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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/
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Programma
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 3, 17 en 31 mei, zaterdag 16 mei
BMP vogelinventarisatie op de Witte Berg

Corona Activiteiten
-

Verrekijker
Fototoestel
Webcam

Visarend – foto; Ron Keijers
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Welkom aan onze nieuwe leden;
Jos Cuijpers uit Velden
Marjolein Lommen uit Velden
Jeanne Lommen uit Velden
Gerda van Adrichem
Sylvia Ruiz Buskes

Nelleke Hylkema, Fons Verbeek, Olga Hoogers en Coco de Koning
zijn van IVN landelijk omgezet naar IVN maasduinen.
Met dank voor hun support !
Let goed op of je een IVN landelijk (€2,- per maand automatische incasso) of
IVN Maasduinen (€20,- per jaar overmaken) lidmaatschap hebt.
Het kan verschil maken !
Bij IVN landelijk is het lidmaatschap persoonlijk en
bij IVN maasduinen is het huiselijk, incluis huisgenoten.
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Foto wedstrijd voor IVN leden.
Momenteel zitten we met z'n allen in een vervelende tijd.
Veel mensen durven niet meer naar buiten en zitten thuis; lezen, spelletjes doen, puzzelen,
misschien een beetje actief in de tuin, veel meer is er niet te doen.
Bijna alle evenementen, ook die van IVN Maasduinen, zijn afgelast.
De meeste werkgroepleden zitten met de armen over elkaar of met de handen in het haar;
wat te doen....
Om toch een beetje activiteit te stimuleren hebben we het idee opgepakt om een fotowedstrijd
onder de leden te organiseren.
Het gaat om het maken van voorjaarsplaatjes:
maak je mooiste foto's van bloemen, vlinders, vogels, landschappen, enz.

Je mag zoveel foto's insturen als je wilt; op elke inzending komt een reactie.
Voor de mooiste foto's stelt het bestuur enkele waardevolle prijzen beschikbaar.

Stuur je foto's per e-mail naar: henny.martens@hotmail.nl

Einddatum 21 juni 2020.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur, Henny Martens
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De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft het jaar 2020
uitgeroepen tot het « Internationaal Jaar van de Plantengezondheid ».
Je zult misschien, net als ik, in eerste instantie denken wat moet ik daarmee, IYPH 2020?
Het is mij duidelijk, dit onderwerp raakt ons veel meer dan we denken. De voedsel en
landbouw organisatie van de Verenigde Naties schat dat 40 procent van alle
landbouwgewassen die in de wereld geteeld worden sterven door ziekten en aantastingen.
Dit betekent dat ze niet geconsumeerd kunnen worden. Plantgezondheid wordt steeds meer
bedreigd. Klimaatverandering en menselijke activiteiten hebben ecosysteemdiensten
aangetast, biodiversiteit verminderd en nieuwe mogelijkheden gecreëerd waar veelal
exotische, invasieve soorten succesvol in kunnen gedijen. Het gaat dus niet alleen maar over
plantgezondheid maar ook over plantveiligheid, het risico beperken op insleep van nieuwe
ziekten en aantastingen.
Het doel is het brede publiek en de beleidsmakers bewust te maken van het belang van
plantengezondheid om de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling te bereiken en om
de plantenbeschermingsdiensten (NPPO) op alle niveaus te versterken.
Planten zijn essentieel om honger en armoede uit te roeien en de economie te
stimuleren. Internationale reizen en handel nemen toe en deze verplaatsingen, in combinatie
met de effecten van de klimaatverandering, komen tot uiting in een spectaculaire stijging van
het risico op de insleep van schadelijke organismen en ze vormen een echte uitdaging voor het
behoud van de plantengezondheid.
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Operatie Steenbreek

IVN de Maasduinen
https://www.operatiesteenbreek.nl/

Tuinen die verdrogen of juist vernatten worden door vele huiseigenaren vol gelegd met tegels
om van het probleem af te zijn. Echter, dit gaat ten koste van de waterafvoer bij hevige regens
en de biodiversiteit bij planten en insecten en kleine dieren. Kortom, onze natuur in het klein.
Vele kleine stukjes natuur maken een groot stuk. Als elke bewoner in de Gemeente Venlo een
stukje grond inricht als zijnde natuur hebben we voor bedreigde planten en dieren step stones
gemaakt om te kunnen migreren tussen grote natuurgebieden . Dit is vooral van belang voor
het vinden van voldoende voedsel en een partner voor voortplanting. Daarmee kunnen veel
bedreigde soorten worden geholpen.
Helpt u ook mee ? Met een vierkante meter grond kunt u al natuur creëren.

Voor advies , tips en toppers kunt u vragen stellen aan Jonkers hoveniers.
(al ruim vier jaar verbonden aan IVN maasduinen d.m.v. lidmaatschap via Peter Grubben)
Zij hebben praktijk ervaring met een kleurrijk straatbeeld.
https://www.jonkershoveniers.nl/samenwerken-in-een-kleurrijk-straatbeeld
Tuincentrum Leurs en Plantencentrum Jacobs in Venlo en Plantencentrum Velden hebben
geschikte planten in hun assortiment van het merk ‘Hello Garden’.
https://www.hellogarden.nl/

LAAT U INSPIREREN DOOR DE VEELZIJDIGHEID VAN MEERJARIGE TUINPLANTEN!

U kunt ook contact opnemen via ivn.maasduinen@live.nl
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Werkgroep Biodiversiteit
Er wordt volop gewerkt aan de realisatie van de pilots.
Hier in het kort lopende pilots;

Pilot 3 Vlak over de Duitse grens worden, in
samenwerking met de stad Straelen, poelen aangelegd en
biotopen voor de kievieten en wulpen ontwikkeld.
Natuurlijk gaan hieraan ook dieren profiteren als hazen ,
patrijzen, Europese kwartels en insecten. Omdat de
randen ingezaaid worden met vlinder en bijenmengsel.
Gereed zie foto Ton Wetjens

Pilot 5

Plaatsen van nestkasten langs de Straelseweg en langs de Maas in Venlo.
Initiatief van ons lid Sjeng Vissers.

Pilot 6 Weiland van de familie Wijnands (1,2 ha) aan de rand van Velden inrichten als, vrij
toegankelijk voorbeeldbiotoop.

Er is gestart met de aanplant van 50
fruitbomen.
Foto: Henny Martens
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Pilot 8 Pal naast de belangrijkste voorplantingspoel van de boomkikkers in de Meerkoelen te
Velden, wordt een voormalig maisveld ingericht als een kruiden-bloemrijk grasland geschikt
voor leefgebied van vogels als patrijs en wulp. Het gaat in totaal om ongeveer 9 ha weiland en
bos eigendom van Herman Keltjens. De weilanden worden ingericht als een kruidenrijk
grasland. Samen met Herman heeft IVN hier ook 25 nestkasten geplaatst.
Pilot 9 De ‘vleesboerderij’ van Jan Aerdts in Velden wordt vogelvriendelijk gemaakt door de
erfbeplanting daartoe aan te passen.
Steenuilenkast opgehangen.
Er is een schijnbeukenhaag gepoot (100m) en fruitbomen.

foto’s : Annet Weijkamp
Pilot 21Vijver open luchttheater is verlegd. Op korte termijn worden er enkele nestkasten
voor vogels en vleermuizen opgehangen.
Pilot 18 Smokkelpad Jagersrust is verder aangekleed met fruitbomen, bes dragende struiken
en bloemenranden, fruitbomen en siergrassen geplant
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Boerenland aan de Duitse grens.
Samen sterker
Voor sommige boerenlandvogels, zoals grutto, veldleeuwerik, patrijs, en kievit, is Nederland
van zeer groot
belang voor de wereldpopulatie. Boerenlandvogels hebben moeite te overleven door de steeds
verdere
intensivering van de landbouw. De vogelpopulatie van deze soorten is nu tot kritieke aantallen
gedaald
omdat er vooral te weinig kuikens kunnen overleven op het boerenland.

Wordt vervolgt …..
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Inventarisatie door Werkgroep Amfibieën
In de avondschemering van 6 t/m 10 april 2020 hebben Ton Wetjens en Jos Geurts, met
voldoende afstand tot elkaar, een fietstocht gemaakt door de Maasduinen om te tellen op
gehoor. Deze week was de eerste zomerse week van het jaar. Met temperaturen boven de twintig
graden overdag. De afgelopen winter was erg nat – de Maas is tot 2 keer toe overstroomd. Met
het begin van de lente zijn de sluizen verder open gezet om overtollig water weg te laten lopen.
Op zoek naar boomkikkers en knoflookpadden in het kader van een soortbeschermingsplan
o.l.v. het Limburgs Landschap en Natuurbalans – Ben Crombaghs i.s.m. ecoloog Gijs
Kurstjens.
https://www.natuurbalans.nl/hoe-we-werken
Er is geteld in ’t Hanik (3 roepers), Vreewater (> 40 roepers) , Meerkoelen (>40 roepers) , ’t
Zwart water (>40 roepers incluis 13 knoflookpadden) en het Kranenveld (>35 roepers). Door
de natte graslanden zijn de boomkikkers ruimer verspreid dan vorig jaar. Dus het is volop feest.
Of de voortplanting succesvol zal zijn hangt af of de poelen de komende weken niet te snel
droog gaan vallen.
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TROEP

Foto: Ron Keijers.
Wij als vogelwerkgroep hebben afgelopen weekend enkele bezoeken aan de Ravenvennen
gebracht in verband met de broedvogelinventarisaties.
Waar het vrijdagavond al enkele individuen betrof die na zonsondergang nog meenden het bos
in te moeten, werd er zaterdagavond een groep van 15-20 personen aan jeugd gesignaleerd.
Zondagochtend was helaas het resultaat zichtbaar. Rondom het bankje bij de voormalig
visvijver lag een troep van jewelste, lege flesjes, stokbrood, kruidenboter, zelfs slingers in de
bomen. Dit is door ons opgeruimd, ongeveer een vuilniszak vol.
Her en der zijn vervolgens langs de paden door ons lege flesjes aangetroffen. Onderaan en
bovenop de Witteberg zijn wederom enorme bergen puin gevonden. Hier kwamen wij zelfs een
wandelaar tegen die dit zaterdagavond ook had gezien en zelf al met een vuilniszak in de weer
was om de rotzooi op te ruimen.
Al met al dus ongeveer 2 vuilniszakken vol.
Spijtig te moeten zien dat dit ook een resultaat is van de
huidige regelgeving in verband met Corona. Jeugd die zich
op afgelegen plekken toch gaat verzamelen en er dan
schijnbaar ook lak aan heeft de rotzooi op te ruimen.
Naast de torenhoge boetes of het met te veel mensen te
dicht op elkaar staan, staan er ook boetes op het zich
bevinden in deze gebieden na zonsondergang, als mede het
achterlaten van vuil.
Op deze manier krijgt een ochtendje vogels tellen een heel
andere dimensie.
IVN Vogelwerkgroep in de Maasduinen
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#BlijfThuis
Momenteel is er weer aandacht voor oude ambachten en speelgoed. Via websites worden
allerlei spullen en spellen besteld om de tijd thuis nuttig en zinvol door te komen.
-

Alpaca Wol spinnen (Paulien mauve en Annet weijkamp)

-

Moestuintje starten (Annet weijkamp)

-
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-

-

50 Nestkastjes ophangen (Sjeng Vissers) rondom Sporthal Cranenveldstraat in Venlo.

Tekenen (Annie Helmink en Gerda de Laak)

-
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-

‘Kleine kleuters’ plukken bloemen in mijn Hof (Antoinet Reijmer en Ineke van Lipzig)

-

Met determinatie boeken je eigen tuin bestuderen (Henny Martens).

-
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-

Een Hart in volle bloei (Sliënenberg – Mart Kessels)
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Dit jaar bestaat IVN Natuureducatie 60 jaar. Sinds 1960 geven IVN’ers overal in het
land de liefde voor de natuur door. We laten mensen ervaren hoe bijzonder en waardevol de natuur is.
Dankzij de betrokkenheid en het enthousiasme van onze vrijwilligers en medewerkers groeit ons
ledenaantal en vergroten we onze impact.

Hartelijk dank voor jullie tomeloze inzet de afgelopen 60 jaar!
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