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Bestuur

29 mei

vanaf 19.30 uur IVN regio Maasdal
door: IVN maasduinen
Pannenkoekhuis Jagersrust –
Straelseweg 35 in Velden
Alleen voor leden van IVN
Met interesse voor activiteiten in de regio

Hierbij heten we nieuwe leden welkom:
Eric Geurts
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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 Mei
Broedvogel inventarisatie
Vanaf Hanikerwerg 52-54 in Lomm

-

Zondag 6 mei vanaf 07.oo uur
Zaterdag 19 mei vanaf 20.oo uur
Zondag 20 mei vanaf 06.30 uur

Aanmelden bij Theo Lommen.

12 mei

vanaf 07.00 uur Excursie:

door: werkgroep Vogels
Start op de Markt in Velden
Doel: Bargerveen
Aanmelden bij Theo Lommen

18 mei

vanaf 19.30 uur presentatie:

“JACHT EN BEHEER – NUTTIG EN GOED”

door : Jos van Rijswijck
Pannenkoekhuis Jagersrust
Straelseweg 35 in Velden
Koffie is gratis

Met gelegenheid om al uw vragen te stellen !

http://limburg.faunabeheereenheid.com/

4

Vogels en ander moois in Portugal
Vrijdag 13 april gaf Henny Martens een diapresentatie incluis film over zijn vakantie in
Portugal. https://vogelsportugal.nl/. Als natuurfotograaf heeft hij veel op de digitale
plaat vastgelegd om met ons te delen.
Door diverse natuurgebieden gegidst op variërende tijden van de dag , van vroege
ochtendgloren tot laat op de dag. En vlak bij huis tot diep in de nacht mocht hij veel moois
bekijken. Enthousiast vertelt bij aan de gasten (18 gasten van IVN en uit de omgeving).

Over Scharrelaars, pasja en koningen en kastelen gevuld met graven.
De scharrelaar (Coracias garrulus) is een vogel
uit de familie van de scharrelaars (Coraciidae).
Het aantal scharrelaars in Europa is de laatste
decennia sterk afgenomen, in de 19e eeuw
broedden ze zelfs nog tot in Zweden, terwijl ze
nu in Midden-Europa nauwelijks meer te vinden
zijn. De Europese populatie is tussen 1990 en
2005 met 30% afgenomen.

(wikipedia)
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De Jasiusvlinder of Pasja (Charaxes jasius) is een vlinder uit de familie Nymphalidae, de vossen,
parelmoervlinders en weerschijnvlinders. Met een spanwijdte bij het mannetje rond 70 mm en het
vrouwtje van 75-90 mm is het de grootste dagvlinder van Europa. (wikipedia).

De koningspage (Iphiclides podalirius) is een
vlinder uit de familie van de pages
(Papilionidae). De vleugel varieert in lengte
tussen de 32 en 39 millimeter. De ruim vier
centimeter lange groene rups is cilindervormig,
aan de voorkant wat dikker. (wikipedia)

Tekst en foto’s: Annet Weijkamp
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Vreemd bezoek aan de Maasduinen, maart 2018.
De lynx blijkt de vreemde eend in de bijt !?
Veel mensen vinden de Nederlandse natuur niet erg spannend, maar is dat nu wel
terecht? Er speelt zich van alles af, en alleen als er iets wordt vermeld over een Wolf die in
ons land rondwaard of schapen heeft gedood, worden de oren gespitst.
Wij hebben het geluk in een gebied te wonen dat midden in natuurgebied de Maasduinen ligt
en geloof me, er is genoeg spannends te beleven. Er gebeurt elke dag wel wat. Maar hoe kan
dat ook anders met tientallen verschillende vogels zoals vinken, mezen, uilen, gaaien, kraaien,
roodborstjes, groenlingen, duiven, lijsters, merels,winterkoninkjes, spechten, sijzen,
boomkruipers,vliegenvangers, goudvinken, boomklevers, haviken. En dan zijn er nog de
nodige viervoeters zoals reeën, vossen, dassen, marters etc.
Met regelmaat hebben we een havik op bezoek en ons uilennestkast is voor het eerst bezet
door een bosuil in plaats van de steeds terugkerende holenduiven.
Maar een wolf, nee, die hebben we tot nu toe nog niet ‘op bezoek gehad’.
In de nacht horen we regelmatig schermutselingen in het bos, en dat gaat er niet altijd
zachtzinnig aan toe. Zo hoorden we pas geleden een kort schreeuwachtig geluid, dat zo’n 15
tot 20 minuten duurde. We hadden geen idee van welk dier het afkomstig was, maar het was
erg dichtbij en het was nu al de derde keer in enkele maanden dat we het geluid gehoord
hebben. Gelukkig is er deze keer een geluidsopname gemaakt met onze mobiel, zodat we op
zoek konden naar de bron van het geluid. Tot onze verbazing is het onomstotelijk zeker dat
het een Lynx is.
Het is natuurlijk extreem zeldzaam
dat een lynx zich ophoudt in
Nederland. Bang hoeven we niet te
zijn voor dit prachtige dier, en schapen
zal hij niet doodbijten. Ja, een jonge
ree gaat er wel in maar die zal hij niet
zo gemakkelijk bemachtigen. Zijn
prooi bestaat eerder uit vogels,
konijnen en andere knaagdieren.
Zouden we naast de veel besproken
‘terugkeer’ van de Wolf ooit eens
kunnen spreken over de terugkeer van
de Lynx? Onze zegen heeft dit
prachtige dier, en hij mag ons gerust
een keer wakker houden als hij weer in
de buurt is.
Tot zover het verhaal van IVN lid, Ed Hooijmans uit Well vanuit het Wolfsven.

Dan verder met het verhaal- en de bevindingen van Jeu Smeets
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Informatie over - en mijn ontmoetingen met - de Lynx
Info: De roep van de lynx (Lynx lynx) om deze tijd van het jaar zal op zich niet zo
verwonderlijk zijn want wie zich in het leven van deze grote katten gaat verdiepen ziet al
gauw dat de paartijd in onze streken tussen januari en maart ligt. Dus is mijn vermoeden dat
het om een mannetje gaat op zoek naar een vrouwtje. Het is bekend dat mannelijke lynxen
grote afstanden af kunnen leggen om een vrouw te vinden en een nieuw territorium te
vestigen. Territoria van de mannetjes lynx kunnen tussen de de 100 en 500 Km² groot zijn en
meestal overlappen die zich met territoria van de vrouwtjes. De lynx is een middelgrote
katachtige die ongeveer de grootte van een herdershond kan bereiken.
Na het paren is er een draagtijd van ± 75 dagen waarna de jongen, gemiddeld drie of vier per
worp geboren worden. De jongen
komen blind ter wereld en na 17 dagen
gaan de ogen open, daarna worden
jongen ongeveer vier maanden
gezoogd en dan verlaten ze ook voor
het eerst het nest. De jongen blijven
daarna bij de moeder tot ze ongeveer
één jaar oud zijn. Het is niet
ongebruikelijk dat het mannetje helpt
met prooidieren aanbrengen tot de
jongen geheel zelfstandig zijn. Het
woongebied dat lynxen preferen is een
vrij dicht bosgebied met redelijk wat
ondergroei en waar niet al te veel
mensen komen. Overdag houden ze
zich schuil in natuurlijke holtes in
rotsen of heuvels maar ook een dassenburcht voldoet aan hun eisen als er niets anders is.
Mijn ontmoeting: Het moet in de nazomer van 2003 geweest zijn, toen ik nog regelmatig in
het vallen van de avond op de Groote Heide de bossen in ging want dan was het daar rustig en
zag je veel meer dierlijke bewegingen. In een tijdsbestek van één week had ik in de
schemering twee ontmoetingen met een lynx op de grensweg tussen het Nederlandse- en
Duitse bosgebied op een afstand van misschien 25 meter en nog zeer goed zichtbaar en kon
hem of haar zelfs een tijdje rustig bekijken.
Een goede week later trof ik de Zuid-Limburgse amateur natuurkundige dhr. Leo Backbier,
verbonden aan de Milieufederatie Limburg en die een lezing had gegeven in het toen nog niet
zo lang bestaande Infocenter van het Limburgs Landschap op de Groote Heide en hem van de
ontmoetingen verteld. Hij vond het een interessante mededeling maar was zeker niet
verbaasd omdat bekend was dat in het naburige Nordrhein-Westfalen en ook zuidelijker in de
Eifel lynxen voorkwamen en gezien de afstand die ze overbruggen was dit zelfs een
aannemelijk verhaal. Wel vroeg hij mij een beschrijving van de lynx te geven zodat hij er
zeker van was dat ik niet iets verwisseld had met een herdershond o.i.d., maar dat sloot hij na
mijn beschrijving al heel snel uit. Jammer dat deze sympathieke man kort daarna op 28
oktober 2003, slechts 60 jaar oud, plotseling overleed.

Tekst 1e deel: Ed Hooijmans. 2e deel: Jeu Smeets. Foto’s: Vrij Internet.
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Natuur … in de stad.
Klein kaasjeskruid - Malva neglecta
Op stikstofrijke plekken in ruderale omstandigheden kun je Klein kaasjeskruid, Malva
neglecta, vinden. De laagblijvende plant heeft handnervige, zwak gelobde bladeren en witte
tot lichtroze bloemen met een heel eigenaardig gevormde meeldraadbuis.

De planten blijven erg laag bij de grond; meestal komen ze tot zo'n 25 cm hoog en zelden nog
wat hoger tot maximaal 40 cm. Klein kaasjeskruid is een pionier soort die bijvoorbeeld aan de
rand van stoepen te vinden is.
De hond is met voorsprong het slimste zoogdier ter wereld. Geen enkel ander dier is erin
geslaagd om de mens zo ver te krijgen dat hij hem/haar uitlaat en onderweg ook altijd de
drollen opruimt. Of toch bijna altijd.
De vele steegjes in de stad vinden via een grotere straat een uitweg naar de ring. Baasjes
volgen hun honden langs die straat naar de ring. Op de hoek is een onbedoeld hondenweitje,
eigenlijk een parking. Het gebeurt geregeld dat de hond zijn/haar drol niet kan ophouden,
getuigen verschillende exemplaren in wisselende mate van versheid langs de vijftig meter
voetpad tot aan de hoek. We merken hier dat de opruimtraining nog niet voltooid is. Een zwak
moment ? Baasje rugpijn ? Aanhoudende regen ?
Hondenmest kan je beter niet gebruiken om planten te bemesten. Geen enkele plant overleeft
zoiets. Geen Enkele ? toch wel: het klein kaasjeskruid. Wanneer je groeiplaatsen van die
plant aantreft op een grasperkje naast een kerk, aan de rand van een parking, op het rooster
rond de voet van een boom of gewoon op het trottoir, dan weet je dat je te maken hebt met
een hondentoilet.
Een hond begint daar spontaan mee en de andere willen niet onderdoen: het worden
gewoonteplaatsen. Ook als het bewijs
materiaal er niet meer ligt, verraadt het klein
kaasjeskruid de plaats delict. Enkele
exemplaren overleven, met dikke vlezige
uitlopers en nauwelijks bladeren. Toch
produceren ze hun delicate wit/roze
bloempjes. Voor zo’n overlever kan je alleen
maar respect tonen.
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Slechtvalken Martinustoren Venlo 2018
De slechtvalken op de Martinustoren
hebben op 29 maart hun legsel compleet
met vier eieren, maar zijn een dag eerder
al met broeden begonnen. Daarom zal,
ijs en weder dienende het eerste jong ±
28 april uit het ei kruipen na een
broedperiode van ongeveer dertig dagen.
Na een periode met heel weinig
nestelactiviteit kwam het eerste ei voor
mij toch als een verrassing zo snel. Het
vrouwtje broedt verrassend vast en gaat
slechts sporadisch van het nest om een
hapje te eten en ontlasting kwijt te raken.

Ik heb er alle vertrouwen in dat dit weer een mooi nestje jonge valkjes oplevert en Peter van
Geneijgen ( voorzitter van slechtvalkwerkgroep Nederland ) weer op moet draven om met
assistentie van de nodige IVN leden de toren in te klimmen om de jonge valkjes te ringen
terwijl ondertusen Henny Martens met assistentie de nestbak zal schoonmaken en van
prooiresten ontdoen.

Iedere keer als ik inzoom op onze
torenvalken zie ik hoe moedervalk met een
scheef oog naar boven kijkt en als ik een
keer naar de stad fiets zie ik ook dat manlief
boven op de dwarsligger van het kruis een
mooie plaats heeft gevonden en van daaruit
oog- en stem-contact met zijn broedende ega
kan houden.

Dit alles waarnemend denk ik dat ook dit jaar weer een mooi nest jonge valken geringd kan
worden en uitvliegen medio juni. Ik verheug mij er op daar weer een mooie reportage van te
kunnen maken.
Tekst en foto’s: Jeu Smeets.
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Het IVN weerhuisje
Temperatuur is een maat voor hoe warm of koud iets is. Natuurkundig gezien is het een
maat voor de gemiddelde chaotische bewegingsenergie per molecuul, plus de beweging van
atomen in moleculen.
Temperatuur wordt doorgaans gemeten met
een thermometer en in België en Nederland
meestal uitgedrukt in graden Celsius. Bij ver
weg gelegen objecten zoals sterren en ook
van aardse zeer hete voorwerpen wordt de
temperatuur gemeten via het spectrum van
de warmtestraling.
Onder de koudst mogelijke omstandigheden
- het nulpunt van de absolute
temperatuurschaal - liggen alle atomen en
moleculen vrijwel stil, afgezien van de
nulpuntsbeweging. Wordt het warmer, dan
gaan de atomen en moleculen harder trillen.
In gassen en vloeistoffen gaan ze tegen
elkaar botsen. Veel stoffen maken bij
stijgende temperaturen faseovergangen
door: smelten van vast naar vloeibaar,
verdamping van vloeibaar naar gasvormig
(bijvoorbeeld ijs → water → waterdamp).
Andere stoffen vallen bij hogere
temperaturen uit elkaar door thermische
ontleding (of pyrolyse): de bewegingen
worden zo hevig dat chemische bindingen
tussen de atomen in een molecuul erdoor
kapotgaan.
Bij toevoer van energie kan ofwel de temperatuur stijgen ofwel de aggregatietoestand
(bijvoorbeeld vast of vloeibaar) van de stof veranderen. Er zijn vijf aggregatietoestanden:
bose-einsteincondensaat, vast, vloeibaar, gas en plasma. De eerste toestand treedt op bij
temperaturen extreem dicht bij het absolute nulpunt, hier zullen atomen enkel hun
nulpuntsenergie hebben en daardoor een geheel vormen. De laatste toestand treedt op bij
extreem hoge temperaturen waarbij atomen volledig geïoniseerd zijn: plasma is een mengsel
van losse atoomkernen en elektronen.
Temperatuurschalen
Om temperaturen uit te drukken in een getal zijn een aantal verschillende temperatuurschalen
in gebruik. In Europa wordt vooral de temperatuurschaal van Celsius gebruikt; in Engelstalige
landen die van Fahrenheit; en in de wetenschap de absolute temperatuurschaal van kelvin,
afgekort als K (hoofdletter). Daarnaast bestaan nog de schalen van Delisle, Newton, Rankine,
Réaumur en Rømer. Bij IVN gebruiken ze een dennenappel.
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Garden Safari
Bromvliegen zijn een familie vliegen die behoren tot de insecten. De dikke dieren hebben
een glanzend lijf dat metaalachtig voorkomt. Je kan er verschillende kleuren in zien als
groen, blauw en zwart.

’Restant Groencontainer’ op zomerdag met schimmel en vliegen.

Foto; Annet Weijkamp

De volwassen dieren halen hun voedsel uit rottend organisch materiaal, honing of
vruchtensappen. De larven (maden) van sommige soorten maken jacht op mieren, termieten
en andere insectenlarven, weer andere soorten dringen als parasiet via wonden het lichaam
van mensen en dieren binnen. Ze kunnen ziekten overbrengen.
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waarneming.nl. aan elkaar informatie over dieren vragen en waarnemingen doorgeven.
Informatie over vliegen kun je ook vragen bij http://www.diptera.info/news.php
Informatie over wespen en bijen kun je vragen bij http://www.forum.hymis.de
Een gft-bak kan erg stinken, zeker in de
zomer. Soms komen er vliegjes of maden
(larven van vliegen) uit. De volgende
maatregelen kunnen dit tegengaan:









de container op een koele plek
zetten;
geen vochtig afval in de container
deponeren, dit zo nodig eerst laten
drogen;
snel bedervende etensresten als vlees
en vis in een krant verpakken en
eventueel in de bak voor restafval
deponeren als deze eerder wordt geleegd.
de
container
regelmatig
schoonmaken met water en eventueel
groene zeep;
een oude krant op de bodem leggen,
dit vergemakkelijkt het legen van de bak.

Ook speciale biozakken of papieren gft-zakken kunnen worden gebruikt;



De gft-bak goed gesloten houden;
gebruikmaken van een anti-stankdeksel.

Een alternatieve methode om stank in een bak die binnen staat tegen te gaan is om hem niet af
te sluiten. Het gft-afval in de bak droogt snel uit en daardoor stinkt de bak niet. Ook de
vorming van schimmels verloopt zonder deksel trager dan in een afgesloten bak.
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De moestuin

foto’s: Annet Weijkamp

IVN moestuintje
Het moestuintje bij de Open Inloop heeft meer vorm gekregen sinds de aanleg. De kruiden en
bloemen groeien en bloeien en de gasten hangen vrolijk in de tuin aan de ‘Kuierdroad’.
Vandaag hebben we vogel- en vlinderhuisjes geknutseld voor in de tuin. Jong en Oud kon
meedoen. En als het knutselen te moeilijk wordt kan er altijd nog een dutje worden gedaan en
een vogel memory worden gespeeld, waarbij het vrouwtje gekoppeld wordt aan het mannetje.

De Slaaphoek

De speeltafel

14

