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

Roel en Priscilla Wetjens - Muskitta
Het bestuur wil de leden bedanken voor het vertrouwen dat ze hebben
getoond tijdens de Algemene Ledenvergadering (deel 1 en 2).
De goede opkomst en het aanblijven van bestuursleden Ritsaart Blaisse
en Ton Wetjens geven ons een stabiele basis om deze vereniging door
de komende periode van verandering heen te begeleiden.
Ook dank aan onze projectleiders, werkgroepleiders
en gidsen die met raad en daad paraat staan om
onze groene en gezonde vereniging vorm en inhoud
te geven.
We zien u graag terug tijdens onze activiteiten
gedurende het komende jaar.
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COLOFON
IVN Bestuur Maasduinen
Voorzitter

Ton Wetjens

Tel: 077 – 472.2870

Secretaris

Annet Weijkamp

annet.weykamp@telfort.nl

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

#

Werkgroep Natuur en Gezondheid : Annet Weijkamp

#

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

Tel: 077 - 472.2870
annet.weykamp@telfort.nl

annet.weykamp@telfort.nl

Contact: ivn.maasduinen@live.nl
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Programma Maart
9 maart
'Voyeurisme in de kraamkamer
van de laatvlieger in Castenray'.
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

10 maart
Snoeien in de Bongerd

Aanmelden bij Henk Wennekers

9 en 10 maart

https://www.nldoet.nl/zoeken
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24 maart
Elk jaar ligt er , na de hoogwaterperiode, een
enorme hoeveelheid zwerfafval op de oevers
van de Maas. Dat afval blijft op de oevers en
uiterwaarden achter en hoopt zich op.

Helpt u opruimen ?

Aanmelden bij Jose Wennekers jose.wennekers@outlook.com

Plasticvervuiling langs de rivieren

Vorige week was de gigantische plasticvervuiling in Azië nog volop in het nieuws, maar deze
week blijkt de splinter in onze ogen toch een balk te zijn. In Europa en ook Nederland
kunnen we er trouwens ook wel iets van, want door het hoge water van de grote rivieren heeft
zich een enorme hoeveelheid vuil en afval langs de oevers verzameld.
Volgens Lianne Schröder, boswachter van Natuurmonumenten kunnen we dat normaal met
een legertje vrijwilligers wel opruimen maar nu is het domweg teveel geworden.
Natuurherstel
Er worden op dit moment gebieden onder handen genomen om die terug te geven aan de
natuur en daarvoor staan zware machines klaar. Die zijn nu zeer zeker nodig om het enorme
pak vuil op te ruimen. Maar het gaat niet alleen om vuil van dit jaar maar iets dieper in de
bodem ligt ook nog het ondergespoelde plastic van voorgaande jaren en dit moet allemaal
opgeruimd worden voordat we daarvan natuur kunnen maken.
Van al het afval dat wordt gevonden langs de oevers van de Maas bestaat zeker voor 60% uit
plastic zo blijkt uit het onderzoek van het Project Schone Rivieren, een samenwerkingsverband tussen IVN Natuureducatie, Plastic Soup Foundation en Stichting Noordzee.
Verpakkingen
Het meeste plastic komt van drankverpakkingen, zoals plastic flesjes, doppen en wikkels.
Verder worden er ook veel blikjes, snackverpakkingen en ondefinieerbare stukken plastic
gevonden. Iedere 100 meter maasoever bevat volgens het onderzoek gemiddeld 40 drankverpakkingen waarvoor de recreanten in grote trekken verantwoordelijk zijn.
Bericht uit Vroege Vogels, aangepast aan de situatie bij de Maas door Jeu Smeets
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Schoonmaak Nestkast slechtvalken
Op donderdag 1 februari 2018 zijn we om 10.00 uur bij de Martinustoren met vier
personen bij elkaar, vanwege het schoonmaken van de slechtvalk nestbak op 65 meter
hoogte.
Henny Martens en zijn hulp op uitnodiging
Jos Hoogveld zullen naar boven klimmen
voor die werkzaamheden bestaande uit
schoonmaken, duivenringen verzamelen en
prooiresten opruimen zodat ook het komende
voorjaar de valken weer op een schone plaats
aan hun vermeerdering kunnen beginnen.
Joop Janssen, de voorzitter van het
wijkoverleg Venlo Binnenstad is niet in staat
om de trappen op te gaan en ondergetekende,
Jeu Smeets wegens een voetblessure
evenmin.

Toch kreeg ik nog een klusje te klaren waar ik niet op gerekend had en dat was een dode
slechtvalk ophalen bij de St. Martinusschool, achter de kerk gelegen waar een dag eerder een
dode slechtvalk was afgegeven die gevonden was in het Wilhelminapark. Deze prachtig in
een schoenendoos verpakte vogel onder de arm meegenomen en gefotografeerd. De
doodsoorzaak van deze mooie ongeringde vogel, gezien de afmeting van bijna 40 cm. en de
kleur een mannetje, was niet duidelijk. Op het oog niet gewond, goed doorvoed en eveneens
geen zichtbare andere ziekteverschijnselen. Peter van Geneijgen, de voorzitter van de
Slechtvalk Werkgroep Nederland zal de vogel op komen halen voor onderzoek en daarna
wordt hij er weer levensecht door preparatie.
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De duivenringen heb ik geanaliseerd aan de hand van de telefoon kengetallen die de Nederlandse Postduiven Organisatie geeft bij invoeren nummer en jaartal.
Tekst: Jeu Smeets.

Foto’s: Henny Martens en Jeu Smeets.
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Broedvogels Ravenvennen 2017.
Het vierde jaar op rij dat we als Vogelwerkgroep IVN Maasduinen het noordelijke
gedeelte van de Ravenvennen geïnventariseerd hebben. Het noordelijke gedeelte van de
Ravenvennen is het gebied tussen de Hanikerweg, de Broekveldweg en de Lommerweg.
Zoals ook in de voorafgaande drie jaren, hebben we geïnventariseerd volgens de Sovonmethode aan de hand van de BMP-B lijst. In 2017 is die BMP-B lijst door Sovon aangepast.
Door het houden van dertien excursies, zeven keer bij zonsopkomst en vier keer bij
zonsondergang, zijn de gegevens verzameld. Na iedere excursie zijn deze gegevens ingevoerd
via de website van Sovon. Aan de hand van deze ingevoerde gegevens kan het
clusterprogramma van Sovon het aantal territoria per vogelsoort bepalen. Dit resulteert in
soortenkaarten, de lijst Vastgestelde BMP-B soorten en de BMP-B lijst 2017.
In 2016 werd door ons de Nachtzwaluw in het gebied waargenomen. Hoewel de aanbeveling,
om de opslag van jonge Berken en Grove Dennen te verwijderen werd opgevolgd, hebben we
deze soort in 2017 niet meer waargenomen.
Wel werd er 1 territorium van de Middelste Bonte Specht vastgesteld.
In totaal werden er 33 soorten van de BMP-B lijst waargenomen in het geïnventariseerde
gebied. 27 vogelsoorten hebben een of meerdere territoria.
Op de Jaarlijst Broedvogels 2017
staan ook alle vogelsoorten
vermeld die waargenomen zijn
tijdens de excursies in het gebied
en die niet op de zogenaamde
BMP-B lijst staan.
Ook waarnemingen op
Waarneming.nl, die betrekking
hebben op het gebied zijn hierin
verwerkt.

Foto: Ron Keijers
Per soort wordt aangegeven of ze in het gebied broedden, of alleen daar fourageren of als
doortrekker zijn waargenomen. 55 soorten werden waargenomen die als broedvogel
aangemerkt kunnen worden. 25 soorten werden fouragerend of als doortrekker waargenomen.
Verder hebben we nog 43 soorten waargenomen die als standvogel kunnen worden
beschouwd.
2018 is het vijfde jaar op rij dat we dit gedeelte van de Ravenvennen gaan inventariseren.
Voor 2019 is het onze bedoeling een ander gebied te gaan doen. Suggesties zijn dus welkom!
Wie de gegevens wil inzien kan die opvragen bij mij.
Theo Lommen
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Hoe maken we water?
WML maakt kraanwater van uitstekende kwaliteit uit zowel grond- als oppervlaktewater.
Drinkwater van grondwater
In Limburg wordt drinkwater al heel lang van grondwater gemaakt. En dat is niet zonder
reden. Grondwater is niet alleen betrouwbaar en schoon, er zitten bovendien weinig stoffen in
die we er via zuivering uit moeten halen. Het gaat per slot van rekening om de kwaliteit van
ons drinkwater.

Maar hoe zit dat dan precies?
De bodem bestaat uit allerlei lagen grind, zand, klei en veen. Zand en grind zijn veel grover
van structuur dan klei en veen. Het grondwater stroomt er gemakkelijker door. Vandaar dat
we het filter van de winput altijd in een zand- of grindlaag plaatsen. Zulke lagen noemen we
‘watervoerende pakketten’. Het grondwater blijft hier zitten, omdat het aan de boven- en
onderkant door klei- en veenlagen wordt afgesloten.
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Drinkwater van oppervlaktewater
Bij het winnen van grondwater, daalt de grondwaterstand. Om ervoor te zorgen dat de natuur
geen schade lijdt, verlagen we de grondwaterstand niet te veel. Driekwart van het Limburgse
drinkwater maakt WML van grondwater. Daarom gebruiken we ook oppervlaktewater. Dat is
water uit rivieren of meren. Het is minder schoon dan grondwater. Wil je er drinkwater van
maken, dan moet het beter worden gezuiverd. In Limburg wordt hier Maaswater voor
gebruikt.
Productielocaties
Het drinkwater in Limburg wordt gewonnen bij 25 grondwaterpompstations. In het
oppervlaktewaterstation in Heel wordt van Maaswater drinkwater gemaakt.
Leidingstelsel
Dit water wordt getransporteerd in een leidingnet dat bijna 9000 kilometer lang is. Het
leidingstelsel bestaat uit transportleidingen, die hebben de grootste diameter, hoofdleidingen de waterleidingen in de straat - en huisaansluitingen, dat zijn de aftakkingen naar individuele
woningen en bedrijven.

De jaarlijkse 'Wereld Water Dag' ('World Water Day') is een
internationale dag in het teken van water op 22 maart.
In 1992 werd door de Algemene Vergadering van de Verenigde
Naties een resolutie aangenomen om vanaf 1993 ieder jaar 22
maart tot 'Wereld Water Dag' uit te roepen. De lidstaten worden
opgeroepen op die dag de mondiale waterproblematiek bij een
breed publiek kenbaar te maken, dit middels het organiseren van
evenementen en het verspreiden van informatie over water.
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Excursie WML-plas
18 februari 2018

Nog voor de zon opkomt verzamelen Henny,
Harrie, Martijn en Ron zich om 7 uur bij Van
der Valk voor een tripje naar de WML plas te
Heel.
De enige vogel hier is de verlichte Toekan op
de gevel. Verder rent op de parkeerplaats een
rat nerveus op en neer, op zoek naar iets
eetbaars. (of dit nu aanleiding is het restaurant
te mijden, is aan de lezer zelf)
Aalscholver
Doel van het bezoek aan de WML plas, is de
wat zeldzamere gasten waar te nemen, die deze plas als overwinterplek hebben gekozen.
Rond 7:30 komen we aan bij de WML plas, waar de zon net op begint te komen. Het vriest
echter nog een paar graden, reden genoeg om in beweging te blijven. Uitgerust met een aantal
telescopen, van grote lenzen voorziene camera’s en wat verrekijkers, besluiten we tegen de
richting van de klok in de plas rond te lopen. Het streven is om 50 vogelsoorten waar te
nemen.
Bij de plas schieten direct een paartje grote zaagbekken het water op, om daarna niet meer
terug gezien te worden. Het eerste stuk worden we vergezeld door een ijsvogel, die blijkbaar
geen zin heeft om op de foto te gaan. Op het moment dat deze eindelijk mooi stil zit, zitten er
weer takjes voor de lens.
Langs de oever is ook een bever flink aan het
werk geweest. Overal afgeknaagde bomen en
een flinke burcht zijn het resultaat. Hier vinden
we ook meteen een van de eerste
zeldzaamheden, een achttal grote zee-eenden
dobberen wat in de rondte.
Na een mooi plekje in de zon gevonden te
hebben zitten ook de eenden mooi in het licht en
worden de nodige mooie plaatjes geschoten.

Grote Zee-eend

Behalve de zee-eenden zit het water vol met ander gevogelte als tafeleenden, kuifeenden en
(geoorde) futen.
In de lucht komen na elkaar nog
een slechtvalk en havik laag over
scheren. Het is nog erg vroeg en
dus erg rustig, nadat de vogels aan
ons gewend zijn, komen ze
langzaam weer dichterbij, wat weer
de nodige mooie plaatjes oplevert.

Krakeend
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Ondanks dat we heerlijk in het zonnetje staan, beginnen de voeten toch te roepen om wat
beweging. We hebben op deze plek al alles gezien en moeten nog drie kwart, dus besluiten we
verder te lopen. In de struiken aan deze zijde vinden we een groepje goudvinken. De
mannetjes zijn erg mooi gekleurd en na wat geduld gaan deze mooi voor de lens zitten.
Aan de waterkant duikt plots nog een
geoorde fuut op, met zijn mooie rode
ogen ook een lust voor het oog.
Opvallend is dat aan de zonzijde van de
plas niet veel te zien is, hier kunnen we
dan ook vrij snel voorbij wandelen.
Kijken over de plas heen direct in het
zonlicht is ook vrij lastig. Langs het pad
zijn wel wat wilde zwijnen aardig bezig
geweest de grond om te woelen.

Geoorde fuut

Na de plas rond te zijn geweest, steken we over naar de Boschmolenplas, in de hoop hier nog
wat moois te zien. Op de plas wemelt het wederom van de vogels. Door het opvallend witte
kleed van het mannetje hebben we tussen in deze massa nog een klein groepje nonnetjes
gevonden.
Langs de oever in de elzen wemelt
het van de sijzen , die zich te goed
doen aan de elzenkatjes.
Nu we op het einde van de route zijn,
hebben we nog wat tijd over en
besluiten toch nog een blik op de
WML plas te wagen. We missen op
zijn minst nog de ijsduiker die hier al
weken schijnt te vertoeven.

Sijs

Na wat speurwerk van Martijn door de telescoop wordt deze dan toch gevonden. Een mooie
afsluiting van de ochtend. Het streven van 50 soorten is op wonderbaarlijke wijze exact
gelukt.

Namens de vogelwerkgroep,
Henny, Harrie, Martijn en Ron
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Workshop ‘Creatief vlechten met Wilgentenen’

Het verhaal van de knotwilg (foto: Jac deCock) vertelt door Jac.
13

De werkgroep
Manden

De werkgroep
Pindapot houders

Werkgroep Vetbol houders

Werkgroep Winterkoning nestjes
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Foto’s: Henny Martens

Op zaterdag 3 februari na een halve dag noeste arbeid konden de
ambachtlieden in de dop hun wilgentenen vlechtwerk mee nemen.
Daarna gingen de smokkelmannen nog even naar het weiland om de pikpalen
voor het Wilgendorp uit te zetten.
Langs het Wilgendorp komt een bloemenstrook voor Insecten.
Kortom ; er is nog veel ambachtelijk werk te doen !

Foto: Henk Wennekers
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IVN Scharrelkids
Voor de bouw van een Wilgendorp is de eerste schop in de grond
gezet. Een stuk weiland – niet te ver van het Insecten hotel - is
omgezet en vele m3 houtsnippers zijn verzameld om de paden
aan te leggen.
Foto: Annet Weijkamp

De nachtvorst van -7 graden heeft de klei gehard en gedroogd . Nu nog wachten op de dooi
om alle grond verder te egaliseren, zodat het geschikt wordt om in te zaaien met bloemen.
Op 9 maart wordt er verder gewerkt aan de bouw van het wilgendorp. Alle HULP is welkom !

Aanmelden bij Ton Wetjens
awett@hetnet.nl
p.a. Straelseweg 35 in Velden
Pannenkoekhuis Jagersrust
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Nu-al-wakkere Amfibieën
Zo help je nu-al-wakkere amfibieën de vrieskou te overleven

Een polar vortex zorgt de komende weken voor vriestemperaturen tot -12°C. Voor kikkers,
padden en salamanders die al uit hun winterslaap ontwaakten en naar de voortplantingspoelen
trokken, kan dit winteroffensief slecht uitpakken. Vooral ondiepe tuinvijvertjes kunnen de
komende dagen tot op de bodem dichtvriezen. Door een wak in je vijver te maken, kan je de
amfibieën helpen te overleven.

Help me bij de paddenoverzet
Na de grote winterkou zullen de kikkers, padden en amfibieën ontwaken uit hun winterslaap
en gaan ze op zoek naar een poel, beek of vijver om zich voort te planten.

Wil je helpen met de paddentrek? Meld je aan bij Ton Wetjens awett@hetnet.nl

Info: natuurpunt.be
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IVN ontvangt € 1,85 miljoen voor Minibossen

In aanloop naar het jaarlijkse Goed Geld Gala van de Postcode Loterij op
15 februari aanstaande verraste de Postcode Loterij IVN met een donatie
van € 1.850.000. De extra bijdrage gaat naar het project ‘Elke buurt zijn
eigen minibos’. De komende drie jaar wil IVN honderd Tiny Forests in
Nederland realiseren samen met buurtbewoners en basisschoolleerlingen.
Initiatiefnemer Daan Bleichrodt: ‘In mijn werk kom ik regelmatig kinderen tegen uit
bijvoorbeeld Utrecht Zuilen of Den Haag die weinig met de natuur in aanraking komen. De
natuur is te ver weg voor hen. Uit onderzoek blijkt dat kinderen tegenwoordig nog maar 300
meter van huis mogen spelen. Terwijl hun grootouders 1,5 kilometer van huis mochten. Juist
kinderen van nu zullen te maken krijgen met de gevolgen van klimaatverandering. Hen
verbinden met de natuur is daarom essentieel. Om dat te doen moeten we de natuur binnen die
300 meter zien te realiseren. Daarom wil ik dat elke buurt zijn eigen minibos krijgt.’

Minibos ter grootte van een tennisbaan
Een Tiny Forest is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine
zoogdieren, maar ook voor mensen. Onderdeel van elk Tiny Forest is een buitenlokaal waar
kinderen kunnen leren over de Nederlandse natuur. Buurtbewoners ontmoeten elkaar op een
prettige en gezonde plek. Het minibos stimuleert biodiversiteit en biedt kansen om
klimaatproblemen tegen te gaan.
Tiny Forest volgt de revolutionaire Miyawaki-bosbouwmethode van Shubhendu Sharma. Het
gebruik van inheemse planten en een speciaal bodembewerkings- en beplantingsplan maken
het mogelijk bossen sneller te laten groeien dan traditioneel aangeplante bossen.
Met het gratis te downloaden handboek kan iedereen met de methode aan de slag:
www.ivn.nl/handboektf.
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NIEUWE NATUURWET: WAT U MOET WETEN
25 januari 2017
Op 1 januari 2017 treedt de nieuwe Wet natuurbescherming in werking. Deze vervangt
drie wetten; de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet .
De nieuwe Wet natuurbescherming vervangt drie wetten.




De Natuurbeschermingswet 1998 is voor de bescherming van (natuur)gebieden,
waaronder Natura2000.
De Flora- en faunawet regelt de bescherming van alle in het wild levende soorten.
De Boswet gaat over het behoud van houtopstanden.

Wat verandert er?
Vanaf 1 januari staat alles in één wet. Wij zetten de belangrijkste veranderingen op een rij.
Aanspreekpunt
Het belangrijkste is dat het aanspreekpunt verandert. Waar u voorheen contact opnam met
RVO, wordt dat nu de provincie. Soms moet u naar de gemeente (bij ontheffingen voor
natuurgebieden en als het onderdeel uitmaakt van de omgevingsvergunning). Om hun
bevoegdheid goed uit te kunnen voeren hebben de provincies verordeningen uitgewerkt.
Natuurgebieden
De huidige beschermde natuurmonumenten komen te vervallen. Voor overige beschermde
(natuur)gebieden verandert er weinig. Natura2000 is en blijft een internationale
aangelegenheid.
Flora en fauna
De zorgplicht blijft bestaan. U moet werkzaamheden die schade kunnen aanrichten aan in het
wild levende dieren en hun directe leefomgeving nalaten, of maatregelen nemen om de
gevolgen zoveel mogelijk te voorkomen.
200 soorten die nu beschermd zijn onder de Flora- en faunawet, zijn straks niet meer
beschermd. Andere soorten die nu niet beschermd zijn, zijn juist vanaf 2017 wel beschermd.
Welk soorten dat zijn, verschilt per provincie.
Gedragscodes blijven bestaan. Werken volgens een gedragscode geeft u een aantal
vrijstellingen. De VBNE heeft de bestaande gedragscodes Natuurbeheer en Bosbeheer
gecontroleerd op de nieuwe wetgeving. De maatregelen uit de gedragscode Natuurbeheer zijn
voldoende. De gedragscode Bosbeheer is grotendeels dekkend, maar niet helemaal. Voor een
aantal bosplanten die nu strenger beschermd zijn (per provincie verschillend), moet de
beheerder aanvullende maatregelen nemen. Vóór 1 oktober 2017 dient de VBNE aangepaste
gedragscodes bij het Rijk in voor goedkeuring.
Houtopstanden
Er verandert weinig. Een kapvergunning was nodig bij het vellen van meer dan 10 are, of
meer dan 20 bomen. Dat blijft zo. Doordat artikel 4.6 van de nieuwe wet niet in werking
treedt, kunnen gemeenten echter ook een kapvergunning eisen. De mogelijk negatieve
gevolgen hiervan brengt de VBNE onder de aandacht van het ministerie van EZ.

https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/beschermde-plantendieren-en-natuur/wet-natuurbescherming

19

