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Bestuur

Nadere kennismaking met onze Penningmeester.

Hieronder heb ik een stukje geschreven dat kan dienen om
mensen enthousiast te maken om voor de natuur en zichzelf te kiezen.
Dat ben ik, het mooie van het leven promoten, daarom krijgt IVN Maasduinen dit podium van mij,
een vereniging die iets moois neerzet!
Ik ben Hans Billekens en woon in t Ven, heb een zoon en een dochter, dieren en een mooie tuin,
voetbal en hou van gezond leven en ben graag verbindend bezig.
Ik werk bij Samen Leven en Werken in Venlo, sociale zaken. Mijn passie is om een positieve bijdrage
te leveren om mens en natuur dichter bij elkaar te brengen, in mijn eigen omgeving en op het werk.
Er is nog veel werk aan de winkel, er mag in onze maatschappij nog het een en ander veranderen,
daar moeten we met zijn alle voor werken, dan gaat dat lukken.

IVN, een organisatie die de mensen, jong en oud, weer laat ervaren dat we allemaal onderdeel
van onze natuur zijn.
Door in en met de natuur bezig te zijn, krijgen we een goed gevoel, geeft ons energie en
brengt ons gezondheid.
Geestelijk kunnen we afschakelen van het drukke leven dat we leiden, heel belangrijk om te
blijven functioneren.
IVN Maasduinen heeft een mooie internet site, ga maar eens kijken wat we zoal te bieden
hebben (https://www.ivn.nl/afdeling/maasduinen).
Er zijn diverse werkgroepen geformeerd, die elk een eigen werkgebied bestrijken, regelmatig
worden er lezingen gehouden, wandelingen of andere uitjes georganiseerd, is er educatie en
meer.
Kortom als je echt thuis wil komen, ga eens een keer ervaren wat de natuur met je doet, hoe
belangrijk dat het werk van IVN is voor nu en in de toekomst.
Laten we met zijn allen afspreken dat we onze natuur, onze afkomst, respecteren en een warm
hart toe dragen, zodat de generaties na ons ook een toekomst hebben.
Kom eens een keer proeven bij IVN Maasduinen, besluit eventueel lid te worden of te
doneren, maar ga zeker meer genieten van onze prachtige natuur, dat is pas echt gezond leven.
Groetjes Hans
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Programma September
Vrijdag 8 september nachtvlinders
Lomm Spikweien - Broekveldweg
In de avonduren bij geschikt weer
Aanmelden bij Jan Heuvelmans – 077.472.0040

Op zondag 10 september een vlinder excursie
naar Reigersbroek , natuurgebied bij Montfort
http://www.limburgs-landschap.nl/persberichten/item/vervolg-succesvol-natuurherstel-reigersbroek

Aanmelden bij Jan Heuvelmans ; 077.472.0040

Werkgroep Beheer
Zaterdag 23 september in de ochtend.

Aanmelden bij Henk :
henk.wennekers@outlook.com

Gezond bewegen
Wandeling naar de Boomgaard
Rozenhof in Velden

Vrijdag 29 september
Van 14.oo tot 16.oo uur
Open Inloop – vrij toegankelijk
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SPECIALE LEDENAVOND met lezing
27 oktober 2017

Pannenkoekhuis Jagersrust a/d Straelseweg 35 in Velden

Met een lezing door Boswachter Bart.
Over de laatste oerbossen van Europa in Polen.
Geschikt voor leden vanaf 14 jaar.
Heb je interesse om te komen ?
Meld je aan voor 10 oktober via jose.wennekers@outlook.com
En maak €10,- (per persoon) over op NL94RABO0153513861
op naam van IVN Maasduinen o.v.v. ledenavond.
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Inventarisatie phegeavlinders en kleine ijsvogelvlinders
in het gebied tussen Spikweien (Lomm) en Landgoed Kasteel Arcen 2017

phegeavlinder
De phegea is een zogenaamde dagactieve
nachtvlinder die enkele jaren geleden zijn
leefgebied naar onze streken heeft
uitgebreid.
Op 19 februari telden we in het gebied maar
liefst 49 rupsen van de phegeavlinder.
We vonden ze vooral op het mos aan de voet
van dikke boomstammen.
Tijdens een inventarisatie in juli werden in
het noordelijke gedeelte van het gebied 29
phegeavlinders geteld.

kleine ijsvogelvlinder
De kleine ijsvogelvlinder is een bedreigde
soort dagvlinder die in Nederland op de
rode lijst staat.
Dat komt o.a. door het dichtgroeien van
bossen.
Stichting Het Limburgs Landschap heeft de
laatste jaren veel aandacht besteed aan het
creëren van open plekken in de bossen van
de Maasduinen.
Deze maatregelen lijken succesvol te zijn want dit seizoen werd er een recordaantal aan kleine
ijsvogelvlinders geteld. De teller liep op tot maar liefst 75 stuks van deze zeldzame vlinder.
In voorgaande jaren was dat minder dan de helft.

Henny Martens
vlinderwerkgroep IVN Maasduinen

6

Een nieuwe soort nachtvlinder
Uit onze werkgroep vlinders hebben Jan en Camilla een nieuwe soort nachtvlinder gevonden.

Proficiat met deze nieuwe soort voor Nederland.

https://waarneming.nl/waarneming/view/142383117

Alpenbeertje - Paidia rica 2017-08-01 Arcen
en Velden - voormalige gemeente
waarneming.nl
Alpenbeertje - Paidia rica 2017-08-01 Arcen
en Velden - voormalige gemeente

===================================================================

aandacht , die het verdient !

Een ode aan alle IVN leden, die niet zichtbaar zijn voor publiek.
Maar dagelijks aan het werk zijn – met liefde voor de natuur.
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Vakantiegangers langs het Smokkelpad.
Op 17 juni hebben Jan Beurskens en Jos Geurts en ondergetekende jonge spreeuwen geringd
in de spreeuwenkasten langs het smokkelpad.
Op de foto staat Jan op de ladder in de boom en Jos die de ladder vasthoudt.
Er zijn meer dan 20 spreeuwen geringd. In een aantal nestkasten waren de jonge spreeuwen al
te oud om nog te worden geringd. In een drietal nestkasten zaten dode spreeuwen. De oorzaak
hiervan is niet duidelijk. Kan zijn dat de ouders zijn omgekomen.

Ook zijn er een aantal kasten met mezen geringd.
Opvallend was verder dat de mezenkasten slechts bezet waren met een klein aantal jongen,
hooguit 5 jongen. Ook in diverse mezenkasten werden meesjes gevonden die niet groot zijn
geworden.

Tekst en foto: Ton Wetjens
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Het vogelpark
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Microbenmuseum
Micropia is ’s werelds enige museum waar de onzichtbare wereld van micro-organismen
zichtbaar wordt gemaakt.
Je ziet ze niet, maar ze zijn er wel.
Ze zitten op je, ze zitten in je, en jij alleen hebt er al meer dan honderdduizend miljard.
Ze zijn er als je eet, als je ademt en als je zoent.
Ze zitten overal, op je handen en in je buik.
En ze bemoeien zich met alles.
Zíj bepalen hoe onze wereld eruitziet:
wat je ruikt en wat je proeft;
of je ziek wordt, of juist beter.
Ze kunnen ons redden of vernietigen.
Microben, de kleinste en machtigste organismen op onze planeet.
We weten nog maar weinig van ze af,
maar kunnen veel van ze leren.
Over onze gezondheid, alternatieve energiebronnen en wie weet wat nog meer.
Als je de wereld van héél dichtbij bekijkt,
gaat er een nieuwe voor je open.
Mooier en bijzonderder dan je je ooit hebt kunnen voorstellen.
Welkom in Micropia.
Het enige microbenmuseum ter wereld, midden in Amsterdam.

Maak kennis met de minuscule organismen die heel ons leven beïnvloeden.
Ingezonden door: Miriam de Laak , microbioloog (zus van Annet Weijkamp)
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IVN Maasduinen live op radio Venlo met Oscar Kazan

Jagersrust
www.facebook.com

Nog een korte impressie van
afgelopen woensdag. Het
smokkelvrouwtje was ook van
de partij.

Miriam de Laak . Oh jé, zie ik mijn tweelingzus Annet als smokkelvrouwtje
met kippen op het terras zitten. Gezellig hoor.

HD

n
www.facebook.com/jagersrust/
Anita Kersten
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face

“Het smokkelvrouwtje wint de harten van de kinderen op het smokkelpad”

De introductie van de
wensboom ;
waar kinderen op een
kaartje een wens
kunnen invullen en in
de boom mogen
hangen.

Haar nieuwste aanwinst ;
Een mand met kippen verovert de
harten van de kinderen.
Kinderen zijn enthousiast als ze
dieren kunnen zien en mogen aaien.
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Ook de waterdiertjes, vogeleitjes, vleermuizen en libellen die Wiel, Gerard, Jos, Elly en
Henny aan de kinderen laten zien vinden ze hartstikke leuk.
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Groetjes, Ton Wetjens
IVN Maasduinen

foto’s:
Pieter Duijf – redactie ‘de Kapper’
Annet Weijkamp – redactie IVN
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Nieuwe Nederlandse wantsen
vii (hemiptera:heteroptera)

Berend Aukema, Twan Martens, Naomi Klunder & Joop Prijs

Doordat steeds meer informatie over herkenning en verspreiding van
wantsen beschikbaar komt, neemt de aandacht voor deze groep in Nederland toe.
In 2017 start zelfs een atlasproject voor de grotere, meer opvallende soorten. In deze bijdrage
aan de faunistiek van de Nederlandse wantsen worden drie soorten besproken die
nieuw zijn voor de Nederlandse lijst: Dimorphopterus spinolae, Oxycarenus lavaterae
(beide Lygaeidae) en Ochetostethus nanus (Cydnidae).

soortbesprekingen
Familie Lygaeidae
Dimorphopterus spinolae (Signoret, 1857)

Nieuw voor Nederland !
Limburg Blerick, Kockersen, ac 204-376, 23.xii.2016, 8 ex. en 28.i.2017,
10 ex. op en tussen duinriet, T. Martens (foto’s Waarneming.nl).
Idem, ac 204-376, 16.ii.2017,in groot aantal, B. Aukema & T. Martens (foto’s
waarneming.nl).
Idem, Kraijelheide, ac 203-377, 16.ii.2017, in groot aantal en ac 203-376, 2 ♂, 2 ♀, B.
Aukema & T. Martens (foto Waarneming.nl).
Venlo, Groote Heide, ac 212-374, 16.ii.2017, in groot aantal,
B. Aukema & T. Martens en 10.iii.2017, 1 ex.,
Twan Martens fotografeerde op 23 december 2016 in het natuurontwikkelingsgebied
Kockersen bij Blerick (Gemeente Venlo) (ac 204-376) een vrouwtje van een wants, die
aanvankelijk op Waarneming.nl werd geplaatst als de lygaeide Ischnodemus sabuleti (Fallén,
1826) (fig. 1, 2). Het bleek echter de verwante Dimorphopterus spinolae (Signoret, 1857)
(fig. 3, 4) te zijn, een soort die nog niet eerder in Nederland werd waargenomen.
Er werden acht exemplaren geteld.

Duinrietsapwants

Duinrietsapwants

imago macropteer - vrouwtje
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Gewapend met kennis over de waardplant, duinriet Calamagrostis epigejos, werd de
vindplaats op 28 januari 2017 nogmaals bezocht. Het duinriet staat er overal en domineert
grote oppervlakten. Volgens Sjaak Gubbels heeft het duinriet zich op de Kraijelheide
spontaan gevestigd en breidt het zich de laatste tien jaar gestaag uit. Op alle voormalige
landbouwpercelen, die nu in het bezit zijn van Defensie, komt duinriet voor.

duinriet

blad

Dimorphopterus spinolae bleek massaal voor te komen op meerdere percelen.
Bij de eerste waarneming in december zaten ze hoog in de verdroogde bloeistengels, maar de
tweede keer werden ze laag op de bodem tussen de bladscheden gevonden.
Alle waargenomen exemplaren waren volwassen en brachypteer.
De op dezelfde plekken aangetroffen nimfen waren niet van D. spinolae, maar van I. sabuleti.
Op 16 februari werd het gebied opnieuw bezocht door de auteurs en Theodoor Heijerman en
werd ook een populatie ontdekt op de Groote Heide ten oosten van Venlo.
Uittreksel uit ‘Aukema et al 2017’
Foto’s van Twan Martens (lid bij IVN Maasduinen) en wikipedia
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Drones in de natuur
Reekalfjes gered van maaimessen
De afgelopen tijd konden vele reekalfjes
worden gered dankzij een drone. Omdat de
diertjes verscholen liggen in het gras, zien
boeren die moeten maaien de jonge reeën
vaak over het hoofd. De kalfjes komen
daardoor tussen de messen van de
maaimachines.
Om de dood van de diertjes te voorkomen,
werd er van 5 mei tot 1 juli een drone
ingezet met een warmtecamera om de
reekalfjes te lokaliseren.
Fotograaf: Wouter Borre
Eenvoudiger
In het maaiseizoen is altijd een piek te zien in de sterfte van reekalfjes en ander wild.
Natuurbeschermers proberen dat te voorkomen door gebieden eerst nauwkeurig te controleren
op wilde dieren. De drone met warmtebeeldcamera maakt dat een stuk eenvoudiger.
Reddingsactie
De reddingsactie was een samenwerking tussen Natuurmonumenten, de plaatselijke jager, de
Wildbeheereenheid en Wouter Borre van Dronexpert. Levende dieren zijn vanuit de lucht te
zien als geel-oranje vlekken in een donkere omgeving. "Een kwestie van goed kijken en dan
actie ondernemen", zegt Wouter Borre, eigenaar van de drone.
"Eenmaal opgespoord worden de dieren voorzichtig opgepakt. Om te voorkomen dat ze naar
mensen gaan ruiken, worden ze in gras gewikkeld. We leggen ze vervolgens in de bosrand.
Dan gaan ze piepen en vliegen de ouderen d’r op een draf naartoe’ , aldus de boswachter.
Drones
Natuurmonumenten is heel blij met deze toepassing van drones. “Mogelijk zijn ze in de
toekomst ook in te zetten bij de bescherming van weidevogels” zegt de boswachter.
Drones zijn populair en zorgen helaas ook voor verstoring in natuurgebieden.

Drones in de Maasduinen
Twan Arts – eendenmeer
Twan Arts – stuw in de Maas

https://www.youtube.com/watch?v=okXp7muOhAQ
https://www.youtube.com/watch?v=B4ccuYoFEfY
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droneFotograaf:Wouter Borre

Drone Wetgeving en Regelgeving 2017 in Nederland

Aangezien het gebruik van drones exponentieel toeneemt zijn er regels opgesteld in
Nederland wat je wel en niet mag. Wij hebben alle drone regels duidelijk op een rijtje
gezet voor je!
Wil jij weten wat jij kunt doen als jij zelf wilt vliegen? Lees de drone wet informatie dan hier:
https://www.drone-nieuws.nl/drone-wetgeving-nederland-2.html
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