IVN-Magazine Juni
Pagina 2

Werkgroepen

Pagina 3

Programma

02 juni;

Excursie ‘Vogels zoeken in de Weerribben

14 juni;

IVN Slootjesdagen

15 juni;

Excursie ‘Libellen reservaat Ravenvennen’

16 juni;

Excursie ‘Vlinders kijken op de Breinigerberg’

28 juni;

Nationale Modderdag

Pagina 4-5

IVN Scharrelkids

Pagina 6

Excursie naar Libellen reservaat Lomm

Pagina 7

IVN ‘Beleef de natuur’

Pagina 8-9

De Pixie Band @ Wandele naor Schandele

Pagina 10-11

Start ‘Venlo Bloeit’

Pagina 12

TerraCotta

Pagina 13

Geheime Werkplaats

Pagina 14-17

Op leven en dood

1

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

Secretariaat

Annet Weijkamp

Tel: 077 – 473.1244

Bestuurslid

Henny Martens

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/

2

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

Broedvogel monitoring Ravenvennen
Op zondag ochtend 9 en 23 juni
Op zaterdag 8 juni in de avond
Excursie naar de Weerribben
‘Op zoek vogels’
Zondag 2 juni
Aanmelden via Theo.lommen@hetnet.nl

Werkgroep Vlinders
Dagvlinder Monitoring Vreewater
Zondag ochtend 2 juni vanaf 10.oo uur

Nachtvlinder Monitoring Straelens broek
Vrijdag avond 21 juni
Excursie naar Breinigerberg
‘Op zoek naar diverse vlinders’
Zondag 16 juni
Aanmelden via Jan Heuvelmans tel.nr. 077.472.0040
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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

28 juni Nationale Modderdag

Pannenkoekhuis Jagersrust , Straelseweg 35 in Velden
Tijdens ModderDag ontdekken kinderen wat modder is, hoe je er mee kunt spelen en wat de
verbinding met de aarde voor hen betekent. Honderdduizenden kinderen in binnen- en
buitenland zijn tegelijkertijd actief bezig met natuur.
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Maatschappelijke urgentie
Waar en wanneer is er nog ruimte om te spelen in de natuur? Te ervaren hoe je een steen kunt
keilen over het water? Hoe het is om slootje te springen of in een boom te klimmen? In onze
huidige samenleving gebeurt het ontdekken van de wereld steeds vaker virtueel: via televisie,
games, tablets en smartphones.
En dat, terwijl het wetenschappelijk is aangetoond dat buiten spelen in de natuur de
ontwikkeling van kinderen enorm stimuleert. Met ModderDag zetten we het spelen in de
natuur op de agenda. Omdat het leerzaam en leuk is!
International Mud Day
In 2009 op een World Forum bijeenkomst is het idee voor International Mud Day ontstaan,
met als doel kinderen de noodzakelijke positieve natuurervaringen te geven.
Marc Veekamp (IVN) heeft ModderDag in 2013 naar Nederland gehaald en samen met
Schuttelaar en partners dit verder opgezet. Internationaal wordt ModderDag jaarlijks behalve
in Nederland ook in Nepal, Australië, Schotland, Engeland, Tanzania, Bangladesh, Mexico,
Vlaanderen en de Verenigde Staten gevierd. En het aantal deelnemers aan ModderDag groeit
ieder jaar.

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
Onze Dassen hebben drie jongen dit jaar, alleen te zien NA zonsondergang.
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Excursie met st. Limburgs Landschap
naar Libellen reservaat in De Maasduinen

Zaterdag 15 juni is Onze gids Henk Heijligers

Start om 10.oo vanaf parkeerplaats Ravenvennen a/d Lommerweg.
Achter industrieterrein Spikweien in Lomm

Aanmelden bij Henny Martens via henny.martens@hotmail.nl
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IVN Excursies in NP de Maasduinen
kunt u terecht op
natuurexcursieslimburg.nl

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.

IVN Maasduinen – IVN Maasdorpen – IVN Geysteren Venray en IVN Maas en Niers werken
samen als ‘Noord-Limburg’ om alle aanmeldingen voor wandelingen te verwerken.
De eerste melding is binnen. Hierbij een kort bericht op ivn.maasduinen@live.nl
“Het was een prachtige wandeling. Ruim 2 uur hebben we met Henny door
het gebied van de Hamert en langs de Maas gestruind.
Hij heeft ons een leerzame en mooie inkijk gegeven in dit prachtige
natuurgebied.” Groetjes, Lenie Smits
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de Pixie Band
Tijdens onze wandeling langs de
stapstenen en kikkerpoelen kwamen
we in contact met zeldzame
natuurwezens. Ze noemen zichzelf
Pixies en houden van paarden.
Ze zijn erg vrolijk bij zonsopgang. Ze
spelen gezellige muziek en dansen
erop los. Wij kregen een appel.

“Het was voor mij het leukste uitje ooit”, Groeten van Wiesje en AnneTanne.

8

Welkom aan onze nieuwe leden ;
Roger – Annemarie – Rein – Noortje en Dirk Wijnands uit Velden, die IVN Maasduinen
hebben ontdekt tijdens het Wandele noar Schandele tussen alle andere 1500 deelnemers.
Gerard van Dooren en Jos Geurts hebben de
aandacht op IVN Maasduinen gevestigd door
een tafel te vullen met allerlei bewoonde
nestkasten en nesten gevonden langs het
Smokkelpad. Tevens is er een groot
aquarium gevuld met allerlei waterdieren uit
eigen kweekpoelen langs het Smokkelpad.
Met veel interesse werden deze bekeken
door de vele voorbijgangers.

9

Start “Venlo Bloeit” bij de Sliënenberg
Vrijdag 3 mei om 16.00 uur heeft Wethouder
Sjors Peeters het tekstbord onthuld in het mooi
aangelegde plantenperk voor de flat na een
introductie door de bekende Venlonaar en
flatbewoner Wiel Theeuwen.
Dat is aangelegd met steun van de Gemeente
Venlo, door leden van IVN Maasduinen en met de
steun van de flatbewoners. Dat alles is
gerealiseerd onder de leiding van Sjeng Vissers
namens het IVN en Mart Kessels namens de
bewoners van de Sliënenberg.
Zij zijn in die werkzaamheden bijgestaan door een
tiental IVN leden en een even groot aantal
flatbewoners die allemaal flink de handen uit de
mouwen hebben gestoken en daarbij ook nog eens
een flinke ondersteuning hebben genoten van
Stinissen die het grondwerk heeft gerealiseerd.
In dit overmaatse perk staan ruim 2000 vaste planten in vele soorten die op een bepaalde tijd
allemaal hun bloemenrijkdom laten zien tot genoegen van de flatbewoners die er van bovenaf
op neer kunnen kijken en de vele passanten die gelijkvloers van die weelde kunnen genieten.
Veel mensen staan nu al verwonderd te kijken naar wat daar gebeurd is en nu hebben ze de
mogelijkheid om het door de wethouder onthulde bord te lezen. Enkele dagen voor deze
onthulling is het perk ook nog verrijkt met een mooie vijver, niet te groot maar binnenkort wel
mooi met prachtige waterplanten.
Ondertussen hebben al veel Venlonaren interesse getoond en te kennen gegeven in hun buurt
ook wel zoiets moois te willen hebben. Succes daarmee gewenst.
Tekst en foto’s: Jeu Smeets. IVN Maasduinen.
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Terracotta

Heeft u geen grond , maar verzamelt u graag terracotta potjes !
Daar kunt u ook een fraaie – groene – muuroase van maken. Succes !!
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Geheime Werkplaats
Er is mij ter ore gekomen dat er hard wordt gewerkt met Hout in een geheime werkplaats.

En dat de bodem ervan - zo uit gaat zien !?
Nu ben ik in deze nieuwsbrief al meerdere nesten met jongen tegengekomen.
En nu schijnt dit ook een
nest te moeten worden,
omdat
de
IVN
werkgroepen Vogels en
Vleermuizen nog meer
jongen willen laten
opgroeien in NP de
Maasduinen.
We zullen het zien ….

Foto’s: Theo Lommen
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Op Leven en Dood
Daar IVN maasduinen bedreigde soorten een nest wil geven om te overleven, soms met succes.
Komt het helaas ook voor dat er doden vallen in de strijd om te overleven in Nederland.
In 2019 vier jonge slechtvalken in Venlo Stad
– resten van gevangen prooi om te overleven
(foto’s: Henny Martens)

Op Jacht naar voedsel

Ook vossen komen voor zowel in de bossen
als in stedelijke omgeving. Zoals in Velden
op jacht naar kippen en andere gevederde
vrienden (foto: Ton Wetjens).

.
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Wat zou een vos in de stad te zoeken hebben? Het is er gevaarlijk: vaak komen fatale
botsingen met auto’s voor. Dit jaar zijn er in Nederland al 184 verkeersslachtoffers
gerapporteerd op waarneming.nl. Zou de stad een goede voedselbron zijn? Een vos eet
werkelijk alles: muizen, konijnen, vogels, kevers, wormen, bramen en andere bessen, en
zelfs dode dieren en afval. Op grote wegen en snelwegen zie je doodgereden vogels. En met
afval ligt de stad vol.

(Foto en tekst: IVN Amsterdam) In Londen zijn vossen heel gewoon. Ze wonen in parken en
stropen ‘s nachts de woonwijken af om eten te zoeken; daar zijn ze heel succesvol in. Eén
voor één inspecteren ze de tuinen van een woonwijk op afval èn op buiten bivakkerende
huisdieren. Vooral cavia’s zijn favoriet. De kinderen zetten de knaagdieren buiten op het
gazon in een verplaatsbaar hok. Zo’n driehoekig geval van gaas en hout dat los op het gras
staat. De cavia krijgt zijn hok niet omver, een vos daarentegen is veel handiger en slimmer:
met zijn neus wipt hij het hok omhoog en grijpt de zo bevrijde cavia.
Die slim- en sluwheid maken van de vos een populair fabeldier. In zo’n fabel is het meestal
de vos die de ander misleidt met een list, uiteraard voor eigen gewin. Handig spelen ze in op
de zwakheden van anderen, van de situatie die zich voordoet. Eigenlijk is dat precies wat een
opportunist doet: slim gebruik maken van de omstandigheden. In het dierenrijk wordt die
term gebruikt voor een beest dat alles eet wat er voorhanden is. Geen vleeseter, geen
aaseter, geen vegetariër, maar pakken wat je pakken kan. En in de stad is er heel wat
eetbaars te vinden. Best slim dus.
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Maar als er in de stad de buxusmot uitbreekt en mensen massaal gif gaan spuiten, krijg je dus
nestkasten zonder mezen of dode jongen. Zoals in deze nestkast (foto: Jeu Gielen – EKVV)
De jongen worden gevoerd met giftige rupsen en gaan er dood aan. In gebieden zonder buxus
floreren de mezen volop.

Maar ondanks deze problemen en tegenslagen blijven we de bedreigde soorten helpen.
Zoals deze combi insectenhotel-vogelnestkast in het IVN Wilgendorp (foto: Ton Wetjens)
Of zelfs een hele oase voor insecten – de voedselbron van vele dieren – bij de grensovergang
tussen Nederland en Duitsland ter hoogte van Velden.
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(Drone foto’s : Nico van Melick)

Via het nieuws hoor je dan allerlei meldingen van bedreigde soorten die terug komen of
verdwijnen. De natuur blijft in beweging en de moeite waard om ervoor te zorgen ..
Tekst: Annet Weijkamp

De twee wilde ooievaars zijn terug op het nest in Arcen. Via
een live verbinding kan iedereen naar de vogels kijken.
In kasteeltuinen Arcen staat al jaren
een speciale broedpaal, waarop het
nest is voor de ooievaars.
In 2019 maar liefst 4 jongen !
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