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COLOFON
IVN Bestuur Maasduinen
Voorzitter

Ton Wetjens

Tel: 077 - 472.2870
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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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Bestuur
Hierbij heten we nieuwe leden welkom;
-

Mw. C. Verlinden
Jacky en Frank Theelen

We zijn afgelopen maand bij
enkele IVN leden op zieken
bezoek geweest. Hun ziekte is
zodanig ernstig dat zij belemmerd
worden in hun vrijwilligerswerk.
Hierbij wenst het bestuur ook
minder ernstig zieke IVN leden
beterschap.
Mocht u een mede lid kennen , die wel een opkikkertje kan gebruiken ?
Laat het even weten.

Meimaand – excursie maand
Op zondag 14 mei een vogel excursie naar Krickenbeck
Aanmelden bij Theo Lommen ; 065178.6669

Op zaterdag 20 mei een vlinder excursie naar de st. Pietersberg.
Aanmelden bij Jan Heuvelmans ; 077472.0040

Op zondag 28 mei vanaf 10.oo uur “Vogels kijken voor de Jeugd”
Aanmelden bij Jose – jose.wennekers@outlook.com
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Programma Mei
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

zaterdag avond 6 mei en zondag ochtend 7 mei
BMP vogeltelling in de Ravenvennen
Zaterdag avond 20 mei en zondag ochtend 21 mei
BMP vogeltelling in de Ravenvennen

Aanmelden bij Theo - 065178.6669

Of via ivn.maasduinen@live.nl

Zondag 28 mei Dagvlinders bij het Vreewater
Vanaf 10.oo uur bij geschikt weer
Vrijdag 5 mei Nachtvlinders - Diepsteeg
Vrijdag 26 mei Nachtvlinders - Walbeckerweg
In de avonduren bij geschikt weer
Aanmelden bij Jan - 077472.0040
Of via ivn.maasduinen@live.nl
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Officiele opening van de Bijenoase
Vrijdag 19 mei om 14.00 uur..
Een verdere ontwikkeling van het
Natuurpad ‘Volg de das’ met bijenhotels
en insectvriendelijke struiken.

We vertrekken met genodigden en alle IVN’ers, die hiervoor belangstelling hebben, bij de
familie Geelen, Bong 18 in Velden.
We wandelen langs onze nieuwe aanplant naar de infohut voor de officiële opening.
Aanmelden bij: Daan Strelitsky tel: 077 - 472.1321 of via ivn.maasduinen@live.nl
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Opschonen Maastrace
Zaterdag 1 april 2017

Een grote groep IVN leden (24x) heeft zich
gemeld om te helpen met de grote
voorjaarsschoonmaak van ons Maastrace.
Vorig jaar is dit opgestart naar een idee van
IVN Jeugd.
En dit is met groot succes opgepakt …

Ons Maastrace bij velden.
De variatie aan gevonden voorwerpen is groot.

Vele handen maken licht werk. Na 2 uur werken zijn alle zakken (28x) gevuld en is het tijd
voor een warme kop soep.
Lei is dit jaar 80 jaar geworden en
daarmee onze oudste, actief lid.
Proficiat Lei !!
Daar nemen we er nog eentje op , proost !
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Met Lommse schoolkinderen de natuur in
DONDERDAG 20 APRIL 2017

IVN gids

Van waterdiertjes naar boomkikkertjes.
Medio april 2017 is een speciale voortplantingspoel voor boomkikkers aangelegd op het
smokkelpad. Deze poel is aangelegd omdat de boomkikkkers ook het smokkelpad voor
Scharrelkids
hebben
ontdekt.
De
boomkikkers
blijken
zich
op
de
braamstruwelen op het pad thuis te voelen
maar geen echte voortplantingsspoel in de
buurt te hebben.
Anita en Pierre Kersten van Jagersrust
hebben daarom toestemming gegeven voor
de aanleg van een voortplantingspoel in de
wei voor dit zeldzame kikkertje.
Door dit mooie gebaar zijn de migratie
mogelijkheden van de boomkikkers in
noordelijkere richting een stuk verbeterd. Op
de foto start aanleg poel door Ruud Tax.
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Bekermos in allerlei kleuren

Anders dan de naam doet vermoeden is Bekermos geen mossoort, dus geen plantje, maar een
korstmos, een samenlevingsvorm van een wier en een schimmel.

Waar groeit bekermos?
Sommige bekermossen zijn echte grondbewoners, andere leven uitsluitend op bomen en
rottend hout. In de duinen willen 'boomsoorten' ook nog al eens op de grond voorkomen.
Het is een van de eerste dingen om op te letten bij determinatie!
Op hout
Een van de meest voorkomende soorten op hout is Kopjesbekermos (C. fimbriata), vaak met
alleen maar grondschubben. Groen bekermos (C. chlorophaea) komt bijna alleen op bomen
en hout voor. Het er sterk op lijkende Bruin bekermos (C. grayi) leeft meestal op de grond.
Andere soorten die op hout voorkomen zijn Rafelig bekermos (C. ramulosa) en Rood
bekermos (C. coccifera). Ook hier ontbreken vaak de apotheciën en zul je het moeten doen
met de kleur, de grootte en de al dan niet aanwezige sorediën van de grondschubben.

Kalkarm, of ontkalkt zand
Op het kalkarme, of oppervlakkig ontkalkte zand vind je Frietzakbekermos (C. humilis).
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Kopjes bekermos
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Bruin bekermos
Heide
In heidegebied kun je o.a. Bruin bekermos (C. grayi) vinden.

Rood bekermos
Stuifzand
Op stuifzand tref je in eerste instantie Rood bekermos (C. coccifera.) aan. Later vestigen zich
dan andere soorten zoals Plomp bekermos (C. borealis). Als de zandverstuiving gaat
vergrassen vestigen zich de grotere bekermossen.

Foto’s: Henny Martens
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Tips voor meer leven in je tuin

1) Een vijvertje trekt libellen, kikkers en waterdiertjes aan. In holle rietstengels kunnen
bijen hun eitjes leggen.
2) Maak een doorlooproute voor egels door een gat in heg of schutting te maken.
3) Een oud schuurtje is een overwinteringplek voor vlinders, zoals de dagpauwoog.
4) Een takkenril met mossen, paddenstoelen en oorwurmen is een feestmaal voor vogels.
5) Zorg voor begroeiing met meer dan 1x functie, de vuurdoorn heeft bloemen die
hommels aantrekken en bladeren die door rupsen worden gegeten.
6) Een klimop is een goede schuilplaats voor vogels.
7) Zorg voor variatie in beplanting. En als er elk seizoen iets bloeit is er voldoende nectar
aanwezig; klein hoefblad en maarts viooltje bloeien trekken al in het voorjaar vlinders
aan. Vlinderplant, sedum en kamperfoelie hebben veel nectar. Struiken met bessen.
8) Inheemse dieren houden van inheemse planten
9) Stekelige planten zijn fijne broedplaatsen, want ze houden katten weg.
10) Maak rommelhoekjes met dode bladeren voor voeden, schuilen en broeden.
11) Laat brandnetels staan, want het zijn vrienden van vlinders. De rupsen van oa kleine
vos, dagpauwoog en atalanta leven alleen op brandnetels.
12) Snoei liever niet van april tot september.
13) Laat dode plantenstengels liggen, veel rupsen en poppen overwinteren erin.
Tekst: Jocelyn de Kwant
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Vogels kijken
In het houthok heeft onze winterkoning een oud
wespennest gevonden en omgebouwd tot zijn
eigen paradijsje.
Het mannetje bouwt 4 tot 6 nesten in de tuin, om
daarna het vrouwtje te verleiden met zijn gezang.

Foto: Annet Weijkamp

“We hebben gisteren onze
Bosuilennestkasten gecontroleerd.
Bij Sraar Geelen troffen we 5 jonge
uilskuikens aan.
Foto: Theo Lommen
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Slechtvalken anno 2017 en de onrust
De valken in Venlo hebben inmiddels een vaste plaats
in het slechtvalkenbestand in Nederland veroverd.
Het vrouwtje is ondertussen herkend omdat de ring
op een bepaald moment viel te ontcijferen. Ze is
geboren en geringd in 2008 in het naburige Duitse
Gelsenkirchen en is al voor het vierde opeenvolgende
jaar in Venlo. 24 April om 15.00 uur kan ik een camcard foto nemen van de complete familie als man
slechtvalk prooi komt brengen voor vrouw en
kinderen.
Maar dan .... onrust als om 18.30 uur bij
Leugene Faasen het bericht binnenkomt dat in de buurt van de
Waterleidingsingel een dode slechtvalk is gevonden, met een
harde klap gecrashed in een gevecht met een andere roofvogel.
Omdat slechtvalken toch niet zo dik gezaaid voorkomen zijn de
vaste volgers bang dat het om één van “onze vogels” gaat en
het nest met kuikens gevaar gaat lopen in de groei naar
volwassenheid. Leugene stuurt een mail naar de vaste volgers
met een foto van de dode vogel en mijn idee is dat het een man
is. Dus stuur ik een mail terug met de vraag of de vogel geringd
is, met “ja” beantwoordt kan het dus niet onze vadervogel zijn
want die is ongeringd. Leugene haalt de
dode vogel op en die blijkt geringd door
Ringenstation
Arnhem
tijdens
veldwerkzaamheden en gewoon gevangen
in een net.

Om 19.30 uur kwam het bericht van Leugene
met de bewijzende foto’s dat het niet een van
onze vogels is. Ongeveer op hetzelfde tijdstip
lukt het mij om een cam-foto op te nemen en
de bevestiging te krijgen dat de familie
slechtvalk op de Martinustoren nog compleet
is. Alle volgers opgelucht en de dode vogel....
die gaat naar de voorzitter van de Slechtvalk
Vereniging Nederland Peter van Geneijgen.
Dan nu nog mijn cam-foto van 19.30 uur met
vadervalk die zijn familie komt verrassen met
nieuwe prooi en om aan alle onzekerheid een
einde te maken heb ik die doorgestuurd naar de trouwe volgers in de regio.
Tekst|: Jeu Smeets
Foto’s en cam: Leugene Faasen en diversen.
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Halsbandparkieten in buitengebied
De felgroen gekleurde halsbandparkieten komen oorspronkelijk uit
India en het centrale gedeelte van
Afrika. Sinds de zestiger jaren van
de vorige eeuw vliegen ze echter
ook in ons land vrij rond, ontsnapt
of losgelaten, in de eerste plaats
toen in de grote randstad steden
maar ondertussen hebben ze zich
ook
uitgebreid
naar
verder
verspreid liggende steden en
dorpen tot in België toe.
Heden ten dage leven de parkieten nu ook Zaandam, Alkmaar, Leiden en Alphen a/d Rijn en
op veel plaatsen verder naar het zuidelijk gedeelte van het Westland. De laatste telling van
deze vogels in 2014 bracht aan het licht dat er op dat moment meer dan twaalfduizend
halsbanden in ons land rondfladderden en dat is meer dan een verdubbeling van de aantallen
in 2004.
Toch lopen de populaties nog niet uit de hand zeggen biologen en onderzoekers die zich
hiermee bezig houden want waar de populatie te dicht wordt trekken de vogels weg naar
omliggende gebieden als steden en dorpen. Dat is al gebeurd in verschillende steden als Den
Haag en Amsterdam waar de populatie al eerder een maximale dichtheid bereikte.
Omdat wij in ons land een andere plantengroei kennen als in India en Afrika vinden deze
parkieten hier in het wild niet voldoende voedsel en zijn voor een gedeelte afhankelijk van het
bijvoeren door de mensheid, wat vooral in stedelijke gebieden gebeurd en laten zich graag
verwennen met pinda’s en vetbollen want veel bewoners genieten van deze mooie vogels.
Telkens als wij bij onze dochter in Zaandam op bezoek zijn genieten wij er ook van want
opvallen doen ze wel in de tuinen en parken door kleur en geluid.
Inmiddels leven er ook grote groepen halsbanden in Antwerpen en omgeving, maar de
fruittelers rondom die plaats zijn daar minder blij mee omdat de vogels uitzwermen over de
boomgaarden en hun snavel graag zetten in een lekker appeltje dat in één keer bijten met die
kromme snavel waardeloos is geworden voor de handel.

Tekst: Jeu Smeets
Foto: Arlo Tol (schoonzoon) in hun tuin.

14

ENCI groeve Maastricht
Onlangs is de ENCI groeve bij Maastricht gedeeltelijk opengesteld voor het publiek.

Enige interesse voor mij in de groeve is er wel, daar ik voor mijn werk veel met mijnbouw te
maken heb. Naast de activiteiten in de groeve, zijn er diverse wandelpaden door dit
heuvelachtig en natuurrijk gebied. Het maken van een pittige wandeling over steile paadjes
zou hier dus ook moeten kunnen. Twee mooie redenen om hier eens een kijkje te gaan nemen.
Als startpunt is het fort St. Pieter gekozen, aan de zuidkant van Maastricht. Daar het een
doordeweekse dag is, is er voldoende parkeerplek. In weekend en vakantiedagen schijnt dit
echter wel anders te zijn. Via de oehoe vallei aan de noordzijde van de groeve wordt een route
tegen de wijzers van de klok in genomen. Diverse beschrijvingen van routes en kaarten van
het gebied zijn te vinden op de site van Natuurmonumenten.
’s Morgens in alle vroegte laat de hier
broedende Oehoe, verstopt in de
mergelwand, zich ook nog even zien.

Via het bos aan de westzijde, waar nog enkele vossen voorbij komen schieten, gaat de route
zuidwaarts. Vanuit dit stuk van de route kijkt men uit over het Belgisch heuvellandschap. Het
hoofdpad is breed en goed begaanbaar. Hiernaast lopen nog enkele kleinere paadjes, die ook
goed begaanbaar zijn, maar echter niet bij een van de uitgezette routes horen.
Via de “duivelsgrot” loopt de route door tot op Belgisch gebied. De duivelsgrot ligt enigszins
verstopt in de helling. Om deze te bereiken moet een van de kleinere paadjes vanaf het
hoofdpad naar beneden genomen worden.
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Verder België in zijn er her en der
mogelijkheden om af te wijken van het
hoofdpad, welke een lus maakt over
Belgisch gebied. Zo kan de gekozen
route enigszins afgekort worden.
Na het keerpunt, gaat de grote
gemarkeerde route weer noordwaarts,
en bergafwaarts richting de Maas, met
uitzicht op het sluizencomplex bij
Eijsden.

Beneden aangekomen, kan men de door Natuurmonumenten uitgezette route langs de Maas,
richting hoofdingang van de ENCI fabriek, volgen. Ik kies er echter voor om weer terug
bergop te gaan middels één van de ongemarkeerde paden. In dit gebied zouden nog een aantal
oude mergelgroeves verborgen liggen. Het gekozen pad wordt steeds smaller en ook zit er nog
een zeer steil stuk tussen, waarbij ik me afvraag of dit met nat weer nog wel begaanbaar zou
zijn. Duidelijk is in elk geval waarom dit pad niet gemarkeerd is. Zeker niet geschikt voor de
doorsnee wandelaar.
Uiteindelijk komt dit pad wel weer uit op een van de brede paden, welke met een kleine lus
uiteindelijk midden onderin de groeve uitkomt. Hier begint ook een van de nieuwe routes in
de groeve. De dorstige wandelaar kan hier ook op een terras terecht voor een drankje.
Een van de paden leidt aan de achterkant van de cementfabriek langs verder de groeve in.
Loopt men dit pad af, komt men bij een pas aangelegde trap welke naar boven de groeve
uitleidt. Hier is ook nog een uitkijkplatform wat uitsteekt boven de groeve aangelegd. Dit is
ook weer bijna bij het beginpunt van de route.
Nu het wat later op de ochtend is en wat
beter zonlicht is, besluit ik nog een
poging te wagen de oehoe in beter
zonlicht te fotograferen. Helaas is de
vogel gevlogen. Met een korte blik naar
boven, zie ik echter in een ooghoek een
rode wouw aan komen zweven.
Een zeer waardig alternatief, al heeft deze
ondertussen al aardig wat hoogte
gewonnen, waardoor het al weer lastig
wordt deze mooi te fotograferen.
In elk geval wel een mooie afsluiting van
de wandeling.
Al is het niet binnen ons lokale IVN gebied, het lijkt mij wel een aanrader voor de wandelaars
onder ons. In overleg met de redactie heb ik daarom dit stuk geschreven. Via de A2/N2 en de
nieuw aangelegde tunnel, is het snel en makkelijk bereikbaar.

Ron Keijers
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