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Bestuur
Hierbij heten we nieuwe leden welkom;
-

Familie van de Weegh
John Gubbels
Tim Coopmans (9 jaar)
Peter Geurts

Nieuw Site
Welkom op de nieuwe IVN Maasduinen site
Sinds 1 maart zijn we live gegaan.
Opmerkingen e/o bevindingen zijn altijd welkom
Mail naar ivn.maasduinen@live.nl

woensdag01mrt2017

Het programma is voor iedereen
met respect voor Mens en Natuur
Gratis toegankelijk.
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Programma April
Roepende boomkikkers luisteren
Rugstreep- en knoflookpad zoeken

In de avonduren bij geschikt weer.
Aanmelden bij Ton - 077 472.2870
Of via ivn.maasduinen@live.nl

Zondag 2 april Dagvlinders bij het Vreewater
Zondag 23 april Groentjes bij de Ravenvennen
Zondag 30 april Dagvlinders bij het Vreewater
Vanaf 10.oo uur bij geschikt weer
Vrijdag 14 april Nachtvlinders
In de avonduren aan de Walbeckerweg
Aanmelden bij Jan - 077472.0040
Of via ivn.maasduinen@live.nl

Woensdag 5 april van 14.oo tot 16.oo uur
Biowalk voor mindervaliden
Vanuit de Pastoorshof , kapelstraat 19 in Lomm

Vrijdag 21 april van 14.oo tot 16.oo uur
Open inloop ‘wandelen met ouderen’
Vanuit de Rozenhof, rozenhof 1 in Velden

Aanmelden bij Annet - 0774731244
Of via ivn.maasduinen@live.nl
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Vrijdag 21 april vanaf 19.30 uur

Presentatie over ‘Slechtvalken en Kraanvogels’
vanuit de Rozenhof 1 in Velden

2 presentaties met foto's en film door Henny Martens





In februari 2013 werd hoog in de toren van de Sint Martinuskerk in Venlo een
slechtvalkenkast geplaatst. Met afwisselend succes werd deze nestgelegenheid door
de slechtvalken gebruikt.
Vanavond een impressie van de afgelopen vier jaren met wellicht
spectaculaire livebeelden van de nestbak.
Een groot aantal kraanvogels houdt onderweg van (vooral) Zweden naar hun
overwinteringsgebieden in Zuid-Europa een rustpauze in de laagveengebieden nabij
Diepholz (Duitsland).
Vanavond veel interessante weetjes over de kraanvogeltrek met
mooie foto's en een kort filmpje.
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Nestkasten Roofvogels en Uilen 2016.
Kerkuil
Op 14 plekken in ons IVN-gebied weten wij nestkasten voor de Kerkuil.
Zes locaties worden gecontroleerd door Ralf Bovee uit Sevenum. In drie van deze locaties
hebben Kerkuilen gebroed, waarvan twee broedsels succesvol waren. Eenmaal drie pullen en
eenmaal vier pullen. Op een derde locatie werden twee niet uitgekomen eieren gevonden. Een
vierde kerkuilenkast wordt al enkele jaren bezet door een Bosuil.
Op de andere locaties werd geen activiteiten van Kerkuilen geconstateerd.

Steenuil
Het aantal locaties waar nestkasten voor de Steenuil hangen groeit ieder jaar.
Op 21 locaties weten wij Steenuilen nestkasten te hangen en ook voor 2017 wordt er weer
uitbreiding verwacht. Net als vorig jaar werden er weer zes nestkasten door Steenuilen bezet.
In totaal zijn er 13 jonge Steenuilen uitgevlogen, waarvan we er 7 hebben kunnen ringen.
Vaak worden er in de kasten ook oudere vogels aangetroffen die door ons eerder al geringd
zijn. Op een locatie vonden we bij de tweede controle net als vorig jaar twee onbevruchte
eieren. We vermoeden dat het hierbij om een single vrouwtje gaat dat vlak in de buurt van een
ander paar Steenuilen zit.
Andere bewoners van de Steenuilenkasten waren ook dit jaar weer enkele Spreeuwen en in
een kast troffen we een Wespenkolonie aan.

Bosuil
Het aantal locaties Bosuilennestkasten bij ons bekend blijft acht.
We willen dit aantal ook niet uitbreiden, mede omdat de Bosuil
als predator geldt voor de Ransuil. In drie van deze nestkasten
hebben het afgelopen jaar Bosuilen gebroed. Er zijn negen jonge
Bosuilen uitgevlogen, waarvan we er geen van hebben kunnen
ringen.
De andere nestkasten worden wel geregeld als roestplek gebruikt.
Andere bewoners van deze nestkasten waren ook afgelopen jaar
weer enkele Holenduiven.
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Torenvalk
Voor deze soort weten we 14 locaties.
Dit zijn er een paar meer dan vorig jaar, wat
komt omdat er in het Ven een aantal al
bestaande locaties nu ook door ons in de
gaten worden gehouden.
Zeven van deze nestkasten worden bezet
door Torenvalken. In zes van deze
nestkasten hebben we in totaal 17 jonge
Torenvalken aangetroffen waarvan we er 12
hebben kunnen ringen. De nestkast op de zevende locatie die bezet was afgelopen jaar is zo
hoog bevestigd op een paal dat wij het onverantwoord vonden om die kast te inspecteren.

Slechtvalk
De Slechtvalk in de toren van de St. Martinus kerk heeft afgelopen jaar succesvol gebroed.
Drie jonge Slechtvalken werden geringd en zijn ook uitgevlogen. Zoals jullie misschien wel
weten zijn beelden van de broedkist Life te volgen op www.slechtvalkvenlo.nl
Ook onder in de ingang van de
kerk hangt een scherm waarop
de verrichtingen van de
Slechtvalken te zien zijn.

Henny Martens laat
binnenkort foto’s zien van
de Slechtvalken op een
ledenavond.

Namens de vogelwerkgroep,
Theo Lommen
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Kraanvogels
door Jan Visser ( Natuurvereniging IJsselmonde )
Een van de meest spectaculaire West-Europese vogels is de kraanvogel. In de Lage Landen
is deze broedvogel honderden jaren geleden reeds uitgeroeid. In de herfst verzamelen grote
scharen kraanvogels zich in het noorden van Oost-Duitsland, met name op het eiland Rϋgen.
Na de eerste zware vorstinval trekt een deel weg naar het zuid- westen. De slechts enkele
honderden kilometer brede trekbaan van deze vogels schampt langs de oostkant van
Nederland. De overwinteringgebieden liggen in Spanje. Vele tienduizenden Noord-Europese
broedvogels van Finland en Rusland trekken meestal naar het zuidoosten, om via Turkije en
Egypte in de overwinteringgebieden in Soedan en Ethiopië terecht te komen.
Geluid en meer
Het verdragende geluid van overvliegende Kraanvogels laat iedere rechtgeaarde vogelaar naar
buiten hollen. Ieder voor- en najaar verschijnen er Kraanvogels boven Nederland en zoals
gememoreerd meestal via de oostflank van Nederland, zo ongeveer langs de lijn Bremen –
Deventer - Antwerpen. Het overgrote deel der meldingen hebben betrekking op overvliegende
vogels. Overwintering komt voor, echter is zelden het geval en hebben wellicht betrekking op
uit gevangenschap ontsnapte vogels.
Rϋgen is van eminent belang voor de kraanvogels.

Tijdens de herfsttrek
zijn hier gemiddeld
meer dan 25.000
exemplaren op twee
slaaplocaties:
op West-Rϋgen en
op het nabijgelegen
eilandje Bock
waargenomen.
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De kraanvogel is met zijn gewicht van ca 4,5 kg
is driemaal zwaarder dan de blauwe reiger. Het
zijn tevens de langste vogels in Europa en met
hun fraaie majestueuze verschijning, hun
cancanveren en de onmiskenbare roep, spreken
zij tot de verbeelding van velen. Zij hebben aan
de kop een karakteristieke zwart-wit tekening
met een rode kruin. De wangen en zijkant van de
hals zijn wit. De cancanveren zien eruit als een
bossige staart, maar het zijn geen staartveren
maar de tot sierveren uitgegroeide, afhangende
binnenste armpennen (zgn. tertials).
Zij kunnen tot 1,15 meter hoog worden waarmee ze onze hoogste vogelsoort zijn. De
eenjarige vogels zijn iets kleiner en donkerder, missen de fraaie koptekening en hebben een
rossig bruine kop en kleinere armpennen.
Voorkomen en voeding
Ten opzichte van reigers hebben kraanvogels een kortere, krachtiger snavel. Kraanvogels
voeden zich met planten, insecten, wormen, weekdieren, kikkers, muizen en jonge vogels.
Het herfstvoedsel bestaat van oorsprong veel uit veenbessen (het Engelse woord cranberry
betekent eigenlijk Crane-berrie = kraanvogelbes). Overdag foerageren zij in het heuvelachtige
landschap op de akkers, tot een afstand van maximaal 50 km van de slaapplaats. Op de akkers
eten ze de resten van de maïs, aardappels en dergelijke. De kraanvogels foerageren overdag
op het noordelijk en westelijk deel van Rϋgen en op de noordkust van het vasteland. Dit
omvangrijke kustgebied in het zuidelijke deel van de Oostzee bevat uitgestrekte delen die
minder dan een meter diep zijn, rietvelden, zoutmoerassen en interessant achterland met
bossen, akkers en weilanden. In de herfst heeft dit gebied eveneens een belangrijke functie
voor andere pleisterende trekvogels, waaronder aalscholvers (ondersoort sinensis),
knobbelzwanen, kleine zwanen, riet-, kol-, grauwe-, brand- en rotganzen, wintertalingen,
kuifeenden, brilduikers, bosruiters en reuzensterns. Typerende, oostelijke zomer- en
standvogelsoorten zijn de roodhalsfuut, zeearend en schreeuwarend, rode wouw, kortsnavelboomkruiper, kleine vliegenvanger en sperwergrasmus.
Kraanvogeltrek
In vlucht bieden de kraanvogels het karakteristieke beeld van lijn- of V-vormig vliegende
groepen van grote, reigerachtige vogels die vliegen met een uitgestrekte, lange hals en poten.
De spanwijdte kan tot 2.20 m bedragen. De bekende V-vorm is een energiezuinige vorm van
vliegen, waarbij de vogels als het ware in elkaars "kielzog" vliegen. De gemiddelde
kruissnelheid van de vogels kan tot 70 km per uur oplopen, uiteraard afhankelijk van de
weersgesteldheid. De trek vindt zowel overdag als 's nachts plaats, meestal op een hoogte
tussen de 200 en 1000 meter, zelfs op 4000 meter
zijn de trekkende kranen weleens waargenomen.
Tijdens de trek maken de kraanvogels gebruik van
thermiek om hoogte winnen daarna kunnen ze af
en toe een lang stuk zeilend in dalende lijn
afleggen. Tijdens de vlucht is de karakteristieke,
verdragende roep te horen, die u wellicht al kent
van de overvliegende doortrekkers.
Ontvangen van: Louw Boersma
(Friese volièrevereniging Leeuwarden)
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IVN Wandelingen
Kijk eens op www.ivn.nl/afdeling/maasduinen.
Nu onze website is vernieuwd is alles nog makkelijker te vinden.
En met de lente is er weer volop te zien en te beleven tijdens de wandelingen.
In het keuze menu kunt u naar ‘Het Ommetje’, ‘wandelen’ en ‘fietsen’.
Kijkt u gerust eens verder onder het ‘Ommetje’ bij ‘knooppunten wandelroute’. U komt dan
op de site van ‘liefde voor Limburg’.
Daar staan alle wandelroutes in Velden beschreven.

Zondag 19 maart
De natuurspeurtocht
was erg leuk en
gezellig vanmorgen.

Voor foto's kijk op
Facebook.
https://www.facebook.com/Maasduinen2017/?ref=aymt_homepage_panel
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Nieuwe
kikkerpoelen

In de paardenwei bij het pannenkoekhuis
stond het water tot aan de lippen.
Om van deze nood een deugd te maken
hebben Ton, Jos en Hay geulen en poelen
gegraven. Het water loopt nu netjes naar de
grensbeken en de poelen worden geschikt
gemaakt voor kikkers en Scharrelkids.

Foto;s Annet Weijkamp

11

NL Doet
Bij Natuurpad ‘Volg de Das'
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Instructies van een Expert
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De vrijwilligers waren al vroeg uit de veren.
Want Ed kwam met een vrachtwagen vol
struiken en planten voor de Bijen oase.

De border was keurig in plantvakken
verdeeld met een plantplan erbij. Zodat
iedereen wist wat er gebeuren moest.
De grond was goed nat door de regen. Dat
scheelt weer gesleep met de gieter.

Gelukkig was het mooi weer en kon er
tussen het harde werken door, genoten
worden van koffie en chocomel.

Foto’s: Jos Raaijmakers
Tekst : Annet Weijkamp
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Nestkasten voor de Grote Gele Kwikstaart
langs de Fossa Eugeniana (Rijnbeek)
foto Theo Lommen
De Grote Gele Kwikstaart (Motacilla cinerea) is slechts twee
centimeter langer dan de Gele Kwikstaart, wat nauwelijks het
‘Grote’ rechtvaardigt. Aan zijn grijze bovenzijde dankt hij
zijn wetenschappelijke naam: ‘cinereus’, wat ‘asgrijs’
betekent.
De Grote Gele heeft een langere staart dan andere kwikstaarten. Hij beweegt het hele
heldergele achterlichaam heen en weer. De stuit is geelgroen, de mantel grijs. In Nederland
een schaarse broedvogel, met zo’n driehonderd broedparen in Twente, de Achterhoek en
Limburg. Hij is algemener als doortrekker en wintergast. Nestelt in rotsen, tussen
boomwortels, onder bruggen van snelstromende beken met stenen.
(vrij naar Kester Freriks: Vogels kijken, 2009).
De Vogelwerkgroep van IVN Maasduinen heeft in het verleden al een veertiental nestkasten
geplaatst in het gebied rond Lingsforterbeek en Gelderns Nierskanaal. Hoewel daar vorig jaar
koppels met jongen zijn waargenomen, heeft de Grote Gele nog niet in de nestkasten gebroed.
Omdat er ook Grote Gele Kwikstaarten in het gebied rond de Rijnbeek zijn waargenomen,
heeft de Vogelwerkgroep daar in het kader van NLdoet.2017 zes nestkasten geplaatst .

foto Henny Martens

De Spanjaarden wilden in 1647 een Schelde-Maas-Rijnkanaal graven om de Maas- en
Rijnhandel af te snoepen van de afgescheiden en vijandige Republiek der Zeven Verenigde
Nederlanden. Door deze handel om te leiden naar Antwerpen zouden de havens van
Amsterdam en Rotterdam tot betekenisloosheid vervallen. Bovendien zou het kanaal dienen
als verdedigingswal. Daarom zouden op regelmatige afstanden in totaal 24 schansen met
bastions gebouwd worden. Het kanaal werd gepland onder de toenmalige Spaanse regentes in
Brussel, Isabella Clara Eugenia, dochter van Filips II, naar wie het ook werd genoemd. Zij
kwam in 1647 om de werkzaamheden aan de Fossa Eugeniana van Venlo via Straelen naar
Geldern te bezichtigen (Vrij naar Wikipedia). Volgens niet bevestigde berichten heeft zij toen
gezworen, niet van ondergoed te wisselen, voordat het kanaal zou zijn gerealiseerd. Sinds die
tijd is Eugeniageel een begrip in de kunstwereld (Sef Derkx, Limburgs Museum).
Tekst: Jos Raaijmakers
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Opengesteld NSW landgoed
Er zijn inmiddels zeer veel landgoederen gerangschikt onder de natuurschoonwet.
mijn.rvo.nl/natuurschoonwet.

Natuurschoonwet 1928
De wet is in 1928 in het leven geroepen met de bedoeling er voor te zorgen dat landgoederen
in stand blijven.
Voorwaarden
Een landgoed kan onder deze wet gerangschikt worden als een aaneengesloten gebied van
minstens 5 ha omvat en voor minstens 30% uit bos of andere natuur bestaat. Een historische
buitenplaats kan worden gerangschikt als zij meer dan 1 ha. groot is.
Openstelling
Op een landgoed dat onder de Natuurschoonwet valt moet per ha bos 50 m wandelpad en per
ha overig terrein 25 m wandelpad voor het publiek open staan. Dit wordt aangegeven met de
bekende borden opengesteld.
Een opengesteld landgoed moet het gehele jaar elke dag van zonsopkomst tot zonsondergang
toegankelijk zijn voor wandelaars. Onder voorwaarden mag een beperkte toegangsprijs
worden gevraagd. De volgende regels mogen aan de bezoekers worden opgelegd:
 Het is niet toegestaan zich buiten de wegen en paden te begeven.
 Het is, onverminderd andere verbodsbepalingen in wetten of verordeningen, verboden
bloemen, bladeren en vruchten te plukken of te vervoeren, takken af te snijden,
bomen, struiken en andere gewassen te beschadigen, hout te sprokkelen, te zwemmen,
vuur te maken, in droge tijd te roken, het wild of vogels te verontrusten, te vissen, orde
en rust te verstoren, papier en ander afval achter te laten, alsmede loslopende honden
bij zich te hebben.
wetten
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