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In Veilige Handen: Jose Wennekers en Peer Maas
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Website Wiel Jacobs en Henny Martens
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Contact: ivn.maasduinen@live.nl
https://www.facebook.com/Maasduinen2017/
http://smokkelpad.nl/

Programma
Werkgroep Beheer

Zaterdagochtend 12 en 26 september: beheer bongerd

Zaterdagochtend 19 september: Maas.cleanup
Zaterdagochtend 10 en 24 oktober
Zaterdagochtend 7 november: 20e landelijke natuurwerkdag
Alle activiteiten zijn op zaterdag
van 9:00 tot 12:00 uur.
Enkele dagen voor de werkdag krijg je
een e -mail met de details
(locatie, werkzaamheden…)
Wil je meedoen, neem dan contact
op met henk.wennekers@outlook.com

Fête de la Nature

De natuur inspireert, verwondert, maakt je blij. Met Fête de la Nature vieren we de
natuur. Fête is een grassroots natuurfestival: iedereen kan zelf een natuurfeestje
organiseren. Van theater in de natuur tot een oogstfeest, van een
vleermuizenexcursie tot een hardloopwedstrijd in het groen. Zo betrekken we meer
mensen bij de natuur, op een manier die bij hen past. IVN Natuureducatie
ondersteunt Fête qua communicatie en organisatie. Samen vieren we de natuur!
Zie 4-5-6 september - https://fetedelanature.nl/ik-vier-mee

Werkgroep Vlinders

dag- en nachtvlinderinventarisatie
6 september vanaf 10 uur langs het Vreewater
11 september aan de Broekveldweg
aanmelden via Henny.martens@hotmail.nl

Moeder Maas.

Ze verbindt ons allemaal: van Eijsden tot Mookerhei.
Met haar water stroomt ook een eindeloze hoeveelheid zwerfafval mee.
Plastic dat landt op oevers en vissen verstikt.

IVN werkgroep Jeugd & Jongeren heeft het initiatief genomen en
samen met IVN werkgroep Beheer de handen ineen geslagen om
daar iets aan te doen. Op zaterdag 19 september tussen 10 en 13 uur.
Start en eindpunt is bij de fam. Smits aan het veer van VeldenGrubbenvorst. Wil je ook helpen ?
Aanmelden VOOR 10 september via Jose.Wennekers@outlook.com
Zie ook 19 september – www.maascleanup.nl

Welkom aan nieuwe IVN leden
Tonnie van Kessel uit Venlo
Jan Custers uit Venlo
Bertie den Otter uit Schandelo

IVN Zomerwandeling
Op zondag 2 augustus om 10 uur verzamelden zich 23 enthousiaste IVN'ers bij de Wijngaard
“ 't Hanik” voor een ingelaste zomerwandeling.
Mariëlle en Ritsaart Blaisse hadden gezorgd voor een warme ontvangst met koffie, thee, vlaai
en door Loekie zelfgemaakte pruimenflappen.
De weergoden waren ons goed gezind en na enige tijd werd gestart met de wandeling van
ongeveer vijf en een halve kilometer door de prachtige natuur van de Ravenvennen.
Vanaf de wijngaard vertrok de groep met zoveel mogelijk onderlinge afstand (corona) via
Landgoed Ex richting de met de droogte kampende Ravenvennen.
Gelukkig zagen we ook nog gebieden waar nog wel wat water aanwezig was. Een redding
voor de vele libellensoorten van dit gebied.
Aan de oostkant van de grootste plas werd even stilgestaan en herinneringen van vroeger
opgehaald. De “echte Veldenaren” wisten te vertellen dat ze hier in hun kinderjaren vaak
gingen zwemmen in de zomer.
's Winters daarentegen werd hier veel geschaatst door de Veldense en Lommse jeugd.
Ton, Jos en Henny vertelden nog over het beheer van dit gebied en bijzondere vogels
als nachtzwaluw en boomvalk die hier voorkomen.
Ook de boomkikker heeft inmiddels zijn weg naar de Ravenvennen gevonden, gedwongen
door verdroging van de eerdere leefgebieden.
Verder ging het nu over een stukje heide, door het bos en over de Witte berg;
deze oude rivierduin is het hoogste uitkijkpunt in de Ravenvennen.
Langs prachtige bermen met groene varens en (uitgebloeide) orchideeën ging het vervolgens
terug naar de Wijngaard waar nog even gezellig werd nagepraat onder het genot van een
lekker wijntje van 't Hanik of een glaasje fris.

Tekst: Henny Martens
Foto: Gerard Roes

IVN brievenbus
Hallo Annet.
Hier een bericht van vakantie park Hintergarten.
Voldoende schaduw, zwembad in de tuin, wat wens je je nog
meer!
En als kers op de taart, iedere avond en ochtend dit
prachtige concert van een vijftigtal huismussen.
We hebben voor volgendjaar weer geboekt!
Groetjes van uit Hintergarten.
Jos en Annemie.

Dag Annet,
In november 2019 bezocht u onze Landelijke Dag 'Kennis zaaien voor de Patrijs'. Ik ga er daarom
vanuit dat u de patrijs een warm hart toedraagt.
Als onderdeel van die Landelijke Dag hebben we een informatiemap met de Leidraad
Patrijzenbescherming gemaakt. Dat boek is intussen ook in een Engelse, Schotse en Vlaamse versie
verschenen, terwijl er ook aan de Duitse en Deense vertaling wordt gewerkt. Deze boeken zijn
geïllustreerd met de prachtige tekeningen van Anne-Lieke Struijk-Faber, vormgeefster en
communicatiemedewerkster van Vogelbescherming.
We zijn super blij dat we op deze manier een groot publiek kunnen bereiken en de kennis kunnen
uitdragen om de bescherming van patrijzen te versterken. Maar al dit werk kost veel tijd, menskracht
en geld. We zoeken naar verschillende manieren om dit werk mogelijk te maken.
Onze Engelse partners (de Game & Wildlife Conservation Trust, GWCT) heeft daarom het initiatief
genomen om van één van de prachtige tekeningen van Anne-Lieke een speld te laten maken. Het is
de afbeelding van de vliegende patrijs, zoals die ook op de voorkant van de informatiemap van de
Landelijke Dag prijkt. Zie bijgaande foto (de speld is 45 mm breed).

We willen deze speldjes gaan verkopen, waarbij de opbrengst ten goede komt aan de aanleg van
meer patrijzenhabitat (keverbanken, bloemenblokken en patrijzenhagen). Om de investering voor de
productie van deze speldjes rond te krijgen, heeft de GWCT een crowdfunding actie gestart via het
internationale platform ‘Kickstarter’.
We zoeken genoeg mensen die willen intekenen op een speldje, zodat we het startkapitaal voor de
productie van de speldjes bijeen kunnen brengen. En dat gaat goed, we hebben al 2/3 e van het
benodigde kapitaal toegezegd gekregen.
Ik wil u vriendelijk vragen of u dit doel wilt ondersteunen en ons wil helpen om de speldjes in
productie te nemen. En zo tevens bij te dragen aan de aanleg van extra habitat en maatregelen voor
de patrijs.
Om mee te doen, dient u op de website van Kickstarter eerst een account aan te maken, dat is in een
paar minuten geregeld. Daarna kunt u, zo u wilt, intekenen op een (of meer) speldjes.
Meer info vindt u op de Kickstart
website: https://www.kickstarter.com/projects/partridgeprojectpin/partridge-project-pin/description

Met vriendelijke groeten, Frans van Alebeek
Beleidsmedewerker Landelijk gebied
Vogelbescherming Nederland

Pilot aangelegde bloemenweide
Duitse zijde smokkelpad
Ondanks het super droge voorjaar en droge zomer toch deze mooie bloemenpracht langs het
smokkelpad. Aangelegd door Annet Weijkamp en Ton Wetjens.
Een mengsel van eigen gekweekt zaad aangevuld met gekocht zaad.

Foto van 8 augustus.
Op andere pilots – werkgroep Biodiversiteit – zijn andere mengsels ingezaaid.
Het resultaat is per mengsel en bodemsoort anders.
Bepaalde mengsels zijn al helemaal uitgebloeid.
Andere ontwikkelde zich goed, maar staan nu op het punt te verdrogen.
Er is een mengsel uitgezaaid op de insectenoase van het smokkelpad.
Het resultaat hiervan is bedroevend. Ligt puur aan de grondsoort.
Langzamerhand krijgen we steeds meer inzicht, welke mengsels op welke grondsoort het
goed doen. Er zijn ook mengsels die tegenvallen en best veel hebben gekost. Jammer….
Wordt vervolgd; Annet en Ton.

Ingezonden foto van Gé Driessen – glasvleugelpijlstaartvlinder bij Pannekoekhuis Jagersrust

Foto: Gé Driessen

Sliënenberg 2020
Toch een geweldig pronkstuk voor Venlo.
Realisatie werd mede mogelijk door onze werkgroepleden van Natuur in de Stad ; Sjeng
Vissers, Henny Martens en Mart Kessels. Die een belangrijke rol hebben gespeeld bij de
onderhandelingen met de Gemeente Venlo, het vaststellen van het ontwerp en de realisatie.

Bij de aanplant hebben 12 leden van IVN Maasduinen meegeholpen. Het onderhoud wordt
vooral gedaan door Mart Kessels. Een voorbeeld waar veel wooncomplexen jaloers op zijn.

Nieuw huzarenstukje
vogelwerkgroep IVN Maasduinen
Voor enkele jaren terug hebben leden van de vogelwerkgroep van IVN Maasduinen in overleg
met de wijkraad Venlose binnenstad een slechtvalk kast met camera gemaakt en geplaatst op
de Martinustoren in Venlo.
Tot heden een succes wat zelfs in Amerika life wordt gevolgd door bezoekers van onze site.
Sinds geruime tijd zijn leden van de vogelwerkgroep bezig met de realisatie van een
nestplaats voor huiswaluwen. Met deze vogels gaat het landelijk gezien zeer slecht. Steeds
minder nestgelegenheden zijn er bij huizen.
Vandaar een plan om een huiszwaluwtil te maken voor dit vogeltje in de vorm van een klein
huisje op een paal. Uit onderzoek door de leden op internet bleek dat zo’n dergelijk huis het
meest in trek is als succesvolle broedplaats voor de huiszwaluw.
Mits dat er nu reeds in de directe omgeving huiszwaluwen wonen. En dat is in de buurt van de
rotonde.
Kort samengevat. Leugène Faassen heeft een mooi ontwerp gemaakt en is ook de bouwheer
van dit toch best wel complex bouwwerk. Ton Wetjens en Sjeng Vissers hebben de contacten
voor de financiële onderbouwing bij de Gemeente. Ron Keijers is de contact persoon met de
Gemeente en heeft alle vergunningen geregeld. Jos Cuypers en Theo Lommen zijn met
Leugène de handjes geweest die het multi functionele bouwwerk hebben gemaakt.
Ja…… multi functioneel. Louis Reutelingsperger kwam met het voorstel om het bouwsel
geschikt te maken voor meerdere soorten dieren.
Dus het is een woonhuis geworden waar aan de buitenkant huiszwaluwen kunnen nestelen in
kommetjes die er aan hangen, maar ze hebben ook de mogelijkheid zelf een nest te maken.
Aan de onderkant van het huisje zijn er openingen waar vleermuizen het huisje kunnen
gebruiken als woonvertrek. Terwijl aan een zijkant het huisje geschikt is gemaakt als
bewoning voor huismussen. Al met al een hele klus, maar dat mag er ook nu zijn. Een
compliment waard voor de bedenkers en bouwers.

Op vrijdag 7 augustus is de paal geplaatst. Deze staat in een blok gewapende beton van 2,5 x
2,5 x 1,5 m. Want ook bij slecht weer moet het huisje fier blijven staan.

Op de eerste foto Wiel Ceron en Leugene Faassen met Marc Lenssen en Ruud Tax die ons
hebben geholpen bij de plaatsing.

Op de 2e foto. Wiel en Leugene hebben om 14.oo uur bij 35 graden Celsius klus geklaard.

Natuurpad 'Volg de Das'.
Tussen wandel knooppunt 18 en 81
Door de hemelafvoer van de nabij gelegen kassen is een kikkerpoel ontstaan met drijvende
waterplanten. Waterplanten zorgen voor rijkdom aan soorten in water.
De ondergedoken waterplanten zorgen voor helder water, wat goed is voor de biodiversiteit.

Foto: Sraar Geelen

Nachtvlinders in het Arboretum
Op vrijdagvond 14 augustus hebben we nachtvlinders gelokt bij de kikkerpoel langs het
Arboretum aan de Bong.
Enkele dagen van tevoren had ik al met Sraar Geelen deze plek uitgezocht; vlakbij diverse
boomsoorten en vlinderstruiken en uit de wind, ook niet onbelangrijk.
Om half 10 scheen de lamp al op het strakke witte laken, pal naast de vleermuizentil.
Stroom werd opgewekt met een aggregaat.

Foto: Martijn Verheijen
We waren met zes personen, niet te druk en daarom niet moeilijk om de nog steeds geldende
coronaregels zoveel mogelijk in acht te nemen.
Behalve diverse soorten nachtvlinders (35) zagen we o.a. ook nog mooie keversoorten en een
sprinkhaan.
Door enkele deelnemers werden weer veel mooie foto's gemaakt en om half 1 vonden we het
welletjes en werd de boel weer opgeruimd.
Ondanks het relatief lage aantal soorten waas het weer een geslaagde, leerzame avond met
gezellige deelnemers.
Henny Martens

Waterleliemot

foto: Henny Martens

gewone Coronamot

foto: Henny Martens

Vlinderinventarisatie Vreewater
Zondag 16 augustus 10 uur bij Jagersrust achterom op de parkeerplaats; elf
vlinderliefhebbers staan klaar voor een rondje Vreewater.
Na een korte inleiding door Henny wordt begonnen met de inventarisatie.
In de eerste bocht naar rechts zien we al meteen twee dartelende bonte zandoogjes.
Frank is erg handig met de app van waarneming.nl en voert alles meteen in.
Verderop in de weitjes met hoog gras zien we meerdere soorten waaronder enkele zeldzame
staartblauwtjes.
Foto: Henny Martens

Gretig wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om nog even te genieten van een zestal
boomkikkers in het braamstruweel terwijl boven ons drie buizerds hun rondjes in de lucht
draaien.
Op de terugweg binnendoor het gebied van het opgedroogde Vreewater zien we nog een
inmiddels niet meer zo zeldzame kleine parelmoervlinder.
Opvallend is hier ook de massale aanwezigheid van vele soorten sprinkhanen, echt vele
duizenden! Er zit ook een zeldzame bij, de sikkelsprinkhaan.
Na drie uurtjes in de hitte zijn we weer terug bij Jagersrust en kunnen we terugkijken op een
zeer geslaagde en gezellige inventarisatie met 16 soorten dagvlinders.

Soortenlijst:
Atalanta (Vanessa atalanta)
Icarusblauwtje (Polyommatus icarus)
Klein geaderd witje (Pieris napi)
Gehakkelde aurelia (Polygonia c-album)
Hooibeestje (Coenonympha pamphilus)
Bruin zandoogje (Maniola jurtina)
Oranje zandoogje (Pyronia tithonus)
Bont zandoogje (Pararge aegeria)
Kleine vuurvlinder (Lycaena phlaeas)
Kleine parelmoervlinder (Issoria lathonia)
Dagpauwoog (Aglais io)
Staartblauwtje (Cupido argiades)
Bruin blauwtje (Aricia agestis)
Koevinkje (Aphantopus hyperantus)
Landkaartje (Araschinia levana)
Boomblauwtje (Celastrina argiolus)
Henny Martens

Bruin Blauwtje

