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Werkgroepen
IVN Bestuur de Maasduinen
Voorzitter

Ton Wetjens

Tel: 077 – 472.2870

Penningmeester

Hans Billekens

Tel: 06 – 1413.2768

Secretariaat

Annet Weijkamp

Tel: 077 – 473.1244

Contactpersoon

Ritsaart Blaisse

Tel: 077 – 374.5100

Bestuurslid

Henny Martens

Tel. 06 – 3061.2548

IVN Werkgroepen de Maasduinen
Coördinator: Ritsaart Blaisse

Tel: 077 – 374.5100

Programmacommissie: Ritsaart Blaisse en Henny Martens
•

Jeugd & Jongeren: Jose Wennekers

jose.wennekers@outlook.com

•

Natuur Beheer: Henk Wennekers

henk.wennekers@outlook.com

•

Natuurpad ‘Volg de Das’: Sraar Geelen

•

Natuur in de stad ‘Venlo’: Sjeng Vissers

sjma@home.nl

•

Scharrelkids ‘Smokkelpad’: Ton Wetjens

awett@hetnet.nl

•

Amfibieën & reptielen: Ton Wetjens

Tel: 077 – 472.2870

•

Vlinders: Jan Heuvelmans

Tel: 077 – 472.0040

•

Vleermuizen: Albert Raaijmakers

Tel: 06 – 3748.9718

•

Roofvogels en Vogels: Theo Lommen

Tel: 06 – 5178.6669

Tel: 077 – 472.928

In Veilige Handen: Jose Wennekers en Peer Maas
Redactie: Annet Weijkamp en Jeu Smeets

annet.weykamp@telfort.nl

Website:

henny.martens@hotmail.nl

Wiel Jacobs en Henny Martens

Contact: ivn.maasduinen@live.nl
https://www.facebook.com/Maasduinen2017/
http://smokkelpad.nl/
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Programma
Werkgroep Beheer
Zaterdagochtend 5 en 19 december
Enkele dagen voor de werkdag krijg je een e -mail met informatie.
Wil je meedoen, neem dan contact op met henk.wennekers@outlook.com

Bestuur

Welkom aan nieuwe leden:

Carolien Hermans uit Well

Jaarverslag IVN Maasduinen

2020

In februari was onze ledenvergadering in ’t Ven. Daarin werd vermeld dat onze
vereniging onverminderd blijft doorgroeien. In november 2020 heeft onze
ledenadministrator Wiel Jacobs 197 leden geteld. Onze leden variëren in leeftijd van
3 tot 83 jaar. Waarvan twee echtparen zelfs het 60-jarig huwelijksjubileum hebben
gehaald. De groei is mede veroorzaakt door leden die in de afgelopen 10 jaar ouders
of grootouders zijn geworden. Er zijn helaas ook leden ziek (geweest), die we hierbij
beterschap wensen. Bij enkelen van hen zijn we op bezoek geweest met een
bloemetje. Tenslotte hebben we afscheid moeten nemen in besloten kring van Mevr.
Annie Helminck-Teeuwen. Zij heeft de dieren getekend van de smokkelspeurtocht.
Wat betreft het bestuur en de werkgroepen is er geen verandering in samenstelling.
Annet Weijkamp en Ritsaart Blaisse zijn volgens rooster aftredend na 8 jaar. Zij
hebben zich herkiesbaar gesteld voor een 3e periode. Het bestuur heeft dit jaar niet
vergaderd wegens de coronamaatregelen. Maar ondanks dat wisten ze niet van
ophouden en vonden ze elkaar langs de wegen, in de bossen of via WhattsApp om te
overleggen. Kort en efficiënt werd overlegd waar noodzakelijk. Daardoor kon de
vereniging blijven functioneren. Alle groepsactiviteiten en de landelijke activiteiten
moesten worden gecanceld op verzoek van de landelijke raad. De reguliere
werkgroepsactiviteiten zijn doorgegaan in aangepaste vorm onder inspirerende
leiding van werkgroepsleiders en hun coördinator in overleg met het bestuur. Het
resultaat is te lezen in de volle nieuwsbrieven die maandelijks bleven komen.
De winter eindigde langzaam en er kwam een warme lente met coronamaatregelen.
De “BlijfThuis” challenge leidde tot creativiteit. Maar ook drama op de Martinustoren,
waar moeder slechtvalk haar jongen liet verhongeren en vertrok. Meer post in de
IVN-brievenbus, berichten via WhattsApp en tijd om rapporten te schrijven.
De eindrapportage betreffende de inventarisatie van het bedrijventerrein van OcéCanon in Venlo is afgelopen zomer tot stand gekomen.
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Deze uitgebreide inventarisatie is in 2019 uitgevoerd door werknemers van Océ,
leden van IVN Maasduinen en IVN Baarlo-Maasbree. Met dank voor de goede
samenwerking tussen alle betrokkenen. Het rapport zal middels een presentatie in
het nieuwe hoofdgebouw worden overhandigd aan de Canondirectie, waarbij alle
betrokkenen zullen worden uitgenodigd, zodra de coronamaatregelen dit toelaten.
Er werd een fotowedstrijd uitgeschreven met als winnaar Gerda Cremers.
Er is in kleine en wisselende werkgroepen veel werk verricht: zaad gezaaid, struiken
en bomen geplant, bomen gerooid en tipi’s gebouwd in de natuur.
IVN-tassen geordend en aangevuld door Mariëlle Blaisse voor activiteiten in de
natuur.
Vogels gespot, uiltjes gered, nestkastjes opgehangen, een huiszwaluwhuis gebouwd
en een ooievaarsnest op een telegraafpaal geplaatst. De zeldzame grootoorvleermuis
is gevangen en weer uitgezet op een veilige plaats.
IVN Maasduinen is supporter geworden van het landelijk Biodiversiteitsplan. Er is een
infobord geplaatst in het wilgendorp. Biotopen gecreëerd voor de patrijs en andere
weide- en akkervogels. Keverbanken en akkerbloemen ingezaaid. Poelen gegraven,
die door de lange droge zomer vrijwel allemaal droog vielen. En later in het jaar
alsnog de Maasoever opgeschoond van zwerfvuil.
Er is maar één lezing geweest en wel door Bart van der Linden, medewerker van
stichting het Limburgs landschap.
IVN Maasduinen heeft zijn eigen boswachter gekregen: Henny Martens. Hij heeft dit
jaar een winter-, zomer- en herfstwandeling georganiseerd met aangepaste
omgangsregels. Incluis koffie met taart.
Velen hebben het Kabouterbos gevonden en het Smokkelpad om te spelen in de
natuur. Helaas ging dit gepaard met een enkele melding van geluidsoverlast en
troep, drugslabs en vandalisme.
Al met al een bewogen jaar.
Tekst: voltallig bestuur IVN Maasduinen
Annet Weijkamp
Ton Wetjens
Henny Martens
Ritsaart Blaisse
Hans Billekens

p.a. Diepstraat 4, 5943BB in Lomm
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Beheerwerkgroep IVN Maasduinen in actie.
Dode bomen op het Smokkelpad omgezaagd en afgevoerd.

Op zaterdag 21 november 2020 hebben een aantal leden van de beheerwerkgroep van
IVN Maasduinen onder leiding van Theo Lommen de dode bomen, die in de beide
bospercelen aan de Duitse zijde van het Smokkelpad stonden, omgezaagd en afgevoerd.
Geen gemakkelijke klus, omdat een aantal bomen op een hoogte van drie meter
afgezaagd moesten worden. Om zo nestgelegenheden voor spechten te behouden.
Andere dode bomen stonden behoorlijk schuin en zouden bij omzagen in de kruinen van
andere bomen kunnen blijven steken. Maar met extra inzet van zwaar materiaal als een
grote bulldozer waren rond 12.30 uur de vijfentwintigtal bomen, die een gevaar vormen
voor de bezoekers van het Smokkelpad, omgezaagd en afgevoerd. Een mooi stukje werk
verricht door Theo Lommen, Mar Baijens, Wiel Ceron, Andre en Jeroen Spijkerman,
Markus en Heiner Jacobs en Ton Wetjens.
Dit werk werd beloond met een mooi bedrag,
voor de clubkas van IVN Maasduinen.

Op de foto staat rechts ons jongste lid van de
beheerwerkgroep: Jeroen Spijkerman.
Hij nam samen met Theo Lommen het
zaagwerk voor hun rekening.

Foto’s en tekst: Ton Wetjens
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Aanleg keverbank
Een van de pilots die we dit jaar nog willen realiseren in het kader van verbetering van de
biodiversiteit is de aanleg van een keverbank.
Als locatie hiervoor is een weiland van Jan Aerdts in de Meerkoelen achter Schandelo langs
de Duitse grens uitgekozen.
Een keverbank is een hoogte van ongeveer 30 centimeter en een breedte van ongeveer 7
meter in (bijvoorbeeld) een weiland dat wordt ingezaaid met diverse soorten wilde
bloemen. In de lente en zomer staan die bloemen volop in bloei.
Diverse soorten insecten zullen hierdoor worden aangetrokken. Deze insecten zijn op hun
beurt weer onmisbaar voor weide- en akkervogels als voedsel voor hun jongen.
Keverbanken blijken een enorm succes te zijn bij patrijzenprojecten. De patrijs is een
vogelsoort waar heel veel onderzoek naar is gedaan. Net als fazanten en kwartels broeden
ze het liefst op de wat hogere delen in een gebied zoals op een keverbank.
Overigens hebben ook andere vogels van het open veld als veldleeuwerik, geelgors en
roodborsttapuit profijt van de aanwezige insectenrijkdom op de keverbanken.
Ook zoogdieren als muizen, hazen en dassen profiteren hiervan als belangrijke
voedselbron en schuilplaats in het open veld.

Op de foto maakt Jip, een van de jongste leden van IVN Maasduinen zelf foto’s.
Hij zal ze thuis laten zien aan zijn ouders, broertje en zusje en natuurlijk ook op school als
bewijs dat hij er bij was, toen de keverbank werd aangelegd.
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Het is belangrijk om onze kinderen en kleinkinderen bij natuurontwikkeling te betrekken,
mits ze er interesse in hebben natuurlijk. De kunst is om de kinderen hierin te begeleiden
en te stimuleren.
De jeugd is onze toekomst. Het zijn onze toekomstige stemmers die straks beslissen hoe
de mens met de natuur dient om te gaan. Als we in staat zijn dit op speelse wijze uit te
leggen zullen ze begrijpen hoe slecht het gaat met veel flora en fauna, wat de oorzaken
zijn en wat we er aan kunnen doen.
Gelukkig wordt steeds meer ingezien dat het slecht gaat met onze natuur en dat het de
hoogste tijd is om meer aandacht aan natuurontwikkeling te schenken. Belangrijk hierbij is
om dit samen met alle geledingen van de bevolking te doen.
Alleen in samenwerking met natuurliefhebbers, landeigenaren, wildbeheereenheden,
natuurorganisaties en overheidsinstanties kunnen we dit doel bereiken.
De aanleg van de keverbank in samenwerking met Jan Aerdts en zijn Vleesveebedrijf is
hier een goed voorbeeld van.

Op de foto links is te zien hoe Heiner Jacobs van Bauern cafe Jacobs (eigenaar van het
Smokkelpad aan de Duitse zijde) de door hem geschonken 100 m3 grond in containers
van de gebroeders Tax laadt.
Rechts de gestorte zandhopen. Het is 8 uur in de morgen en de nevel hangt nog boven de
velden als de grond naar het perceel van Jan Aerdts wordt vervoerd. De volgende stap is
het egaliseren van de grond.
Wie is Jan Aerdts dan wel?
Jan runt een Vleesveebedrijf en is tevens Barbecue- en Cateringspecialist in de regio
Maasduinen.
Hij is gespecialiseerd in het houden van bijzondere runderen als ‘Blonde d’ Aquitaine’ en
‘Limousine’ aan de Muldersweg. In het Noord-Limburgse Velden wordt al dat vee
gehouden in ruime potstallen voorzien van vers stro. Want kwaliteit staat bij Jan voorop.
Inmiddels is hij een begrip met zijn compleet verzorgde barbecue-arrangementen en
evenementen.
De voedergewassen worden op zijn eigen land geteeld. Dit maakt de hele keten compleet
waarin dieren welzijn, milieu en voedselveiligheid hoog in het vaandel staan.
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Afgelopen jaar heeft Jan in samenwerking met IVN Maasduinen zijn bedrijf
vogelvriendelijk gemaakt. De oude stallen werden afgebroken en vervangen door
hedendaagse potstallen. Komend jaar wordt het erf verder vogelvriendelijk gemaakt met
bloemen en planten.
Ook op andere akkers van Jan worden bloemenranden ingezaaid.
In de nieuwsbrief van juli 2020 werd al een prachtig bloeiende akkerrand langs een
maïsperceel van Jan afgebeeld.
Samen met IVN Maasduinen draagt hij nu een steentje bij door toe te staan dat op
een van zijn weilanden in de Meerkoelen een keverbank en patrijzenhaag worden
aangelegd om de biodiversiteit te verbeteren.

Op de foto wordt de
keverbank aangelegd. Een
dag later op 21 oktober is
de keverbank ingezaaid en
kan het groeiproces van de
wilde bloemen beginnen.

Wij als IVN Maasduinen hopen dat nu meer landeigenaren dit mooie initiatief van Jan
zullen volgen.

Namens werkgroep biodiversiteit IVN Maasduinen
Ton Wetjens
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Weidevogels
Het principe van greppel-plasdras werkt nog niet zo goed als gehoopt. Weidevogels
worden er wel door aangetrokken, maar ze krijgen nog steeds weinig jongen groot.
Geen groei van de populatie dus. Een beter beheer van de plasdraspercelen met een licht
gewas in de plasdras en hoge en dichte groei erom heen, kan wellicht voor verbetering
zorgen.

Foto: Annet Weijkamp

Bij de familie Jacobs is een
ooievaarsnest verrezen met uitzicht
over weilanden en het Zwarte Water.
Dit maakt het voor ooievaars
makkelijker om te gaan nestelen.
Afgelopen jaar zijn regelmatig
ooievaars in deze buurt gespot. Zoals
op de kruidenrijke graslanden in de
Meerkoelen.
Op de foto staan Jos Geurts en
Heiner Jacobs. Met de bulldozer van
Heiner is de telegraafpaal verplaatst
van zijn schuur, waar het nest op de
paal is gemaakt, naar zijn land. Een
moeizame klus. Terecht, leunen ze
trots tegen de paal om even uit te
rusten. Rondom de paal is het mais
gerooid en het land ingezaaid met
wilde bloemen.
Foto: Harrie van Heijster
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Een boswachter bij IVN Maasduinen
Binnen onze vereniging zijn diverse werkgroepen actief met inventarisaties van flora en
fauna in de Maasduinen; allemaal volgens Nederlands protocol, zoals SOVON, RAVON,
Vlinderstichting, enz.
De werkgroepen vogels, vlinders, vleermuizen, amfibieën en reptielen maken elk jaar een
verslag dat wordt verstrekt aan instanties als Stichting het Limburgs Landschap,
Universiteit Wageningen, Vogelbescherming Nederland, waarneming.nl e.d. Deze
gegevens worden door professionals verder uitgewerkt in werkplannen voor het beheer
van de Nederlandse natuur.
Dat ons werk wordt gewaardeerd is duidelijk te zien aan de leescijfers van onze
nieuwsbrief. In deze maandelijkse uitgave komt de naam Henny Martens regelmatig terug.
Hij en zijn broer Twan zijn vrijwel dagelijks te vinden in de Maasduinen, bezig met
inventarisaties. Vooral paddenstoelen en insecten zijn hun specialiteit. Daarnaast
inventariseert Henny ook vogels en vlinders. Foto’s hiervan staan regelmatig op facebook
en trekken veel bekijks. De aandacht van Twan is vooral gericht op wantsensoorten.
Sinds afgelopen zomer is Henny aangesteld als vrijwillige boswachter in NP de Maasduinen
in dienst van Stichting het Limburgs Landschap. Proficiat Henny !!
Zijn werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het inventariseren van planten, reptielen,
amfibieën, vlinders en andere insecten in de ecologische verbindingszones van Landgoed
de Hamert.
Als boswachter is hij tevens het gezicht van NP de Maasduinen. Hij vindt het leuk om
mensen te informeren over de ontwikkelingen in het gebied en de rol die Stichting het
Limburgs Landschap daarin speelt. Hij attendeert bezoekers op planten die op dat moment
in bloei staan, vertelt welke wandelroutes er zijn en welke dieren ze tijdens zo’n wandeling
tegen kunnen komen. Hij maakt gemakkelijk contact met mensen en ziet kansen voor
ledenwerving ten behoeve van zowel de Stichting als IVN Maasduinen.
Als (voormalig) BOA bij de Nederlandse Spoorwegen en bestuurslid van IVN Maasduinen
heeft hij een mooie carrièreswitch gemaakt. Binnen de veilige omgeving van IVN
Maasduinen heeft al menig lid (bij)scholing ontvangen wat een nuttige bijdrage heeft
geleverd aan een mooie tijdbesteding in het kader van Mens en Natuur. Zo is Henny ook
actief als IVN-wandelgids in het Nationaal Park en gids van Natuurspeelplaats Smokkelpad
(kijk op www.smokkelpad.nl).
In deze vervelende tijd van corona is wandelen met een
gids een aantrekkelijke en gezonde bezigheid. Zie ook de
IVN-wandelroutes op www.ivn.nl/ivn-routes.
Voor een wandelafspraak met onze boswachter kunt u
een e-mail sturen naar henny.martens@hotmail.nl
of ivn.maasduinen@live.nl - Annet Weijkamp
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INFObord Biodiversiteitsplan

Foto: Annet Weijkamp
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Een teHuis voor huiszwaluw, mus en vleermuis

Foto: Annet Weijkamp
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Boerenzwaluw
Barn Swallow, Hirundo rustica - Zwaluwen
Rode lijst
De boerenzwaluw is een echte boerenlandvogel, een luchtacrobaat van het boerenerf. De
nesten worden bij voorkeur gemaakt in boerenschuren, loodsen en dergelijke waar ze in
en uit kunnen vliegen. Van april tot oktober verblijven zij in Nederland, de winter wordt in
zuidelijk Afrika doorgebracht.

HERKENNING
De boerenzwaluw is blauwzwart van boven. Het voorhoofd en de kin zijn rood; zwarte
borstband. Rest roomwit. Vliegt behendig door de lucht om insecten te vangen. Om te
drinken vliegen ze vlak boven het wateroppervlak en steken af en toe hun snavel in het
water. Lange gevorkte staart.
Deze vogel wordt steeds minder gespot in het boerenland, omdat wij van IVN Maasduinen
voor deze vogels geen nestgelegenheden kunnen maken zoals het geval is bij de
huiszwaluw. De boerenzwaluw is afhankelijk van de landinrichting, waarin telegraafpalen
en boerenstallen rap aan het verdwijnen zijn. Zijn voortbestaan is afhankelijk van boeren,
particuliere grondeigenaren en bedrijventerreinen die rekening willen houden met zijn
leefgewoontes.

www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels
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Pinky
Op 15 december 2014 zag ik hem voor het eerst, de inmiddels in bijna heel Nederland
beroemde Flamingo.
Een aantal weken eerder, om precies te zijn op 26 november, werd hij al door Mariet
Verbeek gespot aan de overzijde van de Maas in de Broekhuizerweerd.
Een dag later dan Mariet zag Huub Crommentuijn hem bij Klein Vink in Arcen, de plek
waar hij sindsdien zo’n beetje het meest gezien wordt.
Vogelliefhebbers uit de verre omgeving gaan daar heen om hem te bewonderen en te
fotograferen.
De vogel maakt wel regelmatig uitstapjes zodat we hem af en toe wel eens “kwijt” zijn.
Even later blijkt hij dan gewoon tussen de ganzen in het Straelens Broek te staan of kijkt
hij even bij het Heerenven of daar nog iets te eten is.
Ook was hij laatst nog een hele tijd weer op zijn oude plek in Broekhuizen.
In het begin was het eigenlijk maar een saaie grijze vogel die daar met zijn lange poten
en kromme snavel in het ondiepe water van natuurgebied Klein Vink rondstapte.

Maar in de zomer van 2015 werd het roze van zijn veren al goed zichtbaar. Vanaf die tijd
noem ik hem “Pinky”.
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Onze gast is in 2014 geboren in het Duitse Zwillbrockervenn, een natuurgebied net over
de grens in de buurt van Enschede en aldaar geringd op 21 juli van dat jaar. Het
ringnummer is ZV71.
Pinky is een zogenaamde hybride, een kruising tussen een Chileense flamingo en
“gewone’Flamingo.
Inmiddels is hij helemaal uitgekleurd en kunnen we regelmatig van hem genieten tijdens
zijn verblijf bij Klein Vink of op andere plaatsen in de buurt, hopelijk blijft hij nog heel lang
bij ons.

Tekst: Henny Martens
Foto’s: Henny Martens en Gerard Roes
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Herfstvakantie

Bladeren vegen en/of
Spelen in de natuur

Foto: Annet Weijkamp
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Ouders en Scharrelkids
Doe-tip: Schoenzolen kweken

Heb je wel eens een braak stuk land gezien? Binnen de kortste tijd groeien daar planten
op en al snel is het een oase van groen. De planten die opkomen zijn niet door iemand
gezaaid, maar verspreid door vogels, de wind, dieren en... door jou!
Zonder dat je er erg in hebt, gebruiken planten jou als loopjongen of -meisje. Zaden en
vruchten blijven onder je schoenen plakken, zodat jij ze verspreidt tijdens het wandelen.
De ene plant is daarin beter dan de andere. Dat gaan we onderzoeken.
Nodig:
•
•
•
•

Schaal met potgrond
Oven
Schoenen/laarzen, het liefst
met stevig profiel
(Schoen)borstel

Zo doe je dat:
Ga erop uit.
Springen, klauteren, rennen...
In de vakantie is er buiten genoeg te doen. Ook met 'slecht' weer.
Doe thuis je schoenen uit en zet ze even apart.
Om goed te kunnen testen welke zaden er onder je schoenen mee zijn gereisd, moet je er
zeker van zijn dat er geen zaden meer in je potgrond zitten. Vul daarom een schaal met
potgrond en zet deze een tijdje in een hete oven. Op die manier gaan alle zaadjes in de
aarde dood en kan er niets meer 'vanzelf' opkomen. (Let op! Vraag bij het gebruiken van
de oven om de hulp van een volwassene).
Laat de potgrond afkoelen.
Schraap de modder van je schoenen en hark die losjes door de bovenlaag van de
potgrond.
Geef de aarde elke dag goed water en zet hem in de vensterbank.
Al snel komen er uit de zaadjes van de schoenzoolmodder plantjes op. Welke planten er
bij jou opkomen, hangt ervan af waar je hebt gelopen. Vergelijk de oogst na een
boswandeling maar eens met de planten die je na een dagje in de duinen op je schoenen
hebt zitten. En de stad? Levert een dagje door de stad slenteren nog iets op voor de
vensterbank?
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