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Bestuur
Een warme wens
Een lieve groet
Voor ieder mens
Geeft steun en moed
- Jo peters
- Hay Camps
- Mieke van de logt
- Gerard van Doorn
- Annie Helmink
Anoniempje

Wij wensen jullie Beterschap !

SPECIALE LEDENAVOND met lezing

Beej de Grens a/d Straelseweg 35 in Velden
27 oktober 2017
Reserveer de datum alvast in de agenda - Info volgt.
Groet Mariëlle Blaisse en José Wennekers
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Programma Juli
Zondag 2 en 30 juli dagvlinders in ’t Vreewater
Vanaf 10.00 uur
Vrijdag 7 juli nachtvlinders a/d Walbeckerweg
Vrijdag 28 juli nachtvlinders in ’t Soar, Ooien
In de avonduren bij geschikt weer
Extra inventarisaties in Lomm
Phegeavlinder en IJsvogelvlinder
Aanmelden bij Jan - 077472.0040

BMP vogeltelling in de Ravenvennen

Aanmelden bij Theo – 06.5178.6669

Inventarisatie van juveniele boomkikkers
Bij geschikt weer

Aanmelden bij Ton – 077.472.2870
Of via ivn.maasduinen@live.nl
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Julimaand – vakantie maand
Op zondag 8 juli een vogel excursie naar Brüggen / Koningshoeck / Roer.
Aanmelden bij Theo Lommen ; 065178.6669

Op zondag 23 juli een vlinder excursie naar de Peel
Aanmelden bij Jan Heuvelmans ; 077472.0040

Op vrijdag 14 juli Nachtvlinder Workshop vanaf 21.oo uur
In BMV de Vilgaard
Schandeloseweg 1 in Velden

Thema ‘NachtVlinders’
- Presentatie door Henny Martens
- Praktijk op het terras met lamp

Groot en klein
Avondrood

Toegang gratis

Internationale natuur beleving in ‘de Maasduinen’
https://www.youtube.com/watch?v=K3JDk3TJFyY
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Bijzondere ontmoeting met melkdrupjes
ARK Natuurontwikkeling

Je gaat op vakantie en komt tegen….. een phegeavlinder. Een wat? Ja, een phegeavlinder.
Wie deze zomer erop uittrekt, ziet deze bijzondere dagactieve nachtvlinder gegarandeerd.
En wie deze trage vlieger goed bekijkt, snapt meteen waarom hij ook melkdrupje wordt
genoemd.
Phegeavlinder (foto: Kim Huskens)

De vlinder is een opmerkelijke verschijning. De
vleugels, met een spanwijdte van 4,5 centimeter,
zijn blauwzwart en hebben grote witte vlekken.
Het lijf is eveneens zwart en op het achterlijf loopt
een oranje-gele band. Op het borststuk zit een vlek
in dezelfde felle kleur. De donkere antennen lopen
opvallend wit uit. Ze fladderen rond van eind mei
tot half augustus.
Verspreiding phegeavlinder (bron: waarneming.nl)
De vlinder komt in Nederland vrijwel alleen voor in Noorden Midden-Limburg en in het aangrenzende zuidoosten van
Noord-Brabant, alsook in het zuidwesten van deze provincie
bij Bergen op Zoom. In Zuid-Nederland bereikt de soort de
noordgrens van zijn Europese verspreidingsgebied. Dit ligt
voornamelijk in Zuid- en Centraal Europa.
De phegeavlinder houdt zich het liefste op langs bosranden,
op open plekken in het bos, in lichte, open bossen en op
zonnige bospaden. Zowel gebieden zonder bos, als gebieden
met alleen maar gesloten bos zijn beide onaantrekkelijk.
Natuurgebieden waar de overgang tussen bos en bloemrijk
grasland of tussen bos en heide geleidelijk verloopt, zijn
daarentegen ideaal.

Natuurorganisaties werken aan de ontwikkeling van een
uitgestrekt natuurlandschap, waar grote grazers zoals
runderen, herten en reeën vrij mogen rondtrekken.
Deze grazers zorgen met hun eetgedrag dat in het landschap
een fraaie afwisseling ontstaat van bloemrijke graslanden met struikgewas, bos met open
plekken en bosranden met braamstruwelen en struiken. Dit landschap biedt zowel de vlinder
als de rups exact wat ze nodig hebben: zonnewarmte, beschutting, voedsel, nectar en veilige,
groene trekroutes. En niet alleen de Phegeavlinder profiteert van zo’n afwisselend
natuurlandschap. Ook andere vlinders, amfibieën zoals boomkikkers, tal van (zang)vogels en
allerlei kleine zoogdieren vinden er een goede leefplek. Voor u als wandelaar of fietser is het
een droomplek om te recreëren.

6

Wandelen in Nederland
POPULAIRSTE WANDELAPP VAN NEDERLAND BESCHIKBAAR VOOR IPHONE EN ANDROID

DOWNLOAD APP
De app Wandelen is de enige (onafhankelijke) app waar
je snel alle wandelingen in de omgeving kan inzien. Er
is altijd wel een wandeling in de buurt. Waar je ook
bent. Al meer dan 100.000 mensen maken er regelmatig
gebruik van.
SCREENSHOTS
Download de App
Downloaden van de app kan op drie manieren:
1.
Klik de Apple of Android knoppen hieronder.
2.
Tik appwandelen.nl/app in op de internetbrowser
van uw smartphone
3.
Zoek op "Wandelen" in de AppStore of
GooglePlay-store en let op dit logo

App Store

Play Store

5.000 WANDELINGEN
NATUURWANDELINGEN
3.500 wandelingen in de natuur en op het platteland,
inclusief LAW-routes en NS-wandelingen.

ROOTS-WANDELINGEN
Alle prachtige natuur wandelingen uit Roots-magazine bij elkaar.
STADSWANDELINGEN
Honderden stadsommetjes, van Groningen tot Middelburg.

NATIONAAL WANDELPROGRAMMA
Alle 1.500 wandelevenementen van de Nederlandse Wandelbond
(KWBN) overzichtelijk op kaart.
IVN-ACTIVITEITEN
Alle buitenactiviteiten van het Instituut voor Natuureducatie en
Duurzaamheid (IVN) in één oogopslag in beeld.

7

PARTNERS

Koninklijke Wandelbond Nederland (KWBN)

Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid (IVN)

Wandelmagazine

Roots magazine
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IVN maasduinen actief Beej de grens

IVN Slootjesdag georganiseerd door IVN Nederland
https://www.facebook.com/jagersrust/videos/1374427042625169
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Voor vrijdag hadden zich meerdere gezinnen aangemeld. In oude spijkerbroek en t-shirt
kwamen ze met de fiets of auto naar het terras bij de speeltuin van het pannenkoekhuis.
Tijdens het opbouwen van het modder parcours kwam er al snel ervaren hulp.

Samen met Wiel werd de glijbaan gemaakt. En natuurlijk was er binnen een paar minuten een
ware slag bij Waterloo ontstaan tot groot plezier van de IVN gidsen en de kinderen. Met veel
gelach werd er gevochten met waterpistolen , waterbommetjes en een waterspuwer. Zo
ontstond al snel een grote modderpoel. Er kwamen steeds meer mensen meedoen …
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Voor de grote kinderen …

En voor de kleine kinderen …
Hadden we schepjes en emmers
om een modder kasteel te
bouwen.

Rond de klok van 6 uur was het
tijd om de natte kleren af te
stropen en pannenkoek te eten in
onderbroek.
Anita had lekkere limonade klaar
staan.

Na afloop hebben we nog een slakkenrace
gehouden … het was heel gezellig !
Ook de andere bodemdiertjes, zoals de mieren,
pieren en pissebedden trokken veel belangstelling.

Het was aanmodderen , maar heel gezellig !!

Foto en tekst: Annet Weijkamp
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De Groene academie is een initiatief van samenwerkende natuurorganisaties.

OVER DE GROENE ACADEMIE
De Groene academie is het centrale loket waar vraag en aanbod van opleidingen en
vrijwilligerswerk in natuur en landschap samen komen. De partners willen de kennis over
natuur, landschap en cultuur bij mensen ontwikkelen en vergroten. Zodat je zelf actief bezig
kan zijn in je directe leefomgeving. Dit draagt bij aan het behoud en verdere ontwikkeling van
natuur, landschap en cultuur.
PARTNERS NOORD-BRABANT
In Noord-Brabant werken onder de noemer de ‘Groene academie’ de volgende organisaties
samen: Brabants Landschap, Brabantse Milieufederatie, IVN Brabant, Natuurmonumenten,
Staatsbosbeheer en de Soortenorganisaties.
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De werkgroep Amfibieën en reptielen zijn op bezoek geweest in Nuland.
Gerard van Doorn, Ton Wetjens, Wiel Ceron en Jos Geurts.
Thema: herintroductie is een beladen beschermingsmaatregel voor bedreigde plant- en
diersoorten en wordt maar beperkt toegepast. Een veel gangbaardere maatregel is herstel van
bestaand leefgebied en inrichting van nieuw leefgebied. Dit leidt echter lang niet altijd tot het
ontstaan van duurzame (nieuwe) populaties. Bijvoorbeeld doordat relictpopulaties genetisch
verzwakt zijn of natuurlijke kolonisatie binnen afzienbare tijd onmogelijk is. Herintroductie
kan in zulke gevallen de oplossing bieden. Inmiddels is ervaring opgedaan met herintroductie
van o.a. de amfibiesoorten knoflookpad, boomkikker en geelbuikvuurpad.
Ook in België en Duitsland wordt veel geïnvesteerd in herstel van leefgebieden voor deze
soorten, al dan niet in combinatie met herintroductie. Regelmatig gaat het hierbij om gebieden
in de directe omgeving van Nederland of zelfs om grensoverschrijdende leefgebieden.
Voorbeelden hiervan zijn ‘het beekdal van het Merkske’ op de grens met België en Nationaal
park de Meinweg op de grens met Duitsland.
Toch stuit de ontwikkeling van robuuste, aaneengesloten en eventueel ook
grensoverschrijdende populaties vaak nog op allerlei problemen. Om deze problemen aan te
pakken is het belangrijk om te weten waar de kansen en de knelpunten liggen en hoe de
betrokken partijen op één lijn kunnen worden gebracht. Daarnaast is ook de goede
samenwerking tussen de natuurbeschermers zelf van belang. Een aspect hierin is het
uitwisselen van kennis en ervaring, specifiek ook als het gaat om grensoverschrijdende
populaties en de uitvoering van herintroductie. Dieren en planten houden zich nou eenmaal
niet aan landsgrenzen.
Het symposium biedt een platform kennisdeling, discussie en visieontwikkeling m.b.t.
(internationale) soortbescherming en de inzet van herintroductie hierbij. Speciaal voor dit
symposium zijn beleidsmakers (o.a. gedeputeerde van provincie Noord-Brabant) en
beheerders (o.a. stichting Landschap) uit binnen- en buitenland uitgenodigd om samen met
soortspecialisten (IVN Maasduinen) en auteurs van regionale en landelijke
beschermingsplannen te komen tot een breed gedragen, zorgvuldig uitgevoerde, effectieve,
(kosten-) efficiënte en duurzame soortbescherming.
Organisatie door adviesbureau Natuurbalans – Limens Divergens
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Grote lijsters ( Turdus viscivorus )
De grote lijster is een vogel die zijn verblijfplaats zoekt tussen
ouder houtopslag, gemengde bossen met hoogstambomen,
halfopen landschappen, naald en mixbossen in de buurt van
steden en dorpen, oude tuinen en parken. Ze komen nagenoeg in
heel Europa het hele jaar voor.
Hun voeding bestaat in de zomermaanden vooral uit dierlijke
kost als regenwormen, slakken, rupsen en sprinkhanen waarbij
ze langzame insecten ook wel uit de lucht pikken. Verder in het
jaar komen ook diverse soorten bessen en vruchten aan bod zoals
ook valappels in boomgaarden. In het late najaar en winterbegin
zijn ze vaak in gezelschap van kramsvogels op graslanden aan
het zoeken naar wormen en slakjes en zoeken ze tussen bij elkaar
gewaaide afgevallen bladeren naar allerlei insecten.
Beschrijving. Het is de grootste Europese lijster, ± 28 cm, en onderscheidt zich van de
zanglijster door een iets grijzer bovendek en grotere lichte vleugelvlekken als die gesloten
zijn. Ze hebben tevens een grotere en rondere vlektekening en zijn tevens een flink stuk, ± 7
cm. groter. De buitenste staartpennen hebben een lichtere kleur en witte punten. Man en pop
zijn gelijk van kleur en jonge vogels zijn witachtig gevlekt of gestreept op kop en rug.
Het gedrag. Ze zingen al aan het einde van de winter ongeacht het weerbeeld, bij voorkeur
vanaf de top van een hoge boom. De zang lijkt wel op die van en merel maar is minder
melodieus en kent kortere strofen. Het is echter wel een helder en verdragend geluid met
snelle herhalingen.
De voortplanting. Ze bouwen een omvangrijk nest hoog in een boom in een takkenvork door
de pop gebouwd in ruim een week tijd. Het is stabiel en napvormig die meestal, maar niet
altijd met modder wordt afgesmeerd. Het wordt wel altijd met dorre grassen en halmen
bekleed. Is het nest klaar worden meestal vier eieren gelegd die in 12 tot 14 dagen worden
uitgebroed. Na 14 tot 15 dagen verlaten de jongen het nest en worden dan nog 2 weken door
beide oudervogels gevoerd. Meestal worden er 2 nesten per seizoen grootgebracht.

Tekst: Jeu Smeets.
Foto’s: Duitse AZ en
Wikimedia
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Korstmos onder de loep

Eikenmos (foto: Henny martens)
Is een korstmos en geen mos, zoals de naam
doet vermoeden. Het is een soort schimmeld
at op bomen groeit. Deze groeit met name op
eiken. Het komt voor in streken met een
gematigd klimaat op het noordelijk halfrond.
In Nederland en België is deze zeldzaam.
Het groeit vooral op droge – kalkarme
binnenduinen in een pioniers gemeenschap
met een kruidlaag en grassen, grasachtige
planten en kleurrijke bloemen als ’t zandblauwtje en hondsviooltje

Groot Dooiermos (foto: Henny Martens)
Ook wel steenkorstmos genoemd, groeit vooral
in gebieden met intensieve veeteelt. De
aanwezigheid van ammoniak bevordert de groei.
Het groeit op schors van bomen, steenachtige
ondergrond als beton, baksteen en stoeptegels en
zelfs op asbest en op asfalt van een rustige weg.
Het is een veel voorkomende en opvallende korstmos. De
gele kleurstof wordt bloedrood, wanneer in aanraking komt
met een sterke base (zoals natronloog).
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