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Programma
Zomerwandeling

Met IVN Natuurgidsen Henny Martens en Marielle Blaisse door de Ravenvennen
op zondagochtend 2 augustus vanaf 10 uur (zie pag 4)

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
dag- en nachtvlinderinventarisatie
14 augustus in het Arboretum 'Volg de Das' (zie pag 5)
16 augustus vanaf 10.oo uur langs het Vreewater
21 augustus bij de werkschuur van het Limburgs Landschap
aan de Twistedenerweg
 30 augustus excursie naar de Kraijelheide o.l.v. Twan Martens




Werkgroep Amfibien en reptielen
Wil je een keer mee op pad om jonge boomkikkers te zien, meld je dan aan
via Ton Wetjens; telefoon nr. 077.472.2870, email via awett@hetnet.nl

Welkom aan nieuwe IVN leden
Mieke Stroucken uit Venlo
Theo Cleef uit Venlo
Lis Ketelings uit Venlo
Mark Brands uit Tegelen
Herman Keltjens uit Velden
Gerard en Evelien Roes uit Velden
Herman Marissen uit Schandelo

IVN Zomerwandeling
De werkgroepen zijn langzaam weer gestart met hun activiteiten, we denken dat de situatie
dat toelaat nu dat vervelende coronavirus in onze regio op zijn retour lijkt te zijn.
Om deze 'vrijheid' te vieren hadden wij gedacht aan een zomerwandeling op zondagochtend
2 augustus. We starten om 10 uur bij Wijngaard 't Hanik, Hanikerweg 54, 5943NB Lomm.
https://wijngaardhanik.nl/ – IVN Gastheer van het Landschap
Ontvangst met koffie en gebak.
De wandeling door de mooie natuur van de Ravenvennen duurt ongeveer 2 uur.
Afsluiting met een glaasje fris of een lekker wijntje.
Deelname 5 euro per persoon bij aankomst te voldoen.
Aanmeldingen via e-mail bij blaisse@kpnmail.nl of henny.martens@hotmail.nl
Telefonisch bij Mariëlle Blaisse: 06 43205339 of bij Henny Martens: 06 30612548.

Wij zien u graag op zondag 2 augustus.
Vriendelijke groet,
Henny Martens,
Ritsaart en Mariëlle Blaisse

Nachtvlinders in het Arboretum
Vrijdagavond 14 augustus is er de mogelijkheid om met de IVN Maasduinen
op zoek te gaan naar nachtvlinders.(een week later dan eerder vermeld i.v.m.
Vakantieperiode van IVN natuurgids Henny Martens)
De familie Geelen is enkele jaren geleden begonnen met een arboretum van Limburgse
bomen. Later is er een Scharrelhut en een kruidenrijke weide met bloemenranden bijgekomen.
De wandeling over dit natuurpad 'Volg de Das' is vrij toegankelijk.
https://www.visitnoordlimburg.nl/nl/natuurpad-volg-de-das
Op vrijdagavond is de vlinderwerkgroep daar actief en kunt u vrijblijvend meekijken.
Het 'nachtvlinderen' begint om 22.00 uur. Verzamelen aan de Bong 18, 5941NL Velden
I.v.m. coronamaatregelen wel graag even aanmelden via henny.martens@hotmail.nl

Procurios
Ledenadministratie
binnen IVN
Er is een virtuele bijeenkomst geweest met een aantal ledenbeheerders en medewerkers van
de servicedesk. De gegevens van de voorzitter, secretaris en ledenbeheerder staan goed
aangegeven in Procurios, zodat ze juiste personen van de afdeling worden bereikt. Het gaat
hierbij om naam, email adres en telefoonnummer.
Op verzoek van servicemodel afdelingen is er nu ook een landelijk “huisgenootlid en jeugdlid
worden” formulier. De contributie van zowel huisgenootleden als jeugdleden is door de
landelijke raad vastgesteld op €12,- . Als afdeling bepaal je zelf of je gebruik wilt maken van
deze formulieren.
De afdeling IVN maasduinen heeft met instemming van zowel bestuur als meerderheid van
ledenraad de contributie vanaf 2021 vastgesteld op €22,- incluis gratis huisgenootleden en
jeugdleden.
Op dit moment wordt er gewerkt aan het ontwikkelen van een meerjaren visie met als titel
“van vereniging naar beweging” met als inzet een “beweging” te vormen, waaraan ieder
vanuit eigen kracht en positie bijdraagt. Om hiervoor ideëen te verzamelen zal IVN een
enquete uitvoeren bij o.a de IVN leden. Belangrijk hiervoor is dat we leden kunnen
benaderen via email. Daarvoor moet de ledenbeheerder van elke afdeling voor september van
alle leden een email adres hebben, die ook in Procurios staat. In september zal de
ledenraadpleging plaats vinden.
In 2017 is IVN gestart met het “servicemodel”. Een dienst van het landelijk bureau waarbij
een groot deel van de ledenadministratie door de servicedesk wordt uitgevoerd, de afdeling
wordt ontzorgt en de ledenadministratie weinig meer tijd kost. Bijna 50 afdelingen hebben al
gekozen voor het servicemodel.
De afdeling IVN Maasduinen heeft zowel een penningmeester; Hans Billekens als een
ledenbeheerder; Wiel Jacobs en daarmee is deze afdeling volledig zelfstandig in haar
functioneren.
@
Voor vragen over ledenadministratie of blokkeren van email adres voor IVN
servicedesk, kunt u contact opnemen met Wiel Jacobs.
@
Voor vragen over de contributie kunt u contact opnemen met Hans Billekens.
ivn.maasduinen@live.nl

Oeverzwaluwen inventariseren per kano.
Zaterdag 20 juni j.l. hebben vier leden van de vogelwerkgroep de oevers van de Maas, tussen
Venlo en de monding van het Geldersch Nierskanaal, en de Hoogwatergeul in Lomm
geïnventariseerd naar het aantal voorkomende Oeverzwaluwen. Dit tellen van de nestgaten
voor de Oeverzwaluwen gebeurd in het kader van het project Kolonievogels van SOVON.
Voor dit project tellen we verder de kolonies van de Blauwe Reiger en de Huiszwaluw die ook
in ons IVN-gebied voorkomen.
Als jullie kolonies van deze soorten weten te zitten kunnen jullie dat altijd bij mij melden!!
We hebben voor deze kanotocht gebruik gemaakt van de kano’s van oud Strix Aluco lid Harry
Cuypers, www.natuurlijkasselt.nl.

We zijn sinds vorig jaar gestart dit per kano te doen. Dit omdat enkele jaren terug, bij
terreinen van het Limburgs Landschap grenzend aan de Maas, de stenen beschoeiing langs de
oevers van de Maas is verwijderd. De Maas heeft dus nu weer vrij spel en er worden dus weer
stukken oevers afgekalfd door de golfslag van de schepen en door hoog water. Vanaf de
bovenkant van die oevers is het onmogelijk om de nestgaten van de Oeverzwaluwen te tellen.
We zij ’s morgens rond 9 uur gestart in Venlo en waren rond 14.30 uur bij het Geldersch
Nierskanaal. De meegenomen boterhammen hebben we verorberd op een rustig oevertje in de
Hoogwatergeul in Lomm.
Als resultaat kunnen we wel stellen dat het goed gaat met de Oeverzwaluw langs de Maas,
want we hebben 722 nestgaten geteld. Vorig jaar stond de teller op 339 nestgaten.

Behalve de Oeverzwaluw hebben we tijdens deze tocht nog de volgende soorten
waargenomen:
Fuut, Aalscholver, Grote Zilverreiger, Blauwe Reiger, Ooievaar, Hybride Flamingo X
Flamingo, Knobbelzwaan, Grauwe Gans, Grote Canadese Gans, Brandgans, Nijlgans,
Casarca, Wilde Eend, Buizerd, Torenvalk, Fazant, Waterhoen, Meerkoet, Kleine Plevier,
Kievit, Kokmeeuw, Stormmeeuw, Zilvermeeuw, Visdief, Holenduif, Houtduif, Turkse Tortel,
Gierzwaluw, IJsvogel, Veldleeuwerik, Boerenzwaluw, Huiszwaluw, Graspieper, Witte
Kwikstaart, Winterkoning, Heggenmus, Roodborst, Roodborsttapuit, Merel, Zanglijster, Grote
Lijster, Bosrietzanger, Grasmus, Tuinfluiter, Zwartkop, Tjiftjaf, Fitis, Gaai, Ekster, Kauw,
Zwarte Kraai, Spreeuw, Vink, Groenling, Putter, Kneu en de Rietgors.
Een mooie tocht met in totaal 58 waargenomen vogelsoorten. Volgend jaar weer!
Theo Lommen

Natuur in de Stad
Beste IVN-leden,
Alweer enige tijd geleden zijn we gestart met de nieuwe
werkgroep “Natuur in de stad”.
Het project “Vlindertuin bij de Sliënenberg” bracht al
meteen een prachtig resultaat.
De oprichters van de werkgroep zorgden samen met enkele bewoners van het wooncomplex
voor een fris en kleurrijk sukje natuur waar veel vlinders en andere insecten (maar ook
voorbijgangers en bewoners) nu van profiteren.
In het begin van dit jaar zijn 75 nestkastjes opgehangen in een woonwijk in Venlo-Noord.
Deze mezenwoningen zijn enige tijd geleden gecontroleerd en we zagen dat verreweg de
meeste waren bewoond of al bewoond waren geweest.
Helaas moesten we ook constateren dat het gebruikte bevestigingsmateriaal niet voldeed aan
onze verwachtingen. In het najaar moeten alle nestkastjes opnieuw worden opgehangen met
een ander systeem. Op dit moment wordt daar al aan gewerkt.
Ook zullen er in dezelfde woonwijk of daar in de buurt nog meer nestkastjes worden
opgehangen.
Maar dat is nog lang niet alles, we hebben nog veel meer plannen om Venlo groener en
natuurvriendelijker te maken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan bloemstroken in plaats van kale
wegbermen, het plaatsen van bijenhotels en het creëren van vlinderroutes.
Ook denken we aan het verbeteren en inrichten van nestgelegenheden voor stadsvogels als
huiszwaluwen, gierzwaluwen en de kleinere zangvogelsoorten.

OPROEP!
Momenteel zijn wij met te weinig werkgroepleden om al deze plannen naar wens te kunnen
realiseren. Daarom via dit bericht een oproep aan vrijwilligers om mee te denken over en te
helpen met onze toekomstige projecten.
U kunt zich aanmelden via e-mail: henny.martens@hotmail.nl of telefonisch: 06 30612548.
Vriendelijke groet,
Henny Martens,
Sjeng Vissers

De Ventuin
Beste natuurvrienden,
Met 5 personen zijn wij enthousiast aan de slag gegaan met het aanleggen van een pluktuin of
"tiny forest" (600 m2) en een moestuin (400m2) en in allebei hebben we ook nog eens een
weelde aan bloemen. We hebben ons paradijsje een naam gegeven: “De Ventuin” .
Ton en Annet hebben onze tuin bezocht en veel deskundig advies gegeven op een zeer
aanstekelijke manier (we zijn nu dus ook lid van IVN geworden).
De tuin levert ons vruchten, groenten, bloemen, maar we hebben ook veel vlinders, bijen, vogels,
vissen, kikkers, salamanders, hagedissen en we ontdekken steeds wel weer iets nieuws. Helaas
ook allerlei soorten duiven, konijnen, slakken, mollen, vliegjes, wormpjes en luizen die we zo
vriendelijk mogelijk proberen te bestrijden! Het is een heerlijke plek om te zijn, te werken
en daarbij is het op deze manier ook nog eens een sociaal en gezellig gebeuren.
Vorig jaar konden we een gekapte, hoge den krijgen. Een van ons heeft een torenvalkenkast
getimmerd en het was gelijk raak! 4 gezonde jongen waarvan er twee konden worden geringd
door Leugène en twee het hazenpad kozen.
Ook de door IVN geplaatste uilenkast was gelijk bewoond. Door een koolmezen echtpaar!
Van Annet kregen we zaden om nog meer en wellicht nog mooiere bloemen te krijgen.
We zullen het zien, we houden jullie op de hoogte!

Vriendelijke groet; van de Ventuinders: Theo, Tonnie, Jan, Nelleke en Mieke.

IVN jeugd en Deutsche Jugend auf
entdeckung an der Grenze.
Afgelopen maand is het druk met jeugd op de natuurpaden aan de grens. Al spelend,
bungelend aan touwen en springend over houtblokken vermaken ze zich tijdens deze
zomermaand langs het Smokkelpad.
Ook de WDR is op bezoek en maakte een radio/TV uitzending
https://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/lokalzeit-duisburg/video-lokalzeit-ausduisburg---706.html . Bij de VVV in Straelen zijn de flyers niet aan te slepen. De duitse jeugd

heeft ineens het spelen in de natuur ontdekt.
Onderweg kwamen ze AnneTanne
tegen; met alpaca wol en een spintol
leerden ze wol twijnen tot draad. Wat
nog veel moeilijker blijkt te zijn dan het
lijkt. Ze leren dat dieren haren of wol
hebben, maar dat niet alle wol geschikt
is om draad van te maken.
Halverwege de route zat de
smokkelman Gerard in zijn tipi verhalen
te vertellen over vroeger hoe er
gesmokkeld werd.
Vanuit de de kijktorens kunnen de
kinderen zien wat nederlands en duits
grondgebied is.
Het is een hele verrassing dat slechts
een smalle beek de grens blijkt te zijn.
Aan de andere zijde van de beek is een
bloemenveld aangelegd, populair voor
foto's.
Op het duitse deel van het natuurpad is
een klein vliegend hert gevonden en de
harslakzwam. Hier omheen wordt
gewerkt aan de opbouw van een
insectenoase met keverbank om de
insekten populatie te vergroten.
Foto; Annet Weijkamp

Veldleeuwerik ( Alauda arvensis )
De veldleeuwerik is een broedvogel van het
vrije land met een brede horizon op droge en
afwisselend vochtigere gronden met een lage
gras- en kruiden-begroeiing. Ze hebben een
voorkeur voor een karige vegetatie met open
plekken. Ook braakliggend land alsmede
wei- en akkerland. Ze kunnen gezien worden
als cultuurvolgers. De zangleeuwerik is ook
herkenbaar als het mannetje in het voorjaar
bij goed weer zijn baltsvluchten maakt en
dan luid zingend omhoog cirkelt tot wel
honderd of meer meters en zich dan met
gesloten vleugels, luid zingend, als een blok
naar beneden laat vallen om vlak boven de
grond zijn vleugels weer te spreiden om
direct bij het uitverkoren vrouwtje weer te landen in de hoop dat zij onder de indruk van zijn
bijzondere prestatie was. De veldleeuwerik is lichtbruin gestreept met een witte buik en wordt
in doorsnee 16- tot 18 cm. lang met enige kuifvorming en heeft een spanwijdte van ± 35 cm.
De vogels foerageren alleen op de grond.
De zang wordt lang aangehouden en is luid en gevarieerd en met imitaties.
Het broedseizoen loopt van midden maart tot eind juli en
in die tijd brengen ze twee nesten met jongen groot en een
enkele maal zelfs drie.
Het voedsel bestaat in de broedtijd uit insecten,
spinnetjes, kleine slakjes en regenwormen en is dus erg
veelzijdig. Buiten de broedperiode en in de winter is het
vooral vegetarisch en omvat dan vooral graankorrels,
onkruidzaden, kiemzaden en zachte blaadjes.
Het nest bestaat uit een zelfgemaakt kuiltje in de grond en hierin wordt door het vrouwtje een
mooi nest gebouwd van fijne droge grasjes en ander plantaardig materiaal goed verstopt
tussen de vegetatie en grotere graszoden op een vlakke bodem en aan de omgeving aangepast.
De drie- tot vijf eitjes worden alleen door het vrouwtje in ± 12 dagen uitgebroed en de jongen
verlaten dan na ± 10 dagen, nog niet in staat te vliegen, het nest en verstoppen zich in de
vegetatie. Ze worden dan door de oudervogels verder gevoerd en zijn dan met ± 40 dagen
zelfstandig. Het voer voor de jongen bestaat nagenoeg alleen uit insecten en tegen de tijd van
volwassen worden komen ook diverse zaden en groenvoer aan bod. De vogels hebben meestal
twee en soms drie broedsels per seizoen.
Hier te lande was de veldleeuwerik tot de tachtiger jaren een algemene broedvogel maar door
de intensieve landbouw en daarmee verdwijnende broedgelegenheden is hiervan nog geen 10
% meer over.
Tekst: Jeu Smeets

