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Bestuur
Welkom aan de nieuwe loten van de stam met familie – lidmaatschap.

Joris en Kim van de Weegh – Wetjens
Jan en Viji Vrenken

https://www.ivn.nl/afdeling/maasduinen
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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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Programma November
IVN Biowalk op 1 november
vertrek 14.oo uur vanaf de pastoorshof in Lomm
Wandelen met mindervalide over het dassenpad
en pauze in de scharrelhut met een pot koffie.

Aanmelden bij Annet:
Annet.weykamp@telfort.nl

Werkgroep Beheer

Onderhoud en Hout zagen
Zaterdag 4 en 18 november
in de vroege ochtend vanaf 9 uur

Aanmelden bij Henk :
henk.wennekers@outlook.com

https://www.natuurwerkdag.nl/locatie/opslag-verwijderen
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Herfstig Dassenpad

Tijdens de Biowalk op 4 oktober hebben we deze
mooie paddenstoel gevonden ; de kopergroenzwam.
Veel tamme kastanjes verdwenen in (jas) zakken en
de scharrelvarkens kregen ook wat mee, omdat het
dierendag was. Het was echt herfstweer en we
hebben onderweg genoten van de koffie met koek.
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Paddenstoelentocht, 22 oktober 2017
Om 10 uur was afgesproken bij de familie Geelen aan de Bong in Velden. Ondanks de slechte
weersvooruitzichten waren we toch nog met 23 personen, jong en oud.
Tijdens het welkomstwoord en de inleiding was er koffie, thee, appelsap en stroopwafels,
met dank aan José en Mariëlle.
Van de oorspronkelijk geplande route, “natuurpad, volg de das” werd afgeweken omdat in
dat gebied op dit moment niet veel paddenstoelen te zien waren.
In de plaats daarvan werd gestart vanaf de parkeerplaats bij de Witte berg.
Voorzien van buttons, spiegels en zoekkaarten begonnen we aan de wandeling over de
Witte berg en langs de Ravenvennen.
Onderweg zagen we veel en diverse soorten paddenstoelen, waaronder de populaire
vliegenzwam maar ook reusachtige parasolzwammen, vele russulasoorten, melkzwammen,
boleten, mooi gevormde heideknotszwammen en minuscule mosklokjes.
De meegenomen paraplu's hoefden onderweg niet te worden geopend en om kwart over
twaalf waren we weer terug op de parkeerplaats.
Henny Martens
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Donderdag 28 sep 2017

Leer je groen!

Leren door middel van e-learning, waar en wanneer je wilt. Morgen wordt een nieuw platform
gelanceerd: Leer je groen. Hier vind je actuele kennis voor vrijwilligers en medewerkers van
natuurorganisaties. De e-learning-modules bestaan uit afwisselende vragen en veel beeld. Je
kunt ze zelfstandig doorlopen. In ongeveer een halfuur leer je de belangrijkste basiskennis
over een onderwerp. Kortom, laagdrempelig en toegankelijk leren.
Leer je groen is er voor álle groene vrijwilligers, of je nu in een bezoekerscentrum werkt of
wilgen knot, vogels monitort of Natuurgids bent. Het gaat er niet om bij welke organisatie je
vrijwilliger bent, maar om wat voor vrijwilligerswerk je doet. Wel zo makkelijk!

Aansluiting op Natuurgidsenopleiding
Het e-learning platform is het resultaat van een samenwerking van Natuurmonumenten,
Staatsbosbeheer, LandschappenNL en IVN onder de paraplu van de VBNE (Vereniging van
Bos- en Natuurterreineigenaren). Het doel van de samenwerking is om vrijwilligers een goede
basis te geven voor hun werk in de natuur en de kennis van groene organisaties te delen.
IVN’ers kunnen in 2018 met het platform aan de slag. De eerste modules die vanuit IVN
ontwikkeld worden zijn gericht op de Natuurgidsenopleiding, en gaan over
klimaatverandering en biodiversiteit, de ordening van het plantenrijk en de ordening van het
dierenrijk.
Wil je weten hoe je als IVN-vrijwilliger of IVN-afdeling gebruik kunt gaan maken van Leer
je groen? Hier vind je meer informatie: Leer je groen - informatie voor IVN'ers.
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Trekvogels spotten, waar moet je op letten
Meestal rond begin oktober vinden er overal
georganiseerde trekvogel waarnemingen
plaats en ook het vangen , ringen en
registreren van vogels gebeurd veel om deze
tijd. Ook worden er vaak natuurvrienden
uitgenodigd om met beperkte aantallen deze
activiteiten mee te maken. Veel wordt hierbij
gebruik gemaakt van al jaren bekende
trekroutes en de duinen langs de Noordzee
die bekend staan als populaire trekroute bij
de vogels en ook uitblinken in
verscheidenheid aan vogelsoorten die waar te nemen zijn.
In ons land zijn honderden miljoenen broedvogels uit eigen land maar meer nog de
doortrekkende vogels uit het hoge noorden van Scandinavië en het verre oosten van Europa te
bewonderen die vertrekken om de voedselschaarste in de koude wintermaanden hier te
ontwijken door te vertrekken naar Zuid-Europa en vaak ook doortrekken tot ver in Afrika.
De laatste jaren is er echter ook een trend gaande dat vogels, gebruik makend van onze zachte
winter vanuit het noorden besluiten hier te overwinteren.
De waarnemers en ook de natuurliefhebbers in hun gezelschap ervaren zoveel wetenswaardigheden en spannende zaken over de vogeltrek en kunnen ook aan het tellen van de
trekvogels deelnemen. Op het hoogtepunt van de vogeltrek is het bij goed zicht eigenlijk wel
ieder deel van de dag lonend om mee te doen. In het bijzonder kraanvogels, zwaluwen,
vinken, roeken en leeuweriken vliegen overdag, maar andere soorten als spreeuwen, lijsters en
wadvogels krijgt men nauwelijks te zien omdat die s´nachts vliegen en heeft men alleen op de
rustplaatsen betere waarnemingsmogelijkheden.
Vogels bekijken als gezamenlijke
natuurbeleving staat bij deze waarnemingen
in het middelpunt en “het fascinerende
schouwspel van de vogeltrek moet zoveel
mogelijk natuurvrienden enthousiast maken”
Tips voor de vogelwaarneming: Het beste
kan men van een verhoogde plaats, c.q.
heuvel of anderszins vrij liggende standplaats
uit want vogels veranderen hun vlieghoogte
niet als er een heuvel voor hun ligt en op die
manier wordt de afstand tot de vogels
aanmerkelijk kleiner en hoe dichterbij de
vogelzwerm, hoe gemakkelijker het is om de vogels te herkennen, maar om er zeker van te
zijn om welke vogels het gaat is een goede verrekijker meestal onontbeerlijk. Vogelsoorten
kunnen dan geteld of geschat worden en gemeld bij de Vogelbescherming die in nauw contact
staat met BirdLife International.
Bij de vogeltrek is het betrekkelijk normaal dat kraanvogels, grauwe ganzen, spreeuwen en
vinkensoorten het meeste gespot worden maar ieder jaar worden er ook weer de nodige
rariteiten als zeldzame valkensoorten, arenden en buidelmezen tot grote vreugde van de
spotters waargenomen. Dit jaar zijn er volgens Vogelbescherming slechts een kleine 200.000
vogels geteld wegen het slechte- en regenachtige weer.
Tekst: Jeu Smeets
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Flamingo in Arcen
Hierbij wat info over de flamingo in
Arcen, dit is een Hybride.
Deze is geboren in het Zwillbrocker
Venn net over de grens bij Winterswijk.
Zie ook de website
http://www.flamingosinnederland.info/

Flamingo ZV71 uit 2014 is de flamingo die al sinds het najaar van 2014 onafgebroken
verblijft op de wateren rond het Limburgse Arcen. Op het eerste gezicht lijkt het dier met zijn
inmiddels aardig op kleur gekomen bevedering en zijn tot groen uitgekleurde poten met rode
gewrichten op een Chileense Flamingo, maar er is iets in zijn houding die doet twijfelen (is de
hals misschien wat te lang?), en de meeste twijfel levert de snavel: in de winter van 2014 had
het dier nauwelijks een zwarte snavelpunt. Dat werd beter in de loop van 2015, maar de
overgang van het zwarte naar het lichtgekleurde deel van de snavel is nog steeds zeer rafelig.
Zo’n brokkelige overgang wordt soms wel gezien bij dierentuinflamingo’s. De zuivere
afkomst van die dieren is ook niet altijd geheel zeker. Op in Zuid-Amerika gemaakte foto’s
van Chileense Flamingo’s wordt zo’n onscherpe afscheiding van de zwarte snavelpunt nooit
gezien. Maar mogelijk zet de kleuring van de snavelpunt zich bij het ouder worden van ZV71
nog verder door. Ook zal zich dan de kleur van de veren verder ontwikkeld hebben en dan pas
zal duidelijk worden of het een zuivere Chileense Flamingo (met toevallig een wat lange hals)
of een hybride betreft. Vaak helpt het wanneer een twijfelgeval samen wordt gezien met
soortzuivere flamingo’s, omdat dan een directe vergelijking van de kenmerken kan worden
gemaakt.

Informatie en foto:Martijn Verheijen
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Vleermuishotels en fietstocht met mijn vrouw
Eind september op een van de laatste prachtige middagen zijn wij op de fiets gestapt om de
door ons nog niet eerder verkende Greenport Bikeway, het snelfietspad van Blerick naar het
station tussen Horst en Sevenum te verkennen. Onze verbazing was al best groot over het
aantal recreatiefietsers die wij op deze doordeweekse dag hier zagen, de meeste wel net als
wij gepensioneerd, maar toch. Zij genoten duidelijk ook van het mooie weer en de vele natuur
waardoorheen dit pad is aangelegd.
Echter, tot onze grote verbazing voerde onze weg langs een paar, naast elkaar gebouwde,
schitterende vleermuisbunkers zoals ik die alleen nog maar op Internet had gezien. Het
verbaasde mij eigenlijk nog meer dat ik hierover nooit enige publiciteit had gezien in dag- of
weekbladen. Dus enkele foto’s gemaakt en die wil ik jullie niet onthouden.

http://www.greenportbikeway.nl/

Voor het gebied rondom Greenport Bikeway is een
landschapsontwikkelingsplan ontwikkeld. Doel is om door
diverse ontwikkelingen het werklandschap te laten verdwijnen in
een karakteristieke openheid. Hierbij wordt onder andere
Greenport Bikeway ontwikkeld. Mensen vanuit Horst-Sevenum
en Venlo kunnen via deze zone optimaal in hun buitengebied
komen en er recreëren of naar hun werk gaan. Voor de
verbinding en het fysieke gebruiksgemak wordt deze
(snelweg)fietspad aangelegd.

Jeu en Martha Smeets
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https://schooltv.nl/video/wat-is-wind-het-waait-altijd-maar-hoe-komt-dat/
Wind is een natuurlijke luchtbeweging van de atmosfeer. Wind ontstaat door horizontale
luchtdrukverschillen, waarna de kracht en richting van de wind worden beïnvloed door de
draaiing van de aarde en eventueel de wrijving met het aardoppervlak.
De dominante windrichting over het aardoppervlak en de straalstromen hoger in de atmosfeer
worden beschreven door drie zogenaamde circulatiecellen:




Hadleycellen, tussen de evenaar en de 30e breedtegraad
Ferrelcellen, tussen 30e breedtegraad en 60e breedtegraad
Polaire cellen, tussen de 60e breedtegraad en de pool

De circulatiecellen geven aan wat de dominante windrichting is op een
bepaalde breedtegraaden en bepalen ook in welke zones meestal hoge- of lagedrukgebieden
liggen. Hoewel dit een eenvoudig patroon lijkt, is de werkelijkheid ingewikkelder.
Wind wordt veroorzaakt door de ongelijke opwarming van het aardoppervlakte door de
zon. Wind-energie wordt daarom ook wel indirecte zonne-energie genoemd.
Windenergie is het resultaat van zonne-energie
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Windmolens
Al sinds het jaar 0, maar waarschijnlijk al daarvoor maakt de mens
gebruik van windmolens. Windmolens zijn molens die de
bewegingsenergie van de lucht omzetten in rotatie-energie van de
wieken. De energie die hierdoor vrijkomt wordt vervolgens gebruikt
voor het malen van graan, het oppompen of verplaatsen van
water of het opwekken van elektriciteit. Deze laatste optie is de
defacto toepassing van de huidige windmolens.
Alle grote windmolens hebben wieken die naar de wind gekeerd
zijn. Dit heeft als voordeel dat de wieken zich niet in het zog van de
mast bewegen waardoor het rendement zou verminderen en het
geluid zou toenemen. Ook treed er minder slijtage op.

Windmolens draaien tegenwoordig met de klok mee. Volgens de wet van Buys Ballot waait
de wind van een hogedrukgebied naar een lagedrukgebied, met een afwijking naar rechts als
je op het noordelijk halfrond bent, door de draaiing van de aarde. Het gevolg hiervan voor een
windmolen is dat de wind niet alleen loodrecht op het wiekenkruis invalt, maar iets van opzij,
en wel zodanig dat de wieken worden voortgeduwd als ze rechtsom draaien.
35 windmolens
Als gevolg van afspraken uit het Nationaal Energieakkoord moet Limburg in
2020 beschikken over 35 windmolens. Er staan er nu acht. Iedere provincie
moet helpen de doelstelling om in 2020 veertien procent van de nationale
energiebehoefte duurzaam op te wekken te bereiken.
Provincie bepalen
De provincie Limburg ziet heel Noord -Limburg als plek waar windturbines
geplaatst kunnen worden. Uitgezonderd beschermde natuurgebieden en het
Maasdal. Als eind dit jaar niet vastligt waar de resterende 27 windmolens in
Limburg komen, kan de provincie bepalen waar ze gaan staan.
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IVN Church Walk
Deze tocht is georganiseerd vanuit de werkgroep Natuur en Gezondheid. En vind plaats
waar Natuur en Cultuur elkaar ontmoeten.
Vrijdag 13 oktober werden Hans Billekens (IVN Maasduinen), Annet Weijkamp (IVN
Maasduinen en st. Limburgs Landschap) en Theo van der Leer (IVN Maasdorpen en st.
Limburgs Landschap) genodigd in de kerk van Velden voor een Belevingtocht.
Kerken of ook wel Gebedshuizen zijn zo gebouwd en ingericht dat het emoties oproept.
Zoals IVN Biowalk is gestart voor minder validen met als doel lotgenoten contact in een
natuurlijke omgeving, was deze Church Walk een nieuwe ervaring om ondergedompeld te
worden in de geschiedenis van onze Cultuur (Zorg voor de medemens).
Het roept emoties op en veel vragen. Pastoor Muller was gastvrij en liet ons na een korte
inleiding over de geschiedenis van deze kerk , emotioneel begaan. Zo wandelden wij al
pratend door de kerk en stonden stil bij de belangrijkste elementen van het Katholieke geloof.
Vooral in tijden van honger en oorlog, huwelijk, geboorte en sterfte staat de kerk centraal in
onze samenleving. Theo heeft hierbij een mooie legende gevonden over “Broederschap’.
De gouden monstrans

Tijdens de Eerste Wereldoorlog zijn er meerdere informele kerstbestanden geweest.
Hierbij vond op initiatief van de manschappen in de loopgraven ter gelegenheid van
Kerstmis een verbroedering plaats tussen de soldaten van de strijdende partijen, dit
geheel tegen de zin van de legerleiding.
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Rond Kerstmis 1914 hadden de weersomstandigheden oorlogshandelingen
onmogelijk gemaakt en lagen beide legers tegenover elkaar in de loopgraven.
Een van de merkwaardigste voorvallen deed zich voor in Diksmuide waar op Tweede
Kerstdag de Duitse soldaten (een regiment uit Beieren) aan de Belgische soldaten
aan de overkant vroegen of er een priester aanwezig was. Even later kwam de
Belgische commandant Lemaire ter plaatse met de regimentspriester, Sabin
Vandermeiren. Zij werden aangesproken door een Beierse commandant met een
Engelse naam: majoor John William Anderson. Deze laatste had in de kolenkelder
van een veldhospitaal een gouden monstrans gevonden en wenste deze terug te
geven aan de Belgen. De overdracht gebeurde op de dichtgevroren IJzer. De
monstrans staat nu tentoongesteld in de IJzertoren te Diksmuide.

https://www.youtube.com/watch?v=TwyFTRGiIUU
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