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IVN Werkgroepen Maasduinen
Coördinator: Ritsaart Blaisse

Tel: 077 - 374.5100

Programma commissie: Ritsaart Blaisse en Henny Martens

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 Augustus
Stadsnatuur inventarisatie
Bij geschikt weer
Venlo Binnenstad

Aanmelden bij Sjeng Vissers

Lezing door Albert Raaijmakers
Zet alvast deze datum in uw agenda:
Vrijdag 7 september vanaf 20.00 uur
Inventarisatie van ‘landgoed Exterveld’ door IVN Maasduinen
Toegang gratis voor IEDEREEN

Natuurpaden met Tropenrooster

25-38° celsius
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Welkom aan nieuwe IVN leden:
Gerda Cremers

ger.cremers@planet.nl

Jan Ramakers

Jan.ramakers@gmail.com

Sylvia Giesbertz
shegiesbertz@gmail.com
Haar specialiteit is wilde planten en bloemen
Andre en Sabina Gerrits sm.gerritsdoesburg@kpnmail.nl
Jaimy Gerrtis
Lars Gerrits
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Speciale
Ledenvergadering
Maandag 27 augustus vanaf 20.oo uur
Pannenkoekhuis Jagersrust
Straelseweg 35 in Velden
Alle leden worden verzocht om hun democratisch recht
te gebruiken tijdens deze vergadering , waarin besluiten
worden genomen betreffende de status van onze
statuten en de gevolgen van de Privacy wet voor
onze vereniging IVN Maasduinen.
Volgens artikel 14 uit de statuten kan een besluit slechts
worden genomen tijdens een speciaal daartoe belegde
ledenvergadering met een meerderheid van drievierde
van het aantal uitgebrachte stemmen .
In de bijlage bij de algemene email staat alle relevante
informatie.
Deze kunt u alvast doorlezen.
Het bestuur van IVN Maasduinen is uw gastheer.
Ton Wetjens – awett@hetnet.nl
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Excursie Op zoek naar de Bijeneters.
Op zaterdag 7 juli was het dan eindelijk zover, we zouden gaan kijken of we ook dit jaar weer
bijeneters zouden kunnen zien op de ons bekende plekken in de omgeving Roermond waar we
vorig jaar op één locatie daadwerkelijk bijeneters hadden waargenomen.
Om 08.00 uur vertrokken Harrie van Heijster, Ruud Coenders, Leugene Faasen, Gina en
Martijn Verheijen vanaf de parkeerplaats van het vd Valk hotel te Venlo.
Als eerste zijn we naar een groeve net over de grens bij Swalmen gegaan waar we vorig jaar
niets hadden gezien. Na vijf tot tien minuten ter plaatse werd de eerste bijeneter
waargenomen in een berkenboom. In totaal hebben we hier drie exemplaren waargenomen.
Verder hebben we daar een kolonie oeverzwaluwen gezien. Ook vlogen er verschillende
putters en kneuen rond bij de groeve. Een ander hoogtepunt waren de twee raven die met hun
kenmerkende geluid door de groeve vlogen.

Ook de geelgors liet zich geregeld horen en hebben we de koninginnenpage, een prachtvlinder
mogen bewonderen.

Hierna vervolgden we onze reis naar een schitterend gebied in de buurt van Roermond langs
de Roer, hier hadden de bijeneters in het verleden al eens gebroed. Bij aankomst werden we
verwelkomt door de zang van de wielewaal. Erg ver was hij niet van ons vandaan maar
vermoedelijk bevond hij zich hoog in de populieren. Na een rondje te hebben gelopen door
dit prachtige gebied werd er afscheid genomen van Harrie en Ruud daar zij rond half twaalf
verplichtingen elders hadden.
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Vervolgens zijn we naar de laatste locatie gereden waar vorig jaar door ons bijeneters waren
gezien.
Ook hier is een flinke kolonie oeverzwaluwen aanwezig, bij aankomst zagen en hoorden we
de bijeneters gelijk. Hier kwamen we in gesprek met iemand die ons vertelden dat er even
verderop nog een groeve is waar ook bijeneters aanwezig zouden zijn. We besloten om ook
deze plek te bezoeken, maar bij aankomst hebben we hier niks kunnen ontdekken.

Al met al een zeer geslaagde dag met mooie en bijzondere waarnemingen.

Tekst: Martijn Verheijen
Foto`s: Martijn en Gina Verheijen
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Project Wildcamera
Werkgroep Amfibieën en reptielen is gestart met
een project ‘wildcamera’. Deze hangen op
verschillende plaatsen aan de bomen om dag en
nacht de poelen te bekijken in onze afwezigheid.
In de hoop dat deze veel-oog meer ziet dan wij.

En nu maar wachten
op een verrassing.
Er zijn ondertussen wel
al reigers gespot.

Foto: Annet Weijkamp
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Internationale
Modderdag
Vrijdag 29 juni was het dan zover – de 2e modderdag in de speelweide bij pannenkoekhuis
Jagersrust. De dag tevoren werd het speelparcours al uitgezet met sproeiers, gieters en vele
meters tuinslangen. Anita had zelfs een springkussen besteld.
Annet had uit voorzorg een wasdraad opgehangen om alle natte kleding aan te drogen.
Het weer was volop zonnig en warm …

Jos zorgde dat onze ‘blumkes’ voldoende water kregen. Met de nieuwe IVN pet en fris
gewassen Scharrelkids polo zag hij er zelf ook professioneel uit. De zon deed de rest.

Hans en Jos liepen af en aan met gieters om
de glijbanen en laarzen met water gevuld te
houden, wat het plezier bij de Kids
verhoogde. En de lach opwekte bij menige
ouder aan de picknicktafels..
Het modder trommelen en modder ballen
zoeken waren vooral bij de jongens in trek.
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IVN natuurgidsen waren ook aanwezig voor een stukje natuurbeleving ; slakken rennen en
insecten zoeken in de kikkerpoel. Met veel gespetter en gesnater hebben de Kids twaalf bruine
kikkertjes gevangen met de blote handen, om ze daarna trots aan hun ouders te laten zien.
Onder begeleiding van een IVN gids zijn ze weer veilig terug gezet in de poel. Terwijl de
omringende krekels luid en duidelijk rondsprongen en tjirpten in het gras.

Het was een gezellige zomeravond.
Volgend jaar doen we weer mee !

Parcours op rijm: Jos Geurts
Foto’s: Henny Martens

Tekst: Annet Weijkamp
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Op Tuinsafari
Als je de tijd neemt en goed oplet in de tuin – zie je af en toe iets bijzonders. Zoals deze
kolibrie vlinder. Een groepje van deze nachtvlinders kwam tegen de schemer op bezoek om te
drinken van onze floxen in de bloemenborder. Door de warme – droge zomer staan deze
bloemen er heel fraai bij en zijn ze optimaal aantrekkelijk voor insecten met een roltong.

Foto: Annet Weijkamp
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Witjes en blauwtjes
Onder de vele soorten dagvlinders vliegen ook weer diverse soorten witjes en blauwtjes, vaak heel
moeilijk van elkaar te onderscheiden.
Hier onder enkele soorten die we - werkgroep vlinders - regelmatig of af en toe tegen komen:
Klein koolwitje

De vleugel heeft een lengte van 21 tot 27 millimeter en is gesierd met enkele zwarte vlekken.
Op de onderzijde zit een groene bestuiving. Zowel de vrouwtjes als de mannetjes hebben een
donkere tip aan de bovenkant van de voorvleugel, die recht is afgesneden. Bij het mannetje zit
daaronder nog één stip en bij het vrouwtje nog twee stippen. Bij de tweede en volgende
generaties zijn de stippen iets donkerder van kleur.
Groot koolwitje

Is in het geheel wat groter (vleugellengte ca. 32 mm vs. 25 mm voor klein koolwitje), de zwarte
vlek op de punt van de voorvleugel is wat zwaarder aangezet, maar compacter en loopt op de
bovenkant van de voorvleugel aan de achterzijde slechts door tot de derde of vierde ader, terwijl
deze bij het kleine koolwitje door kan lopen tot de zesde of zevende ader.
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Scheefbloemwitje
Komt voor in Centraal- en Zuid-Europa maar heeft inmiddels ook Nederland bereikt, heeft een
grotere zwarte tekening op de vleugelpunt die op de bovenkant doorloopt tot de derde of vierde
ader. De vlek aan de voorrand op de bovenkant van de achtervleugel is groot, hoekig en vaak aan
minimaal een zijde hol.

Klein geaderd witje

Heeft duidelijke zwarte tekening op en om de vleugeladers. De zwarte vlek aan de
vleugelpunt is niet recht afgesneden, maar druppelt wat na.
Vals witje
Is een dagactieve nachtvlinder uit de familie van de spanners.
Geaderd maar duidelijk anders getekend dan de “dagwitjes”. Ook andere antennes dan die van
dagvlinders.
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Boswitje

Is een soort van kruidenrijke, voedselarme graslanden en is meestal te vinden in de buurt van
bos. De eitjes worden afgezet op rolklaver en lathyrus die in lichte schaduw staan. Het
vlindertje is te herkennen aan de sterk afgeronde witte vleugels.
Icarusblauwtje

Is het meest algemene blauwtje. De bovenkant van de vleugels is bij het mannetje blauw en
bij het vrouwtje bruin. Op de onderkant van de voorvleugel bevinden zich twee vlekken
vlakbij de vleugelbasis, waarmee deze soort van alle verwante soorten is te onderscheiden.
Bruin blauwtje

Er is gemakkelijk verwarring mogelijk met het vrouwtje van het icarusblauwtje dat ook bruine
vleugels heeft. Het bruin blauwtje heeft op de onderzijde van de voorvleugel echter geen
vlekje aan de basis van de vleugel, het icarusblauwtje wel. Ook ligt de bovenste van de twee
vlekjes aan de voorrand van de achtervleugel bij het bruin blauwtje dicht tegen de bovenste rij
van vlekjes, terwijl die bij het icarusblauwtje een stuk lager ligt.
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Boomblauwtje

Je herkent het boomblauwtje best aan de onderzijde van de vleugels, goed te zien wanneer de
vlinder met de vleugels gesloten zit. Bij het boomblauwtje is die onderzijde egaal zilverachtig
blauw (vandaar zijn vroegere naam ‘zilverblauwtje’), met verspreide zwarte stipjes.
Staartblauwtje

Lijkt een beetje op het boomblauwtje. Maar de twee staartjes onderaan de vleugels zijn
onmiskenbaar. Een dwaalgast die tot 1933 ten minste tienmaal in Nederland is waargenomen.
Sindsdien is het staartblauwtje bijna 80 jaar niet in Nederland gezien, tot er op 20 augustus
2011 negen exemplaren opdoken op drie plekken in Limburg. Hierna is de soort jaarlijks
gemeld, vooral in Limburg. Vanaf vorig jaar ook in onze regio regelmatig waargenomen.

Overige blauwtjes die niet of nauwelijks in onze regio voorkomen zijn:
heideblauwtje (o.a. In de Mariapeel),
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klaverblauwtje (Sint Pietersberg),

donker pimpernelblauwtje (nog maar 1 populatie in Nederland),

bloemenblauwtje (Zuid-Europa),
dwergblauwtje (noordelijk tot België, af en toe dwaalgast in Zuid-Limburg).

Tekst en Foto’s: Henny Martens
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Slechtvalken op de Martinustoren
Tekst: Jeu Smeets. Foto’s: Henny Martens IVN en Cam nestbak

Op de Venlose Martinustoren hebben ook dit jaar weer slechtvalken gebroed. Het vrouwtje
legde 4 eieren en op 29 maart was het legsel compleet. Van deze eieren zijn er drie
uitgekomen. Jammer, op 11 mei kon ik pas de eerste beelden maken van de jonge kuikentjes,
dan al enkele dagen oud omdat de Cam een week buiten werking is geweest. Inmiddels was er
één jong overleden en door mama lekker opgepeuzeld en gedeeld met de andere twee jongen.
Op 24 mei was ik direct na de middag weer bij de toren in gezelschap van Joop Janssen
voorzitter Wijkoverleg Venlo-Binnenstad, Henny Martens IVN specialist, Jos Hoogveld
Natuurhistorisch Genootschap Limburg en Peter van Geneijgen voorzitter van de Slechtvalk
Werkgroep Nederland om de resterende twee jonge valkjes van ringen te voorzien, hun
conditie te bekijken en het geslacht vast te stellen n.a.v. hun gewicht. Zoals gebruikelijk
vlogen de oudervalken weer krijsend rond de toren en trokken de aandacht van voorbijgangers
en buurtbewoners. Diverse mensen heb ik daar te woord gestaan en de reden van al dat
vogelkabaal verteld. Ondertussen heb ik ook de directe omgeving van de kerk afgezocht naar
duivenringen afkomstig van de slachtoffers van deze valken. Waar ik voorgaande jaren die
ringen kon verzamelen lag er nu niet één op de verharde weggedeelten, want in de struiken
heb ik natuurlijk niet gezocht. Omdat dit valkenpaar de nestbak vrij goed schoon houdt en de
prooiresten verwijdert verwonderde mij dat ten zeerste en ik denk dat iemand uit de omgeving
deze ringen al verzameld had met een bepaald doel. Ook Peter van Geneijgen verbaasde dit
ten zeerste want het past niet in het valkengedrag. De gevonden ringen in de toren krijg ik
binnen twee weken schoongemaakt opgestuurd om die te analyseren op herkomst, zoals
voorgaande jaren. Opmerkelijk was in de twee jaren hiervoor dat er in beide gevallen slechts
één ring van een Venlose duif te vinden was. De rest waren ringen van duiven verder weg uit
binnen - en buitenland, waarvan de organiserende bonden veelal de Groote Heide als losplaats
hebben van de wedstrijdduiven. Overigens waren broertje en zusje valkjes in goede conditie.
De valkjes groeiden voorspoedig verder op en op 9 juni in de vroege morgen uitgevlogen. Bij
de laatste CAM foto op 8 juni zag ik al dat ze bijna uit het zicht zouden verdwijnen.
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De laatste Cam-foto 8 juni, de volgende morgen waren ze gevlogen.
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Op 28 juni heb ik van Peter van Geneijgen de analyse ontvangen van de aangetroffen
prooiresten in en om de nestbak, hier de gegevens.
Ik heb de prooiresten bekeken (gelukkig al een tijdje geleden) en kom tot de volgende lijst:
• Postduif - 8 • Stadsduif - 1 • Kokmeeuw - 1 • Oeverloper - 1 • Gierzwaluw - 1
• Grote Lijster - 1 • Merel - 1 • Appelvink - 1 • Spreeuw adult - 6 • Spreeuw juveniel - 2
• Putter - 1 • Graspieper - 1
“Jeu, ik heb de duivenringetjes voor je op de post gedaan”.
Vriendelijke groeten van Peter

Analyse duivenringen gevonden in 2018
drie automatische donkere klokringen
twee ringen met telefoonnummers , een Nederlandse en een Duitse.
twee ringen uit Denemarken beide 2018
een ring uit Frankrijk 2018 ( vermoedelijk verdwaald )
drie ringen uit Nederland 2017
een duif afkomstig uit regio Venlo
een duif afkomstig uit Hooge Veluwe
een duif afkomstig uit Midden Brabant
twee ringen van jonge duiven uit Nederland 2018
een duif afkomstig uit regio Venlo
een duif afkomstig uit regio Maasbracht
Omdat deze ringen gevonden zijn met het ringen van de jonge valkjes kan hier nog enige
verandering in komen als de nestbak schoongemaakt wordt het komende najaar.

Uitgezocht door Jeu Smeets
Vereniging IVN maasduinen
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Fase ‘extra alert’ door aanhoudende droogte



Venlo
02 juli 2018

Het is al langere tijd droog in onze regio. Dat betekent dat we met z’n allen extra alert
moeten zijn op natuurbranden. Zeker in grote natuurgebieden zoals Nationaal Park de
Maasduinen, Nationaal Park de Meinweg, het Weerterbos en Nationaal Park de Grote
Peel is het belangrijk om goed op te letten.
Ontwikkelingen volgen
Brandweer Limburg-Noord is goed voorbereid op mogelijke natuurbranden. Een specialist
natuurbrandbestrijding volgt dagelijks de ontwikkelingen. De brandweer volgt daarnaast met
meetstations de droogteontwikkelingen op de voet. Als een natuurbrand ontstaat, rukt de
brandweer met extra mensen en extra materieel uit zodat de brand snel geblust wordt. Hierbij
kunnen ze, net zoals gewoonlijk, ook de hulp inschakelen van andere regio’s zoals ZuidLimburg, Brabant-Noord en Brabant-Zuidoost.
Euregionaal project ter beheersing natuurbranden
De Veiligheidsregio Limburg-Noord neemt deel aan een Euregionaal project wat tot doel
heeft natuurbranden structureel beter beheersbaar te maken. Hierbij wordt met verschillende
(internationale) partijen waaronder provincie, gemeenten, veiligheidsregio’s, bosbeheerders
en eigenaren samengewerkt om preventieve maatregelen te nemen en elkaars werkwijzen
beter te leren kennen.
Verandering kleurcodes
De brandweer en natuurorganisaties hebben eerder dit jaar afscheid genomen van de vijf
kleuren lichtgroen, groen, geel, oranje en rood om aan te geven in welke risicofase de kans op
natuurbrand zich bevindt. In de plaats daarvan zijn er twee ‘fasen’. Fase 'regulier risico' (1) is
zoals altijd: wees voorzichtig met vuur in de natuur. Zodra een gebied in fase 'extra alert' (2)
zit, voeren hulpdiensten en natuurbeheerders extra controles uit. Op
www.natuurbrandrisico.nl kun je zien welke fase in jouw regio geldt.
Iedereen kan helpen
Tijdens de huidige
natuurbrandrisico fase vragen
we inwoners en recreanten
om extra alert te zijn op het
ontstaan van (natuur)brand.
Natuurlijk kunnen mensen
nog steeds gerust de natuur
intrekken, maar meld vooral
in deze fase verdachte zaken
meteen via 112.
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