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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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IVN in een nieuw jasje
'IVN, nooit van gehoord! Wat is dat voor club?' Die vraag heb je vast wel eens beantwoord.
De afgelopen jaren is IVN steeds bekender geworden. Daar doen we met z'n allen hard ons
best voor. Maar nog steeds moet je vaak uitleggen waar IVN voor staat. Vandaar een nieuwe
jas!
Omdat we willen dat meer mensen IVN kennen, en dat meer mensen weten wat IVN is, krijgt
de huisstijl een 'update'. Het logo verandert iets: we krijgen één logo dat meteen duiding geeft
aan wat we doen en waar we voor staan. De waterlelie - ons erfgoed - zit niet meer in het
logo, maar wordt als beeldelement gebruikt. In de uitstraling komt meer ruimte voor
(natuur)beleving en beeld.

Wat helemaal hetzelfde blijft?
De pay-off - Beleef de natuur! - en onze vertrouwde kleur groen. Ben je op zoek naar meer
informatie. Kijk op het nieuwe intranet Ons IVN onder Vereniging > Communicatie >
Huisstijl of stel je vraag via de Servicedesk: servicedesk@ivn.nl.
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Programma Oktober
Werkgroep Natuurpaden

Paddenstoelen excursie
Zondag 22 oktober vanaf 10.oo uur

Aanmelden bij Jose:
Jose.wennekers@outlook.com

Werkgroep Beheer

Onderhoud en Hout zagen
Zaterdag 7 en 21 oktober
in de vroege ochtend vanaf 9 uur
Aanmelden bij Henk :
Henk.wennekers@outlook.com

Afgelopen maand is de eerste oogst uit Onze boomgaard
gehaald – deze is heel gering.
Vanwege de vroege vorst is veel bloesem bevroren en
zijn er weinig vruchten goed gerijpt.
Dus dit jaar is er geen Appelsap van eigen tuin.

4

SPECIALE LEDENAVOND
27 oktober 2017

vanaf 20.00 uur

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.

Hierbij heten we onze nieuwe leden welkom:
Jan en Ji Vrenken met Kailijn en Ryan uit Velden
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Pools oerbos gekapt: SCHANDE !!!!
Ondanks een uitspraak, in juli j.l. van het
Europese Hof van Justitie dat deze kap
verboden heeft, geeft de Poolse regering
aan dit naast zich neer te leggen en
gewoon door te gaan met het ruïneren van
dit waardevolle oerbos wat enorm
belangrijk is voor zeer veel dier- en
vogelsoorten. Naast deze uitspraak legt
eind augustus de huidige Poolse regering
ook andere Europese wetten langs zich
neer die bedoelen te komen tot een
normale democratische staat.
Het oerbos waar het hier om gaat is het woud van Bialowieza, ruim 1500 km² groot en ter
vergelijking de grootte van de provincie Utrecht. Het ligt aaneengesloten voor ± 45 % in
Polen en 55 % in Wit-Rusland en uniek is dat de oude grens die er dwars doorheen loopt ook
na het uiteenvallen van de Sovjet Unie in stand gehouden is. Oerbos is geen ondoordringbaar oerwoud zoals veel mensen wel denken maar een zeer oud bos waar de mens nog
weinig sporen heeft achtergelaten. Het heeft voldoende ondergroei en grassen om de vele
grazers van voedsel te voorzien. Het is een laaglandbos en op vele plaatsen zelfs moerassig en
de begroeiing wordt in hoofdzaak gevormd door monumentale dennen, linden, iepen, beuken,
Noorse esdoorns en fijnsparren. Het oerbos biedt onderdak aan wilde zwijnen, wolven,
herten, lynxen en veel kleinere diersoorten als b.v. marterachtigen en kleine knagers.
Daarnaast biedt dit bos onderdak aan de grootste Europese kolonie bizons. Het hoeft
natuurlijk geen betoog dat ook ontelbare vogelsoorten hier een mooi tehuis gevonden hebben,
er jaarrond zijn of alleen als trekvogels in de zomer om er hun jongen groot te brengen.
Dit Poolse oerbos werd in het
verleden streng beschermd omdat dit
het jachtgebied bij uitstek was van de
Poolse koningen en hun gasten.
Na het einde van de Poolse
monarchie werd dit jachtgenot
overgenomen door de almachtige
Russische Tsaren en zij hebben in het
oerbos wegen aan laten leggen om het
bos te ontsluiten en toegankelijker te
maken.

Al deze wegen liggen, ook nu nog, in een ruitvorm en ongeveer 1,8 km uit elkaar. Toen ook
de Tsaren hun einde vonden brak al vrij snel de Eerste Wereldoorlog uit en dat betekende na
vier jaren oorlogsellende ook het einde van de bizonkolonie. Na deze oorlog is echter een
fokprogramma in het leven geroepen en werd met bizons die in kleine groepjes in particulier
bezit waren en dieren uit diverse dierentuinen opnieuw een levensvatbare kudde gekweekt die
heden ten dage nog bestaat.
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Met de opkomst van het communisme kwam weer een nieuwe groep jagers in beeld, de
communistische leiders en dat duurde tot 1939, het uitbreken van de tweede wereldoorlog met
de bezetting van Polen door de Duitsers en het jachtrecht werd overgenomen door de
kopstukken van de Nazi’s met o.a. Hermann Göring en consorten. De Duitsers hebben ook
nog een spoorweg door het gebied aangelegd die ook nu nog bestaat.
Na het einde van de Tweede Wereldoorlog en de uitbreiding van het communisme waren het
de kopstukken van de Oostblok- Staten die hier het jachtrecht voor zich opeisten en goede sier
maakten met de uitnodigingen aan allerlei hooggeplaatste gasten die dan zonder pottenkijkers
om zich heen konden knallen in dit wildrijke gebied. Het is bekend dat Prins Bernhard, als
prominent lid van het Wereld natuurfonds, hier nog met het geweer in de aanslag heeft
rondgelopen.
Maar nu wordt de kudde in zijn bestaan bedreigd door de vernietiging van het leefgebied, de
kap van het oerbos. De in 2015 gekozen regeringspartij PiS heeft, ondanks alle protesten van
alle milieuorganisaties en natuurbeschermers opdracht gegeven tot grootschalige houtkap
onder het mom van bescherming tegen een keversoort de “letterzetter “ en zo het bos te
redden. Natuurbeschermers weten echter dat de eerder genoemde fijnsparren al eeuwenlang
in staat zijn om zelf deze keversoort te overwinnen en de schade te beperken. Het is wel
duidelijk dat deze houtkap een verkapte vorm van winstbejag is en de natuurbeschermers die
zich massaal hiertegen keerden zijn allemaal uit hun functies ontheven.
Het Werelderfgoed waartoe het
oerbos inmiddels behoorde verloor
zijn heiligheid en in 2016 gaf het
Poolse Staatsbosbeheer, dat eigenlijk
de functie heeft het bos te
beschermen, opdracht om met een
grootscheeps kapprogramma van start
te gaan. Sindsdien zijn er in enkele
jaren tijd enkele honderdduizenden
kubieke meters hout gekapt en tegen
goed geld op de markt gebracht onder
het mom van gevecht tegen kevers.
Alle Europese- en Mondiale organisaties van enige betekenis zijn tegen de huidige
kappraktijken in het oerbos van Bialowieza, maar de huidige Poolse regering, fel gekant tegen
ieder buitenlandse inmenging, legt alle bezwaren, van wie dan ook, en de uitspraken van het
Europese Hof in juli jongstleden allemaal naast zich neer en gaat door met de vernietiging van
het laatste Europese oerbos.

Tekst: Jeu Smeets. Foto’s: Vrij Internet
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Onze bloemen weide
In maart 2017 lag het land er nog kaal bij.
Maar de werkgroep ‘Volg de Das’ was er
klaar voor.
Het jaar 2017 zou de fleurigste worden tot
nu toe in de geschiedenis van IVN
Maasduinen.
In juni werd een groot bijenhotel officieel
geopend en bloemen ingezaaid.
Deze zomer is de redactie gaan kijken.

‘De bloemen weide bij het kleine bijenhotel’
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‘de Blije Bijen Bloemenstrook’

‘De waterlelie in de kikkerpoel’
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De een- en tweejarige bloemen gezellig tussen de wilde kruiden en grassen.
Wat een bloemenweelde !

Zelfs het tuinkaboutertje uit het kleine tuintje bij de werkschuur komt voorzichtig kijken.

Tekst en foto’s:
Annet Weijkamp
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Vogelexcursie Zeeland.
Op zaterdag 16 september zijn zeven leden van de Vogelwerkgroep op “snoepreis” geweest naar
Zeeland. De gereden route werd van te voren gepland aan de hand van de getijden en gemelde
waarnemingen op www.waarneming.nl.
De hele week ging het over en weer in de vogelwerkgroep over het voorspelde weer. Het zou de hele
dag regenen. In Limburg zou het droog blijven. Er werden verschillende alternatieve
reisbestemmingen aangedragen maar het besluit werd genomen om toch maar naar Zeeland te
vertrekken. ’s Morgens om 06.00 uur vertrokken we vanaf de parkeerplaats bij Hotel van der Valk in
Venlo.

Oesterdam – foto Rijkswaterstaat
Rond 08.15 uur waren we op de eerste locatie nl. op de Oesterdam langs de N 659 met aan de ene
kant zicht op de Oosterschelde en aan de andere kant het Markiezaatsmeer. Het weer: zwaar
bewolkt, maar vooral droog!!
Meteen zagen we o.a. Tureluurs, Groenpootruiter, Steenloper, Lepelaars, Wulp, Bergeend, Kleine

Zilverreiger, Visdief, juveniele Grote Sterns en
Kleine Mantelmeeuw.
Aan de andere kant van de dam enkele Paapjes in de struiken onder langs het water. Op het water
verschillende soorten eenden, Waaronder Kuifeend, Wilde Eend en Smient.
Vogels kijken maakt hongerig, dus werden de eerste boterhammen hier ook naar binnen gewerkt.
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De route ging verder via Tholen naar de Rammegors bij St Philipsland. Dit is een voormalig slibdepot
van Rijkswaterstaat, ontstaan tijdens de aanleg van het Scheldekanaal. Nu ingericht als natuurgebied
met slikken en schorren en weer onder invloed van het getij.
Ook hier een groep van 60 Lepelaars. Kleine Zilverreigers en Grote Zilverreigers. De Bruine Kiekendief

liet zich hier ook mooi bewonderen. Ruud Coenders, die wilde een stukje lopen, had bij de
waterinlaat ook nog een IJsvogel gezien en aan de ander kant van de weg op een zanddepot zat een
hele vlucht vooral juveniele Kneutjes.
De tijd vloog, het was inmiddels al na elven.
Gestopt bij een tankstation voor een bakkie leut zagen we nog een grote groep Canadese ganzen met
o.a. Grauwe Ganzen, Nijlganzen en een Indische Gans. Nog steeds niet de voorspelde regen… Af en
toe een beetje miezerig.
Verder richting Zierikzee, waar tussen Zierikzee en Burgh Haamstede in een paar leuke gebieden
liggen waar bij vloed veel vogels zitten. Net voorbij Zierikzee riep Ruud vanaf de achterbank:
STOOOOOOPPPP!!!. Hij had tijdens de rit een grote roofvogel op een paal zien zitten. Langs de kant
en terug over het fietspad. Bleek een Buizerd te zijn met opgezette veren die een beetje wilde
opdrogen.
We wilden weer verder, kwam er een auto aan die op het eerste gezicht van Rijkswaterstaat of
provincie of zoiets leek. Fout! Was de Handhaving. Resultaat bekeuring wegens het niet gebruiken
van de rijbaan, c.q. het fietspad …..
Tijdens het gesprek van de chauffeur met de handhavers zagen de ander inzittenden een witte gans
met zwarte vleugelpunten invliegen op de plassen/weilanden langs de weg.

Bleek, nadat we een mooie uitzichtheuvel hadden gevonden, om een Sneeuwgans te gaan. Tussen de
Brandganzen zat ook nog een zogenaamd Hybride Gans. Volgens de deskundige van waarneming.nl
een kruising tussen Brandgans/Keizergans.
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Op waarneming.nl stond al enkele dagen een juveniele Grauwe Franjepoot gemeld in de
Westensschouwense Inlaag bij Burgh Haamstede. Dit is een vogel die broedt op de toendra, poelen

en natte wilgenbroeken op berghellingen boven de boomgrens in vooral IJsland, Noorwegen en
Zweden. Een trekt in het najaar richting Arabische Zee. Na enig zoeken werd de vogel gevonden
tussen enkele Tureluurs. Verder zagen we hier nog een Zwarte Ruiter en een vlucht Goudplevieren.
In de struiken tegen de dijk aan zag Ruud een vogel zitten die op het eerste gezicht een beetje op een
Steenuil leek. Alleen zijn staart was een beetje te lang en die was gebandeerd. Bleek een juveniele
Smelleken te zijn.
Zoals al eerder gezegd in dit verslag vloog de tijd. Het was inmiddels al tegen drieën en we wilden
eigenlijk nog naar Westkapelle naar de Zeedijk, waar veel zeevogels gemeld werden.
Dit mede door het stomachtige weer van de afgelopen week.
Toch nog ff langs Neeltje Jans waar we nog een Slechtvalk met prooi meepikten. Ook zagen we nog
enkele Grijze Zeehonden die daar aan de zeezijde in de vluchthaven van de Oosterscheldekering
meestal op de vlonders liggen te rusten. Hier zagen we ook nog een

derdejaars Grote Mantelmeeuw. Grote
meeuwensoorten zoals deze, en ook de
Zilvermeeuw bijvoorbeeld zijn pas na hun derde levensjaar geslachtsrijp..
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Verder naar Westkapelle. Op zee zagen we hier vanaf de telpost op Zeedijk o.a.: Jan van Gent,
Visdief, Zwarte Stern, Stormmeeuw, Zilvermeeuw, Kleine Mantelmeeuw en ook hier weer een Grijze

Zeehond die moeite had om een grote vis naar
binnen te werken die hij-zij daar zojuist gevangen had.
Aan de andere kant van de dijk bij de telpost in de plassen en natte weilanden zagen we nog meer

Zwarte Sterns, Kluten, Tureluurs en Bonte
Strandlopers.
Na vijven werd besloten om nog ergens de innerlijke mens te gaan versterken en daarna de terugreis
te aanvaarden. De teller stond op 85 waargenomen soorten.
Met de regen was het zeer meegevallen, op wat miezerregen en een enkele regenbui na.
Zo zie je maar weer dat je af en toe toch moet gokken en je niet te veel moet laten leiden door
Buienradar en of ander Apps..
Rond achten waren we weer in het Limburgse land en iedereen was het er mee eens dat de dag
geslaagd was.

Deelnemers aan deze excursie: Ruud Coenders, Jos Geurts, Harrie van Heijster, Ron Keijers, Theo
Lommen, Henny Martens en Martijn Verheijen.

Foto´s
Henny Martens: Kleine Zilverreigers, Paapje, Lepelaars, Sneeuwgans, Hybride Brandgans x
Keizergans, Grauwe Franjepoot, Zwarte Ruiter, Jan van Gent en Wulp.
Theo Lommen: 3e jaars Grote Mantelmeeuw en Slechtvalk met prooi.
Ron Keijers: 2e jaars Zilvermeeuw.
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Uiltjes en nestkastjes vernield op smokkelpad
in Velden

Foto: Facebook / Smokkelaarspad

gepubliceerd:

donderdag 24 aug 2017 09.30 uur

update:

donderdag 24 aug 2017 10.04 uur

Vandalen hebben de bewegwijzering van het smokkelpad bij Jagersrust in Velden vernield. Alle dertig
bordjes zijn kapot gemaakt.
Het IVN dat het pad onderhoudt, neemt vandaag de schade op en gaat alle bordjes weer repareren.
Naast de uiltjes die als bewegwijzering dienen, zijn ook de nestkastjes kapot gemaakt. Mensen die
iets gezien hebben worden verzocht contact op te nemen met het IVN.
Het smokkelpad is vorig jaar in gebruik genomen. Kinderen leren spelenderwijs iets over de natuur,
maar ook over de historie van het gebied. Er staan namelijk verschillende informatiebordjes langs de
route. Het smokkelpad is een initiatief van natuurvereniging IVN Maasduinen en de Stichting Veldense
Volkscultuur. Drie jaar lang is er aan gewerkt.
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Nieuwe poel in de Meerkoelen
Stichting het Limburgs Landschap heeft een mooie nieuwe poel laten aanleggen voor de
boomkikkers in de Meerkoelen (nieuws vanuit werkgroep Amfibieën en reptielen)

Bovenste foto start van de aanleg door dragline machinist Jan van de firma Roobeek.
Onder het eindresultaat. Verder zijn er nog 2 poelen verbeterd. Een van de poelen is juist
geschikt gemaakt als voortplantingspoel voor salamanders.
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Waarom staan afrikaantjes op landbouwgrond
Afrikaantjes ( Tagetes ) zijn er in vele soorten
die zowel één- als meerderjarig zijn en die van
nature voorkwamen in de warme streken van
Midden – Amerika en noordwaarts tot Mexico.
Rond 1600 werden enkele soorten door de
Spanjaarden na de veroveringen ingevoerd in
Europa.
De Tagetes petula en de Tagetes erecta bleken
goed te gedijen en sinds die tijd zijn er ook
veel hybriden ontstaan.
Later tijdens de regeerperiode van Karel de vijfde zijn ze uitgezaaid naar Tunesië en verder
Afrika in waar ze nu op veel plaatsen verwilderd zijn en waaraan ze ook hun huidige naam
“Afrikaantjes ” aan te danken hebben. Overigens groeien ze nu op diverse continenten in het
wild, na Afrika in Azië, Europa en Noord – Amerika.
Afrikaantjes hebben een grond nodig met een matige voedselrijkheid en een zonnige
omgeving die redelijk vochtig en waterdoorlatend is. Afrikaantjes hebben een vrij sterke reuk
die ook voor veel insecten niet aantrekkelijk is en daardoor mijden ze deze planten. Om een
goede ontwikkeling te krijgen dient het uitplanten in het voorjaar te gebeuren als de
nachtvorsten zeker voorbij zijn.
De soorten die nu het meeste aangeplant worden zijn wel:
Tagetes petula, een soort tot 50 cm. hoog
met bruinrode bloemen die tot in de late
herfst bloeien en inmiddels ook diverse
hybriden hebben in andere kleuren. ( Zie de
detailfoto )
Tagetes erecta, een soort tot 80 cm. hoog
met zeer geurige bladeren en heldere oranje
bloemen die ook tot de later herfst bloeien.
Tagetes tenuifolia, tot 50 cm. hoog en rijk
bloeiend van juli tot begin oktober met
oranje, gele en rode bloemen.
Tagetes tenuifolia pumila, is een compacte ondersoort van de bovenstaande met ongeveer
dezelfde bloeitijd.

17

Waarom geplant op landbouwgrond?
Aaltjes. Bij de teelt van groenten, bomen, bloembollen, rozen, heesters ed. blijven
wortelbeschadigende aaltjes in diverse soorten achter in de bodem en deze zijn dan zeer
schadelijk voor de gewassen die aansluitend geteeld worden, zeker als er het tweede jaar
eenzelfde gewas geteeld wordt. Aaltjes zijn meercellige diertjes ( nematoden ) die bijna
overal voorkomen, tot in het menselijk lichaam toe en niet groter zijn dan enkele millimeters.
De meeste soorten leven echter in de grond en kunnen daar grote schade aanrichten aan het
wortelgestel van veel planten.
Bestrijding. Afrikaantjes echter, produceren als zij door aaltjes worden beschadigd een
dodelijke stof hiertegen en die wordt ook afgegeven aan de omringende grond zodat de
aaltjes die daarin verblijven ook ten dode opgeschreven zijn.
Om tot een goede bestijding van de aaltjes te komen moeten de afrikaantjes minstens 4- en
liever 5 maanden hun werk kunnen doen. Niet alle afrikaantjes bestrijden dezelfde soorten
aaltjes maar door selectief inzetten van diverse soorten worden nagenoeg alle schadelijke
aaltjes in de grond bestreden.
Daarom is het ook maar de vraag of zaailingen als
deze half augustus nog voldoende tijd krijgen voor de
werking, omdat ze beslist niet winterhard zijn.

Tot voor een vijftiental jaren moesten kwekers van bepaalde gewassen hun grond enkele jaren
braak laten liggen of er gewassen op verbouwen die niets met de voorgaande teelt te maken
hadden, maar ook weer andere aaltjes in de grond tot vermeerdering aanzetten. Chemische
bestrijding van de aaltjes bracht ook zoveel nadeligs voor het andere leven in de bodem dat dit
al sinds lange tijd verboden is en dat is een echt positief gegeven. Het is in de agrarische
wereld terdege bekend welke afrikaantjes welke aaltjes bestrijden en daar wordt dan bij de
keuze ook een handig gebruik van gemaakt.
Groenbemesting. Omdat afrikaantjes grote hoeveelheden stikstof en kalium opnemen en dit
weer aan de bodem afgeven als het hele veld in het najaar weer gefreesd en ondergeploegd
wordt ten gunste van het volgende gewas en tot voordeel van de kweker die de volgende
aanplant moet bemesten om tot een bevredigende groei te komen.

Tekst en foto’s: Jeu Smeets. Info: diverse vrije internet site’s
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Natuurtafel

Meer info bij Natuurtafel Community.

Boven Natuurlijk
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Jos Geurts werd door zijn vrouw aangenaam verrast – van het Smokkelpad naar Smokkel per vliegtuig …
En jos, hoe is dat bevallen ? Heel goed – het is fantastisch om vanuit de lucht de natuur te beleven.

Jos heeft er een filmpje van gemaakt.
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Gluren bij de Buren
Vrijdag 22 september was de 1e Burendag van het Oranjefonds een feit in Lomm.
Op initiatief vanuit IVN Maasduinen i.s.m. werkgroep Groen en Leefbaar Lomm is een
project(je) gestart om Lomm Groen en Leefbaar te houden. Gezien de zorg om de
teruglopende aantallen leden binnen verenigingen en geldzorgen bij de Gemeente Venlo
wordt er steeds minder zorg besteed aan het Openbaar Groen in een buurt. De hele buurt –
Antoniusplein – was uitgenodigd om het centrale dorpsplein op te fleuren met 300 violen.
Spontaan werd burenhulp aangeboden om de banken te schuren en te lakken.

Foto’s en tekst: Annet Weijkamp
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