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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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Bestuur
Hierbij heten we nieuwe leden welkom;
-

Etienne Billekens uit Venlo

-

Roel Gilbert

Ons bestuur is op zoek naar leden die handig zijn met klein electronica; zoals
beamer, webcam of bewegingsmelders. Je kunt je melden bij de voorzitter Ton
Wetjens via ivn.maasduinen@live.nl.

Maasduinen
Overig
Recente site wijzigingen
(opmerking: Activiteiten wijzigingen worden hier niet vermeld
3

Programma Juni
Zondag 11 juni vanaf 14.oo uur
IVN Slootjesdagen
Smokkelaarspad (natuurspeelplaats voor
Scharrelkids) heeft nieuwe kikkerpoelen
aangelegd. Dit jaar worden de 1e juveniele te
water gelaten. Kom spelen en leren over kikkers
en hun watervriendjes.
Locatie:
Pannenkoekhuis Jagersrust , Straelseweg 35 , 5941NJ Velden
https://www.ivn.nl/provincie/limburg/activiteiten/ivn-maasduinen

zaterdag avond 3 juni en zondag ochtend 4 juni
BMP vogeltelling in de Ravenvennen
Zaterdag avond 17 juni en zondag ochtend 18 juni
BMP vogeltelling in de Ravenvennen

Aanmelden bij Theo - 065178.6669

Of via ivn.maasduinen@live.nl

Vrijdag 16 juni nachtvlinders in de Boekend
In de avonduren bij geschikt weer
Extra inventarisaties in Lomm
IJsvogel vlinder en Phegeavlinder

Aanmelden bij Jan - 077472.0040
Of via ivn.maasduinen@live.nl
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Ontdek de schatten van de sloot
IVN organiseert voor de vierde keer de landelijke Slootjesdagen

Waterschorpioenen, kokerjuffers of stekelbaarsjes: wat leeft er allemaal bij jou
in de sloot? Je komt het te weten tijdens de IVN Slootjesdagen. Kinderen
tussen de 4 en 12 jaar kunnen op 11 juni 2017 samen met hun (groot)ouders
ontdekken hoe bijzonder het leven is in een doodgewone poel in Velden.
Er staan IVN natuurgidsen voor je klaar die helpen. Wil je meer over kikkers?
De IVN Slootjesdag start om 14.00 uur bij pannenkoekhuis Jagersrust
(straelseweg 35 in Velden) en duurt circa 2 uur. We nemen je deze dag mee in de
bijzondere wereld van de kikkerpoel.
Vergeet niet om je laarzen mee te nemen!

Nieuw dit jaar: schatzoeken
Behalve naar waterdiertjes kun je dit jaar ook op zoek gaan naar een schat langs de
sloot. Vind jij de schat? Stuur een foto en je adres in, dan ontvang je het ‘Water
doeboek’. Bovendien maak je kans op de hoofdprijs: een beleef-de-natuur weekend
voor het gezin in één van de Nederlandse Nationale Parken.
Ben je nieuwsgierig naar de IVN Slootjesdagen in de rest van Nederland? Neem een
kijkje op onze website ivn.nl/slootjesdagen. Hier vind je een overzicht van de meer
dan 100 Slootjesdagen in het hele land en bestel je de IVN zoekkaart ‘Waterdiertjes’.
Op deze zoekkaart staan de 35 meest voorkomende waterdiertjes geïllustreerd.
Over IVN
IVN (Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid) wil kinderen de leukste natuurlessen van de hele
wereld geven. Dat is nu leerzaam en leuk voor henzelf, en later van essentieel belang voor het
behoud van onze natuur. Dus: laarzen aan en er-op-uit!
IVN is een landelijke organisatie die mensen op lokaal niveau bij de natuur betrekt. Lokaal
organiseren bijna 25.000 ervaren IVN-vrijwilligers talloze excursies, cursussen, wandelingen, lezingen
en andere natuur (belevings-) activiteiten door heel Nederland.
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Natuurbeleving met paard en wagen
Olga en Annet hebben enkele menlessen
gevolgd bij Lei Geelen in Schandelo.
Zodat ze op woensdag 3 mei een natuurtocht
konden maken met paard en wagen.
In de wagen zaten 6 gasten met een
picknickmand en Theo Vander Leer van IVN
maasdorpen. Allemaal heel enthousiast !
Stropje en Starwin werden uit de wei
gehaald en opgetuigd. Daarna een mooie en
gezellige tocht door Schandelo gemaakt.
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Bijenoase is officieel geopend

Vrijdag 19 mei was het dan eindelijk zover. Na een jaar noeste arbeid door onze IVN
werkgroep Natuur leerpaden o.l.v. Daan konden de gasten zien hoe de woonwijk voor planten
en dieren werd uitgebreid met een hotel voor bijen. Het hotel is geschonken door de
plattelandscoöperatie. De kinderen van basisschool ‘de Startbaan’ in Velden mochten helpen
met de 1e bewoners en het inzaaien van de bloemenranden.. Het was een gezellige middag.
Het weer hielp een handje mee door rustig maar gestaag op het zaad neer te dalen, zodat alles
kan ontkiemen.. De eigenaren van het landgoed Sraar en Marga Geelen zijn tevreden.
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Bijen zijn sterk behaarde vliegende insecten die honing maken en voorraden aanleggen voor
de winter. Ze leven van nectar en stuifmeel dat ze uit bloemen en planten halen en door
speciale stukjes aan hun poten, blijft plakken. Bijen vormen een belangrijke rol bij de
bestuiving van bloemen en planten. Binnen de bijenfamilie kan er onderscheid worden
gemaakt tussen solitaire bijen (wilde bijen) die alleen leven en eusociale bijen (hommels en
honingbijen) die in volken leven. Van de drie bijensoorten is de honingbij veruit de meest
bekendste. Dit komt vanwege zijn herkenbare verschijningsvorm en zijn aanwezigheid in
grote aantallen.
Ze worden veelal ingezet bij de bestuiving van gewassen en fruitbomen. Ook de hommel is
een bij die in volken leeft en is te herkennen aan zijn langere geel met zwarte beharing. Van
alle bijen zijn het alleen de vrouwtjes die steken. Dit doen zij met hun angel die aan haar
achterlijf bevestigd zit. Deze angel bestaat uit weerhaken, die blijft steken in de huid van het
slachtoffer. Als de bij zich na de steek los probeert te trekken, scheurt de angel met de
gifblaas los van haar achterlijf. Dit betekent meteen het einde van haar leven. Omdat de
gifblaas tot een minuut na de steek werkzaam blijft, is het van groot belang om de angel direct
uit de huid te verwijderen.
Wat zijn wespen?
Wespen zijn geel/zwart gestreepte vliegende insecten met een smalle taille die alleen of in
volken leven. Ze leven van nectar, honingdauw, luizen, stuifmeel, plantensap, vruchtvlees en
sap van rijpe vruchten zoals peren en pruimen, maar ook van vloeibare zoete dranken of
etenswaren zoals limonade of jam. Daarnaast zijn het ook vleeseters doordat ze andere
vliegende insecten eten. Dit maakt wespen belangrijke insectenbestrijders. Wespen leven
slechts een seizoen en leggen geen wintervoorraad aan.
Bij wespen zijn het enkel de vrouwtjes die kunnen steken. Dit doen ze met hun
zogenaamde naaldangel die, doordat het geen weerhaken heeft, niet achterblijft in de huid.
Hierdoor verliest een wesp bij een steek zijn angel niet en is zij in staat om meerdere keren
een steek toe te dienen. Vaak tot wel 10 keer! Bij een steek spuit een wesp kleine
hoeveelheden gif in de huid van haar slachtoffer. Dit gif bevat lokstoffen waardoor andere
wespen aangetrokken kunnen worden.
Wanneer steken bijen en wespen?

Bijen en wespen steken veelal alleen als zij zich bedreigd voelen.
Het uit angst bewegen van de armen, zorgt ervoor dat de bij en/of wesp
zich bedreigd voelt en gaat steken. De angel dient ter verdediging van
hun kolonie. Dicht en onbeschermd bij een bijenkorf, wespennest en
bloementuin in de buurt komen, vergroot de kans op een bijen- of
wespensteek. Ook het dragen van een sterk ruikend parfum en fel
gekleurde kleding trekken bijen en wespen aan. Omdat voor de wespen
het voedsel in de herfst schaarser wordt neemt de agressiviteit van
wespen in die periode toe. Rustig blijven voorkomt de kans op een
steek.
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Kleine vogels worden groot.
Deel 1:

Jonge slechtvalkjes ringen

Donderdag 11 mei om 9.30 uur afgesproken bij de Martinustoren bij de kerk in Venlo met een
zevental personen o.a. Peter van Geneijgen, voorzitter van de Werkgroep Slechtvalk
Nederland en hij zal ook het ringen, meten, wegen en DNA monsteren voor zijn rekening
nemen. Verder zijn er Henny Martens van IVN Maasduinen en fotograaf, Leugene Faasen,
IVN Maasduinen en Vogelvereniging EKVV in Venlo en maker van de nestbak 4 jaren
geleden en Jeu Smeets, EKVV en schrijver van dit verhaal. Verder zijn er drie toeschouwers
van het IVN die interesse getoond hadden hiervoor. Om 9.50 uur is iedereen aanwezig en
alles doorgesproken en gaan zes man naar boven en Jeu blijft beneden bij de toren om
nieuwsgierige mensen uit te leggen waarom de oudervogels zo te keer gaan rond de toren om
10.05 uur. Om 11.35 uur is de klus geklaard en liggen de jonge valkjes weer in de nestbak en
om 11.50 uur is iedereen weer beneden en kan Peter naar zijn volgende ringklus in Arnhem.
Overigens kreeg Peter nog een cadeautje mee in de vorm van een ingevroren slechtvalk die

zich in een roofvogelgevecht op 24 april heeft doodgevlogen tegen een glazen wand en
waarover toen enige onrust ontstond omdat gevreest werd dat de slechtvalkvader van de
Martinustoren omgekomen was. Gelukkig werd vrij snel duidelijk dat we met een valk te
maken hadden die enkele jaren geleden geringd was in Echt ( Midden Limburg ). Op het
moment dat dit bekend werd was er echter ook al een web-cam foto waarop “onze” slechtvalkfamilie compleet te zien was en er dus geen gevaar meer was voor de kuikens. Tijdens
deze klus kwam, na het vinden van diverse duivenringen, ook weer de vraag naar boven
omtrent de postduiven die ten prooi vielen aan deze valken. Naar aanleiding van een groot
krantenartikel hierover in “de Limburger “ was dit natuurlijk weer actueel en Joop Jansen
vroeg mij hierover eens een stukje te schrijven over diverse bevindingen wat hij dan op
Facebook zou kunnen zetten als antwoord voor de duivenmelkers. Op 15 mei heb ik dat
gemaakt maar het werd een A4’tje en dus te groot voor Facebook. Dus is het in samen-spraak
met de beheerder op de site van Venlo – Centrum gezet. Voor alle duidelijkheid heb ik dat
bericht ook toegevoegd aan deze reportage.
Tekst: Jeu Smeets.
Foto’s: Henny Martens en Pieter Elbers
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De laatste foto is een blik op Venlo vanaf het rooster voor de valken en daarnaast de
verontruste moedervalk die schreeuwend rond de toren vliegt in zorg om haar jonge kuikens.
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deel 2:

Postduiven als voedsel voor jonge slechtvalkjes
Waarom pakken slechtvalken gemakkelijk postduiven
als prooi ? Dat blijkt een goede vraag te zijn omdat er
honderden stadsduiven in Venlo rondvliegen en er sinds
de jachtbeperkingen ook zeer veel houtduiven en Turkse
tortels het luchtruim kiezen. Het verschil zit in wezen in
de kweek en de inprint in de overgang naar zelfstandigheid van de jonge vogels. Als jonge duiven in de vrije
natuur beginnen te vliegen blijven ze nog enkele weken
afhankelijk van de oude duiven die ze dan nog voeren en
ondertussen de weg leren naar de voedselbronnen maar
ook de jongen leren oplettend en beducht te zijn voor
gevaren die van buitenaf komen.

Jonge postduiven daarentegen worden voordat ze kunnen vliegen al bij de oudervogels
weggenomen, geleerd om te eten uit voederbakjes en onder gaas op de landingsklep gezet om
de omgeving te leren kennen en met de weg terug in het hok vertrouwt te maken. In dezelfde
periode raken ze ook gewend aan mensen en de begeleidende roep- of fluittonen als het
voedertijd is. Van de gevaren die loeren in de grote vrije wereld leren ze echter helemaal niets
want in het gesloten hok zijn geen gevaren die ze bedreigen. Het enige wat deze jonge duiven
geleerd wordt is zo snel mogelijk de weg naar huis te vinden vanaf onbekende en ver weg
gelegen plaatsen en gebruik te maken van een aangeboren instinct dat hen het juiste
richtinggevoel geeft. Omdat dit instinct niet bij alle duiven even goed ontwikkeld is selecteren
de goede wedstrijdvogels zichzelf tot belangrijke wedstrijd- en kweekduiven. Dit zijn dan ook
de duiven die via het wedsysteem dat aan vluchten verbonden is geld op moeten brengen om
maar niet te praten over wat er betaald wordt voor een bewezen goede kweekduif die de
goede genen doorgeeft. Wie wel eens de lossing van wedstrijdduiven heeft gezien kan ook
bekijken hoe de duiven met het beste richtinggevoel zich snel losmaken van de rondvliegende
meute en naar huis vertrekken en de minder bedeelden nog langere tijd rondjes draaien om
alsnog de goede richting te vinden. Het zijn juist deze zoekende duiven en ook zij die de weg
helemaal niet gevonden hebben en rond blijven dwalen die een prooi voor de slechtvalken
worden in hun onoplettendheid.
Het vorig jaar heb ik een handvol ringen geanalyseerd via NPO lijsten, “de Nederlandse
Postduiven Organisatie” en gecontroleerd op herkomst en daar was slecht één duif uit Venlo
bij en de volgend dichtstbijzijnde kwam uit Reuver. Er waren een viertal ringen bij uit de kop
van Noord – Holland waar een aparte duivenbond blijkt te bestaan en ook waren er diverse
ringen bij uit Denemarken. De laatste twee hebben gemeen dat ze hun duiven lossen op de
Groote Heide op de parkeerplaats bij het honden oefenterrein en dat levert voor de
slechtvalken de prooien op om de reden die ik hiervoor omschreven heb.

Tekst:Jeu Smeets. Foto: Vrij internet.
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Vogel Excursie naar Nettetal
Deelnemers: Ron Keijers, Martijn Verheijen, Harrie van Heijster, Ruud Coenders.
Op 14 mei om 7 uur; die zondagochtend gingen we met mooi weer van start.
Het natuurgebied Nettetal is een afwisselend gebied waar de Nette doorheen stroomt. Ook
liggen er meren en vennen die door vervening zijn ontstaan. In het gebied ligt kasteel
Krickenbeck. Verder is er een afwisseling van ( rijk ontwikkelde loof- en naald- ) bossen en
veldjes. In die bossen waren volop zangvogels aanwezig, heel gewone zoals merel en
roodborst, maar ook bonte vliegenvanger en goudvink. Ook vele spechten: groene, zwarte en
bonte. In de verte riep een koekoek zijn naam.
Op de meren was veel waterwild aanwezig, zoals
ganzen, futen en een aantal soorten eenden: wilde ,
kuif- en slobeenden. Ook blauwe reigers die vooral
aan de oevers zaten. Daar in het riet hoorden wij ook
rietgors en kleine karekiet.
Door het reliëf stroomt het water wat sneller en we
ontdekten een paartje grote gele kwikstaarten die
onder een afdak van een vervallen gebouwtje een nest
aan het maken waren. Bij de Leuther Mühle ( een
watermolen ) in de buurt zagen we er nog een. Hier
was ook een paartje boomvalken aanwezig.
Tussen de buizerds in de lucht ontdekten we ook een
wespendief.

Mooi was ook de Canadese gans met pullen
en de fazant.

Opvallend waren de vele zoogdieren die we
gezien hebben: konijn , haas ,eekhoorn en
ree.
Een mooi afwisselend gebied voor de
natuurliefhebber en wandelaar.

Tekst: Ruud Coenders
Foto’s: Henny Martens en Ron Keijers.
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Levende aarde
Wormen kweken.

Regenwormen
worden door veel
vissers gebruikt.
Regenwormen vind
men gemakkelijk in
de lente en in de
herfst maar in
drogere perioden zijn
ze moeilijker te
vangen, daarom is
het gemakkelijker ze
zelf te kweken.

Het verkrijgen van wormen
De meeste wormsoorten kan men uit de tuin uitgraven. Steek een riek in de grond, schud met
de riek en de wormen komen tevoorschijn. Wacht
tot de wormen volledig
uit de aarde zijn, eens ze terug kruipen zijn ze
niet meer te pakken.
Mestwormen haalt men uit de composthoop.

Huisvesting
Gebruik houten boxen, wastobbes, of andere gesloten containers. Er mag geen licht in
kunnen. Ze moeten ongeveer 100 x72 x 40 cm zijn. Ze moeten wel waterdicht zijn en
behandeld tegen vocht en schimmels.
Voorbereiding
Gebruik goede aarde om te starten. Meng hieronder 1/3 organisch materiaal. (verrot of dode
vegetatie). Vermijd zandige of kleigrond. Vul de bak met ongeveer 20 tot 25 cm aarde. Maak
de aarde vochtig maar niet nat. Voeg voedsel toe: ½ kilo 15% proteïne rijk voedsel zoals
gemalen varkens of kippenvoer, gemengd met ¼ kilo varkensvet of goedkoop fijngemalen
groenten en dit in de bovenste 8 cm aarde. Hier kan men maïsmeel aan toevoegen. De
hoeveelheid voedsel voorziet één voedselrantsoen voor hoger vermelde kweekbakken.
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Kweek
De commerciële rode worm is het best om mee te kweken. Een cultuur kan gestart worden
door 100 wormen toe te voegen en af te dekken met een dampscherm om uitdroging te
voorkomen. Niet tegenstaande regenwormen mannelijke en vrouwelijke
voortplantingsorganen bezitten moeten regenwormen toch paren om zich te kunnen
voortplanten.
Eieren worden gevormd in een slijmerige buis die wegglijdt over de worm zijn hoofd en die
een cocon of capsule vormt die de eieren uitbroedt. Uit de eieren ontwikkelen zich zeer kleine
wormen en deze kruipen eruit wanneer de tijd daarvoor gekomen is.
Sommige snelgroeiende wormen zijn na drie tot vier maanden volwassen. Op hun beurt
starten ze dan hun broedcyclus. De eieren worden gelegd op de bovenkant van de aarde met
een maandelijkse interval. Iedere eicapsule bevat 5 tot 15 baby wormen. Wanneer gestart
wordt met twee broedbedden zal er reeds geoogst kunnen worden binnen vijf maanden en
vanaf dan kan men blijvend oogsten.
Aaswormen zijn moeilijk tot niet te kweken in zelfgemaakte bakken. De meeste zoeken hun
toevlucht tot het steken van wormen in grasperken, tuinen en boomgaarden om ze daarna op
te bergen voor verder gebruik. Wormen leven 10 tot 15 jaar.
Voedsel
Wormen moeten regelmatig gevoed worden. Per maand geeft men een kwart kilo per 30cm³
kweekruimte . Eén of twee keer per week voedsel geven is voldoende want voedsel dat niet
opgegeten wordt zal de grond verontreinigen. De vochtigheid van de grond blijft voldoende
hoog wanneer er bevochtigd wordt telkens als er voedsel wordt toegediend. Note Richard:
Konijnen keutels zijn ze verzot op!!!
Andere factoren
De kweekbak moet in een frisse, beschermde plaats staan met een temperatuur van ongeveer
15 °C. Een goede plaats voor wormen is de kelder. Onderhoud de kweek bij een temperatuur
van 15 tot 18 °C gedurende de koudste dagen door de kweekbak te bedekken met een
kartonnen doos. Zorg zeker en vast voor een thermometer. Warmte kan voorzien worden door
een lamp te plaatsen binnen de kartonnen doos. Wees voorzichtig dat er geen brand ontstaat.
Jonge wormen zullen dan vijf tot zes weken na het “planten” uitkomen.
Voorzie een goede drainage door middel van kleine openingen bedekt met een fijn raster. Hou
de grond vochtig maar niet nat dit door te sproeien.
De wormen kunnen verzameld worden door de bak te ledigen en de wormen met voldoende
grootte te sorteren. Sommigen verwijderen de wormen uit de grond door de grond te
verhuizen naar een 10 liter emmer waar deze dan 30 minuten blijft staan. Doe de bovenste
laag van de grond terug in de kweekbak en de meeste wormen zullen achter blijven op de
bodem van de emmer. De aarde kan bewaard blijven en overgezet worden naar een nieuwe
box want de ei capsules zijn klaar om een nieuwe kolonie te beginnen. Ongebruikte wormen
kunnen ingezet worden als verwekkers.
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