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Bestuur
Wij wensen u gezellige feestdagen

En hierbij nodigen wij u uit voor:
-

De Open Inloop voor (niet) IVN leden op vrijdag 19 januari vanaf 19.30 uur
o Waar al onze werkgroepen hun activiteiten in 2017-2018 presenteren.

-

De Algemene ledenvergadering op vrijdag 23 februari vanaf 19.30 uur.
o Waar het bestuur verslag doet over IVN Maasduinen in 2017-2018

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

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 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 December
Werkgroep Beheer
Onderhoud en Hout zagen
Zaterdag ochtend 2, 16 en 30 december
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 ochtend

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

Werkgroep Vogels
Doe mee met de tellingen van Wintervogels

Wil je weer helpen met wintervogels tellen op een vaste route?
De PTT-telling (Punt-transect tellingen) is weer op zondag 17 december.
De werkwijze is als volgt:
 Telroute met 20 vaste telpunten
 Precies vijf minuten tellen per punt
 Alle vogels tellen, ook voorbijvliegende
Aanmelden bij: Theo Lommen 06-5178.6669
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Zwarte Piet
Wel grappig.
In eerste instantie wisten we niet wat we zagen een heel apart vogeltje lijkend op een mees.
Was groter dan pimpelmees en weer net wat kleiner dan de koolmees. Het staartje was ook
korter.
Bij navraag bij waarneming.nl is het geen aparte mees maar een koolmees met afwijkende
kleuren. Ook wel melanisme genoemd (donkere vorm door een overmaat aan pigment =
melanine). De laatste was waargenomen op 29-03-2014 in de krimpenerwaard.
Dus een heel bijzondere waarneming !

Bij ons in de tuin was deze mees in gezelschap van een pimpelmees.
Heb hem daarna niet meer gezien.
Groetjes Ton
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Wilde-, verwilderde- en zwerfkatten en
de problemen voor vogels en dieren.
Reden om dit artikel te schrijven is een bericht van de Züricher dierenbescherming naar
aanleiding van een Zwitserse studie. Vooropstellen wil ik dat mijn interesse gewekt
werd door een artikel van ene Andreas David uit het Jachttijdschrift “ Wild und Hund
van 8 juli 2017 ”. Hierna heb ik mij verdiept in de Nederlandse en Belgische situatie en
dat hier naar vertaald.
De situatie in Nederland is dat wij hier naar schatting 3,7 miljoen huiskatten hebben en dat is
daarmee huisdier nummer één in ons land. Tevens lopen er een kleine één miljoen
verwilderde katten ( Felis sylvestris catus ) rond in Nederland, niet te verwarren met wilde
katten ( Felis sylvestris sylvestris ) of zwerfkatten.
De wilde kat is een aparte ondersoort,
herkenbaar aan de grijze kleur met smalle
rugstreep en zeer dikke staart met zwart
einde. Die soort is nooit gedomesticeerd
geweest en komt in ons land niet voor
m.u.v. Zuid Limburg waar ze af en toe
gesignaleerd worden via het gebruik van
wildcamera’s en waarvan onlangs bekend

geworden is dat er ook een nest jongen geboren is.
Wilde katten kunnen vrij grote prooien als
reekalfjes, volwassen hazen en konijnen doden en
verorberen.

Verwilderde katten kunnen daarentegen alle
kleuren hebben die ook de gewone huiskatten laten
zien en kunnen ook wel fazanten en patrijzen of
zoals op de foto een konijn doden, maar ook
muizen en kikkers en insecten op het menu hebben
staan.

Wilde katten en verwilderde katten hebben gemeen dat
ze zeer schuw zijn en absoluut niet door mensen
benaderbaar terwijl zwerfkatten aan mensen gewend
zijn en vaak ook nog terugkeren naar huis maar in de
praktijk toch een vrij groot gedeelte van hun honger
stillen met prooi uit de natuur. Zwerfkatten verworden
wel vaker tot verwilderde katten als die jongen krijgen
in de vrije natuur, de moederkat ook daarin het voedsel
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gaat halen en de jongen dat ook aanleert waarna snel een vorm van de verwilderde kat op kan
treden.
Een verwilderde kat is altijd in de vrije natuur geboren. Hierna komt het Zwitserse onderzoek
weer om de hoek kijken dat aangeeft dat deze verwilderde katten niet alleen leven van muizen
uit de vrije natuur maar ook een groot gevaar vormen voor alle zangvogels en zeker die welke
van de grond afhankelijk zijn om te foerageren en te broeden en jongen verzorgen.
Verwilderde katten leven bijna altijd in de buurt van menselijke bewoning en stedelijke
gebieden omdat hun voorouders ,de huiskatten, daar ook vandaan komen.
Achtergelaten katten: Het is bekend dat richting de vakantieperiode veel huiskatten
die een beetje onnadenkend zijn aangeschaft en ook enige overlast in huis veroorzaken dan
worden achtergelaten in bosrijke gebieden. Ik zie genoeg in de natuur en alleen al op de
Groote Heide bij Venlo, zijn iedere zomer weer achtergelaten katten te zien.
Gebleken is dat deze katten binnen de kortste keren zelfvoorzienend worden in de natuur en
zichzelf heel snel van voedsel kunnen voorzien, wat te danken is aan de aangeboren gaven
van dit sluwe roofdier, wat ze in wezen natuurlijk ook zijn.
Voortplanting: Verwilderde katten kunnen vrij snel en ook veel jongen krijgen en
daarmee ook een plaag voor de natuur worden door de snel groeiende populatie. Deze katten
zullen tevens proberen een eigen territorium te bemachtigen. Mede door de snelle
voortplanting neemt in Nederland en België het bestand aan verwilderde katten gestaag toe.
Verwilderde katten worden wel bejaagd maar dat is aan regels gebonden want niet iedereen
mag dat en ook niet met alle middelen. In het verkeer komen ook vrij veel verwilderde katten
om en ook hebben ze wel natuurlijke vijanden als honden en vossen.
Op de wereld zijn
overigens ook behoorlijk wat
onbewoonde eilanden waar via
gestrande zeelui en vergane
schepen heel wat katten terecht
zijn gekomen, die zich altijd aan
boord bevonden voor de
muizenjacht en die zich snel
konden
vermeerderen
en
waardoor ze nu een groot
probleem zijn voor het vogel- en
kleindierenbestand op deze, vaak
als natuurreservaat beheerde
gebieden.
katteneiland – Aoshima in Japan

In Australië is de situatie door miljoenen katten zo erg dat ze een groot gevaar vormen voor
de unieke inheemse vogels en buideldieren en er in de politiek stemmen opgaan om deze
katten massaal uit te roeien.
Verwilderde katten kunnen ook niet gevangen worden en in asiel aangeboden omdat die niet
meer getemd- en aan particulieren aangeboden kunnen worden.
Tekst: Jeu Smeets. Foto’s: Vrij Internet.
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Korstmos onder de Loep

Korstmos is een samenlevingsvorm tussen algen met een schimmel. Ze vormen een symbiose.
De algen kunnen vrij leven, maar de schimmel wordt nooit aangetroffen zonder de alg.
Heidestaartjes bevatten algen van de familie trebouxia.
Heidestaartje (foto: Henny Martens)

De meeste schimmels verteren dood materiaal. Bijna alle schimmels uit de korstmossen
behoren tot de zakjeszwammen (Ascomyceten). Omdat ze snel reageren op veranderingen,
zijn ze bruikbaar als meetinstrument voor luchtverontreiniging.
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De algen maken voedingsstoffen: suikers die ze onder invloed van licht maken met CO2
(kooldioxide) en water. Bouwstoffen voor eiwitten en vetten (P =fosfor en N=stikstof)
worden betrokken uit het substraat , uit zwevend stof uit de lucht dat zich aan de korstmos
hecht of uit opgeloste stoffen in regenwater.
Rode heidelucifer (foto: Henny Martens)

De rode heidelucifer en het heidestaartje zijn
geen bedreigde soorten maar wel zeldzaam.
Ze groeien op rottend hout in de heide of op
zandige grond, stuifzanden en duinen.

Tekst: Annet Weijkamp – Wikipedia
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NIEUWE BOMENZIEKTE: SUDDEN OAK DEATH
We hadden al de iepziekte …
en recent kregen we daar de
essentaksterfte
bij
…
En nu staat er WEER een nieuwe
bomenziekte voor de deur.
In Amerika noemen ze het ‘Sudden
Oak Death’ , naar het ziektebeeld.
Eiken sterven plotseling, compleet
af. De
boosdoener
is
een
‘waterschimmel’ die hier van
oorsprong helemaal niet voorkomt..

Waterschimmels zijn eigenlijk geen echte schimmels, maar z.g.n. Oömyceten.
Ze maken
wel een soort schimmeldraden, vandaar de naam. Om zich te verspreiden hebben ze op zijn
minst een dun waterlaagje nodig. De sporen van deze microben reizen niet door de lucht,
zoals de sporen van bijvoorbeeld paddenstoelen dat wel kunnen. Een andere bekende
Oömyceet is Phytophtora infestans, de veroorzaker van de aardappelziekte. De eikenziekte
wordt veroorzaakt door een andere Phytophtora:
Dhr. Boomsluiter denkt dat import van bomen en struiken de belangrijkste route is waarlangs
deze ziekte Nederland kan bereiken. Tot nu toe is hij alleen nog in Ede en Arnhem
gesignaleerd, waar hij waarschijnlijk via besmette rododendrons terecht was gekomen. Maar
voor de zekerheid heeft Boomsluiter ook zijn eigen schoenzolen grondig gereinigd, nadat hij
deze zomer een besmet gebied bezocht aan de westkust van Amerika. ‘Je weet immers nooit
hoe de sporen hier terecht kunnen komen’, zegt hij.
Omdat de ziekte zich niet via de lucht kan verspreiden is het volgens Boomsluiter belangrijk
dat iedere besmetting direct wordt aangepakt. ‘Bij deze ziekteverwekker hebben we in ieder
geval nog een kans om hem bij de bron aan te pakken’.
Iedereen die een aangedane eik, beuk of rododendron denkt te zien wordt gevraagd dat te
melden via de site van Menno Boomsluiter (http://www.mycologen.nl/exoten/exoten.html die de melding vervolgens na een check door kan geven aan de NVWA).

Jeu Smeets met kopie uit “Vroege Vogels “
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IVN presentatie op tentoonstelling EKVV in Venlo
Tekst en foto,s: Jeu Smeets

De Venlose vogelvereniging EKVV’51 heeft op 4 en 5 november j.l. een grote tentoonstelling
en show gehouden bij Jacobs Budgetplant nabij de grensovergang naar Kaldenkerken.
Het geheel trok vrij veel bezoekers en ook de IVN stands ontworpen en opgebouwd door Jos
Geurts met assistentie van Ton Wetjens. Het aantal bezoekers is niet bekend omdat deze show
vrij toegankkelijk was voor belangstellenden in het belang van de vogelsport. De stands
hadden betrekking op de presentatie van IVN Maasduinen en op het Smokkelpad.
Als aanvulling kan ik vertellen
dat ik alle uitgaven van de
Natuurgids, alle uitgaven van
Mens en natuur en ook een hele
stapel van EKVV’s maandelijkse
clubblad ’t Veugelke in de stands
had gelegd met “gratis
meenemen”. Die waren allemaal
weg.
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Natuur als gezonde leefruimte.
De natuur ontspant en stimuleert tot bewegen.
Maar is een groene woon- en werkomgeving ook
aantoonbaar gezonder?
Om hier meer inzicht in te krijgen hebben onderzoekers
in
diverse
landen
,
waaronder
Nederland,
gezondheidsgegevens van mensen gekoppeld aan de
hoeveelheid en bereikbaarheid van het groen in hun
leefomgeving. Het gaat dan om gezondheidsgegevens
zoals de ervaren gezondheidstoestand, het aantal
gezondheidsklachten in de afgelopen weken , het
voorkomen van ziekten, ziekteverzuim en sterftecijfers.
Bij het bepalen van de relaties is zoveel mogelijk
rekening gehouden met andere factoren die van invloed
zijn op de gezondheid zoals opleidingsniveau en
stedelijkheid.

foto;s Annet Weijkamp

Een huizenblok in een willekeurige straat in Lomm – een klein dorp met nog geen 1000
inwoners. Groen en Gezellig gelegen aan de rand van national park de Maasduinen !?
Ook hier slaat de verstdelijking toe. Steeds meer tuinen verdwijnen onder stenen en auto’s.

In Nederlandse buurten met minder dan 10% parken, bossen, weilanden en ander ‘groen’ in
een straal van drie kilometer rondom de woning, voelt ongeveer 16% van de bewoners zich
ongezond. In buurten met meer dan 90% groen voelt maar 10% zich ongezond. Deze relatie is
het sterkst voor kinderen, ouderen en lager opgeleiden.
Nederlanders hebben vaker last van depressieve klachten , angststoornissen en een verhoogd
risico op hart- en vaatziekte naarmate er minder groen rondom hun woning aanwezig is.
Kinderen van 1-13 jaar in de minst groene buurten komen zelfs tot zes keer zo vaak bij de
huisarts met depressieve klachten als kinderen uit de meest groene buurten.
Tekst: Agnes van den Berg http://bit/ly/natuurgezondheid i.s.m www.ivn.nl - 2013
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Wat doe ik met mijn groente-, fruit- en tuinafval?
Een groot deel van uw huisvuil bestaat uit groente-,
fruit- en tuinafval (gft), zoals fruitschillen, groenteresten
en bladeren.
Gft-afval is perfect om compost van te maken. Lever het
daarom gescheiden in.

Op de juiste manier gerecycled, kan gft-afval worden omgezet in compost: de perfecte
bodemverbeteraar. Zonde dus om uw gft-afval bij het restafval te gooien. Het verdwijnt dan in
de verbrandingsoven wat slecht is voor het milieu.
Wat mag ik aanbieden als groente-, fruit- en tuinafval?
Resten van bijna alles wat eetbaar is en wat groeit en bloeit.
Wel in de gft-container:
 Groenten, fruit en aardappelen resten
 Vlees- en visresten
 Pinda- en notendoppen en eierschalen
 Theezakjes en filters met koffiedik
 Brood en kaaskorsten
 Tuinafval (klein snoeiafval, bladeren, bloemen en potplanten met potgrond)
Niet in de gft-container:
 Kattenbakkorrels zonder Milieukeur
 Honden- en kattenharen
 Hout en dikke takken
 Zand en grond
 Vogelkooizand
 (Volle) stofzuigerzakken
 As uit asbak en open haard
Let op! Grof tuinafval, zoals boomstronken en grote takken, mogen niet bij het gft-afval
maar brengt u naar het milieustraat.
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Waar breng ik mijn groente-, fruit- en tuinafval?
 Minicontainer aan huis: In de afvalkalender vindt u het ledigingsschema van de
minicontainers.
 Bij de milieustraat: U kunt uw gft-afval ook altijd brengen bij het milieustraat in uw
gemeente.
 Zelf composteren: U kunt ook zelf compost maken van uw gft-afval.

Tips voor het aanbieden van gft:
 Leeg een gft-emmer die binnen staat minimaal één keer per week. Hiermee
voorkomt.u schimmel- en bacterievorming.
 Laat vochtig afval eerst drogen/uitlekken.
 In de winter kan gft vastvriezen. U kunt dit voorkomen door een krant op de bodem
van de minicontainer te leggen en vochtig afval eerst te laten drogen. De krant kan
mee gecomposteerd worden.
 Bij warm weer kunt u gekookte voedingsmiddelen, vlees en vis in een afgesloten
plastic zak bij het restafval gooien of in de container die het eerste geleegd wordt. En
plaats de container op een koele plek in de schaduw. Hiermee voorkomt
u onaangename luchtjes in de gft- container.
 Wanneer u maden in de container heeft maakt u dan de container na het legen schoon
met water, bij voorkeur met een hogedrukreiniger. En laat de container drogen voordat
u er nieuw afval in doet.
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Workshop Creatief Wilgentenen vlechten

Zaterdag 3 februari vanaf 10.oo uur : voor IVN leden vanaf 14 jaar
hebben we Jac de Cock uitgenodigd in ons Smokkelnest a/d Straelseweg 35 bij Velden.
Jac heeft een eigen wilgenbos met een ambachtelijk
wilgentenenvlechterij. Jaarlijks snijd hij wilgentenen om les te
geven over onze Nederlandse Wilgen en de mogelijkheden
van het vlechten met wilgentenen.
CREATIEF VLECHTEN
Educatief verhaal over het biotoop van de wilg, de betekenis
voor mens en dier, de historie van het vlechten, kweken en
behandeling van wilgentenen, etc. Met behulp van een mal
kunt U kiezen uit een tiental producten :
vogelnestje,vliegenmepper, bloemetjes, paasmandje,
paardenstaart, vetbal/pindahouder, waxinelichthouder,
kerstboompje, fruitschaal, puntmand etc..
Kippenmand

Ook zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met Uw persoonlijke wensen bijv. het
vlechten van een plantensteun voor de tuin of een vogelvoederhuisje etc. Uiteraard mag U
tijdens de cursus ook overstappen naar het ambachtelijk vlechten op hetzelfde tijdstip.

Aanmelden bij Ton Wetjens:
awett@hetnet.nl
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Hof dreigt Polen met boete van 100.000
euro per dag om kappen oerbos
Foto: ANP

Gepubliceerd: 20 november 2017 19:44Laatste update: 20 november 2017 19:45

Als Polen niet onmiddellijk stopt met het kappen van bomen in het oerbos
Bialowieza, zal het Europees Hof van Justitie een boete opleggen van ten minste
100.000 euro per dag.
Kappen is alleen toegestaan als de veiligheid van het publiek in het geding is, aldus het hof
in Luxemburg.
De Europese Commissie sleepte Polen in juli voor de Europese rechter wegens de
''grootschalige en onherstelbare'' kapactiviteiten in het laatste oerbos van Europa.
De kap is in strijd met de natuurbeschermingswetten en vormt een ernstige bedreiging voor
een gebied dat tot het Unesco - werelderfgoed behoort. Tal van zeldzame planten- en
diersoorten ondervinden er schade van.
Het EU-hof gelastte Polen eind juli te stoppen met kappen, maar het Poolse Staatsbosbeheer
liet desondanks weten gewoon door te gaan, onder meer omdat de houtkap nodig zou zijn
om de verspreiding van schadelijke kevers tegen te gaan. Dat is volgens het hof niet
aangetoond.
De Poolse regering moet nu binnen vijftien dagen zeggen hoe het de instructies van het hof
gaat naleven. Als de Europese Commissie vervolgens vaststelt dat sprake is van overtreding,
kunnen de rechters een boete van minstens 100.000 euro per dag opleggen zolang de
illegale kap voortduurt.
Door: ANP
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