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Programma
Werkgroep Vlinders
Wil je meedoen en/of op de hoogte gehouden
worden van de activiteiten, neem dan
Contact op via Jan Heuvelmans
Telefoon nr. 077.472.0040
3-12 en 17 juli vlinderinventarisatie

Welkom aan nieuwe IVN leden
Lilianne Nuijten uit Sambeek
Jac van Wylick uit Velden

Fijne Zomermaanden

Overlijdens bericht
Van ons heen gegaan
Annie Helmink – Theeuwen

De bospaden bewandeld
de reeën geteld
Beschilderd haar wereld
verhalen verteld
De inkt is nu op
haar teken(pen) valt stil
Ons dankbaar achterlatend

In een wereld door haar
gekleurd
Annie was een van de stille maar wel belangrijke krachten binnen IVN Maasduinen.
Samen met haar man Jac, voor enkele jaren terug helaas overleden, zijn ze bekend om hun
speciale nestkastjes met spiegeltjes. Deze nestkastjes zijn gemaakt voor de landgoederen
Geelen en het Smokkelpad. Ook de voelkastjes zijn door Jac ontworpen.
Tante Annie heeft de pentekeningen verzorgd voor de
smokkelpad quizzen en illustraties.
Ze waren vaak samen in de natuur en inventariseerde de
nestkastjes. Als ik dan een keer mee mocht gingen we altijd
samen op een bankje zitten, een appeltje schillen en onder het
opeten genieten van alle geluiden.
Beleef de natuur zat ze in het bloed.
Heel gewoon !!
Nawoord; Ton Wetjens

IVN en Wandelen in de zomermaanden
Als vereniging IVN maasduinen zijn we gevraagd om de landelijke regels te volgen.
Nu de zomer is begonnen en veel mensen vragen naar IVN activiteiten hebben we, als
bestuur het volgende vastgesteld;
Sport en spel


Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding buiten samen sporten, bewegen
en activiteiten volgen.



Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar
samen activiteiten volgen, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen.


Buiten sporten in groepen is voor alle leeftijden toegestaan met ingang van 11 mei, als
er 1,5 meter afstand tot elkaar kan worden gehouden.

IVN activiteiten in groepsverband kunnen dus veelal niet plaats vinden, omdat de grootste en
meest actieve groep leden behoren tot ouder dan 18 jaar.
Binnen de actieve werkgroepen zijn wel activiteiten die doorlopen, zoals de inventarisatie
programma’s. Echter, deze groepen zijn ingekrompen tot max 5 personen en vinden alleen
buiten plaats.
Waarbij de excursies zijn komen te vervallen. Echter, de IVN route-app begeleid u door
wandelingen in heel Nederland.

IVN Route-app, ontwikkeld door lokale IVN-vrijwilligers en IVN gidsen.

Download de route thuis en wandel off-line. https://www.ivn.nl/ivn-routes
Advies: Houd afstand van andere wandelaars. Zoek geen drukke plaatsen op.
Ga ook niet ver van huis en bedenk dat horeca-gelegenheden gesloten zijn.

IVN – brievenbus

Goedemorgen Annet,
Drie weken geleden zagen wij bij het viswater de Ravenvennen
een bijzondere soort eend, de Casarca eend oftewel de
roestgans. Hij viel op door zijn bijzondere kleur.
Later
zagen wij dat het er twee waren met drie jonkies. We zijn nog
twee keer terug gaan kijken of hij er nog zat en gisteren
zaten ze er nog steeds .
Ik heb nog geprobeerd foto’s te maken, maar met mijn telefoon
zijn ze niet van goeie kwaliteit. Misschien dat iemand met een
goeie camera dat wel kan??
Wellicht is dit al bekend bij jullie, maar toch wou ik het
jullie even laten weten.
groetjes,
Gerda Cremers uit Velden.
Hoi,
Bijgevoegd wat foto's van de Casarca's van vorige week. Ze zitten er al een tijdje.
Ze zijn erg schuw, als je het terrein op komt gaan het vrouwtje en de (7) jongen er al vandoor.
Het mannetje, althans daar lijkt het op en zou ook logisch zijn, blijft of de tak zitten. Het
mannetje heeft normaliter een zwarte kraag, mogelijk nu niet zichtbaar doordat hij wat
ineengedoken zit.
De soort is tegenwoordig niet meer zo zeldzaam, zelfs vrij algemeen in Limburg en je ziet
deze daardoor ook op steeds meer plekken verschijnen.
mvg, Ron Keijers
Hallo Annet,
In de bijlage enkele foto's van pappa en mamma Casarca.
Het was erg druk bij de voormalige visvijver "de Luld" in Schandelo.
De kuikens lieten zich daardoor niet zien, waarschijnlijk zaten ze ergens verscholen in de
begroeide oever.
Misschien heeft Ron nog wat foto's van de jonge Casarca's.
Groetjes, Henny

Foto galerie van heer en mevrouw Casarca

Hallo Annet,
Leugene Faasen en ik zijn weer bezig met de nestkasten van Steenuilen en Torenvalken te
controleren.
Door het gedoe met het Coronavirus zijn we eigenlijk te laat begonnen met controleren.
De bezetting van de nestkasten voor Steenuilen is jammer genoeg niet zo hoog, slechts zes
nestkasten worden werkelijk door Steenuilen bezet. Andere bewoners zijn Spreeuw,
Koolmees en Gekraagde Roodstaart.
Bij de Torenvalken gaat het beter tot nu toe, sommige hebben al redelijk grote pullen, andere
zitten nog op eieren.
Hierbij een paar foto’s gemaakt bij ons lid Jos Cuypers.
Gr Theo

Hoe ga je om met droogte in de tuin?

Je kan er niet om heen. Het regende de laatste weken bijna niet, en de weerman belooft steeds
meer lange periodes van droogte. Niet alleen voor mensen en dieren is dat lastig, ook je tuin
heeft last van de hitte en de droogte. Hoe ga je om met droogte in je tuin? Hoe kan je je
planten en gras verzorgen en beschermen? We geven tips over regenwater opvangen, extra
schaduw voorzien, mulchen, slimme tuininrichting, een nieuw gazon dat de droogte kan
weerstaan en vertellen hoe je kan watergeven als het toch echt moet.

Vang regenwater op
Het klinkt niet meer dan logisch: als het dan regent, vang je best het hemelwater op. Dat kan
in een klassieke regenton of regenzuil, maar ook in een vijver(tje) of een wadi (een lager
gelegen deel in je tuin waar het water de tijd krijgt om de grond in te trekken). Bovendien is
het zonde om drinkwater te gebruiken voor je tuin. Regenwater bevat minder kalk waardoor je
planten het beter doen. Ga nu aan de slag, dan ben je klaar voor de eerste regenbui.

Onthard je tuin
Heb je een groot terras, of veel betonnen paden in je tuin, dan is het tijd voor een ecologische
upgrade die je bodem ten goede komt. Onthard je ondergrond. Haal zo veel mogelijk harde
ondergrond weg zodat regenwater beter kan doordringen in de bodem. Vervang de stenen door
kiezels of een andere halve verharding.
Je kan ook gras mixen met halfharde oppervlakken en een blotevoetenpad aanleggen. Zo’n
blotevoetenpad laat ook regenwater doordringen in de bodem en biedt schuilplaats aan
tientallen diersoorten. Ga op zoek naar pissebedden, duizendpoten en wegmieren. Zulke
diertjes zijn van levensbelang voor een gezonde tuin.

Een tuininrichting die de droogte te slim af is
Kies voor planten die tegen de droogte kunnen
Wil je nieuwe planten in je tuin zetten? Kies dan voor planten die beter tegen de droogte
kunnen.
- Zet dorstige planten niet in een zonnig hoekje.
- Planten met grote bladeren verliezen veel water; geef hen een plekje in de schaduw.
- Plant bodembedekkende planten, zoals vrouwenmantel. Zij beschermen je bodem tegen
uitdroging. Vooral onder grote bomen kunnen bodembedekkers goed overleven.

Plant grote bomen
Dit is geen verrassing: Een boom voorziet je tuin van heel veel schaduw waardoor de grond
eronder veel minder snel uitdroogt. Het temperatuursverschil kan oplopen tot 10 graden. Plant
het liefst een boom van hier met een goede diepe penwortel , zoals een eik of esdoorn. Ze
halen vocht uit het diepere grondwater en dan blijft er voldoende water over voor het gras dat
veel meer aan de oppervlakte wortelt.

Begin te mulchen
Onbedekte aarde droogt sneller uit. Om dat tegen te gaan, kan je mulchen. Mulch voorkomt
dat de grond snel uitdroogt en zorgt ervoor dat de grond koeler blijft. Breng tussen je planten
in de border een mulchlaag van ongeveer 5 cm dik aan. Dat kan met allerlei soorten organisch
materiaal: compost, schorssnippers, grind, een dun laagje (gedroogd) gras of gehakseld
tuinafval. Knip takjes en bladeren fijn en de wormen, pissebedden en andere opruimers doen
de rest. Voor merels, heggenmus en roodborst is zo'n strooisellaag een gedekte tafel vol
lekkere insecten en spinnetjes.
Mulchen doe je het best in het voorjaar, maar kan geen kwaad in de zomer of in de herfst.
Zorg dat de grond vochtig is voordat je de mulch aanbrengt. Spitten doe je beter niet. Dat
droogt de bodem alleen maar uit.

Ga voor een gazon met een hoek af
Heel wat mensen houden van hun gazon. Helaas heeft een klassiek gazon nauwelijks
natuurwaarde. Ga voor een gazon vol leven en gratis bloemen. Met een paar eenvoudige
ingrepen kan je van jouw gazon een stukje tuin vol leven maken.
- Maai je gras minder vaak of sla bij elke maaibeurt een ander stuk van je gazon over.
- Besproei je gazon niet. Je zal merken dat het zich na een periode van droogte sneller herpakt
dan je dacht.
Ook je gazon kan je mulchen. Mulch voorkomt dat het snel uitdroogt. Laat gemaaid gras
gewoon verspreid op je gazon liggen. Zet de grasmaaier wel op de hoogste stand, zodat het
gras snel kan verteren, of gebruik een mulchmaaier. De grassnippers zitten boordevol voeding
en vocht: precies wat je gazon nodig heeft tijdens een droge zomer!

Leg een groendak aan
Een groendak is een dak vol planten dat tal van voordelen voor de natuur oplevert. Het is niet
alleen warmte- en geluidsabsorberend, het vangt ook regenwater op en de planten voeren het
traag af waardoor de druk op rioleringen afneemt en wateroverlast wordt voorkomen. Een
groendak is ook een belangrijke stapsteen voor planten en dieren.
Je hoeft niet meteen groots aan de slag te gaan, maar ook het dak van je tuinhuis, garage,
fietsenstalling, schuurtje... kan dienstdoen als groendak.

Ook dieren hebben water nodig
Niet alleen de planten hebben dorst. Ook de dieren in je tuin hebben water nodig om te
drinken en af te koelen. Zet op een aantal beschutte plaatsen schalen met vers drinkwater neer.
Zet ze niet in de volle zon. Vogels badderen ook graag. Leg eventueel een steen in het water
waarop ze kunnen rusten.
Voor egels en andere zoogdieren is het juist belangrijk dat ze goed bij het water kunnen. Zorg
dus voor een lage rand waar ze gemakkelijk overheen klimmen.
Heb je een vijver? Egels zijn goede zwemmers, maar verdrinken door uitputting. Voorzie een
loopplankje aan de rand waarmee dieren uit het water kunnen klimmen.

Toch sproeien?
Wanneer het echt een lange tijd droog is, en je planten 's morgens vroeg nog slap hangen is
het toch tijd water te geven. Kies dan vooral voor regenwater; het is milieuvriendelijk en is
beter voor je planten. Drinkwater kan veel kalk bevatten.
Planten hebben ongeveer 20 liter per vierkante meter nodig per week. Dat zijn 2 gieters (van
10 liter) of ongeveer 3 minuten op die plek sproeien met de tuinslang. Wil je toch
kraantjeswater gebruiken? Zet de kraan dan niet volledig open en doe het bij voorkeur ‘s
morgens of ‘s avonds, zo verdampt het water minder snel. Maar onthoud: gras hoef je niet te
gieten! Het zal misschien een beetje geel worden, maar vanaf de eerste regen wordt je gras
weer helemaal groen!

GOUDEN TIP
Geef je tuin liever één keer per week veel water, dan elke dag een beetje. Zo leren je planten
beter om te gaan met de droogte. Hun wortels groeien dieper in de grond om water te vinden.
PS:
Laat je tuinslang niet vol in de zon liggen (vooral in de zomer) om legionella te voorkomen.

Informatiebron

: www.natuurpunt.be “Wonderlijk Wild in de Tuin”

Natuur in de Stad
Bij ons in Venlo
achter de sporthal Cranevelt zijn enkele vogelhuisjes geplaatst, gisteren hebben wij er een op
de grond gevonden, eitjes waren kapot, wij hebben het huisje maar even bij ons in de tuin
gezet, zo te zien is het geen vernieling geweest ,de rubber waar het mee is bevestigt is erg
slecht en kapot.
Sommige huisjes die er nog hangen zijn ook wat gezakt, en hangen nu op een hoogte wat
vandalisme kan uitlokken.
Met vriendelijke groet, Astrid Deckers
___________________________________________________________________________
_______
Vanochtend heb ik een nestkastje mee naar huis genomen die langs een boom lag. Het is
nestkast 4A op de Bisschop Schrijnenstraat in Venlo. U kunt deze ophalen op nummer XX
Met vriendelijke groet, Ton van Kempen
___________________________________________________________________________
Vorige week donderdag, 28 mei, zijn alle nestkastjes gecontroleerd.
Ook wij hebben geconstateerd dat een aantal kastjes naar beneden was gevallen, al dan niet
met eitjes.
Het door ons toegepaste bevestigingssysteem met oude fietsbanden blijkt helaas niet te
werken.
In het najaar zullen alle nestkastjes worden opgehaald, indien nodig gerepareerd en opnieuw
opgehangen met een ander bevestigingssysteem.
Bovendien zal er nog een aantal meer kastjes in de aanliggende wijken worden opgehangen.
Een verslag van de nestkastencontrole is in de maak.
Groet,
Namens de werkgroep Natuur in de stad,
Henny Martens
___________________________________________________________________________
_______
Verslag Nestkastje in de Stad – Sjeng Vissers
Op donderdag 28 mei zijn de door IVN Maasduinen in het voorjaar opgehangen nestkastjes
gecontroleerd door Henny, Wiel, Jos en Sjeng. Mart was afgemeld wegens werkzaamheden
maar zijn ladders waren er wel.
Het systeem om zo de nestkastjes op te hangen blijkt goed te werken alleen het gebruikte
materiaal voldoet niet aan de eisen.
Er zijn diverse kastjes naar beneden gevallen en er zijn er ook enkele verdwenen.

In de gevallen kastjes troffen we eitjes aan en af en toe een of twee dode jonge vogels, dit
aantal kastjes is niet meegenomen in de door ons uitgevoerde controle.
In het najaar zullen alle kastjes opnieuw bevestigd worden met ander materiaal en tevens
zullen wij ca. 75 – 100 nieuwe kastjes erbij ophangen omdat de vraag en de belangstelling van
de bewoners erg groot is.
Onbewoond

15 kastjes

Bewoond geweest maar we troffen 4 – 6 jongen
dood aan, aannemelijk dat er geen vogels uitgevlogen zijn

5 kastjes

Bewoond geweest en er lagen 1 – 2 jongen dood in,
aannemelijk dat er toch vogels uitgevlogen zijn.

8 kastjes

Bewoond geweest, alle vogels uitgevlogen

9 kastjes

Bewoond met erin (warme) eitjes
3 eitjes
4
6
8

2 kastjes
4 kastjes
4 kastjes
2 kastjes

Bewoond met jonge vogels
4 jongen
6

1 kastje
1 kastje

Bewoond maar controle niet mogelijk omdat de mees
in de kast bleef zitten, dit wilden we niet verstoren

2 kastjes

Kastjes bewerkt door boomklever of specht, vlieggat zo
groot dat er wel een spreeuw in kon.

2 kastjes

Alle door mezen gebruikte kastjes zijn bewoond
of bewoond geweest door
koolmeesjes, een kastje door pimpelmees.

meldingen via ivn.maasduinnen@live.nl

Akkerrand

Na het frezen en inzaaien de afgelopen voorjaar en ondanks de droogteperiode,
mooie bloeiende akkerranden in Velden o.a. langs een maisveld
Jan Aerts is een mooi voorbeeld van de jonge generatie boeren die meewerken aan pilots,
welke laten zien dat landbouw en natuur elkaar kunnen versterken.
Een biodiversiteit pilot, dat loopt namens de werkgroep biodiversiteit van IVN Maasduinen.

Tekst en foto; Ton Wetjens

