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

Broedvogel monitoring Ravenvennen
Op zondag ochtend 12 en 26 mei
Op zaterdag 25 mei in de avond
Excursie in de Ravenvennen
‘Op zoek naar de nachtzwaluw’
Zaterdagavond 18 mei
Aanmelden via Theo.lommen@hetnet.nl

Werkgroep Vlinders
Dagvlinder Monitoring Vreewater
Zondag ochtend 5 mei vanaf 10.oo uur

Nachtvlinder Monitoring Zwart Water
Vrijdag avond 10 mei
Nachtvlinder Monitoring Walbeckerweg
Vrijdag avond 24 mei
Excursie naar de Peel
‘Op zoek naar ’t Dikkopje’
Zondag 19 mei
Aanmelden via Jan Heuvelmans tel.nr. 077.472.0040
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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

Werkgroep Smokkelpad Scharrelkids
Start bloeiseizoen van de insectenoase in
het Wilgendorp, Straelseweg 35 in Velden
Op zoek naar bloemen, insecten en pixies
Activiteit voor groepen
op afspraak met Ton Wetjens via awett@hetnet.nl of 077.472.2870

Werkgroep ‘Volg de Das’
Start wandelseizoen op Landgoed Geelen
Natuurpad ‘Volg de Das’
Bong 18 in Velden ‘
Op zoek naar boerderijdieren en kabouters
Activiteit voor groepen
Op afspraak met Sraar Geelen via 077.472.9288\
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Zwarte spechten in ons land
De zwarte specht (Dryocopus martius), deze
mooie vogel die je vaak eerder hoort dan ziet is
de grootste spechtensoort in Europa en gedeelte
van Azie en heeft ongeveer de grootte van een
kraai met een gewicht rond de 325 gram. De
roep van deze specht en ook zijn roffelen op het
harde hout zijn verdragende geluiden. De roffel
op het hout is langzamer dan van andere
spechten maar verder dragend en in het voorjaar
produceren ze op een lach gelijkende
baltsgeluiden
of
een
luid
klinkend
kru….kru….kru. en ook nog een langgerekt Kie
..ééééh.
Het zijn standvogels die in hoofdzaak leven in
dichte volgroeide bossen met dikke loofbomen
waarin ze jaarlijks een nieuwe nestholte
uitkappen. De holte van een zwarte specht is
goed te onderscheiden van andere holen.
Terwijl alle andere spechtenholen rond zijn is
dat van de zwarte specht ovaal (eivormig) met
de punt naar boven met een ingangshoogte van
zo’n 15 cm. En een
breedte van 8 cm.

De geslachten van deze specht zijn ook goed te onderscheiden want
de man heeft een geheel rode schedel en de vrouw heeft een rode
plek ter grootte van een euromunt op het achterhoofd. Ondanks de
naam “zwarte specht”zijn ze niet geheel zwart over het lichaam
maar komen er overal bruinachtige tinten door het zwart maar die
zijn alleen van dichtbij of op een foto te zien.
Als de jongen het nest verlaten zijn deze kleuren ook al aanwezig,
daar hebben ze dus geen jeugdrui voor nodig. De zwarte specht leidt
als bosvogel een beetje een geheimzinnig en teruggetrokken
bestaan. Ze zijn vrij schuw en bij benaderen zullen ze wegvliegen
of zich verschuilen aan de achterkant van de boomstam en spiedend
om de stam kijken of er nog onraad aanwezig is.
Het jaarlijks uitgekapte broedhol wordt na het verlaten graag door veel andere diersoorten als
boommarters of vogels als bosuilen en anderen overgenomen als woonhuis of broedplaats. De
ingang is niet zo groot maar binnenin is het een behoorlijke ruimte van 50 cm. Diep en een
breedt van 40 cm. En dus groot genoeg voor nest stevige kuikens. De zwarte spechten vormen,
al vroeg in het voorjaar een monogaam paar voor één broedseizoen en gaan dan weer uit elkaar.
Het vrouwtje legt dan eenmaal per jaar een nest van gemiddeld 4 tot 5 eieren en beginnen na
het laatste ei te broeden waarbij beide ouders elkaar afwisselen.
De eieren worden ongeveer 13 dagen bebroed als de eerste jongen uitkomen. De jongen verlaten
tussen de 17 en 20 dagen oud het nest en worden daarna nog ongveer 5 weken door de
oudervogels gevoerd en zelfstandig gemaakt.
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Na die periode verlaten ze het ouderlijke territorium en gaan op zoek naar een eigen leefgebied
waarbij meestal niet verder van het ouderlijk nest wordt gegaan dan 50 tot 100 km, maar er zijn
ook gevallen bekend waarbij een jonge specht vele duizenden kilometers afgelegd heeft.
De zwarte specht is voor zijn voedsel afhankelijk van boom-bewonende insecten en
hun larven en poppen. Deze verzamelt hij zowel in gezond als vermolmd en dood hout. Door
op de bast te hameren kan de specht de door insecten gegraven tunnels traceren. Om deze te
bereiken en bloot te leggen gebruikt hij zijn snavel. Net als alle spechten heeft de zwarte specht
speciale spieren in zijn nek die hem in staat stellen om gedurende lange tijd krachtige slagen in
het hout te maken, waardoor diepe en langwerpige stukken worden blootgelegd. Dankzij zijn
krachtige snavel weet hij diepere stukken te bereiken dan spechten met kleinere snavels.
Bovendien maakt hij vergeleken met andere spechten relatief veel hakbewegingen, zo’n achttot twaalfduizend per dag. Tijdens een enkele maaltijd kan de zwarte specht tot wel
900 schorskeverlarven of duizend mieren verorberen. In de lente, zomer en vroege herfst voedt
de zwarte specht zich vooral met mieren die zich onder de bast van bomen bevinden, tot op een
hoogte van drie meter boven de grond. Hij verzamelt deze vooral in coniferen als de grove den,
maar ook in andere boomsoorten.
In de winter voedt hij zich voornamelijk met
mieren in mierenhopen en houtopslagen, met
name van soorten uit het geslacht Formica. Bij
mierennesten is de zwarte specht vaak samen met
andere spechten gezien, waaronder de groene
specht en grijskopspecht. De locaties van de
meeste mierennesten in en rond zijn territorium
zijn nauwkeurig bij de zwarte specht bekend,
zodat hij ze zelfs onder een sneeuwlaag van een
meter dik weet te vinden.
Afhankelijk van het seizoen maken mieren tot wel 90 procent van het dieet van de zwarte specht
uit. Reuzenmieren(Camponotus) genieten de voorkeur, maar de zwarte specht voedt zich ook
met grote mierensoorten uit de geslachten Formica, Lasius en Myrmica. Het overige deel van
het dieet bestaat vooral uit boombewonende kevers in al hun ontwikkelingsstadia,
zoals schorskevers (Scolytinae), boktorren(Cerambycidae) en kniptorren (Elateridae). Ook
larven van houtwespen (Siricidae) en andere boombewonende insecten worden gegeten. Er is
bovendien waargenomen dat zwarte spechten bijennesten plunderen. De zwarte specht voedt
zich
incidenteel
met
andere ongewervelde
dieren,
zoals tweevleugeligen, vlinders, spinnen en slakken. Slechts in uitzonderlijk gevallen voedt hij
zich met gewervelde dieren als salamanders en nestjongen of eieren uit andere nestholtes.
Plantaardig voedsel maakt een te verwaarlozen deel uit van het dieet, maar af en toe voedt de
zwarte specht zich met vruchten, bessen, conifeerzaden of hars.
De zwarte specht is een zwaar beschermde vogel alsmede zijn nest en het totale broedgebied.
Het aantal zwarte spechten in ons land bedraagt naar schatting zo’n 1500 broedparen en in het
gehele verspreidingsgebied een paar miljoen. Ze staan nergens op de rode lijst als een bedreigde
soort.
Tekst: Jeu Smeets. Info en foto’s: Vrij internet
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Biodiversiteit langs de Grens
Biodiversiteit is leven
Stel je eens voor dat er alleen maar muggen op aarde zouden zijn. Of alleen maar cactussen.
Hoe zou de wereld er dan uitzien? Dat werkt toch niet?
De verschillende soorten op aarde houden de natuur in balans. Samen vormen ze een levende
en productieve natuur. Dit noemen we biodiversiteit.
IVN maasduinen helpt de natuur een handje door biotopen aan te leggen voor bedreigde
soorten; zoals oude appelrassen in de Bongerd. Insectenoase met hotel in het Wilgendorp
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Wilgen
Wilde bloemen
Stammen en houtresten
Vogels
Mieren
Bijen
Vlinders
Kevers
Vos
Engerling
Boomkikker
Mensen
?? er is nog plaats voor pixies
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Vleermuiskasten in Schandelo – Natuurpad ‘Volg de Das’.

Volg de Das door het Arboretum en Pinetum – soortenrijke verzameling bomen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Boerderij dieren
Bosbewoners
Roofvogels
Dassen
Vos
Paardenmest
Wilde bloemen
Groene kikkers
Mensen met hond
Kabouters
??
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Bloemrijk grasland aan de Veenweg – Duitsland.

Poelen voor boomkikkers aan de Straelseweg - Nederland en de Veenweg – Duitsland.

Deze projecten zullen het komende jaar verder worden ontwikkelt.
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“Venlo Bloeiend” voor de Sliënenberg

Appartementencomplex aan de Maas, gelegen naast het Wilhelminapark aan de Urbanusweg in Venlo

Op 6 en 7 april hebben we eerst op vrijdag met een tiental IVN leden en op zaterdag met nog
een tiental bewoners van de Sliënenbergflat extra, ruim 2000 vaste planten gepoot in een
groot perk dat met toestemming van de Gemeente Venlo, met de gewaardeerde hulp van de
Firma Stinissen Service plantklaar was gemaakt onder toezicht van IVN Maasduinen en ook
onder datzelfde toezicht beplant zou worden. ( IVN staat voor Instituut Voor Natuureducatie
en Duurzaamheid in deze onder de bezielende leiding van IVN lid Sjeng Vissers, tevens
buurtbewoner ).
Vrijdag 3 mei om 15.30 uur zal Wethouder Sjors Peeters een informatief bord ter plaatse
onthullen en daarmee ook de aanzet geven voor een verdere ontwikkeling van Venlo
Bloeiend. Bij deze onthulling (opening) zullen ook diverse betrokken ambtenaren van de
gemeente en ook het betuur van IVN Maasduinen (de IVN afdeling voor het gebied Venlo
noordelijk van de spoorlijn Kaldenkerken tot aan de gemeentegrens van Bergen bij
Wellerlooi).
Hier volgt nu nog een fotocollage om een indruk te
geven van de werkzaamheden en het resultaat.

Hey Sjeng !
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Niet alle werkzaamheden kunnen op deze kleine ruimte, maar het groepje Japanse sporters wel
even in het zonnetje zetten en na alle werkzaamheden is een bakje koffie met vlaai wel verdiend.
Tekst en foto’s: Jeu Smeets
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23 April, nieuw leven op de Basiliek
De Martinustoren van Venlo en haar slechtvalken

Op dinsdag 23 april zijn weer drie slechtvalkkuikens uit het ei gekropen en er ligt nog één ei
in het “nest”, dat mogelijk ook nog uitkomt. Deze foto heb ik genomen van de webcam terwijl
mamavalk vermoedelijk het eerste voer aan de jongen verstrekt.
Over enkele weken kan Henny Martens en nog een IVN-er onder gezelschap van Peter van
Geneijgen, de voorzitter van de Slechtvalkwerkgroep Nederland weer naar boven om de jonge
vogels te ringen en wat bijkomende klusjes te doen. Voor mij is er dan beneden weer werk om
toeschouwers te informeren over het waarom van de plotseling alarmschreeuwende
oudervalken en nog iets later weer enkele verzamelde duivenringen te determineren.
Inmiddels is ook het 4e kuiken uit het ei gekropen.
Tekst: Jeu Smeets. Foto: Via de webcam op de toren.

Jubilerend Jocus moet na drie dagen vlag strijken voor slechtvalk
25-02-2019 om 15:18 door John Verstraelen
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De Jocusvlaggen aan de Martinuskerk in Venlo zijn alweer gestreken. De slechtvalk in de
toren kan rustig broeden. Afbeelding: Facebook Jocus
Aan de nok van Martinustoren werden met een hoogwerker vier vlaggenstokken
bevestigd. Daar wapperden sinds zaterdag vier Jocusvlaggen.
Wapperden, want maandag werden de jubelvlaggen alweer gestreken. In de toren
van Martinusbasiliek zitten namelijk al jaren slechtvalken om de duiven te verjagen.
En die valken staan op het punt te gaan broeden. Het IVN Maasduinen wees de
jubilerende carnavalsvereniging er op dat het gewapper van de Jocusvlaggen het
broeden dreigde te verstoren. Daar had Jocus niet bij stilgestaan. In overleg is
besloten de vlaggen weer in te halen.
Joeksig
Vorst Joeccius XI Roel Versleijen meldt met gevoel voor humor op de
Facebookpagina van Jocus: „Natuurlijk zou het mooi zijn als de vlaggen tijdens de
carnavalsdagen de stad zouden versieren vanaf de Martinustoren, maar wij
respecteren de bijzondere vogelsoort. Het zou zonde zijn als de Jocushaan zijn verre
neef de slechtvalk zou storen. Ik hoop dat het een vruchtbaar en joeksig
broedseizoen wordt voor de slechtvalk.”
Jocus verwacht de vlaggen de komende jaren weer wel te kunnen hijsen. Dan valt
het carnaval vroeger dan nu en valt het feest niet samen met het broedseizoen van
de slechtvalk.
Hierbij wil IVN Maasduinen nogmaals zijn dank betuigen voor het getoonde respect.
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Bouwen zonder bouwtekening
Egels hebben in de vrije natuur steeds minder plekken waar ze kunnen overwinteren of veilig
kunnen nestelen. Wilt u egels helpen om de winter te overleven en kleintjes helpen in de
eerste weken te overleven? U kunt een egelhuisje kopen of zelf maken van een oude krat of
een stevige wijndoos, net zoals ik dat eenvoudig maakte zonder een enkele bouwtekening.
Mijn dochtertje van 6 jaar houdt van egels en wil graag dat ze in onze tuin een rustig en veilig
thuis hebben om te kunnen overwinteren en nestelen. Ons egelhuis is zo’n groot succes
geworden dat we hebben besloten ons verhaal met u te delen.
BENODIGDHEDEN
•
•
•
•

Houten krat of een stevige wijndoos
Tuinslang 100cm
Onbehandelde houten lat 120cm x 15mm x 20mm
Houtschroeven 25 mm

BENODIGD GEREEDSCHAP
•
•

Decoupeerzaag, hamer, boormachine
Schroevendraaier of accuboormachine

BENODIGDE TIJD: ENKELE UREN
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STAP 1 : WE MAKEN EEN TUNNEL

We beginnen met het maken van de inlooptunnel naar het egelhuis. We zagen eerst de houten
lat in 4 gelijke stukken, elk 30 cm lang. Met schroeven of spijkers zetten we de tunnel in
elkaar.
Vervolgens zagen we aan de voorkant van de krat een ingang van 11cm x 15 cm in.

STAP 2 : INLOOPTUNNEL AAN HET EGELHUIS BEVESTIGEN

Voor de benodigde stevigheid schroeft u de inlooptunnel vast aan de zijwand van de krat. Het
is belangrijk dat u dat vanuit binnen het egelhuis doet zodat de egel zich niet aan de schroeven
kan verwonden.

STAP 3 : VENTILATIESLANG

Aan de achterkant van het krat boren we een gat waarin de tuinslang past. We steken de
ventilatieslang ongeveer 5 cm door het gat naar binnen.
Nu is het egelhuisje klaar om in de tuin geplaatst te worden.

Bron: vrij internet
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Natuurwandeling Hoogwatergeul Lomm
Het is zaterdag 13 april en gelokt door een frisse wind en een zonnetje ben ik eens langs de Maas
gaan fietsen om te genieten van de natuur. Op de site ‘Liefde voor Limburg’ staat een wandelroute.

Hoogwatergeul Lomm

Plan route

Hoogwatergeul Lomm
Ebbersstraat 40 5943 NC Lomm

Evenwijdig aan de Maas, ter hoogte van Lomm wordt een hoogwatergeul gerealiseerd. De Maas krijgt
hiermee meer ruimte wanneer er veel water is. Met het realiseren van de geul worden omliggende
gebieden veiliger voor hoog water.
De geul wordt momenteel gegraven. De materialen uit de geul worden gescheiden op de boten die u
ziet liggen en worden vermarkt. Nadat de graafwerkzaamheden afgerond zijn, wordt het gebied als
natuur- en recreatiegebied in gebruik genomen.
Momenteel is het gebied wegens veiligheidsrisico's zeer beperkt toegankelijk. Tussen fietsknooppunt
84 en 92 ligt een trap waarmee u een plateau kunt bereiken. Dan heeft u mooi overzicht over de
hoogwatergeul in wording.
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Via Ingang Lomm bij ’t Spijker naar Ingang Lomm aan de Haagbeek

Uitzicht punt – waar ik de Maas zie
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Akkerland – gespoten en aangeharkt. Mooi bruin en rul zand, zonder bodemleven. Slechts enkele
wilde bloemen zoals pinksterbloemen, weegbree en paardenbloem langs de sloot en in de berm.
Is dit de toekomst ? Natuurbeleving met gevaar voor eigen leven …
Langs de hele route ben ik alleen ganzen tegen gekomen op ’t maaswater. Terwijl het hoogseizoen is
begonnen voor de dieren om te paren, nestelen en voedsel zoeken voor de jongen, zie ik alleen maar
kaal en dor maan-landschap. Met ergens in de verte een stromende rivier.
De materialen worden vermarkt met als gevolg dat de natuur wordt verarmt. Van biodiversiteit is
weinig sprake. Dit ziet er uit als een interessant gebied voor archeologen om menselijke artefacten te
vinden voor een museum https://www.apanarcheo.nl/vondsten/collectieglimburgsmuseum.html

Ken je het sprookje ‘Er was eens …”.
Hiermee kom ik aan het einde van dit reservaat.

En fiets ik langs ‘t Wiltlandt naar huis. Dit land is vol mensen, fietsen en auto’s en een voedselbar.
Lomm is klaar voor een heel eigen vorm van natuurbeleving. Gelegen tussen twee knooppunten.
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