Nieuwsbrief Maart

Pagina 2

Colofon

Pagina 3

TV en Youtube

Pagina 4

Bestuur

Pagina 5

Programma Maart

Pagina 6

Bevers in Limburg

Pagina 7-8

Vogelexcursie WML-plas

Pagina 9

Beheer in Natuur en Boomgaard

Pagina 10

Vlinder in de winter

Pagina 11

Zoektocht naar rupsen van Phegeavlinder

Pagina 12-14

Winterhoutpaddenstoelen

Pagina 15

Europese regels voor Natuurbescherming

Pagina 16

Wereld Water dag

Pagina 17

Opschonen Maastrace

1

COLOFON
IVN Bestuur Maasduinen
Voorzitter

Ton Wetjens

Tel: 077 - 472.2870

Secretaris

Annet Weijkamp

Tel: 077 - 473.1244

Penningmeester

Hans Billekens

Tel. 06 - 1413.2768

Bestuurslid

Ritsaart Blaisse

Tel: 077- 374.5100

Bestuurslid

Henny Martens

Tel. 06 - 3061.2548

IVN Werkgroepen Maasduinen
Programma commissie: Ritsaart Blaisse en Henny Martens
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 Jeugd & basisschool : Jose Wennekers

Tel: 077 - 472.1813

Vertrouwenspersoon : José Wennekers

E-mail: jose.wennekers@outlook.com

#

Werkgroep Speelplaats ‘Smokkelpad’ : Ton Wetjens

Tel: 077 - 472.2870

#

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 en Jeu Smeets

#

Website Wiel Jacobs en Henny Martens

Contact: ivn.maasduinen@live.nl
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IVN Maasduinen op TV en YouTube

Carnaval in Velden op Gekke Moandag.
Met de ‘Smokkelpadde’ wordt IVN maasduinen
bekend in stad en land ..
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Bestuur
Hierbij heten we nieuwe leden welkom;
-

Hr en Mw Reijmer uit Lomm
Familie Kepser uit Velden

Tijdens de ledenvergadering d.d. 10 februari is Hans Billekens unaniem
gekozen tot penningmeester. Marc Vergeldt zal plaats nemen in de
kascommissie om de overname te begeleiden.

Proficiat !
Hiermee is ons bestuur weer compleet en kunnen we de komende jaren
verder werken in, met en aan onze club tezamen met al onze leden.
Tijdens de vergadering is onze nieuwe website gepresenteerd.
Deze gaat heel mooi worden !
Onze excuses voor het ongemak dat de huidige site niet (meer) werkt.
De nieuwe website gaat per 1 maart naar de leden ter introductie en per
1 april gaat deze landelijk de lucht in. We hebben weer een vol
programma. Dus houdt het nieuws in de gaten …
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Programma Maart
Padde(n)trek
In de avonduren bij geschikt weer.

Aanmelden bij 077 472.2472

Zondag 19 maart vanaf 10.00 uur

Natuur speurwandeling
vanaf de Voort in Lomm

Aanmelden bij Jose Wennekers
jose.wennekers@outlook.com

Vrijdag 24 maart vanaf 19.30 uur

Presentatie over ‘Bevers’
vanuit de Rozenhof 1 in Velden

Presentatie door Willy de koning.

Nadere informatie aan IVN Leden volgt per Email
Voor algemene vragen kunt u terecht bij ivn.maasduinen@live.nl
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Bevers in Limburg
Lezing en film over bevers

Op 24 maart om 19.30 uur houdt Willy de Koning uit Sittard en lezing over bevers. Op
deze avond wordt ook haar documentaire “Bevers in Nederland” vertoond.

Al sinds 2007 volgt en filmt Willy de Koning bevers. Veel in Limburg maar ook in
bijvoorbeeld de Biesbosch. Uit de enorme hoeveelheid beeldmateriaal en opgedane kennis
heeft ze een documentaire samengesteld met een compleet verhaal over het leven van de
bever.
Dat is af en toe heel verrassend, zelfs voor de kenners. Met beelden van een bever die
gevlucht voor het hoge water bovenop de burcht zit, met aandoenlijke geluidjes van jonge
bevertjes vanuit een burcht, knuffelpartijtjes tussen volwassen bevers en hun jongen, bevers
die op hun gemak de vacht verzorgen of bevers die zich onbespied wanend heel rustig over
land lopen.
Tijdens de lezing gaat ze in op de leefwijze van de bever, z’n uiterlijke kenmerken, de vele
soorten sporen die het dier achterlaat, de leefomgeving, z’n aanpassingsvermogen en de
invloed van de bever op z’n omgeving. Verder komen de oorzaken van het verdwijnen van de
bever, zo’n 200 jaar geleden, aan de orde en de herintroducties die sinds de jaren 80 van de
vorige eeuw plaatsvonden.
Over de belevenissen met bevers, tijdens de talloze uren aan de waterkant, valt natuurlijk ook
van alles te vertellen. In 2015 werkte de natuurfilmster mee aan de bioscoopfilm “Holland,
Natuur in de Delta” waarvoor ze beeld- en geluidsopnamen maakte.
Verder neemt Willy de Koning tal van ‘beverattributen’ mee, zoals een jas van beverbont,
bevertanden en een beverschedel, beverknuffels, beverkeutels, takken met knaagsporen en
boekjes over bevers. Voor geïnteresseerden zijn er gratis beverfolders om mee naar huis te
nemen.
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Vogelexcursie WML-plas Heel
11 februari 2017
Om 7 uur 's morgens vertrokken we onder winterse omstandigheden vanaf de parkeerplaats bij van
hotel der Valk. De bestemming was de WML-plas in Heel, ook wel de Lange Vlieter genoemd, een
geliefd gebied voor vogelliefhebbers om wintergasten als bijvoorbeeld ijsduiker, grote zaagbek,
kuifduiker, krooneend, brilduiker, enz. te spotten. De wandeling om de plas is ongeveer 7 km.
Toen we aankwamen sneeuwde het nog steeds en we bevonden ons in een witte wereld.

Sfeer
IJsvogel
We besloten om de plas tegen de richting van de klok in helemaal rond te lopen om vervolgens de
weg over te steken en via de Boschmolenplas naar de auto terug te keren.
Al snel zag Harrie op een muurtje een ijsvogel zitten. Tussen ons en de vogel zat een soort van
gaasafrastering zodat foto's een moeilijke opgave bleek.
Iets verderop koos een tafeleend een beetje schuw vanaf de oever het ruime sop.
Overal langs de oever waren we getuige van knaagsporen van bevers. Zelfs vrij dikke bomen hadden
ze gewoon geveld met hun vlijmscherpe tanden.

knaagsporen bever
Verder weg zat een aalscholver op een paal en zwommen er kuifeenden en brilduikers.
Plotseling de kreet van Martijn: “overvliegende ijsduiker”. En inderdaad zagen we boven onze
hoofden deze zeldzame vogel die je meestal alleen op het water ziet dobberen.
Achter aan de plas verandert de oeverlijn in een aantal inhammen. Hier werden we verrast door drie
ijsvogels. Erg mooi om ze zo vlak boven het water heen en weer te zien vliegen.
Ook hier zagen we weer brilduikers en tafeleenden.
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Brilduikers
Krooneend
Voorbij de bocht zagen we, behalve alweer een ijsvogel, vijf krooneenden. Deze prachtig gekleurde
eendjes waren helemaal niet schuw en het was fantastisch om te zien hoe ze steeds opnieuw naar de
bodem van het kraakheldere water doken op zoek naar kranswieren.
Vanaf hier konden we door de telescopen van Martijn en Henny ook de ver op de plas zwemmende
kuifduiker en een drietal geoorde futen bewonderen.
Verder richting de volgende bocht zagen we baltsende futen, kuifeenden en honderden meerkoeten.

futen
kuifeenden
Aan de overkant opnieuw een over het water scherende ijsvogel. Blijkbaar gaat het erg goed met
deze soort. Na lang turen door zijn telescoop had Martijn eindelijk de ijsduiker in beeld. Heel ver weg
dobberde hij, ongeveer in het midden van de plas.
We verlieten de WML-plas en staken de weg over richting Boschmolenplas.
Prachtig die groep van wel meer dan 25 groenlingen. Ze vlogen
heen en weer van de ene naar de andere boom. Op de grond
zagen we een groene specht en een zanglijster. Op aanwijzen
van Martijn waren we getuige van een overvliegende rietgors.
Niet in beeld, maar aan het roepje hoorden we dat er ook een
keep overvloog.

groenlingen
Tot slot, teruglopend langs de kleine plasjes zagen we een grote zilverreiger, doodstil aan de
overkant. Het was nu niet ver meer naar de parkeerplaats.
We kunnen terugzien op een zeer geslaagd en vooral gezellig uitstapje met een aantal bijzondere
soorten, karakteristiek voor dit gebied.
Tekst en foto's: Henny Martens
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Beheer van Natuur en Boomgaard
Tijdens de wintermaanden is de werkgroep Beheer druk in de weer
in de bossen van de Maasduinen. Uitdunnen en op rillen leggen. Het
goede hout wordt gestapeld voor hergebruik. Nuttig en zinvol werk.
Nu de winter langzaam over gaat in de lente is het weer tijd om de
fruitbomen extra zorg te geven. Heeft u interesse in fruitbomen ?
Meld u zich bij henk.wennekers@outlook.com.

Wie gaan NLDoen …
Natuurpad ‘Volg de das’.
Dankzij een subsidie van het Oranjefonds kunnen in het
gebied van het natuurpad honderdtwintig ‘bijenvriendelijke’
struiken aangeplant worden. Met 30 verschillende soorten is
een zorgvuldige keuze gemaakt om onze bedreigde bijenstand
een steuntje in de rug te geven en daarmee ook de ecologie
van het gebied verder te verbeteren. Er is ook de nodige
aandacht gegeven om het pad nog aantrekkelijker te maken
voor de bezoekers .
Op vrijdag 10 maart beginnen we om 9.30 uur de struiken te planten. Wie daarbij een
handje wil helpen is van harte welkom. Wie zeker wil zijn van een bakje koffie of thee met
iets lekkers kan zich aanmelden bij Jos Raaymakers
josraaymakers@kpnplanet.nl

Op zaterdag 11 maart a.s. gaan leden van de vogelwerkgroep een aantal nestkasten
plaatsen langs de Rijnbeek in Venlo in de buurt van het Burgemeester Bergerpark.
Deze kasten zijn
bedoeld voor de
grote
gele
kwikstaart,
maar
andere vogels als
roodborst
en
winterkoning mogen
er ook in wonen.
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De vlinder in de winter
De meeste vlinders in Nederland houden zich in de winter stil en overwinteren als ei, rups of pop: ze
wachten tot het in het voorjaar weer wat warmer wordt en de bloemen in bloei staan. Maar de
dagpauwoog, de kleine vos, de gehakkelde aurelia en de citroenvlinder doen het anders: zij
overwinteren in Nederland als volwassen vlinder. Ze kruipen weg in een beschut hoekje in een
schuur of in een holle boom. De citroenvlinder is een taaie: die gaat gewoon ergens aan een blad of
een takje hangen en kan zelfs overleven als de temperatuur onder nul komt.

Citroenvlinder kruipt weg
tussen takken rillen en in
groen blijvende struiken,
zoals coniferen en klimop.
Daar hebben ze een
veilige en beschutte plek
en daar gaan ze in
winterslaap.

In een kale, schoongeharkte tuin kunnen vlinders geen beschutting vinden tegen regen of kou.
In zo'n tuin kan geen vlinder overwinteren. Dus uw tuin winterklaar maken? Niet doen!
Met een vlinderkastje kunt u een beschut plekje voor de winter creëren.

10

Zoektocht rupsen van de phegeavlinder
Het doel was om rupsen van de phegeavlinder te inventariseren in het gebied ten zuiden
en ten noorden van de Hanikerweg. Hier wordt deze vlinder de laatste jaren steeds
vaker gezien.
Op zondagmorgen 19 februari om 10 uur verzamelden de leden van de vlinderwerkgroep zich
op de afgesproken plaats, het parkeerterrein achter de Spikweien in Lomm.
Ondanks dat de temperatuur wat aan de lage kant was (+/- 5 graden) telden we 49 rupsen.

rupsen phegeavlinder
Aan het einde van de zoektocht vond Twan nog een kleine voorjaarsspanner.

kleine voorjaarsspanner

Deelnemers:
Jan Heuvelmans, Frank Bons, Frans Seelen, Elly Maassen, Twan Martens, Henny Martens

Foto's en tekst: Henny Martens

11

Winterhoutpaddenstoelen
Ja ze zijn er nog steeds, paddenstoelen. Zeker na al die nattigheid voelen ze zich op hun
gemak. Een paar koude nachten deert hen niet, zelfs een echte winter overleven ze, want het
gaat hier om meerjarige paddenstoelen.
Als eerste de dikrandtonderzwam [Ganoderma applanatum], kan een diameter hebben tussen
de 7- en 60 centimeter, afhankelijk van de leeftijd. Groeit aan de voet van loofbomen. Heeft
bruine sporen en is algemeen.

Dikrandtonderzwam
Let ook op de bruine sporen.
Het elfenbankje [Coriolus versicolor] is ook een zwam die het hele jaar aanwezig is, maar
meestal alleen in de herfst wordt opgemerkt, omdat men dan zwammen zoekt.
‘Versicolor’ betekent ‘verschillende kleuren’ en dat tekent het elfenbankje - meerdere kleuren
in een zwam - maar ook tussen zwammen veel verschil.
(info: wordpress.com)
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Een heel mooi en nog jong elfenbankje.

Wat ouder en bijna onder het mos en de algen.
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foto Henny Martens

foto: Henny Martens

Judasoor – 9 februari 2017 - eenjarig

winterhoutzwam – 6 november 2015 - eenjarig
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EUROPESE REGELS VOOR NATUURBESCHERMING VERBETERD
VRIJDAG 9 DECEMBER 2016

De Europese Commissie
heeft unaniem besloten om
de uitvoering van de
Europese regels voor
natuurbescherming te
verbeteren.
De zogeheten ‘Vogel en
Habitatrichtlijnen’ blijven
niet alleen ongewijzigd
gehandhaafd, er komt
bovendien een actieplan dat
de verbetering van de
uitvoering moet waarborgen.
Dit is heel goed nieuws voor
de Europese natuur.
De beslissing van de Europese Commissie is van cruciaal belang voor de bescherming van
Europa’s kwetsbare natuur. Maar liefst 1400 bedreigde soorten en meer dan een miljoen
vierkante kilometer natuur worden door de Vogel- en Habitatrichtlijnen beschermd. In
Nederland hebben we dankzij de richtlijnen weer zeearenden, kraanvogels en otters en
worden bijvoorbeeld natuurgebieden als de Biesbosch, Fochteloërveen, Lauwersmeer en
Oostvaardersplassen goed beschermd.
Meer dan half miljoen burgers gaven natuur een stem .
De Europese commissie heeft deze beslissing genomen na een intensieve evaluatie van de
richtlijnen de afgelopen twee jaar; de zogeheten ‘ Fitness check ’. Natuurorganisaties in heel
Europa hebben gedurende die periode intensief campagne gevoerd voor het behoud van de
regels. In 2015 spraken zich een half miljoen Europeanen hiervoor uit en ook het overgrote
deel van het Europees Parlement. In Nederland werd deze campagne gecoördineerd door
Vogelbescherming Nederland, Natuurmonumenten en het Wereld Natuur Fonds.
Opgelucht
De betrokken Europarlementariërs zijn ‘ opgelucht ’ dat Brussel het nut inziet van de
bestaande natuurwetgeving en deze handhaaft. Wel noemt ze het ‘ kwalijk ’ dat op nationaal
en lokaal niveau nog te vaak wordt gemorreld aan beschermde natuurgebieden, zodat
economische activiteiten kunnen doorgaan. “ In Europa is er nog slechts veertig procent over
van de oorspronkelijke biodiversiteit; in Nederland is dat zelfs nog maar 15 procent. De
afbraak van natuur moet stoppen en we moeten er alles aan doen om de laatste overblijfselen
van onze natuur zo goed mogelijk te beschermen ” aldus de Parlementariërs.
Bron: Vogelbescherming, WNF en Natuurmonumenten.
Aanpassingen en layout: Jeu Smeets
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Over Wereld Waterdag

De wereld verandert en dat brengt nieuwe uitdagingen met zich mee voor
waterbeheer en sanitatie. Klimaatverandering, bevolkingsgroei en economische
ontwikkelingen vragen om duurzame oplossingen om de wereld
toekomstbestendig te maken. Het World Economic Forum stelde vorig jaar dat
de watercrisis gezien wordt als het grootste risico voor mondiale ontwikkeling.
In 1993 hebben de Verenigde Naties 22 maart uitgeroepen tot Wereld Waterdag
voor het creëren van bewustwording over de nationale en mondiale
waterproblematiek. De VN omschrijft Wereld Waterdag als volgt. “A day to
celebrate, a day to change, a day to prepare”. Elk lid van de VN heeft zich
gecommitteerd om deze dag te benutten voor het creëren van bewustwording bij
het brede publiek en sectorpartijen over de nationale en mondiale
waterproblematiek door activiteiten te organiseren die passen binnen de
nationale context. Jaarlijks heeft deze dag een ander thema om een aspect van de
wereldwaterproblematiek te belichten. In 2015 was het thema “Water and
Sustainable Development”, in 2016 “Water & Jobs” en in 2017 is het thema
“Water and Wastewater”.
Ook in Nederland wordt elk jaar een Wereld Waterdag georganiseerd. De
organisatie van deze dag is in handen van Netherlands Water Partnership (NWP)
en Aqua for All, samen met jaarlijks wisselende partners.
http://www.wereld-water-dag.nl/
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Opschonen Maastracé in Velden op 1 april 2017.

From: Gemeente Venlo
Sent: Monday, February 27, 2017 1:59 PM
To: josraaymakers@kpnplanet.nl
Subject: Aanvragen ondersteuning bewonersinitiatief

Uw melding is in behandeling genomen onder zaaknummer 1110148

Uw aanvraag

Wat gaat u doen?:
Op welke locatie?:
Met hoeveel personen?:
De activiteit: is eenmalig
Startdatum:

Opruimen zwerfvuil 1500 m Maasoever
750 m ten noorden en 750 meter ten zuiden
van het veer Velden-Grubbenvorst
25
zaterdag, 1 april 2017

Uw gegevens
Hr. JAHW Raaijmakers

josraaymakers@kpnplanet.nl

‘Wie een handje wil helpen is van harte welkom’
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