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Bestuur

IVN maasduinen is sponsor in 2018.
Op zondag 20 mei ging de lange rij wandelaars al vanaf 8.oo uur op pad.
Onderweg komen ze langs het natuurpad ‘Volg de Das’, waar ze appels krijgen
aangeboden en langs het Smokkelaarspad. Bij de smokkelaars konden ze kikkers
bewonderen en lid worden van IVN Maasduinen.

Welkom aan onze nieuwe leden:
- Gerda Cremers
- Jan Ramakers
- Andre, Sabina, Jaimy en Lars Gerrits
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International Mud Day
In 2009 op een World Forum bijeenkomst is het idee voor International Mud Day ontstaan,
met als doel kinderen de noodzakelijke positieve natuurervaringen te geven. Gillian
McAuliffe uit Australië and Bishnu Bhatta uit Nepal bespraken de uitdagingen die kinderen
tegenkwamen bij het spelen in de modder in hun eigen omgeving. Waar op de dorre
zandvlakten van Perth, Australië weinig modder te vinden is en een cultuur heerst van 'niet
vies willen worden', was in Nepal meer dan genoeg modder maar hadden kinderen
onvoldoende kleding om deze vies te kunnen maken en daarna te wassen. Wat begon als een
kledinginzamelingsactie en uitwisseling tussen kinderen uit Nepal en Australië is uitgegroeid
tot een internationale dag.

Marc Veekamp (IVN) heeft ModderDag in 2013 naar Nederland gehaald en samen met
Schuttelaar en partners dit verder opgezet. Internationaal wordt ModderDag jaarlijks behalve
in Nederland ook in Nepal, Australië, Schotland, Engeland, Tanzania, Bangladesh, Mexico,
Vlaanderen en de Verenigde Staten gevierd. En het aantal deelnemers aan ModderDag groeit
ieder jaar.

IVN volgt de datum van International Mud Day die elk jaar op 29 juni valt, behalve als deze
in het weekend valt. Dit jaar valt ModderDag in Nederland op vrijdag 29 juni 2018.

Iedereen is welkom bij pannenkoekhuis jagersrust
Straelseweg 35, 5941 NJ in Velden
Ps. Neem schone - reserve kleding mee !
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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 Juni
Broedvogel inventarisatie
Vanaf Hanikerwerg 52-54 in Lomm

-

Zondag 3 juni vanaf 06.30 uur
Zaterdag 16 juni vanaf 20.oo uur
Zondag 17 juni vanaf 06.30 uur

Aanmelden bij Theo Lommen.

Vlinder inventarisatie
Vanaf de parkeerplaats van st.
Limburgs Landschap aan de Voort in
Lomm.
Inventarisaties van de ijsvogel en
phegea vlinder – bij goed weer.

Aanmelden bij Jan Heuvelmans

Jeugd activiteit
Zondag 3 juni om 10.oo uur
‘Volg de das’.
de Bong 18 in Velden
Zondag 24 juni om 10.oo uur
‘Smokkelen’
Straelseweg 35 in Velden
Aanmelden bij Jose Wennekers
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Excursie Bargerveen
Zaterdag 12 mei stond de excursie naar het Bargerveen in Drenthe gepland.
Dus stonden we die ochtend om zes uur met vijf man van de vogelwerkgroep (Henny, Martijn, Ron,
Leugène en Ruud) klaar voor vertrek.

Na een rit van twee en een half uur grotendeels door Duitsland, kwamen we aan op de plaats
van bestemming.

Bargerveen is een afgegraven hoogveengebied (vergelijkbaar met de Peel), alleen in de kern
bevindt zich een stukje onvergraven hoogveen wat uniek is in Nederland. Met dammen wordt
het water vastgehouden.
Hoogveen bestaat vooral uit veenmos maar ook het veenpluis en wollegras vielen op.
Maar wij kwamen dus voor de vogels. Meteen bij aankomst hoorden en zagen we
verschillende soorten zangers. Waaronder spotvogel, braamsluiper en grasmus. Ook
rietzangers zoals kleine karekiet waren aanwezig. Deze vogels zijn moeilijk uit elkaar te
houden maar vallen op door hun zang. Daarom worden ze bij de groep zangers ingedeeld.
Blauwborst, rietgors en zelfs een bruine kiekendief, allemaal vogels van het moerasland.
Na een tijdje gewandeld te hebben zagen we de in Nederland zeldzaam geworden tapuiten.

tapuit

roodborsttapuit
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Roodborsttapuiten ook, maar ook het paapje die daar veel op lijkt waren eveneens op de
heide te zien.

paapje (vrouw)

paapje (man)

Wielewaal en koekoek riepen vanuit de berkenbomen.
Door het afgraven van turf zijn er grote plassen water ontstaan waar veel watervogels op
afkomen. Verschillende soorten eenden maar ook visdieven en zwarte sterns die een beetje als
een zwaluw vliegen.

Visdief
De mooiste verrassing waren wel de kraanvogels die over kwamen vliegen.
Mogelijk weer broedvogels in dit gebied.

kraanvogels
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Ook zagen we nog een paartje ooievaars en in de verte wespendieven, zwevend op de
thermiek. Want we hadden wel geluk met het weer. Een dag later viel de regen in Drenthe met
bakken uit de lucht.

gele kwikstaart

booompieper

Helaas geen grauwe klauwieren gezien waar het gebied om bekend staat, maar voor alle
andere soorten zie de soortenlijst.

Tekst: Ruud Coenders
Foto's: Henny Martens
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Zeldzame patrijzen beschermingsplannen
Een groot percentage van de patrijzen is
verdwenen in Nederland, maar ook in de rest
van Europa. Europese landen hebben nu de
handen ineen geslagen en voorbeeld
gebieden aangewezen om de bedreigde
patrijs te beschermen. Jaarlijks wordt er in
deze gebieden het aantal mannetjespatrijzen
geteld door vrijwilligers.

Bedreigde akkervogel
In Nederland is 95% van de patrijzen verdwenen als gevolg van schaalvergroting en
intensivering van de landbouw. Van de ooit meer dan een miljoen patrijzen zijn er in ons land
nog maar zo’n 10.000 broedparen over. Ook in de omringende landen is de patrijs sterk in
aantal afgenomen. Patrijzen leven graag in open en halfopen landbouwgebieden, met een
voorkeur voor akkers. Een gevarieerd landbouwgebied met een verscheidenheid aan
gewassen, afgewisseld met grasachtige en kruidenrijke randen en bermen, houtwallen en
hagen zijn belangrijk voor beschutting voor deze schuchtere vogel.
In 2013 is er een groot beschermingsproject
in het leven geroepen om de ernstig
bedreigde patrijs te redden.
Europese landen hebben de handen ineen
geslagen om de patrijs, maar ook andere
akkervogels, te beschermen in het
PARTRIDGE project.
Binnen de deelnemende organisaties en
landen wordt samenwerking gezocht met
boeren en kennis uitgewisseld over te nemen
maatregelen, als patrijshagen en andere
geschikte begroeïngsvormen. Zo wordt het
ideale landschap voor de patrijs gecreëerd.
IVN Maasduinen heeft ook een plan opgevat om de nodige hectares in het gebied Schandelo
voor patrijzen in te richten maar door beslissingen van de Provincie is dit op de lange baan
geschoven en daarom wordt de komende tijd een flinke lap grond in de buurt van
pannenkoekhuis Jagersrust patrijsvriendelijk ingezaaid om alvast iets te kunnen doen aan het
patrijzen bestand.

Tekst: Jeu Smeets. Info: Diverse organisaties. Foto’s: Vrij Internet

9

NIEUWE GASTEN IN DE REGIO
Aanleiding voor dit artikel is het stuk in de nieuwsbrief van mei 2018 over de mogelijke
aanwezigheid van een lynx in de Maasduinen.
Naar aanleiding van een geluidsopname van een van onze leden zijn we inderdaad op
onderzoek gegaan naar de herkomst. Het blaffende geluid wat reeën vaak maken werd al
direct door iedereen uitgesloten. Dit is een geluid wat bij ons goed bekend is en wat duidelijk
anders was dan de opname van nu.
Het eerste gelijkende geluid wat opdook was inderdaad dat van een lynx. Echter dit zou bijna
te mooi voor woorden zijn. De behoefte naar verder onderzoek was duidelijk.
Wat navraag bij enkele jagers gaf plots een andere wending aan het verhaal. Deze wezen
meteen in een veel waarschijnlijker kandidaat, en wel de vos. Nagaan van geluiden
bevestigden dat dit inderdaad nog meer voor de hand zou liggen als de lynx. Enkele
volhardende leden zijn nog steeds niet overtuigd en hebben daarom nog bij Duitse experts
navraag gedaan, hier komt in sommige regionen de lynx met zekerheid voor. Antwoord moet
nog komen en wellicht zullen we het nooit 100% zeker weten……….
https://www.bing.com/videos/search?q=you+tube+geluid+red+fox&&view=detail&mid=09E6CA6413B6FFFF
D8CC09E6CA6413B6FFFFD8CC&&FORM=VRDGAR

Nu het onderwerp nieuwe soorten toch is aangesneden volgen hier kort beschreven enkele
soorten, naast de lynx, die we mogelijk ook binnenkort tegen het lijf gaan lopen.

Wolf
Daar er eind dit jaar een presentatie is bij
IVN, er al genoeg wolven in het nieuws
zijn, beperk ik dit stukje tot de route die
een gezenderde wolf begin dit jaar af heeft
gelegd en tijdens haar tocht ook de
Maasduinen bezocht heeft.
Naast deze wolf is er ook recent een
ongezenderde wolf op bezoek geweest aan
voor ons de overkant van de Maas, bij
Lottum en Venlo.

Route Naya (bron vroege vogels)
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Wilde Kat

wilde kat vs huiskat

De wilde kat is al een wat vastere gast in ZuidOost Nederland. Op dit moment is bekend dat
hiervan enkele exemplaren vaste bewoners zijn
van de bossen bij Epen en Vijlen.
Deze soort is oprukkend van uit de Duitse Eifel en
de Belgische Ardennen.
Waarnemen van deze soort overdag blijft echter
een unicum. De meeste waarnemingen hebben
plaats gevonden door middel van wildcamera’s.
Geregeld worden wilde katten echter verward met
(verwilderde) huiskatten.
Kenmerken welke het eerst opvallen zijn de
geringde dikke staart, echter komt deze ook bij
huiskatten vaak voor. De overige kenmerken zijn
al wat moeilijker te zien, zeker van verre afstand
of in de schemering.

Goudjakhals
Terwijl de wolf hier in Nederland gedurende de middeleeuwen van nature zijn leefgebied had,
is voor de goudjakhals Nederland een compleet nieuw gebied. Deze soort had van oorsprong
zijn habitat van de Balkan en het Midden-Oosten helemaal tot in Bangladesh. Sinds de jaren
‘80 is de jakhals zich, vanuit de Balkan, op natuurlijke wijze gaan verspreiden. Waarom dit
precies toen is gebeurd is niet duidelijk, maar er wordt aangenomen dat wettelijke
bescherming, veranderingen van landgebruik en klimaatverandering hier een rol in spelen.
De verspreiding van de goudjakhals gaat erg snel. Inmiddels zijn er populaties in Tsjechië,
Kroatië en Slovenië.. Sinds 2000 komt de goudjakhals ook voor in Duitsland en Italië. De
populaties daar doen het goed. De eerste goudjakhals in Nederland werd per toeval gezien op
de Veluwe in 2016, opgenomen met een fotoval. (of dit een escape is geweest blijft een
vraagteken, nergens is er een als vermist opgegeven)
De manier van leven van de goudjakhals lijkt erg op die van de wolf. Goudjakhalzen leven
ook in roedels waarbij de jongen van vorige jaren hun ouders helpen met het grootbrengen
van de nieuwe generatie. Als de jongen ongeveer twee jaar oud zijn, gaan ze op zoek naar
nieuwe territoria. De goudjakhals is wel veel meer een alleseter dan een pure vleeseter, zoals
de wolf. Ook zijn de prooidieren die een goudjakhals kan bejagen veel kleiner dan bij een
wolf. Het is de verwachting dat Nederland geschikt leefgebied heeft voor de goudjakhals,
maar waar dit precies ligt is nog onduidelijk. (bron : zoogdiervereniging)
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Jakhals(foto R.Keijers)

Euraziatische Lynx
Ook deze soort is in de vorige editie van de nieuwsbrief al aan de orde gekomen, met daarbij
de mooie waarneming van Jeu.
Toch nog even een kort stukje over het huidige leefgebied.
Ook met de Europese populatie van de lynx gaat het stilaan beter. ‘Maar dat is een verhaal
van ups en downs. Er is een herintroductieproject geweest voor de lynx in het Eifelgebied,
maar dat is op een sisser afgelopen door stroperij.
Uit diverse artikelen op internet is echter op te maken dat exemplaren met zekerheid zijn
waargenomen in Teuteburger wald, Arnsberger wald en Mariënmunster. Allemaal in het
midden van Duitsland, niet zo ver hier vandaan. Ook vanuit de Belgische Ardennen en Duitse
Eifel komen bevestigde meldingen. Ook de lynx is dus aan een opmars bezig.
Edelhert
Deze grote grazer heeft in Nederland momenteel 4 leefgebieden, de Veluwe, Weerterbos,
Oostvaardersplassen en het Groene woud. Van deze gebieden leven in de laatst 3 genoemden
de herten in een volledig omheind gebied. Alleen op de Veluwe kunnen de dieren zich vrij
bewegen, ook buiten de omheining van het Nationaal Park, waarbij de verspreiding vooral
plaatsvindt richting het oosten.
Wild zwijn
Deze soort is al langer in Nederland en heeft officieel 2 gebieden, de Meinweg en de Veluwe,
waar deze ongestoord zijn gang kan gaan. Ze zijn namelijk nogal berucht om de schades die
ze aan kunnen richten aan landbouwgrond.
Echter is deze soort heel hard aan een opmars bezig. Vanuit het zuiden zijn ze inmiddels
opgerukt tot aan de A74. In de noordelijke Maasduinen worden er al sporadisch
waargenomen. Incidenteel wordt er een in onze regionen waargenomen. Deze soort zou dus
het minst vreemd zijn om tegen het lijf te lopen.
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Overige soorten
Naast bovengenoemde hebben we nog een hele reeks ontsnapte soorten die zich in het wild
aan het vermeerderen zijn, waaronder wasberen en muntjak.

Ik hoop met dit stuk enige duidelijkheid verschaft te hebben met de status van diverse soorten
in onze regio. Zeker voor de genoemde roofdieren geld dat de kans momenteel zeer klein is
deze tegen te komen in de Maasduinen. Mochten ze er al zijn, wat al een unicum zou
betekenen, zijn ze meestal ’s nachts actief. Mocht je er toch een tegenkomen, zorg dat je een
fotocamera bij de hand hebt om een paar mooie plaatjes te schieten, want niemand gaat je
geloven.

Ron Keijers
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2018 kan wel eens een heel mooi boomkikker jaar worden.
Het voorjaar 2018 was voor de boomkikkers ideaal.
Begin april een warme periode waar de eerste boomkikkers meteen van profiteerden door tot
ei afzetting over te gaan. Na enkele weken volgde een tweede warme periode.
Ideaal voor de boomkikker.
De meeste voortplantingspoelen in het Vreewater, de Meerkoelen en omgeving Zwarte water
liggen er prima bij. Er stond dit jaar voldoende water in de poelen.
Op drietal plaatsen is bij controle door Annet en Ton, Wiel, Hay, Jos en Gerard afzetting van
eieren waargenomen.
Het aantal poelen waar roepende boomkikkers worden gehoord stijgt.
Heel mooi dat de migratie (spreidingsgebied) van de boomkikkers steeds meer vormen
aanneemt. Waar we nu overal roepers horen komt in de volgende nieuwsbrief.
Op moment dat ik dit schrijf is het medio mei. De eerste weken van mei waren warm.
Eigenlijk jammer, want het water in sommige poelen zakt hierdoor behoorlijk.
Het gevaar dat de boomkikkerlarven op een droog vallende deel zitten neemt hierdoor toe.
Het wordt dus spannend of de poelen niet al droog vallen voordat de boomkikkers uit het
water zijn. Zie actiefoto onder van vorig jaar toen de poelen veel te vroeg droog vielen.
Verwacht wordt dat begin juli de eerste jonge boomkikkers op de bramen zijn waar te nemen.
Ton Wetjens
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Rupsje op straat

Tekst en foto: Jeu Smeets

In de middag van 14 mei waren wij aan het fietsen en reed ik bijna over deze rups midden op
straat en kon ze nog net ontwijken. Ik heb deze voorheen nog nooit gezien en omdat ik altijd
een kleine kamera bij me heb kon ik dit beestje tot fotomodel maken en de schoonheid
vastleggen. De rups was 9 á 10 cm. Lang met een gitzwarte kop, zie de inzet.
Graag zou ik willen weten welke reuzenvlinder hieruit tevoorschijn moet komen, want na de
fotosessie heb ik het beestje toch maar gered van de straat en in een groene omgeving
geplaatst.
Dit stukje gestuurd naar Henny Martens (IVN Specialist) en hij gaf mij ongeveer per
omgaande de oplossing. Het is de Wilgenhoutrups, een zeer schadelijk beestje die als rups
wel drie jaren oud kan worden en in alle bomen, ook fruitbomen, gaten vreet waar ze
helemaal in kunnen en overwinteren en tenslotte verpoppen tot er korte tijd later de
motvlinder met wel 8 cm. spanwijdte, de wilgenhoutvlinder ( zie foto) uit tevoorschijn komt.
De ingevreten gaten in het bomenhout zijn zeer gevoelig voor infectieziektes, die de boom in
gevaar kunnen brengen en zelfs een dode boom teweeg kunnen brengen.

Zoiets heb ik dan van een gewisse straatdood
gered en teruggeplaatst in het groen om
daarna weer voor nageslacht te kunnen
zorgen !!!!!!!

Vlinderfoto: Wikipedia
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Natuur in de stad
Wijkoverleg
IVN maasduinen
Gemeente Venlo
Hart van de Wijk

Venlo Binnenstad
Staddeel Management
De Windmeule

Na een oproep in een eerdere nieuwsbrief zijn er twee groepsbesprekingen
geweest over een duurzaam plan van aanpak van ‘Natuur in de Stad’.
Door samenwerking te zoeken van diverse partijen die hierin een belang
hebben; vergunningverleners, natuur kenners, wetenschappers, liefhebbers en
bewoners willen we SAMEN passende maatregelen nemen om Venlo e.o.
natuurrijker te maken.
De basis is een inventarisatie door twee groepen. Met hulp van IVN werkboek
‘Natuur talenten’, stafkaarten van de Gemeente Venlo, ervaring van IVN-leden
en Ogen van de wijk wordt van de binnenstad Venlo een overzicht gemaakt van
de pareltjes in de stad.
Hierbij moet men denken aan stukjes natuur,
braakgronden en tuinen.
Maar ook waterplassen, beekjes en
tuinvijvers.
Diverse soorten vliegende, kruipende en
lopende dieren.
Diverse soorten bomen, struiken en planten
die als voedselbron dienen.
En tenslotte de gelegenheden om te nestelen in, aan en om het huis.

Mocht u interesse hebben in dit project, een mooi leuk idee hebben of
willen helpen? Neem dan contact op via ivn.maasduinen@live.nl of
Venlobinnenstad@gmail.com zie ook
https://omroepvenlo.nl/video/114178785/werkgroep-pleit-voor-meer-groen-in-de-stad
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'Met de huidige insectensterfte is er over één generatie alleen nog dode natuur'

Gepubliceerd: 18 mei 2018 15:45

Het aantal insecten is de laatste decennia flink afgenomen. En dat is bijzonder slecht
nieuws voor de natuur en dus voor de mens. Experts luiden de noodklok, omdat de
gevolgen rampzalig kunnen zijn.

Wellicht was het je al opgevallen. Minder dode vliegen op je auto. Nog zelden muggen die je
mond in vliegen tijdens een avondje fietsen. Dat klinkt misschien prettig, maar is allesbehalve
goed nieuws.
"Het is twee voor twaalf", zegt Marcel Dicke, hoogleraar entomologie aan de Wageningen
Universiteit. Hij spreekt van een alarmerende situatie die niet morgen maar vandaag opgelost
moet worden. "We hebben geen tijd meer om eerst een onderzoek van dertig jaar te houden.
We moeten er heel snel mee aan de slag."
In het kort
 Aantal loopkevers afgelopen twee decennia in Drenthe en Noord-Brabant met
72 procent afgenomen
 Aantal nachtvlinders nam af met 54 procent
 Insectengroepen nachtvlinders en loopkevers bevatten ongeveer 6 procent van
alle in Nederland voorkomende insectensoorten
 Resultaten in lijn met het Duitse onderzoek (2017) waaruit bleek dat 76 procent
van insecten de afgelopen 27 jaar is verdwenen
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Dicke krijgt bijval van Natuurmonumenten. "The time is now. We moeten echt iets doen",
zegt woordvoerder Björn van den Boom. "Als insectenpopulaties uiteindelijk echt instorten,
gaat dat ook gevolgen hebben voor de rest van de natuur. Insecten vormen de onderste laag
van de voedselpiramide. Als je die wegneemt, dan stort de piramide in. Dat betekent niet
alleen dat vogels sterven doordat ze te weinig voedsel hebben, maar ook grotere zoogdieren.
Als dit zo doorgaat, hebben we over één generatie nog wel natuur, maar die zal dan niet meer
dan dood groen zijn."
Wat moet er gebeuren?
Uit metingen die Natuurmonumenten in verschillende natuurgebieden heeft gedaan, blijkt dat
er hogere concentraties stikstof, fosfaat en pesticiden zijn. "De schaalvergroting van de
landbouw en de manier waarop we ons landschap hebben ingedeeld, helpen niet mee", stelt
Dicke.
"De akkers zijn nu ontzettend groot en er staat maar één gewas. Voor veel insecten is er niks
meer te beleven, tenzij dat gewas hun lievelingskostje is. Aan de randen van de akkers zijn
nog wel nuttige insecten te zien, zoals bestuivers of vijanden van plaaginsecten, maar in het
midden van de akker niet meer."
En dus moet er wat veranderen en volgens Dicke moet die verandering "radicaal" zijn. "We
moeten op een heel andere manier voedsel produceren. Daarbij is het belangrijk dat we een
omslag maken naar echt duurzame landbouw. Die aanpassing moet niet op de schouders van
boeren rusten, maar op de maatschappij als geheel. De boeren doen niks fout, ze doen alleen
wat van hen wordt verlangd."
Van den Boom is boeren dankbaar, "omdat ze zorgen voor ons voedsel". "Ik neem de boeren
ook niks kwalijk. Ze proberen hun bedrijf gezond te houden, zodat ze het eventueel kunnen
overdragen aan hun kinderen. Dat is natuurlijk volkomen legitiem. Maar de landbouw zit nu
op een spoor waar onze leefomgeving een te hoge prijs voor moet betalen."
Het is overigens niet zo dat er nu nog niks positiefs gaande is. Om de leefomstandigheden
voor insecten te verbeteren, is vorig jaar het Deltaplan Biodiversiteit gestart. Daarbij is een
breed scala aan partijen betrokken.
De eerste aanbevelingen worden aan het einde van de zomer overhandigd aan Carola
Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. "We moeten als samenleving
de indeling van ons landschap drastisch herzien", aldus Dicke. "Dan gaat het onder meer over
hoe bermen door de provincie worden beheerd, maar ook over natuurgebieden, randen van
akkers, tuinen en parken."
Niet te laat
Voor insecten is het nog niet te laat. Veel populaties zijn in staat om zich te herstellen. "Maar
de situatie is wel echt alarmerend. Insecten zijn belangrijk voor de bestuiving van planten. Het
gaat dan niet alleen om landbouwgewassen, maar ook om de natuur", aldus Dicke.
"Zo'n 75 procent van de planten is voor de voortplanting afhankelijk van insecten. Daarnaast
ruimen ze organisch afval op. Het wordt een saaie, vieze bende zonder insecten."
Uit: NU.nl
Foto: Henny Martens
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Goed nieuws voor alle bijen

EU verbiedt veelgebruikte bestrijdingsmiddelen die giftig zijn voor bijen

Drie veelgebruikte bestrijdingsmiddelen in de landbouw die schadelijk zijn voor
hommels, wilde bijen en honingbijen worden verboden in de EU. Daarover zijn de 28
lidstaten het in Brussel eens geworden. Nederland stemde voor het verbod op deze
zogeheten neonicotinoïden.
Het gaat om de middelen imidacloprid, clothianidin en thiamethoxam, waarvoor sinds 2013 al
beperkingen gelden. Gebruik in kassen blijft toegestaan, zoals Nederland graag wilde. Het
buitenverbod treedt aan het eind van het jaar in.
Bijen zijn onmisbaar bij de bestuiving van gewassen en deze middelen vormen daarmee een
gevaar voor de biodiversiteit, zo lichtte landbouwminister Carola Schouten eerder in de
Tweede Kamer haar positie toe.
Greenpeace maande de lidstaten eerder al over te gaan tot een verbod om een ''rampzalige
daling van de bijenpopulatie te voorkomen". Grote landen als Duitsland, Frankrijk en
Engeland spraken zich al eerder uit voor een verbod.
Eerder luidden onderzoekers van onder meer natuurhistorisch museum in Naturalis al de
noodklok. Van de meer dan 350 soorten wilde bijen in Nederland, neemt de helft in aantal af,
blijkt uit onderzoek.

Publicatie: Nu.nl 29 april
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Boom op smokkelpad getroffen door blikseminslag.
In 2017 werd een grote eik op het Duitse deel van het smokkelpad door de bliksem getroffen.
In de nacht van maandag 21 mei op dinsdag 22 mei 2018 werd deze boom langs het
smokkelpad op het zandpad aan de Nederlandse zijde door de bliksem getroffen.
Dit geeft eens te meer aan voor onze kinderen dat schuilen onder bomen tijdens onweer zeer
gevaarlijk is.
We zullen hier ook extra aandacht aan schenken op het smokkelpad; het gevaar van
blikseminslag als je schuilt onder bomen. Een prachtig voorbeeld van dit natuur verschijnsel.

Ton Wetjens
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