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Programma
Werkgroep Natuur Beheer
Onderhoud in ‘de Bongerd’
Zaterdag ochtend 17 november
Aanmelden via henk.wennekers@outlook.com

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

Natuurwerkdag

Zaterdag 3 november
Aanmelden bij Henk Wennekers

via https://www.natuurwerkdag.nl/content/locaties.php?ProvincieId=11

Herstel boomlanenstructuur Landgoed Arcen
We gaan een bosje uitdunnen aan de "Lang Heg" in Arcen.
Het bos(je) maakte vroeger onderdeel uit van het Landgoed van kasteel Arcen. Kenmerkend
voor landgoed bossen zijn o.a. boomlanen. In het bosje zijn beuken geplant die onderdeel
gaan vormen van deze cultuurhistorische boomlanenstructuur. Na het moment van aanplanten
zijn echter ook spontaan andere bomen opgekomen op deze plek. Zoals berken en
dennen. Om te voorkomen dat ze de beoogde laan gaan wegconcurreren, worden ze nu
weggezaagd.
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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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Overzicht Limburgse organisaties op het gebied van Natuur en landschap.
Samengesteld door Sraar Geelen.
(18-9-18) Voor meer inhoudelijke informatie zie de diverse websites.

Coöperatie Particulier Grondeigenaren Maasduinen:
Doel van de coöperatie is om de particuliere grondeigenaren in het park een opbouwende rol
te laten spelen bij het maken van een verbinding tussen de natuur, de maatschappij en de
economie van de Maasduinen. Zo kunnen bewoners van het natuurpark en andere
particulieren die de Maasduinen een goed hart toedragen samen met gevestigde instanties
zoals het Staatsbosbeheer, de Stichting Het Limburgs Landschap, de betrokken Gemeenten
enz., de Maasduinen uitbouwen tot een dynamisch nationaal landschap.
Ondersteuning:
- Aanvragen subsidie projecten ten behoeve van onze leden.
- Grondeigenaren met elkaar in contact brengen te einde hun belangen maximaal te kunnen
dienen.

Limburgs Particulier Grondbezit:
Het bestuur van de Coöperatie werkt samen met het bestuur van LPG, ter versterking van het
particuliere beheer in onze provincie.
Het Limburgs Particulier Grondbezit (LPG) betrekt particuliere grondeigenaren bij de
versterking van het buitengebied van de provincie. Zij behartigt de belangen van haar leden,
die samen meer dan 8.000 ha Limburgse grond bezitten, onder meer door plaats te nemen in
diverse overleg- en uitvoeringsorganen.
De provinciale vereniging Limburgs Particulier Grondbezit organiseert minimaal twee maal
per jaar, in het najaar en in het voorjaar, een bijeenkomst voor haar leden. Tijdens de najaarbijeenkomst wordt de ledenvergadering gecombineerd met een voordracht/lezing over een
actueel onderwerp. De voorjaarsbijeenkomst wordt ingevuld met een excursie naar een
landgoed, natuurproject of grondgebonden onderneming met ledenvergadering op locatie.
Het bestuur van het Limburgs Particulier Grondbezit wordt momenteel gevormd door een 9tal bestuursleden die ieder een eigen aandachtsgebied hebben.
Missie;
LPG ziet het als haar missie zich in te zetten voor de belangenbehartiging op voornamelijk
provinciaal niveau, ten behoeve van particulier grondbezit. Met name bij landschappelijke
ontwikkelingen spelen de provinciale en gemeentelijke besturen een steeds grotere rol. Deze
belangenbehartiging geschiedt in de brede zin des woords , van versterking van
cultuurhistorische waarden t/m veiligheid in het buitengebied.
Actuele aandachtsgebieden zijn:
•
•
•
•
•
•
•

De opstelling van de faunabeheerplannen
Implementatie richtlijn en wetgeving Natura 2000
Europese kaderrichtlijn Water
Pachtwet en pachtnormen; Natuur Schoon Wet (NSW-1928)
Toegankelijkheid subsidiestelsel programma beheer door provincie
Invulling van de beheertypekaarten door de provincie
Herbestemming van Rijksmonumenten

5

•
•

Landgoedversterkingsplannen
Actieve deelname in discussies en brainstormsessies met diverse overheids- en private
organen met betrekking tot herinrichting buitengebied.
Via LPG zijn particuliere eigenaren tevens aangesloten bij de landelijke Federatie, de
Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE) en Europese ELO, waardoor (inter-)
nationale kennisuitwisseling en lobby in Den Haag en Brussel geborgd is.
Landelijk zijn 2000 leden met in totaal 200.000 ha aangesloten.
Met de coöperatie bestaat de afspraak om elkaar op de hoogte te houden en om een
vertegenwoordiger te hebben op elkaars vergadering.

IVN:
Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, is een Nederlandse organisatie die zich richt
op natuureducatie en natuurbeleving. IVN is in 1960 opgericht en heeft anno 2017 25.000
leden en vrijwilligers. De organisatie heeft een landelijk bureau in Amsterdam, twaalf
provinciale kantoren en 170 vrijwilligersafdelingen.

Diverse gemeenten:
Verantwoordelijk voor bestemmingsplanwijzigingen en diverse vergunningen.
Voor NP de Maasduinen is vooralsnog de gemeente Bergen de grootste eigendom houder.
Ondersteuning:
- Medewerking aan bestemmingsplan wijzigingen indien gewenst.
- Vergunningverlening indien gewenst.

Provincie Limburg:
Natuur en landschap: O.a. Soorten bescherming, aanleg en beheer natuurgebieden, natura
2000 gebieden, wet ammoniak en veehouderij en kwetsbare gebieden, stiltegebieden, het
programma aanpak stikstof, natuurcompensatie, POL (Provinciaal Omgevingsplan Limburg).
De Provincie Limburg heeft een z.g. Overlegorgaan voor het NP de Maasduinen ingesteld
waarin (alle?) belanghebbende organisaties zitting hebben (IVN Limburg, Staatsbosbeheer,
Stichting het Limburgs Landschap, Gemeente Bergen, Gemeente Gennep, IVN Maas & Niers
en ook de Coöperatie; zie http://www.natuurparkenlimburg.nl/np/de-maasduinen/contact).
Het Overlegorgaan ‘verzamelt’ en beoordeelt subsidie aanvragen aan de provincie. Stichting
Ondersteuning Overlegorganen Nationale Parken (de SOONP) treedt op namens de
overlegorganen indien rechtspersoonlijkheid vereist is bijvoorbeeld bij subsidieaanvragen
voor het nationaal park of het Grenspark Limburg.
Ondersteuning:
- Stimuleringsmaatregeling beëindiging varkenshouderij.
- Diverse subsidies o.a. natuurbeheer, recreatie, asbest sanering.
- Ondersteuning Liefde voor Limburg teneinde de toegankelijkheid van natuur en landschap
te vergroten.
- Financiële ondersteuning Nationale parken.
- via De Stichting LandschapsOntwikkeling Limburg is een onafhankelijke stichting die zich
inzet voor het bevorderen en stimuleren van (agrarisch) natuurbeheer en overige
landschappelijke ontwikkelingen.
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De Stichting is door de Provincie Limburg aangewezen als veldmakelaar voor geheel
Limburg. Dit betekent dat u voor advies en aanvraag omtrent inrichtings- en
beheersvergoedingen voor landschapselementen bij de stichting terecht kunt. Dit alles in het
kader van de regeling GroenBlauwe diensten. Als veldmakelaar kunnen wij samen met u de
mogelijkheden op uw percelen bekijken en een aanvraag voorbereiden. Deze service is geheel
gratis. Zie de site van de stichting.

Stichting Limburgs Landschap:
De Stichting heeft tot doel (statuten 2010):
‘het behoud en beheer van in natuurwetenschappelijk en landschappelijk opzicht belangrijke
terreinen en andere objecten in de provincie Limburg waartoe tevens gerekend wordt het in
stand houden en beheren van beschermde monumenten in eigendom. Dit geschiedt zowel ter
wille van de natuur zelf als ten behoeve van het geestelijk en lichamelijk welzijn van de
mens’.
Het streven is mede gericht op:
a het bevorderen van het behoud, het herstel en de ontwikkeling van natuur en landschap;
b het bevorderen van de zuiverheid van water, bodem en lucht, alsmede het beschermen
van de stilte;
c het bevorderen van het besef dat de mens hiervoor verantwoordelijkheid draagt.
Ondersteuning:
- Eventuele opkoop/ overname gronden en gebouwen.

Staatsbosbeheer:
De taken van Staatsbosbeheer zijn gericht op het beheer en de ontwikkeling van het
kenmerkende groene erfgoed van Nederland, met oog voor de vele belangrijke waarden
die dit voor de samenleving vertegenwoordigt. De terreinen van Staatsbosbeheer vormen
de nationale basisvoorziening van natuur en recreatie. Van de Waddeneilanden tot de
zuidwestelijke delta, van de duinstreek tot natuur langs de rivieren.
De landschappelijke taak is het behoud en de ontwikkeling van landschappen en
objecten van nationale betekenis, waaronder een groot aantal (rijks)monume nten in de
beheerde gebieden. De recreatieve taak draait om de openstelling van de natuurgebieden
en de basisvoorzieningen voor wandelen en fietsen. Daarnaast dragen de terreinen bij
aan diverse maatschappelijke doelen, variërend van waterveiligheid tot
drinkwatervoorziening, sociale cohesie, regionale economie en natuureducatie.

Bosgroep:
De Bosgroepen, waaronder de Bosgroep-Zuid, zijn onafhankelijke coöperatieve verenigingen
van en voor eigenaren van bos- en natuurterreinen. Zij adviseren en ontzorgen de leden bij het
beheer van bos en natuur. Het vakmanschap richt zich op alle onderdelen van het beheer; van
visievorming en advies, tot beheer, beheerplan en uiteindelijk de uitvoering in het veld. De
aanpak is realistisch en doelgericht, gebaseerd op deskundigheid, jarenlange ervaring en
kennis van de nieuwste ontwikkelingen, de leden en hun terreinen.
Er zijn meer dan 1200 leden bij de Bosgroepen aangesloten. Dit zijn particulieren, stichtingen,
landgoederen, abdijen, zorginstellingen, natuurbeschermingsorganisaties,
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waterleidingmaatschappijen en overheden, zoals waterschappen en gemeenten. Samen hebben
deze leden in Nederland ruim 400.000 hectare bos en natuur.
Ondersteuning:
- Adviseren en ontzorgen leden bij het beheer van bos en natuur.
- Regelen beheer pakketten voor grondeigenaren.

Plattelands coöperatie:
Plattelandscoöperatie regio begon in 1995 als ‘Milieucoöperatie Peel en Maas’, een groep
agrariërs die op een proactieve manier invulling wilden geven aan de wetgeving van de
overheid. In 2010 werd de naam veranderd naar ‘Plattelandscoöperatie Peel & Maas regio’.
Om verwarring over het werkgebied te voorkomen, werd in 2017 de naam veranderd naar
‘Plattelandscoöperatie’. De Plattelandscoöperatie wil een brug slaan tussen boerderij en
maatschappij, boer en burger, producent en consument, teneinde bij te dragen aan een
duurzaam en aantrekkelijk platteland en een duurzaam en vitaal perspectief voor agrarische
ondernemers. Inmiddels heeft de Plattelandscoöperatie ruim 400 leden in Noord-Midden
Limburg. Samen met haar leden, zet de Plattelandscoöperatie koers naar een rendabele en
duurzame agrarische sector.
Door het maken van landschaps- en erfplannen (Limburgs kwaliteitsmenu),
subsidieregelingen, verbindingen met gemeenten en provincie wordt er gewerkt aan een fraai
en Natuurrijk landschap. Dit samen met Natuurrijk Limburg, Vereniging Innovatief Platteland
en noem maar op.
Erf, landschap in de breedste zin van het woord; zij gaan ervoor. In geheel Noord-Midden
Limburg.

Vereniging Innovatief Platteland VIP:
Tot de leden behoren agrarische bedrijven, natuurorganisaties en particuliere
natuurbeheerders in de gemeenten Horst aan de Maas, Venray en het gebied De Maasduinen.
De VIP faciliteert bijeenkomsten voor haar leden om te komen tot projecten die bijdragen aan
een innovatief en duurzaam platteland voor haar leden.

Natuurrijk Limburg:
De coöperatie Natuurrijk Limburg bundelt de krachten van boeren en particulieren in
Limburg op het gebied van natuur- en landschapsbeheer. Natuurrijk Limburg is een
organisatie die overeenkomsten aangaat met en voor haar leden op het gebied van natuur,
landschap en water. De leden van Natuurrijk Limburg zijn voornamelijk agrariërs en
particulieren.
Natuurrijk Limburg werkt met zogenaamde uitvoeringscollectieven, te weten:
•
•
•

Vereniging Innovatief Platteland
Plattelandscoöperatie
Coöperatie Boeren met Natuur

Ondersteuning:
- Regelt voor grondeigenaren o.a. de diverse pakketten beheersubsidie.
- Geeft voorlichting op het gebeid van natuur en landschapsbeheer.
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Nieuw platform voor natuurorganisaties en vrijwilligers:
Het nieuwe platform Buitenkracht is een plek waar natuur organisaties en vrijwilligers
elkaar kunnen ontmoeten.
Buitenkracht is een initiatief van Staatsbosbeheer, het Limburgs Landschap,
Natuurmonumenten en de Stichting IKL. Die gaan op het platform allerlei
natuurklussen aanbieden waar vrijwilligers dan op kunnen reageren.

Natuurmonumenten:
Natuurmonumenten is trots eigenaar te zijn van tientallen natuurgebieden in Limburg en de
natuur hier te kunnen beschermen, zodat bezoekers kunnen genieten van het bijzondere
landschap en alles wat er leeft.
Van de heuvels en de heidevelden op de Brunssummerheide tot de Molenplas met Limburgs
hoogste molen. Van de machtige beuken in het sprookjesachtige Imstenraderbos tot het
voormalige landgoed Sint-Jansberg. En van het zeldzame zinkviooltje in het Geuldal tot de
machtige oehoe op de Sint-Pietersberg.
Natuurmonumenten heeft in het gebied van de Maasduinen tussen Gennep en Venlo geen
eigendommen liggen.

Stichting IKL:
Visie en missie;
Wij zijn dé stichting die landschapsdromen laat uitkomen, door mensen te stimuleren met ons
landschap aan de slag te gaan. Maar vooral ook door ideeën, initiatieven, partijen en
geldstromen bij elkaar te brengen.
IKL zorgt voor een springlevend landschap als basis voor een gezonde en welvarende
samenleving. Door mensen te helpen, te inspireren en te stimuleren, kansen te signaleren en
het landschap op het netvlies te brengen. Voor iedereen die leeft in en van het Limburgse
Ondersteuning:
- Via diverse subsidieregelingen.

De Natuur en Milieufederatie Limburg:
•
•
•
•
•

houdt zich bezig met beïnvloeding van het beleid van provincie en gemeenten op het
gebied van natuur, milieu en landschap.
is actief betrokken bij het oplossen van natuur- en milieuproblemen.
genereert draagvlak voor het nemen van de noodzakelijke maatregelen.
geeft actief voorlichting over de verschillende aspecten van duurzaamheid.
staat voor alle Limburgers klaar met advies en informatie.
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Spinnentijd
5 misverstanden over achtpotigen

Paul Wouters/Marianne Horemans

In de herfst komen ze massaal naar binnen, ze kruipen in je mond terwijl
je slaapt en ze verplaatsen zich via afvoerbuizen: spinnen vallen ten prooi
aan de meest fantasierijke verhalen. Maar wat is er eigenlijk van aan?

1/Komen ze in de herfst binnen?
Spinnen zitten het hele jaar door in huis, maar tegen de intrede van de herfst zie je ze vaker en
vaker opduiken. Dan worden de mannetjes van enkele grotere huisspinsoorten volwassen en
verlaten ze hun web, op zoek naar een partner. In een huis dat gemiddeld onderhouden wordt,
zouden op bepaalde piekmomenten vele honderden exemplaren leven. Spinnen zijn vaak
piepklein, en verschuilen zich in valse plafonds, meubels of hoekjes. Vaak zijn ze ook vooral
‘s nachts actief.

2/Verplaatsen spinnen zich via afvoerbuizen?
Toch niet. De spinnen die je in bad aantreft, zijn er per ongeluk langs boven in gesukkeld.
Omdat ze niet tegen de gladde wanden kunnen opklauteren, zitten ze er vast. Het gaat dan
vooral om huisspinnen. Een aantal andere spinnensoorten, zoals renspinnen, zijn wel in staat
om tegen gladde, verticale oppervlakken omhoog te lopen.
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3/Is het waar dat we 's nachts spinnen inslikken?
Het is een hardnekkige legende, maar geen enkel wetenschappelijk onderzoek heeft het ooit
bevestigd en het is hoogst onwaarschijnlijk. Ook vanuit het standpunt van de spin zou het
geen goed idee zijn. Doordat een spin koudbloedig is, voelt over een mens lopen voor haar
aan alsof ze op een heet oppervlak zit. Er is een groot temperatuurverschil tussen
kamertemperatuur (ca 20°C) en de mensenhuid (ca 36 °C). Via aanraking proeft ze ons en via
de zintuighaartjes op haar poten neemt ze de trillingen en luchtverplaatsingen waar die
mensen veroorzaken. De kans is erg klein dat een spin het risico neemt om zo’n totaal
verschillende omgeving van degene waarin hij gewend is om te leven, te gaan betreden.

4/Zijn ze dit jaar groter dan anders?
“Zijn de huisspinnen groter geworden?” Die vraag heb je je wellicht ook al gesteld wanneer je
een joekel van een huisspin achter je kast of onder je bed tegen kwam. Ook in de media gonst
het al een poosje dat de huisspinnen dit jaar opvallend groter zijn dan de voorbije jaren.
Vooral in stedelijke omgevingen zouden ze spontaan een fikse groeiboost hebben gekregen.
Maar niets is wat het lijkt. De verklaring ligt namelijk in het succes van de grote zus onder de
huisspinsoorten: de Grote huisspin. De perceptie dat de huisspinnen groter zijn berust op het
feit dat onze grootste huisspinsoort, de Grote huisspin, vaker wordt waargenomen dan de
andere, kleinere huisspinsoorten. Aangezien de Grote huisspin de voorkeur geeft aan warmere
omgevingen, hoeft dan ook niet te verbazen dat de uit de kluiten gewassen huisspinsoort het
extra goed doet in steden, die doorgaans warmer zijn dan landelijke omgevingen. De
mannetjes van de Grote huisspin zijn echte kleppers. Ze beschikken over enorme poten die tot
zeven centimeter lang kunnen worden, wat een behoorlijk indrukwekkend zicht kan
opleveren.

5/Zijn spinnen gevaarlijk?
Wereldwijd zijn er meer dan 47.000 soorten bekend. In ons land kan je zo'n 700 soorten in het
wild aantreffen. Op twee soorten na zijn ze allemaal giftig. Maar, geen paniek: het gif van
onze spinnen is enkel geschikt om kleine prooien te verlammen en zal dus hoogstens een klein
rood stipje kunnen veroorzaken. De meeste spinnensoorten in zijn niet in staat om door de
huid te bijten als ze dat al zouden willen, en de rest zal enkel bijten als ze zich bedreigd
voelen. De vrees voor spinnen is dus nogal ongegrond. Bovendien staan ze aan onze kant, al
is het maar door in huis insecten te verorberen die mensen schade kunnen berokkenen. Het
beste is er gewoon mee samen te leven en ze zeker niet te doden. Wil je ze toch liever het huis
uit? Zet er dan voorzichtig een glas overheen en transporteer ze naar buiten.

Tekst: Koen Van Keer, Arabel
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De Huiszwaluw.
2018 is het Jaar van de Huiszwaluw (lat: Delichon urbicum).
De Huiszwaluw is een zogenaamde koloniebroedvogel.
Van oorsprong broedt deze vogel op berghellingen, kliffen en
rotswanden. Als cultuurvolger broedt de Huiszwaluw in onze
omgeving vooral onder de oversteek van huizen en andere
gebouwen. Ze maken een komvormig nest van klei en zand.
Hun voedsel bestaat uit insecten: ze eten er wel tot 9000 stuks per dag van !!
Huiszwaluwen overwinteren in Afrika. Het aantal broedparen bedroeg volgens Stichting
Ornithologisch Veld Onderzoek Nederland (SOVON) 65.000 tot 92.000 paren in 2009.
Nu wordt geschat dat het aantal iets gestegen is, namelijk 110.000 tot 125.000 broedparen.
Het vinden van geschikte nestplaatsen en het zoeken naar bouwmateriaal voor het maken van
het nest wordt steeds moeilijker voor de Huiszwaluw. Dit komt vooral door de huidige manier
van bouwen, waarbij vaak een zogenaamde oversteek ontbreekt.
De ideale situatie voor een Huiszwaluw om een nest te bouwen is een (houten)
oversteek/nok/dakrand met dwarsliggers/steunbalken. Ze hebben een voorkeur voor
dakranden op het noorden en oosten. Een belangrijk vereiste is verder dat oversteek/nok wit
of crèmekleurig is. Op die manier zoeken ze koelte voor hun jongen op en bovendien weert
het parasieten. Voor de invliegrichting van het nest mogen geen obstakels zoals bomen staan.
Een ander vereiste is de aanwezigheid van een plas, ven of meertje binnen een straal van 300
meter van de nestplaats. Hier moeten de vogels de benodigde modder voor het maken van het
nest kunnen halen
De vogelwerkgroep van IVN Maasduinen doet mee aan verschillende inventarisatieprojecten
van SOVON, waaronder het project Kolonievogels. Voor dit project telden wij al kolonies
van Blauwe Reigers en Oeverzwaluwen. Omdat 2018 is uitgeroepen tot het Jaar van de
Huiszwaluw hebben wij de Huiszwaluw toegevoegd als soort voor dit project.
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Kolonies van Huiszwaluwen tellen doet men tussen 15 juni en 15 augustus. Men telt het
aantal in aanbouw zijnde en bewoonde nesten. De fusieafstand bedraagt 300 meter. Dat wil
zeggen dat ieder verder nest binnen een afstand van 300 meter tot dezelfde kolonie behoord.
Zo komen we in ons telgebied tot vijf kolonies: Venlo-Centrum, Arcen, Lomm, Velden-Oost
en Schandelo. Het werk-/telgebied van IVN Maasduinen heeft de volgende begrenzing: in het
noorden het Gelderns Nierskanaal, het oosten de grens met Duitsland, in het zuiden de
spoorlijn Eindhoven naar Duitsland en in het westen de rivier de Maas
Kolonie Venlo-Centrum bestaat uit 48 bezette nesten.
Bij een door ons uitgevoerde telling in 2010 kwamen we voor deze kolonie op 29 bezette
nesten.
Kolonie Arcen bestaat uit 11 nesten. In 2010 werden hier 6 nesten geteld
Kolonie Lomm bestaat uit 9 nesten. In 2010 zijn in Lomm geen nesten van Huiszwaluwen
aangetroffen.
Kolonie Velden-Oost bestaat uit 25 nesten. In 2017 werden hier 7 bezette nesten
geïnventariseerd.
Kolonie Schandelo heeft 2 nesten. In 2010 werden in Schandelo nog 22 bezette nesten
aangetroffen.
In totaal zijn de meeste kolonies er tussen 2010 en 2018 erop vooruit gegaan, behalve in
Schandelo, waar het aantal bezette nesten is terug gelopen van 22 naar 2.
Ik wil niet beweren dat deze gegevens honderd procent volledig zijn. Mocht er nog iemand
zijn die nog ergens een locatie weet waar Huiszwaluwen gebroed hebben, dan had ik dat
graag geweten: theo.lommen@hetnet.nl.

Bij deze wil ik mijn medetellers nog bedanken: Ruud Coenders, Albert Raaijmakers, Erick
Rheiter, Martijn Verheijen, Annet Weijkamp en Ton Wetjens.

Gr Theo Lommen
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Mikadoschool
Donderdag 25 oktober kwamen groep 1 en 2 van de Mikadoschool uit Blerick op bezoek
langs het Smokkelpad bij pannenkoekhuis Jagersrust in Velden.

Ze werden ontvangen door de gidsen van IVN Scharrelkids en tijdens de wandeling kwamen
ze de smokkelaar Gerrit en ’t smokkelvrouwtje AnneTanne tegen , die spannende verhalen
konden vertellen. Het was een mooie gebeurtenis ….
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Het was heerlijk weer om te klimmen en klauteren. Moe en vol met nieuwe indrukken gingen
ze met de bus weer terug naar huis.
Foto’s: Henny Martens
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’t Kabouter pad
Langs het Natuurpad ‘Volg de Das’ zijn de eerste paddenstoelen
met bosbewoners gesignaleerd.
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Flamingo babyboom in Avifauna
In Alphen aan den Rijn kennen ze in vogelpark Avifauna een complete babyboom op
dit moment bij de flamingokolonie.
Tot op dit moment, eind augustus, zijn al
twintig uit het ei gekropen, maar het
kunnen er in enkele dagen nog meer
worden omdat er nog enige broedende
vogels aanwezig zijn.
Het hoogste aantal kuikens in één jaar was
tot dusver veertien stuks.

Waarom er dit jaar zoveel kuikens geboren worden is niet bekend maar vermoedelijk heeft het
toch wel met het warme zomerweer te maken. Vanwege het warme weer hebben de vogels
geen behoefte aan extra pleegzorg voor de kuikens alleen het voer-programma is aangepast
voor de vele kuikens en ook het grote aantal volwassen vogels.
Er zijn altijd wel van die grote roze vogels die in de zomer tot broeden overgaan. Ieder van
die eigenaardig gevormde nesten bevat dan één ei en de broedtijd is 28 tot 30 dagen. Het blijft
wel altijd een vraag of de eieren ook uitkomen, want men weet niet van tevoren hoelang de
vogels zin hebben om op het ei te blijven broeden. Regelmatig verlaten broedende vogels
voortijdig het nest om met broeden te stoppen, maar mogelijk stimuleert het uitzonderlijk lang
aanhoudende warme weer ook de lengte van de broeddrift.
Info en foto: Avifauna

Zaterdag 27 oktober
Wintertijd
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Nacht van de Nacht
Het wordt ’s nachts steeds minder donker in
Nederland. Door lichtreclames en
straatlantaarns is er ’s nachts op veel
plekken steeds meer licht. Het meeste licht
komt van de kassen in de glastuinbouw. Dat
is kunstlicht. Sterke lampen zorgen ervoor
dat groente en fruit in die kassen beter gaan
groeien en bloeien. Voor nachtdieren is dat
licht heel vervelend. Bij hoge flats vliegen
vogels zich te pletter tegen de ramen. Het
heet lichthinder. Gelukkig wordt daar steeds
vaker iets aan gedaan. Kassen worden
afgeschermd, zodat het felle kunstlicht niet
meer naar buiten kan schijnen. Voor
vleermuizen worden speciale nestkasten
opgehangen op stille, donkere plaatsen.
Er zijn ook testen gedaan met lantaarnpalen in verschillende kleuren licht – groen, wit, rood
en geen licht. Het licht heeft op vele manieren invloed op de nachtdieren. O.a. feromonen (sex
lokstof) van het kooluil-vrouwtje veranderen onder invloed van licht. Dit is ingrijpend, omdat
de mannetjes dan de vrouwtjes niet meer kunnen vinden , dus wordt er minder gepaard en dus
minder voortgeplant. De kleur wit en groen hebben voor de meeste soorten een sterke
negatieve invloed. Alleen voor trekvogels op zee is groen licht wel geschikt. Rood licht bleek
voor de meeste groepen het minst schadelijk. Hoewel geen licht het beste is.
Voor trek- en broedvogels is het licht een bron van informatie voor tijd en over de plaats waar
ze zijn. Een overdaad aan licht kan veel verstoring veroorzaken. Zoals de verhouding tussen
licht en donker – dat een natuurlijk signaal is voor verandering in gedrag (kijk maar naar de
bomen, die blad verliezen als de dagen korter worden.) zoals voedsel zoeken.
Het bekendste effect van licht is de pluimveehouderij, waar kippen , door ze te manipuleren
met daglicht, een maximaal aantal eieren leggen. Andere voorbeelden zijn herten die je
meerdere malen per jaar een nieuw gewei kan laten aangroeien. Roodborsten die ’s nachts
zingen onder lantaarnpalen. Hanen die ’s nachts kraaien en hele stadsbuurten wakker houden.
Vooral bij vogels, insecten en amfibieën verstoort buitenverlichting hun gedrag. Hun
oriëntatie wordt verstoord, waardoor hun energiebalans wordt aangetast. Hierdoor neemt de
kans op uitputting en sterfte toe. Voor kleine populaties kan dit funest zijn.
Dieren die worden aangetrokken door licht hebben een grotere kans op ten prooi te vallen aan
andere dieren of om te worden aangereden. Andere dieren die worden afgestoten door licht
kunnen geschikte gebieden rondom de lichtbron niet meer gebruiken. Zoals de
watervleermuis, die door licht wordt afgestoten. Sommigen dieren, zoals konijnen raken
gevangen in het licht, die ervaren de donkere omgeving als een muur en dus als een obstakel.
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In memoriam Jos Hoogveld

Op 16 oktober vernamen wij het trieste
bericht dat Jos Hoogveld onder
dramatische omstandigheden om het
leven was gekomen.
Wij kenden Jos als een vriendelijke, goedlachse man. Als voorzitter van het
Natuurhistorisch Genootschap Limburg, afdeling Venlo (Vrienden der Natuur) had hij
een goede band met IVN Maasduinen, vooral wat betreft lezingen, excursies e.d.
Jos zal in onze herinneringen blijven als een goedlachse, vriendelijke man met veel
algemene kennis van de natuur.
Wij wensen zijn vrouw Greet, dochter Emma en andere familieleden heel veel sterkte
met dit verlies.
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