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COLOFON
IVN Bestuur Maasduinen
Voorzitter

Ton Wetjens

Tel: 077 - 472.2870

Secretaris

Annet Weijkamp

Tel: 077 - 473.1244

Penningmeester

Vacant

Bestuurslid

Ritsaart Blaisse

Tel: 077- 374.5100

Bestuurslid

Henny Martens

Tel. 06 – 3061.2548

IVN Werkgroepen Maasduinen
Coördinator: Ritsaart Blaisse

Tel: 077 - 374.5100

#

Werkgroep Natuur Beheer: Henk Wennekers

Tel: 077 - 472.1813

#

Werkgroep Leerpad ‘Volg de Das’ : Daan Strelitski

Tel: 077 - 472.1321

Vertrouwenspersoon : Peer Maas

Email: peer.maas@wxs.nl

#

Werkgroep Amfibieën & reptielen: Ton Wetjens

Tel: 077 - 472.2870

#

Werkgroep Basisschool : Jose Wennekers

Tel: 077 - 472.1813

Vertrouwenspersoon : José Wennekers

E-mail: jose.wennekers@outlook.com

#

Werkgroep Speelplaats ‘Smokkelpad’ : Ton Wetjens

#

Werkgroep Natuur en Gezondheid : Annet Weijkamp

Tel: 077 – 473.1244

#

Werkgroep Vlinders: Jan Heuvelmans

Tel: 077 - 472.0040

#

Werkgroep Vleermuizen: Albert Raaijmakers

Tel: 06 – 2292.2534

#

Vogel werkgroep: Theo Lommen

Tel: 06 – 5178.6669

#

Redactie: Annet Weijkamp
Jeu Smeets

#

Website Wiel Jacobs

Tel: 077 - 472.2870

E-mail: annet.weykamp@telfort.nl
E-mail: jesme40@home.nl
E-mail: wieljacobs@ziggo.nl

Programma commissie: Ritsaart Blaisse en Henny Martens

Contact: ivn.maasduinen@live.nl
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Programma Januari
Woensdag 4 Januari
Van 14.oo tot 16.00 uur
Biowalk voor mindervaliden
Sraar Geelen verzorgt de rondleiding.
Olga Hoogers verzorgt de lichamelijke begeleiding
Natuur leerpad ‘Volg de Das’

Woensdag 18 Januari
van 10.oo tot 12.oo uur.
Open Inloop ‘Tuinvogels’ bij de Vilgaard
De Brede Maatschappelijke Voorziening
Schandeloseweg 1 in Velden

Zaterdag 14 en 28 januari
Van 10.00 tot 12.00 uur
Bos beheer in de Maasduinen
o.l.v. Henk Wennekers

Zaterdag 14 januari en 4 februari
In de avonduren
Bosuilenexcursie met de Vogelwerkgroep.
Door middel van het afspelen van de roep van de Bosuil gaan we in
de buurt van onze nestkasten en in ons BMP-B inventarisatiegebied
bij de Ravenvennen luisteren/kijken of de vogels daar aanwezig zijn.
Theo Lommen verzorgt de rondleiding

Nadere informatie aan IVN Leden volgt per Email
Voor algemene vragen kunt u terecht bij ivn.maasduinen@live.nl
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Open inloop in de Vilgaard
In Januari zullen de Tuinvogels in de aandacht staan. Henny Martens heeft een dia
presentatie voorbereid, die zal in de theaterzaal worden gepresenteerd. Daarna is er
een korte pauze met koffie (€ 1,- , gratis voor IVN leden).
Gevolgd door een korte wandeling naar de Vogelvriendelijke tuin.

De materialen zijn ter beschikking gesteld door de Boerenbond in Velden.
Waar de telmethode van de Tuinvogeltelling , die is ingesteld door de Stichting
Vogelbescherming, wordt uitgelegd. En hoe je de tuin tuinvogel vriendelijk kunt
maken. De tekst en uitleg is zodanig , dat u dit thuis ook kunt doen op de Nationale
Tuinvogeltelling dd. 28 – 29 januari.
Tenslotte is er ruimte om vragen te stellen met gelegenheid tot een lunch in de
Horeca gedeelte (op eigen kosten).
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Algemene Ledenvergadering
Vrijdag 10 februari vanaf 19.30 uur

In ons Clublokaal – Rozenhof 1 , 5941 EX in Velden

Programma :
Voorzitter Ton – Welkom
Voorwoord
Werkgroepen
Programma
Secretaris Annet - Presentatie jaarverslag 2016
Penningmeester Marc - Presentatie financieel jaarverslag
- Kascontrole 2016
- Kascommissie 2017
- Marc is aftredend en niet herkiesbaar
- Nieuws bestuursleden e/o penningmeester kan zich vooraf aanmelden
bij Ton of Marc voor de verkiezing
Ingekomen stukken
Rondvraag
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Waarnemingen
Verzonden vanuit Mail voor Windows 10

Van: jhm peters
Verzonden: zondag 27 november 2016 19:31
Aan: ivn.maasduinen@live.nl
Onderwerp: waarneming

Gistermiddag of te wel 26-11-2016 kreeg ik bezoek in mijn tuin van de ruigpootbuizerd.
(wintergast) Hij posteerde zich in de notenboom, helaas had hij of zij geen geduld zodat ik
een foto kon maken. Hij ziet er formidabel uit.
Groet Jo.
Van: Henny Martens
Verzonden: maandag 28 november 2016 19:21

Hallo Jo, welke kenmerken heb je gezien om te weten dat je een ruigpootbuizerd hebt
gezien?
Groeten, Henny
Van: jhm peters
Verzonden: dinsdag 29 november 2016 14:06

De kenmerken van de ruigpootbuizerd zijn vooral de gevederde poten, de kop is iets kleiner
dan van de buizerd. Daarbij was deze licht van kleur. (jonge vogel?)
Van: Henny Martens
Verzonden: dinsdag 29 november 2016 20:16
Bevederde poten is absoluut geen kenmerk van een ruigpootbuizerd. Ook een gewone buizerd
heeft dat. Inderdaad heeft een ruigpootbuizerd een witachtige kop maar ook veel gewone
buizerds hebben dat, vooral de wintergasten.
Het klopt dat "onze" ruigpootbuizerds veelal juvenielen zijn.
Kenmerken van de ruigpoot zijn o.a.: donkere buik, polsvlekken, gebandeerde staart, langere,
smallere vleugels dan buizerd, langdurig "bidden" boven prooi (let op: ook gewone buizerd
bidt wel eens).
In Limburg is een ruigpootbuizerd heel zeldzaam; in het westen en noorden van Nederland
worden ruigpoten wel vaker gezien, maar ook daar is het nog steeds een zeldzame vogel.
Groeten,

Henny
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Ruigpootbuizerd - juveniel

Skynetblog.be
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Beheer in de Bossen
Op zaterdag 3 december was de werkgroep Beheer weer Actief. Verzamelen op de parkeerplaats bij
de Voort. De vlaai uit Lomm is klein, maar wordt toch in de auto gelegd voor de koffiepauze.
De mannen worden na een korte instructie in
groepen opgedeeld en op pad gestuurd. Met
veiligheidskleding , snoeischaren en een
kettingzaag gaat het rap.

Aan de Doodloopersweg was
vroeger een weide voor
koeien. Deze zijn
ondertussen verdwenen en
de weide is gedeeltelijk gras
en een deel is verarmd door
de bovenlaag te verwijderen.
Deze laag is de jaren daarna op natuurlijke wijze vol gezaaid met dennen en
uitgegroeid tot een bos. Deze bomen worden door IVN Maasduinen gerooid en op
rillen gelegd.

Foto; Annet Weijkamp

Met een mooie zonsopgang en het rijp op de takken is het een echt winters tafereel.
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Waar Landbouw en Natuur samen komen.
Het project (een samenwerking tussen IVN Maasduinen, het Limburgse landschap en
een biologische agrariër) wat in Velden is opgestart vordert.
Een stuk kale akker
vroeg in voorjaar.
Achter de
parkeerplaats bij de
Voort in Lomm.

Hetzelfde stuk akker , maar dan in de winter. Het akker is ingezaaid met tarwe en kleine violen.
In het belang van de akkervogels is graan blijven staan op het akker.
Foto’s : Annet Weijkamp
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De Europese kwartel, bewoner van ons akkerland
De Europese kwartel ( Coturnix coturnix ) was vroeger
in de zomer een algemene broedvogel op het akkerland
van onze gemengde bedrijven. Het is echter een feit dat
door het verlies aan verwilderde akkerranden en de
eentonige grootschalige landbouwcultuur deze vogels
bijna helemaal verdwenen zijn zoals zoveel andere
soorten.
Het is de kleinste hoenderachtige die bij ons voorkomt want
ze komen niet verder dan een grootte van 16 á 17 cm. en
bereiken een gewicht van ± 120 gram. Het zijn erg
levendige vogels en zijn afgaande op het geluid niet te
verwisselen met andere hoendersoorten. De haantjes
produceren een heldere roep die klinkt als kwek-me-dit - kwek-me-dit vaak kort achter elkaar
herhaald en het geluid is ook verdragend.
Het zijn bij mijn weten ook de enige trekvogels onder de hoentjes en zij brengen de winter
door rond het Middellands Zeegebied, Noord Afrika en Midden Oosten. Medio april zijn zij
hiervan weer terug en eind september vertrekken ze weer. Intussen brengen zij na de broedtijd
van mei tot juli één nest jongen groot. De legsels zijn nogal wisselend van grootte en kan
variëren van 7 tot wel 14 eieren. Deze worden zo’n 17 à 18 dagen door de hen bebroed en als
de jongen uitgekomen zijn verlaten ze binnen één dag het nest onder begeleiding van het
hennetje die de kuikentjes insecten aanbiedt welke ze dan zelfstandig verorberen. Met 19
dagen kunnen de kuikentjes vliegen en na 12 weken zijn ze volwassen.
De haantjes hebben gedurende het eieren leggen een innige band met het hennetje en dat
zwakt in de periode daarna nogal af en het vermoeden bestaat dat een haantje meerdere
hennetjes om zich heen verzameld en er zo een harem aan hennetjes met kuikens ontstaat
maar echt bewezen in dit nog nooit.
Ze bewonen het liefste open en halfopen cultuurland waar
toch voldoende dekking aanwezig is in de vorm van
kruidachtige- of grasachtige begroeiing. Ze mijden hele droge
gebieden en hun verspreidingsgebied is West- midden- en
Zuid Europa en Voor Azië tot aan het Baikalmeer en
gedeelten van het Midden Oosten.
Het voedsel bestaat uit akkeronkruid, grasjes, onkruidzaad,
granen en insecten.
Vliegen kunnen ze erg snel maar doen dat zelden omdat ze
zich liever verstoppen in de vegetatie. Ontkomen ze niet aan
vliegen dan doe ze dit nog over korte afstand en laag bij de
grond en niet hoger dan 2 meter.
Jeu Smeets
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Verslag nestkasten Grote Gele Kwikstaart 2016.
Foto: Grote Gele Kwikstaart langs Lingsforterbeek, Theo Lommen.

In de 14 nestkasten, die wij als Vogelwerkgroep van IVN Maasduinen voor de Grote Gele
Kwikstaart hebben opgehangen en controleren, heeft in 2016 jammer genoeg geen Grote Gele
Kwikstaat gebroed.
Deze nestkasten hangen allemaal in de buurt
van de Lingsforterbeek en het Geldersch
Nierskanaal.
Langs de Lingsforterbeek bij de Zandhoekse
Brug, waar het water door stenen wordt
opgestuwd, zijn zowel door Martijn Verheijen
en mijzelf in juni diverse keren adulte Grote
Gele Kwikstaarten waargenomen met juveniele
exemplaren. Dit betekent dat ze daar ergens
gebroed hebben.
Langs het Geldersch Nierskanaal zijn ook
enkele malen adulte Grote Gele Kwikstaarten
waargenomen (Waarneming.nl)
Ook in de wijdere omgeving blijft het aantal waarnemingen van de Grote Gele Kwikstaat
toenemen. Tussen half februari en begin juli zijn er op de website van Waarneming.nl 23 keer
Grote Gele Kwikstaarten gemeld. Behalve bij de Lingsforterbeek en het Geldersch
Nierskanaal, gaat het hierbij om waarnemingen in de buurt van de Rijnbeek in Venlo,
Romeinenweerd/Watermolen IN Hout-Blerick, het Gebroken Slot in Grubbenvorst, de
Holtmühle in Tegelen en het Koelbroek.
Van de 14 nestkasten zijn er in 2016 7 bewoond geweest.
Langs het Geldersch Nierskanaal waren de nestkasten nrs. 1
en 4 bezet door de Koolmees. In nestkast nr. 3 is een
onderaannemer in de weer geweest, namelijk een
Boomklever. Maar waarschijnlijk kreeg die niet genoeg
betaald, want hij heeft het project niet afgemaakt. Langs de
Lingsforterbeek was de Winterkoning de bewoner van twee
nestkasten. Namelijk in nestkast nr. 6 en nr. 13.
We willen dit nestkastenproject ook in 2017 weer voortzetten.
Omdat er afgelopen jaar ook enkele malen Grote Gele
Kwikstaarten zijn waargenomen langs de Rijnbeek in Venlo,
overwegen wij om daar ook een paar nestkasten op te hangen.
Ook dit jaar willen we natuurlijk de mensen van het Limburgs
Landschap bedanken voor het verlenen van toegang tot hun
terreinen, en dhr. Jos Hoogveld van het Waterschap Peel en
Maasvallei voor het doorgeven van de locaties en het doel
van de nestkasten aan hun medewerkers.
Foto: Onderaannemer Boomklever, Martijn Verheijen.

Namens de vogelwerkgroep IVN De Maasduinen:
Theo Lommen, Burg.v.Deelensingel 102, 5941 BD Velden.
Martijn Verheijen, Lingsforterweg 39, 5944 BB Arcen.
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Geachte heer Raaijmakers,

Het Oranje Fonds heeft uw aanvraag voor een financiële bijdrage voor
uw klus: Nestkasten voor Grote Gele Kwikstaart langs de Fossa
Eugeniana met nummer NLD17-20476 in goede orde ontvangen. We
zijn blij u te kunnen melden dat uw aanvraag is goedgekeurd.

(Project 1) Langs de Fossa Eugeniana
Eugeniasingel 39, 5913 GK Venlo
Zaterdag 11 maart 9:00 - 12:00

Omschrijving
De werkgroep Vogels van IVN Maasduinen heeft langs de oevers van de Fossa
Euganiana, enkele Grote Gele Kwikstaarten gesignaleerd.
De Fossa Eugeniana is genoemd naar Prinses Eugenia, zus van Philips II van
Spanje. Tijdens de 80-jarige Oorlog probeerde Philips II een bevaarbare
verbinding te realiseren tussen de Maas bij Venlo en de Rijn in Duitsland.

Resultaat
Met het plaatsen en daarna monitoren van de nestkasten probeert de werkgroep de
nestgelegenheid voor Grote Gele Kwikstaart te verbeteren.

Bijzonderheden
De activiteit start in het Bergerpark tegenover huis Eugeniasingel 39 in Venlo.

Klusaanbieder
IVN Maasduinen , Hr. Jos Raaijmakers
josraaymakers@kpnplanet.nl
zaterdag 11 maart van 09.oo tot 12.oo uur
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(Project 2) Van de Bloemen en de Bijen
Omschrijving
Bijensterfte neemt wereldwijd en in Nederland alarmerend toe. Het probleem is o.a. ontstaan
door het gebruik van landbouwgif en gebrek aan voedsel door het ontbreken van biodiversiteit
Bijen zijn essentieel voor de bestuiving van bloemen en bomen. Gebeurt dat niet, dan hangen
er
bijv.
minder
appels
en
peren
aan
de
takken.
Onlangs hebben we langs Natuurpad 'Volg de Das' honderden vierkante meters bij- en
vlindervriendelijke bloemen ingezaaid en een info-bord geplaatst om de aandacht te vestigen
op de noodzaak voedsel te verschaffen om de populatie bijen te behouden en uit te breiden.
Tijdens NLdoet.2017 willen we op een strook van 200 vierkante meter insecten vriendelijke
planten en struiken planten.

Resultaat
We willen een bijdrage leveren de
bijensterfte te stoppen door uitbreiding van
de bio diversiteit en aanbod van voedsel voor
bijen en vlinders.

Bijzonderheden
U vind ons via de Rijksweg N271 van
Velden naar Arcen; Afslag rechts – Bong - .
Na 200 m bocht naar rechts, na 100 m
bestemming links (tussen Bong 16 en Bong
18), u ziet een bordje van de Das aan de
Lantaarnpaal.

Klusaanbieder
IVN Maasduinen , Hr. Jos Raaijmakers
josraaymakers@kpnplanet.nl
Vrijdag 10 maart van 09.30 tot 12.30 uur
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(Project 3) Natuur Speelplaats Smokkelpad
Omschrijving
Het speelpad vrij maken van zwerfafval en opgeschoten struiken, bramen en onkruid. Enkele
'gevaarlijke' stronken en bomen verwijderen om de veiligheid te waarborgen.

Resultaat
Een veilige en schone Natuur Speelplaats

Klusaanbieder
Natuur Speelplaats Smokkelpad
Mw. Annet Weijkamp
annet.weykamp@telfort.nl

Vrijdag 10 maart van 09.30 tot 12.30 uur

Geinteresseerden kunnen zich melden bij de contactpersonen.
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Kerst bij Jagersrust
Op woensdag voor de kerstvakantie kwamen groepen
van de Basisschool de Meule uit Venlo gezellig leren
en spelen op het het Smokkelpad.
Marielle en Sven, beide 3e jaars Pabo student hadden
het smokkelpad als studieopdracht uitgekozen voor
een van hun 3e jaars werkopdrachten.
De sint had zijn paard bij Jagersrust gestald en de kerstman was nog ergens onderweg met
zijn rendieren.
’s Morgens kwamen de kleintjes. De Juf
vertelde over de kabouters in het bos en de
huisjes die IVN heeft gebouwd voor de
vogels, bijen en vleermuizen. Er werd af en
toe geluisterd. Meestal werd er gerend van de
ene touw parcours naar de volgende. Eerst
werd geoefend op een laag parcours, maar
verderop het Smokkelpad werd het parcours
steeds hoger en moeilijker. Dan was enige
hulp wel even nodig … Tenslotte nog door
een poel hoppen. Nou, dat was best wel eng.
Gelukkig had Henny laarzen aan en hielp ze naar de overkant.
Moe en voldaan kregen ze na afloop warme chocomel.
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En toen kwamen de grote kinderen na de middag samen met hun meester.

De meester had een heel verhaal bedacht over smokkelaars en douaniers. De kinderen werden
in 2 groepen verdeeld; de smokkelaars en douaniers. Ze liepen in tegengestelde richting over
het smokkelpad. Onderweg moesten ze vele vragen beantwoorden en hun kennis over het
smokkelen werd grondig getest. Tussendoor was er natuurlijk veel ruimte voor klimmen en
klauteren ….

En natuurlijk uitglijden in het
water.
Tnslotte werd de grens bereikt
en met veel lawaai
overgestoken. Daarna snel op
weg naar de warme chocomel.

Het was een mooie en
gezellige dag voor alle
deelnemers.
Foto’s en tekst: Annet Weijkamp
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