. Dus
noteer maar vast, het 2e weekend in juni 2022!!

Coördinator voor de
Werkgroep Roofvogels en
Uilen
Er is een nieuwe coördinator voor de
werkgroep roofvogels en uilen.
Dat is Dirk Kerkhoff. Dirk is te bereiken
via ruwg@ivn-maasenniers.nl.
In de Manie stelt Dirk zichzelf verder
voor.
Bijzonder is dat Dirk net zijn opleiding voor
roofvogel- en uilen-ringer heeft afgerond.
Samen met Frank Peters en Jos Ballast
heeft Dirk in de nabije omgeving in de
afgelopen maanden vele nestkasten
onderzocht. En de kuikens van steenuilen,
valken en andere roofvogels gewogen,
gemeten, geringd en geregistreerd.
Marian Vink mocht een paar keer als
fotograaf mee op pad naar deze zeer
bijzondere plekken.
Lees het volledige interview van Dirk in de
eerstvolgende TOPIC (Maasduinen).

OP ZOEK NAAR...

Waarnemingen of foto's van onze IVN leden die iets
bijzonders hebben gezien
Veel van onze leden zijn regelmatig buiten en genieten van de natuur. Daarbij zien zij vaak
bijzonderheden die leuk zijn om met elkaar te delen. Heb je iets bijzonders gezien,
zoals een mooi landschap, zonsondergang, bloem, zoogdier, vogel of insect en er een foto
van gemaakt? Of een nieuwe waarneming gezien?
Laat het ons weten, mail naar info@ivn-maasenniers.nl.
Vermeld erbij wat en wanneer je dit gezien hebt. Wie weet wordt jouw foto of waarneming
opgenomen in onze nieuwsbrief, Manie en/of website.

Wie weet waar ons bord van het VERTELBOS is?
Een aantal jaren geleden kreeg IVN Maas en Niers het idee om het pad over het oude
NATO kamp aantrekkelijker te maken door er een Natuurbelevingspad te realiseren.
Met veel plezier hebben de vrijwilligers hieraan gewerkt, niet te vergeten met alle hulp van
Peter Kempen, die ons jammer genoeg vorig jaar ontvallen is...

Ons Vertelbos.
We zorgden dat er een leuke plek kwam om in een kring te zitten.
Een grote cirkel van boomstronken op een open plek omringd door eiken en berken.
Waar we veel plezier van hebben tijdens allerlei excursies met kinderen en ook met
volwassenen.
Peter maakte het mooie idee waar om een Verteltroon in elkaar te zetten. Heel feestelijk
was het toen we deze samen met onze jeugd De Groentjes in gingen wijden.
Maar wat is het toch jammer dat in het afgelopen jaar geprobeerd is om deze troon te
stelen. Gelukkig kwamen wij er op tijd achter en hebben de troon toen zelf maar verwijderd
en terug naar ons clubhuis achter het hek gebracht.
Maar 2 weken geleden werd er weer iets vervelends ontdekt:
het houten bord met de tekst "vertelbos" is weg...
Hoe dan?.... Zo ontzettend jammer...

Misschien heeft iemand iets gezien of het bord op een andere plek zien hangen?
Wij snappen werkelijk niet waarom nu juist zoiets gestolen wordt .....
Hopelijk niet tegen beter weten in gaan we toch maar een nieuw vertelbosbord maken.

BEVER
Mooie waarneming van Albert Schoenmakers:
Op woensdag 18 mei zag Albert bij de Grote Siep deze bever.

6 LEPELAARS
Zondag 23 mei zaten er 6 lepelaars te foerageren in een poeltje naast de Niers, bij Gennep
nabij de oeverkade.
Prachtig zoals deze sneeuwwitte vogels door het water schrijden, met halfgeopende
lepelvormige snavel heen en weer bewegend op zoek naar voedsel. Met de gevoelige
snavelpunt vangen ze op de tast zoetwaterprooien, zoals visjes. Er was genoeg te vinden,
ze waren daar al geruime tijd aan het eten.
Plots vloog er een sneeuwwitte vogel in de groep, met zwarte lange poten en een zwarte
spitse dolksnavel, even goed kijken en warempel het is een kleine zilverreiger. Een vogel
die we hier niet vaak zien!
Deze vogel heeft een heel andere manier van foerageren, deze staat en kijkt, loopt vooruit
en slaat dan plotseling met zijn dolksnavel toe. Grote fan van stekelbaarsjes en die zaten er
genoeg.
Wat de foto’s bijzonder maakt is dat ze beide te zien zijn en ook de verschillende manieren
van foerageren, een genot om naar te kijken. Onze pinksterzondag kon niet meer stuk!
Waarneming van John Toonen en Miriam Pietz.

NACHTZWALUW
Deze foto is afkomstig van Gerard Duijfjes, IVN lid uit Mook.
Het betreft een nachtzwaluw die hier slechts enkele maanden in de zomer verblijft,
een nest bouwt, jongen krijgt en daarna weer naar Afrika vertrekt.

Obsidentify? wat is dat?
Obsidentify is een fotoherkenningsapp die wilde planten, dieren en paddenstoelen uit
Nederland en België waarneemt. De app is superhandig als je in de natuur of
onderweg bent en wilt weten hoe een plant, diertje of paddenstoel heet.
De app is momenteel in staat om meer dan 22.000 soorten te herkennen en dit aantal
wordt nog altijd uitgebreid.
Download thuis de app. Neem onderweg via de app een foto met je smartphone. Als

de foto duidelijk is, krijg je de naam van de plant, diertje of paddenstoel te zien. Ook
kun je meer informatie over de plant, diertje of paddenstoel lezen.

Heel leerzaam en laagdrempelig.

Of de app een soort kan herkennen, is natuurlijk afhankelijk van de kwaliteit van je
foto. Maar ook of er al informatie over bekend is in de database. Wil je over de
Obsidentify-app meer lezen en leren, kijk dan bijvoorbeeld in de handleiding op de
website van IVN of lees hierover meer in onze volgende Manie.

PYJAMASCHILDWANTS
Gezien op 18 juni in de volkstuinen
Hezeland deze pyjamaschildwantsen.
Deze 8-12mm roodzwart gestreepte wants
is vaak op zonnige plekken te zien in
(volks)tuinen, parken en natuurgebieden.
Door de opvallende rode kleur met
strepen is deze goed te zien maar giftig
voor aanvallers.
Groet,
Jos Ballast en Frank Peters,
IVN vogelwerkgroep.

Gierzwaluwnesten graag melden!
Als je het gierende geluid van de gierzwaluw hoort weet je dat de zomer is begonnen. De
vogel, herkenbaar aan zijn sikkelvormige vleugels broedt in onze gebouwen en huizen.
Om hun nestplekken in kaart te krijgen voor betere bescherming, vragen
Vogelbescherming en Waarneming.nl aan heel Nederland hulp. Geef van half mei tot eind
juli de nestplaatsen van gierzwaluwen in je dorp of stad door via Waarneming.nl.
Gierzwaluwen broeden in Nederland enkel in gebouwen. Maar door het steeds beter
isoleren van onze huizen verdwijnen hun nestplaatsen. Lastig, want gierzwaluwen zijn erg
honkvast. Ze vliegen jaarlijks duizenden kilometers op en neer naar Afrika, maar keren ze
elke zomer naar exact hetzelfde nestje terug
Lees hier verder
Bron: Vogelbescherming

ZANDOOGJES vlinders
In de zomermaanden vliegen veel
zandoogjes vlinders, in de link
hieronder van de Vlinderstichting
staat veel te lezen over de soorten
en hoe te onderscheiden door
middel van een herkenningskaart.
zomer-zandoogjes
Vele van deze vlinders zijn bij ons in
de regio te vinden.
Bron: Vlinderstichting

Kijk op exoten
Met exoten worden uitheemse soorten aangeduid die Nederland niet op eigen kracht
kunnen bereiken, maar door menselijk handelen (transport, infrastructuur) hier in de natuur
terecht zijn gekomen of dat in de nabije toekomst dreigen te doen.
Soorten die Nederland op eigen kracht bereiken vanuit hun natuurlijke verspreidingsgebied,
bijvoorbeeld door klimaatverandering, zijn geen exoten. Exoten leiden in de meeste
gevallen niet tot grote problemen; slechts een beperkt aantal vertoont invasief gedrag door
een explosieve ontwikkeling na vestiging. Invasieve exoten kunnen een bedreiging vormen
voor de inheemse biodiversiteit, volksgezondheid of veiligheid.
Lees meer over exoten of meld je aan voor de nieuwsbrief van Stichting Ravon .
Bron: Stichting Ravon.

Wandeltip: Nieuwe wandelroutes in de Maasduinen

Enkele jaren geleden heeft een stagiaire van Staatsbosbeheer (SBB) bijna 200 recreatie
enquêtes afgenomen in het Bergerbos en Bleijenbeek. Doel hiervan was het in kaart
brengen van de wensen van de gebruikers van SBB-gebieden. Hier kwamen
enkele concrete zaken uit naar voren. Zo misten mensen bankjes op de parkeerplaatsen .
Deze staan er inmiddels bij het Zevenboomsven en t Quin.
Hondenloslooproute. Ook kwam uit het onderzoek naar voren dat het hondenlosloopgebied
bij
Afferden niet optimaal is. Hondenliefhebbers kunnen er niet mee uit de voeten omdat ze
niet rond kunnen lopen. Hier gaat SBB eind van het jaar mee aan de slag gaan door in het
bestaande gebied enkele nieuwe paden aan te leggen. Zo kunnen mensen straks een
ronde lopen met hun hond .
Na het plaatsen van route palen met pictogrammen ontstaat er net als in de Schadijkse
Bossen een hondenloslooproute. SBB hoopt dat de nieuwe route in trek raakt en de
honden in de andere natuurgebieden aan de lijn blijven.

Bron: met toestemming uit de nieuwsbrief van Staatsbosbeheer Noord Limburg

FOTORAADSEL:

Weet jij wat dit is?

Stel dat jij er niet uitkomt, lees
dan de oplossing in de Manie
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Geef een lidmaatschap cadeau!

is net zoals ons kwartaalblad de Manie, in
te zien op onze website.

•

Wilt u voortaan de nieuwsbrief op een
ander emailaccount ontvangen of zich
afmelden?

•

ontvang gratis onze nieuwsbrief
en elk kwartaal het clubblad de
Manie
4x per jaar het tijdschrift Mens en
Natuur van de landelijke IVN

•

Geef het door bij de ledenadministratie.
•
•

ledenkorting op activiteiten,
cursussen en lezingen
10% korting in de landelijke IVN
webwinkel
Een feestelijk verpakt
cadeaupakket

Na een jaar stopt het cadeaulidmaatschap
automatisch. Lees meer.
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