IVN-Magazine December
Pagina 2

Werkgroepen

Pagina 3

In memoriam

Pagina 4

Programma

Pagina 5

Cursus Natuurregelgeving

Pagina 6-8

Natuurwerkdag

Pagina 9-10

de laatste wolf uit Arcen

Pagina 11

leuke waarneming in Arcen

Pagina 12-14

Kraanvogels in Diepholz

Pagina 15-17

IVN maasduinen in Lomm

Pagina 18

Groene Helden

Pagina 19-20

Rechtspraak IVN Almere

Nieuwejaars bijeenkomst 2019
Zondag 13 januari vanaf 10.30 uur

Speciaal voor onze Leden

Buiten en Binnen activiteit
Pannenkoekhuis Jagersrust.
Straelseweg 35 in Velden

Nadere info volgt via jose.wennekers@outlook.com
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Werkgroepen
IVN Bestuur Maasduinen
Voorzitter

Ton Wetjens

Tel: 077 - 472.2870

Penningmeester

Hans Billekens

Tel. 06 - 1413.2768

Bestuurslid

Ritsaart Blaisse

Tel: 077 - 374.5100

Bestuurslid

Annet Weijkamp

Tel: 077 - 473.1244

Bestuurslid

Henny Martens

Tel. 06 - 3061.2548

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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IN Memoriam

Ine Raaijmakers – huisgenote van Jos Raaijmakers.
Jos is de laatste jaren vooral actief met Natuurpad ‘Volg de Das’ en
Samen genoten ze van het rondscharrelen door het arboretum.

“No Motion has she now, no force;
She neither hears nor sees;
Rolled round earth’s diurnal course;
With rocks and stones and trees.”
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Programma
Werkgroep Natuur Beheer
Zaterdag 1 december vanaf 9.00 uur bomen planten op de Hasselderheide.
Zaterdag ochtend 8 en 22 december natuur beheer.
Aanmelden via henk.wennekers@outlook.com

Fijne Feestdagen

4

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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Natuurwerkdag 2018
Dit jaar is de werkgroep Beheer weer actief op de
Nationale Natuurwerkdag en staan ze geparkeerd aan
de Lange Heg op Landgoed Arcen.
Tijdens het ochtend gloren op een mooie doch koude herfstdag staan de deelnemers rondom
de auto van boswachter Bart van der Linden van St. Limburgs Landschap aandachtig te
luisteren naar instructies.

6

foto’s en tekst; Annet Weijkamp

Achtergrond :
Het bos maakte vroeger onderdeel uit van het Landgoed van kasteel Arcen. Kenmerkend voor
landgoed bossen zijn o.a. boomlanen. In het bosje waar de medailles vandaan komen 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.
Diverse werkgroepen kwamen een aanhanger vol takken en stammen halen. O.a. voor
kerstverlichting rondom het kerkplein , medailles voor ‘Venlo Stormt’ en open haard hout.
Al het andere (opslag berk, amerikaanse eik en den) wat ze omzaagden werd op takkenrillen
gelegd. De voordelen van een takkenril zijn; voor vogels en zoogdieren biedt ‘t een goede
nest-, voedsel- en schuilgelegenheid. Amfibieën en reptielen vinden er een plek om te
overwinteren. Ook paddenstoelen, varens en andere plantensoorten vinden er een uitstekend
onderkomen. Zelfs enkele vlindersoorten zetten hun eitjes af op dood hout. Heel veel insecten
maken gebruik van de beschermde plekjes in de takkenril om te schuilen.
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Dankjewel voor jouw inzet!
Natuurwerkdag 2018 was een succes!
Dankzij jouw hulp heeft het landschap een opknapbeurt gehad. Met alle
vrijwilligers hebben we gewerkt voor het behoud en onderhoud van natuur en
landschap. LandschappenNL wil jou daarom hartelijk danken voor jouw inzet
tijdens de Natuurwerkdag!
Veel vrijwilligers en locaties
Op de 18de Natuurwerkdag hebben we een record behaald, 15.800
vrijwilligers hebben de handen uit de mouwen gestoken op meer dan
600 locaties door heel Nederland. Daarmee is er een belangrijke bijdrage
geleverd aan de kwaliteit van onze groene omgeving.
Bekijk de aftermovie van de Natuurwerkdag 2018 op onze website!
Wil je dit vaker doen?
Ben jij enthousiast geworden over het buitenwerk en wil je nog een keer aan
de slag in de natuur? Kijk dan eens hier bij een van de provinciale
Landschapsbeheerorganisaties voor een leuke klus bij jou in de buurt..
De Natuurwerkdag is tot stand gekomen met steun van de partners: Nationale
Postcode Loterij en Groen en Fit van De Friesland Zorgverzekeraar.
Tot volgend jaar bij de 19de editie van de Natuurwerkdag!
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De laatste wolf uit Arcen
Afgelopen vrijdag 2 november hebben ruim 50 gasten zich verzameld rondom een scherm
met de foto van een schilderij uit 1830 met daarop de laatste wolf uit Arcen.

Louis Reutelingsperger vertelt hoe hij aan deze foto is gekomen en het verhaal – of beter gezegd
het gedicht erbij over de legende van de laatste wolf in Arcen. Er werd met rode oortjes
geluisterd naar een reconstructie van een stukje verleden uit onze regio van de 18e eeuw.
Daarna werd onze voorzitter Ton Wetjens naar voren gehaald om een boek in ontvangst te
nemen. Geïnspireerd door de Gemeentelijke
Natuurmonumenten in Nederland heeft de
Gemeente Venlo een onderzoek gestart naar
natuurterreinen die in dit concept passen.
Al gauw bleek het Smokkelpad van IVN
Maasduinen een uitstekende kandidaat te zijn.
In het Boek ‘Natuur in de Buurt’ wordt een
beschrijving gegeven onder hoofdstuk 8.1
“Het Venlose Landschap vertelt”. Ton
bedankt Louis voor dit fantastische cadeau ,
mede namens alle vrijwilligers.
Want deze spelen een belangrijke rol in het onderhoud van deze pareltjes.
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Na deze spannende inleiding werd het woord gegeven aan Kees de
Ruiter. Hij is landelijk voorzitter van IVN en st. wolven in
Nederland.

In de 18e eeuw was er een grote toename van
jacht op de wolf. In het archief van Venlo is
te vinden wie hoeveel premie ontving. Na
1970 kreeg de wolf een wettelijk
beschermde status, daarna is het aantal weer toegenomen.

Vanaf 2012 zijn er weer meldingen over wolven in Nederland. Vooral in het noorden van het
land en langs de Duitse grens. Deze wolven zijn 1-2 jarige welpen, die vooral uit Duitse
roedels komen. Deze roedels zijn gespecialiseerd in het eten van reeën, damherten en
edelherten. De roedel beheerst de techniek om samen zo’n dier te bemachtigen. Als er
karkassen blijven liggen ontstaat erom heen een kadaverfauna, wat bijdraagt aan een grotere
biodiversiteit.
IVN heeft voor groep 7-8
een lespakket ontwikkelt.

Tijdens de rondvraag is er toch vooral zorg
omtrent de media-aandacht voor gebeten
schapen. Volgens Kees is dit niet het
normale gedrag van een roedel wolven. Het
betreft dan waarschijnlijk een hongerige,
solitaire welp die een makkelijke prooi moet
pakken om te overleven. Je kunt het beste
schapen beschermen met schrikdaad om het
veld e/o ophokken tijdens de nacht.

voor meer informatie over wolven lees
www.wolveninnederland.nl
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Leuke waarneming in Arcen

24-10-2018 20:48

We werden erop geattendeerd dat er op waarneming.nl/ een leuke Oehoe-waarneming was gemeld.
Eigenlijk te leuk om hem hier niet te laten zien.
Op 22-10-218 om 21:16 was er via een webcam een Oehoe te zien op een nest in de Kasteeltuinen in
Arcen. Het gaat hier om een Ooievaarsnest waarvan de webcam nog steeds op het nest gericht
staat. Via de website van Stichting het Limburgs Landschap zijn de Ooievaars te volgen.
klik op deze link om naar de webcam te gaan
In het bericht staat dat Bart en Miranda van Berne deze ontdekking hebben gedaan en de volgende
foto er van hebben gemaakt.

Lees meer: https://www.oehoewerkgroep.nl/news/leuke-waarneming/
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Kraanvogelexcursie Diepholz
Zondag 28 oktober stond gepland voor de kraanvogelexcursie naar Diepholz en omgeving.

Het is een behoorlijk eindje rijden dus vertrokken we al in alle vroegte om 6 uur vanaf de
parkeerplaats bij hotel Van der Valk in Venlo. De weersvoorspelling was redelijk terwijl de
temperatuur wel wat aan de lage kant was.
Onderweg in Duitsland zagen we vanuit de auto al meerdere groepen kraanvogels in de lucht,
onderweg naar hun winterverblijven.
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Aan het einde van de rit konden we zien dat het echt koud was: het gras was hier en daar wit
bevroren van de rijp. In het gebied aangekomen werden de eerste groepjes kraanvogels al snel
gevonden op de maïsakkers. Het was opvallend dat er meer kraanvogels in de lucht waren te
zien dan aan de grond. Kennelijk waren er al veel onderweg naar het zuiden.

Behalve kraanvogels zagen we nog andere leuke soorten zoals klapeksters, blauwe
kiekendieven, buizerds, kramsvogels, heel veel verschillende soorten ganzen, torenvalken,
een pontische meeuw, aalscholvers, sijsjes, grote zilverreigers, blauwe reigers, enz.

Blauwe kiekendief
Aan het einde van de dag gingen we naar de uitkijktoren bij Uchte, daar is een moerasgebied
waar de kraanvogels hun slaapplaatsen hebben. Net als de vorige keer was het in de
uitkijktoren weer erg druk. En ook nu kozen we voor een plekje iets verderop waar we de
vogels in het open veld ook goed over konden zien komen. Zoals grauwe en kolganzen.
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Al snel werd het donker met mooie gekleurde luchten van de ondergaande zon.
Tevreden en voldaan keerden we huiswaarts.
Het was weer een leerzame, boeiende, gezellige en geslaagde dag.
Namens de vogelwerkgroep IVN Maasduinen
Henny Martens

Klapekster
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Hoogwatergeul Lomm
Voortgang werkzaamheden Hoogwatergeul Lomm
Het zal niet iedere IVNer opgevallen zijn dat het werk aan de hoogwatergeul Lomm vele
maanden stil lag. De oorzaak hiervan was het niet beschikbaar zijn van een fabrieksschip om
de baggersspecie te verwerken. Nu er een andere verwerkingsinstallatie gehuurd is kan het
werk aan de hoogwatergeul weer voortgezet worden. De afdeklaag van het meest zuidelijke
deel is afgegraven en er is een begin gemaakt met het uitgraven van dit deel van de geul. Er is
ook een begin gemaakt met de zogenaamde ‘bypass’ aan de noordkant die Lomm een ander
aanzien zal geven door nieuwe bouw- en recreatiemogelijkheden. De verwachting is dat er
nog een jaar gebaggerd zal worden en dat daarna met de inrichting van het nieuwe
natuurterrein begonnen kan worden.
Om te zorgen dat de geul ecologisch verantwoord opgeleverd wordt, is het nodig om de diepte
na het baggeren terug te brengen. Hiervoor wordt elders overbodige grond, na
kwaliteitskeuring, per schip aangevoerd en in de geul gelost.
Stichting Het Limburgs Landschap gaat het nieuwe terrein beheren. Over de definitieve
inrichting vind overleg plaats tussen de betrokken partijen.

Daan Strelitski, lid klankbordgroep Hwg.Lomm.

‘t Zonnebos in Lomm
Voortgang samenwerking Dorpsraad Lomm en IVN maasduinen.
Architect is Chiel Coulen – tijdelijk lid van IVN Maasduinen.
De Zonneronde in Lomm is bijna klaar en gaat een van de trekpleisters worden van
Lomm. Het kunstwerk is door een Lommse architect in samenwerking met de
dorpsraad bedacht.
De rotonde aan de Kapelstraat in Lomm maakt onderdeel uit van een grotere reconstructie van
de N271, die ervoor moet zorgen dat de verkeersveiligheid toeneemt.
Zonnebos
Op de rotonde staan bomen met daaraan
bladeren waar zonnepanelen op komen.
De rotonde beeldt de drie kernpunten van
Lomm uit: industrie, natuur en energie.
‘Ik heb het ontwerp bedacht toen ik nog op
school zat. Het is mooi om te zien dat dan
vijf jaar later het plan werkelijkheid is
geworden’, zegt architect Chiel Coulen.
Foto: Albert Melskens

Symbool voor Lomm
De rotonde moet ervoor zorgen dat mensen weten waar Lomm ligt. ‘Er moest iets komen dat
Lomm op de kaart zou zetten. Iedereen moet weten waar Lomm ligt als je voorbij rijdt’, zegt
Wim Weijs van Dorpsraad Lomm. ‘De mensen hadden vroeger niet eens in de gaten dat hier
een dorp ligt.
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Energie
De zonnepanelen die de bladeren vormen
van het zonnebos wekken energie op voor
Lomm. Hoeveel energie er wordt opgewekt,
is nog niet bekend bij de initiatiefnemers.
Foto; donderdag 15 november

De verwachting is dat de gehele constructie
van de N271 en de rotonde aan het einde van
het jaar 2018 klaar zijn voor gebruik.
Het zonnebos staat op een heuvel. Deze
wordt geheel Green to Color ingericht.
Het plantplan is uitgewerkt door
Tuincentrum Ed Hegger uit Lomm. Drie
leden van Dorpsraad Lomm en drie leden
van IVN Maasduinen gaan deze rotonde
aanplanten. Hiermee verdienen ze een
reclamebord op de rotonde.

15 november ; alle Green to Color planten staan klaar om in de grond te worden geplant.
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De werkploeg staat bij het krieken van de dag klaar om aan de slag te gaan. Met warme soep
en broodjes tussen de middag wordt er doorgewerkt tot klokslag drie uur. Dan zit alles erin !!

Uitzetten
Gaten graven
Planten erin
Aanstampen.
Aanharken

In bad
Foto’s en tekst: Annet Weijkamp
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Graag zou ik jou hierbij willen vragen om deze uitnodiging door te zetten naar de IVN-leden.
Alvast hartelijk dank!
Met vriendelijke groet,
Julia Hiddink
Stagiair IVN Limburg - Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid
Beschikbaar: ma t/m vr
06-29446077

Beste,
Limburgse ondernemers kunnen tot 31 januari 2019 groene en duurzame initiatieven indienen.
Daarmee maken ze kans op de Groene Helden-stimuleringsprijs; een initiatief van Provincie Limburg
en Instituut voor Natuureducatie (IVN) om het MKB bij de natuur te betrekken. Als ‘Groene Held’
ontvang je een mooi geldbedrag, veel publiciteit in de media en treed je toe tot het innovatieve
netwerk van ondernemers en partners.
Als onderdeel van de Groene Helden Stimuleringsprijs vinden de Duurzame Dates plaats. Heb jij als
ondernemer een groen of duurzaam idee? Tijdens de gratis toegankelijke Duurzame Dates kun je jouw
idee voorleggen aan experts. Er zijn experts op het gebied van procesmanagement, burgerparticipatie,
MVO, innovatie en duurzaamheid, communicatie en financiën. Doe inspiratie op, vergroot je netwerk
en scherp jouw idee aan. Ondernemers maken met hun idee kans op de Groene Heldenstimuleringsprijs, bestaande uit een geldbedrag, aandacht in de media en waardering voor het
initiatief. Dit is een initiatief van IVN, Provincie Limburg en partners.
04-12-2018

15.00 – 18.00

Kipster (Wusterweg 9, Castenray)

Meer informatie en aanmelden? Kijk op https://www.ivn.nl/groeneheldenlimburg/duurzame-dates
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Rechtspraak IVN Almere

Herbert Koster van IVN Almere geeft een rondleiding door de Oostvaardersplassen.
•
•

NU.nl
Van de bestuursrechter mogen er
nog geen edelherten in de
Oostvaardersplassen worden
geschoten tot ze over twee weken
uitspraak doet. Dat besloot de
rechter in Lelystad maandag
tijdens de bezwaarprocedure
tegen de opdracht van de
provincie aan Staatsbosbeheer
om honderden dieren te doden.

Bijna zestig procent van de
edelherten stierf afgelopen winter
de hongerdood in natuurgebied
Oostvaardersplassen. De provincie
Flevoland wil daarom ingrijpen.
Vrijdag is een vergunning verleend
voor het afschieten van edelherten.
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Volgens de laatste cijfers moet Staatsbosbeheer de komende winter 1.830 edelherten schieten
om op de gewenste stand van maximaal 490 dieren te komen. Vijf natuurverenigingen
tekenden bezwaar aan.
Er zijn alternatieve maatregelen die niet door de provincie zijn onderzocht, stellen de
bezwaarmakers, zoals anticonceptie. Ook een optie is om de wolf tot de Oostvaardersplassen
toe te laten, stelt de Faunabescherming. De provincie ziet dat niet zitten.
"Die wolven jagen de herten dan tegen de hekken aan", aldus raadsvrouw Liesbeth Schippers.
Volgens haar moet er nu geschoten worden wil je opnieuw een winter vol dode dieren
voorkomen. Van haast is geen sprake, zei ze. De provincie onderzoekt al twee jaar nieuwe
beheersmaatregelen.
Harm Niesen is een van de oprichters van de Faunabescherming. Hij meent dat het actief
beheren van de kudde zorgt voor het verdwijnen van de zeer schuwe zeearend uit het gebied.
"Dat terwijl deze vogel het boegbeeld is van Lelystad.'' Veel van de bezwaarmakers willen de
natuur haar gang laten gaan. Volgens de Dierenbescherming is het afschieten een 'laatste
redmiddel'.
"In 2006 stond ik al voor de rechter inzake de Oostvaardersplassen. Er is geen reden nu te
beslissen om dieren om zeep te helpen", zei advocaat Karin Salomons.

Provincie wil aantal grote grazers
tot zo'n derde verminderen foto’s; Annet Weijkamp
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