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Tel. 06 – 1413.2768

Bestuurslid

Ritsaart Blaisse

Tel: 077 – 374.5100
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Tel: 077 – 473.1244

Bestuurslid
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Tel. 06 – 3061.2548

IVN Werkgroepen Maasduinen
Tel: 077 – 374.5100

Coördinator: Ritsaart Blaisse

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 Vogels
https://www.sovon.nl/nl/bmp

Broedvogel monitoring Ravenvennen
Op zondag ochtend 14 en 28 april
Op woensdag 17 april in de avond
Aanmelden via Theo.lommen@hetnet.nl

Werkgroep Vlinders
Dagvlinder Monitoring Vreewater
Zondag ochtend 7 april vanaf 10.oo uur
Nachtvlinder Monitoring Walbeckerweg
Vrijdag avond 12 april
Aanmelden via Jan Heuvelmans tel.nr. 077.472.0040

Werkgroep Natuur in de Stad Venlo
Aanplanten van Perk met Bloeiend Groen
Appartementen complex Sliënenberg
Maaskade Venlo
Vrijdag 5 april en Zaterdag 6 april
Aanmelden via Henny Martens henny.martens@hotmail.nl
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Werkgroep Amfibieën en reptielen
start van het seizoen!
luisteren naar boomkikkers
in de avond
op zoek naar knoflookpadden
in water met onderwater microfoon
activiteit alleen mogelijk bij mooi weer
op afspraak met Ton Wetjens
aanmelden via awett@hetnet.nl of 077.472.2870

Presentatie door Henk Heijligers
Vrijdag avond 19 april vanaf 19.30 uur

“Libellen van de Maasduinen”
Voor iedereen met interesse in eigen omgeving.
Cafe-feestzaal ’t Ven, Straelseweg 359 in Venlo
Voor koffie en thee wordt gezorgd.
Gecombineerd met een excursie
naar het Libellen reservaat in de
Maasduinen op Zaterdag ochtend
15 juni vanaf 10.oo uur.
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Libellenlezing van het Vreewater en Ravenvennen
De Ravenvennen, een gevarieerd natuurgebied met tientallen vennen, ligt ten zuidoosten
van het dorp Lomm aan de oostzijde van de Maas. Zeker de combinatie met het
kleinschalige cultuurlandschap van het Vreewater maakt het een ideaal leefgebied voor
tientallen soorten libellen.
Henk Heijligers van Stichting het Limburgs Landschap heeft veel onderzoek gedaan naar de
libellen in het Vreewater en de Ravenvennen. Hij zal hierover een libellenlezing verzorgen.
Libellenreservaat
De Vlinderstichting heeft een aantal jaren geleden de Ravenvennen uitgeroepen tot
libellenreservaat. De redenen hiervoor zijn het libellenvriendelijke beheer door Stichting het
Limburgs Landschap, de aanwezigheid van veel libellen, waaronder diverse Rode Lijstsoorten en het feit dat bezoekers er goed kunnen genieten van de grote libellenrijkdom. Het
natuurgebied de Ravenvennen bestaat uit droog naald- en loofbos, broekbos en enkele
tientallen vennen die omgeven zijn door heide. Ten oosten van het gebied ligt het
kleinschalige cultuurlandschap van het Vreewater. De afgelopen jaren heeft in de
Ravenvennen veel venherstel plaatsgevonden en hebben de naaldbossen deels plaats gemaakt
voor loofbos.
Witsnuiten
In de Ravenvennen komen ruim 30 soorten libellen voor. Daarvan staan er vijf op de Rode
Lijst, namelijk tengere pantserjuffer, glassnijder, venwitsnuitlibel, gevlekte witsnuitlibel en
bruine winterjuffer. De gevlekte witsnuitlibel is de meest bijzondere soort. Hij is iets forser
dan de andere twee witsnuitlibellen (ven- en noordse-) die er voorkomen en heeft een donker
achterlijf met opvallende lichte vlekken. De laatste vlek daarop is bij het mannetje opvallend
heldergeel. De larven van witsnuitlibellen overwinteren tweemaal. In het voorjaar sluipen ze
uit en binnenkort is de tijd om ze te gaan bewonderen.
De Ravenvennen
De Ravenvennen liggen in Noord-Limburg, bij Lomm. Dit staat aangegeven langs de weg. Bij
de ingang van het terrein, op de parkeerplaats, staat een informatiebord met gegevens over de
libellenwandelroute, maar ook over de libellen die u er kunt verwachten. De lezing is dat ook
uitermate gemakkelijk te combineren met een libellenwandeling in de komende weken.

De brede met oeverplanten begroeide oevers van de vennen van de Ravenvennen vormen voor
libellen een ideaal leefgebied. Foto Stichting het Limburgs Landschap, Henk Heijligers.
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De Ravenvennen zijn door de
Vlinderstichting een aantal jaren geleden
uitgeroepen tot libellenreservaat, o.a.
omdat je hier libellen van dichtbij kunt
waarnemen.
Foto Stichting het Limburgs Landschap,
Henk Heijligers.
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Hallo lieve mensen van IVN,
Via Hans Billekens die al een tijdje bij jullie actief is als goede ondersteuning heb ik mij zelf
overwogen om mij ook aan te sluiten bij jullie groep als LID. Ik ben hier super trots op,
misschien kan ik wel wat voor jullie betekenen op PR / Film gebied waar ik denk ik best goed
in ben.

Zelf ben ik 34 en heet ik Bjorn Louer en woon ik in Broekhuizenvorst in een
nieuwbouw woning. Sinds mijn 18 de deed ik een opleiding op MBO Gebied Media Techniek
alles wat licht, geluid, camera te maken heeft. Zo heb ik met liefde stage gelopen bij Muziek
Zender MTV (TMF onderdeel) waar ik cameraman was. Daarnaast heb ik stage gelopen bij
muziek zender 3FM als cameraman van Giel Beelen (Ex Radio Dj) in 2010 heb ik mijn eigen
Televisie bedrijf gehad aan de Maaskade in Venlo waar ik Lange Frans heb uitgenodigd om
mijn pand te openen. Mijn bedrijf heb ik met liefde gedaan en heb er zeer goede contacten aan
over gehouden..
WERKZAAM BIJ RADIO 3FM
(CAMERAMAN)

In mijn vrije tijd beheer en maak ik websites
en heb ik een goed team van Designers en
Developers die mij ondersteunen met
bepaalde projecten.

PR IVN WAT KAN IK VOOR JULLIE BETEKENEN:
Aangezien ik sinds gisteren een prachtig nieuw Lid ben geworden wil ik mij ook 100%
inzetten om iets creatiefs voor jullie te gaan maken en mijn steentje bijdragen. Ik heb als
verrassing voor jullie wat opgezet een instagram account: ivnmaasduinen deze kan je
opzoeken en gaan volgen of promoten binnen jullie organisatie.
Ik vind het schitterend om bepaalde PR werkzaamheden uit te voeren voor jullie door middel
van videos te maken die gericht zijn op IVN, denk hier aan educatief beeld materiaal in vorm
lesgeving. Ik kan workshops gaan filmen, ik kan diverse activiteiten filmen die ik vervolgens
plaats op een website / youtube / insta!
-----------------------------Met vriendelijke groet,
Bjorn Louer
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Algemene leden avond
Presentaties van onze Werkgroepen
Vrijdagavond 15 maart hebben 35 leden
geluisterd en gekeken naar een avondvullend
programma van al onze werkgroepen. Elke
werkgroep vertelde over hun natuur beleving
in 2018 en de plannen voor 2019.
De lopende projecten met wisselende
samenstelling aan vrijwilligers worden
vermeld in de nieuwsbrieven.

Omdat deze bijeenkomst valt in het weekend
van NLDoet – waarbij IVN Maasduinen
meerdere projecten heeft aangevraagd;
vleermuiskasten, zwaluwtil, insectenoase en
natuurcoach werden er extra drankjes en
hapjes uitgedeeld tussen de presentaties
door.

Werkgroep Jeugd
Henny Martens vertelde dat er enkele leuke
bijeenkomsten zijn geweest. Helaas niet
volgens verwachting, omdat de basisscholen
laten afweten mede door overvolle
agenda’s.

De werkgroep Beheer heeft zich afgemeld.

De nieuwe IVN leden luisteren vol aandacht. Afgelopen kwartaal hebben drie jongeren zich
aangemeld als lid. Karin, Heleen en Bjorn zijn van harte welkom. Heleen wordt gelijk
uitgenodigd om te vertellen over het Veldens Voedselbos waar ze mee bezig is. IVN Leden
die interesse hebben in een voedselbos kunnen haar om advies vragen.
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Sraar Geelen vertelde over de
ontwikkelingen op het natuurpad Volg de
Das.’ Ooit begonnen als ‘ommetje’. Later
met arboretum, vorig jaar met pinetum en
een kabouterpad. De infohut heeft een
bijenhotel gekregen en een picknicktafel.
Terwijl de grasvelden en bermen zoveel als
mogelijk bloem- en kruidenrijk worden
gemaakt. Komend jaar komt er een
vleermuiskast bij (NLDoet).

De IVN Biowalk wordt er gelopen. Annet vertelt kort over het dassen kijken vanuit de kijkhut
en de jaarlijkse tocht met Lei Geelen en zijn paarden. Samen met de Open Inloop in de
Vilgaard zijn er twee activiteiten geweest, waarvan de aanleg van een kruidentuin. Dit jaar
krijgt IVN maasduinen een gratis natuurkoffer.
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De werkgroep Amfibieën en Reptielen hebben een goed voortplantingsjaar van de
boomkikkers. Ton Wetjens vertelt over de nieuwe ontwikkelingen. Projecten lopen zowel ten
noorden als in het zuiden en aan de Nederlandse en Duitse zijde van ons werkgebied.

Kikkerpoelen langs het Smokkelpad incluis een insecten
oase als voedselbron met wilgen en vele soorten
insectentrekkende bomen, struiken, planten en bloembollen
(NLDoet).

In dat zelfde werkgebied worden ook dag- en nachtvlinders geteld. Henny Martens vertelt
over de tellingen en de komende excursies in Nederland.
Volgens Theo Lommen doen de vogels het
goed in ons gebied. De tellingen zijn stabiel
en komend jaar komt er een zwaluwtil bij
(NLdoet). Hij vertelt over de komende
activiteiten.
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Aegidia van Grinsven geeft toelichting op de activiteiten van de
werkgroep vleermuizen. Deze werken altijd in de avonduren. Alleen het
analyseren van de geluidopnames gebeurt overdag in de werkschuur bij
Ritsaart Blaisse. De resultaten van het Tuinhop project (Groen en Doen
2016) zijn bekend en in het najaar wordt hierover een presentatie gegeven.
Applaus voor deze prestatie.

Het was een gezellige en leerzame avond. En er zijn weer nieuwe contacten gelegd.
Voor het komende jaar wordt ook gewerkt aan meer free publicity. Henny Martens houdt
Facebook bij en Annet schrijft nieuwsartikelen voor de krant. Bjorn Louer heeft een nieuw
instagram account aangemaakt. DUS blijf ons volgen en kijk ook eens
www.ivn.nl/afdeling/maasduinen voor info en activiteiten.

Met dank namens het bestuur aan alle vrijwilligers voor hun enthousiasme en inzet.
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IVN maasduinen ruimt zwerfafval op.
Op zaterdag 23 maart waren zo'n 23 vrijwilligers van IVN Maasduinen druk in de weer
met het opruimen van het zwerfvuil langs de Maas in Velden.
Dit afval verzamelt zich elk voorjaar langs de Maasoever na hoge waterstand en is een doorn
in het oog van iedereen die het milieu en de natuur respecteert. De grote grazers zoals paarden
en runderen in natuurgebieden langs de Maas stikken soms door het plastic.
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Na afloop was er voor alle deelnemers heerlijke erwtensoep met verse broodjes.
Vandaag ging Bjorn voor het eerst mee met zijn
camera. Alle activiteiten zijn tevens vastgelegd
in bewegende beelden.
Zie www.facebook.com/maasduinen2017

Foto;s: Henny Martens en Tekst: Annet Weijkamp
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NATIONALE WATERDIERTJESTELLING
Tel de waterdiertjes en help de wetenschap en de waterschappen

Doe je mee?
Bij de Nationale waterdiertjestelling vang je waterdiertjes en geef je je waarnemingen door op
www.waterdiertjes.nl. De website berekent op basis van de doorgegeven dieren de
waterkwaliteit. Dit is niet alleen leerzaam voor scholen, maar kan ook als indicator dienen
voor wetenschappers en waterbeheerders.

Hoe doe je mee?
1. Zorg voor een schepnet en een (liefst witte) bak om diertjes in te verzamelen.
2. Ga naar een watertje dat je wil onderzoeken. Dat mag overal zijn, je eigen vijver is
bijvoorbeeld erg leuk, maar een vieze of schone sloot mag ook!
3. Geef de diertjes die je ziet door op deze website.
4. De website toont je de waterkwaliteit op basis van de gevangen diertjes.
5. Jouw waarnemingen staan voor iedereen zichtbaar op de kaart en worden gebruikt door
onderzoekers.

Wanneer?
Je kunt het hele jaar door je waarnemingen doorgeven!
Waarom waterdiertjes tellen?
Het gaat op veel plekken niet goed met biodiversiteit aan waterdiertjes! Veel mooie insecten,
zoals libellen, zijn afhankelijk van water omdat hun larven daarin leven.
Door met dit onderzoek mee te doen kun je onderzoekers en waterbeheerders helpen om een
beter beeld te krijgen van de verspreiding van het waterleven. Zij kunnen dan beter bepalen
waar ze maatregelen moeten nemen om de waterkwaliteit te verbeteren.
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Realisatie
De Nationale Waterdiertjes Telling is in opdracht van en i.s.m. bovenstaande partners
gerealiseerd door: De Waterspin, SME Advies en Shock The Frog.
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Wat heb je nodig?
Benodigde meetinstrumenten
• Schepnet (liefst met een maaswijdte van 1mm of kleiner)
• Witte bak (om diertjes in te verzamelen en te tellen)
• Smartphone (met internetbereik en gps)
Bestellen
winkel.ivn.nl

Tellen van de diertjes gaat makkelijk ter plekke op een smartphone of tablet via
www.waterdiertjes.nl
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Waterdiertjes-telling in de media
De waterdiertjes-telling is veel in het nieuws gekomen. Waterdiertjes-telling bij
Jeugdjournaal.

Waterdiertjes telling van start
Vanaf nu kunnen leerlingen en andere geïnteresseerden het hele jaar door waterdiertjes
vangen en doorgeven op www.waterdiertjes.nl. Ze helpen daarmee wetenschappers en
waterschappen de waterkwaliteit..
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IVN maasduinen NLDoet ’t Weer
Vrijdag 14 maart en Zaterdag 15 maart was het weer zover – IVN maasduinen heeft
voor dit jaar vier projecten gefinancierd gekregen door het Oranjefonds; een til voor
Zwaluwen, een huis voor vleermuizen , een oase voor insecten en een korte cursus
Natuurcoach.
Alle groepen gingen aan de slag , maar op de dag zelf werden de activiteiten tijdelijk stil
gelegd wegens harde wind en felle regenbuien. De zwaluwen en vleermuizen huizen hoog in
de lucht op palen. Het is niet veilig om deze hoge palen te verslepen en rechtop te zetten met
zoveel tegenwind. Wordt vervolgt !
De cursus voor Natuurcoach kon natuurlijk binnen plaats vinden.

De werkgroep Amfibieën en reptielen hadden geen last
van de regen. Met laarzen aan strooiden ze lustig met
zaad in het rond.

Foto’s en tekst; Annet Weijkamp
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Werkgroep ‘Natuur in de Stad Venlo’
Vrijdag 5 april en Zaterdag 6 april aanplanten van perk

Oproep aan alle lezers !
In het kader van vergroening van de Venlose binnenstad zijn we namens IVN Maasduinen en
Wijkoverleg Venlose Binnenstad momenteel volop bezig met een pilot in de vorm van
verfraaiing van het plantsoen aan de voorzijde van het appartementencomplex “Sliënenberg”
aan de Maaskade in Venlo.
De voorbereidingen hiervoor zijn al zo goed als afgerond zodat we klaar zijn voor de
daadwerkelijke afwerking in de vorm van het aanplanten van de zorgvuldig uitgezochte en
geselecteerde bloemen en planten.
Voor dit karwei zijn we nog op zoek naar vrijwilligers die op vrijdag 5 en/of zaterdag 6 april
a.s. met ons de handen uit de mouwen willen steken.
Voor een hapje en een drankje tijdens en na de werkzaamheden wordt gezorgd.
Aanmelden via Henny Martens – henny.martens@hotmail.nl of ivn.maasduinen@live.nl
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Bijscholing Water in Limburg

Het waterschap gaat bijeenkomsten voor IVN-ers organiseren.

Doelstelling:
Als ervaren natuurgids kun je een interessant verhaal vertellen over planten en dieren die
leven in of nabij een beek, rivier of andere waterloop. Je laat je deelnemers ervaren hoe
belangrijk en onmisbaar schoon water is.
Maar........ kun je ook vertellen wie het water beheert en hoe dat gebeurt?
Zo niet dan is dit je kans om dát aan je verhaal toe te voegen!

Voor Wie?
Alle Limburgse natuur- en/of landschapsgidsen, excursieleiders, nationale parken gidsen,
school-en/of jeugdgidsen, watergidsen, rivierafvalonderzoekers en andere ‘educatieve
overdragers’

Wanneer en waar?
* Éénvan beide avonden:
13 mei in de WATERSCHAPSLOODS Horst of
22 mei in de WATERSCHAPSLOODS Sittard
Programma:
19.15 uur Inloop
19.30 uur Presentatie over Waterschap Limburg
20.30 uur Korte pauze
20.45 uur Rondleiding door de waterschapsloods
21.30 uur Afsluiting en naar huis
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* Zaterdagochtend 25 mei 2019 Maasnielderbeekbij Roermond
Programma:
9.45 uur Verzamelen
10.00 uur Excursie rondom de 3 speerpunten van het Waterschap Limburg
- Schoon + voldoende water
- Droge voeten
- Veilige dijken
12.00 uur Einde
Denk voor de zaterdag aan wandelkleding en goede wandelschoenen?

Aanmelden:
Uiterlijk 5 mei 2019 via onderstaand aanmeldformulier. Vol is vol!
https://www.ivn.nl/afdeling/district-limburg/activiteiten/bijscholing-water-in-limburg

Algemene informatie
maandag 13 mei 2019 - 19:30 tot zaterdag 25 mei 2019 - 16:00

Contactpersoon: Sylvia Spierts

s.spierts-brouwer@ivn.nl
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