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Bestuur

Hierbij heten we nieuwe leden welkom:

-

Peter en Querine Wijnhoven
Leo, Marlie en Heleen Verbeek

17 maart –
snijdende oosten wind,
huilende berkenstronk,
bevroren in de nachtvorst

Foto: Sraar Geelen
Natuurpad ‘Volg de Das’
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In de kraamkamer

Als eerste een woord van Welkom door de Voorzitter van IVN Maasduinen Ton Wetjens
aan alle gasten (34 mensen) in de – voor ons - nieuwe locatie in de stad Venlo.
Zo is IVN actief in Stad en Dorp en op het platteland.
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De werkgroep Vleermuizen werken het hele jaar door vooral in de schemer en in het duister.
Maar vandaag zijn ze zichtbaar aanwezig met hun lezing over de kraamkamer van de
Laatvliegers.

Bij een warm welkom hoort een warm kop koffie en een sfeervolle verlichting.
Daarna licht uit en spot aan voor onze vertellers Albert en Jan.

Bedankt voor deze interessante avond.

Foto’s: Henny Martens
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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 April
Broedvogel inventarisatie
Vanaf Hanikerwerg 52-54 in Lomm

-

Zondag 8 april vanaf 07.oo uur
Zaterdag 21 april vanaf 20.oo uur
Zondag 22 april vanaf 06.30 uur

Aanmelden bij Theo Lommen.

13 April

vanaf 19.30 uur presentatie:

door : Henny Martens
Rozenhof 1 in Velden
Parkeren voor Bezoekers

Koffie is gratis

15 april

vanaf 07.00 uur Excursie:

door: werkgroep Vogels
start op de Markt in Velden
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Zondag 18 maart op de WML plas

Martijn Verheijen en Ron Keijers werden overvallen door de sneeuw, terwijl de
hobbyfotograaf Henny Martens Cool blijft en dit tafereel vakkundig vastlegt op de digitale
plaat. Waar waren deze mannen mee bezig ?
Leden van IVN gaan en staan het hele jaar door in de natuur en bekijken alles wat er leeft.
Vaak blijft dit onopgemerkt. Echter, een enkele keer wordt de mens als onderdeel van de
natuur vastgelegd. Verder hebben ze de geoorde fuut gevonden. Zij verruilen in deze tijd van
het jaar hun winterkleed voor het mooie zomertenue.

Foto: Henny Martens
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Landelijke opschoondag
Zaterdag 24 maart

We hebben ook dit jaar weer actief meegeholpen aan de schoonmaak van de Maasoever.
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En dan is het tijd voor een welverdiende kop erwtensoep. Gelukkig scheen ’t zonnetje en was
het prima weer voor een picknick.

foto’s : Henny Martens
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5 TIPS om Afval te verminderen
Plastic en al het andere afval dat we dagelijks veroorzaken, vervuilt de planeet.
Niet voor niets is het beperken van de hoeveelheid afval een van de 17 Duurzame
Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties.

Maar wat kunnen we eigenlijk zélf doen om de hoeveelheid afval te verminderen?
21 november 2017
Consumenten kunnen veel doen om de afvalberg te verkleinen, zegt Magreet Schijvens van
Milieu Centraal. “Ten eerste is het van belang om de hoeveelheid restafval te verminderen.
Maar daarnaast kun je een belangrijke bijdrage leveren door de kwaliteit van het gescheiden
afval te verbeteren”. Hoe doe je dat en waar heb je misschien nog niet aan gedacht?

Tip 1: Gooi niet te snel weg
Gooi spullen niet te snel weg als ze kapot zijn, maar kijk of je ze zelf kunt repareren of dat ze
kunnen worden gerepareerd. Er zijn in Nederland inmiddels honderden Repair Cafés waar
vrijwilligers klaarstaan om samen met jou kapotte spullen te repareren. Repareren is voor het
milieu bijna altijd de beste optie, behalve voor oude koelkasten, vriezers en wasdrogers:
nieuwe modellen zijn vaak zó energiezuinig dat repareren geen milieuwinst oplevert.
85% van het afval kan gerecycled worden en levert dan nieuwe
grondstoffen op. In Nederland zitten we nu op ongeveer 50%.
(Bron: Milieu Centraal)

Tip 2: Scheid afval nog beter
Het lijkt voor de hand te liggen om afval te scheiden, maar soms is het best lastig om te
bepalen in welke afvalbak je iets gooit. Denk bijvoorbeeld aan een chipszak. Die is meestal
gemaakt van plastic folie, maar je hoort deze toch bij restafval te gooien vanwege het
metaallaagje aan de binnenkant. En een theezakje mag meestal niet in de GFT-bak omdat het
zakje en het labeltje niet biologisch afbreekbaar zijn. Vervuiling maakt het ingezamelde afval
minder goed bruikbaar, en dat gaat weer ten koste van de milieuwinst.
Doe de quiz op zootjegeregeld.nl om erachter te komen hoe goed jij bent in afval scheiden.

Tip 3: Scheid afval vaker
Huishoudelijk apparaten die niet meer te repareren zijn, lever je ook gescheiden in.
Bijvoorbeeld bij de winkel waar je een nieuw apparaat koopt of bij de Milieustraat. Want die
apparaten zitten vol waardevolle grondstoffen. Momenteel wordt slechts de helft van de
huishoudelijke apparaten gescheiden ingezameld.
Kijk voor inleverpunten voor kleine apparaten op Wecycle.nl
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Tip 4: Leen vaker spullen
Nederlanders produceren per jaar ongeveer 489 kilo afval. Iets meer
dan de helft daarvan leveren we gescheiden in. Papier en glas
scheiden we het vaakst. Daarvan brengen we ongeveer 70% naar de
papierbak of glasbak. Van het gft wordt ruim 50% gescheiden.
(Bron: Milieu Centraal)

Deel en ruil je spullen in plaats van alles nieuw te kopen. Er zijn steeds meer (lokale)
netwerken waar mensen spullen en diensten met elkaar uitwisselen.

Tip 5: Koop vaker tweedehands, dat gaat steeds makkelijker
Koop en verkoop tweedehands. Dat kan ook steeds vaker online. Marktplaats kent iedereen,
maar wist je dat er een handige app van Letgo bestaat om gebruikte spullen bij jou om de
hoek te kopen? En dat je via United Wardrobe je kleding kunt (ver)kopen?
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Klusoverzicht Kom je mee bomen planten?
Bong 18, 5941 NL Velden
 Vrijdag 9 maart
Op het terrein van het Landgoed
‘Schandelose Heide’ in Velden is in 2012
een natuurpad met arboretum gerealiseerd
door een werkgroep van IVN-leden.
Dit natuurpad met de naam ‘Volg de Das’
werd aangelegd in een nog jong bos.
Voor de inrichting van het arboretum werd
gekozen voor bomen en struiken die te
vinden zijn in bossen en velden in de regio
Noord Limburg. Vanuit deze keuze werden
een vijftigtal bomen en struiken aangeplant
en van naambordjes voorzien. Het natuurpad heeft een klein bezoekerscentrum waar
uitgebreide informatie gegeven wordt over de voorkomende bomen en struiken. Dit
natuurpad, dat ook toegankelijk gehouden wordt voor minder valide natuurliefhebbers, trekt
veel bezoekers. Er worden op aanvraag educatieve rondleidingen verzorgd.
Door de keuze in 2012 zijn er vrijwel uitsluitend loofbomen aangeplant in het arboretum.
De Den was al veelvuldig aanwezig in het bestaande bos en de Larix werd opgenomen in de
selectie.

In een eerder nog ongebruikt deel van het landgoed is ruimte ontstaan voor een uitbreiding
van het arboretum door houtkap van grove dennen en Amerikaanse eik. Gezien de
belangstelling van de bezoekers en de educatieve doestelling wil de eerder genoemde
werkgroep, die ook het onderhoud van het natuurpad verzorgt, een aanvulling van het
bestaande arboretum tot stand brengen.

Resultaat

Een pinetum
12

Een zorgvuldig samengestelde lijst van coniferen wordt besteld en afgeleverd.
Daarna kan het planten beginnen. Het is net even dooi tussen twee vorstaanvallen door.
Maar wel zo koud dat je je handschoenen maar beter kan aanhouden.
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Bezoek aan de Vleermuistoren en –bunker
op bedrijventerrein Venlo Trade Port
en een vleermuistoren in Oeffelt.
De afgelopen jaren is op Natuurpad ‘Volg de Das’ veel
energie gestoken in het bevorderen van de belangstelling voor dassen, boerderijdieren,
arboretum, vogels, amfibieën, bijen en aanplant van bijvriendelijke planten en struiken.
Tijdens zijn dagelijkse rondrit op zijn landgoed had Sraar Geelen al vaker gemerkt dat er op
een bepaalde plek in de avondschemering vleermuizen rondvlogen en daar waarschijnlijk
foerageerden. Ook was officieus bekend dat er een 7-tal soorten vleermuizen in het gebied
waren waargenomen.
In het kader van NLdoet.2018 kwam binnen de werkgroep Natuurpad ‘Volg de Das’ het idee
op een vleermuistoren te bouwen. Daarover ontstond enige discussie over vragen als:
Bevorderen vleermuizen de diversiteit en aantrekkelijkheid van het gebied? Vangen
vleermuizen lastige stalinsecten weg? Eten vleermuizen ook insecten waarvoor wij planten en
struiken planten? Zijn vleermuizen voedselconcurrenten van vogels? Schrikken ze geen
bezoekers af? Moeten we niet eerst inventariseren en op basis van het resultaat daarvan
besluiten?
De werkgroep besloot contact op te nemen met vleermuisdeskundige Albert Raaijmakers. Hij
was positief over het plan een toren te bouwen en om ons verder te oriënteren organiseerde hij
samen met Aegidia van Grinsven op 6 januari een bezoek aan de Vleermuistoren/bunker op
Venlo Trade Port en een in Oeffelt. Verdere deelnemers aan de excursie waren: Guus, Sraar,
Wiel, Theo L. en ondergetekende.
Als natuurcompensatie voor het inrichten van Trade Port zijn er onder leiding van Aegidia –
verantwoordelijk voor de ecologische herstructurering van het gebied – o.a. een
Vleermuistoren en –bunker gerealiseerd.
Gezien het feit dat het project is betaald uit
de opbrengst van de grondverkoop aan zich
daar te vestigen logistieke bedrijven, mag het
niet verwonderen dat de verwachte bewoners
– die eerst in een oude en inmiddels
gesloopte boerderij verbleven – zich mogen
verheugen op een luxe onderkomen. Het ziet
er zeer fraai uit – ingebed in het landschap
en gebouwd met natuurlijke materialen, met
aangepaste beplanting en aangelegde vijver –
en langs een bestaande migratieroute.
(Foto: Albert Raaijmakers)
Ook is er in de inwendige structuur geïnvesteerd: aandacht voor luchtvochtigheid met buizen
naar het grondwater wat ervoor zorgt dat de temperatuur binnen niet onder nul komt en stalen
deuren om vandalisme te voorkomen. Ook binnen mochten we kijken: helaas nog geen
vleermuizen, wel overwinterende vlinders die een teken zijn dat de ruimtes in principe
geschikt zijn voor de doelgroep, maar tot ons aller verbazing in de toren ook een behoorlijk
aantal braakballen van de Kerkuil. Nader onderzoek wees uit dat er enkele niet geplande
ingangen in de toren waren; verder onderzoek van de braakballen moet uitwijzen wat de
Kerkuil op zijn menu heeft gehad.
Toren en bunker liggen langs het doorgaande fietspad Blerick – Sevenum, redelijk dicht bij de
spoorlijn Venlo – Eindhoven. Er zijn plannen om in het gebied windmolens te plaatsen.
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In Oeffelt staat een ander soort kast,
een houten constructie van vier
kleinere kasten. De foto suggereert dat
het een kast van 1 m3 inhoud is, maar
dat is niet zo. De vier kasten zijn elk
maar maximaal 10 cm diep.
We troffen geen bewoners aan.
Wel veerresten van een (Pimpel)mees.

(Foto Albert Raaijmakers)

De excursie eindigde met een bezoek aan het Natuurpad om te bekijken waar we eventueel
vleermuiskasten kunnen neerzetten. Een drietal plekken zouden geschikt kunnen zijn en
tevens een educatieve functie kunnen hebben. Ook is er gesproken over een mogelijke plek
voor in de toekomst een vleermuiskelder. De vleermuiswerkgroep gaat komend seizoen in
ieder geval inventariseren of de 7 soorten vleermuizen er ook daadwerkelijk voor komen. En
zo krijgt ook de vleermuis een plek op het Natuurpad ‘Volg de Das’.

Jos Raaijmakers
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Wilgendorp in aanbouw

Vrijdag 9 maart was het zover, Jac de Cock kwam met een auto vol wilgentakken.
Jac is wilgentenenvlechter van wilgentenen gesnoeid uit eigen kweek.

De
smokkelmannen
hadden al een
aantal bomen
gekapt en in
blokken gezaagd
of versnipperd.
De gastvrouw werd aangenaam verrast en
had er veel zin in.

De koffie werd alvast warm gezet en het
beslag voor de pannenkoeken opgeklopt.

Maar eerst moet er gewerkt worden !
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Alles draait om samenwerking. En goede instructies - jac_de_cock@hotmail.com

De boorploeg om de takken in de grond te poten.
En dan de bindersploeg die de wilgen buigen en
binden.
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Na hard werken is het goed eten en mag je tevreden zijn over het resultaat.

Nu maar wachten tot alles gaat groeien en groen wordt. Zie ook smokkelpad.nl
Foto;s Henny Martens
Tekst; Annet Weijkamp
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Eerst sterven de bijen
Veel nuttige insecten als bijen,
vlinders en sommige kevers
zijn zwaar in hun bestaan
bedreigd al werd daar tot voor
kort weinig aandacht aan
besteedt maar nu het bijna te
laat is krijgt dit onderwerp de
aandacht die nodig is, maar de
vraag is “kunnen we het tij
nog keren?”

Nachtvlinders,
sprinkhanen,
zweefvliegen en ook verschillende soorten wilde bijen worden met uitsterven bedreigd. Op
veel plaatsen in Europa en ook in Nederland zijn vergeleken met drie decennia geleden tot 80
% minder insecten. Dat massasterven is de laatste decennia pas echt in gang gezet. Een
prominent voorbeeld daarvan zijn de wilde bijen “er is geconstateerd dat sommige soorten tot
wel 90 % in aantal verminderd zijn”, zo leert een gedegen onderzoek. Meer als de helft van
alle, ruim 600 wilde bijensoorten die in Europa voorkomen, zijn sterk in hun bestaan bedreigd
en ons hele ecosysteem kan daardoor in zijn evenwicht worden verstoord.
Als we alleen al in ons land rondkijken zien we ook een sterke afname van het aantal vogels
dat uitsluitend van insecten afhankelijk is zoals huis- en boeren- en oeverzwaluwen.
Maar ......... met de insecten valt ook de voedingsbodem voor veel andere dieren weg. En als
de bijen uitsterven dan zijn er ook minder
appelen, peren en kersen. Want bijen zijn
bij het bestuiven van die bloemen zeer
slecht te vervangen. Het zijn echter niet
alleen de bijen, maar de veel mindere
aantallen zijn ook bij alle andere
insectensoorten vast te stellen.
Alle insecten hebben echter een belangrijke
rol in het hele ecosysteem. Niet alleen als
bestuivers maar ook als aas- en
bemestingsverteerders en niet te vergeten
als voedselbron voor zeer veel andere
dieren. Sterven de insecten uit dan zijn veel
diersoorten tot verhongeren gedoemd evenals veel vissoorten die leven van insecten die in het
water vallen en die in het water leven. Daarnaast zullen veel vogels, vleermuizen, egels en
spitsmuizen zeer daaronder lijden of het ook niet overleven.
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De grote schuldige daaraan is de geïndustrialiseerde landbouw waar grote hoeveelheden
pesticiden worden ingezet. De klimaatverandering, daar zijn alle onderzoekers het over eens,
speelt bij dit massale insectensterven slechts een ondergeschikte rol. De hoofdoorzaak,
vinden zij, is de geïndustrialiseerde landbouw met zijn monoculturen. Het ontbreekt aan
bloemrijke akkerranden, heggen en boeren die de vroegere kleinschalige vruchtteelten nog
toepasten. Buiten dat worden er veel pesticiden ingezet die de insecten niet alleen doden
maar ook beschadigen met als voornaamste de “Neonicotinoiden“ want deze verhinderen het
normale functioneren der zenuwen van deze insecten en het leidt ertoe dat die volledig
gedesoriënteerd raken.
Neonicotinoiden zijn zeer werkzame plantenbeschermingsmiddelen die inmiddels
breeddekkend in de landbouw ingezet worden. Maar zoals men ondertussen weet worden
daardoor niet alleen bladluizen en schadelijke kevers bestreden maar sterven daardoor ook
onmisbare insecten als bijen. Neonicotinoiden beschadigen het centrale zenuwsysteem van
insecten en kunnen ook het immuunsysteem verzwakken.
De politiek is nu verantwoordelijk.
Omdat de gevolgen nu al dramatisch zijn wordt door veel onderzoekers nu al een
denkverandering in de politiek geëist: “Het kan niet zo zijn dat we verder de agrarische
industrie die er voor zorgt dat het tot zo’n sterke verarming van het landschap leidt breed
financieel ondersteunen, nationaal en via de Europese Unie ”. Sterven de insecten dan heeft
dat enorme gevolgen voor ons totale ecosysteem, de daarin voorkomende vogels en dieren en
tenslotte ook voor ons mensen.
Tekst en layout: Jeu Smeets. Info en foto’s: Vrij Internet
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Nationale Bijentelling
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Open Inloop met IVN gids
Op vrijdag 9 maart was in de foyer van BMV - de Vilgaard een
gezellig samenzijn van gasten uit de wijk, IVN en st. Dichterbij.

IVN gids Annet Weijkamp heeft enkele potten en bakken gevuld met moestuintje. Gasten
werden hartelijk ontvangen door Ellen Janssen met warme koffie . Daarna konden ze ruiken
en proeven aan diverse (keuken) kruiden. Onder inspirerende leiding van vrijwilligers uit de
keuken, die drie keer per week maaltijden klaar maken voor iedereen die binnen loopt,
worden lekkere – Gezonde Groene Groente - Snacks klaar gemaakt.
Met veel plezier worden ‘de witlofbootjes’ zelf klaar gemaakt en smakelijk gegeten.
IVN Limburg heeft vanuit het project Grijs, Groen en Gelukkig een complete moestuin
geschonken aan dit Huis van de Wijk. De komende weken zal er een kweekbak worden
geplaatst en kunnen de eerste plantjes de grond is. De opvolgende weken wordt gewerkt aan
het zaaien van groenten. Voor meer informatie heeft IVN een eigen site
https://www.ivn.nl/moestuintje/moestuinvideo
Dit – kleine – succes zal een vervolg krijgen tot de zomer.
Woensdag Ochtend 14 maart , 11 april en 9 mei is er een Open Inloop met IVN gids

Annet Weijkamp – Natuur en Gezondheid
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