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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
Werkgroep Natuur Beheer: Henk Wennekers

ivn-maasduinen-jeugd@live.nl
henk.wennekers@outlook.com

Werkgroep Natuurpad ‘Volg de Das’: Sraar Geelen
Werkgroep Natuur in de stad ‘Venlo’: Sjeng Vissers
Werkgroep Natuur en gezondheid: Annet Weijkamp
Werkgroep Scharrelkids ‘Smokkelpad’: Ton Wetjens

Tel: 077 - 472.9288
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
Werkgroep Natuur Beheer
Onderhoud in ‘de Bongerd’
Zaterdag ochtend 6 en 20 oktober
Aanmelden via henk.wennekers@outlook.com

Werkgroep Natuurpad
Onderhoud in Arboretum en Pinetum
Elke week
Aanmelden bij Sraar Geelen

IVN Scharrelkids – Smokkelpad
Zaterdag 27 oktober
Vanaf 19,30 uur starten we vanaf de
parkeerplaats bij Pannenkoekhuis Jagersrust
(Straelseweg 35 in Velden) met een wandeling
onder begeleiding van een Natuurwachter.
Gratis voor iedereen toegankelijk

Werkgroep Vogels
Zaterdag 27 oktober
Kraanvogel excursie Diepholz
Aanmelden bij Theo Lommen
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"De wolf terug in Nederland".

Presentatie op 2 november door Kees de Ruiter.
Kan de wolf een bijdrage leveren tot een beter natuurlijk evenwicht in de natuur?
Hoe vaak zullen we in de toekomst een wolf te zien krijgen?
Hoe vaak zien we eigenlijk een vos in het
wild?
Klopt … niet gauw. Maar er zijn er wel heel
veel!
De wolf is ook een nachtdier en zelfs nog veel
schuwer dan de vos.
Hij kan mogelijk een welkome aanvulling zijn
om de natuur in evenwicht te houden.
Denk daarbij aan de toename van
verschillende ganzensoorten, wilde zwijnen,
de wasbeer of bever.
Bepaalde diersoorten hebben hier geen
natuurlijke vijanden.
Het thema de wolf is momenteel actueel.

IVN Maasduinen besteed daarom op vrijdag 2 november vanaf 20.00 uur speciale
aandacht aan dit thema. U kunt de lezing bijwonen in feestzaal ’t Ven Straelseweg 359 - 5916 AB Venlo. Toegang is gratis voor iedereen.

"De wolf terug in Nederland". Presentatie door Kees de Ruiter
over de spectaculaire terugkeer van de wolf in Nederland.
Kees de Ruiter is landelijk voorzitter van IVN (vanaf 2014)
voorheen directeur bij Ark natuurontwikkeling (2009-2012), directeur bij rce/racm
(2006-2009),directeur Platteland bij Ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit (2000-2006).
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Unieke Samenwerking in ‘t Exterveld
Vrijdagavond 7 september kwamen
20 IVN leden bij elkaar in ’t Ven om te
luisteren naar het verhaal omtrent de
unieke samenwerking in het Exterveld.
Tevens aanwezig was een delegatie
vanuit Oce/Canon vanwege interesse
in een samenwerking met IVN
Maasduinen op korte termijn.
Mevrouw Ex en haar beide zonen
waren aanwezig om toelichting te
geven over hun landgoed en waarom
ze advies hebben gevraagd aan IVN
Maasduinen om hun landgoed te
inventariseren.
Frank Ex dacht dat hij er met een uurtje wel klaar mee zou zijn; even luisteren naar een vogel
en kijken naar een voorbij komende vlinder. Uiteindelijk is het project op professionele
manier aangepakt volgens algemeen geldende regels met medewerking van ALLE
werkgroepen binnen IVN Maasduinen.
Meerdere dagen zijn besteed aan kijken,
luisteren en monitoren met hulp van
nachtcamera’s en batdetectoren. Alle
gegevens zijn door Albert Raaijmakers
verzameld en verwerkt tot een
indrukwekkend rapport incluis
aanbevelingen voor beheer van het
Landgoed.
Frank was zeer verrast over de grote
aantallen en diversiteit in soorten dieren,
insecten, planten en paddenstoelen die zijn
gevonden. Zelfs (zeer) zeldzame soorten.

Elke werkgroep mocht zijn aandeel in de inventarisatie
toelichten. Dat maakte de lezing gevarieerd en boeiend
om naar te luisteren.
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Een avond vol beweging en onderling overleg. Kortom: een unieke samenwerking tussen
alle werkgroepen met een mooi resultaat.
De familie Ex vertelde dat ze een mooie avond heeft gehad ! Frank moest op tijd terug met de
trein naar Zeist. Maar zijn broer bleef overnachten om door de Maasduinen te fietsen met zijn
moeder, voor hij weer terug ging naar Schiermonnikoog.
Foto’s en tekst: Annet Weijkamp
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Kevers en wantsen uit het Exterveld
Twan Martens vertelt: “Het verschil tussen een wants en kever is: een wants heeft een
zuigsnuit en een kever heeft kaken.”
# De Wants Stephanitis takeyai heeft ook een
Nederlandse naam Rotsheidenetwants.
Deze leeft in de laurierkersen die in het oude bos staan
en is ongeveer 3 mm groot.
Het is een exoot uit oost Azië , die ook vaak word
gevonden op rododendron en azalea.

# In de elzen langs de beek huist de elzenpropjeswants,
die leeft van de knoppen en zaden waar ze het sap uit
zuigen.

# de stippelblindwants leeft in berk, es, hazelaar en nog wat boomsoorten. Een late wants, die
pas in september tevoorschijn komt.
# de roodpootschildwants leeft in allerlei boomsoorten. Een vrij grote wants – 12 tot 15 mm.
Komt veelvuldig voor net als de groene schildwants die tevens in allerlei biotopen te vinden
is.
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# In het Nederlands heet hij pyjamawants.
Leeft op schermbloemige zoals berenklauw, dolle
kervel en wilde peen. Als dat alles niet voorradig
is, wil hij nog wel eens boerenwormkruid
bezoeken wat geen schermbloemige is maar een
composiet.
# In de grassen en de kruidenlaag komen vooral
veel blindwantssoorten voor zoals de
grasbreedneus, de gewone smallijf en de
tweedoornsmallijf.

“Ook kevers zijn vaak afhankelijk van één plantensoort. Dat heet monofaag”

# de glanzende Lindeboktor is
er zo eentje. Leeft uiteraard op
linde. Op het Exterveld staan
enkele exemplaren waar ik één
kever heb aangetroffen.
Is in Nederland zeer
zeldzaam en komt blijkbaar
alleen in deze omgeving voor.

# de distelboktor is vrij algemeen en zit op braam
en andere struiken.

8

# de dwarsvlekwespboktor komt alleen in het zuiden voor en is zeker NIET algemeen.

# op de populieren is het groot populierenhaantje een opvallende verschijning. Een 1 cm
grote kever met zwarte kop en halsschild - met rood dekschild op een groen blaadje zie je niet
makkelijk over het hoofd.
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# In de grassen en kruidenlaag leeft ook een
egeltje. Een 3 mm klein stekelig kevertje dat tot de
familie van de bladhaantjes hoort.

# de krompootdoodgraver is een aaskever en leeft dus van kadavers.

“Het exemplaar van het Exterveld hebben we waargenomen tijdens het nachtvlinderen. Niet
alleen nachtvlinders komen op licht af, maar ook veel kever- en wantssoorten en kokerjuffers,
vliegen, muggen en ook hoornaars die graag een vlindertje komen verorberen.”
Groet, Twan
In Venlo Binnenstad is 17 september een insectenhotel formeel geopend.
Zie http://venlobinnenstad.nl/?page_id=3659
Groet, Sjeng
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Hoe kunnen we de aarde redden?
Celeste, 16 jaar

Ik heb de documentaire "De aarde vanuit de hemel" gezien. Het doet je echt nadenken en ik
zou graag weten hoe we al die uitstervende diersoorten én de aarde kunnen redden!

Antwoord
Maak u geen zorgen: de Aarde hoeven we niet te redden! De planeet zal ons zeker overleven.
Maar waar we ons zeker zorgen over moeten maken, is ons eigen leefmilieu dat we totaal in
de vernieling aan het werken zijn. Wat moeten we nu doen? Tja, een zeer moeilijke vraag als
je beseft wat het ECHTE probleem is: we zijn nu eenmaal met te veel mensen op Aarde en
leven allemaal samen boven onze stand. Bereken maar eens je ecologische voetafdruk (zie
bijgevoegde link), dan zal je zien dat ook jij boven je stand leeft. Je vraagt meer van Planeet
Aarde dan dat Planeet Aarde kan leveren als je rekening houdt met alle mensen op Aarde. We
leven boven de draagkracht van de planeet en plegen dus roofbouw op onze planeet.
De uitstervende diersoorten is een probleem dat heel moeilijk te keren is. Het is eigenlijk al te
laat voor vele soorten. We hebben namelijk beslag gelegd op vele van hun biotopen. Hun
overlevingskans hangt nu al te vaak af van natuurparken en dierentuinen.
Het is al heel goed dat je beseft dat er een probleem is en dat je er iets aan wilt doen. Maar
wat? Vooral door zorg te dragen voor je eigen leefomgeving en stil te staan bij al hetgeen een
enorme impact heeft op je ecologische voetafdruk: bv. op reis gaan met het vliegtuig, al te
veel vlees eten, veel elektriciteit verbruiken, met de wagen naar school, aardbeien in
december kopen, de lichten laten branden in je kamer, ...

Beantwoord door
prof. Manuel Sintubin
Tektoniek Geodynamica Aardbevingsgeologie Aardbevingsarcheologie

Oude Markt 13 3000 Leuven
http://www.kuleuven.ac.be/
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Evaluatie boomkikkerproject
Op 7 september kwamen Gijs Kurstjens (Kurstjens ecologisch adviesburo) en Ben
Crombaghs (ecologisch adviesburo Natuurbalans-Limes Divergens BV) incluis enkele
collega’s naar de Meerkoelen en het Vreewater om zelf te bekijken hoe het nu gaat met de
boomkikkers. (gestart in 2009).

Met enkele ervaren IVN'ers van de werkgroep 'amfibieën en reptielen' is de hele ronde
nagelopen en zijn alle struwelen nauwkeurig nagekeken. Gelukkig had het in de ochtend
geregend en kwam na de middag een zonnetje door het wolkendek heen.

vrouwtje in blakende gezondheid

mannetje

Vol enthousiasme werd de locatie van meer dan 300 volwassen en juveniele boomkikkers op
GPS vastgelegd.
Na 6 jaar zorg en aandacht mogen we spreken van een geslaagde introductie.
Ben je benieuwd waar nu overal de boomkikkers zitten in de Maasduinen of waar met succes
in 2018 voortplanting is waargenomen? Kom dan begin 2019 naar de presentatieavond waar
alle werkgroepen van IVN Maasduinen aanwezig zullen zijn.
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Hierbij kunnen Ton Wetjens en Ben Crombaghs elkaar feliciteren met dit succes !

Deze juvenielen kijken uit naar een mooie toekomst in de Maasduinen

Foto’s : Henny Martens en Annet Weijkamp
Tekst: Annet Weijkamp en Ton Wetjens
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IVN Biowalk met paarden
Na een lange warme zomer was het weer eindelijk geschikt om erop uit te trekken. De
paarden waren in de wei enigszins vet en lui geworden. Dus ze moesten weer even flink aan
het werk worden gezet. De tocht duurde 3 uur van Schandelo over Velden naar de Maas en
weer terug over de Rijksweg door een zandweggetje.
foto’s: Olga Hoogers

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Heel gezellig met eigen picknick mand. Maar ook
weer spannend om op weg te zijn met paarden.
Vooral als het drukker wordt op de weg en de
Rijksweg over moet wordt gestoken. Met drie
koetsiers op de bok worden we veilig over de
wegen en door de lanen gelaveerd.

Voor en na de tocht wordt met Olga
(fysiotherapie) weer het in- en uitstappen in
praktijk gebracht. En het lopen met begeleiding
over ongelijke ondergrond.
Het was weer heeeeeeel Leuk !
Tekst: Annet Weijkamp
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Groeten uit Velden
Opmerkelijk verhaal van Mar Bayens uit Velden.

‘Tuinieren met respect voor de Natuur’
https://l1.nl/ongerwaeg-goed-voor-het-cholesterol-144095/

Welkom aan nieuwe IVN leden:
Nelleke Hylkema

pmhhylkema@gmail.com
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Herfst
De herfst is begonnen , maar lijkt de zomer nog niet los te kunnen laten. Het is zonnig en
warm als we naar de Bongerd van ‘den alde bekker’ gaan met onze mand. Weer een nieuws
seizoen van appels en peren. De pruimen hebben het dit jaar niet goed gedaan.

Appels rapen en plukken
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Het nieuwe bijenvolk, dat veilig achter een hekje is gestald tegen verstoring, is druk doende
met honing maken. Het zal zeker de kruisbestuiving tussen de fruitbomen verbeteren.
Wat is bestuiving?
Bestuiving is het overbrengen van pollen (zaad) naar een stamper van een bloem waar dan
bevruchting plaatsvindt.
Deze bestuiving gebeurd bij fruitbomen ook door de wind, maar het belangrijkste deel
gebeurd door insecten, waaronder bijen. Bij het zoeken naar nectar bezoeken ze vele bloemen
en verspreiden zo stuifmeel.
Om veel vruchten aan een fruitboom te krijgen moeten veel bloemen bestoven worden.
Sommige soorten bestuiven zichzelf en hebben geen bloeiende buurman nodig. Toch geven
ook zelfbestuivers meer en grotere vruchten als ze ook door andere bomen worden bestoven.
Wie bestuift wie?
Appels bestuiven appels en peren bestuiven peren. Dat is duidelijk. Welke bomen bij welke
horen, hangt daarnaast voornamelijk van de bloeiperiode af. De fruitbomen moeten
gelijktijdig in bloei staan. Hierdoor hebben ze een overlappende periode waarin ze stuifmeel
kunnen ontvangen van elkaar. Sommige soorten bestuiven heel veel andere soorten, andere
bestuiven slechts enkele soorten of alleen zichzelf.

Foto;s Annet Weijkamp
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WATERSCHAPPEN WILLEN SNELHEID IN KLIMAATBELEID
De waterschappen zijn blij met
de aandacht voor klimaat in de
Miljoenennota. Het kabinet
presenteert op deze Prinsjes-dag
goede intenties voor een
klimaatbeleid, maar deze
moeten wel snel worden
waargemaakt.

De waterschap-pen roepen op om echt door te pakken en voldoende middelen beschikbaar te
stellen voor klimaatadaptatie en de energie transitie. De afgelopen zomer met droogte en
wateroverlast laat zien dat weersextremen al aan de orde van de dag zijn en tot grote schade
leiden. Samen met het Rijk hebben de decentrale overheden daarom afspraken gemaakt over
klimaatadaptatie in het Interbestuurlijk Programma.
Zeespiegel stijgt sneller dan verwacht
De zeespiegel stijgt daarbij mogelijk veel sneller dan voorzien, blijkt uit vandaag
gepresenteerd onderzoek dat Deltares in opdracht van het Deltaprogramma uitvoerde. De
waterschappen weten dat de verwachtingen steeds alarmerender worden, wat het belang van
goede en tijdige voorbereiding onderstreept. Rijkswaterstaat en de waterschappen werken
daarom voortdurend aan sterke dijken en versterken de komende dertig jaar 1.100 km dijken:
de grootste dijkversterkingsoperatie ooit.
Klimaatakkoord
Hans Oosters: “Zonder een actief klimaat- en energiebeleid is het echter dweilen met de kraan
open en wordt de schade door weersextremen onbeheersbaar. Er is daarom een snelle
overgang naar duurzame energie nodig om verdere klimaatverandering te beperken. Een
ambitieus klimaatakkoord is hiervoor absoluut noodzakelijk.”
Waterschappen zijn al één van de grootste leveranciers van biogas in Nederland en bieden
met thermische energie uit water (aquathermie) een kansrijk alternatief voor aardgas. Dat er in
de Prinsjesdagstukken geen aandacht is voor aquathermie zien de waterschappen als een
gemiste kans. Om de overgang naar duurzame energie en aardgasvrije wijken voor elkaar te
krijgen is meer nodig dan de goede intenties van het kabinet. Zonder steun, ruimte en
middelen van het Rijk kan toepassing van veelbelovende energiebronnen niet worden
gerealiseerd.
Foto: Rivier met regenboog - fotograaf: Will Bron: Unie van Waterschappen
Bewerking: Jeu Smeets

IVN Cursus Klimaatgids 2018/2019 – opgeven tot uiterlijk 11 oktober
https://www.ivn.nl/afdeling/district-limburg/nieuws/ivn-cursus-klimaatgids-20182019
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Uitnodiging Cursus Natuurregelgeving
De natuur in Nederland wordt via verschillende regelgeving beschermd. In de uitvoering van deze
regelgeving hebben meerdere overheden een taak.
Albert Raaijmakers zal deze cursus geven. Hij zal in 2 avonden inzicht bieden in de wijze waarop de
natuurwaarden in Nederland zijn vastgelegd en hoe invulling is gegeven aan de soortbescherming,
gebiedsbescherming en de bescherming van houtopstanden.
Ook zal worden ingegaan op de natuurtaak van de gemeente, op de onderzoek plicht van
initiatiefnemers en op de procedures bij vergunningverlening en ruimtelijke plannen.
Met de kennis uit deze cursus heeft u een actueel overzicht van de wet- en regelgeving rondom
natuur en kunt u een (nog) beter gesprekspartner zijn bij ontwikkelingen in uw gemeente.

Datum: 30 november en 7 december 2018
Aanvang: 19:30 uur
Locatie: Café Feestzaal 't Ven Straelseweg 359, 5916 AB Venlo

Wilt u deelnemen: graag even aanmelden
via ljm.raaijmakers@home.nl.
Tip: het is een cursus met een hoge informatiedichtheid, dus kom
uitgerust 😊.
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Boek ‘Alle ouderen naar buiten!’

Geef de ouderenzorg groene inspiratie met het boek ‘Alle ouderen naar buiten’. IVN wil dit
boek gratis aanbieden aan zorginstellingen in Nederland. Om zorgmedewerkers,
mantelzorgers en vrijwilligers te inspireren om de natuur te gaan beleven.
Gezond en leuk. Steun deze actie!
https://crowdfundingvoornatuur.nl/nl/projects/ouderennaarbuiten
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