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Zomer periode

https://winkel.ivn.nl/outdoor.html
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Werkgroepen
IVN Bestuur Maasduinen
Voorzitter

Ton Wetjens

Tel: 077 – 472.2870

Secretaresse

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 Jeugd & basisschool: Jose Wennekers

ivn-maasduinen-jeugd@live.nl

Werkgroep Natuur Beheer: Henk Wennekers

Tel: 077 - 472.1813

Werkgroep Natuurpad ‘Volg de Das’: Sraar Geelen

Tel: 077 - 472.9288

Werkgroep Natuur in de stad ‘Venlo’: Sjeng Vissers
Werkgroep Natuur en gezondheid: Annet Weijkamp
Werkgroep Scharrelkids ‘Smokkelpad’: Ton Wetjens

sjma@home.nl
annet.weykamp@telfort.nl
awett@hetnet.nl

Werkgroep Amfibieën & reptielen: Ton Wetjens

Tel: 077 - 472.2870

Werkgroep Vlinders: Jan Heuvelmans

Tel: 077 - 472.0040

Werkgroep Vleermuizen: Albert Raaijmakers

Tel: 06 – 3748.9718

Vogel werkgroep: Theo Lommen

Tel: 06 – 5178.6669

In Veilige Handen: Jose Wennekers en Peer Maas
Redactie: Annet Weijkamp en Jeu Smeets

Tel: 077 – 352.0206

Website Wiel Jacobs en Henny Martens

Contact: ivn.maasduinen@live.nl
https://www.facebook.com/Maasduinen2017/
http://smokkelpad.nl/
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Programma Juli
Vlinder inventarisatie
Bij geschikt weer
Phegea vlinder
Kleine ijsvogelvlinder
Aanmelden bij Jan Heuvelmans
=========================================================

Broedvogel inventarisatie
Zondag 1 juli
Ravenvennen
Aanmelden bij Theo Lommen

Excursie Bijeneter
In het weekend
https://www.youtube.com/watch?v=2pTtJoRxSjs

Aanmelden bij Theo Lommen

==================================================
Boomkikker inventarisatie
Bij geschikt weer

Aanmelden bij Ton Wetjens

=================================================
Stadsnatuur inventarisatie
Bij geschikt weer
Venlo Binnenstad

Aanmelden bij Sjeng Vissers
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Natuurpad ‘Volg de Das’
Na een jaar van rustig doorwerken is het ‘coniferen’ pad klaar.
Met steun van het Oranje fonds zijn afgelopen maart vele soorten aangeschaft en
aangeplant. Ze zijn keurig opgesteld en gedocumenteerd ter lering en vermaak.
(foto’s: Sraar Geelen)
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Het natuurpad is het hele jaar vrij toegankelijk voor wandelaars.
Voor de (zeer) jonge mensen onder ons is er een verrassend kabouterpad
aangelegd. Voor meer informatie kun je terecht bij Sraar Geelen.
https://www.ivn.nl/afdeling/maasduinen/natuurpaden

Raad eens hoe ik heet ?
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Hallo allemaal,
Zoals jullie misschien weten is 2018 het jaar van de Huiszwaluw.
De Vogelwerkgroep heeft daarom besloten om dit jaar te beginnen met het inventariseren
van de Huiszwaluw in het kader van het project Kolonievogels van Sovon.
Dit is een relatief makkelijke inventarisatiemethode, want er wordt simpelweg het aantal
bewoonde nesten geteld. Iedereen kan dus meedoen aan deze telling, veel ervaring heb je
er dus niet voor nodig
We hebben het werkgebied van IVN Maasduinen opgedeeld in zes telgebieden. Zie het
bijgevoegde kaartje.
Geef je dus ff bij mij op welk gebied je eventueel zou willen tellen; theo.lommen@hetnet.nl
https://www.ivn.nl/afdeling/maasduinen/vogels
Mocht er voor een gebied door meer
mensen belangstelling zijn, dan zouden die
dat nog in groepsverband kunnen doen.
Bijgevoegd de telrichtlijnen.
TELRICHTLIJNEN HUISZWALUW.
Het werkgebied van IVN Maasduinen:
Ten noorden door het Geldersch
Nierskanaal, ten oosten door de grens met
Duitsland, ten Westen door de rivier de
Maas en ten zuiden door de spoorlijn
Eindhoven-Duitsland. Dit opgedeeld in
Gebied 1 Arcen: Geldersch-Nierskanaal;
Duitse grens; Veerweg veerpont Lottum,
Rijksweg , Lingsforterweg; Maas.
Gebied 2 Lomm: Veerweg veerpont Lottum,
Rijksweg, Lingsforterweg; Duitse Grens;
imaginaire lijn Voort-Jagersrust.
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Gebied 3 Velden 1: Voort; Links van de Rijksweg; A67; Maas
Gebied 4 Velden 2: imaginaire lijn Voort- Jagersrust; Duitse Grens; A67; Rechts van de
Rijksweg.
Gebied 5 Venlo 1: A67; Krefeldseweg,; spoorlijn Eindhoven- Duitsland; Maas
Gebied 6 Venlo 2: A67; grens Duitsland; spoorlijn Eindhoven-Duitsland; Krefeldseweg.
Huiszwaluw
Delichon urbicum

https://www.youtube.com/watch?v=nozuupIhA-o

Methode
Nesten tellen
Tijd van het jaar
Begin mei t/m eind augustus
Datumgrenzen
15 juni t/m 15 augustus
Tijd van de dag
Gehele dag.
Aanwijzingen
Minimaal eenmaal nesten in aanbouw en bewoonde nesten tellen tussen 15 juni-15 augustus.
Bewoonde nesten herkenbaar aan goede conditie, in- en uitvliegende oude vogels of al dan
niet uit de nestopening kijkende jongen (uitwerpselen onder de nesten). Soms ook in
kunstnesten broedend. Zeer uitgezakte of verbrokkelde nesten niet meetellen (zijn oud; pas
echter op in droogteperiodes wanneer niet altijd voldoende vochtige klei kan worden
aangebracht), net zo min als nesten met strootjes of veren uit nestopening (bewoond door
mussen). Tellingen voor juli doorgaans onvolledig i.v.m. vestigingen tot in juli. Let ook op
achterkant van gebouwen!
Interpretatie
Hoogste aantal gelijktijdig bezette nesten in periode 15 juni-15 augustus aanhouden.
Fusieafstand
300 m (alles binnen 300m is zelfde kolonie)
Bijzonderheden
Nestbouw kan in droge periode opmerkelijk lang duren (tot 18 dagen). Door verstoring
kunnen verplaatsingen optreden. Nieuwe broedsels vinden plaats op een andere plek of in een
reeds bestaand nest.
Broedbiologie
Nestelt tegenwoordig vrijwel uitsluitend op platteland, zowel in dorpen, gehuchten als
vrijstaande huizen, boerderijen en bouwwerken (inclusief sluizen, gemalen, bruggen); steden
worden amper meer bewoond, met uitzondering van randen.
Een tot twee broedsels per jaar. Meestal 4-5 eieren, broedduur 13-16 dagen,
nestjongenperiode 23-30 dagen, onder uitzonderlijke omstandigheden (slecht weer, groot
broedsel) nog langer. Eileg van half mei tot begin augustus.
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Eikenprocessierups
https://www.rivm.nl/

De eikenprocessierups (Thaumethopea processionea) is de rups van een nachtvlinder.
Op een groot aantal eikenbomen in vrijwel geheel Nederland kan men in de maanden
mei, juni en juli behaarde rupsen aantreffen.
Deze rupsen gaan ‘s nachts groepsgewijs - in
processie - op zoek naar voedsel
(eikenbladeren); vandaar de naam
eikenprocessierups. Na contact met de
microscopisch kleine, pijlvormige
brandharen van deze rups kunnen klachten
ontstaan zoals jeuk, huiduitslag, irritatie aan
de ogen of aan de luchtwegen.

Hoe voorkomt u ongemak?
Vermijd elk contact met de rupsen en resten ervan, zoals met vrijgekomen brandharen en lege
nesten. Zorg bij een bezoek aan een (natuur-)gebied met eikenprocessierupsen voor goede
bedekking van de hals, armen en benen en ga niet op de grond zitten. Waarschuw kinderen
voor het gevaar van de rups. Kies wanneer het mogelijk is voor een andere route waar geen
besmette bomen staan. Ga na aanraking van de rupsen of haren niet krabben of wrijven, maar
was of spoel de huid of ogen goed met water. Was zonodig ook kleren (liefst op 60 °C).
Klachten verdwijnen in het algemeen binnen twee weken. Een zachte crème met bijvoorbeeld
menthol of een gel van Aloe Vera kan verlichting geven. Neem bij ernstige klachten contact
op met uw huisarts. Als de eikenprocessierups in uw woonomgeving voorkomt probeer te
voorkomen dat brandharen of nesten de woning binnenwaaien. Houd zandbakken zoveel
mogelijk gesloten en laat geen speelgoed buiten liggen. Houd er rekening mee dat op plaatsen
waar eikenprocessierupsen aanwezig waren de brandharen nog geruime tijd (6-8 jaar) voor
ongemak kunnen zorgen.
Vragen over de eikenprocessierups? Neem contact op met de GGD in uw regio.
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De buxusmot

vraatexplosie aan de buxus in ons land
Buxushagen en bollen, waar staan ze niet?
Maar sinds een jaar of tien hebben wij hier
de buxusmotten (Cydalima perspectalis), een
Aziatische exoot die zich ook in ons klimaat
goed op zijn gemak schijnt te voelen en zich
ook nog een spectaculair vermeerderd heeft.
Het gevolg hiervan is veel afgevreten en
afgestorven buxushaagjes en solitaire
planten.

Nieuwe vlindersoort:
Sinds wij een tiental jaren geleden de
buxusmot in ons land geïmporteerd hebben
als verstekeling op ingevoerde planten
hebben wij er per saldo een mooie vlinder
bij gekregen. Het beestje is zilverwit met
een donkere rand rondom en ± 4 cm. groot.
Er komen echter ook donkerdere
exemplaren voor die minder opvallend zijn.
Het vervelende is echter dat ze erg van buxus houden, niet zo als wij mensen, maar wel om de
eitjes op af te zetten en zodra de jonge rupsjes verschijnen beginnen ze zich tegoed te doen
aan de malse buxus-scheuten om hun honger te stillen en snel te groeien. Andere groene
planten lusten ze niet en eten uitsluitend buxus.
Familie grasmotten:
De grasmotten zijn microvlinders en toch is het familie
van de buxusmot al zou je dat door zijn grootte van 4
cm. natuurlijk niet zeggen.
De buxusmot is in 2007 voor het eerst waargenomen in
het westelijk rivierengebied en daarna hebben ze een
stevige uitbreiding gekend en momenteel kennen NoordBrabant en Limburg een echte mottenplaag en zijn al
veel buxus heggetjes - en sierbollen gesloopt door de
tuineigenaren.
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Eitjesafzetting en voeding:
De buxusmot zet de eitjes al vroeg in het voorjaar af op de onderkant van jonge buxusblaadjes
en als de jonge rupsjes uitkomen bewerken ze eerst de onderkant van de blaadjes tot ook de
rest verteerbaar wordt en de hele blaadjes opgegeten.
Ze groeien vrij snel en volwassen verpoppen ze zich in een eigen spinsel en na twee weken
komt de vlinder al tevoorschijn om aan de tweede generatie in dat jaar te beginnen. De rupsen
die dan verschijnen overleven in eigen spinsel de winter in het midden van de buxusstruik en
gaat het volgende voorjaar gewoon verder met buxusvreten.
Bestrijding:
Zoeken in de buxus naar eitjes en
rupsjes om te verwijderen is natuurlijk
een onbegonnen iets.
Alle goed
georiënteerde tuincentra, maar ook de
Boerenbondwinkels hebben inmiddels
diverse middelen voor de korte
termijn maar ook voor langere tijd
werkende oplossingen. De meeste
middelen werken verschillend en laat
u dus goed voorlichten. Begin echter
vroeg in het voorjaar hiermee voor
een goed resultaat want een eenmaal
kaalgevreten buxusheg of struik is niet
meer te redden.
Voor de prijs hoeft u het niet te laten want met een product tussen de 10 en 20 Euro kunt u de
hele tuin redden.

Tekst en foto’s: Jeu Smeets
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TuinVlinderTel Tiendaagse
Hoe werkt het?
Ook meedoen met de tuinvlindertelling op 27 juli t/m 5 augustus 2018?
Dat is heel makkelijk. Lees hier hoe je vlinders kunt herkennen, tellen en doorgeven.
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Regio Maasdal
Cursus Landschapsgids Maasdal 2018-2019
De afdelingen IVN De Maasdorpen en Geijsteren-Venray organiseren voor IVN Regio
Maasdal in 2018-2019 opnieuw de cursus Landschapsgids Maasdal voor IVN’ers en nietIVN’ers met interesse voor het landschap (natuur en cultuur).
Het doel van de cursus is mensen op te leiden tot landschapsgidsen die zelfstandig een
landschapsexcursie kunnen ontwerpen, uitzetten en begeleiden. De cursus is specifiek gericht
op het gebied in het Maasdal tussen Venlo-Nijmegen en Peel-Duitse grens.
Aan bod komen de processen die het landschap vormden en nog steeds vormen. De cursus
gaat niet specifiek in op een bepaald onderwerp maar biedt een brede basiskennis op het
gebied van onder andere geologie, vegetaties, cultuurhistorie en landschapsinrichting.
Gedurende de cursus schenken de docenten tevens uitgebreid aandacht aan technieken om een
groep door een landschap te gidsen en om kennis en inzicht over te dragen (het feitelijke
gidsen).
De cursus omvat 8 lesdagen (zaterdagen), 4 lesavonden (donderdagen) en 1 zaterdagochtend.
In de lessen komt de theorie aan bod, gegeven door ervaren docenten. Verder gaan de
cursisten regelmatig naar buiten waar het geleerde in praktijk wordt gebracht. De cursist
ontwerpt in de loop van de cursus een landschapswandeling (ommetje) dat als
afstudeerwerkstuk dient.
De lessen zijn gepland op de volgende zaterdagen: 13 oktober, 27 oktober, 10 november, 2
maart (ochtend), 16 maart, 6 april, 27 april, 11 mei en 7 juni en de volgende
donderdagavonden 29 november, 17 januari, 7 februari en 21 februari. De cursus sluit op de
laatste dag af met een presentatie van de ommetjes en de uitreiking van het cursuscertificaat.
De cursusprijs bedraagt € 160,-. Hiervoor ontvangt de cursist naast lessen ook koffie/thee, een
cursusmap en het speciaal voor deze cursus geschreven boek Landschappen in het Maasdal
(ISBN/EAN 9789461086235).
Meer informatie over de inhoud van de cursus en de invulling van de cursusdagen staat op de
website www.landschapsgidsenmaasdal.nl of kan men verkrijgen bij Cora Oostendorp.
Aanmelden vóór 1 september 2018 bij Cora Oostendorp, coraoostendorp@gmail.com.
Het maximum aantal deelnemers is 24 (4 per afdelingsgebied).
Kennnismakingsavond op donderdag 27 september in ’t Zoemhukske,
Kasteellaan3, 5961 BW, Horst vanaf 19.30 uur.
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Cursus Landschapsgids Maasdal programma 2018-2019
Geplande data en locaties
0

2018-2019 Locatie

Onderwerpen

27-sep

Kennismakingsdag landschapsfoto

Horst
t Zoemhukske

1

2

13 okt

27 okt

Afferden

Het landschap heeft een verleden kaartlezen, geologie H 1 en 2

Zevenboom

kaartlezen, geologie Maasdal en stenen determineren (Mookerhei),
landschap lezen

Beugen

Het landschap kan je lezen bodem, evt geologie plus bodem en vegetatie
H 3, 4, en 5, kaartlezen

Het Kruispunt

Maasheggen en grondboren
Landschap lezen

3

10-nov

Geysteren

Het landschap is een levend geheel landschapsecologie H 6 en 11
Vegetatie, werkvormen en gidsen
Werkvormen en gidsen

4

29-nov

Horst

Het verleden van het landschap kan je zichtbaar maken landgebruik
Prehistorie H7

5

17-jan

Geysteren

Het verleden van het landschap kan je zichtbaar maken landgebruik
Romeinse tijd H 7

6

7-feb

Horst

Wij hebben van het landschap geleefd landgebruik, cultuurgrond H 8

7

21-feb

Geysteren

Wij hebben het land verdeeld nederzettingen H 8

8

2-mrt

??Geysteren

Excursie: Wij hebben van het landschap geleefd en verdeeld H8

9

16-mrt

Grientsveen

Wij hebben het landschap naar onze hand gezet delfstoffen/industrie H 9

De Zaal

Bouwstijlen/Watermanagement
Presentatie favoriet landschap

10

6-apr

Cuijk

H7,12: Presentatie voorwerp. Informatie zoeken

Pakhuis

Ceuclum museum.

Bronlaak

Landgoed en tuinen
Gidsen en Ommetjes
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27-apr

Lottum/Meerlo

Het landschap is rijk geschakeerd waarnemen H11 (fietstocht)
Landschap lezen
Ommetjes

12

11 mei

Geijsteren/
Wansum

Wij
als
gemeenschap
landschapsontwikkeling H 10

Alde Schol

Rollenspel

bepalen

cultuur

en

landschap

Ommetjes
13

7 juni
Dag

Gennep
Avond

Presentatie Ommetjes
Ochtend
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IVN

District Limburg

Districtbestuur
Het bestuur van IVN District Limburg wordt door de districtsleden, de afgevaardigden van de
Limburgse IVN-afdelingen, gekozen en bestaat uit vrijwilligers afkomstig uit deze afdelingen.
Samenstelling
Het districtsbestuur bestaat uit een Algemeen Bestuur (AB) en een Dagelijks Bestuur (DB).
Zie ook: Bestuursstructuur IVN Limburg en het Organogram.
Het DB zorgt voor het maken van afspraken, agendabeheer, mail- en postverzorging,
aansturing van werkgroepen en loketten, de voorbereiding, facilitering, uitvoering en controle
van beleid.
Het bestaat uit:





Arie Boersma, voorzitter email:
arieboersma1@gmail.com
Marianne Bonten, secretaris email:
mariannebonten@gmail.com
Lou Houben, penningmeester email:
ljm.houben@gmail.com
Tineke de Jong, vice-voorzitter
email: tineke.de.jong@kpnplanet.nl

Het AB bestaat uit het dagelijks bestuur aangevuld met vertegenwoordigers van de 5
Limburgse regio’s, vertegenwoordigers van de werkgroepen District Kader Vorming
(DKV), Communicatie, loketten en en van de wisselende projectgroepen. De AB
vergaderingen vinden plaats op de donderdagen die voorafgaan aan de vergaderingen van de
Landelijke Raad. Het AB deelt en ontwikkelt ideeën over beleid op niveau van de regio, het
district en landelijk en stuurt het beleid desgewenst bij. Dit ten behoeve van de noodzakelijke
wisselwerking tussen afdelingen, regio’s en Landelijke Raad. De aansturing van beleid heeft
voor het district ook betrekking op de voorbereiding van financiële beslissingen.
Meerjarenplan 2015 - 2019
Jaarplan 2018

Vacature Regio Noord Limburg
Regiovertegenwoordiger voor District Limburg: Jac Neessen





Maas en Niers
Geysteren Venray
De Maasdorpen
Maasduinen
Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Jac Neessen
https://www.ivn.nl/afdeling/district-limburg/regio-noord-limburg
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Beste secretaris of voorzitter,

IVN organiseert dit najaar 24 cursussen
over bijvriendelijk tuin- en
groenonderhoud. De cursussen worden
aangeboden in het kader van het project
Nederland Zoemt, waarvan IVN partner
is. In elke provincie vindt één cursus
plaats voor vrijwilligers en één voor
gemeenteambtenaren. De inschrijving
voor de cursussen is nu gestart.
De cursus voor vrijwilligers heet ‘Laat jouw buurt zoemen’. Ook de leden van jullie afdeling kunnen
deelnemen aan deze cursus. Zou je deze mail willen doorsturen naar de leden waarvan je denkt dat
ze er geïnteresseerd in zijn? Bijvoorbeeld leden die zich bezighouden met bijen, insecten, tuinieren,
wijkinitiatieven en/of groenonderhoud, maar ook andere geïnteresseerden die actief willen worden
op het vlak van bijvriendelijk groen zijn welkom.
Deelname kost slechts 35,- (inclusief cursusreader) door de subsidie vanuit Nederland Zoemt.
Inschrijven kan via: Laat jouw buurt zoemen.
Naast de cursus voor vrijwilligers is er ook een cursus voor gemeenten over bijvriendelijk
groenonderhoud: Laat jouw gemeente zoemen.
Heeft jullie afdelingen contacten bij de gemeente? Dan kun je deze cursus onder hun aandacht
brengen.
Meer informatie over de cursussen en het landelijke project Nederland Zoemt lees je in het
nieuwsbericht ‘Cursussen over bijvriendelijk werken in elke provincie’.
Bij vragen kun je mailen naar Titia Blanksma (t.blanksma@ivn.nl).

Met vriendelijke groeten,
Titia Blanksma en Sjoerd Luiten
(IVN / Nederland Zoemt)

IVN Natuureducatie
Bereikbaar: maandag t/m vrijdag
IVN Landelijk Bureau
Plantage Middenlaan 2C
1018 DD Amsterdam

020 - 622 81 15
www.ivn.nl
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In Veilige Handen
Hallo Annet Weijkamp,
Augeo Academy heeft met vrijwilligersorganisaties een online cursus gemaakt: Zorgen over
een kind, en nu? Met deze cursus kunnen vrijwilligers leren wat ze kunnen doen als ze
merken dat een kind thuis in de problemen zit. Ook voor vrijwilligers die niet per se met
kinderen werken, is de cursus interessant. We hebben immers allemaal kinderen in onze
omgeving en zijn niet altijd vrijwilliger.
In Nederland zijn ieder jaar 119.000 kinderen thuis niet veilig. Zij worden
verwaarloosd, geslagen, misbruikt of zijn getuige van geweld. Ook ervaren veel kinderen
stress omdat hun ouders scheiden.
ZIE IK HET WEL GOED?
Meer dan de helft van vrijwilligers die met kinderen werkt heeft wel eens het gevoel dat het
thuis niet goed gaat met een kind. Zij lopen met vragen als: Maar wat doe ik dan? Wat zou er
aan de hand kunnen zijn? En: zie ik het wel goed?

De online cursus laat zien op welke signalen zij moeten letten, wat ze zelf kunnen doen en bij
wie je aan de bel kunt trekken. Maak het verschil voor kinderen en stuur deze cursus door
naar vrijwilligers! https://www.augeo.nl/vrijwilligers
In de cursus leer je:




Welke stressvolle ervaringen kinderen (thuis) kunnen meemaken
Signalen herkennen bij kinderen waar het niet goed gaat
Hoe je kinderen steunt die het moeilijk hebben
Zo kom kun je aan de slag:


Meld je aan voor de gratis cursus

MEER WETEN? Neem dan gerust contact met Nina van Dijk op (0343-536040 | nina@augeo.nl).
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Taxussnoeisel
inzamelactie

Ons concept

In de zomermaanden zijn wij actief met de inzameling van het snoeisel van de Taxus
Baccata. De naaldjes van deze haag bevatten dé belangrijke basis grondstoffen voor
chemotherapieën. Iedereen die deze haag in de tuin heeft staan kan het snoeiafval (minimaal
één kruiwagen vol) kosteloos door ons laten ophalen. Voor het ophalen van taxussnoeisel
maakt u nadat u gesnoeid heeft online een afspraak. Wij halen het taxussnoeisel dan binnen
48 uur bij u op, mits anders staat aangegeven op onze homepage. Onze chauffeurs zijn 7
dagen in de week onderweg. U kunt het snoeisel dus ook op zaterdag en op zondag laten
ophalen.

Houd bij het snoeien altijd rekening met onze knipvoorwaarden. Zo weten wij zeker dat het
aangeboden snoeisel bruikbaar is voor onze inzamelactie.

https://taxustaxi.nl/taxussnoeisel/
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Waterstop voor boeren ingesteld

gepubliceerd:
update:

woensdag 13 jun 2018 10.58 uur
woensdag 13 jun 2018 12.00 uur

Boeren in Noord- en Midden-Limburg mogen vanaf volgende week geen water uit beken of
rivieren meer gebruiken voor het beregenen van akkers en weilanden. Reden hiervoor is de
aanhoudende droogte.
Waterpeil verlaagd
Het verbod geldt tot het moment dat de waterafvoer van de beken weer op niveau is. Ondanks
wateroverlast in met name Zuid-Limburg de laatste weken door hoosbuien is het al langer
droog en warm. Hierdoor is het waterpeil in het noorden en midden van de provincie flink
verlaagd.
Overige maatregelen
Het waterschap houdt de komende tijd water vast in de beken door stuwen op te zetten en
zoveel mogelijk water vanuit de Maas naar de beken toe te voeren. Ze roept op om zuinig te
zijn met het beschikbare water. Door droogte gaat ook vaak de waterkwaliteit achteruit.
Ondiep water warmt sneller op en heeft een lager zuurstofgehalte waardoor vissterfte kan
ontstaan.
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