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Het is nu eind januari 2018 en
de hazelaar (Corylus avellana)
is door het extreem zachte
weer zo ongeveer uitgebloeid.
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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

vacant

Tel:

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

Bestuurslid

Ton Wetjens

Tel. 077 – 472.2870

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 Februari

Werkgroep Beheer
Diverse 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

Activiteiten op 9 maart
'Voyeurisme in de kraamkamer van
de laatvlieger in Castenray'.
Op 9 maart vanaf 19.30 uur
Lezing door Albert Raaijmakers en
Jan Jeucken van IVN Maasduinen
voor IVN leden uit de hele regio.
In Cafe-feestzaal ’t Ven – Straelseweg 359 in Venlo
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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 (awett@hetnet.nl)

https://www.ivn.nl/ouders-enscharrelkids/scharrelkidsfonds

Kom je mee bomen planten?
Bong 18, 5941 NL Velden
 Vrijdag 9 maart
 9:00 - 12:00
 Buitenklus

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.
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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Bosuil Excursie
Op Zaterdag 27 januari om 19.30 uur staan wij op de Centrale parkeerplaats in Velden.

Met een stevige wind in de rug rijden we langs alle nestkasten die in beheer e/o bekend zijn
bij IVN Maasduinen. Bij de plek aangekomen zorgt Leugene voor aanlokkende geluiden van
de bosuil (Mannetje en Vrouwtje). Helaas zijn de bosuilen niet bereid om uit hun warme
nesten te komen, door de stevige wind.

De steenuil (Athene noctua) is
een kleine gedrongen uil met
gele ogen en witte wenkbrauw
strepen.

In het donker met alleen het geluid van wind door de bomen , horen we een steenuil roepen.
“De steenuil leeft solitair. Hij zit - ook overdag - veel op daken, telegraafpalen, in een
knotwilg of op een weidepaaltje en wipt en buigt bij verstoring. De vogel wordt dankzij zijn
kleine formaat weinig opgemerkt. Hij maakt wel veel lawaai, met name van oktober tot
februari is zijn roep vaak te horen. Deze bestaat uit een schel en fluitend 'kieuw-kieuw',
'koewiet' of 'kwief'. Bij het nest klinkt de roep als 'kiff, kiff' of 'kef, kef'. De zittende vogel
roept een langgerekt 'hoe.....k', dat gemakkelijk is na te bootsen, waarop de partner antwoordt,
vooral in de schemering.”
Tekst en foto’s; Annet en Wikipedia
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Motten Spotten

foto: Annet Weijkamp

In een moestuin zijn er altijd wel kriebelbeestjes te vinden.
Maar deze keer vond ik deze zeer fraaie cocon met eitjes.
Na wat navragen blijken het waarschijnlijk om eitjes van
een nachtvlinder te gaan.

Motten Spotten
In tegenstelling tot vogels spotten is motten spotten geen bekende activiteit. De meeste
mensen doen juist hun best motten te bestrijden, vooral als het gaat om het beschermen van
mooie jurken. Toch is motten spotten een magische avondactiviteit.
Motten lok je met kleverig en zoet ruikend voedsel, zoals stroop en rottend en gistend fruit, en
met licht. Maar ook rum en bier slaan ze niet af. Je kunt er een mengsel van maken en dit
buiten op bijvoorbeeld een boomstam smeren. Wat je ook kunt doen, is een bord fruit een
tijdje buiten laten staan. Wanneer de schemer valt, kan het spotten beginnen.
Een mooie manier om motten goed te bekijken is door het maken van een scherm met behulp
van een wit laken. Wanneer je met een lamp op het laken schijnt, gaan de motten in de
lichtbundel op het laken zitten. Deze techniek werkt het best wanneer de omgeving echt goed
donker is en je een lamp gebruikt die ook Ultraviolet licht geeft. Motten kunnen dat namelijk,
in tegenstelling tot ons, heel goed zien. Wil je met een expert op stap ? Dat kan tijdens de
jaarlijkse Nationale Nachtvlinder Nacht. Zie Nachtvlindernacht.nl
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Braak gronden

Zie jij ook wel eens braakliggende terreintjes, of een oersaai plantsoen?
Denk dan eens aan Guerilla Gardening! Maak een paar zaadbommen en fleur de buurt op.
 Veel heb je er niet voor nodig:
 een kleine zak potgrond of zaaigrond
 een halve kilo klei in poedervorm
 drie tot vijf pakjes zaad van inheemse bloemen als klaprozen, korenbloemen,
goudsbloemen, margrieten, juffertjes-in-het-groen…
 Je kan natuurlijk ook zaden van bloemen uit je eigen tuin gebruiken!

Hoe

werkt

het?

Meng vijf eenheden klei met één eenheid potgrond en de zaadjes. Giet er kleine beetjes water
bij, tot je een kneedbare kleibol krijgt. Verdeel deze grote bol in kleinere balletjes van twee
tot drie centimeter doorsnede. Laat ze een paar dagen drogen, maar niet in de zon.

En

dan?

Let even op dat je de zaadbommen niet dropt op plekken waar het gras regelmatig gemaaid
wordt – dan hebben de bloemen natuurlijk geen schijn van kans. Ga op zoek naar kale,
onbenutte stukjes in de buurt: denk aan een leeg plekje aarde onder een boom, een
braakliggend terrein tussen twee huizen of een kale spoorberm. Drop de zaadbommen.
Misschien moet je ze wel over een schutting of hek gooien om de bommen te krijgen daar
waar je ze hebben wilt.
Onthoud waar je de bommen gegooid hebt, en ga over een paar maar maanden eens kijken
wat het resultaat van jouw guerrilla-actie is! Het maken van zaadbommen is natuurlijk ook
ontzettend leuk om met kinderen te doen! Ze zullen het heerlijk vinden om de balletjes te
kneden en ze helpen te droppen. Daarna is het natuurlijk superspannend om te zien wat het
uiteindelijke resultaat zal zijn. (uit: ‘Zaadbommen’ van Josy Jeffery).
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Landschapsplan:
faunatoren, dassentunnels, uilenkasten, manchetten
Bij het ontwikkelen van het
gebied Greenport Venlo wordt
veel aandacht besteed aan de
landschappelijke waarde en de
natuurontwikkeling van het
gebied. Een aantal hoofdlijnen
van het bestaande landschap
worden behouden en waar
mogelijk versterkt. Hiertoe is een
uitgebreid landschapsplan
ontwikkeld.
Landschapsplan Greenport Venlo

Faunatoren
Een manier om rekening te houden met aanwezige natuurwaarde is de bouw van een
faunatoren voor vleermuizen en huismussen. De vleermuizen en huismussen zijn door het
verdwijnen van oude boerderijen gedwongen hun woonplaats te verlaten. Met de aanleg van
de faunatoren zijn de vleermuizen en huismussen verzekerd van een nieuwe verblijfplaats.

https://omroepvenlo.nl/nieuws/artikel/27068123/faunatoren-voor-vleermuizen-nadert-voltooiing

Na bezoek van enkele leden van IVN Maasduinen zijn nog extra verbeteringsvoorstellen van
de faunatoren en vleermuiskelder voorgesteld bij Greenportvenlo. IVN-ers waren enthousiast
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over de vele verblijfsmogelijkheden en vernuftigheden in de toren die samen met Herman
Limpens (zoogdiervereniging) zijn getekend. Sinds kort heeft helaas een kerkuil een opening
gevonden in de toren. Deze zal z.s.m. gedicht worden. Overwinterende dagpauwogen waren
zowel in de kelder als toren aanwezig. Achter de schanskorven is een spouwmuur aanwezig
en in een deel van de bakstenen zijn gaten aanwezig waar verschillende diersoorten gebruik
van kunnen maken. De vogelkasten zijn voor huismus en worden ook gebruikt.

Dassentunnels
Dat de das zijn leefgebied ondanks de vele ontwikkelingen in het gebied kan behouden blijkt
uit de aanleg van dassenroutes. Deze routes zorgen ervoor dat de das zich veilig in het gebied
kan bewegen. Daarnaast wordt het leefgebied van de das beschermd door hagen.

Uilenkasten
In het gebied komen ook verschillende uilensoorten voor. Oude boerderijen verdwijnen en er
om er toch voor te zorgen dat de uilen een goed onderkomen behouden, is er een gebied
ingericht met uilenkasten.

Manchetten (grondwallen)
Om ervoor te zorgen dat het gebied weinig hinder van geluid ondervindt, worden er
grondwallen ofwel manchetten aangelegd. De weg gegraven grond blijft in het gebied, dit is
goed voor het ecosysteem. Ook worden de grote gebouwen beter in het landschap ingepast en
zijn voertuigen rondom de gebouwen aan het zicht onttrokken. Op de manchetten kunnen
onder andere schapen grazen.

Voor meer informatie zie
http://docplayer.nl/24855623-Landschapsplan-klavertje-4-het-cradle2cradle-landschap-van-de-21ste-eeuw.html

Tekst: website Greenportvenlo en Aegidia van Grinsven
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Welkom bij Wijkoverleg Venlo-Binnenstad
Hallo Annet,
“Kan ik niet vaker informatie van jullie krijgen. Ik doe ook het nest van de slechtvalk in de
Sint Martinuskerk. Gaan we de volgende week weer schoon maken.”
Groetjes, Joop Janssen
Voorzitter Wijkoverleg Venlo-Binnenstad
Verstuurd vanaf mijn iPhone

Wijkoverleg Venlo-Binnenstad is een organisatie die als advies- en overlegorgaan dient voor
zowel Gemeente Venlo als voor de bewoners of bewonersgroepen van onze wijk. Doel is om
met elkaar de leefbaarheid en veiligheid te bevorderen en te behouden. We zijn een overleg
van burgers, die gevraagd en ongevraagd de gemeente adviseren over zaken die de wijk
aangaan. Daarnaast is het een platform van waaruit burgerinitiatieven vorm kunnen krijgen.
Dus hebt u een klacht of idee voor de wijk die het individuele belang overstijgt, neem dan
contact op met de voorzitter. Eerstvolgende vergadering bijwonen .
Groen team van het wijkoverleg - http://venlobinnenstad.nl/?page_id=892 Water geven, rommel opruimen, aanplanten van groen en vlinderstroken met medewerking en
advies van leden van IVN Maasduinen, die in deze wijk e/o stad wonen.
OPROEP : Heeft U interesse om deel te nemen aan het Groen Team, dan kunt u zich melden
bij zowel IVN Maasduinen (Email - ivn.maasduinen@live.nl) als bij Wijkoverleg VenloBinnenstad (Email - venlobinnenstad@gmail.com)
Bij voldoende belangstelling zit er wellicht een nieuwe IVN werkgroep in – Natuur in de stad.
Om zo de samenwerking nog meer inhoud te geven.
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De geur van de nacht
Struin je ’s nachts door bossen of langs bloemenvelden, dan worden je zintuigen heel anders
geprikkeld dan overdag. Je zicht is minder en je ruikt andere dingen. Er is namelijk een groep
planten die voornamelijk in de nacht bloeit. Om in het donker zo effectief mogelijk insecten te
lokken, geuren veel nachtplanten heviger dan soorten die overdag bloeien. En die planten
vormen een bijzonder nachtboeket.

Kamperfoelie
Teunisbloem
Nachtschone

Siertabak
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Nieuws
Activiteiten
IVN District Limburg
D

Biowalking in De Maasduinen
Heeft u diabetes type 2? Loop mee met een Biowalk in Nationaal Park De Maasduinen!
"Een uur wandelen heeft tot wel twee dagen een positief effect op mijn suikerwaarden" Deelnemer Biowalking
Wat is een Biowalk?
Een Biowalk is een groepswandeling in de natuur, begeleid door een natuurgids en een
professional uit de gezondheidszorg. U ervaart zelf welke positieve invloed beweging en het
buiten zijn op uw lichaam hebben. Ook ontmoet u anderen met suikerziekte. De natuurgids
laat u op een unieke manier de natuur beleven. Biowalking is niet alleen goed voor uw
gezondheid, maar vooral ook heel leuk en gezellig!
Hoe ziet een Biowalk eruit?
Een Biowalk duurt twee uur. U begint met een half uur wandelen om conditie op te bouwen.
Vervolgens laat de natuurgids u de natuur en het landschap van de Maasduinen beleven. Met
vragen over uw gezondheid kunt u terecht bij de zorgverlener. Vóór en ná de Biowalk wordt
uw bloedsuikerspiegel gemeten. Zo ziet u meteen welk effect bewegen in de natuur op uw
lichaam heeft. De Biowalk wordt afgesloten met een gezellige nabespreking.
Locaties
De wandelingen starten vanaf De Zevenboom in Afferden of Pomphuis in Well.
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Aanmelden
Gelukkig zijn er veel mensen in de regio Maasduinen die het belang van beweging voor hun
gezondheid zien. Daarom is het helaas niet meer mogelijk om u aan te melden voor de huidige
serie Biowalks. Wilt u echter meer informatie of wilt u uw interesse voor een eventuele
volgende serie Biowalks kenbaar maken?
Neem dan contact op met Thea Jetten van IVN Limburg: 0475-386460.
Biowalking in de Maasduinen
Biowalking in de Maasduinen wordt georganiseerd om de gezondheid van bewoners te
stimuleren en ze tegelijkertijd te laten genieten van het mooie natuurgebied. IVN Limburg,
Syntein, huisartsenpraktijken Afferden en Bergen/Well, Maasziekenshuis, IVN Maas en
Niers, IVN Maasduinen, IVN Geijsteren-Venraij en Nationaal Park De Maasduinen werken
hierin samen. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door Provincie Limburg.

donderdag 30 juni 2016 - 11:30
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Boomklevers, mooie en acrobatische vogels
De boomklever (Sitta Europaea) is een
regelmatig en veelvuldig voorkomende
vogel in de Nederlandse bossen. De naam
klever is verwant aan het oud Nederlandse
gebruik om handwerkers die in vroeger
eeuwen huizen bouwden van leem klevers te
noemen. De klevers waar later de naam
boom aan toegevoegd is metselen ook van
leem en speeksel hun nestholten zover dicht,
tot ze er zelf net nog door kunnen, om hun
eieren en jongen te beschermen tegen rovers
als marterachtigen, kraaien en eksters.
Kenmerken: De boomklever heeft een
grootte van ± 14 cm. Het lijf is vrij
gedrongen met een vrij grote kop, een zeer
korte nek en een korte staart. De snavel is
lang en spits met een grijze kleur en de
pootjes zijn oranjegeel.
Een kleuromschrijving laat ik achterwege want de foto’s spreken voor zich en man en pop
zijn nagenoeg hetzelfde. Het verschil zit alleen in de flanken want daar zijn de popjes lichter
en roestbruin van kleur maar het is bijna nodig om een paar bij elkaar te zien om het
verschil vast te stellen. Er zijn geen mutaties bekend maar wel een tiental ondersoorten
waarvan de bekendste de Europese klevers de Sittar e. Caesia en Sitta e. Asiaticar zijn. De
boomklevers zijn vrij luidruchtig in hun roep en vaak te horen en ze laten het publiek genieten
van een omvangrijk repertoire
Verspreidingsgebied: Denemarken, Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Hongarije, Tsjechië,
Slowakije en verder de Balkan tot de Griekse grens, Roemenië en Polen.
Gedrag en voortplanting: De boomklever is een standvogel en zeer gebiedstrouw.
Geringde vogels zijn bijna allemaal weer
teruggevangen in het gebied waar ze ook
geringd zijn.
De boomklever is een
levendige vogel die voor- en achterwaarts de
stammen en takken naar boven en beneden
beklimt waarbij ze zich met hun lange
puntige nagels vasthouden aan de bast van
een boom, in tegenstelling tot boomkruipers
en spechten die alleen maar omhoog kunnen
klimmen. Boomklevers maken hun nest in
boomholten, spechtenholten en nestkasten en
vullen dat met stukjes bast, haren, gras en
veertjes op.
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Ze leggen vijf tot negen melkwitte eieren met roestbruine vlekjes die ze medio april – juli in
ongeveer 15 dagen uitbroeden en waarvan de jongen dan ruim 3 weken later uitvliegen om
nog enige tijd door de oude vogels te worden gevoerd.
Voedsel: Het voedsel bestaat hoofdzakelijk uit insecten, hun eieren en larven. In de herfst
wordt dat menu aangevuld met zaden, bessen, eikels en noten. Grotere buitgemaakte insecten
klemmen ze vast in boomspleten en schorsstukken en kapt er dan met zijn sterke snavel
hapklare brokjes vanaf. Hetzelfde doen ze ook met noten en eikels om dan de bast met sterk
snavelhakken te kraken. Boomklevers leggen ook een wintervoorraad aan.
Leefgebied: Lichte gemengde- en loofbossen, parken, tuinen en straten met hoge oude
bomen. Echte naaldbossen willen ze graag mijden.
Tekst: Jeu Smeets. Foto’s: Vrij Internet
https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=cQERKe6m0do

16

Nederland 2 nieuwe slangen rijker.
(Amfibieën en reptielen werkgroep IVN Maasduinen)

Het betreft 2 uitheemse slangensoorten met voortplantende populaties in
Nederland en Vlaanderen.
De Russische rattenslang (Elaphe schrenkii)
De Russische rattenslang kan erg groot worden. Gemiddeld worden ze tot circa 1,70 meter
lang met uitschieters tot 2,50 meter. De kleur is vaak donkerbruin tot zwart met een grillige,
witachtige tot gele dwarsbandering op het lichaam. De soort is niet giftig.
De Russische rattenslang komt uit Oost-Azië, maar is in Nederland op één plek te vinden: in
Eelde. De slangenpopulatie is sinds 1995 geïntroduceerd nabij vliegveld Eelde en houdt zich
er sinds 2002 in stand. Ze verblijven bij voorkeur onder wortelstronken en bij gevaar vluchten
ze de boom in. Voor reptielen- en amfibieën onderzoeksinstituut RAVON reden om
onderzoek te doen naar de Drentse exoot.

De Taiwanese rattenslang (Orthriophis taeniurus)
De Taiwanese rattenslang is een wurgslang met een goudbruine, gele kleur.
Een patroon van zwarte vlekken ligt hier
over heen. Op het laatste deel van het
lichaam zijn twee zwarte en één gele streep
te zien. Het hoofd is lichtgrijs met blauw.
Het is een rustig dier, dat niet snel zal
aanvallen. In gevaar zullen ze gaan bijten. In
Nederland en België leven uit
gevangenschap ontsnapte exemplaren.
Blijkbaar kunnen ze de winter overleven,
omdat er ook jongen zijn gespot.
Tekst en foto’s: Ravon en Wikipedia.
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