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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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Bestuur
Welkom aan de nieuwe leden:
-

Gerda Geurts uit Velden
Willem Vroom uit Venlo
Els en Henk Hiddema uit Velden

Wij hebben een hele actieve vereniging met ruim 140 leden.
Al deze activiteiten zijn alleen mogelijk dankzij de steun, inzet
en/of geringe financiële bijdrage van U.
Mocht u voor 2017 nog geen bijdrage hebben geleverd.
Dan kunt u dat alsnog doen !
Financiële steun door een donatie:

Bankrekening IVN Maasduinen te Velden: NL94RABO0153513861

Persoonlijke inzet bij een IVN werkgroep in de Maasduinen:
ivn.maasduinen@live.nl
------------------------------------------------------------------------

Kamer van Koophandel inschrijfnr. 4016 6051

Zorg dat je meest recente Email adres bekend is bij onze ledenadministratie,
zodat we elkaar kunnen bereiken.
wieljacobs@ziggo.nl

Er zijn ook werkgroepen met een eigen
Email@box of groepsapp of facebook.
Het gebruik van social media binnen IVN wordt
steeds verder uitgebreid.
Wil je meedoen !?
Neem dan contact op met de betreffende
werkgroepleider (zie colofon).
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Programma Augustus
Zondag 27 augustus dagvlinders in ’t Vreewater
Vanaf 10.00 uur
Vrijdag 11 augustus nachtvlinders
a/d Walbeckerweg
In de avonduren bij geschikt weer

Aanmelden bij Jan - 077472.0040

Op zondag 13augustus een vlinder excursie
naar de Ullingse Bergen en Kraaijenbergse plassen.
Aanmelden bij Jan Heuvelmans ; 077472.0040

Zondag 3 september 2017: Las Músicas
Het optreden van Las Músicas staat garant voor prachtige
Spaanse en Portugese klanken in een intieme en
gepassioneerde sfeer. Het trio bezingt de liefde, het verlangen
en het leven van de gewone mens, op het land en in de kroeg.
Aanvang 14 uur
http://www.openluchttheatervelden.nl/routebeschrijving/
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Op zoek naar de Bijeneter.
Zaterdagmorgen 8 juli vertrokken Ruud Coenders, Aegidia van Grinsven, Theo Lommen,
Henny Martens en Martijn Verheijen naar omgeving Roermond om enkele plekken te bekijken
waar, in het verleden, waarnemingen waren gemeld van Bijeneters.
Deze kleurrijke, warmteminnende vogel is de laatste jaren, mede door het stijgen van de temperatuur,
bezig aan een opmars naar het noorden.
In het SOVON verslag van de broedvogels van
Nederland 2015 staat dat er in dat jaar totaal 12
broedgevallen waren in Nederland, waarvan 11 in
Limburg verdeeld over twee locaties.
Op de website van de Werkgroep Bijeneters Nederland
www.bijeneters.nl valt te lezen dat in 2016 op deze
twee locaties respectievelijk 4 en waarschijnlijk 2
broedgevallen zijn geweest.

Als eerste besloten we naar een groeve in Brüggen net
over de grens bij Swalmen te rijden, waar Martijn in 2015 Bijeneters had gezien. Daar aangekomen
hoorden we direct het gekras van een Raaf. Dus het begon al goed. Jammer genoeg werd er geen
Bijeneter gehoord of gezien.
Na een korte wandeling werd besloten naar een bekende locatie in Nederland te gaan.
Daar aangekomen hoorden we na enkele minuten de karakteristieke roep van de vogels.
Ook zagen we een Visarend die uit de groeve opsteeg en het luchtruim koos. Enkele buizerds cirkelden
in de lucht. Oeverzwaluwen
broeden in deze groeve en verder
hebben we onder andere nog de
Geelgors, de Kneu en Kleine
Plevier gezien en gehoord.
De Bijeneters lieten zich geregeld
zien, al was het van een afstand,
want het gebied is niet vrij
toegankelijk.
Al snel was de beheerder van het
gebied aanwezig die ons kon
vertellen dat er vier broedparen
zaten in de groeve, verdeeld over
drie plekken. Aan de frequentie van
het nestbezoek was te zien dat er op
twee plekken al jonge vogels in de
nesten zaten.
Op de plek die het dichtste bij onze
waarnemingspositie lag was het
nestbezoek het geringst.
Hieronder enkele foto’s van deze
dag gemaakt door Henny Martens
en Theo Lommen.
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Op de weg naar huis hebben we nog de zogenaamde “Lus van Linne” bezocht wat in de trektijd en in
de winter een goede locatie is om vogels te kijken. Goed te combineren met een bezoek aan de WMLplas.
We hebben kunnen genieten van een paar mooie
vogels.

Een filmpje over de bijeneter is te zien via de volgende link:
https://www.youtube.com/watch?v=2pTtJoRxSjs.
Theo Lommen
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Dagvlinders in het Vreewater
Vlinderwerkgroep IVN Maasduinen
Omdat de inventarisatie van zondag 2 juli vanwege te slecht weer niet doorging werd deze
verplaatst naar de woensdag.
Jan, Camilia, Henny, Frans en Francien verzamelden om 10 uur bij Jagersrust.
Het was stralend weer met hoge temperaturen.
We liepen het gebruikelijke rondje door het Vreewater.
Al snel werd duidelijk dat we een goede dag hadden uitgekozen want overal zagen we ze
fladderen.
Jan ontdekte nog een adulte boomkikker op de braamstruiken.
Na twee uur en een kwartier waren we terug op de parkeerplaats en werd de balans
opgemaakt.
We hadden meer dan duizend vlinders gezien verdeeld over 16 soorten.
Hier onder een overzicht:
bruin zandoogje: meer dan 500
koevinkje: meer dan 300
oranje zandoogje: meer dan 150
distelvlinder: 2
klein koolwitje: 10
klein geaderd witje: 3
atalanta: 14
groot dikkopje: 12
zwartsprietdikkopje: 2
landkaartje: 5
dagpauwoog: 16
boomblauwtje: 5
gehakkelde aurelia: 18
citroenvlinder: 53
icarusblauwtje: 10
kleine vuurvlinder: 6

TOP 3:
Bruin dikkopje

Koevinkje

Oranje zandoogje

Henny Martens
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De eerste jonge boomkikkers
Werkgroep amfibieën en reptielen IVN Maasduinen
Begin juli had Wiel Ceron de primeur de eerste jonge boomkikkers te hebben waargenomen.
Dit ondanks dat het voor de boomkikkers een heel slecht jaar is, omdat de meeste
voortplantingswateren veel te vroeg zijn droog gevallen. De larven hebben daardoor niet de
tijd gehad zich in het water te ontwikkelen tot boomkikkertje.
Positief is dat we ondanks het slechte voorjaar voor de boomkikkers, toch op twee plaatsen
in het Vreewater – Meerkoelen gebied jonge boomkikkers hebben waargenomen.
Heb je een keer zin om mee te gaan kijken naar de boomkikkers meld je dan aan:
Ton Wetjens tel 077-4722870 of email awett@hetnet.nl
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Tuinaarde onder de loep
Als je erachter wilt komen welke minuscule diertjes er allemaal in je eigen tuingrond of
in de humus van een bos leven, doe dan het volgende proefje:

Pak een grote glazen vaas met een brede opening.
Zet hier een vergiet op met kleine gaatjes en zorg ervoor dat alleen de gaatjes die boven de
vaas zitten, open zijn. De rest kun je afplakken.
Schraap een hand aarde, bladeren en humus van de bovenkant van de bodem. Je hebt de
meeste kans om beestjes te vinden als je de grond van een plek haalt waar al lange tijd
bladeren en takjes ongestoord liggen, bijvoorbeeld onder een struik of boom. Je kunt
natuurlijk ook humus uit het bos halen.
Gooi vervolgens de aarde in het vergiet en zet er een warme lamp boven. Wacht ongeveer 24
uur, totdat de aarde helemaal droog is. (Sommige spaarlampen geven erg weinig warmte af,
dus kijk even welke lamp het meeste warmte afgeeft.)
Hoe werkt het?
in de bovenste lagen van de grond zitten kleine beestjes die organisch materiaal verteren of op
elkaar jagen. Deze bodemdiertjes houden van donkere en vochtige plekken. Door de warmte
en het licht van de lamp trekken de beestjes daarom steeds dieper de grond in, totdat ze door
een gaatje van het vergiet vallen en ze in de vaas terecht komen
Wat kun je vinden?
Je kunt onder andere springstaartjes, duizendpoten, bastaardschorpioenen, allerlei spinnetjes
en miljoenpoten vinden. Heel veel succes en mocht het lukken om foto’s te maken van je
vondst, dan kun je die natuurlijk altijd op onze fotopagina zetten.
Enne... niet vergeten de beestjes weer terug te zetten!
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Operatie Steenbreek
De Marcushoeve in Lomm heeft een deel van hun terras laten opbreken om te vergroenen.

Een deel van de straatstenen zijn
eruit gelicht en omgelegd in een
kruidencirkel.
De gasten die worden ontvangen
voor begeleiding en coaching
worden verrast met eigen
gemaakt kruidenbrood en verse
groente uit eigen tuin.

Nu nog zaaien en dan oogsten!
Vanaf 1967 is de Marcushoeve al een pension.
Nu wordt het gerund door de familie Janssens en Martens.

Een oase voor Rust, Ruimte en Relatie
Voor persoonlijke begeleiding, retraites of cursussen.
Echter, een tuin is geen oase zonder groen. Vandaar het besluit om te vergroenen.
Hierbij is gekozen voor een milieuvriendelijke wijze dat makkelijk is te onderhouden i.s.m.
jeugd, jongeren en ouderen. Hierdoor is de tuin tevens een leerwerkplek voor stagiaires.
Wat is Permacultuur?
Bij permacultuur geloven we in lokaal, vers en gezond voedsel wat met respect voor de mens
en de aarde is gegroeid. En dat iedereen die wil en bereid is de handen uit de mouwen en in de
aarde te steken hier toegang tot heeft.
Het doel van permacultuur is samenwerking tussen de mens en haar omliggende natuur
gericht op een harmonisch voortbestaan van beide. Met permacultuur kun je o.a. leren hoe je
een lekkere eetbare tuin kunt ontwerpen die niet alleen mooi, maar ook nuttig is voor jezelf en
andere levende organismen.
Foto en tekst: Annet Weijkamp en Marianne Martens
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Gevonden vogeltjes
Een jonge vogel - nog dons tussen de veren - zit in een hoekje van de tuin. Oudervogels
zijn in velden noch wegen te bekennen, het diertje kan niet vliegen, zoekt geen eten en
lijkt verlaten. Overal liggen katten op de loer, of kraaien, of de hond van de buren.
Wat moet u doen?
Moeilijk om te doen, maar help jonge vogels
door ze te laten zitten. Deze kwetsbare fase
hoort er nu eenmaal bij, het is een soort
spoedcursus overleven in het wild.
Zet het jong eventueel wat hoger (op een
beschutte tak), houd de kat een paar dagen
binnen en vraag de buren dat ook te doen.
Als de vogel gewond is (hangende vleugel,
slepende poot, bloed op de veren), bel dan
de Dierenambulance!
Best een vol nest
Met tien kuikens is een vogelnest best vol, maar met tien jonge vogels barst het uit zijn
voegen. Vaak wordt het nest gewoon te klein en komen de jonkies eruit voor ze volgroeid
zijn. Dat is normaal. Ze leven die eerste dagen op de grond en lijken verweesd, maar zijn het
niet. De ouders zoeken voedsel in de buurt en weten door bedelgeroep waar de jongen zitten.
Na een dag of vier, vijf, soms eerder, kunnen ze vliegen en zichzelf in veiligheid brengen.
Ogen dicht, aan de vakantie denken
Een jonge vogel kijkt de kunst van het overleven af van de ouders. Veilig in een kartonnen
doosje kan dat niet, met alle gevolgen vandien en volgens de letter van de wet is het ook
verboden. Houd dat in gedachten en neem ze dus niet mee, ook al ogen ze zielig. Gewoon
ogen dicht en aan de vakantie denken of het werk, het moet.
Klaargestoomd voor een leven in het wild
Niet alle jongen zullen het redden - de natuur is hard. Degenen die overleven, zijn
klaargestoomd voor een leven in het wild. En juist die overlever (misschien de grootste die
het eerst kon vliegen, misschien de beste verstopper, misschien de snelste leerling) zorgen op
hun beurt weer voor nageslacht dat precies heeft wat nodig is, om in deze wereld vol mensen
en katten en hedendaagse gevaren te overleven.

Bron: Vogelbescherming. Aangepast: Jeu Smeets
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Op zoek naar leven in de stad
Uit: het beste boek voor echte natuurtalenten uitgegeven door Veldwerk Nederland

Wie denkt dat steden alleen maar bestaan uit steen en beton en waar weinig planten en
dieren te vinden zijn, heeft het mis. De stad gonst van het leven tussen en onder tegels,
op muren en bomen. In allerlei holletjes, gaten en kieren vinden dieren hun schuilplaats.
In oude kelders, kruipruimten van huizen en riolen hebben altijd dieren geleefd. Vaak
tot ongenoegen van mensen. Mussen onder de dakpannen kon nog wel maar muizen,
kakkerlakken en ratten was men liever kwijt dan rijk.

Natuur in de stad
Er is geen plek waar mens en natuur zo dicht op elkaar zitten als in de stad. In de stad gaat
onze manier van leven hand in hand met die van planten en dieren die er voorkomen. Niet
alleen in tuinen bij huizen en parken maar ook bij kinderboerderijen, volkstuinen en
stadsvijvers vind je veel natuur. Zelfs ook tussen gebouwen en langs wegen is nog een
heleboel natuur te vinden. Denk maar aan wegbermen of bomen in de straat, onkruid tussen
de tegels, vissen in de gracht en vogels op het plein.
Sommige planten en dieren brengen we zelf in de stad, zoals laanbomen, sierbloemen en
huisdieren. Andere dieren trekken zelf naar de stad omdat ze er makkelijk aan voedsel en
woonplaatsen kunnen komen. Dat geldt voor vogels, zoals mussen en duiven, maar ook voor
muizen en ratten. Zaadjes van grassen, bloemen of bomen komen door de wind of door vogels
op allerlei plaatsen terecht. Waar de zaadjes kiemen en voldoende voedsel , vocht en houvast
kunnen vinden, zullen ze ‘vanzelf’ gaan groeien. Van de meeste planten en dieren hebben we
geen last. Dat er mussen, reigers en egels in de stad leven vinden we niet erg. Maar met
andere zijn we minder blij. Ratten, muizen en kakkerlakken vinden we vieze beesten. En
planten die tussen de tegels hun kop opsteken krijgen ineens de naam ‘onkruid’.

De steden vroeger
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Tot aan de middeleeuwen waren steden halve dierentuinen. In de straten liepen kippen,
ganzen en varkens waren voor de consumptie. Honden waren handig als trekdier en om
spullen te bewaken. Katten vingen muizen en ratten. Ezels en paarden stonden meestal
ingespannen voor grote karren.
Op oude platen zie je soms prachtige oude bomen binnen stadsmuren staan. Veel aandacht
voor deze bomen was er echter nauwelijks. Als ze in de weg stonden werden ze gekapt. Dat
gold niet voor bijvoorbeeld fruitbomen want die leverden voedsel. Bloemen in vensterbakken,
grote plantenbakken en stadsplantsoenen zijn iets van de laatste eeuw.

De steden nu
Als je op een plattegrond van jouw wijk zou inkleuren waar natuur (park, groen, water,
tuinen) is, dan is dat vaak meer dan je verwacht. Als je nauwkeuriger kijkt, is er nog meer
natuur. Tussen stoeptegels groeit gras, met als toepasselijke naam straatgras. Onder stenen
leven pissebedden en mieren. Zelfs op oude muren groeien mossen en varentjes.

Nieuwe buren
Als er maar even de kans is, krijgen we zomaar dieren als nieuwe buren. De aanwezigheid
van vogeltjes, muizen, muskusratten en egels in de stad of in woonwijken is bekend. Dat
kerk- en steenuilen en vleermuizen in steden kunnen voorkomen is ook bekend. Zelfs
steenmarters en vossen worden in België gerapporteerd. In ruime stadswijken in Amerika
komen wasbeerhonden en zelfs zwarte beren als ‘nieuwe buren’ voor.
Waar planten en dieren ook leven, het gaat altijd om voldoende vocht en voedsel. Bij dieren
komen daar schuilplaatsen en nestmogelijkheden bij. Als de omgeving voldoende voedsel en
bescherming biedt zal de natuur ‘toeslaan’ en de kans benutten.

Mensen
In de stad zitten mens en natuur eigenlijk het dichtst op elkaar. Door veranderingen die de
mens heeft doorgevoerd moet de natuur zich regelmatig aanpassen. Toen straatstenen,
klinkers en kinderkopjes vervangen werden door betonplaten en later asfalt kon er nog
nauwelijks meer iets op straat groeien. De enorme toename van het verkeer maakt het in de
stad voor egels onleefbaar maar in tuinen en plantsoenen komen ze nog steeds voor. Door
betere isolatie en centrale verwarming werd het in onze huizen steeds droger. Veel kauwen
woonden vroeger in onze schoorstenen. Door de komst van de centrale verwarming verdween
de nestmogelijkheid grotendeels.
Foto: skyline venlo
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Vleermuis zoekt batlogger
Doel: een breed publiek kennis laten maken met vleermuizen
in hun eigen omgeving

Resultaat: 103.617 geluidsopnames
Inderdaad, dat is het aantal dat we met het project Batlogger zoekt vleermuis hebben
opgehaald. De Batlogger heeft in 3 rondes in een 30-tal tuinen elke keer 3 nachten de
langsvliegende vleermuizen geregistreerd. Op dit moment zijn we druk doende deze
geluidsbestanden te analyseren en te bepalen welke vleermuissoorten zijn langs gevlogen. De
bedoeling is dat elke deelnemer een verslag krijgt van de waarnemingen in zijn tuin.
Daarnaast willen we februari/maart 2017 voor de deelnemers een informatiebijeenkomst
organiseren waarin we een overall terugkoppeling van de resultaten gaan geven. In deze
bijeenkomst willen we ook dieper in gaan op het aspect vleermuisgeluiden. Nu maar eerst snel
door gaan met het analyseren ..... nog 80.461 geluidsbestanden te gaan....

Tekst: Albert Raaijmakers
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Beheer in de Maasduinen
Project verantwoording Platteland in uitvoering en st. Limburgs Landschap 2014
Dit rapport is in te zien via internet
https://www.limburgslandschap.nl/images/PDFs/20140929Projectverantwoording_PMJP-2010_2014-SLL-MR.pdf
of aan te vragen bij ivn.maasduinen@live.nl.

Het gaat over het beheer in de verworven
natuurgebieden tussen 2010 – 2014 binnen de EHS.
Ik heb een korte bladwijzer gemaakt van de
onderwerpen waar wij als leden van IVN Maasduinen
(in)direct mee te maken hebben .

Inrichting verworven EHS
Platteland in uitvoering blz. 21-22 en 26-27
Kwaliteitsverbetering bestaande EHS
Realisatie heideverbindingen zuidelijke maasduinen blz. 47-55
Kwaliteitsverbetering EHS
TOP- en Natura 2000 gebieden blz. 60-63, blz. 67-69 en blz. 70-74
Hydrologische maatregelen
TOP-gebieden blz. 96-105
Inrichting natuur in POG en mensgerichte natuur blz. 127-135
Leefgebieden en soortenbescherming blz. 150-154, blz. 161-163, blz. 168-171, blz. 180-181, blz. 194195, blz. 198-199, blz. 210-211, blz. 212-219, blz. 223-224, blz. 227-228.

Ik vond het een interessant rapport en de moeite waard om te lezen.

Annet Weijkamp – de Laak
Secretariaat IVN Maasduinen
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24 vaten met drugsafval gevonden bij Arcen
18-07-2017 om 17:12 door Redactie

Foto: Istock
In een veld aan de Roobeekweg in Arcen zijn dinsdag ongeveer 24 vaten met drugsafval
gevonden. Er zijn geen vaten die lekken, zo laat de politie Limburg weten. De gemeente gaat
de vaten opruimen. De politie roept mensen die iets gezien hebben op om zich te melden.

Meteen melden
Losliggende stoeptegels, kapotte straatverlichting, ongedierte, afvaldump, overlast,
meldingen openbaar groen
Zwerfdieren en dode dieren
Melden van zwerfdieren en natuurdieren die hulp nodig hebben, vermiste dieren
Melden ongewoon voorval
Melden door een bedrijf van een ongewoon voorval zoals verplicht in artikel 17.1/17.2
Wet milieubeheer.

Contactinformatie
E-mail: info@venlo.nl - Telefoon: 14 077
Bezoekadres: Hanzeplaats 1, 5912 AT Venlo
Postadres: Postbus 3434, 5902 RK Venlo
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Groene Brigade
De Groene Brigade ziet toe op de kwaliteit en leefbaarheid van het Limburgse buitengebied.
De Groene Brigade bestaat uit zes opsporingsambtenaren. Zij voeren controles uit in heel
Limburg. Het accent van de activiteiten van de Groene Brigade ligt op het gebied van het
strafrecht (opsporing).

2015
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