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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
Zaterdag ochtend 5 en 19 januari
Aanmelden via henk.wennekers@outlook.com

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

Algemene Leden Vergadering
Vrijdag 15 februari vanaf 19.30 uur

in Feestzaal ’t Ven
Straelseweg 359 te Venlo
Nadere info volgt via annet.weykamp@telfort.nl
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Samenwerking tussen Duitsland – Nederland op natuurgebied.
In november 2018 is in het Meerkoelen gebied langs de Duitse zijde van de grens bij Velden
de eerste stapsteen gerealiseerd richting moerasgebied Dammerbruch.
Op Duits grondgebied is een mooie
voortplantingspoel met natte biotoop
aangelegd voor de boomkikker en de
verschillende paartjes wulpen en kieviten en
andere vogels die in het voorjaar broeden in
en rondom de weilanden langs de Duitse
grens.
De onderlaag van de poel is met klei
afgewerkt.

Dit is coöperatieve samenwerking tussen de Gemeente Straelen (Thomas Linssen) en IVN
Maasduinen (Ton Wetjens). De uitvoering is verzorgd door grondverzetbedrijven Marc
Lenssen en de gebroeders Tax.

Op foto 2 een tweetal piep jongen IVN érs die zeer geïnteresseerde toe kijken hoe de poel wordt
gegraven. De jeugd heeft de toekomst !!!
Komend jaar wordt een 2e poel langs de scheidsgraaf gegraven meer richting Straelensbroek.
Een mooi voorbeeld van grensoverschrijdende samenwerking tussen de Gemeente Straelen en
IVN Maasduinen.
Foto’s en tekst; Ton Wetjens
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Uitbreiding smokkelpad met insectenoase krijgt vorm.
De realisatie van de insectenoase op het smokkelpad ligt nog steeds op planning.
In het voorjaar van 2018 is het wilgendorp aangeplant en de fruitbomen en struiken gepoot
samen met vrijwilligers van IVN Maasduinen en de dames Lions club Bontamps Venlo.

Winter 2017

Winter 2018

Het jaar 2018 gaat de boeken in als een zeer droog jaar. Ondanks het droge jaar is de aanplant
toch redelijk goed aangeslagen. De vaste wilde planten die in voorjaar zijn gezaaid zijn
uitgekomen. In november heeft Ben Heijligers delen van insectenoase gefreest zodat de sterke
grasgroei is terug gedrongen. Vervolgens zijn op de gefreesde delen zaden van vlinder en
bijen bloemen uitgestrooid en volop verschillende soorten verwilderingsbollen gepoot.

Momenteel wordt hard gewerkt aan de realisatie van aantal
leuke informatie borden waarmee de jeugd op speelse wijze
vertrouwd raakt met de natuur.

In het voorjaar van 2019 wordt het wilgendorp met
de insectenoase geopend voor het publiek.
Tekst: Ton Wetjens
Foto;s Annet Weijkamp

5

Verslag Broedvogelinventarisatie Ravenvennen 2018.
Ook dit jaar hebben wij als vogelwerkgroep van IVN Maasduinen het noordelijke deel van de
Ravenvennen weer geïnventariseerd in het kader van het Broedvogel Monitoring Project van
SOVON. Dat wil zeggen volgens het BMP-B (Bijzondere soorten) protocol.
Sinds 2017 gaat het hierbij om alle vogelsoorten die zich in het gebied territoriaal gedragen of
er op een andere manier de indruk geven er te broeden, behalve een set van 39 soorten die in
Nederland talrijk als broedvogel voorkomen.
Het noordelijke gedeelte van de Ravenvennen is het gebied tussen de Hanikerweg, de
Broekveldweg en de Lommerweg. Zie de bijgevoegde kaart, SOVON telgebied 7256,
ongeveer 68 hectare groot.

Dit was het vijfde jaar op rij dat we dit gedeelte van de Ravenvennen hebben
geïnventariseerd. Voor 2019 willen we een ander gebied gaan doen.
We hebben de gegevens verzameld aan de hand van twaalf excursies. Negen bij zonsopkomst
en drie rond zonsondergang. Door het invoeren van de gegevens uit de excursies komt het
clusterprogramma van SOVON aan het eind van het telseizoen met de totalen. Die zijn te zien
in de Territoriumkaarten en de Soortenlijst BMP-B 2018. (Deze kunnen worden opgevraagd
bij mij.)
In totaal werden er 37 soorten waargenomen van de BMP-B lijst van SOVON. Hiervan
betrekken 29 soorten een of meerdere territoria.
Door de uitgevoerde beheersmaatregelen in het gebied, het verwijderen van grote stroken
opslag van bomen voor het uitbreiden van de heideverbindingsstroken tussen de verschillende
natuurgebieden, werden er drie territoria van de Nachtzwaluw vastgesteld. Belangrijk voor de
Nachtzwaluw blijft wel het openhouden van deze verbindingsstroken door het verwijderen
van opslag van berken en grove dennen.

6

Foto Nachtzwaluw: Huub Crommentuijn

Door diezelfde beheersmaatregelen ging het aantal territoria van de Kleine Bonte Specht van
zes territoria in 2017 naar twee in 2018. Ook dit jaar werd er weer een territorium van de
Middelste Bonte Specht vastgesteld. Ook het open houden van de weidepercelen in het gebied
blijft belangrijk. Vooral het weideperceel bij de Broekveldweg/Lommerheidezandweg staat
vol met berkenopslag.
Ook in 2018 hebben wij gekeken welke van de algemene soorten, die op de BMP negatieflijst
staan, in het gebied voorkomen. Deze staan samen met alle BMP-B soorten vermeld op de
Jaarlijst Broedvogels Ravenvennen 2018 (ook op te vragen bij mij). Verder zijn
waarnemingen van Waarneming.nl, die betrekking hebben op het gebied, hierin verwerkt.
Per soort wordt aangegeven of ze in het gebied broeden, of alleen daar foerageren of als
doortrekker zijn waargenomen.
In totaal werden 56 soorten waargenomen die als broedvogel aangemerkt kunnen worden.
35 soorten werden foeragerend of als doortrekker waargenomen. Verder hebben we nog 46
soorten waargenomen die als standvogel kunnen worden beschouwd.
Bij deze wil ik het Limburgs Landschap nog bedanken voor het verlenen van toestemming
voor het betreden van hun terreinen.

Namens de vogelwerkgroep van IVN de Maasduinen,
Theo Lommen
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Tel ook mee!
25, 26 & 27 januari 2019
De Nationale Tuinvogeltelling 2019 komt er weer aan!

Hoe werkt het?
Tel een half uurtje op 25, 26 of 27 januari 2019 de vogels. Meedoen is leuk, gemakkelijk en u helpt de
vogels. Ook geschikt voor scholen en andere groepen!

Vogelbescherming helpt herkennen

Snelle opfriscursus nodig? Vogelbescherming zet de vogels op een rij. Zo herkent u ze gemakkelijk.

Herken ze allemaal..

Huismus
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Koolmees

Merel

Pimpelmees
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Vink

Kauw

Turkse tortel
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Ekster

Roodborst

Download de handige Tuinvogel app:

11

Eekhoorns planten bomen
Begraven nootjes die niet opgediept worden, veranderen wel
eens in een boom.
De eekhoorns zijn druk in de weer dezer dagen en
verzamelen ijverig vruchten en nootjes. In de winter zal er
maar weinig eten te vinden zijn in het bos en daar bereiden
ze zich op voor. Ze begraven kleine hoeveelheden noten op
verschillende plaatsen. Soms vinden ze hun voorraad niet
meer terug; dan hebben ze nieuwe bomen geplant.
Maar niet altijd. Wanneer Siberische grondeekhoorns noten
verzamelen, pellen ze die en knagen ze de kiem eruit. De
gepelde noten verbergen ze dan als wintervoorraad. Maar
zonder kiem, zal daar nooit een boom uit groeien. Hoe die
eekhoorns geleerd hebben dat ze zo voorkomen dat hun
voedselvoorraad verandert in een bos, is nog onduidelijk.
Het is trouwens vooral de geur waar ze op af gaan wanneer ze hun voedsel terugzoeken. En sneeuw
hoeft daarbij geen belemmering te zijn. Ook wanneer er een dik wit tapijt ligt in het bos, vindt de
eekhoorn zijn eten terug. Al dat eten in de gaten houden is wel een opgave. Zo'n 25% van hun voorraad
wordt gestolen door andere eekhoorns.
Eekhoorns zetten potentiële notendieven wel eens op het verkeerde been. Wanneer ze merken dat ze
in de gaten gehouden worden bij het begraven van hun voedsel, doen ze alsof ze een putje graven, en
vullen het nauwkeurig weer op zonder hun nootje erin te deponeren. Gefopt!

De eekhoorn bouwt een rond nest van 30 cm groot, en is goed geïsoleerd.

Warm huis met natuurlijke isolatiematerialen
Eekhoorns houden geen winterslaap, en verlaten in de winter alleen ‘s morgens het nest om eten te
halen. Zo’n nest is een bijzondere plek, waarin ze goed beschermd zitten. De dieren nestelen graag in
boomholtes en oude spechtenholen, of bouwen met takken en twijgen een bolvormig nest van 30 cm
groot, in een boom of grote struik. De binnenkant is bezet met stukjes schors, mos en gras. En die
heerlijk warme huiskamer is goed geïsoleerd. In de winter is het er zo’n 15 à 20 °C warmer dan buiten.
Natuurlijk vinden ook insecten en vlooien de weg naar deze nestjes. Wanneer er te veel vlooien op
bezoek komen (zeker in de zomer), laat de eekhoorn zijn nest in de steek en gaat hij op zoek naar een
nieuwe plek. Eekhoorns wisselen sowieso af tussen 4 à 5 nesten, wat niet enkel minder vlooien
oplevert, maar ook de kans kleiner maakt dat ze ontdekt worden door een roofdier.
Superschattig of niet, eekhoorns kan en mag je niet kopen en verkopen.

Koop geen eekhoorns
Het lijkt een gemakkelijke manier om je te verzekeren van de aanwezigheid van een eekhoorn: je koopt
er gewoon eentje. Het internet is vergeven van de zoekertjes van mensen die eekhoorns te koop aan
bieden. Dat is niet alleen verboden, het is ook heel erg fout. Eekhoorns zijn wilde dieren, die moeten in
vrijheid kunnen leven. Bovendien leiden ontsnapte exemplaren af en toe tot een ware plaag. In het
Verenigd Koninkrijk is de rode eekhoorn bijna helemaal verdrongen door de grijze eekhoorn,
afkomstig uit de Verenigde Staten.
Met zijn grote pluimstaart heeft de eekhoorn altijd een schaduwrijk plekje binnen handbereik.
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In de schaduw van zijn staart
De Nederlandse naam eekhoorn en het Duitse Eichhörnchen laten vermoeden dat de soort vooral eikels
zou eten. Maar niets is minder waar: eikels bevatten looizuur, een stof die eekhoorns maar moeilijk
verteren. De wetenschappelijke naam van de eekhoorn Sciurus vulgaris, is beter gekozen. Sciurus komt
van het Oud-Griekse skia, wat zoveel betekent als schaduw’ en oura, Oud-Grieks voor staart’ Een
eekhoorn is dus een dier dat in de schaduw van zijn staart zit.

Tijdens de mating chase heeft de mannetjeseekhoorn enkel oog voor het vrouwtje.

Al zigzaggend of verliefd platgereden
Wanneer een eekhoorn zich bedreigd voelt, loopt hij al zigzaggend weg. Het is een ongelooflijk goede
strategie om aan roofvogels en andere roofdieren te ontsnappen, maar hij werkt helaas niet voor
auto's.
In de paartijd (tussen december en februari) zijn de mannetjes zo gefocust op paren dat ze alleen nog
maar oog hebben voor het vrouwtje. Bij zo’n een wilde -en blinde- achtervolging zijn voorbijrijdende
auto’s het grootste gevaar.

Heb je eekhoorns in je tuin? Help hen de winter door, door het juiste voer aan te bieden.

Zo help je die rode gangsters
Wil je meer betekenen voor de eekhoorntjes die rondhuppelen in je tuin? Hang een nestje en een
aangepaste voedersilo voor hen op. Eekhoorns eten ongezouten pinda's, zonnebloempitten,
hazelnoten, walnoten, rozijnen, beukennootjes en kant en klare voedermix voor eekhoorntjes.
Ook schoon en vers drinkwater in een ondiepe schaal mag nooit ontbreken.

https://www.eekhoornopvang.nl/dier-in-nood/adreslijst-opvangcentra/ VENLO
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Natuur in de Stad
1e bijeenkomst werkgroep, perk Sliënenberg

Bewoners, Bewonersondersteuning, Wijkoverleg en IVN hebben de handen ineen geslagen.
Met toestemming en medewerking van de Gemeente Venlo.
Opzet en bedoeling is dat het perk een blikvanger wordt voor gasten die via de St.
Urbanusweg Venlo binnenkomen, de uitstraling van het perk een voorbeeld en een
stimulatie moet zijn voor andere wijken in Venlo om dit in hun omgeving te doen, met of
zonder onze hulp.
Het lijkt erop dat de bewoners warm lopen om mee te helpen aan het perkje of nu direct of
in de vervolg fase. Indien iemand hierin iets kan betekenen, dan horen we dat graag.
Namens de werkgroep.
Sjeng Vissers
Foto: Henny Martens
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Hallo,
Met dit bericht
bevestig ik de
afspraak die ik
gisteren in een
zeer
prettig telefonisch
gesprek heb
gemaakt met
Annet Weijkamp
inzake
deelname van
IVN Maasduinen
aan de
KickOffMarkt van
de Green Bieb in
Venlo (zie flyer).

IVN Maasduinen

wordt nadrukkelijk uitgenodigd om naast deelname aan deze infomarkt mede invulling te
geven aan de jaarprogrammering van Green Bieb. Dat wil zeggen dat jullie reeds geplande
activiteiten in de loop van het komende jaar op kunnen laten nemen in de Green Bieb Agenda,
waardoor jullie activiteiten onder de aandacht worden gebracht van een zeer grote groep
Groot - Venlonaren. Deelname aan de markt geeft jullie tevens een ideale gelegenheid om te
netwerken met andere groene initiatieven in de stad.
Ik kom jullie graag tegen bij de GreenBieb !
-Hartelijke groet,
Dieuwertje Crasborn
Adviseur Eetbare Omgeving
Tel: 0623522160
www.onzeoogst.nl
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Beleef de natuur!
Elfjes en natuur zijn altijd al verbonden geweest. In de huidige samenleving is de mens ver
van de natuur komen te staan. IVN Natuureducatie zet zich in voor een groen, gezond en
duurzaam Nederland. Dit doen we door de natuur in de harten van mensen te brengen.
Daarom verzorgen wij wandelingen in de prachtige Limburgse natuur en laten we jong en oud
beleven hoe leuk, leerzaam, gezond én belangrijk natuur is. En hoe gezellig het is om samen
met vrienden, familie of collega’s de natuur te beleven.
Een groepsexcursie met een IVN natuur- of landschapsgids
Je hebt een bijzondere gelegenheid, een familiefeest, bedrijfsuitje of reünie en zoekt een
passende activiteit in Limburg. Verras je gasten dan eens met een excursie met een speciaal
opgeleide IVN natuur- of landschapsgids. Heerlijk wandelen in de buitenlucht terwijl hij of zij
je de mooiste natuur of boeiendste cultuurhistorische plekjes van Limburg laat zien, met
kennis van en warme passie voor de ‘eigen’ streek.
Natuurbeleving op maat
Limburg is rijk aan prachtige natuur. Heb je voorkeur voor een bepaald gebied of omgeving?
Wij zijn in heel Limburg thuis! Heb je belangstelling voor een bijzonder thema? Leg dan
jouw wensen aan ons voor en wij helpen je verder met ideeën die passen bij jullie groep. En
wij zorgen voor een gids die dit gebied op zijn duimpje kent, en goed thuis is in het thema.
Om een idee te geven vind je hieronder een overzicht van de meest gevraagde gebieden en
thema’s. Een thema kun je op elk willekeurig gebied toepassen. Maar natuurlijk is nog veel
meer mogelijk in overleg.
Kostenindicatie
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Een excursie van 2-3 uur kost € 75 per gids. We willen graag een optimale natuurbeleving
bieden. Daarom kunnen maximaal 20 personen per gids mee. Bij grotere groepen zetten wij
uiteraard meerdere gidsen in. Bij uitzondering kunnen we hier van afwijken.
Ga met ons mee de natuur in!

Nationaal park De Maasduinen
Populaire thema's
Landschap
Laat je verrassen door de unieke kenmerken van het Limburgse landschap en het ontstaan
ervan.
Spel
Spelen is nóg leuker in de natuur. Ook voor volwassenen kan een speelse natuurtocht heel
verrassend zijn.
Cultuurhistorie
Vaak zien we in natuurgebieden nog veel terug uit de unieke cultuurhistorie van Limburg.
Natuur
Door kennis te maken met onze natuur zul je beter begrijpen hoe belangrijk het is deze te
koesteren en beschermen.
Planten en dieren
Er zijn gelukkig nog duizenden soorten planten en dieren te vinden in het Limburgse
landschap. De gids laat je kennismaken met de meest bijzondere.
Eetbare natuur
Al onze voeding vindt zijn oorsprong in de ‘wilde’ natuur. Ga mee langs de saladebar in de
vrije natuur.
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Flamingo in de Maasduinen is er nog steeds

Waar deze foto in het Maasduinengebied gemaakt is wordt niet geheel duidelijk, maar het is
wel een mooi plaatje van deze nog steeds eenzame vogel die van geen wijken weet. In deze
publicatie van Vroege Vogels van 30 november staat daarover ook geen verdere informatie,
maar actueel is het wel. Aan de conditie van deze flamingo te zien bieden de bodems van de
vennetjes in het gebied voldoende voedsel om het met zijn kromme snavel te verzamelen en
in zijn behoeften te voorzien.
Eerder deze zomer heb ik al geschreven over
de babyboom bij de flamingo’s in Avifauna,
die ook gewoon broeden in de buitenlucht van
ons land. Het zet je toch echt aan het denken of
deze vogels in ons klimaat, met alle
opwarmingen, in de situatie dat ze niet gevoerd
worden en hun eigen kostje bij elkaar moeten
scharrelen, hier tot broeden over zouden gaan
en ook hun jongen groot zouden brengen als er
een paar van zou ontstaan.
Natuurlijk is de afgelopen zomer extreem warm geweest maar de flamingo’s die hier
gehouden worden zijn zeker aan ons klimaat gewend en een zachte winter blijken ontsnappers
ook te overleven. Dus..........

Tekst: Jeu Smeets.
Tweede foto: Avifauna
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IVN Zomerweek 2019
Stichting IVN Zomerweek organiseert van 2 t/m 9 augustus 2019 de 36e IVN
Zomerweek. Een vakantie waarin natuurbeleving, landschap en cultuurhistorie centraal
staan. Dit jaar nodigen we natuurliefhebbers uit om mee te gaan naar Malder:

Prachtige gebieden zoals o.a. het Dal van de Mosbeek, 't Springendal en het historisch
kunststadje Ootmarsum zijn hier in de buurt te vinden. Dit prachtige gebied bestaat uit
stuwwallen, bronnen, watermolens en meanderende beekjes.
IVN Zomerweek zorgt voor een compleet verzorgde excursieweek, geschikt voor alle natuuren cultuurliefhebbers vanaf 7 jaar. Samen met lokale vrijwilligers en gidsen vullen we de
week met een boeiend keuzeprogramma in de natuur. Stevige wandelingen en/of fietstochten
vragen van alle deelnemers een goede conditie.
Lidmaatschap van het IVN is niet vereist, wel een flinke dosis enthousiasme. Dus: alleen,
samen of met (klein-)kind: schrijf je in voor een heerlijke actieve natuurweek in een mooi
stukje Nederland.
Wij zorgen voor:
•
•
•
•
•

Slaapruimte in 2 tot 4 persoonskamers of je gebruikt een eigen kampeermiddel
ontbijt, lunch(pakket) en biologisch diner door Edel Catering (www.edelcatering.nl)
koffie en thee
een afwisselend keuzeprogramma met excursies, lezingen en ontspanning
Fietsen op aanvraag.
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