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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
13-14 en 28 juni Vogelinventarisatie op de Witte Berg

Corona Activiteiten
-

Verrekijker
Fototoestel
Webcam

Slechtvalk . foto van Henny Martens
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Drama in de Martinustoren
In de late winter van 2013 werd in de Martinustoren in Venlo een broedbak voor
slechtvalken geplaatst. Aanleiding was de vondst van een slechtvalkeneitje boven in de toren.
Ook werd er regelmatig een paartje van deze mooie roofvogels waargenomen.
Dit initiatief van de vogelwerkgroep van IVN Maasduinen bleek uitermate succesvol.
Met uitzondering van 2017 werd namelijk elk jaar een nest jonge slechtvalken grootgebracht.
Een en ander onder de ogen van veel vogelliefhebbers en andere geïnteresseerden die de
gebeurtenissen in de nestbak op de voet konden volgen via een geplaatste webcam
(www.slechtvalkvenlo.nl).
Door de jaren heen hebben verschillende paartjes met wisselende partners van deze ideale
broedplek gebruik gemaakt.
Omdat elk jaar alle jongen van pootringen werden voorzien zijn deze vogels ook bij latere
waarnemingen vaak goed te herkennen. Ook op de meeste plaatsen elders worden
slechtvalken geringd. Daardoor was de herkomst van de meeste bewoners van de
Martinustoren meestal wel te achterhalen.
Zo werd er in 2018 een dode geringde slechtvalk gevonden in het Nolenspark.
Het bleek het mannetje van 2017 te zijn, waarschijnlijk gedood door een ander mannetje, die
zijn plaats in wilde nemen. Bij latere waarnemingen dat voorjaar bleek dat hij was gedood
door zijn eigen zoon. Moeder en zoon zorgden vervolgens succesvol voor drie
nakomelingen....
Voorjaar 2020: er gebeurt nog niet veel....
Tumult rond de toren, verder nog niet veel actie...
Eindelijk dan toch een vrouwtje die de vorige bewoonster waarschijnlijk heeft verjaagd en
haar plaats heeft ingenomen.
De gegevens op de ring laten zien dat zij in 2017 is geboren in Dormagen (Duitsland) met
waarschijnlijk haar eerste broedervaring.
Het mannetje blijkt nog dezelfde van vorig jaar, geboren in 2016, in Venlo in deze nestbak..
Uiteindelijk eind maart het eerste eitje, gevolgd door nog drie. Het broeden kan beginnen.
Pa en ma doen hun uiterste best en begin mei komt het eerste kuikentje uit het ei gekropen, in
enkele dagen tijd gevolgd door drie broertjes of zusjes.
Vertederend om te zien hoe ze hun eerste kleine stukjes eten door de moeder wordt
toegediend. Maar na enige dagen begint het drama zich af te spelen. Mamma lijkt in de war...
de door het mannetje aangevoerde prooien worden niet meer gebruikt als eten voor de
kuukjes. Nee, ze gaat er bovenop zitten en weet verder niet wat te doen.
Een drama begint zich af te spelen en na enkele dagen zijn alle vier de jongen helaas
verhongerd. Ze worden vrijwel meteen door de moeder uit het nest verwijderd.
Het gedrag van het vrouwtje is moeilijk te verklaren maar waarschijnlijk heeft ze een
instinctieve stoornis.
Andere oorzaken van dit drama zijn echter niet uit te sluiten.
Henny Martens, IVN Maasduinen
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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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Nachtzwaluw bij de Ravenvennen
Tijdens onze BMP inventarisatie (broedvogel monitoring project) zijn we vooral bezig
met het in kaart proberen te brengen van de aanwezige broedvogels in een bepaald
gebied. Dit jaar zijn we voor de 2de maal bezig met een gebied bij ‘De Witte Berg’.
Tijdens een van de laatste inventarisaties viel een groepje dodaars(kleine fuutachtige) op het
grote ven op, die in hun zomerkleed met het juiste zonlicht zorgden voor een mooi plaatje.
Aangezien de foto’s tijdens de bmp-ronde niet goed gelukt waren besloot ik voor een
herkansing te gaan enkele dagen later. Dit draaide op niet veel meer uit, de dodaars bleven
veelal verscholen tussen de waterlelies en, ook ’s morgens vroeg, was er behoorlijk wat
verstoring door wandelaars. Na een anderhalf uurtje gepost te hebben met wat matige foto’s
besloot ik dat het welletjes was geweest en huiswaarts te keren. Op de weg terug, enigszins
teleurgesteld, besloot ik om met een omweg richting auto te gaan, in de hoop nog iets te
spotten, een ree of iets in die trend.
Plots hoor ik een overbekend ratelend geluid, en dat terwijl het al 9 uur was. Het kan niet
missen, dat is een nachtzwaluw en die is niet ver uit de buurt. Hoewel eigenlijk nooit vindbaar
door hun schutkleur of omdat ze op de grond zitten, toch een blik in de richting waar het
geluid vandaan komt. En warempel, tussen de takken door, tegen het zonlicht in, is in een den
een vorm zichtbaar die daar niet hoort. Het zou toch niet waar zijn. Direct maar een foto
maken als bewijs en dan kijken wat er nog meer mogelijk is.
Het statief had ik toevallig bij me, wat ik normaal nooit doe als ik ga rondwandelen, dus dat
kwam goed uit. De vogel bleef mooi zitten in het zonlicht, dus dat gaf me de gelegenheid een
paar mooie plaatjes te maken. Een unieke kans, deze krijg je normaal niet gevonden, laat
staan dat je deze vogel kunt fotograferen.
Het Limburgs Landschap heeft vorig jaar gewerkt aan de verschraling van dit gebied in
een poging wat meer diversiteit te creëren. Mogelijk is de aanwezigheid van deze
nachtzwaluw hier een resultaat van. Een week er voor, is tijdens een avond inventarisatie er
ook al een in de schemering waargenomen. Vorig jaar hebben we in hetzelfde gebied geen
enkel exemplaar waargenomen. Ook naspeuren in de archieven wijst er op dat er in dit
gebiedje de laatste jaren ook geen is waargenomen.
De nachtzwaluw is een vogel die pas rond mei vanuit Midden en Zuid Afrika in ons land
arriveert. Deze vogel houdt zich vooral op, op zandgronden en is veelal in de schemering en
’s nachts actief.
Door zijn schaarse voorkomen en
nachtactieve gedrag zijn ze dus
maar zeer zelden waar te nemen.
Zo zie je maar weer, de mooiste
waarnemingen komen
onverwacht.

Foto: Ron Keijers
Vogelwerkgroep
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Natuur ambitie
Biodiversiteit
VOOR HERSTEL
BOERENLANDNATUUR
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Zoals met een groot deel van de boerenlandvogels, gaat het ook met de patrijs slecht. De
Patrijs is aan het verdwijnen uit Nederland. Nog maar 40 jaar geleden was de patrijs een
kenmerkende soort van het Nederlandse platteland. De soort staat als ‘kwetsbaar’ vermeld op
de Rode lijst. De populatie is sinds de jaren zeventig met ruim 95% in aantal afgenomen.
Het aantal broedparen is in Nederland de afgelopen 15 jaar ruim gehalveerd. Intensivering
van de landbouw wordt als oorzaak van de achteruitgang van de boerenlandvogel gezien, met
name het gebruik van herbiciden en insecticiden. Maar ook het verdwijnen van kleinschalige
landbouw, ruige en braakliggende akkers en gebrek aan wintervoedsel. En niet te vergeten de
verstoring van broedgelegenheid door mensen.
Natuur ambitie Biodiversiteit is te starten in deelgebieden waar nog boerenlandvogels
voorkomen, de grondeigenaren zullen worden benaderd met de vraag om akkerfaunaranden in
te zaaien en eventueel beplanting aan te brengen.
Het doel is grondgebruikers te enthousiasmeren voor akkervogels en biodiversiteit in het
algemeen en voor de patrijs in het bijzonder. Voorlichting is hierbij een hele belangrijke
factor. Om het beheer en het enthousiasme duurzaam te bestendigen is er een werkgroep
opgericht die zich in willen zetten voor de akkervogel door middel van het verrichten van
tellingen, het maken van afspraken met grondeigenaren en het geven van voorlichting.
Om het project breed onder de aandacht te brengen en de beleving van het agrarisch
cultuurlandschap te vergroten, zal er een fietsroute langs de akkerfaunaranden worden
gerealiseerd.

Akkerfaunaranden
In kleinschalige landschappen kunnen akkerranden een belangrijke functie hebben, als
broedlocatie, voedselbron en schuilgelegenheid voor diverse soorten akkervogels zoals de
patrijs, gele kwikstaart en kneu. Maar ook zoogdieren en insecten vinden er hun voedsel en
waardplanten.
Om de akkervogels te helpen zijn een aantal zaken van belang:
-

Randen voor de patrijs zijn bij voorkeur minimaal 9 meter en maximaal 18 meter
breed. Smaller dan 9 meter verhoogd de kans op predatie / verstoring van patrijs.
De opbouw van de rand is erg belangrijk. Patrijzen houden van overgangen en
dekking, voedsel en zandbad (kale grond).
Een ideale rand bestaat uit;
o Struweelhaag of takkenril (ca. 3 meter breed) – bloemen / kruidenrand (6-9
meter) – graanrand (6-9 meter) – braakstrook (1-3 meter) – gewas
o 9 meter brede stroken met bladvormers (2-jarig) zijn ook erg functioneel voor
dekking en voedsel met name voor de kuikens. Mengsel van boerenkool,
quinoia, lijnzaad, koolraap en gierst.
o De verschillende stroken kunnen bij te hoge veronkruiding verwisseld worden.
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Belangrijk is in ieder geval dat het zowel het kruidenmengsel als het graanmengsel niet al te
dik wordt gezaaid, zodat er ook ruimte overblijft voor spontane ontwikkeling van planten.
Ook is het van groot belang dat de zaden in het mengsel daadwerkelijk afkomstig zijn van
oorsprong Nederlands materiaal. De vliegtijd van insecten is dan op de Nederlandse situatie
afgestemd.

https://www.vogelbescherming.nl/bescherming/wat-wij-doen/onzeboerenlandvogels/factsheets1

IVN maasduinen heeft in overleg met st. Limburgs Landschap gekozen voor een vlinder
en bijenmengsel van leverancier ‘de Bolderik’.
Omschrijving: Bloemrijk mengsel bevat 1, 2 en meerjarige soorten, voor een langdurend
resultaat. Bloemen trekken vlinders en bijen aan.
Algemeen toepasbaar.
Toepassing: Grasland, bloemenweide, berm, tuin en park.
Levensduur: meerjarig of vast
Bloeitijd: mei tot okt
Hoogte: 20 tot 120cm
Grondsoort: zand, klei
Voedselrijkdom: matig voedselrijk, voedselrijk
Vochtigheid: droog, vochtig
Licht: zon
Zaaitijd: maart tot oktober
Zaaidichtheid: 20-200g per 100m2 voor resp. extensief en intensief gebruik. Gemiddeld
100g/100m2.
Beheer: Zonder grondbewerking verdwijnen 1-Jarige soorten geleidelijk na het 1e jaar.
Bijzonderheden: Mengsel niet gebaseerd op in de natuur voorkomende combinaties, maar op
aantrekkelijkheid voor insecten. .
Interessant voor: vlinders, wilde bijen, hommels, andere insecten
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Korenbloem
Knoopkruid
Steenanjer
Slangekruid
Geel walstro
Gele ganzenbloem
Beemdkroon
Ruige leeuwentand
Gewone rolklaver
Muskuskaasjeskruid
Wilde marjolein
Grote klaproos
Gewone brunel, bijenkorfje
Wilde reseda
Zeepkruid
Duifkruid
Bont kroonkruid
Kegelsilene
Nachtkoekoeksbloem
Blaassilene
Betonie
Smeerwortel
IJzerhard

Min. 20 soorten
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De bij

Ben ik de laatste?
Vraagt ze zich af
Of de eerste?
Ze zuigt wat nectar uit een paarse dovenetel
Volgens mij ben ik veel te vroeg
Zo weinig licht en zon nog
Stel ik ben de laatste bij op aarde
Hoe zou dat zijn?
Hee daar voel ik warm leven …
Ze vliegt om mijn handen heen
Terwijl ik vroege blaadjes pluk uit mijn volkstuin
Ok, de paarse dovenetel zal ik voor je laten staan
Ik lach naar haar, ben blij om haar te zien
Voorlopig houd ik het er maar op
Dat ze de eerste is.
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17. Mai 2020 · Blog

Schmugglerpfad am Niederrhein
Ihr wollt wissen, wie die Schmuggler zwischen den Niederlanden und Deutschland früher
aktiv waren? Dann ab zum Schmugglerpfad am Niederrhein!
Wer jetzt aber an einen langweiligen Pfad mit vielen Schautafeln denkt, der irrt. Auf dem 2,6
Kilometer langen Pfad gibt es ständig etwas zu überqueren, klettern und entdecken. Also,
zieht eure festen Schuhe an, und los geht’s auf dem Schmugglerpfad am Niederrhein.
Der Schmugglerpfad befindet sich an der Grenze zwischen Velden und Straelen.
Ziel und Ausgangspunkt ist das Bauernhofcafé Jacobs beziehungsweise das Pfannkuchenhaus
Jagersrust, was sehr vorteilhaft ist, da ihr euch somit direkt vor – oder nach eurer
Schmugglertour stärken könnt. Wir haben uns entschieden, erst den Weg zu erkunden und
danach zur Belohnung ein Stück Kuchen zu essen. Zudem bekommt ihr bei beiden Lokalen
auch Aufgabenblätter, falls ihr die Route mit einem Naturquiz verbinden möchtet.
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Eine Übersichtskarte findet ihr am Bauernhofcafé Jacobs.
Vorweg: Über eine Navigationsmöglichkeit braucht ihr euch keine Sorgen machen, da euch
kleine Eulen am Wegesrand den Weg zeigen. Trotzdem haben wir am Anfang einmal die
Übersichtskarte abfotografiert, man weiß ja schließlich nie

Lees verder op niederrheinblond.de/schmugglerpfad-am-nierrhein
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Zeven jaar geleden zijn we gestart uit het niets – paardenweiland met omringende bosjes – om
een natuurspeelplaats te bouwen voor kinderen en hun ouders. Om zo weer in contact te
komen met hun natuur in de buurt. En zoals alle projecten is de opstart moeilijk en zwaar.
Maar velen blijken toch hun contact met de Natuur niet verloren te hebben, ondanks de
digitalisering van Nederland.
We hebben ondertussen een certificaat voor ‘Veiligheid’ en de prijs ‘Groene Helden’.
Financiële ondersteuning komt vanuit diverse fondsen; Oranjefonds en IVN ScharrelKids
Stukje bij beetje en jaar na jaar komt er weer een stukje land beschikbaar voor spelende
kinderen.
De onderdelen worden gebouwd uit materialen van eigen grond. En aangevuld met zaden en
bouwmaterialen uit de omgeving. We zitten nu in de fase dat de speelelementen dreigen te
worden overgenomen door de natuur. Dus we zijn druk met aanpassingen en vervanging van
onderdelen die dreigen te vergaan. We helpen de zaden, juvenielen en jongen aan een plekje
om te (over)leven.
Zo ontstaat een geheel eigen ecosysteem , waarin groei en bloei centraal staat.
En waarin de mens waakt over de levende wezens hierin ….. in deze tijd (2020) moeten wij
steeds harder werken voor de kinderen. Opdat zij het contact met de Aarde en haar natuur niet
verliezen.

De IVN natuurpaden blijken Corona-proof te zijn. Ondanks alle maatregelen blijven
ouders en kinderen komen om te wandelen en te spelen. Met een plattegrond of bekenden
gaan ze vrolijk op pad. In de meivakantie was het zelfs druk te noemen.

Daar mogen de ontwerpers en
beheerders trots op zijn.

Tekst: Annet Weijkamp
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jonge Bosuilen
Jonge Bosuilen die uitgevlogen zijn uit een van de nestkasten die wij als vogelwerkgroep controleren.
De kast hangt in Hasselderheide bij fam. Francken/ Van Vessem. De foto is ook door hun gemaakt.
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Van: Ton Wetjens
Verzonden: zaterdag 9 mei 2020 00:26
Aan: Ben Crombaghs en Harry Bussink , werkgroep Reptielen en Amfibieën

Onderwerp: Boomkikkers in Kaldenbroek Lottum.
Dag Allemaal,
Vanavond met de auto alleen op pad i.v.m. Corona. Waar naar toe ?
Inspectie Dubroek. Ligt achter Hout-blerick en ten zuiden van Maasbree.
Vroeger boomkikkers. Helaas echter niets te horen muis stil.
Vervolgens naar Lottum Kaldenbroek.
Vrienden van ons wonen aan de noordzijde en meende wel eens kikkers op de bramen te
hebben gezien bij hun achter in hun bosgebied.
Dus nu dan toch maar daar gaan luisteren of er iets te horen valt.
Ik stap uit en wat ik hoor ik. Minimaal 5 boomkikkers roepen!!
Nou de avond kan dus niet meer stuk. Dus nu ook boomkikkers in Kaldenbroek.
Ik weet niet of dit al bekend was bij Limburgs Landschap?
Tot zo ver.
Groetjes Ton,

Hallo allemaal,
Zo te zien is er iemand met boomkikkers aan het slepen geweest.
We hebben tot nog toe altijd tegen gehouden dat er in het Kaldenbroek een uitzet project
komt. Voornamelijk omdat meewerken aan een uitzet ook betekend dat je je in moet spannen
in het beheer voor het behoud van de soort op die plek. In het Kaldenbroek voeren we al
jarenlang een consequent beheer waarbij de nadruk vooral op de vegetatie ligt en waarbij de
manier van maaien niet persé samen gaat met de leefwijze van de boomkikker. Tevens
moeten we steeds en afweging maken waar we onze beperkte tijd in gaan stoppen en dat was
dus niet een herintroductieproject in het Kaldenbroek.
Nu de soort er eenmaal zit hoop ik dat het wel de inheemse is en niet een look-alike uit het
verre buitenland. We zullen zien hoe dit zich gaat ontwikkelen.
We blijven het gebied beheren op de wijze zoals we dat tot nu toe hebben gedaan, met hele
mooie resultaten. Aanpassingen in het beheer voor de boomkikker zullen niet worden
gemaakt.

Het gebied is vrij toegankelijk vanaf de wegen en paden.
Mocht je een keer willen gaan luisteren dan kan dat, maar wel
vanaf de paden. Voor het zoeken naar juvenielen geldt het
zelfde. Langs de paden mag, maar niet de weides en bossen in.

Vriendelijke groet, Harry Bussink
Limburgs Landschap
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Turkse tortel (Streptopelia decaocto)
De Turkse tortel is een algemeen bekend duifje met een enorm verspreidingsgebied in Azië,
Europa en Amerika waar ze ingevoerd zijn
en inmiddels een flink aantal staten veroverd
hebben. Vanaf ± 1900 hebben ze zich vanuit
de Balkan langzaam naar het westen
uitgebreid en het eerste bekende broedgeval
in Nederland was in 1950.
Kenmerkend aan deze duifjes is dat ze
alleen in de bebouwde wereld willen
verblijven in de buurt van mensen in de
bebouwde kom of bij boerderijen. Deze
duifjes hebben een licht beige-grijs
verenkleed, met een zwart-witte nekband en een contrasterende zwarte iris. De snavel is
relatief kort en de pootjes leverkleurig. In de vlucht vallen de lichte vleugelpartijen en
buitenste staartpennen op. De staart is van onderen voor de helft wit. Het verenkleed is bij
beide geslachten gelijk. De lichaamslengte bedraagt 31 tot 34 cm en het gewicht 150 tot 250
gram. Ze kunnen ongeveer 15 jaar oud worden. In Nederland wordt het aantal broedparen
geschat op een aantal tot 150 000 en staan daardoor ook als niet bedreigd te boek op de
bekende rode ijst van het IUCN.
Het voedsel bestaat in hoofdzaak uit zaden, rupsjes, kleine insecten en kleinere vruchtjes. Ze
staan bekend als cultuurvolgers en overal waar binnen hun leefgebied iets eetbaars te vinden
is zijn ze aanwezig. Denk hierbij aan graansilo’s en voederplaatsen van hobbykippen en
andere vogels. Voor de voortplanting bouwen ze een eenvoudig nestje bestaande uit wat in
elkaar gevlochten losse takje die bij elkaar een klein plateautje vormen en waarop steeds twee
eitjes gelegd worden. Het broedsel mislukt regelmatig omdat bij harde wind zo’n nestje wel
eens uit de boom of struik wil waaien en ook worden de eitjes nog wel eens door de eksters
geroofd en zelfs kleine jongen zijn niet veilig. Maar ik heb ook gezien dat ze wel inventief
zijn en bij mensen onder afdaken willen broeden en de gastheren ze vaak laten zitten want dat
vinden ze prachtig. Een paar jaren geleden heb ik eens een reportage gemaakt van zo’n
broedgeval bij de buren onder een soort serre dak en dat paartje heeft daar drie jaren lang
diverse nestjes grootgebracht. Want productief zijn ze wel, want als er een broedsel mislukt
beginnen ze gewoon opnieuw en kunnen ze wel zeven tot acht keer eieren produceren en
meestal lukt het wel enkele keren om de jongen groot te krijgen. De eitjes worden in twee
dagen gelegd en veertien dagen door beide oudervogels bebroed en na het uitkomen verlaten
de jongen na 18 dagen, vliegvlug maar nog wel twee weken afhankelijk van de ouders het
nest. Op een leeftijd van drie maanden zijn
de jongen weer geslachtsrijp en kunnen zich
weer voortplanten. De zwarte halsring
krijgen de jongen na de jeugdrui.
Het typisch koerende geluid brengen ze
vaak voort om hun aanwezigheid te melden
en voor de onderlinge communicatie.
Tekst: Jeu Smeets. Info en foto’s: Vrij Internet
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Natuur inclusief bouwen

Wat kun je als bedrijf, projectontwikkelaar, woningcorporatie of gemeente doen om
gebouwen en hun omgeving groen en duurzaam te maken? IVN biedt met het programma
Natuur inclusief bouwen kant-en-klare bouwstenen om aan de slag te gaan. Meedoen? Laat
het ons weten!
https://www.ivn.nl/natuurinclusief-bouwen/over-natuurinclusief-bouwen
Waarom Natuur inclusief bouwen?
Natuur is goed voor mensen en het draagt bij aan waterberging, hittestress en biodiversiteit.
Een groene omgeving verhoogt de leefbaarheid in buurten en de productiviteit van
werknemers. Samen met IVN Natuureducatie kan jouw organisatie bijdragen aan een groen,
gezond en klimaatbestendig Nederland.
Wat is Natuur inclusief bouwen eigenlijk?
Natuur inclusief bouwen is een verzamelnaam voor maatregelen om natuur te integreren bij
nieuwbouw en renovatie van bestaande bebouwing (en haar omgeving). Het kan gaan om
particuliere terreinen, woningbouwprojecten, maar ook in de openbare ruimte liggen nog veel
kansen.
Natuur inclusief bouwen met IVN
Het IVN programma Natuur inclusief bouwen richt zich op vergroening van versteende
ruimte. Het gaat ons niet alleen om de gebouwen zelf, maar juist ook om de omgeving van die
gebouwen (zoals tuinen, straten en pleinen). We brengen actief mensen dichter bij de natuur
én de natuur dichter bij mensen! Dat is essentieel voor langdurig succes.

18

Ons doel met Natuur inclusief bouwen
Vergroten van het aantal m2 meters biodivers groen
Werken aan ontstening
Stimuleren van biodiversiteit
Klimaatbestendigheid vergroten: reduceren van hittestress en berging van water bij
overmatige neerslag en droogte.
Vergroten van de natuurbeleving
Betrekken van bewoners bij de natuur in de woonomgeving
Betrekken van werknemers bij de natuur in de werkomgeving
Bijdragen aan het plezier, gezondheid van bewoners en werknemers

Welke producten biedt IVN aan voor Natuur inclusief bouwen?

Natuur inclusief werken
Wat kun je als werkgever doen om jouw organisatie groen en natuur inclusief te maken?
Voorbeeld: IVN Bedrijfsbos
Hoe houd je je werknemers fit en betrek je ze bij de Nederlandse natuur? Met het IVN
Bedrijfsbos leggen ze hun eigen bos aan en worden ze gestimuleerd om naar buiten te gaan en
in beweging te komen. Zo’n IVN Bedrijfsbos is een dichtbegroeid inheems bos, ongeveer ter
grootte van
een tennisbaan (200m2), gebaseerd op het Tiny Forest® concept. Het is aangelegd op het
terrein van een bedrijf. Dit bedrijfsbos stimuleert biodiversiteit, draagt bij aan het
klimaatbestendig maken van het bedrijfsterrein en aan een aangename werkomgeving voor
werknemers en bezoekers.
Natuur inclusief wonen
Wat kun je als gemeente, projectontwikkelaar of woningcorporatie doen om buurten te
vergroenen en natuur inclusief te maken? Een aantal bestaande en beproefde IVN-projecten
zijn al beschikbaar om in te zetten in jouw gemeente of buurt. Een mooie kans om de handen
ineen te slaan!
Voorbeeld: Tiny Forest
Tiny Forest leent zich uitstekend voor (nieuwbouw)buurten. Het is een minibos van ongeveer
200 m2 dat biodiversiteit stimuleert, bijdraagt aan het klimaatbestendig maken van de buurt
en een leuke, groene ontmoetingsplek is. Het is ook mogelijk om een plan voor meerdere Tiny
Forests te maken naar jullie wens.
Voorbeeld: Tuiny Forest
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Tuiny Forest(s) zijn uitermate geschikt voorwoningbouwprojecten en daarmee nieuw
opgeleverde tuinen direct aantrekkelijk voor bijen, vlinders en vogels én klimaatbestendig te
maken. Het is een inheems microbos van 6m2 vol bomen, struiken en kruiden die je in de tuin
aanlegt. Het is een speciale mix van inheemse bomen (5x), heesters (6x) en kruiden (14x).
Voorbeeld: Workshop Levende Tuinen
Wat is er fijner dan buurtbewoners die hun eigen tuin vergroenen? Een mooie manier om hen
handvatten te bieden, is de workshop ‘Een levende tuin maak je zelf’. Tijdens deze
inspirerende workshop van 1,5 uur leren de deelnemers hun tuin natuurlijker en
diervriendelijker te maken. De workshop kan op aanvraag georganiseerd worden. In
combinatie met Tuiny Forest is de workshop een kant-en-klare oplossing voor natuur
inclusieve bewoning en –beleving.
Meer weten over De Workshop Levende Tuinen?
https://www.ivn.nl/operatie-steenbreek/workshop-een-levende-tuin-maak-je-zelf
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