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van IVN District Limburg – één IVN

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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Algemene Ledenvergadering
Vrijdag -- februari vanaf 19.30 uur ; datum en agenda worden
nader bepaalt en aan alle leden per email ter kennis gegeven.
Locatie: Feestzaal ’t Ven, Straelseweg 359 in Venlo
Welkom door onze Voorzitter Ton Wetjens aan alle leden.
De vereniging blijft onverminderd doorgroeien …
Net als onze natuur projecten bij particuliere tuinen, landgoed eigenaren,
bedrijventerreinen, boerenerven, stadse bermen en parken, moestuinen,
bloemenrijke bermen, natuur speelplaats en leerpaden.
We doen ook dit jaar weer mee met landelijke acties als #2uurnatuur
challenge, Deltaplan biodiversiteit en #mijnnatuurblijft.
Wat betreft het bestuur is Henny Martens aftredend. Wij als bestuur
bedanken Henny voor zijn inzet en enthousiasme. Hij is niet te stoppen
en stelt zich beschikbaar voor een volgende periode van 4 jaar. Ook de
werkgroepen blijven functioneren onder dezelfde contactpersonen. In
2019 is een nieuwe werkgroep opgestart ‘Natuur in de Stad’. Voor 2020
wordt deze op de voet gevolgd door de werkgroep ‘Biodiversiteit.
Door het jaar heen zijn er flexibele – mobiele – tijdelijke werkgroepen
die per project worden samengesteld en weer uiteen vallen als het werk
is gedaan. Voor vragen kunt u terecht via ivn.maasduinen@live.nl
Aan het einde van de vergadering is er een rondvraag.

Alleen toegankelijk voor IVN leden. Gratis koffie en thee.
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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 ivn-maasduinen-jeugd@live.nl
Werkgroep Natuur Beheer: Henk Wennekers

henk.wennekers@outlook.com

Werkgroep Natuurpad ‘Volg de Das’: Sraar Geelen

Tel: 077 – 472.9288

Werkgroep Natuur in de stad ‘Venlo’: Sjeng Vissers

sjma@home.nl

Werkgroep Scharrelkids ‘Smokkelpad’: Ton Wetjens

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 11 en 25 januari

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

Kijk ook eens op https://www.nldoet.nl/
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Goudvinken in het Limburgse land
De goudvink (Pyrrhula europeaea ) is
zoals de naam al doet vermoeden een
vogel uit de vinkenfamilie en tevens een
van de fraaist gekleurde vinken die
voorkomt op het Europese vasteland
van Denemarken naar Noord Duitsland,
het oude Oost Duitsland naar beneden
tot Zwitserland, vandaar naar Oost
Frankrijk en noordwaarts naar België
en ons land.

Hun leefruimte zoeken ze in lichte naald- en gemengde bossen op het platteland en licht
bergachtige gebieden. Ook licht beboste rivierlandschappen, grotere tuincomplexen, parken en
begraafplaatsen met geëigende begroeiing worden wel door hun bewoond.
Als voedsel nemen ze met heel veel genoegen en nuttigen
veel rijpe en halfrijpe wildzaden en ze zijn ook liefhebber
van planten en boomknoppen van allerlei aard en in de
herfst schakelen ze graag over naar allerlei bessen als
meidoorn en lijsterbes en zaadknoppen als rozenbottels.
Maar als er van eind april tot begin juli vaak twee nesten
jonge vogeltjes grootgebracht moeten worden schakelen
ze over naar diverse insecten en hun larven alsmede
spinnetjes en kleine slakjes.
De broedtijd is zoals reeds gemeld van voorjaar tot zomer. In een vrij plat nest van kleine
takjes en mossen en met een zachte binnenkant bekleedt met dierharen en veertjes worden vier
tot vijf eieren gelegd die alleen het vrouwtje in dertien dagen uitbroed en de jongen daarna door
beide ouders gevoerd worden om na ± 16 dagen het nest te verlaten om door het mannetje nog
enige tijd gevoerd te worden tot ze zelfstandig zijn terwijl het vrouwtje weer aan een nieuw nest
begint. Na het laatste nest doen ze samen hun best om ook die laatste jongen zelfstandig te
maken.
Een goudvinkenpaar blijft elkaar levenslang trouw en alleen als er een vogel van het paar niet
meer leeft wordt naar een nieuwe partner uitgekeken. Onder redelijke omstandigheden kunnen
goudvinken toch vrij gemakkelijk tien jaren oud worden, terwijl er al in het tweede levensjaar
tot paarvorming wordt overgegaan en dus de nodige jaren samenzijn.
De zang van de goudvink is een zeer zacht ( piew piew ) afgewisseld met zachte trillers bijna
niet waarneembaar. In tegenstelling tot andere vinkensoorten die luid en van hoog uit de bomen
hun lied laten klinken.

Tekst: Jeu Smeets. Foto’s: AZ Vogelinfo. Foto boven: Man. Foto onder: Vrouwtje
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IVN Bibliotheek in ’t Hanik
Door onze projecten binnen IVN Maasduinen en werkzaamheden met derden zijn we niet
alleen met onze handen aan het werk, maar is er ook veel denk en leeswerk te verrichten.
In de loop der jaren is er een hele bibliotheek ontstaan, die momenteel op ’t Hanik onder
beheer is bij onze Gastheer van het Landschap Ritsaart Blaisse. Het afgelopen jaar hebben we
enkele geschenken ontvangen, die zijn toegevoegd aan deze boekenkast.

-

Vogel Atlas van Nederland
Flora
Insectengids
Natuur in de buurt
Stadsvogels in hun domein

Hierbij bedanken we de
donateurs voor de gulle
gaven.

IVN leden die interesse hebben
kunnen contact zoeken via
ivn.maasduinen@live.nl
Voor algemene informatie kun je
ook zoeken op winkel.ivn.nl.

Tekst: Annet Weijkamp
Foto: Theo lommen
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PERSBERICHT
15 november 2019

IVN MAASDUINEN VIERT FEEST MET BOMENAANPLANT
Het jubilerende IVN Maasduinen heeft onlangs haar 10 jarig jubileum gevierd. En als
iemand jarig is dan wordt er getrakteerd. Reden voor Stichting het Limburgs
Landschap om samen met IVN Maasduinen op zaterdag 30 november 300 inheemse
bomen en 150 inheemse struiken te gaan aanplanten in natuurgebied de Ravenvennen.
KLIMAATPROOF
Ons extreme klimaat met de droogte van de afgelopen jaren heeft zo zijn invloed op onze
bossen. Het klimaatproof maken van onze bossen krijgt daardoor steeds meer aandacht. Door
bomen aan te planten die van nature beter tegen droogte kunnen, zoals linde, proberen we
meer gevarieerde bossen te maken en die ook beter bestand zijn tegen het huidige klimaat.
Met de aanplant van meer verschillende inheemse soorten wordt daarnaast ook nog eens de
biodiversiteit vergroot.
STEENMEELPROEF
Stikstof is nu zeer actueel in het nieuws. Door de hoge uitstoot verzuren de bosbodems
waardoor de bomen steeds minder vitaal worden en eerder het slachtoffer worden van plagen
en ziekten als eikensterfte, essentaksterfte en de met de letterzetter aangetaste naaldbomen.
De verzuurde bodems kunnen niet uit zichzelf herstellen. Door steenmeel te gebruiken, een
restproduct uit steengroeves, hopen we verzuurde bodems, zoals de hier genoemde
bosbodems weer te herstellen. IVN Maasduinen voert samen met Het Limburgs Landschap
hier een proef uit om te kijken of de kwaliteit van de bodem door het gebruik van steenmeel
verbetert.
VELE HANDJES
Om de bossen te helpen met herstellen wordt door IVN Maasduinen op zaterdag 30 november
300 bomen en 150 struiken aangeplant, met o.a. linde en hazelaar tussen buurtschap De Bong
in Velden en buurtschap De Voort in Lomm. Hiervoor hebben we vele handjes nodig. Meer
informatie is op te vragen via ivn.maasduinen@live.nl

Noot voor redactie:
Informatie IVN Maasduinen, Annet Weijkamp 06-15181174
Stichting het Limburgs Landschap, Henk Heijligers 06-50597115.
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Steenmeelproef
Voordat het bos kan worden aangeplant wordt er door de werkgroep beheer eerst
opgeschoond o.l.v. Henk Wennekers. Het blijkt vooral opslag van Amerikaanse eik te zijn.

Als het bos is opgeschoond is er veel ruimte gekomen om steenmeel te strooien.

video.bos.MOV

’klik op het icoon en er start een impressie’
Foto’s Henk Wennekers

Boom Aanplantdag

Zaterdag 30 november waas het zover. Met een lichte
nachtvorst en een sfeervolle mist ging ik op weg naar de
Bong om te informeren bij Boswachter Bart.
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Als ik door het betreffende bosje rondloop zie ik variatie in de begroeiing; oude en jonge
eiken, beuk, berken, dennen, een kastanjeboom.
Oude – zieke bomen bekleed met mossen en paddenstoelen. Tussen al het herfstblad zie je
vele paddenstoelen; een actief bodemleven is noodzakelijk voor bomen om te kunnen groeien.
Het is voor hen de enige manier om aan suikers te komen.
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IVN werkgroep beheer heeft zich ondertussen verzameld en krijgt instructies van Bart.
Met de schop in de hand wordt vlijtig geplant.

Theo heeft de eerste boom geplant !!

Voor de middag zijn alle bomen en heesters
geplant. Nu maar wachten of ze willen
groeien. En dat dit bosje klimaatproof blijkt
te zijn.
Foto;s en tekst; Annet Weijkamp
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Gevonden voorwerpen
Dat veel afval niet verteert in de natuur weten we al. Vooral Plastics zijn momenteel helemaal in
het nieuws. Tijdens het aanplanten van het klimaatbosje vond Jos een ziekenhuispasje van 17 jaar oud!

Geïnteresseerd geraakt graaft hij verder en vind waarachtig een hele portemonnee met 8 pasjes.
Slechts aangetast door de tand des tijds, maar verder nog leesbaar. Opvallend is dat er geen geld meer
in zit, wat het vermoeden opwekt dat er een roofoverval heeft plaats gevonden en de portemonnee is
achtergelaten op de plaats delict. De dader kunnen we niet meer pakken. Maar de pasjes geven aan wie
de eigenaar is. Er zit ook een teken van Broederliefde in de portemonnee en Jos gaat eens bellen naar
de broer die deze portemonnee geschonken heeft gekregen van zijn broer.
Helaas is de broer, die in Velden woont, het voorval geheel vergeten. Zoals zijn eigendom tussen de
wortels van de boom verloren en vergeten is geraakt tussen de bladeren. Maar na 17 jaar toch weer
boven water komt door onze werkzaamheden.
Tekst; Annet Weijkamp geïnspireerd door Jos Geurts
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Het opgeven van Nederlandse natuur is geen optie. We hebben
natuur nodig: voor een mooie en gezonde leefomgeving, om even
lekker te ontspannen en om van haar schoonheid te genieten. Natuur
die tegen een stootje kan en unieke planten en dieren een thuis biedt.
Samen komen we op voor onze Nederlandse natuur. Deel onder de
hashtag #mijnnatuurblijft een foto van natuur dichtbij die jij wilt
behouden. En deel met Nederland waarom jij vindt dat deze natuur
moet blijven.
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Aan: ivn.maasduinen@live.nl
Beste leden van IVN de Maasduinen,

De werkgroep Biodiversiteit in onze IVN - de Maasduinen heeft verschillende
organisaties die betrokken zijn bij het verbeteren van de biodiversiteit in ons
werkgebied, uitgenodigd om met ons te onderzoeken
waar kansen liggen om elkaars activiteiten te bevorderen.
De brief die we hiervoor hebben opgesteld (zie bijlage) is verstuurd aan:
# Bosgroepen Noord-Limburg
# Staatsbosbeheer
# Coöperatie particuliere grondeigenaren in de Maasduinen
# Natuurrijk Limburg
# stichting Limburgs Landschap
# Gemeente Venlo - wethouder Duurzaamheid, Cultuur en Evenementen
# Provincie Limburg - gedeputeerde Landbouw, Landschap en Mobiliteit
# stichting IKL - Limburg
# NMF - Limburg
# Innovatief platteland.nl
# stadt Straelen am Niederrhein
# Naturschutzbund NABU
Wij steunen ook de landelijke actie #Mijnnatuurblijft.

In 't maandelijks Magazine van IVN de Maasduinen zullen we jullie blijven informeren
over onze activiteiten.
Uiteraard zijn suggesties om de activiteiten van de werkgroep te optimaliseren van
harte welkom.

Met vriendelijke groet,
de Biodiversiteit Werkgroep IVN Maasduinen
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Cursus: ‘De Natuurlijke & Eetbare Tuin’
Op 10 januari 2020 start in Arcen de cursus ‘De Natuurlijke & Eetbare Tuin’. In deze
cursus van 10 vrijdagen leer je in ontspannen sfeer over natuurlijk tuinieren,
toepassingen van kruiden en de ‘eetbare border’. Je hebt geen grote tuin of speciale
plantenkennis nodig om mee te doen.
Onderwerpen zijn:
 Natuurlijk tuinieren
 Bloemen waar je blij van wordt
(en de bijen ook)
 Verse kruiden in de keuken


 Gemakkelijke groenten en fruit in je
tuin
 Kruiden-EHBO, toepassingen voor je
gezondheid
 De eetbare border, plantensoorten en
recepten

De cursus vindt plaats op 10 vrijdagen van 10.00–16.00 u. in Arcen in een kleine groep. Er is
nog ruimte voor 2 cursisten. In de ochtend is er theorieles. We lunchen samen. In de middag
is er een praktijkdeel. De praktijk is wanneer mogelijk buiten in de Hubertinahof. De kosten
voor 10 lesdagen bedragen Eur 350,-. Koffie, thee en lesmateriaal zijn inbegrepen.
Lesdagen: 10 januari (startdatum), 24 januari, 7 februari, 21 februari, 6 maart, 20 maart,
3 april, 17 april , 1 mei en 15 mei.

Meer info:
Carolien Hendrix | 06-100 738 69
| www.hubertinahof.nl | info@hubertinahof.nl

Note: Carolien is lid bij IVN de Maasduinen en
deze cursus kan bijdragen aan Biodiversiteit.
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Eén IVN
District Limburg
Tijdens de op 14-12-2019 gehouden Landelijke Raadsvergadering,
waarin zitting hebben vertegenwoordigers van de 22 landelijke regio’s (Limburg telt 5 regio’s),
de Raad van Toezicht en het Landelijk Bestuur, is het besluit genomen om één IVN te worden.
Volgens dat besluit voegt zich de beroepsorganisatie stichting IVN in bij de
vrijwilligersorganisatie vereniging IVN, met als hoogste orgaan de Landelijke Raad
(vrijwilligersvertegenwoordigers van de 22 regio’s). De ambitie is om deze fusie voor 31-122020 te realiseren. Met dit besluit blijft de autonomie van onze afdelingen volledig overeind en
de nu geldende arbeidsvoorwaarden van de medewerkers van de Stichting IVN worden
gecontinueerd.
Voor een deel van de motivatie citeer ik letterlijk een alinea van het betreffende voorstel:
‘Door stichting en vereniging samen te voegen ontstaat een eenvoudiger en efficiëntere
aansturing. Het Landelijk Bestuur en de Raad van Toezicht worden samengevoegd waardoor
het besluitvormingsproces wordt vereenvoudigd. Onze structuur wordt zo meer begrijpelijk
voor onze eigen leden en voor de buitenwereld. Denk aan het CBF, de Postcodeloterij, de
Belastingdienst (ANBI), sponsoren/financiers maar ook leden, vrijwilligers en
belangstellenden. Nu denkt men veelal met één organisatie van doen te hebben, maar dan
blijken er twee juridische identiteiten te zijn’.
Tijdens die vergadering is ook het besluit genomen dat wij met een Raad van Toezicht gaan
werken. Voor onze ANBI status is het noodzakelijk dat de personen die bovenaan de organisatie
staan niet betaald mogen worden. Landelijke Raad: Het hoogste orgaan met als bevoegdheden
het benoemen (en ontslaan) van de leden van de Raad van Toezicht, het benoemen van een
voorzitter van de Landelijke Raad, het goedkeuren (of wijzigen) van de jaarbegrotingen, het al
dan niet dechargeren van de penningmeester, het goedkeuren (of wijzigen) van het jaarverslag.
Raad van Toezicht: Deze Raad kan de directeur bestuurder benoemen en ontslaan, houdt
toezicht op zijn werk en verleent goedkeuring aan zijn plannen. Het is vervolgens de taak van
de Landelijke Raad om deze plannen definitief vast te stellen. Directeur bestuurder: Hij/zij is
verantwoordelijk voor de uitvoering van het jaarplan en de diverse projecten. Dit is een betaalde
functie.

16-12-2019, Arie Boersma, Voorzitter District Limburg
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