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Werkgroepen
IVN Bestuur Maasduinen
Voorzitter

Ton Wetjens

Tel: 077 – 472.2870

Penningmeester

Hans Billekens

Tel. 06 – 1413.2768

Secretariaat

Annet Weijkamp

Tel: 077 – 473.1244

Bestuurslid

Henny Martens

Tel. 06 – 3061.2548

Bestuurslid

Ritsaart Blaisse

Tel: 077 – 374.5100

IVN Werkgroepen Maasduinen
Tel: 077 – 374.5100

Coördinator: Ritsaart Blaisse

Programmacommissie: Ritsaart Blaisse en Henny Martens

Werkgroep Jeugd & Jongeren: Jose Wennekers

jose.wennekers@outlook.com

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

annet.weykamp@outlook.com

Website Wiel Jacobs en Henny Martens

henny.martens@hotmail.nl

Contact: ivn.maasduinen@live.nl
https://www.facebook.com/Maasduinen2017/
http://smokkelpad.nl/

2

Programma
Werkgroep Jeugd

Aanmelding via;
Jose.wennekers@outlook.com

Zondag 26 april
Speurtocht vanaf Bong 18 in Velden

Werkgroep Vogels
Wil je meedoen en/of op de hoogte gehouden
worden van de activiteiten, neem dan
Contact op via theo.lommen@hetnet.nl
Zondag 5 en 19 april, zaterdag 18 april
BMP vogelinventarisatie de Witte Berg

Werkgroep Vlinders
Wil je meedoen en/of op de hoogte gehouden
worden van de activiteiten, neem dan
Contact op via cajan4@gmail.com

Zondag 5 april vanaf 10 uur
Vlinderinventarisatie Vreewater
Vrijdag avond 24 april
Nachtvlinders – diepsteeg Velden
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Zwaan verjaagd ganzen bij Zwarte water

Bij het Zwarte water was een nestelende zwaan niet gediend van de aandacht die ze kreeg van
enkele grauwe ganzen en ging meteen in de aanval. Op de snavel af te gaan betrof het hier de
zwanenman en kon zijn eega rustig doorgaan met haar broedende bezigheden. Zo zie je maar
weer dat ongewenste aandacht ook in de natuur niet getolereerd wordt ook al valt er van die
aandacht geen gevaar te duchten. Toch wel mooi dat de natuur, ook al is het nog erg vroeg
zich al volop aan het ontwikkelen is. Laten we hopen dat we weer een mooi voorjaar tegemoet
kunnen zien en weer kunnen genieten van alle vogels, bloemen en beestjes die overal weer
tevoorschijn zullen komen. Ook is mooi dat tijdens het verblijf in de natuur er steeds weer
onverwachte dingen te zien zijn en er ook nog de mogelijkheid aanwezig is om dit op foto
vast te leggen zoals in dit geval gedaan is. Deze keer was het de bij IVN Maasduinen en
Vogelvereniging EKVV bekende Mart Vissers uit ’t Ven die deze plaatjes geschoten heeft
en naar mij heeft doorgestuurd. Voor mij Jeu Smeets een reden om er enige regels tekst bij te
plaatsen.
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Wilde eenden woerd,

verbastering of kleurmutant

De eerste foto is de woerd van de gewone wilde eend zoals wij die allemaal kennen.
De tweede foto is van een eend met de kop van een gewone wilde eenden woerd,
maar dan beginnen de verschillen; want de witte halsband is niet compleet, de voor- en
bovenzijde van krop en nek zijn zeer donker met een groene glans maar de achterrug en het
lijf zijn bruin met zwarte strepen en het formaat is verder normaal aan dat van een gewone
woerd en ook de snavel lijkt een iets andere vorm te hebben.
De ons bekende Mart Vissers uit ’t Ven fotografeerde deze eend in het Zwarte water en
stuurde mij die foto met de vraag “ Wat is dit voor een eend? “.
Ook ik moest hem het antwoord schuldig blijven en ook bij mij, Jeu Smeets, blijft de vraag
hangen “ Wat is dit? “.
Hebben we hier te maken met een verbastering of een kleurmutant.
Wie het antwoord weet kan dit mailen naar: jesme40@home.nl

5

Beste mevrouw Weijkamp,
Op 25 januari 2020 heeft u namens IVN Maasduinen een aanvraag voor supporterschap van
het Deltaplan Biodiversiteitsherstel gedaan. Ik ben verheugd u te kunnen melden dat uw
aanvraag positief beoordeeld is door het bestuur van de stichting Deltaplan
Biodiversiteitsherstel. Van harte gefeliciteerd hiermee! U bent vanaf heden officieel supporter
van het Deltaplan.
Als supporter krijgt u een prominente plek op onze website. Op basis van de door u
aangeleverde aanvraag stellen wij een concept-website tekst op, die we daarna ter
goedkeuring naar u terugsturen. Mijn collega Sanne Hooiveld zal vanaf nu verdere
afstemming rondom de website-teksten op zich nemen. Wij ontvangen ook graag uw logo.
Verder zullen we u regelmatig op de hoogte houden van onze activiteiten en zult u ook
uitgenodigd worden voor onze netwerkactiviteiten.

Mocht u verder nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.
Met vriendelijke groet,
Judy Koppenjan
06 12 12 28 16 | www.samenvoorbiodiversiteit.nl |
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De Europese Commissie analyseert de voor- en de nadelen van de jaarlijkse omschakeling
van wintertijd op zomertijd. In verschillende Europese landen gaan petities rond om de
zomertijd af te schaffen. In Finland zou die al door meer dan 100.000 mensen getekend zijn,
in Duitsland en Nederland door tienduizenden. Zowel in Finland als in Polen vragen
parlementscommissies om de afschaffing.

Na 44 jaar
De zomertijd wordt op Europees niveau geregeld, via een richtlijn die door alle lidstaten is
omgezet. In het Europees Parlement maakte de Pool Pavel Svoboda deze week bekend dat
meer dan 70 Europarlementsleden uit acht fracties een resolutie willen indienen waarin de
Commissie opgeroepen wordt een voorstel uit te werken om de zomertijd na 44 jaar af te
schaffen.

De omschakeling van zomer- op wintertijd vindt overigens komend weekend
plaats. In de nacht van zaterdag op zondag wordt de klok een uur teruggedraaid.
3 uur wordt dan opnieuw 2 uur.

Impressie van overal rondom ons.
Terwijl de winter langzaam eindigt in een waterig zonnetje met veel wind.
Gaan de vogels fluiten en de insecten worden wakker uit de winterslaap.
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Mensen blijven nog binnen. IVN-ers zijn druk met plannen maken tijdens de vergadering.
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Deze winter heeft het veel geregend met grote gevolgen voor de waterstand van de Maas en
haar zijarmen. En dus krijgen de voorplantingspoelen in de regio extra aandacht.

De vijver bij het Openluchttheater op Landgoed de Turfkoel aan de Molendijk is iets verlegd
en minder diep gemaakt door Marc Lenssen van grondbedrijf Tax. Tevens is het van een
kleibodem voorzien. Hiermee is de poel weer geschikt als toekomstige voortplantingspoel
voor de amfibieën op het landgoed.
Het geheel wordt nog aangekleed met het plaatsen van enkele nestkastjes.
Rond de vijver wordt nog een bloemenrand ingezaaid.
Een mooi stukje werk van de beheerwerkgroep o.l.v. Henk Wennekers voor het verwijderen
van een boom. Het project wordt begeleid door Ton Wetjens binnen het kader van Deltaplan
Biodiversiteitherstel; in actie voor een rijker Nederland.
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Foto: Ton Wetjens

Schade aan nestkasten wordt geïnventariseerd en nieuwe bestellingen worden gedaan.
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Fruitbomen worden aangeplant bij particuliere grondeigenaren o.l.v. deskundige vrijwilligers.

Foto: Henny Martens

Nieuwe Bongerd bij de fam. Wijnands en uitbreiding van bestaande Bongerd bij fam. Jacobs.
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Hoe houd je natte grasvelden toch groen !? Green to Color is de nieuwe trend voor altijd
groene en bloeiende tuinen met weinig onderhoud.

Terwijl de ene groep graaft en aanplant – gaat de andere groep info borden maken en plaatsen.

Hoe je van een bult zand met onkruid in je tuin een nuttige keverbank kunt maken.
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Of over de bevrijding van 1945. Informatie borden trekt aandacht van groot en klein.
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Aan de andere zijde van de Schandelose weg wordt druk gewerkt aan het Veldense
Voedselbos annex wilgendorp. Verder is er vergunning verleent voor het plaatsen van een
zwaluwtil annex vleermuizenkast nabij de rotonde aan het begin de Schandelose weg.

Helaas zijn er geen activiteiten deze lente. Daarvoor moeten we wachten tot de zomer.
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Tekst en foto’s; Annet Weijkamp

Door de extra maatregelen van de overheid inzake het corona virus zijn
groepsbijeenkomsten niet meer mogelijk tot nader bericht …
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