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Programma
Werkgroep Beheer
Zaterdagochtend 7 november: 20e landelijke natuurwerkdag
Zaterdagochtend 21 november
Alle activiteiten zijn op zaterdag van 9:00 tot 12:00 uur.
Enkele dagen voor de werkdag krijg je een e -mail met informatie.
Wil je meedoen, neem dan contact op met henk.wennekers@outlook.com

Werkgroep Natuur in de Stad
Hulp bij ophangen van nestkasten tijdens de winter.
Aanmelden via henny.martens@hotmail.nl

Bestuur

Op de aanstaande jaarvergadering zijn Annet Weijkamp en Ritsaart Blaisse
volgens rooster aftredend. Annet en Ritsaart verzorgen samen het secretariaat.
Beiden stellen zich herkiesbaar.
Daarnaast verzorgt Annet de maandelijkse digitale Nieuwsbrief en is Ritsaart
coördinator van de werkgroepen en het activiteitenprogramma.
Wij als bestuur vinden het prettig dat beiden herkiesbaar zijn, omdat de
samenwerking in het bestuur altijd prima verloopt.
Vanzelfsprekend bestaat toch de mogelijkheid zich aan te melden als
bestuurskandidaat. Dat kan via ivn.maasduinen@live.nl
Gezien de coronaproblematiek bestaat er een reële kans dat de jaarvergadering
niet door kan gaan.
In dat geval worden Annet en Ritsaart herkozen als er geen tegenkandidaten
zijn of geen principiële bezwaren binnenkomen.
Ook dat willen we dan graag vernemen via ivn.maasduinen@live.nl

Namens het bestuur IVN Maasduinen,
Ton Wetjens

IVN Excursie naar Tiengemeten
Zaterdag 03 oktober 2020
We (Martijn Verheijen, Theo Lommen, Gerard Roes,
Nelleke Hylkema, en Ruud Coenders) vertrokken
zaterdagochtend half acht vanuit Venlo naar Tiengemeten.
De weersvoorspelling was niet zo geweldig, maar we
besloten om toch maar te gaan. Tiengemeten is een eiland
dat helemaal is teruggegeven aan de natuur. Vroeger was
het een landbouwpolder. Het ligt in Zuid-Holland.

In Zuid-Beijerland namen we de veerpont naar het eiland. Er is een bezoekerscentrum van
natuurmonumenten, het Rien Poortvliet museum en een aantal mooie wandelroutes. Bij het
bezoekerscentrum waren meteen Ringmussen te zien. Aangezien we voor de vogels kwamen
begonnen we aan een van de wandelroutes. Tiengemeten is een gebied dat bestaat uit
graslanden, wilgenstruwelen en plassen en moerassen met rietlanden. Boven die rietlanden
waren voortdurend Bruine Kiekendieven aan het jagen.
De graslanden worden begraasd door Schotse hooglanders.
Op de plassen zaten o.a. Wilde Eenden en Krakeenden in
enorme aantallen. Ook Slobeenden, Wintertalingen,
Bergeenden en Futen. Vanuit de wilgen hoorden we enkele
Cetti’s zangers. Een zangvogel die de laatste tijd aan een
opmars bezig is (door de klimaatverandering) en vooral in
het zuidwesten van het land wordt waargenomen.

Verder zaten er Blauwe Reigers, Grote Zilverreigers,
maar ook kleine vogels zoals Putters en Graspiepers die op en rond de overgebleven dijken
zaten. Op een plaats is de dijk doorgestoken wat extra dynamiek geeft aan gebied door
wisselende waterstanden.
Verder Veldleeuwerik, Boerenzwaluw, Roodborsttapuiten,
Groenling. Op de graslanden graasden een paar reeën. Maar vooral veel Grauwe en
Brandganzen. Het hoogtepunt van de dag waren ongetwijfeld de Zeearenden, ook wel
“vliegende deur” genoemd: vergeleken met de Kiekendieven of Buizerd 2 keer zo groot zijn
met hun spanwijdte van ruim 2 meter (2.40m).
Omdat het harder begon te regenen hielden we even pauze onder het afdak van een
verhuuraccommodatie om wat te eten. Daarna gingen we weer verder.
Na een oude aardappelopslagloods, waar vandaan je een mooi uitzicht had over de polder en
het Haringvliet, zagen we een Zeearend in een oude populier zitten. Door de telescoop was hij
redelijk te zien. Ook wandelaars die voorbijkwamen namen geïnteresseerd een kijkje.
Verderop vlogen er nog 3 Zeearenden. Vier Zeearenden op een dag! Ondanks het slechte weer
kon de dag kon niet meer stuk.

Foto’s: Nelleke Hylkema, Gerard Roes en Martijn Verheijen

We zagen nog veel vogels zoals Watersnip, Kok-, Mantel- en Zilvermeeuw en Aalscholver.
Na de fotosessie bij de Vliedberg begon het wat harder te regenen en liepen we richting het
café waar we nog net een kopje koffie konden drinken voordat het pontje ons weer
terugbracht naar het vasteland.
Tiengemeten is een mooi natuurgebied en nog wel een bezoek waard, in een ander seizoen
valt er ook veel te beleven.
Tekst: Ruud Coenders

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

IVN Paddenstoelentocht
Zondag 11 oktober is een wandelgroep van 23 mensen op Paddenstoelentocht gegaan.

Onder begeleiding van drie IVN gidsen: Henny Martens, Marielle Blaisse en Annet Weijkamp
met een aanwijsstok en gesteelde spiegel gingen we op pad. In de voorronde hadden de gidsen
al bijzondere exemplaren opgezocht en er een stokje met een lintje bijgehangen, zodat we het
terug konden vinden. De route liep over landgoed Ex en door de Ravenvennen, waarin de
biotopen sterk varieren van gemengd loofbos naar dennenbos, weideland, eiken en berken tot
zandvlakte. De verschillen tussen jong en oud bos waren ook duidelijk terug te vinden in de
populatie paddenstoelen qua soorten en aantallen. Het meest populair blijft de vliegenzwam.
Andere soorten die we hebben gevonden zijn;
trechterzwam, elfenschermpje, mycena,
witte oorzwammetjes, stuifzwam,
eikebladzwammetjes, roestvlekkenzwam,
zwavelkopjes, geweizwammen, oranje geel
trechtertje, heksenschermpje, parel stuifzwam,
elfenbankje, inktzwam, gele korstzwam,
dwergwieltjes, schijnridderzwam, kopergroenzwam,
knol parasolzwam, scherpe schelpzwam,
meniezwam, hazepootje,
geschubde inktzwam, vliegenzwam,

zwavelzwammen, dennenvlamhoed, mosklokjes, koningsmantel, plooivoet, bruine
satijnzwam, aardappel bovist, kastanje boleet, parelameniet, gele knolameniet, gele trilzwam,
slijmzwam, bekermos, franjezwam, tonderzwam, valse hanekam, dennen schelpzwam,
fopzwam, trechterzwam, rode russula, heksenboleet, krulzoom, groene anijstrechterzwam,
fluweelboleet, geelwitte russula, berkenzwam etc. etc.
Enkele deelnemers gingen met een spiegeltje en oesterzwam broed naar huis om zelf te
experimenteren met paddestoelen kweken of met hun kleinkinderen op pad te gaan om
paddestoelen te zoeken. Onze jongste deelnemer was Siebe van 2,5 jaar en hij was erg
enthousiast. Onze oudere deelnemers hebben genoten van de koffie met gebak en de volle
herfstgeuren.

Siebe met een parasolzwam

Tekst en foto;s : Annet Weijkamp

Project 'Jeneverbes in de Maasduinen'

Vroeger stonden er in de maasduinen veelvuldig jeneverbessen.
Tot voor kort waren die vrijwel geheel verdwenen uit de Maasduinen.
De Coöperatie particulieren grondeigenaren Maasduinen, waar wij als IVN Maasduinen ook
lid van zijn, werken zoveel mogelijk samen om o.a. de biodiversiteit te verbeteren.
De doelstelling om de jeneverbes terug te brengen in de Maasduinen hebben we samen
opgepakt. Op de Schandelose zijn o.a. ca 50 jonge jeneverbessen aangeplant die we gekregen
hebben van de coöperatie. We hebben eerst een proef gedaan met de aanplant van drie
jeneverbessen in 2018. Nu in 2020 met NLdoet-dag hebben we nog een aantal jeneverbessen
aangeplant verdeeld in circa tien groepjes.
Het oranje fonds heeft ons hiermee financieel geholpen.
Circa 90% van de aanplant is aangekomen.
Ook hebben we met subsidie van de provincie Limburg, aangevraagd door de coöperatie,
diverse informatiebordjes geplaatst. Zoals ook bij de jeneverbes.
Nu goed verzorgen en watergeven.

Tekst en foto's: Sraar Geelen

Broedplaats voor klein en groot vliegend hert.

Op de Duitse zijde van natuurspeelplaats 'het smokkelpad' wordt in het noordelijk bos een
broedplaats aangelegd voor het klein en groot vliegend hert. Een van de kevers die ernstig
bedreigd worden in hun voortbestaan.
Tijdens een smokkelpad vergadering 's avonds bij Hildegard
Jacobs van Bauerncafe Jacobs op het terras, liet ze mij een
kever zien die ze bij haar onder de veranda had gevonden.

Het bleek een klein vliegend hert te zijn. Deze kever is iets minder zeldzaam dan het groot
vliegend hert. Maar het is toch heel mooi dat deze hier leeft. Nog tijdens de vergadering werd
besloten om langs het smokkelpad een voorbeeld biotoop aan te leggen voor deze
keversoorten, die leven in broedstoven.

De larven van het vliegend hert leven ongeveer 3 jaar in oud rottend eikenhout voordat ze
uitvliegen, zich voortplanten en vervolgens sterven. De insecten vliegen niet meer dan
ongeveer 500 m van hun geboorteplaats weg. Heinert Jacobs heeft samen met mij deze eerste
oude verrotte eiken boomstammen een meter diep in gegraven met buldozer en graafbagger.
Nog een hele klus om deze oude verrotte boomstammetjes netjes in positie in de grond te
krijgen.
Momenteel worden op het smokkelpad op diverse plekken voorbeeldbiotopen aangelegd hoe
dieren leven in de natuur. Ook komen er infobordjes bij. Kinderen, onze toekomstige leden,
worden zo spelender wijze bewust van hoe belangrijk de natuur is voor mens en dier.
Want er komt ook nog een klimtoestel in de vorm van een vliegend hert bij.
Op de foto AnneTanne het smokkelvrouwtje van natuurspeelplaats 'het Smokkelpad'.
Zij bekijkt aandachtig de eerste twee boomstammen die zijn geplaatst van de broedstoof.

Tekst en foto; Ton Wetjens en Henny Martens

Maak een pissebeddendoolhof!
Het is alweer herfst en de zesde editie van de Bodemdierendagen gaat vandaag van start!
Van 25 september tot en met 7 oktober wordt er gefocust op het belang van bodemdieren; de
dieren zijn klein, maar doen grootse dingen voor de natuur. In deze tijd kun jij ontdekken
welke kleine beestjes bij jou in de buurt de bodem gezond houden!
De Bodemdierendagen zijn een citizen science-project, waaraan iedereen in Nederland kan
bijdragen. Door jouw bodemdierenwaarnemingen door te geven komen experts erachter met
welke bodemdieren het in de dorpen en steden goed gaat en met welke minder.
De pissebed
Een goed voorbeeld van een belangrijk bodembeestje is de pissebed. Eerlijk: ze zijn niet de
meest knappe diertjes...maar wel onmisbaar voor de bodem. Ze recyclen namelijk plantaardig
materiaal en dragen zo bij aan de koolstofkringloop.
In Nederland zijn er 37 soorten pissebedden. De meeste soorten behoren tot de
landpissebedden en een paar horen er bij de zoetwaterpissebedden. In je achtertuin vind je
vooral de ruwe pissebed en de rolpissebed. De eerste is herkenbaar door ruwe bobbeltjes op
zijn rug; de rolpissebed rolt zich tot erwtgrootte op als hij in gevaar is. Vandaar de naam!

Bodemdiertjes verstoppen zich graag in donkere plekjes. De pissebed vind je bijvoorbeeld
vaak onder stenen en bloempotten. Hier spendeert de pissebed het merendeel van zijn tijd
in de bovenste laag van de bodem. Deze laag heet de strooisellaag. Hier eten ze dood
materiaal zoals rottend hout en bladeren. Pissebedden zijn essentieel voor de recycling van
verschillende nutriënten en helpen zo mee bij de koolstof- en stikstofkringloop. Als er te
weinig dood materiaal in de strooisellaag te vinden is, eten pissebedden ook de wortels van
levende planten.
Hele belangrijke diertjes zijn het dus! Zo kijk je ineens heel anders naar dit veertienpotige
kriebelbeestje.
Maak een pissebeddendoolhof!
Wil je meer leren over de pissebed? Lees dan snel verder en leer leuke feitjes over dit
bodemdiertje. Ook leggen we je uit hoe je een pissebeddendoolhof maakt. Het is makkelijk en
ontzettend leuk! Zal de pissebed snel de uitgang van het doolhof vinden?

Stoepplanten sieren de stoep
Ik begin steeds meer tot het besef te komen dat de natuur het mooist is
als je haar de gang laat gaan. De tuin winterklaar maken door er niks
aan te doen. Bomen onderhouden door ze niet te snoeien. Genieten
van wildmengsel door het niet te zaaien.

Door: Harrie Kiekebosch
En op straat neem ik ook de proef op de som: onkruid tussen de stenen niet wieden, kijken
wat er dan gebeurt. Daar komen plantjes op die werkelijk het bekijken meer dan waard zijn.
Dat zijn insecten trouwens helemaal met me eens. Ik zie ze in toenemende mate genieten van
de straat achter het huis en van de oprit.
Met de minigids ‘stoepplantjes’ weet ik ook wát er allemaal groeit en bloeit op straat.
Varkenskers, biggenkruid, weegbree, ooievaarsbek, vetmuur, muursla, robertskruit… en
natuurlijk straatgras! De minigids geeft 52 stoepplanten, dus je hoeft niet ingewikkeld te
determineren, je kunt ze gerust even allemaal langs lopen. Als je dan denkt dat je beet hebt,
kun je met de gids altijd nog even die determinerende check doen, want met drie of vier
typerende eigenschappen loop je zo naar de waarheid toe.
Even terug naar de inleiding:
– de tuin winterklaar maken is in de geest van velen zoiets als de tuin van alle dode
herfstspullen ontdoen. Maar dat moet je dus juist niet doen. Dat is voedsel, beschutting en
warmte voor de natuur.
– bomen onderhouden door niets te doen geeft de boom kans zijn takken te laten schieten naar
plekken waar nog ruimte is. Voor wie zou je eigenlijk snoeien? Weet een boom niet zelf het
beste wat ie moet doen?
– wildmengsels zitten massaal in de grond. Probeer maar eens een stukje gazon een maand
niet te maaien. Daar komen de mooiste plantjes en bloemen op: allemaal van zaadjes die al in
de grond zaten. Al dat bij zaaien… dan bepaal jíj wat er moet groeien en bloeien, maar daar
trapt de natuur heus niet in. Die zal wel een jaartje meewerken, misschien twee. En als je zijn
bodemstructuur vernield hebt door eerst te frezen misschien wel drie jaar, maar daarna blijft
toch echt weer alleen maar groeien wat de natuur daar ter plekke in petto heeft. Alles wat je
moet doen is af en toe maaien en af voeren.
En weet je wat er dan gaat groeien? Allemaal plantjes die je ook in de minigids voor
stoepplantjes tegenkomt.
Minigids Stoepplantjes is
uitgegeven door KNNV en
opgesteld door Hortus Botanicus in
Leiden.
Vanuit die hoek ook nog een
waarschuwing: door de opwarming
van de aarde komen er snel
honderden, misschien wel duizend
nieuwe soorten bij hier.

IVN Bloemen & Planten
4 wintertips voor je kamerplant
We vergeten tijdens de koude maanden al snel dat onze kamerplantgenoten ook behoeftes
hebben. Ben jij een trotse planteneigenaar die best een lesje ‘hoe overleeft mijn plant de
winter’ kan gebruiken? Met deze vier tips kom je al een heel eind!

Wat voelt mijn plant?
Zodra het wat kouder wordt zetten we allemaal onze verwarming hoger. Helaas brengt dit een
droge lucht met zich mee waardoor kamerplanten minder hard groeien. De groei kan ook
belemmerd worden als de plant lang in een te kleine pot met uitgeputte grond zit. De wortels
onder de grond zullen dan niet verder groeien, wat de plant boven de grond ook weerhoudt
om te groeien.
Hoe kan ik mijn plant helpen?
Je hoeft niet meteen je huis half onder water te zetten en bloempotten uit je leven te
verbannen. Er zijn makkelijke oplossingen die je vandaag nog kan uitvoeren.





Zet je planten bij elkaar zodat ze de lucht voor elkaar vochtig kunnen houden
Maak gebruik van een luchtbevochtiger of hang een waterbakje aan de radiatoren
Plaats je plant in een schaal of bak die gevuld is met vochtige kleikorrels
Benevel je plant regelmatig (wel per plant nakijken op internet of die daarvan houdt)

Bollen planttijd
Om voor jong en oud op een opvallende manier aandacht te schenken aan de planttijd van
voorjaarsbloeiende bloembollen zoals tulpem, krokussen en narcissen organiseert de KAVB
dit najaar een actie waarmee de bollenroute van Beer Bollie door het land kan ontstaan.
De wedstrijd duurt tot 30 november. www.kavb.nl/bollieroute

Beer Bollie
De opzet van de actie is eenvoudig;
families, scholen en kinderdagverblijven
planten samen bloembollen en hangen
daarna de kleurplaat van Beer Bollie
zichtbaar achter het raam.
Hoe meer kleurrijke beren langs de
wegen, hoe langer de bollenroute in
Nederland wordt en hoe kleurrijker de
tuinen en terassen zullen zijn dit
voorjaar.
Met dit initiatief wordt aandacht gevraagd
voor het belang van biodiversiteit.
Honingbijen en vlinders kunnen namelijk
flink profiteren van alle extra nectar die zo
in het vroege voorjaar beschikbaar komt,
wanneer er nog weinig bloeit in de
meeste tuinen en parken.

Foto en tekst; Groenvandaag.nl

Op luisterexcursie met IVN Op Padcast
Ga op afstand mee op pad met een IVN natuurgids en leer meer over de Nederlandse natuur.
IVN Natuureducatie lanceert de IVN Op Padcast, een podcastserie waarin de luisteraar mee
op pad wordt genomen door een IVN Natuurgids de natuur in.
Iedere aflevering maak je kennis met een andere gids en wordt een ander natuuronderwerp
aangesneden.
De eerste aflevering neemt gids Jaap je mee om alles te vertellen over de beuk. Want hoe
herken je eigenlijk een beuk? En wat gebeurt er als de zon recht op de bast van de beuk gaat
schijnen? Jaap vertelt honderduit en binnen een half uur ben je als luisteraar niet alleen
helemaal bijgepraat, maar heb je direct zin om zelf de natuur in te gaan.
Op pad met een IVN natuurgids
IVN leidt jaarlijks zo’n 300 gidsen op door het hele land en is daarmee de grootste
natuuropleider van Nederland. Veel van deze natuurgidsen zijn actief bij de plaatselijke IVN
afdeling en geven excursies voor jong en oud.
“Het is heel bijzonder om te horen waar de liefde voor de natuur zijn oorsprong vindt en hoe
iemand uiteindelijk natuurgids is geworden,” vertelt Sophia, host van de Op Padcast. “Elke
natuurgids en zo ook excursie is anders, maar het is altijd zó leuk.
Het is echt een feest om met iemand op pad te gaan die vol enthousiasme alle details deelt
over de mossen in je tuin, de verschillende waterdieren uit de sloot of alle eetbare planten in
het bos. Elke gids die ik ontmoet laat me verbazen met zijn of haar kennis en
bevlogenheid over de Nederlandse natuur.”
Luister de podcast
Luister de IVN Op Padcast hieronder of via de bekende podcastspelers zoals Spotify, Google
Podcasts en Anchor.
Word zelf ook natuurgids! Lees hier meer over de IVN Natuurgidsenopleiding.
Meer podcasts? Luister de podcast van de IVN Natuuracademie.

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

