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Werkgroep Amfibieën & reptielen: Ton Wetjens

Tel: 077 – 472.2870
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Tel: 077 – 472.0040



Werkgroep Vleermuizen: Albert Raaijmakers

Tel: 06 – 3748.9718



Vogel werkgroep: Theo Lommen

Tel: 06 – 5178.6669



In Veilige Handen: Jose Wennekers en Peer Maas



Redactie: Annet Weijkamp en Jeu Smeets

annet.weykamp@outlook.com



Website Wiel Jacobs en Henny Martens

henny.martens@hotmail.nl

Contact: ivn.maasduinen@live.nl
https://www.facebook.com/Maasduinen2017/
http://smokkelpad.nl/

Programma
Werkgroep Beheer

 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



Werkgroep Vogels




Dag excursie
zaterdag 3 oktober naar Tiengemeten
zaterdag 31 oktober naar Diepholz
aanmelden via theo.lommen@hetnet.nl

Welkom aan nieuwe IVN leden




Jev Kuznetsov uit Schandelo
Abbie van Houtte uit Schandelo
Johan Muusers uit Well

Paddenstoelentocht
Met z'n allen paddenstoelen zoeken
Op zondag 11 oktober is de jaarlijkse paddenstoelentocht.
We verzamelen weer om 10 uur bij de Wijngaard van de familie Blaisse,
Hanikerweg 54 in Lomm. Ontvangst met koffie of thee en vlaai.
Vervolgens starten we met de wandeling die begint bij het landgoed Ex, daarna lopen we
verder door het mooie gebied van de Ravenvennen waarna we achterom de Witte berg weer
terugkeren naar de Wijngaard.
Voor de deelnemende paddenstoelenfans is een (beperkt) aantal presentjes beschikbaar.
Denk aan goede wandelschoenen en eventueel een fotocamera.
Graag tijdig aanmelden bij henny.martens@hotmail.nl

https://www.ivn.nl/natuuracademie
Bij IVN vind je het grootste aanbod van natuurcursussen in Nederland.

Fotowedstrijd voor IVN leden
Na de oproep in onze nieuwsbrief van mei om foto;s van het voorjaar in te sturen, zijn er uit
de vele inzendingen vier prijswinnaars getrokken. Zij hebben een leuke attentie ontvangen.
1e prijs; “Zonsopkomst gezien vanaf het fietspad richting Schandelo” van Gerda Cremers

2e prijs; 'Eekhoorn eet druiven' van Mart Vissers

3e prijs; Nachtzwaluw van Ron Keijers

4e prijs; de gladde slang van Ed Hooijmans

Herfstfotowedstrijd
Als vervolg op de succesvolle fotowedstrijd van begin dit jaar is het nu de beurt aan;

een Herfstfotowedstrijd.
Stuur je foto('s) per e-mail naar henny.martens@hotmail.nl
Het thema is deze keer de herfst: mooie luchten, zonsondergang, zonsopgang, gekleurde
herfstbladeren, vruchten, wind, regen, trekvogels, enz. enz.
Stuur zoveel foto's als je wilt tot en met 21 december.
Voor de mooiste inzendingen zijn er straks weer enkele leuke prijsjes beschikbaar.

Opruimactie Maasoevers

Zaterdag 19 september 2020.
Maar liefst 32 vrijwilligers hadden zich aangemeld voor de opruimactie van de Maasoevers in
Velden en Grubbenvorst.
Deze keer onder de noemer van de actie “MAASCLEANUP”, van Eijsden tot Mook.

De taken werden verdeeld in groepjes van vijf en onder een stralende zon werd begonnen met
het opruimen van plastic, lege flessen, piepschuim, pellets, enz.
Door de tomeloze inzet en uitstekende samenwerking stond het gevonden afval rond het
middaguur al in zakken en emmers op de gebruikelijke plek bij familie Smits aan de Veerweg.
José had voor alle deelnemers lekkere broodjes gesmeerd en na nog een gezellige babbel ging
iedereen weer met een goed gevoel huiswaarts.

Tekst en foto's: Henny Martens

Verhalen uit Kabouterland
Na een lange zomer is Michiel in kabouterland geland met zijn beer Brul.

Hij maakt kennis met Snoet. Snoet is erg vriendelijk.

Michiel vind een bouwplaats voor kabouterhuisjes en gaat gelijk aan het werk.
Willen jullie ook helpen? Om alle kabouters een warm huisje te geven voor de winter.
Meld je dan aan bij ivn.maasduinen@live.nl

Gekraagde roodstaarten (Phoenicurus phoenicurus)
De gekraagde roodstaart is een zangvogel uit de familie van de
vliegenvangers met een groot verspreidingsgebied in heel Europa
behalve Ierland en IJsland, Azië en Noord - West Afrika en daar
bewonen ze o.a. lichte bossen, tuinen, parken, fruitboomgaarden
met oudere boombestanden en waarin ze ook tot broeden
overgaan van eind april tot eind juli. In dit grote
verspreidingsgebied leven vele miljoenen van deze vogels,
waarvan naar schatting ruim 25000 paartjes in ons land en ze
staan dan ook niet als een bedreigde soort te boek.
Het is een trekvogel die in de bovengenoemde gebieden broedt
en in midden Afrika overwinterd. Het is een vrij onopvallende
slanke vogel die 13,5 tot 15 cm. groot is en die zich veel in het
gebladerte ophoudt en zich zo als het ware verstopt. Beide
geslachten hebben een roestbruine staart die meestal trillende bewegingen maakt als ze rusten.
Op de kleuren ga ik verder niet in want de foto’s spreken voor zichzelf.
Als voedsel nemen ze een veelheid aan insecten en hun
larven, bladluizen, kleine kevertjes en ander kruipend spul
en ook bessen tot zich.
De voortplanting: Het broedseizoen in onze regio ligt in de
tijd van eind april tot midden juli. Terugkomend van de
winter trek zoeken ze steeds weer dezelfde broedplaats van
het vorige jaar op. Ze verblijven ook graag in oudere bossen
waar bomen met holtes staan of die ook veel oude
spechtenholen bevatten want het zijn echte holenbroeders.
Ook maken ze graag gebruik van aangeboden nestkasten
mits de ingang groot genoeg is want ze hebben een ingang
nodig die 3 cm. breed is, ovaal en 5 cm. hoog anders
kunnen ze er met hun vrij lange pootjes niet in komen.
Meestal hebben ze twee broedsels per seizoen met steeds vijf tot zeven groenblauwe eitjes die
twaalf dagen bebroed worden en de jongen vijftien dagen oud het nest verlaten maar nog wel
enkele weken door de oudervogels worden verzorgd.
De roodstaarten verdedigen hun broedgebied fel tegen
soortgenoten maar alle andere kleinere vogelsoorten verdragen ze
zonder meer in hun leefgebied.

Tekst: Jeu Smeets. Foto’s en info: Vrij Internet.

Natuur in wording …..

het kan snel gaan bij de familie Wijnands.

Vorig jaar september 2019 liepen nog paarden op een pas ingezaaid grasland. September 2020
is het een thuisbasis van een patrijzen echtpaar met 14 jongen.
Dat hier patrijzen wonen is te danken aan een ander lid van IVN Maasduinen, namelijk
Herman Keltjens. Herman woont zowat tegenover de familie Wijnands op de Vilgert en heeft
om zijn huis enkele weilanden liggen. Hij fokt mooie paarden, maar is ook een echte
natuurliefhebber. Jaarlijks wonen er bij hem patrijzen Hij maait daarom bewust het gras pas
als het nest patrijzen is uitgekomen en de jongen vliegensvlug zijn. Heel mooi van Herman,
want de laatste jaren hebben de patrijzen het heel moeilijk omdat er steeds minder insecten
zijn. De jonge kuikens eten alleen insecten. Daarnaast is er in de winterdag te weinig dekking,
zodat ze te gemakkelijk een prooi worden van een roofvogel of de vos.
Met name als er lang sneeuw ligt vermindert het aantal patrijzen zeer sterk door predatie.

Van weiland naar natuur
Tijdens een gesprek met onze leden Annemarie en Roger Wijnands gaven ze mij in 2019 aan
graag van dit ruim 1 hectare groot stuk weiland natuur te willen maken.
Nee …… niet zo maar natuur. Hun opzet was dat dit naar verloop van tijd ook vrij
toegankelijk moet worden voor de Veldense bevolking. Een groene oase aan de rand van het
dorp.
Ze stelden mij de vraag of ik daar een plan voor kon opstellen.
Geen probleem,zei ik. Binnen een maand was het plan in concept gereed.
Het was een stappenplan om geleidelijk de wei om te vormen tot natuur.
Het is nu september 2020. Er staan een 60-tal fruitbomen, die zijn geplant door leden van IVN
Maasduinen. In het voorjaar is aan de zuidzijde 2000 m2 ingezaaid met wilde bloemen net als
over een breedte van 6 m langs het fietspad. Jammer dat de zomer behoorlijk droog was,
waardoor veel soorten bloemen het moeilijk hadden met groeien en tot lange bloei te komen.
Maar het lijkt er op dat de nazomer door een recente korte regen periode, wel volop bloei
oplevert.
Er zijn een 5-tal soorten mengsels gezaaid. Niet alles is even goed opgekomen.
Sommige mengsels zijn best wel duur, maar het resultaat is er helaas niet naar.
Maar we krijgen steeds beter in de gaten waar we op moeten letten en welke veel geld hebben
gekost maar weinig opleveren.

Patrijzen
Het mooiste is dat een koppel patrijs met ongeveer 14 jongen meteen de intrek heeft
genomen in dit stukje natuur in wording. Patrijzen jongen hebben net als alle andere
akkervogels insecten als voedsel nodig om groot te worden.
Deze zaten er voldoende op de wilde bloemen. Pas als patrijzen volwassen zijn gaan ze over
op onkruidzaden en eten ze groenvoer. Op de foto valt het misschien op dat er nog stukken
gras hoog staan. Dit is bewust gedaan, omdat bij onraad de patrijzen zich in het hogere gras
kunnen verschuilen. Ook de fazant en een haas hebben dit stukje natuur in wording ontdekt.
In het najaar wordt de volgende stap gezet in de verdere invulling van deze groene oase.
Een mooi voorbeeld hoe met een klein beetje goede wil de biodiversiteit kan toenemen,
ook direct rondom het dorp.

Ton Wetjens

Natuur in de stad
In Venlo moet je natuurlijk wel even zoeken naar natuur, maar het is er wel …
Een bezoek aan een moestuin op het dakterras voor een gezellig diner voor twee.
Foto;s Annet Weijkamp

IVN Maasduinen en IKL
Dag Allemaal,
Even kort; door de corona hebben we al lang niet samen
vergaderd. Toch wordt er volop doorgewerkt.
O.a. de gesprekken met IKL en de Gemeente Venlo hebben er toe geleid dat de Gemeente
Venlo heeft besloten om de IKL activiteiten binnen de Gemeente Venlo financieel in het
vervolg te gaan ondersteunen.
Tot heden deed Venlo niet mee. Andere Gemeenten in Limburg wel.
Heel mooi dat de Gemeente hun beleid heeft aangepast.
Wordt vervolgd.
Groetjes Ton, voorzitter IVN Maasduinen
Van: Wendy Duijf-van Rosmeulen
Verzonden: donderdag 27 augustus 2020 14:10
Aan: Ton Wetjens
Onderwerp: Plannen afspraak
Beste Ton,
Onlangs heeft Stichting IKL een overeenkomst getekend met de gemeente Venlo.
Onderdeel hiervan is dat IKL het IVN gaat ondersteunen bij het realiseren van de
voorgenomen plannen. Het Delta Plan Biodiversiteit IVN Maasduinen.
Graag plan ik samen met mijn collega Ron Janssen (jou bekend) een afspraak met het IVN.
Doelstelling is om samen te bekijken bij welke plannen wij kunnen ondersteunen en hiervoor
werkafspraken te maken op welke wijze we dit samen gaan doen.
Kun jij met een voorstel voor een of meerdere momenten komen?
Wat ons betreft kan het op korte termijn. Vast bedankt!

Samen aan de slag voor een verdere vergroening in de gemeente Venlo!

Met vriendelijke groet,
Wendy Duijf – van Rosmeulen
Projectleider Stichting IKL

Canon Venlo
Environment & corporate social responsibility
Update crowd funding actie wilde bloemenakker
Op 9 juli j.l deden we een oproep om bij te dragen aan het aanleggen van een wilde
bloemenakker tussen de Oce-Weerd en de gebouwen van ons complex 2.
Dank voor alle bijdragen die al gestort zijn, we hebben nu ca. €500,- binnen van ons
streefbedrag €750,-.
Tevens hebben zich al 14 collega's aangemeld om mee te helpen met inzaaien, heel fijn !
De voorbereiding is al gestart, de grond is al bijna geschikt om in te zaaien. We hopen op nog
wat meer regen om de zaden die al snel kiemen een goede start te geven.
Als voorlopige datum voor het inzaaien mikken we op zaterdag 26 september a.s.
We kunnen echter nog wat extra hulp gebruiken, zowel in de vorm van sponsoring om ons
streefbedrag te halen als in de vorm van vrijwilligers om mee te helpen inzaaien.
Wil je nog bijdragen aan de aanschaf van voldoende zaadmengsel voor dit project?
Maak dan een bedrag naar jouw keuze over naar:
IVN Maasduinen te Velden
rekeningnummer: NL94 RABO 0153 5138 61
onder vermelding van: Wilde bloemenakker CPPN – Genooyerweg
Wil je meehelpen met inzaaien? Stuur dan een bericht naar Peter Geurts
(peter.hm.geurts@cpp.canon). Je krijgt dan nader bericht van ons.

Anke Brockhoff
Peter Geurts

