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IVN laat jong en oud beleven hoe leuk,
gezond én belangrijk natuur is. Dat doen we met natuuractiviteiten, cursussen,
projecten en campagnes. Zelf leren en doen staan altijd centraal.
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10 jaar IVN Maasduinen
Hierbij heten we onze nieuwe leden welkom ;
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Marian Boermans uit Venlo
Jacky Aarssen uit Venlo
Stinissen rioolservice uit Venlo
Koos Haenen uit Venlo
Hilde van Leeuwen uit Venlo
Els Wilmer uit Velden

Vlindertuin Sliënenberg Venlo genomineerd
tot ‘Pareltje van Natuur in de Buurt’.
https://www.ivn.nl/afdeling/maasduinen
Video ; aanleg Vlindertuin Sliënenberg
05 april 2019

Op dinsdag avond 10 december zal er een regio bijeenkomst zijn van
IVN Maasvallei in de Jongerenkerk te Venlo.
Hierbij zal o.a. de werkgroep Sliënenberg een presentatie geven over
hun project aan de Maaskade.
Proficiat met dit mooie resultaat.
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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

Secretariaat

Annet Weijkamp

Tel: 077 – 473.1244

Bestuurslid

Henny Martens

Tel. 06 – 3061.2548

IVN Werkgroepen Maasduinen
Tel: 077 – 374.5100

Coördinator: Ritsaart Blaisse

Programmacommissie: 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 Scharrelkids ‘Smokkelpad’: Ton Wetjens

Tel: 077 – 472.9288
sjma@home.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 Beheer
Activiteiten op;
Zaterdag 14 en 28 december

Wil je meedoen en/of op de hoogte gehouden worden van de activiteiten neem dan
Contact op via henk.wennekers@outlook.com

Werkgroep Vogels
Aan het begin van de winter begint het weer;
Het Punt-Transect-Tellingenproject (PTT) is het
langst lopende monitoringproject van Sovon. Het is
gestart in 1978, kende enige varianten maar blijft
tegenwoordig beperkt tot een jaarlijkse
decembertelling. Een populair project (550+
telroutes) voor in de ‘stille’ wintertijd. Het kost
weinig tijd en levert goed bruikbare resultaten en
onverwachte momenten in het veld op.
Doel
Aantallen en verspreiding vastleggen van min of meer algemene wintervogels, in aanvulling op de
andere wintervogelprojecten (o.a. watervogeltellingen).
Welke soorten
Alle soorten worden geteld. Voor ca. 80 soorten levert dit project onmisbare informatie op. Het gaat
zowel om overwinteraars uit Noord- en Oost-Europa (Kramsvogel, Keep) als Nederlandse
standvogels (Groene Specht, Huismus).
Werkwijze
De werkwijze is eenvoudig:
•
•
•
•

Eenmalige telling in periode 15 december tot en met 1 januari
Telroute met 20 vaste telpunten
Precies vijf minuten tellen per punt
Alle vogels vanaf punt tellen, ook voorbijvliegende
Aanmelden bij Theo Lommen Tel: 06 – 5178.6669

4

Zaterdag 2 november namen 827 vrijwilligers deel aan de Natuurwerkdag, de grootste
vrijwilligersactie in het groen. Dankzij de gezamenlijke inzet van vrijwilligers, die verspreid
over heel Limburg op 39 locaties aan de slag gingen werd de leefomgeving van maar liefst 61
verschillende soorten verbeterd.
Het was een echte herfstdag en daarom perfect om te snoeien, zagen en poelen op te schonen.
Voor de natuur belangrijke klussen omdat veel dieren en planten zo weer de ruimte krijgen
die ze nodig hebben. Beschermde soorten in Limburg zijn gebaat bij de inzet van vrijwilligers
en sommige soorten zelfs afhankelijk. Vrijwilligers onderhouden niet alleen hun leefmilieus
maar signaleren ook trends en bedreigingen.

De Natuurwerkdag is een mooie dag om jong en oud in aanraking te
brengen met het landschap dichtbij huis.
I.V.N. Maasduinen was actief in het 208-jaren bos, het bos geplant ter herinnering aan 208
jaar gemeente Arcen en Velden. Een mooi aantal van 16 deelnemers mochten we
verwelkomen tijdens deze 19e natuurwerkdag.
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Wat aanvankelijk leek op een ingewikkelde klus bleek het uiteindelijk wel me te vallen. Bart
van der Linden had goed zijn best gedaan en de bomen die moesten blijven staan voorzien
van een blauw tintje. Ook de input van Louis Reutelingsperger kwam en komt nog goed van
pas, want de klus is nog lang niet geklaard.
De oorspronkelijk geplante bomen zijn over het algemeen goed aangeslagen ondanks de
concurrentie van andere soorten (zoals wilg, berk en populier) en de droge zomers van de
laatste tijd. Wel is een aantal geplante boompjes (zoals linde en zoete kers) erg klein
gebleven. Daarom is het belangrijk om voorzichtig te dunnen om te voorkomen dat alles plat
gaat. Een deel van de niet gemarkeerde berken, wilgen en ratelpopulieren moet dus blijven
staan als “overstaander”. Deze overstaanders zorgen voor een stabiel bosklimaat en
beschermen daarmee de jonge aanplant.
Kort samengevat: voor nu is het beter voor het bos te weinig bomen weg te halen dan te veel.

Tekst; Henk Wennekers
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De ijsvogel in Heijen
Van: Astrid van Tol
Verzonden: Thursday, October 10, 2019 10:01:18 AM
Aan: ivn.maasduinen@live.nl
Onderwerp: IJsvogel

Geachte mevrouw Weijkamp,
Via mevrouw Lubbers van het IVN Limburg heb ik dit mailadres gekregen. Zij gaf aan
dat ik mijn vragen het beste aan u kon stellen.
Wij zijn Peter en Astrid van Tol en wonen op de Erfsebosweg 29 in Heijen.
Ik heb misschien een rare vraag, maar ga hem toch stellen.
Wij wonen hier nu 2 jaar en hebben inmiddels onze 45e vogelsoort in onze tuin
kunnen toevoegen aan onze lijst, de ijsvogel. Wij zijn er super blij mee en willen deze
vogel graag kunnen behouden in onze tuin. Hij vist graag in onze vijver, dus hebben
wij nu een grote tak van de kant naar het eiland gelegd. Hier land hij nu bijna dagelijks
om op zoek te gaan naar vis. Inmiddels heeft hij de jonge visjes aardig op, de rest is
te groot. Heeft u misschien nog meer tips om de ijsvogel te helpen de komende winter.
We horen het heel graag!!
Met vriendelijke groet,
Peter en Astrid van Tol
Op do 10 okt. 2019 10:09 schreef IVN
Maasduinen <ivn.maasduinen@live.nl>:
Goedemorgen Astrid,
Wat mooi dat u dit doet !!
En natuurlijk willen wij u graag helpen met
advies. Voor vogels en vissen stuur ik deze
email naar de betreffende werkgroep van
IVN Maasduinen. Zij zullen u graag
bijstaan in de zorg voor de natuur.
Heel veel succes en als ik wat vragen mag !?
Stuurt u een foto met korte tekst en uitleg voor onze nieuwsbrief om zo anderen te inspireren
en te informeren. Zie ivn.nl/afdeling/maasduinen/nieuwsbrief

Met vriendelijke groeten, Annet
Secretariaat IVN Maasduinen
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IVN Maasduinen - Vogelexcursie Zeeland
Op zaterdag 19 oktober zijn Jos Geurts, Martijn Verheijen en ikzelf naar
Zeeland geweest voor een dagje Vogels spotten. Van tevoren
www.waarneming.nl gecheckt naar eventuele bijzonder waarnemingen.
We zijn om 05.30u vertrokken,

zodat we bij het krieken van de dag daar konden zijn. Deze keer zijn we langs de zuidkant van
de Oosterschelde begonnen in de buurt van Yerseke. De haven van Yerseke is al een goed punt
om te starten, o.a. Steenlopers en diverse meeuwen.
Daarna naar het zogenaamde Yerseke Moer ten westen van Yerseke. Van oorsprong een
veenmoeras, dat nadat het ingedijkt werd gebruikt werd als weidegebied en waar men vroeger
zout heeft gewonnen. Het veen, waaruit het zout werd gewonnen, werd op ruggen gelegd. De
afgegraven stukken liepen vol water en werden kreken. Een landschap dus met veel nat grasland
en water. We hebben hier dan ook veel verschillende eenden soorten en ganzen waargenomen.

Verder ging het langs de zuidkant van de Oosterschelde over de dijk tussen Wemeldinge en
Kattendijke. De vogels zitten hier tot vlak onder aan de dijk op de basaltblokken. Gespot o.a.
Aalscholver, Smient, Wilde Eend, Pijlstaart, Wulp, Tureluur, Rosse Grutto, Kleine Zilverreiger
en Rotgans. Ook vloog er een Grote Gele Kwikstaart over. Leuk waren ook de Bruinvissen, een
kleine Dolfijnensoort, die zich hier liet zien.
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Verder langs het Veerse Meer, waar we o.a. Lepelaars, Brilduiker, Middelste Zaagbekken,
Goudplevieren, Kluten, Futen en Geoorde Futen hebben gezien.

Op waarneming.nl werd een Kuifaalscholver
gemeld bij Neeltje Jans. De volgende stop
werd de Oosterscheldekering. Ter plekke
aangekomen werd de vogel direct
waargenomen.
Leuk hier waren ook nog de Eidereend. Er
zwom een eerstejaars mannetje aan de
zeezijde. Bij de Oosterscheldekering is het
meestal ook een goed idee om even in de
vluchthaven aan de zeezijde van Neeltje Jans
de drijvende vlonders te bekijken.

Hierop liggen meestal wel enkele Zeehonden te luieren. Dit was nu ook het geval.
Volgende stop; de iets noordelijker gelegen
Koudekerke even ten zuiden van BurghHaamstede. Een dorp dat in de vijftiende
eeuw in de oprukkende Oosterschelde
verdween en waarvan nu alleen nog de oude
kerktoren overeind staat, de zogenaamde
Plompe Toren. Vanuit deze toren, 23 meter
hoog, heb bij mooi weer een goed overzicht
over de Oosterschelde en het aan de andere
kant liggende Schouwen-Duiveland. Hier
werd al een paar dagen een Grote Zee-eend
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gemeld op waarneming.nl. Ook deze vogel liet zich mooi door ons bewonderen.
Verder ging het naar de Brouwerdam waar
meestal ook wel enkele leuke soorten te
scoren zijn. We zagen weer verschillende
soorten meeuwen en op een seintoren zat een
Slechtvalk een net geslagen prooi te
verorberen. In de spuisluis van het
Grevelingenmeer was een Grijze Zeehond

zich te goed aan het doen aan de vis die met het
water door de spuisluis naar de Noordzee stroomt.
Het liep alweer tegen vijven en we wilden nog naar
de Flamingo’s gaan kijken, die aan de noordkant
van het Grevelingenmeer waren waargenomen.
Daar aangekomen bleken er ongeveer vijftig
Flamingo’s te zitten. We konden zelfs enkele
ringen aflezen: ZV33 en ZV42. Het betreft hier
waarschijnlijk enkele vogels afkomstig uit het
Zwillbrocker Venn in Vreden, bij Winterswijk net
over de grens. Hier broedden al enkele jaren
Flamingo’s. Maar door de droogte van de afgelopen twee zomers schijnt dit Zwillbrocker Venn
drooggevallen te zijn, en zijn de vogels naar elders verkast omdat ze graag met hun voeten in
het water slapen. Deze vogels kunnen dus zomaar familie zijn van “onze flamingo” die al enkele
jaren in Arcen verblijft.

Het was weer een vogelrijke dag! Op de
terugweg hebben we de innerlijke mens nog
versterkt bij de Gouden Leeuw in
Zevenbergschen Hoek, zodat we weer met
een gevulde buik, rond 20.30u, thuis waren.
In totaal hebben we 75 vogelsoorten
waargenomen. Foto’s: Steenloper, Aalscholver,
Brandgans, Kleine zilverreiger, Rosse Grutto,
Kuifaalscholver, Gewone Zeehond, Grote Zee-eend,
Grijze Zeehond, Flamingo’s, Buizerd.
Tekst: Theo Lommen

10

De bever in Arcen
Aan: ivn.maasduinen@live.nl

18 november 2019

L.S.,
Wij hebben nu voor de tweede keer vraatschade aan de waterkant met een kenmerkende schuin
afgesneden twijgen tot 2/3 cm dik. Zou dat van een bever kunnen zijn? Zie bijgevoegde foto's.

Verderop d.w.z. vlak bij het recreatiepark Klein vink hebben we een door bevers om
geknaagde boom gezien (helaas geen foto) dus ze lijken in de buurt te zijn.
Alvast bedankt voor de te nemen moeite.
Met vriendelijke groet, Wim Zoutewelle (Duveldlaan 18 Arcen).
Antwoord via Email door st. Limburgs Landschap ;
Is idd een bever. Alleen al in kasteeltuinen zijn 6 verschillende bevers vastgesteld.
Met vriendelijke groet,
Henk Heijligers

Zie ook nieuwsbericht 25 september 2015
https://www.1limburg.nl/bever-terroriseert-bomen-kasteeltuinen-arcen
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From: ivnmaasduinen@live.nl
Sent: donderdag 21 november
To: Henny Martens
Cc: Ton Wetjens
Subject: Slechtvalken en De Jocus in Venlo

Henny; “ Ik heb vanavond een telefoontje gehad van Roel Versleijen van
carnavalsvereniging De Jocus uit Venlo.”.
De Martinustoren wordt tijdens de Carnavalsparade gebruikt door de Jocus om te vlaggen.
Maar het territoriumgedrag van de slechtvalken wordt verstoord door de vlag op de
aanvliegroute. Nu is afgesproken dat de laatste twee weken van februari aan drie zijden
vlaggen komen te hangen, behalve voor de invlieg opening van de slechtvalken.
Heel mooi gebaar van de Venlose vastelaovonds vereniging Jocus om rekening te houden met
Een paartje slechtvalken op de Martinustoren.

12

