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Bestuur

De Algemene ledenvergadering op vrijdag 23 februari vanaf 19.30 uur.
o Waar het bestuur verslag doet over IVN Maasduinen in 2017-2018
o Waar onze bestuursleden Ton Wetjens en Ritsaart Blaisse volgens schema
aftreden. Geïnteresseerden kunnen zich melden via ivn.maasduinen@live.nl
o Onze Bestuurleden Ton Wetjens, Annet Weijkamp, Hans Billekens, Henny
Martens en Ritsaart Blaisse zijn bereid zich in te zetten voor het komende
seizoen.
o Waar u als lid agendapunten kunt inleveren via ivn.maasduinen@live.nl of
een van de bestuursleden (zie colofon).
o Waar u als lid inspraak heeft over de algehele gang van zaken.

Plaats: in de kantine van WoZoCo ‘de

Rozenhof’ aan de Rozenhof 1 , 5941 EX te Velden.

(bij de entree aanbellen op huisnr. 1 – zorggroep)
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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 Natuurpad ‘Volg de Das’ : Sraar Geelen

Tel: 077 - 472.9288

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 Januari

Beleid & Organisatie

Presentatie werkgroepen
Terugblik 2017 en programma 2018
De werkgroepleiders laten een terugblik zien van het
afgelopen jaar en presenteren het programma voor 2018.
Vrijdag 19 januari vanaf 19.30 uur
Gratis toegang voor iedereen

Plaats: in de kantine van WoZoCo ‘de

Rozenhof’ aan de Rozenhof 1 , 5941 EX te Velden.

(bij de entree aanbellen op huisnr. 1 – zorggroep)
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Werkgroep Beheer
Onderhoud en Hout zagen
Vanaf de parkeerplaats van st. Limburgs Landschap tegenover de Voort bij Lomm
Melden bij Henk: henk.wennekers@outlook.com

Onderhoud van ‘t Dassenpad
Wekelijks op dinsdag middag

Vanaf ons IVN Honk bij Sraar Geelen, Bong 18 in Velden.
Aanmelden bij Sraar: sraar.geelen@12move.nl

Onderhoud van ‘t Smokkelaarspad
Wekelijks op maandag ochtend
Vanaf ons IVN nest bij Jagersrust, Straelseweg 35 in Velden.
Aanmelden bij Ton: awett@hetnet.nl
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Workshop Creatief Wilgentenen vlechten

Zaterdag 3 februari vanaf 10.oo uur : voor IVN leden vanaf 14 jaar
hebben we Jac de Cock uitgenodigd in ons Smokkelnest a/d Straelseweg 35 bij Velden.

Jac heeft een eigen wilgenbos met een ambachtelijk
wilgentenenvlechterij. Jaarlijks snijd hij wilgentenen om les te
geven over onze Nederlandse Wilgen en de mogelijkheden
van het vlechten met wilgentenen.
CREATIEF VLECHTEN
Educatief verhaal over het biotoop van de wilg, de betekenis
voor mens en dier, de historie van het vlechten, kweken en
behandeling van wilgentenen, etc. Met behulp van een mal
kunt U kiezen uit een tiental producten :
vogelnestje,vliegenmepper, bloemetjes, paasmandje,
paardenstaart, vetbal/pindahouder, waxinelichthouder,
kerstboompje, fruitschaal, puntmand etc..
Kippenmand

Ook zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met Uw persoonlijke wensen bijv. het
vlechten van een plantensteun voor de tuin of een vogelvoederhuisje etc. Uiteraard mag U
tijdens de cursus ook overstappen naar het ambachtelijk vlechten op hetzelfde tijdstip.

Aanmelden bij Ton Wetjens:
awett@hetnet.nl
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Scharrelkids Wilgendorp
Straelseweg 35, 5941 NJ Velden



Vrijdag 9 maart
11.00 - 15:00

Omschrijving
We hebben Jac de Cock bereid gevonden (ambachtelijk wilgentenen vlechter) om een dorp
van wilgentenen aan te leggen langs het Smokkelpad voor Scharrelkids. Daarvoor willen we
hem uitnodigen om een workshop te geven aan een groep vrijwilligers om te leren over
wilgen en wilgentenen vlechten.
Resultaat
Een groep vrijwilligers die weet hoe je met wilgentenen kunt vlechten. Zodat we het dorp
gedeeltelijk zelf kunnen aanleggen en op termijn kunnen onderhouden en evt. uitbreiden met
de nieuwe tenen die groeien op de 1e aanplant
Bijzonderheden
U kunt zich melden bij Ton Wetjens
http://smokkelpad.nl/index.php?p=Contact

ons Huis van de Wijk
Schandeloseweg 1, 5941 CP Velden


Vrijdag 9 maart
 14:00 - 16:00
 Binnenklus

Omschrijving
Huis van de Wijk heeft 3x per week een Open Inloop voor mensen die alleen zijn en behoefte
hebben aan sociale contacten. We willen deze mensen (ouderen, alleenstaanden en kinderen)
een Gezellige dag bezorgen met Groene activiteiten , zoals Gezonde Groen(t)e Snack zelf
kweken en koken.

Resultaat
Door Groene activiteiten te introduceren willen we mensen sociale activiteiten aanleren.
Zorgen voor Groen en samen eten koken is zorgen voor elkaar. Deze gezelligheid houdt de
mensen gezonder, zowel fysiek als mentaal.
Bijzonderheden
De Gezellige Groene activiteiten vinden plaats in de
foyer en is voor iedereen vrij toegankelijk.
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Sinterklaas, wie kent hem niet ?
Woensdag 6 december gingen we met IVN Biowalk weer op pad.
Extra nerveus, want zou de Sint nog in de buurt zijn ?
Annet had al gauw Zijn schimmel gevonden.
Verborgen onder een bruine deken, stond het in alle rust te
grazen in de weilanden van Sraar Geelen.
De groep wandelde verder en wachtte in spanning af.
Na gedaan werk is het uitrusten.
De rugzak en picknickmand werd uit de volgauto gehaald.
En wat een verrassing !??
Alle
armgevers
kregen een chocoladeletter. Met speciale dank aan IVN
Maasduinen voor de zorg en de begeleiding.
“Voor de Vrijwilligers”
Elke 1e woensdag van de maand om twee uur,
Gaan we Biowalken in de natuur.
Maar we gaan niet alleen,
We hebben vrijwilligers om ons heen.
Om ons ter ondersteuning,
Een arm te geven als ‘leuning’.
Annet vertelt vol passie en vuur,
Over de dingen in de natuur.
We spotten dassen of maken een huifkartocht,
En er wordt ook naar noten en zaden gezocht.

We drinken gezellig een bakkie koffie en thee,
En nemen ook de koekjes mee.
Om onze dank aan jullie te tonen,
Willen we dit graag belonen.
Met een chocolade letter V
Van Vrijwilliger, daar kun je wat mee.
Hopelijk zullen jullie hier nog lang mee doorgaan,
Zodat we elke maand samen wandelen kunnen gaan.

Foto;s : Antoinet Reijmer & Tekst: Ineke van Lipzig
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Kom je mee bomen planten?
Bong 18, 5941 NL Velden
 Vrijdag 9 maart
 9:00 - 12:00
 Buitenklus
Aanmelden

Omschrijving
Op het terrein van het Landgoed ‘Schandelose Heide’ in Velden is in 2012 een natuurpad met
arboretum gerealiseerd door een werkgroep van IVN - leden.
Dit natuurpad met de naam ‘Natuurpad Volg de Das’ werd
aangelegd
in
nog
jong
bos.
Voor de inrichting van het arboretum werd gekozen voor
bomen en struiken die te vinden zijn in bossen en velden in
de regio Noord Limburg. Vanuit deze keuze werden een
vijftigtal bomen en struiken aangeplant en van naambordjes
voorzien. Het natuurpad heeft een klein bezoekerscentrum
waar uitgebreide informatie gegeven wordt over de
voorkomende bomen en struiken. Dit natuurpad, dat ook
toegankelijk gehouden wordt voor minder valide
natuurliefhebbers, trekt veel bezoekers.
Er worden op aanvraag educatieve rondleidingen verzorgd.
Door de in 2012 gemaakte selectie zijn er vrijwel uitsluitend loofbomen aangeplant in het
arboretum. De Den was al veelvuldig aanwezig in het bestaande bos en de Larix werd
opgenomen in de selectie.
In een eerder nog ongebruikt deel van het landgoed is ruimte ontstaan voor een uitbreiding
van het arboretum door houtkap van dennen. Gezien de belangstelling van de bezoekers en de
educatieve doelstelling wil de eerder genoemde werkgroep, die ook het onderhoud van het
natuurpad verzorgt, een aanvulling van het bestaande arboretum tot stand brengen.
Resultaat
Het planten van een zo groot mogelijk aantal soorten naaldbomen, die nog niet in het
arboretum voorkomen.
Bijzonderheden
U kunt zich melden op de binnenplaats van huisnummer Bong 18.
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2018 Jaar van de Huiszwaluw.

Stichting Ornithologisch Veld Onderzoek Nederland (Sovon) en de
Vogelbescherming hebben 2018 uitgeroepen tot het jaar van de Huiszwaluw.
De Huiszwaluw is een echte cultuurvolger. Hij “plakt” zijn nesten in steden,
dorpen of gehuchten aan allerlei typen gebouwen. Vanaf begin jaren zeventig
verminderde hun aantal in ons land met ruim 80%.
Waarschijnlijk was de afname van insecten daarvan een belangrijke oorzaak.
Sinds de eeuwwisseling neemt de populatie weer licht toe. De oorzaken voor
zowel de historische afname als de recente toename in ons land zijn niet geheel
duidelijk. Er is meer onderzoek nodig om de Huiszwaluw beter te kunnen
helpen.
De Vogelwerkgroep van IVN Maasduinen wil daarom mee gaan doen met dit
onderzoek.
Dit onderzoek zal vooral bestaan uit het tellen van het aantal nesten van de
Huiszwaluw, die vooral in kolonies broedt.

Iedereen die interesse heeft om aan deze telling deel te nemen kan zich opgeven
bij Theo Lommen: theo.lommen@hetnet.nl.
Nader info volgt nog.
Meer informatie is te vinden op websites :
https://www.sovon.nl/nl/jaarvandehuiszwaluw
https://www.vogelbescherming.nl/ontdekvogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/?vogel=93
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Herstel heideverbindingen
Herstel heideverbindingen in de Maasduinen
De Maasduinen staan bekend om hun uitgestrekte heidevelden. In deze verder bosrijke
omgeving ligt nog een groot aantal kleinere en minder bekende heideterreinen. In de
natuurgebieden van Stichting het Limburgs Landschap worden dit jaar verbindingen
aangelegd tussen de grote en kleine heideterreinen. Dat is aantrekkelijk voor wandelaars
en goed voor de soortenrijkdom.
Door heideterreinen met elkaar te verbinden
krijgen veel karakteristieke diersoorten weer
de mogelijkheid om zich van de ene
heidegebied naar de andere te verplaatsen.
Die verbindingsroutes lopen voor een groot
deel langs de bestaande wandelpaden.
Bezoekers kunnen zo genieten van een nog
afwisselender landschap.

Foto: Henk Heijligers.

In de Maasduinen, tussen Nieuw-Bergen en Velden, ligt een aantal bekende
heidegebieden, zoals de Eckeltse Bergen, de Berger Heide en Landgoed de Hamert.
Daarnaast zijn er ook een aantal kleinere en minder bekende heidegebieden zoals rondom het
Lelieven en het Wolfsven tussen Nieuw-Bergen en Well, de Dorperheide ten noorden van
Arcen, de Ravenvennen bij Lomm en het Zwart Water bij Venlo. Verscholen tussen de bossen
resteren daarnaast nog kleine heiderestanten.
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Uitgestrekte heide
Ooit vormde de regio Maasduinen één groot en uitgestrekt heidegebied met stuifzanden,
bosstruwelen en vennen. Begin vorige eeuw zijn hier duizenden hectaren beplant met
voornamelijk grove den ten behoeve van de houtteelt, onder andere voor de mijnbouw.
Daarmee verdwenen de uitgestrekte heidevelden en werden de stuifzanden vastgelegd en
verdween ook veel leefgebied voor bijzondere soorten. De laatste decennia heeft Stichting het
Limburgs Landschap, met steun van de provincie Limburg, geïnvesteerd in de natuurkwaliteit
van de overgebleven heideterreinen. Door die te plaggen, te maaien en te begrazen met
Nederlandse landgeiten en Kempische heideschapen kon in de heideterreinen de broodnodige
natuurvariatie hersteld worden en zo kon de wandelaar weer genieten van augustuspaarse
heide.
Meer dan natuur
De nieuw te realiseren heideverbindingszones vormen verbindingsroutes waarover bijzondere
dieren van heideterreinen zich gemakkelijk kunnen verplaatsen van het ene heidegebied naar
de andere. Zeker typische soorten van de heide zoals zandhagedis, heivlinder of veldkrekel
profiteren hiervan. Een groot deel van de heideverbindingszones wordt bewust aangelegd
langs bestaande wandelpaden en wegen. Dan kunnen mensen de verbetering ook zien. Daar
moet nog wel heel wat werk voor verricht worden en er zal soms overlast zijn. De nieuw
ontstane afwisseling tussen bossen, halfopen heideverbindingen en de grote heideterreinen zal
de Maasduinen nog aantrekkelijker maken als wandel- en fietsgebied.

Op sommige plaatsen worden
de zones echter overwoekerd,
m.n. door dennenopslag. Langs
de Lange Hek, tussen het
Hanik en Arcen, heeft men al
gemaaid.
De
gesneuvelde
dennenzaailingen
moeten
alleen nog afgevoerd worden.
Aan ons de schone taak om
hierbij te helpen. Vele handen
maken licht werk.
Speciaal uitgenodigd voor de
actie zijn de leden van de
vlinder- en de kikkerwerkgroep
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Doel van de actie: in een vak van 25 bij
25 meter dennen opruimen om te kijken
wat het verschil is met de vakken waarin
de dennen blijven liggen. Kijken naar
verschil in ontwikkeling van de heide en
in snelheid van het verruigen van de
vakken waarin opslag blijft liggen. De
gemaaide dennen worden op hopen in de
bosrand gelegd.

13

Moderne en traditionele winterverblijven in het bos.

Tekst: Henk Wennkers
Foto’s: Annet Weijkamp

Persbericht heideverbindingszones zie:
http://www.limburgs-landschap.nl/persberichten/item/herstel-heideverbindingen-in-de-maasduinen

Dit project is mede mogelijk gemaakt dankzij steun van:
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Projectplan voor herstel van bijzondere Natuurwaarden
Criteria
Voor het bepalen van de natuurwaarde van een gebied kan van verschillende criteria gebruik
worden gemaakt, zoals criteria die betrekking hebben op de kwaliteit van de flora, de
vegetatie, de fauna, het landschap en het ecosysteem, de geologische gesteldheid, onderzoek,
cultuurhistorie en esthetiek, en daarbij de geografie, de omvang en de mate van verbinding of
juist isolatie van het betreffende gebied.
Natuurwaarde en milieukwaliteit
Mensgerichte aspecten van het natuurlijk milieu als schoon water, schone lucht of een schone
bodem, rust en duisternis worden geschaard onder milieukwaliteit in de betekenis van
kwaliteit van 'leefomgeving' of 'leefmilieu'. Hoewel het in de praktijk niet gebruikelijk is, zou
het verdedigbaar zijn dat deze aspecten ook onder natuurwaarde vallen.
(tekst: wikipedia)

Met de knoflookpad als ambassadeur

De knoflookpad (Pelobates fuscus) is een
padachtige kikker uit de familie knoflookpadden
(Pelobatidae).

De knoflookpad heeft een wat gedrongen uiterlijk en is te herkennen aan de sterk uitpuilende
ogen met een oranje iris en een verticale pupil. Het is de bekendste soort uit de familie
knoflookpadden en heeft tevens de grootste verspreiding. De kikker komt voor in het centrale
deel en het oosten van Europa, onder andere in België en Nederland. De Nederlandse naam is
te danken aan het naar knoflook ruikende secreet dat door de huid wordt afgegeven bij gevaar.
De knoflookpad zet de eieren af in kleine, visvrije wateren zoals vijvers en vennen in open
gebieden. De rest van het jaar leven de kikkers op het land in zanderige streken. Op het menu
staan voornamelijk insecten, gedurende de winter houdt de knoflookpad een winterslaap.
(tekst: wikipedia)
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Projectplan

Gebieden met hoge natuurwaarden hangen samen
met kleinschalige landbouw en heischrale
begroeiing.
Door schaal vergroting, mechanisatie, intensivering en pesticiden verbruik en de aanplant van
Amerikaanse eik en grove den gingen veel natuurwaarden in de 20e eeuw verloren. Een
soortgelijke ontwikkeling vond in heel West-Europa plaats. Bijzondere soorten van het
agrarische gebied hebben het daarom anno 2017 erg moeilijk. Naast weidevogels en
herpetofauna gaat het bijvoorbeeld ook om flora en insecten (sinds 1983 is de insecten
biomassa in west Europese natuurgebieden met ruim 75% afgenomen).
Vanaf 2004 is een groot deel van het oude agrarische landschap hersteld door aanleg van
kleinschalige weilanden, veedrinkpoelen, hakhout bosjes en houtsingels.

Deze maatregelen leidden tot de terugkomst van
tal van graslandsoorten en een spectaculair herstel
van de kwijnende populatie boomkikkers (een
prioritaire soort volgens Natuurvisie in Limburg).
Ook soorten als rugstreeppad, levendbarende hagedis, hazelworm, kleine ijsvogelvlinder
en staartblauwtje lijken zich te hebben gevestigd.
De jeugd wordt er zoveel mogelijk bij betrokken en het beheer vindt plaats door de inzet van
lokale vrijwilligers.
Ondank al deze successen komt een aantal typische diersoorten van het agrarische landschap
uit de 19e eeuw tegenwoordig niet of slechts sporadisch voor. Het gaat om zes prioritaire
soorten die Natuurvisie Limburg wordt genoemd; namelijk boomkikker, gladde slang,
patrijs, grauwe klauwier, knoflookpad en zandhagedis en daarnaast om de, over de grens
voorkomende, nachtzwaluw.
Het volgende plan moet nog meer typische diersoorten van het boerenland laten terugkeren,
waaronder de knoflookpad. Dit uiterst zeldzame amfibie kwam (net als de al in het gebied
voorkomende rugstreeppad en boomkikker) van oudsher voor in Noord- en MiddenLimburgse agrarisch landschap.
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De knoflookpad is daarom een ambassadeur van Noord- en Midden-Limburgse halfnatuurlijke en agrarische landschappen. De terugkomst van deze soort, samen met andere
soorten, geven het landschap een zeer bijzondere status.
Hiertoe worden beheerplannen geschreven;
- Herstel van open verbindingszones. Hiertoe worden grove dennen en Amerikaanse
eiken verwijderd. De Amerikaanse eiken vormen voor inheemse insecten geen
voedselbron, maar nemen wel de plaats in van boomsoorten die dat wel doen (zomer
eik en tamme kastanje). Insecten etende soorten (herpetofauna, vogels en vleermuizen)
ondervinden daardoor nadeel van deze invasieve exoot.
- Aanleggen van takkenrillen
- Verwijderen van vis in (voortplantings)poelen
-

-

Uitzetten van knoflookpadden (door uitzetmateriaal verkregen bij bestaand
kweekprogramma). verdeeld over meerdere poelen zullen 500 larven worden uitgezet.
Gedurende de eerste jaren is het noodzakelijk dat de populatie wordt gemonitored
dit wordt uitgevoerd door o.a.. werkgroep amfibieën en reptielen van IVN Maasduinen

In het voorjaar van 2018 zal een officiële opening van het project zijn, waarbij pers en publiek
en gedeputeerde zal worden gevraagd om de eerste knoflookpadden los te laten.
Eind voortgangsrapportage zal op 31 oktober 2019 worden opgeleverd.
Project team:
- projectleider: ir. Hans Hovens - Fauna consult
- drs. Charles van Eijk – bioloog
- hr. Ton Wetjens – voorzitter IVN Maasduinen
- ing. Louis Reutelingsperger – beleidsmedewerker Natuur en Landschap Venlo.

Geïnteresseerde IVN’ers kunnen contact opnemen Ton Wetjens – contactpersoon werkgroep
Amfibieën en reptielen van IVN Maasduinen. ivn.maasduinen@live.nl voor meer informatie.
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Verslag nestkasten Grote Gele Kwikstaart 2017.
Zoals we in het verslag van 2016 al
aankondigden, heeft de vogelwerkgroep van
IVN Maasduinen, in 2017 het aantal nestkasten
voor de Grote Gele Kwikstaart met zes
uitgebreid, langs de Rijnbeek te Venlo, omdat
daar geregeld Grote Gele Kwikstaarten werden
waargenomen in 2016. Dit in het kader van een
NLdoet actie.
Zie foto nestkast duiker A67.
Het totale aantal nestkasten kwam daarbij op twintig stuks aan het begin van het broedseizoen. Met
het verdwijnen van het zogenaamde “casparbruggetje”, de voetgangerverbinding tussen de
parkeerplaats van de Kasteeltuinen en de Barones van Wijmarstraat, is later in het seizoen
nestkastnr. 13 ook verdwenen.
Het aantal waarnemingen van Grote Gele Kwikstaarten in de regio is in 2017 ongeveer gelijk
gebleven aan de voorafgaande jaren (bron: Waarneming.nl).
Vooral in de buurt van het “Jaomerdal” / Holtmuhle
werden verschillende keren baltsende / zingende
mannetjes in het broedseizoen waargenomen. Enkele
keren zelfs een paartje.
Ook op de telpost op de Hamert bij het Pikmeeuwenven
werden verschillende keren Grote Gele Kwikstaarten
gemeld.
Geen van de twintig nestkasten had in 2017 de Grote Gele
kwikstaart als bewoner.
Foto Boomklever: Henny Martens

In totaal waren acht van de twintig nestkasten bezet. Nestkast nummer 1 en 4 langs het Geldersch
Nierskanaal werden bewoond door Koolmezen en nummer 3 door een Boomklever. Langs de
Lingsforterbeek hebben in vier nestkasten Winterkoningen gebroed, namelijk in de nummers 6, 8, 11
en 13.
Bij de nieuwe nestkasten langs de Rijnbeek bleek dat nummer 16 een Roodborst als bewoner had.
Ook in 2018 willen we dit project voortzetten.
Bij deze willen we natuurlijk de mensen van het Limburgs Landschap bedanken voor het verlenen van
toegang tot hun terreinen.
Tevens dhr. Ton Steegh van het Waterschap Limburg voor het doorgeven van de locaties en het doel
van de nestkasten aan hun medewerkers.
Namens de vogelwerkgroep IVN Maasduinen:
Harrie van Heijster, Mgr Zwijsenstraat 39, 5914 AH Venlo.
Theo Lommen, Burg.v.Deelensingel 102, 5941 BD Velden.
Jos Raaijmakers, Schaapsdijkweg 9a, 5913 GL Venlo.
Martijn Verheijen, Lingsforterweg 39, 5944 BB Arcen.
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UW WEGWIJZER BINNEN DE GEMEENTE
Overal en altijd toegang tot zorginformatie, passende hulp en activiteiten
Sociale Kaart Nederland
Sociale Kaart Nederland (Isatis Care en MEE) levert als non-profit coöperatie een complete
landelijke Sociale kaart-oplossing om gemeenten en zorg- en welzijnsinstellingen te
ondersteunen bij hun taak burgers en professionals de weg te laten vinden binnen het Sociale
domein.
Ga bijvoorbeeld naar de Sociale kaart van Venlo en ervaar zelf hoe de kaart werkt!

De Sociale kaart is een website, voor burgers en professionals, met informatie over formele en
informele organisaties en activiteiten rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen
en
jeugd.
Inmiddels
delen meer
dan zestig
gemeenten, organisaties
en
honderden professionals oplossingen binnen het sociale domein voor inwoners.
Dit maakt deze Sociale kaart uniek in Nederland. De meeste sociale kaartsystemen beperken
zich tot informatie over organisaties binnen de gemeentegrenzen of voor een specifieke
doelgroep of probleem. Door samen op te trekken binnen Sociale Kaart Nederland voorkomen
we overlap en delen we de kosten.
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IVN Nieuws

Sinds enkele jaren verzorgen Jeu Smeets en Annet Weijkamp de reportages van onze IVN activiteiten.
Hiervoor reizen ze door het hele gebied van Nationaal Park de Maasduinen en de stad Venlo.
MAAR ze kunnen niet altijd en overal tegelijk aanwezig zijn.

Dus mocht u zelf nog een leuke ervaring e/o foto’s hebben die
aansluiten bij natuurervaring , die u wilt delen met onze IVN leden !?
Stuur ze per post naar IVN Maasduinen
 p.a. Diepstraat 4, 5943BB in Lomm
 per Email naar ivn.maasduinen@live.nl
Zo werken we SAMEN aan een leuke en gevarieerde nieuwsbrief,
die regionaal wordt gelezen en inspireert.

Redactie
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Over Gastheer van het Landschap
Recreanten laten de aanwezigheid van natuur in de omgeving steeds vaker meewegen in
de keuze voor hun verblijf. En meer dan ooit is er over gebieden informatie beschikbaar,
bijvoorbeeld via apps, routes en kaartjes. Maar het zijn juist de verhalen van mensen,
de weetjes die niemand weet, iets bijzonders dat je pas ziet als je erop gewezen wordt,
die maken dat je natuur écht beleeft.
https://www.youtube.com/watch?v=RIaY04bZug4
Meer weten over het programma Gastheer van het Landschap? Download hier de brochure:
https://www.ivn.nl/gastheervanhetlandschap/over-gastheer-van-het-landschap
Het programma
Leer en ontdek met het programma Gastheer van het Landschap alles over natuur, landschap
en cultuurhistorie in jouw omgeving en beschik zo over alle vaardigheden om die beleving
over te brengen naar je gasten. Het programma is op maat uitgewerkt per gebied en speelt in
op de behoefte van ondernemers. Als onderdeel van het programma volg je de cursus en word
je opgeleid tot Gastheer van het Landschap.
Programmaonderdelen






Een cursus van vier bijeenkomsten waarin ondernemers leren over het ontstaan van
het landschap, de natuur, cultuurhistorie en recreatiemogelijkheden in hun omgeving.
Een krachtig netwerk, waarbij je samen met andere ondernemers bouwt aan
vernieuwende arrangementen.
Verdiepingsmodules om inspiratie en kennis op te doen over bepaalde onderwerpen
die aanvullend zijn op de cursusonderdelen.
Ondernemerssafari’s om te ontdekken hoe je bijzondere elementen van natuur,
landschap en cultuurhistorie zelf kunt herkennen, vooral in de omgeving van het eigen bedrijf.
Beleefweken waarin een heel netwerk van Gastheren binnen één gebied samenwerkt
om gasten en bezoekers een week lang het gebied te laten beleven. Een onvergetelijk
evenement voor bezoekers, omwonenden en ondernemers.
Onderscheidend ondernemen
Bied jouw gasten een unieke natuurbelevenis!
Door ze te betrekken bij natuur, landschap
en cultuurhistorie leren ze het gebied kennen
en bouwen er een band mee op. Zo vergroot
je de kans dat jouw gasten langer blijven of
terugkomen om nog meer te ontdekken. Zo
kun je jouw organisatie onderscheiden van
anderen, speel je in op de behoefte van de
recreant, bouw je mee aan een positief imago
van het gebied en stimuleer je draagvlak
voor behoud van het landschap bij toeristen
en mensen uit de omgeving.
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