Programma voor de maanden jan. en febr.
Zo. 19 jan.

Vogelexcursie in het Vlakbroek.
We vertrekken om 8.30 uur vanaf de
P-plaats bij de Rabobank, de excursie start om 9.00 uur
vanaf de kerk in Koningslust.

Woe. 22 jan. Ouderwets gezellige natuuravond. We staan even stil bij het
overlijden van Gerda van de Schoor alweer één jaar
geleden. Gerard Dings begint met een diapresentatie over
Gerda en Jan en Riek Kersten geven op een laagdrempelige
manier een natuurrijke verdere invulling aan deze avond.
We beginnen om 19.30 uur in Aan ’t Paedje aan de
Zuivelstraat 3A in Baarlo.
Zo. 16 feb.

Rondje Wittsee. We vertrekken om 9.00 uur vanaf de Pplaats bij de Rabobank voor een wandeling langs de
Wittsee.

Do. 20 febr. Vervolgavond Diervriendelijk Tuinieren bij IVN Helden.

Website:
e-mail adres:

www.facebook.com/ivnbaarlomaasbree
www.ivn.nl/afdeling/baarlo-maasbree
IVN-baarlo-maasbree@hotmail.com

Voor € 20,- per jaar bent u lid. U kunt dan meedoen
met alle activiteiten en u ontvangt maandelijks ons
krantje met info en het programma.
Bestuur:
Piet Mölling
Els van Knippenberg
Wil Holtackers
Anne-Mieke van Deynen

077-3547179
077-4772315
077-4771957
077-3820904

Ós Greun Blaedje
Januari 2020

Contributie 2020

Vogels kijken in het Vlakbroek

Het is weer tijd voor de jaarlijkse contributie.
In de Algemene Ledenvergadering van 19 maart
2019 is afgesproken dat in 2020 de contributie
€ 20,00 bedraagt. U vindt als bijlage bij dit
krantje een factuur, mocht u de contributie al
hebben overgemaakt dan kunt u de factuur als niet verzonden beschouwen.
Heeft u zich via de landelijke site aangemeld en loopt uw betaling via het
landelijke IVN, ook dan hoeft u geen actie meer te ondernemen.
Heeft u aangegeven dat u donateur wilt zijn, dan is uw bijdrage € 15,00.

Op zondag 19 januari gaan we samen met vogelaar Jan Peeters op zoek naar
vogels in het Vlakbroek nabij Koningslust.
In het dal van de Everlose Beek een stukje ten zuiden van Koningslust, ligt
natuurgebied Het Vlakbroek. Het stond vroeger in open verbinding met de
Maas en is een erg nat gebied. Dit verklaart ook de naam van Het
Vlakbroek; ‘broek’ betekent moeras. Met man en macht werd in de
twintigste eeuw gewerkt aan het ontginnen van het Vlakbroek en ook de
jarenlange bemesting had het gebied erg voedselrijk gemaakt zodat er
voornamelijk algemeen voorkomende planten groeiden. De natuur bleek
echter hardnekkig want de landbouwgrond werd nooit echt waardevol.
Uiteindelijk werd besloten het gebied terug te geven aan de natuur. De
omstandigheden in het gebied zijn nu uitzonderlijk genoeg voor een
diversiteit aan bijzondere plantensoorten en het is een gebied waar voor veel
vogelsoorten voorkomen.
De natuur heeft definitief gewonnen!

Hartelijk dank voor uw medewerking.
De penningmeester.

Ouderwets gezellige natuuravond.
Op 24 januari is het alweer één jaar geleden dat we afscheid hebben
genomen van ons zeer gewaardeerde lid Gerda van de Schoor.
Op woensdag 22 januari 2020 staan we even stil bij het overlijden van Gerda
met een diapresentatie van Gerard Dings. Aansluitend geven Jan en Riek
Kersten op een laagdrempelige manier een natuurrijke verdere invulling aan
deze avond. We beginnen om 19.30 uur in Aan ’t Paedje aan de Zuivelstraat
3A in Baarlo.
U bent allemaal van harte uitgenodigd!
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We vertrekken op zondag 19 januari om 8.30 uur vanaf de P-plaats bij de
Rabobank in Baarlo, de excursie start om 9.00 uur bij de Poorterweg aan de
kerk in Koningslust.

2

Vogels in de winter
Het is winter de koudste en stilste periode in het vogeljaar. Het merendeel
van de akker- en weidebegroeiing is verdwenen en in de bossen is een stuk
minder eetbaars voor vogels te vinden. Het is dan ook begrijpelijk dat veel
soorten vogels de bewoonde omgeving opzoeken, waar ze voldoende voedsel
kunnen vinden om te overleven.
Een ideale plek voor vogels, waar ze voer kunnen vinden, is onze tuin.
De tuin hoe klein deze ook is en ook het balkon, kan een voederplaats voor
vogels worden.
De vogels hebben nog in de herfst kunnen genieten van de vruchten en de
insecten die zich tussen de afgevallen bladeren bevonden. Bij het begin van
nieuwe jaar is dit vrijwel allemaal verdwenen. Overigens wordt het
afgeraden om niet alle takken, stengels van bloemen weg te snoeien voor de
winter. Vogels vinden altijd wel wat eetbaars daar tussen. Bovendien bieden
groenblijvende struiken een ideale schuilplaats tegen predatoren en ze zijn
een nestplaats voor jonge vogels. We noemen een paar soorten die hiervan
een dankbaar gebruik maken: merels, zanglijsters scharrelen graag tussen
halfvergane bladeren op zoek naar insecten en regenwormen. Maar ook
vinken, roodborstjes, kepen en heggemussen vinden hiertussen genoeg te
eten. Verder zijn uitgebloeide bloemen een gastheer voor mezen, putters en
vinken. Naarmate de winter strenger en kouder wordt en het voedselaanbod
uit de tuin duidelijk minder wordt, moeten we gaan bijvoeren.
Hierbij moet men bedenken, dat vogels een gemiddelde lichaamstemperatuur
van ongeveer 40 graden Celsius hebben. Dit betekent, dat zij in het koude
jaargetijde een enorme hoeveelheid energie kwijtraken als ze actief zijn,
bijvoorbeeld bij het zoeken naar voedsel.
De belangrijkste middelen om te voeren
zijn uiteraard de voederplank en het
voederhuisje, alsmede verscheidene
andere voerplaatsen die je overal in en
buiten de tuin kunt aantreffen. Bij het
plaatsen en het aanbrengen van
voerplanken, voedselhuisjes en alle
andere voederplaatsen moet men erop
letten, dat deze buiten het bereik van
katten worden aangebracht.
Overigens er zijn nog soortgenoten die zich graag tegoed doen aan het voer
dat voor de kleintjes is neer gelegd, te denken aan duiven, eksters, gaaien,
kauwtjes.
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Dat deze komen en gaan moet je maar voor lief vinden. Zij behoren ook bij
de populatie van vogels in ons land. Een apart woordje voor het
drinkwater, dat vogels best wel nodig hebben. De drinkbak mag niet te
groot zijn om reden dat vogels zich daarin gaan baden. Bij temperaturen
onder het nul vriezen hun vleugels vast en wordt het vliegen en zich
bewegen onmogelijk, hetgeen kan leiden tot vogelsterfte. Bij vriesweer
moeten vogels ook kunnen blijven drinken. Het ijsvrij houden van het
drinkwater kan bevorderd worden door toevoeging van suiker (absoluut
geen zout!) aan het water. Hoe lang kun je doorgaan met bijvoeren?
Moeilijk te zeggen. Maar niet direct bij het invallen van de dooi! Men kan
beter het bijvoeren geleidelijk afbouwen met het voortschrijden van het
jaargetijde, wanneer de eerste tekenen van het voorjaar zich aandienen.
Piet

Fotowedstrijd
U kunt weer foto’s opsturen voor de fotowedstrijd: “Ut Greunste Plaetje
2019”.
Het bestuur stelt elk jaar een prijs beschikbaar onder de leden van IVN
Baarlo-Maasbree voor de mooiste foto van het jaar. De winnaar mag de
wisseltrofee een jaar lang een prominente plek in huis geven. De foto moet
gemaakt zijn tijdens één van onze excursies of tijdens een andere activiteit
die IVN Baarlo-Maasbree organiseert.
Ieder jaar zal tijdens de Algemene
Ledenvergadering de prijswinnaar
bekend gemaakt worden. Heeft u een
foto gemaakt waarvan u denkt dat
deze een kans maakt om de prijs te
winnen, stuur deze op.
De foto's kunnen gestuurd worden
naar:
IVN-baarlo-maasbree@hotmail.com
onder vermelding van: ‘Fotowedstrijd 2019’ en de betreffende activiteit.
Er zijn dit jaar al enkele mooie foto’s ingestuurd!!!
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Planteninventarisatie Océterrein.

Ieder jaar organiseert Vogelbescherming Nederland in de maand januari de
Nationale Tuinvogeltelling. Dit jaar vindt de telling plaats in op 24, 25 en 26
januari 2020. Iedereen kan aan deze telling meedoen, maar eerst vertellen we
wat het doel is van deze activiteit.
Vogelbescherming Nederland wil graag weten, welke aantallen en soorten
vogels in de Nederlandse tuinen, landelijk, per provincie en per gemeente
aanwezig zijn. De resultaten worden vergeleken met die van voorgaande
jaren en van andere tellingen en zo krijgt men een goed beeld. Met de
verzamelde gegevens van vele waarnemers kan de Vogelbescherming
bepalen, hoe onze tuinvogels het beste geholpen kunnen worden. Reden, dat
de telling in de winter wordt gehouden, is dat juist dan de vogels beschutting
en voedsel in tuinen zoeken. Het leidt tot een beter resultaat, als je voor de
telling wat voedsel, zoals broodkruimels, zaad, rotte appels in de tuin strooit.
De Tuinvogeltelling gaat onder alle omstandigheden door. Dus ook bij regen
en sneeuw en als er nauwelijks een vogel is te bekennen. Het tellen zelf duurt
niet lang. Een half uur is genoeg en de meeste vogels kun je waarnemen in de
vroege morgenuren. Het hoogste aantal vogels van een soort dat je
tegelijkertijd in de tuin ziet, wordt genoteerd.
Om mee te doen kun je je opgeven of inschrijven via
www.tuinvogeltelling.nl
Als je niet over een computer of tablet beschikt, zou je gebruik kunnen
maken van de computer van een familielid of van de buurman en op deze
manier de gegevens doorsturen. Je kunt ook de app Tuinvogels downloaden,
hiermee kun je de vogels gemakkelijk op naam brengen en direct jouw
telling doorgeven.
Aansluitend aan het artikel over de Nationale Tuinvogeltelling 2020 willen
wij nog jullie aandacht vestigen op de tuin, waar je vogels gaat tellen. Wij
bedoelen hiermee, dat de tuin vogelvriendelijk moet zijn, d.w.z. ligt er
genoeg vogelvoedsel. Je krijgt de beste resultaten, wanneer de
voederplanken, de voederhuisjes, de vetbolhouders gevuld zijn met
strooivoer (granen en zaden), oud brood, keukenresten, appels, peren en
pinda’s. Zijn alle voederplaatsen afdoende beschermd tegen katten. Zijn
vetbolhouders alleen maar toegankelijk voor kleine vogels. Niet vergeten, dat
vogels ook genoeg te drinken hebben. Het drinkwater bevriest niet gauw, als
je er wat suiker aan toevoegt.
We wensen jullie veel succes bij dat half uurtje tellen en noteren!
55
Piet, Els, Anne-Mieke en Wil

Eind 2018 kreeg de plantenwerkgroep van het IVN Baarlo/Maasbree de
vraag of we mee wilden doen aan een inventarisatie van het Océterrein en
dan met name de daar groeiende planten. We kregen die vraag van het IVN
De Maasduinen, die op hun beurt die vraag hadden gekregen van Océ
(Canon). Océ had daarvoor een klein budget uitgetrokken omdat ze graag
wilden weten wat er op hun terrein aan planten en dieren voorkomt. Omdat
De Maasduinen zelf niet voldoende expertise op het gebied van planten had,
werd ons gevraagd dit deel op ons te nemen. Albert en ik hebben daarin
toegestemd.
Op 22 dec kregen we een eerste rondleiding over het terrein. Ik heb nooit
geweten dat dit zo groot was en zo afwisselend. We constateerden dat er in
het verleden al wat pogingen zijn ondernomen om er wat meer structuur en
afwisseling aan te brengen voor betere omstandigheden voor plant en dier,
wat ten dele ook is gelukt.
We bezochten het terrein 2 keer in de vroege avonduren. De eerste keer op
15 mei 2019 en vonden toen 99 bloeiende soorten planten. Voor de tweede
keer op 3 juli en vonden toen 37 bloeiende soorten. Totaal 136
verschillende plantensoorten.
Ik gebruikte de papieren streeplijsten en Albert de iObs-app op zijn
telefoon. Ze kwamen bijna geheel overeen en het resultaat heb ik in een lijst
samengevat.
We liepen de eerste keer vanuit het Hoofdgebouw, via de oude camping en
het nieuw hoofdkantoor naar het R&D terrein. De tweede keer in
omgekeerde volgorde.
Vooral het terrein langs de Nijmeegse weg en het R&D terrein waren
interessant, daar vonden we 4 Rode Lijst soorten: Rapunzelklokje,
Dwergviltkruid, Kleine pimpernel en Grote tijm. Rode Lijst soorten zijn
planten die speciale aandacht vragen en/of wettelijk beschermd zijn.
We kunnen concluderen dat er op zo’n groot terrein veel soorten planten
groeien maar dan toch wel de meer algemene soorten. Echte zeldzaamheden
zijn we niet tegengekomen. Toch vind ik het al een geweldig pluspunt dat
Océ (of Canon) de planten- en dierenwereld op hun terrein de ruimte willen
geven en dat ze er aandacht voor hebben. Als dank werd ons tijdens de
voorlopige afsluiting een wildbuffet aangeboden en konden we een eerste
presentatie geven over onze bevindingen. De bedoeling is dat dit project
nog een vervolg krijgt.
Frans.
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