Programma voor de maanden juli t/m sept.
Zo. 12 juli

Met de Plantenwerkgroep op pad in
de Raayweide. We starten om 9.30 uur
vanaf het infobord van het Limburgs
Landschap aan de Venrayseweg tegenover
de kazerne in Blerick.

Zo. 23 aug.

Met de Plantenwerkgroep naar de Weerdbeemden in
Kessel-Eik. We komen bij elkaar om 9.30 uur bij het
kapelletje op de hoek Neerstraat, Maasstraat, Haagweg in
Kessel-Eik.

Ós Greun Blaedje

Za. 12 sept.

Wandeling in het teken van het project Schone Maas.

Juli-Augustus 2020

Za. 19 sept.

World Clean-up Day.

Zo. 20 sept.

Excursie met Jan en Riek Kersten.

Impressie
van de IVN
excursie van
5 juli.
Foto Evert
Prast

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

Beste leden,
We hopen dat u allen de coronacrisis goed heeft doorstaan.
Op zondag 7 juni zijn we met acht mensen op pad geweest om weer een
beetje de draad op te pakken. Het betrof een fietstocht rond Baarlo.
Op zondagmiddag 28 juni was er een insectenexcursie aan de Maas met Jan
Slaats. We zijn blij dat we weer voorzichtig met inachtneming van het
coronaprotocol weer het veld in kunnen!
Het resterende programma voor 2020 is iets aangepast. Zo gaat de dagtocht
dit jaar niet door vanwege de beperkte mogelijkheden die er zijn m.b.t. het
vervoer per auto.
De Algemene Ledenvergadering die gepland stond op 11 maart jl. is helaas
vanwege het coronavirus niet door gegaan. Gezien het feit dat we veel
ouderen en kwetsbare mensen tot ons ledenbestand horen, hebben we
besloten om de Algemene Ledenvergadering dit jaar niet meer door te laten
gaan.
U kunt alle ter zake doende stukken terugvinden op onze website. De
winnaar van de fotowedstrijd is wel bekend: het is wederom Anne-Mieke die
met onderstaande foto opnieuw de trofee in de wacht sleepte.
Hartelijk gefeliciteerd!

In verband met het coronavirus hebben we een aantal spelregels voor
deelname aan onze activiteiten nog even op een rijtje gezet. Veel plezier!
1. Deelname is niet toegestaan als je verkouden of grieperig bent, hoest of
niest.
2. Kom zoveel mogelijk alleen; lopend, op de fiets of in de auto.
3. Zorg dat je niet eerder dan 10 minuten voor aanvang aanwezig bent.
4. Was je handen goed voorafgaand aan en na afloop van de activiteit.
Neem een desinfectiemiddel voor de handen mee.
5. Houd te allen tijde 1,5 meter afstand van een ander.
6. Een mondkapje dragen mag, maar is niet verplicht.
7. Blijf zoveel mogelijk als groep bij elkaar, maar houd altijd 1,5 meter
afstand!
8. Wees als 70-plusser of in het geval van een kwetsbare gezondheid extra
voorzichtig.
9. Kom zoveel mogelijk met eigen vervoer.
10. Schud geen handen en houd te allen tijde 1,5 meter afstand van een
ander.

Spek de Kas Actie Jumbo Maasbree
Van maandag 17 augustus t/m zondag 25 oktober ontvangt u bij iedere 15
euro aan boodschappen een voucher die een waarde van 15 eurocent
vertegenwoordigt. Deze voucher kan worden toegewezen aan een
deelnemende vereniging aan de Spek de kas actie.
IVN Baarlo-Maasbree doet ook dit jaar mee aan deze actie, dus doneer
uw voucher aan onze club!!

Wij zien u allen graag in goede gezondheid terug bij onze activiteiten!

In de Jumbo-winkel in Maasbree is een brievenbus (Nummer 1) met daarop
Natuurvereniging IVN Baarlo-Maasbree, daar kunt u de voucher in
deponeren.
U kunt de vouchers ook bewaren en meenemen en afgeven tijdens een
excursie, of in de bus doen bij Els of Wil, er wordt dan voor gezorgd dat het
bedrag wordt bijgeschreven.
Ook de vouchers die u in Panningen ontvangt zijn geldig, dus neem ze mee
en doneer ze voor onze vereniging!!

Bestuur IVN Baarlo-Maasbree

Alvast bedankt voor uw deelname!!
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Insectenexcursie in het Berckterveld
Na regen komt zonneschijn, dat gezegde ging voor zondagmiddag 28 juni
weer eens op. Het had in de nacht van zaterdag op zondag wat geregend en
ook in de ochtend was het nog bewolkt en aan de frisse kant. Echter toen we
rond 13.30 uur met z’n achten het bruggetje over de Kwistbeek nabij het veer
in Baarlo overstaken, klaarde het op en kwam de zon tevoorschijn.
De temperatuur was zeer aangenaam, het was een feest om buiten te zijn en
de insecten lieten zich volop bewonderen!
De eerste waarneming van deze middag was een Bonte viltbij die Jan slapend
op een grasstengel aantrof bij de parkeerplaats bij het veer. Het was op dat
moment nog niet echt zonnig, dit bijtje was nog niet genoeg opgewarmd om
op pad te gaan, maar zoals gezegd zou dit spoedig veranderen.

Er fladderden veel vlinders; we zagen het Klein koolwitje, Groot koolwitje,
Atalanta, Gehakkelde Aurelia, Bruin zandoogje, Klein geaderd witje,
Hooibeestje en het Boomblauwtje.
In het gras langs het pad zagen we verschillende Coloradokevers, hoewel er
dit jaar geen aardappelen op het veld stonden.
We zagen een mannetje van de Grote Bladsnijder, die behoort tot de
behangersbijen. Behangersbijen zijn grote breedgebouwde bijen, waarvan
de vrouwtjes lange, dichte beharing onderop het achterlijf hebben,
waartussen ze stuifmeel transporteren. Behangersbijen bekleden hun
nestgangen met bladstukjes waardoor er een kokertje ontstaat. Hierin
deponeren ze in een mengsel van stuifmeel en nectar een eitje.

Jakobskruiskruid (met de
zebrarups van de
Jakobsvlinder)

Bonte viltbij,
foto Jan.
Op de brandnetels even voorbij het bruggetje over de Kwistbeek zat het
Aziatisch lieveheersbeestje, een exoot die in grote aantallen is ingevoerd. De
invoering van het Aziatisch lieveheersbeestje in Europa blijkt achteraf een
ernstige vergissing. Het beestje is zo’n twintig jaar geleden bewust
geïntroduceerd als bestrijder van bladluizen. Maar dat voordeel weegt niet op
tegen de nadelen, want het uitheemse insect verdringt inheemse, Europese
lieveheersbeestjes, zoals het nuttige Zevenstippelig lieveheersbeestje (dat we
overigens deze middag ook hebben gezien).
Op de Akkerdistels die volop in bloei stonden, troffen we de Akkerhommel
aan en op de schermbloemigen zaten Zwarttip-smalboktorren en Soldaatjes
(weekschildkevers). Soldaatjes zijn kort-tongige insecten; de lengte van de
tong bepaalt welke bloemen een insect bezoekt, want daarmee zuigen ze de
nectar op. Insecten met korte tongetjes zijn o.a. aangewezen op schermbloemigen, waar de nectar en het stuifmeel gemakkelijk te bereiken zijn.
3

Op onze wandeling werden we vergezeld door het vrolijke geprevel van de
puttertjes. We zagen enkele juveniele Grauwe ganzen en twee Grote
Canadese ganzen die steeds op gepaste afstand in de Maas bleven dobberen
en ons zo in de gaten hielden.
Ook voor de plantenliefhebbers was er veel te genieten:
Volop Agrimonie in bloei, Harig wilgenroosje, Wilgenroosje, Wederik,
Poelruit, Jakobskruiskruid (met de zebrarups van de Jakobsvlinder) en ook
de Kruiskruidzandbij, Grote
kaardebol, Groot warkruid,
Moerasandoorn met de Andoornbij,
Echte valeriaan, Moerasspirea,
Verbena, Wilde marjolein,
Peperkers, Rapunzelklokje met een
Grote klokjesbij, (zie foto Jan
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hiernaast).

Wat hebben we nog meer gezien:
Kevers: Ruigtelieveheersbeestje, Zevenstippelig lieveheersbeestje, Zuring
haantje, Kniptor.
Bijen: Grasbij, Gewone slobkousbij, Maskerbij, Wimperflankzandbij,
Witbaardzandbij, Variabele wespbij, Rode maskerbij.
Sprinkhanen: Bramensprinkhaan (dit is een rivierbegeleidende soort, dat wil
zeggen dat deze sprinkhaan in Nederland alleen langs de grote rivieren te
vinden is), Grote groene sabelsprinkhaan, Zuidelijk spitskopje, Krasser.
Zweefvliegen: Snorzweefvlieg of Pyjamazweefvlieg, de meest algemene
zweefvlieg in onze omgeving.
Vliegen: Gewone viltvlieg, Herfstvlieg, Dambordvlieg.
Toen we bij het beekje waren met de stapstenen besloten we om terug te
keren en rond 15.45 uur waren we weer bij ons beginpunt na een heerlijke
middag.

Met de plantenwerkgroep naar de Raayweide
Volgens het woordenboek betekent raaien het uitzetten van (denkbeeldige)
lijnen, of het peilen van een rivier. Een raai is een denkbeeldige of
uitgezette lijn dwars op een rivier, waarlangs dieptepeilingen gedaan
worden. Een raaibord is een bord waarop de afstand tot het begin van het
vaarwater voor boten en schepen staat aangegeven. Aangezien de
Raaijweide bij Venlo de overgang bepaalt van de Maas naar bewoond
gebied, kan men stellen dat om die reden in dit natuurgebied raaiborden
staan geplaatst. Daarnaast heeft het groene gebied de uiterlijke kenmerken
van een weide, dus is de samentrekking van raai (in het Venloos wordt het
als Raaij gespeld) en weide snel gemaakt.
De Raaijweide is een gebied van 19 hectare in het winterbed van de Maas
tegenover het centrum van Venlo. Het gebied ligt tevens ter hoogte van het
Kazernekwartier.

Peperkers (foto Els)
Jan, hartelijk dank dat je jouw uitgebreide kennis met ons hebt willen delen,
het was fantastisch!
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Tot het einde van de twintigste eeuw was het gebied landbouwgrond. Nu
beheert de stichting Het Limburgs Landschap het als natuurgebied. In 2007
heeft deze stichting een inrichtingsplan gemaakt met de volgende doelen:
1. Versterken van de relatie tussen de stad en de Maas
2. Hoogwaterbescherming
3. Natuurontwikkeling
4. Realisatie van een wandel- en recreatiegebied voor de stad.
5. Natuurontwikkeling

Lepidoptarium: kunst en wetenschap samen voor bloemen en vlinders

In het gebied werd in april 2011 gestart met het aanleggen van een
hoogwatergeul van 800 meter lang en 35 meter breed.
De noordelijke 500 meter van de geul staan continu onder water, de andere
300 meter vormen een pad naar het eiland dat bij hoog water geïsoleerd ligt.
Door de hoogwatergeul ontstaat een natuurlijk rivierlandschap met natte en
droge delen. Tussen de geul en de Maas ontstaat een landtong. In het gebied
ontstaan natuurlijke oevers, waarbij het aan de Maas zelf wordt overgelaten
om steilranden en zandstrandjes te vormen. Het gebied varieert in hoogte en
vochtigheid waardoor er een gevarieerde beplanting zal ontstaan. De planten
mogen, in verband met de doorstroming bij hoogwater, niet te hoog worden.
Daarom heeft de gemeente Galloway-koeien in het gebied uitgezet die het
gebied begrazen.
We starten onze excursie om 9.30 uur bij het infobord van het Limburgs
Landschap aan de Venrayseweg in Blerick (tegenover de kazerne).
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In de provincie Limburg is een mooi kunst- en wetenschapsproject gestart.
Het gaat om het Citizen Art & Sience project, waar veel mensen bij
betrokken worden. In zes gemeentes in de provincie Limburg zijn de
afgelopen weken bloemenvelden ingezaaid. De naam van het project
Lepidoptarium verwijst naar de vlinders die in het project een belangrijke
rol spelen.
Het bijzondere project is een
samenwerking tussen drie
partners: Stichting IKL, Stichting The
Butterfly House en beeldend
kunstenaar Stefan Cools. Cools is de
geestelijk vader van het project, in zijn
kunst staat sinds diverse jaren de vlinder
en zijn levenswijze centraal. Hij heeft,
samen met Stichting The Butterfly
House, al op diverse locaties in ZuidLimburg vlindertuinen gerealiseerd. Dit
project is een vervolg hierop en maakt
een nog sterkere verbinding met zijn
kunst.
De uiteindelijke resultaten van het tweejarige project worden namelijk
gebruikt ter inspiratie voor een kunstenaarsboek en een expositie bij
museum De Domijnen in Sittard. Naast de onderzoekers in de diverse
gemeentes zullen ook studenten van opleidingen aan de HAS Venlo,
Hogeschool Zuyd en Universiteit Maastricht meewerken aan het project. In
de gemeentes Peel en Maas (Kuukven in Baarlo), Leudal, Echt-Susteren,
Valkenburg en Meerssen zijn velden ingezaaid.
Het mengsel, dat in samenwerking met de Vlinderstichting is samengesteld,
bestaat uit zaden van inheemse bloemsoorten. De eenjarige soorten, zoals
akkerleeuwenbek en klaproos, zullen al deze zomer gaan bloeien. Volgend
jaar zijn dan onder andere knoopkruid en Barbarakruid te zien. Er is in het
project bewust gekozen voor inheemse soorten. Deze zijn erg belangrijk
voor de biodiversiteit en voor veel vlindersoorten zijn het waardplanten en
hierdoor zijn ze een essentiële schakel in het ecosysteem. Vanaf eind juni
zullen de eerste planten en wellicht ook bloemen te zien zijn op de velden.
Vanaf dit moment zal er gestart worden met de monitoring. Ruim zeventig
onderzoekers zijn de afgelopen weken voorzien van alle informatie om dit
uit te kunnen voeren.
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Zij zullen iedere maand de velden bezoeken en ze monitoren op de vlinders en
vegetatie. Daarnaast zullen zij tevens ook artistiek veldonderzoek gaan doen,
bijvoorbeeld door alle kleuren geel in het bloemenveld vast te leggen.
Het project lepidoptarium is een mooi combinatie van natuur en kunst.
Ga eens kijken bij het insectenhotel van IVN Baarlo-Maasbree in het
Kuukven, ook daar is even verderop een vlindertuin ingezaaid voor dit project.

Fietstocht rond Baarlo
De eerste IVN excursie in corona-tijd. Ja, hoe doe je dat? Net zoals egeltjes
het doen: heel voorzichtig. En het viel eigenlijk best mee. Het is buiten in de
natuur nu eenmaal makkelijker om afstand te bewaren dan binnen.
We waren met een leuke groep en het weer werkte ook prima mee. O.l.v.
Frans hebben we een mooie fietstocht gemaakt rond Baarlo.
We begonnen in ’t Kempke. Dit park is aangelegd als Engelse landschapstuin.
Frans wees ons op de kenmerken die typisch zijn voor een dergelijke type
park. B.v. het koningseiland dat, doordat er nauwelijks nog water staat in het
park, tegenwoordig geen echt eiland meer is. Exotische bomen vormen ook
een vast onderdeel van een dergelijk park. In ’t Kempke staan 2 exemplaren
van de Sequoiadendron giganteum, de mammoetboom. Flinke jongens die in
hun natuurlijke habitat in de Verenigde Staten, nog veel hoger kunnen
worden. Verder staat op de heuvel een etage linde. Deze boom wordt
gesnoeid in drie lagen. Deze staan symbool voor de hiërarchische
maatschappij opbouw van weleer: het gewone volk (onderste laag natuurlijk),
de adel/geestelijkheid in het midden en helemaal bovenaan: de koning.
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Na ’t Kempke fietsten we naar het Berckterveld, waar we o.a. de
uitkijktoren bezochten. Deze plek is een ontmoetingsplaats geworden die
druk bezocht wordt door recreanten. Op zo’n mooie dag als deze kun je er
zelfs een ijsje kopen.
We vonden langs de weg de malrove,
een heel zeldzame plant. Aangezien we
‘m tijdens onze fietstocht nog een paar
keer gezien hebben, vermoeden we dat
deze is ingezaaid. Evengoed een leuke
vondst.
Vanaf het Berckterveld fietsten we door
naar de monding van de Kwistbeek.
Deze beek is tijdens de ruilverkaveling
bijna overal gekanaliseerd, maar bij de
monding zie je nog de oorspronkelijke
meanderende loop. We zagen hier veel
groot warkruid. Dit is een parasiet die
zich om andere planten heen draait.
De brandnetels die daar groeien
Malrove, foto Evert Prast
werden volledig overwoekerd.
Zoals we van hem gewend zijn, kon Frans het een en ander duidelijk
uitleggen, maar deze keer werden er ook filmopnamen gemaakt met Evert
als regisseur. Helaas kon de redactie deze filmpjes niet opnemen in dit
blaadje, maar geinteresseerden kunnen bij Evert of ondergetekende
uiteraard de filmpjes opvragen.
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We fietsen door langs de Maas richting Oyen. Op een braakliggende akker
vinden we doornappel. Dit is een giftige plant met hallucinerende werking.
De grote witte bloemen en zaaddozen vallen duidelijk op.

Poging tot inbraak
......in ons bijenhotel op het Kuukven.
Ik kwam er even polshoogte nemen, er valt immers altijd wat te zien.
Eerst het gebruik van het hotel bekeken: redelijk vol.
Maar.... er bleek ook een poging tot inbraak: de verdachte is volgens mij
een wespbij. De bevruchte dame wilde haar ei in een van de woningen
leggen, een parasiet dus. Er zijn meer soorten wespbijen die dat doen, net
als een koekoek dus.
Toen ik als getuige hiervan een video wilde opnemen begon ze boos aan
het gaas te rammelen, dat bedoeld is tegen rovers als mezen of spechten.
Ik was niet echt onder de indruk van haar woede, wel van de kans eens
rustig te kijken hoe zo’n kraak wordt uitgevoerd en door wie: ik denk dat
ze van de familie Nomada is.
Wellicht de Donkere
wespbij, Nomada marshamella.

Doornappel,
foto Evert Prast.

We vervolgen onze weg over een zandpad en komen langs een berg gestorte
aarde waar pionierplanten, zoals klaproos en korenbloem, een welkome
vestigingsplaats gevonden hebben. We passeren een boomgaard die ook al
vol staat met klaprozen. Een fleurig gezicht.
We steken de Boschbeek over en we komen bij de Napoleonsbaan die we
over gaan richting Op Den Bosch. Een stukje verder gaan we via een
zandpad het bos in. We zien volop nesten van de eikenprocessie rups.
Gelukkig krijgt niemand jeukproblemen.
Op de hoek van het pad naar Jong Nederland staat sinds vorig jaar een
kunstwerk dat een kapel voorstelt. Dit ter nagedachtenis aan de kapellen die
in de Tweede Wereldoorlog verwoest zijn. Er is een meidoornhaag
aangelegd en een picknickplaats. Een ideale plaats voor een picknick.
Dit is het eindpunt van de fietstocht die weer eens heeft laten zien hoe
afwisselend het landschap bij ons in de omgeving is.
Een geslaagde herstart van de IVN excursies.
Frans bedankt.
Albert

Die parasiteren immers op
verschillende soorten bijen van
de familie Andrena, een van de
soorten metselbijen.
Geen sluipwesp dus, want daarvan
leven de jongen van vlees van het
verlamde prooidier. De larve
hiervan vreet domweg het eten
– pollen en nectar - van het slachtoffer dat hier een maand geleden al uit
het ei was gekomen. Dus is de parasiet een bij die lijkt op een wesp.
Hierbij dus mijn aangifte bij jullie.
Met vriendelijke groeten,
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Evert Prast
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