Manie 141
Contactblad IVN Maas en Niers
4e kwartaal 2020

Bij de voorplaat: Het is herfst! En daar genieten we volop van.
WAT IS IVN?
IVN zet zich in voor een groen, gezond en duurzaam Nederland. Dit doen we door de
natuur in de harten van mensen te brengen. We laten jong en oud actief ervaren hoe
leuk, leerzaam, gezond én belangrijk natuur is. Ons bestuur, ruim 360 leden en negen
werkgroepen organiseren natuuractiviteiten, themabijeenkomsten, cursussen en
projecten. IVN is ervan overtuigd dat kennis van en betrokkenheid bij de natuur,
duurzaam handelen stimuleert.
IVN: beleef de natuur! www.ivn.nl of www.ivn.nl/afdeling/maas-en-niers
WAT IS IVN MAAS EN NIERS?
IVN Maas en Niers is de plaatselijke afdeling met als werkgebied de gemeenten
Gennep, Bergen en Mook en Middelaar.
We hebben de volgende werkgroepen: wandelingen en cursussen, insecten en vlinders,
vogels (uilen, roofvogels, weidevogels), paddenstoelen, planten, redactie en publiciteit,
bibliotheek, landschapsbeheer en jeugd ‘de Groentjes’.
Het IVN inventariseert en stuurt informatie naar betrokken instanties.
MANIE is het afdelingsblad van en voor leden. Het wil informeren, motiveren,
stimuleren en activeren.
HOE WE WERKEN
Alle activiteiten van IVN Maas en Niers, zowel van leden als van bestuur, zijn
vrijwilligersactiviteiten. We zijn een club van doeners.
HOE KUN JE LID WORDEN?
Door opgave bij het bestuur (zie achterin), bij een IVN-gids of via de landelijke
website www.ivn.nl/steun-ivn. Of download het aanmeldformulier van onze
afdelingswebsite onder: word-lid-van-ivn-maas-en-niers en stuur het naar
secretariaat-ivnmn@live.nl.
KOSTEN
De contributie voor het jaar 2020 is:
A-leden (ook lid van het landelijke IVN): € 22,50
C-leden (huisgenootleden, ontvangen geen Manie): € 10,00
D-leden (donateurs) € 15,- (minimaal)
E-leden (jeugdleden) € 5,- (boven 2 leden per gezin gratis).
IVN Maas en Niers Rabobank Gennep, bankrek.nr. NL69 RABO 0140663460
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Kopij Manie: uiterlijk inleveren 1 maart 2021
Kopij mailen naar Germa Vloet, Heijen, redactie.manie@ivn-maasenniers.nl
Alle bijdragen aan de MANIE worden op persoonlijke titel gedaan en geven niet
altijd de visie van redactie en/of bestuur. De redactie behoudt zich wel het recht
voor stukken in te korten.
Nieuwsbrief: leden die tussen het verschijnen van de Manies door onze
nieuwsbrief per e-mail willen ontvangen, met actuele berichten en een
herinnering aan een excursie of lezing, worden gevraagd een e-mailbericht te
sturen aan secretaris@IVN-maasenniers.nl.
OOK MANIE 141 IS ALS PDF-BESTAND IN KLEUR TE BEKIJKEN OP DE
WEBSITE WWW.IVN.NL/AFDELING/MAAS-EN-NIERS.
Bekijk de website voor actuele informatie over wandelingen, activiteiten en
interessante links.
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Er is veel gebeurd in het bestuur het afgelopen jaar. Dat is misschien niet
direct opgevallen daarom hieronder eerst alle berichten…
Van de bestuurstafel
Beste leden,
De coronacrisis heeft impact op ons persoonlijk leven en op ons verenigingsleven.
Het zijn bijzondere tijden en (voor sommigen) extra harde tijden door ziekte,
het verlies van naasten of van inkomen.
Allen missen we het contact, het samen doen, de gezelligheid, het avontuur bij
IVN. Maar het is niet anders. We moeten ons aanpassen en doorgaan. Gelukkig
hebben we onze natuur en weten we dat ook de zwartste wolken wegwaaien.
Het bestuur heeft sinds de zomer bepaald niet stilgezeten. Naast onze
bestuursvergaderingen met afhandeling van lopende zaken en besluiten, hebben
we hard gewerkt aan de toekomst van IVN en het traject ‘Licht & Gericht’
voortgezet (zie ‘Stand van zaken traject Licht & Gericht’ in dit verslag).
Aanvankelijk kon dit nog fysiek, maar inmiddels vergaderen we digitaal met
behulp van Zoom. Het was even wennen, maar het is net als leren fietsen ... een
paar keer oefenen en dan lukt het.

Hierbij de belangrijkste punten uit bestuursvergaderingen

Veranderende samenstelling van het bestuur




Voorzitter (vacature) Het bestuur is dringend op zoek naar een nieuwe
voorzitter. Zoals eerder bekendgemaakt stopt Martien van Raaij de
komende ALV om privéreden. Martien heeft 7 jaar de voorzittershamer
met veel inzet en betrokkenheid gehanteerd.
Secretaris Marcel Aaldering gaat de functie van secretaris invullen die
vacant was maar tot heden ook door Martien werd waargenomen.



PR en communicatie Marcel gaat deze taken voor zijn rekening nemen.



Penningmeester Harry van de Ven neemt het penningmeesterschap van
Jan Wolters over.



2e penningmeester Peter Thönnissen heeft zich weer beschikbaar
gesteld.

4

Besluiten van het bestuur



We schaffen een container aan voor de opslag van gereedschap.
We zoeken een nieuwe drukker in verband met het stoppen van de
huidige drukker van de Manie per 1 december. Waarschijnlijk brengt dit
een kostenverhoging met zich mee.
Hartelijk dank aan de medewerkers van Drukkerij Dichterbij!



Dak bunker 11: Deze wordt voorlopig opgeknapt. Financieel kunnen we
een grootschalige renovatie niet dragen. Bovendien verleent de eigenaar
Staatsbosbeheer nog geen medewerking.


IVN Limburg Bomenfestival: IVN Limburg heeft ons

gevraagd om in 2020-2021 mee te denken om een groot aantal
bomen te plaatsen in ons werkgebied. Wij hebben daarvoor op dit
moment geen concreet plan dat op korte termijn uitvoerbaar is.
Ook hebben we nu geen concrete ruimte beschikbaar.


Natuurbelevingspad: Door vandalisme en weersinvloeden verkeert het
pad in slechte staat. Dit herstellen kost veel geld, mede omdat
Staatsbosbeheer, eigenaar van het terrein,
eisen stelt in verband met aansprakelijkheid.
We zijn in overleg met Staatsbosbeheer om
tot een oplossing te komen. Waarschijnlijk
worden een aantal speeltoestellen verwijderd
of aangepast en blijven de natuurlijke
speelaanleidingen over. Zo kan iedereen toch
blijven genieten van het pad en van de
schoonheid van de natuur.



Ruimte, natuur en milieu: Met deze nieuwe werkgroep willen we lokale
‘duurzame’ zaken monitoren en zo nodig vanuit onze kennis de politiek
gaan beïnvloeden, ten gunste van de natuur. Vier aspirant-leden hebben
zich gemeld en een 1e bijeenkomst wordt gepland. Thema’s van de
werkgroep zijn bijvoorbeeld de bomenkap Dr. Stiemensweg Gennep door
gemeente (zonder vergunning), of de biodiversiteit van bermen in de
gemeentes. Indien u belangstelling hebt, meldt u dan bij secretaris@ivnmaasenniers.nl
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Mededeling
1.

Helaas (door corona)


vindt er volgend jaar geen nieuwsjaarontmoeting plaats. Met
uitzondering van de ‘groentjes’, zij komen samen op 2 e zondag van
januari. Dit is onder voorbehoud (zie halfjaarprogramma op website).



gaat de jaarlijkse werkgroep-bijeenkomst niet door.



verschuift de algemene ledenvergadering naar begin mei.

2. De Rabo clubsupport heeft € 884,00 opgeleverd.

“De hoogste score ooit”, aldus
onze blije penningmeester Jan.
Dankjewel leden voor jullie stem
en “heel hartelijk dank
Rabobank”!
3. De aansluiting van ‘t Leger op het glasvezelnet is een feit.
4. Uit de deelnemers die de enquête hebben ingevuld hebben wij vijf
deelnemers geloot die een prachtige excursie van ons ontvangen.
Gefeliciteerd! De winnaars ontvangen persoonlijk bericht.

Specifieke Aandachtpunten





N271: Aanpassing en bomenkap van de N271 wordt in samenwerking met
milieuvereniging ANIMO kritisch gevolgd.
Groen Dr. Stiemensweg Gennep: In het voorjaar zijn bomen en struiken door
de gemeente verwijderd terwijl er een nachtegaal zat te broeden. IVN
heeft daar melding van gemaakt en haar onvrede daarover gemeld.
Continuïteit van de organisatie: In onze werkgroepen zitten actieve leden
met vaak een coördinator. Wij maken ons zorgen: “wat gebeurt er als deze
uitvalt?” en “Hoe is de vervanging geregeld?” Dit onderwerp krijgt aandacht
in de lopende agenda. Waarbij er overigens niet zomaar in alle gevallen een
kant en klare oplossing is.
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Stand van zaken traject Licht & Gericht
In het voorjaar zijn we als bestuur het traject Licht & Gericht gestart om
een oplossing te vinden voor zaken waar we al jaren tegen aan lopen, zoals
vergrijzing, bezettingsproblemen en terugloop van actieve leden.
Het eerste deel van dit traject is een soort van zelfonderzoek om te
ontdekken waar we staan als IVN Maas en Niers. Met alle actieve leden
hebben we een Jubel & Klaag-sessie gedaan waarin gevraagd werd hun
mening te geven wat ze goed vinden (jubel) en wat niet (klaag). Als ‘jubel’
wordt de goede samenwerking met enthousiaste mensen het meest genoemd.
Als ‘klaag’ wordt vaak genoemd dat wij als IVN zo weinig zichtbaar zijn, er
zo weinig gebeurt.
Tevens hebben we een enquête gehouden onder de leden en over de wijze
waarop IVN Maas en Niers communiceert. Maar liefst 65 leden hebben de
enquête ingevuld. Dit is 23% van de leden, een prachtig resultaat. Hieronder
enkele conclusies met grafiek:


Manie wordt goed gelezen
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De nieuwsbrief wordt goed gelezen, maar er zijn in verhouding met
de Manie weinig leden die hem ontvangen en lezen. Dit komt omdat
we niet beschikken over de e-mailadressen van alle leden. Dit vinden
wij jammer, omdat een nieuwsbrief een effectief middel is om elkaar
op de hoogte te houden van actualiteiten en het laatste nieuws, zoals
nu met corona.
Bij dezen een vriendelijk verzoek: abonneer je s.v.p. op onze
digitale nieuwsbrief. Mail onze secretaris@IVN-maasenniers.nl!
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De website wordt helaas weinig gebruikt en gelezen. Hier schrikken
we niet van, maar het valt ons wel enigszins tegen. We gaan er voor
zorgen dat de website beter aansluit bij de behoeften van leden.
Wij willen namelijk een goed contact houden met onze leden en
hiervoor is een website een belangrijk middel. Zeker in deze tijd.



Velen hebben vragen gesteld aan het bestuur. Hier gaan we snel mee
aan de slag. Leden ontvangen op korte termijn persoonlijk antwoord.



Waar we erg blij mee zijn is dat er leden zijn die graag (nog) meer
actief willen zijn bij een werkgroep. De betrokkenheid/liefde voor
onze afdeling is groot. Deze leden worden nog dit jaar persoonlijk
benaderd door de coördinator van desbetreffende werkgroep.

2013: leden van de
Paddenstoelenwerkgroep
in discussie
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Meer informatie over de resultaten van enquête vind je op onze website.
Eerste conclusies
 Uit de enquête en sessies blijkt dat leden en actieve leden tevreden zijn
over het functioneren van de afdeling.


We gaan (mede naar aanleiding van opmerkingen uit de enquête en
gesprekken die we met de werkgroepen voerden) meer energie steken in
het verbeteren van de interne communicatie. Het gaat onder andere om
betere afstemming en terugkoppeling tussen en naar werkgroepen.



We focussen ons op meer aandacht voor externe communicatie: PR en
vernieuwing van de website.

Volgende week starten we met het tweede deel van het traject. Hierin
bepalen we definitief waar we de komende maanden en jaren energie in gaan
stoppen en waar niet. Het eindresultaat is het meerjarenplan 2021-2025.
Komend voorjaar presenteren we het plan in Manie, nieuwsbrief en op de
website.
Kaboutervuurtje: om energie
van te krijgen
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Mocht je bij het lezen van dit alles denken van “nou, ik wil wel
meehelpen of een paar keer meedenken om de zaak op de rit te
krijgen, maar zonder langdurige verplichtingen’’.
Nou dat kan uitstekend! Laat het ons weten. Mail onze
secretaris: secretaris@ivn-maasenniers.nl of bel / app hem 06
29017168 voor meer informatie.
We houden je op de hoogte.
Dank voor je aandacht, blijf gezond en dan gaan we elkaar weer zien.
Het bestuur van IVN Maas en Niers

Satellietschotels gezocht
Beste IVN-er,
Wij (de vogelgroep van het IVN) zijn op zoek naar oude satellietschotels voor de
beveiliging van onze vogelkasten tegen de steenmarter.

Op de bijgaande foto kunt u duidelijk
zien hoe wij de steenmarter
proberen te weren.
Heeft u nog ergens een schotel
liggen met een diameter van circa
70 cm, dan kunt u zich in verbinding
stellen met
of Frank Peters, 06-22956375
of Jos Ballast, 06-12889454.
Bij voorbaat onze hartelijke dank.
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Penningmeester stelt zich voor
Hallo, ik zal me even voorstellen.
Mijn naam is Harry van de Ven.
Ik ben 62 jaar en woon met mijn vrouw Trudy net
aan de andere kant van de grens in Kleve in een
energievriendelijk huis met een ruime tuin.
Via de Manie begreep ik dat IVN Maas en Niers
op zoek was naar een nieuwe penningmeester.
Omdat ik het IVN een warm hart toedraag, heb ik
me daarvoor aangemeld. Afgelopen februari ben ik
voorgesteld aan de aanwezige leden tijdens de
ALV van IVN Maas en Niers.
Behalve dat ik in Ede, Velp en Leeuwarden als financieel interimmer
rondgelopen heb op een AOC, heb ik helaas geen groene achtergrond of
netwerk. Wel houden wij veel van wandelen in de natuur en lopen wij
dagelijks in het bos met onze hond.
Ik breng ruime financiële kennis en ervaring in. Ik ben de afgelopen 18 jaar
als financieel deskundige werkzaam geweest in onderwijsorganisaties in
Nederland. 1,5 Jaar geleden ben ik gestopt met werken. Ik heb nu de ruimte
om tijd en energie te stoppen in dingen die belangrijk zijn, zonder ervoor
betaald te worden. Vandaaruit ook mijn interesse om mij aan te melden als
penningmeester voor het IVN. In het covidjaar 2020 heb ik helaas nog
weinig invulling kunnen geven aan het penningmeesterschap, maar dat gaat in
2021 zeker wel lukken. Per januari neem ik de werkzaamheden over van Jan
Wolters.
Naast geld heb ik affiniteit met ICT en heb ik vanuit het bestuur het
beheer en inrichting van het mailverkeer op mij genomen. Dit in inmiddels
uitgerold zoals jullie al hebben kunnen merken aan de nieuwe-mailadressen
van het bestuur en de werkgroepen.
Ik hoop jullie allemaal nog eens te zien op of rondom ‘t Leger in 2021 en
daarna en dat iedereen gezond blijft.
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Nestkastjes landgoed Zelder 2020
Bennie Musters houdt ons jaarlijks op de hoogte van de vogelstand op landgoed
Zelder. Hieronder het overzicht van 2020.

Nel Cuijpers, Afferden
We ontvingen het droevige bericht dat in november op 87-jarige leeftijd
onze bezorgster in Afferden, mevrouw Nel Cuijpers, is overleden.
Nel Cuijpers bracht de Manie, zo’n 25 exemplaren, al vele jaren rond. Het
IVN Maas en Niers is Nel dankbaar voor haar werk voor het IVN.
We wensen de familie Cuijpers sterkte met het verlies van Nel.
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De duif
Peter Megens
De duif is een algemene vogel. Iedereen kent hem. Het is een vogel van de stad
en parken. Ik wil het vooral hebben over de stadsduif. Deze stamt af van de
rotsduif. Deze duif leeft rond de Middellandse zee waar hij nestelt op de
rotskliffen.
Tegenwoordig is hij een wereldburger. De rotsduif werd al door de Romeinen
gehouden. Door ze nestgelegenheid aan te bieden konden de Romeinen de jonge
duiven, net voor het uitvliegen, uit het nest halen voor consumptie. De band met
de mens gaat al veel verder terug. Er zijn tekeningen van duiven gevonden uit
o.a. Mesopotamië van 5000 jaar geleden. Daar het zaadeters zijn, kwamen de
duiven de mens al opzoeken met het begin van de vroegste landbouw. Het
duivenvlees was tijden een, zeer gewilde aanvulling, van het dieet. Vooral in de
winter wanneer vers rund- en varkensvlees moeilijk te krijgen was. Duiven waren
een delicatesse en vooral voorbehouden aan de betergestelden. In de
middeleeuwen at vooral het arme gewone volk helemaal geen vlees. Brood, pap en
soep met veel groente was het dagelijks dieet. Vlees was kostbaar.
De stadsduif vindt de stad geweldig. Hij houdt net als de rotsduif van een
steenachtige omgeving. Hij hoeft geen groene oase. Kaal en steen met richels
met een harde ondergrond is wat hij zoekt. En de mens geeft hem dat, ongewild.
Al in 1557 vaardigde het bestuur van Amsterdam al bepalingen uit tegen de
overlast van duiven. Heeft allemaal niet veel geholpen, anno 2020 zitten we er
nog steeds mee. Normaal gesproken hebben vogels een grens aan hun populatie.
Zijn er een x-aantal merels dan stopt de groei van de populatie. De stad blijkt
zo ideaal te zijn voor de duif dat het wel lijkt of er geen eind aan de groei zit.
Net als overigens bij de mens. De duif heeft dan ook niet veel concurrentie van
andere vogels waarbij het groen veel meer onontbeerlijk is. Zij hebben insecten
nodig als eiwit voor hun jong. De stadsduif heeft genoeg aan zaadjes en het
afval van mensen, zoals friet en brood. Zij kunnen dit namelijk in hun krop
omzetten in eiwitten, het zogenaamde duivenmelk. Heel bijzonder, beide ouders
kennen dit trucje. Twee dagen voordat de duifjes uit hun ei kruipen, begint de
productie van de duivenmelk. Het bevat eiwitten, vet, koolhydraten en mineralen.
Maar ook antistoffen, waardoor het gelijkenis heeft met moedermelk van
zoogdieren.
De duif krijgt meestal twee eitjes per legsel. Maar kan gemakkelijk tot wel zes
legsels per jaar komen.
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Begin maart 2020 waren we met de Groentjes op
bezoek bij klooster Graefenthal. Daar staat een
oude stenen duiventoren. In de middeleeuwen mocht
men met de ‘vastendagen’ (en dat waren er veel)
geen dierlijk voedsel eten van dieren die op vier
poten liepen. Vis en gevogelte mocht dan wel.
De reden waarom vogels wel mochten worden
gegeten was, dat zij net als vis op de vijfde
scheppingsdag geschapen waren.
De zusters die zich aan de strenge kloosterregels
van Benedictus hielden, aten nooit vlees en, roomser
dan de paus, ook geen gevogelte.
Nu moet je niet denken dat in het klooster nooit
vlees werd gegeten. Ten eerste mochten zwakke en zieke kloosterlingen wel
vlees eten. Maar ook gasten en vooral belangrijke weldoeners van het klooster
kregen vlees. Van de paus kregen ze toestemming voor het eten van duif, een
bijzonder dier in het katholieke geloof (en niet alleen voor het katholieke
geloof). Aangezien de duif goed en veel vlees bezit was de keuze voor een
duiventoren een goed idee. Waarom de paus de duif zo bijzonder vond zal ik
hieronder in het kort toelichten.
De duif wordt veel in de bijbel vernoemd. Hij staat bekend als een rein dier. Als
arme mensen geen geit konden offeren dan mochten ze een duif offeren. De
heilige geest wordt uitgebeeld als duif. Het was de duif die Noah een olijftak
bracht. Een teken dat er land was en het water daalde. Maria en Jozef offerden
twee duiven na de geboorte van Jezus. De duif, die normaal als een witte vogel
wordt uitgebeeld, staat voor geluk en moederlijkheid. De raaf, een zwarte vogel,
stond voor ongeluk, rampen en de duivel. Noah liet als eerste
vogel een raaf los. Maar die kwam niet meer terug toen hij
eenmaal land had gevonden. Toen liet Noah een duif los die wel
terugkeerde met de goede boodschap: er is land, het water
zakt. De duif staat ook symbool voor vrede. De vredesduif (foto
Pixabay). Bij een huwelijk laat men vaak twee duiven los. Zij
staan symbool voor liefde en trouw. Niet zo gek als je weet dat een paartje
duiven levenslang trouw blijft aan elkaar. Je kunt vaak twee duiven naast elkaar
vrijend op een tak zien zitten, tortelduifjes. Het is dus niet zo gek dat de vrome
zusters van de paus wel duif mochten eten.
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Een duiventoren mocht niet iedereen bezitten. Het was voorbehouden aan de
adel en rijken. Duiven werden niet of nauwelijks bijgevoerd. Ze zochten zelf hun
voedsel bij elkaar. Vooral op de nabij gelegen akkers. Dit kon schade aanrichten
bij derden. Zodoende moest de eigenaar van een duiventoren ook eigenaar zijn
van een behoorlijk landgoed. De arme pachters betaalden waarschijnlijk
uiteindelijk de schade. Niet onbelangrijk was ook de mestproductie. Een toren
met 200 volwassen duiven leverde jaarlijks zes karrenvrachten mest op. Dit was
niet onbelangrijk vooral op de arme zandgronden.
Ook tegenwoordig zit de stad nog met de duivenmest. En daar is men niet zo blij
mee. De vervuiling bestaat uit de ammoniak houdende uitwerpselen, die de
gebouwen (gevels) aantasten. Een duif produceert ongeveer 14 kilogram mest
per jaar. Amsterdam bezat in 2001 ongeveer 12.000 duiven.
Hoe overleeft de duif in
een vervuilde stad als
Amsterdam?
Het lijkt op de rotskliffen
van de Middellandse zee
maar het milieu is veel
minder schoon.

De stad produceert veel vervuiling zoals zware metalen, o.a. zink en lood. Auto’s
en industrie zijn hier debet aan. Hoe kan de duif dit overleven?
Nu heeft de stadsduif een donkere tekening. Soms veel donker, soms minder.
Het viel op dat in grote drukke steden, met veel vervuiling, meer donkere duiven
leven dan in minder grote, minder vervuilde, steden. De donkere tekening wordt
veroorzaakt door het pigment melanine. Donkere duiven bevatten dus meer
melanine. Melanine heeft de eigenschap dat het bindt aan zware metalen.
Donkere duiven slaan veel zware metalen op in hun verenkleed. Daar hebben ze
er geen last van. Duiven met veel melanine, donkere duiven, zijn in het voordeel
in een vuile stad ten opzichte van lichtere duiven.
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De Landschapswerkgroep – niet alles ligt stil
John Toonen
De landschapswerkgroep heeft diverse keren gewerkt bij het Zevenboomven. John
geeft een overzichtje van de werkzaamheden en de uren die met zo’n project
gemoeid zijn. Dat zijn er veel.
Hallo allemaal,
Afgelopen zaterdag hebben we met de Landschapswerkgroep de laatste keer
gezaagd en opgeruimd bij het Zevenboomven. Het was heel leuk om weer eens met
ons hele clubje wat te doen.
Voor de statistieken: in totaal hebben we 65 vrijwilligersuren gemaakt en 17 uur
motor-/accuzaag, 14 uur accubosmaaier.
En het resultaat mag er weer zijn, zie het verschil op de voor en na foto’s die ik heb
gemaakt.

En plannen voor de volgende keer zijn er ook al: werken bij het clubgebouw.
Een aantal mensen kan verder met zagen en kloven van het hout dat al gezaagd is en
dat al bij het houtschop ligt. De rest kan dan op de heidebult langs het
natuurbelevingspad opschot verwijderen, gewerkt wordt dan met de accubosmaaiers.
Zoals altijd start de groep rond 08:30 uur en (voordeel van werken bij het
clubgebouw) dan is de koffie bruin. En na afloop… John zorgt goed voor zijn ploeg.
Fijn om te zien dat deze groep door kan gaan, ook in deze tijd, met prachtig
resultaat.
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Bevers in de achtertuin
Gert en Gerrie Verrijdt
Zoals de meeste van jullie wel weten
groeit de beverpopulatie zo’n beetje de
pan uit. Dat op zich is nog niet zo erg,
maar het pijnpunt is de overlast die ze
kunnen veroorzaken!!
Nu denk je misschien, wat overlast!! Ze
knagen een boompje om, ze leggen een
dammetje aan en verder doen ze geen
vlieg kwaad!! Dat moet toch kunnen!!
Als het daarbij bleef dan zou het ook wel loslopen, maar het zijn bevers!! En wat
hebben bevers?? Tomeloze energie! Ze zijn niet te stoppen: niet in het knagen, niet
in het graven en niet in het paren!! Tja, en vooral die laatste twee staan niet zo in de
schijnwerpers, maar zijn de oorzaak van veel problemen.
Als je bedenkt dat een volwassen bever meer dan een meter lang kan worden met
een buikdiameter van zo’n 50 cm dan snap je wel dat die niet in een molspijp of een
konijnenhol past.
Verder houdt hij van een genoeglijk hol met voldoende ruimte en hoog en droog
boven de waterlijn!! Ja, en dat kan in ons vlakke, half onder de zeespiegel liggend
landje wel een probleem opleveren.
Nu zijn er, precies als bij Geuzen, landminnende en waterminnende bevers. De
waterminnende leven in grote plassen, daar is geen droge grond te bekennen en die
bouwen een hut boven het waterpeil uit. No problems!! De landminnende echter, die
graven een hol boven het waterpeil uit, althans dat proberen ze!!
Ze beginnen ijverig flink onder de waterlijn te graven, een mooi lang en langzaam
oplopende gang de oever in. Als ze dan ver genoeg boven het waterpeil zijn
aangekomen, gaan ze het nesthol uitgraven, wat, gezien hun afmetingen van forse
omvang moet zijn. De koepelhoogte kan wel 150 cm zijn plus nog wat cm boven het
wateroppervlak. Dan zit je al zo aan de bijna 2 m. Moet er dan nog een stevig dak op
liggen, waar de boer rustig met zijn tractortje overheen kan rijden, tja dan heb je in
ons lage vlakke landje vaak een probleem!!
Het is een hele belevenis om dat gebeuren van nabij te kunnen volgen.
In 1987 werd de eerste bever hier in de regio op Bleijenbeek gespot, dat was
destijds groot nieuws, en mede aanleiding om bevers uit Polen hier uit te zetten. Het
duurde even, maar toen de bevers eenmaal op stoom waren, waren ze niet meer te
stoppen. Allengs zagen we steeds meer (vraat)sporen langs de Eckeltsebeek richting
de Maas en ook langs de Maas werden op steeds meer plekken bevers aangetroffen.
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Bevervraat langs de Eckeltsebeek
En nu, sinds een jaar of 5 zit hij in de poel pal achter ons huis. Het heeft enkele
jaren geduurd voordat ik er een in levenden lijve zag, maar de sporen waren er wel.
Zo bleek hij een grote voorliefde te hebben voor perziken-, pruimen- en notenbomen,
maar bessen en frambozen daar moet ie niets van hebben.
In het voorjaar bleek dat ook de voorjaarskriebels niet aan hen waren voorbij gegaan
en ze een hutje in onze achtertuin in gedachten hadden. Maar omdat de buurman
tijdens een praatje door het dak zakte en tegen mijn knieën stond te praten, hebben
ze het plan daar laten varen en maar weer op een andere plek een poging gewaagd.
Gevolg: op vele plaatsen in de buurt en langs de beek leggen tientallen half ingevallen
diepe geulen hun tomeloze inzet, letterlijk, bloot.
Dat is natuurlijk uitermate vervelend voor de agrariërs van de aanliggende velden.
Voor mij is het een andere zaak, als je op een mooie zomerochtend een stel bevers
met twee halfwas jongen in de poel ziet rondflodderen, dat weegt dubbel en dwars
op tegen dat beetje overlast dat wij ervaren.
Nu is er in mei een enorme kronkelwilg doormidden gescheurd en met zijn kroon in de
poel terechtgekomen. Dat is dus groot feest voor de bevers, sindsdien zijn de
activiteiten nog meer toegenomen en heb ik ze al diverse malen bezig mogen zien.
De laatste ontwikkeling: ze hebben een glijbaan
gemaakt van het hoger gelegen grasveld met veel
eikels (blijkbaar vinden ze die ook erg lekker) naar
de poel.
Dus als er dit jaar een mooie witte Kerst komt dan
kunnen ze maar glijden!!
Wij wensen in ieder geval iedereen Fijne en Gezonde
feestdagen in deze donkere tijden en dat je niet
zoals de bevers op een houtje hoeft te bijten.
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3 maal is scheeprecht
Frank Peters
Het komt nogal eens voor dat de oehoe, als beschermde diersoort de voortgang van
de dagelijkse werkzaamheden op een bedrijf in de weg zit. Ze zoeken nu eenmaal
dergelijke grote constructies op om te nestelen.
In het Limburgse is in 2019 een paar overgegaan tot eileg op een onmogelijke plek,
evenals in 2020, toen zelfs 2 keer. Na het weekend (dan staat het bedrijf stil) bleek
telkens dat de vogels na het inschakelen van de installaties van de transportbanden
af vlogen, en de eieren dus verlaten werden.

Ze zijn dus echt onder de stellage door gekropen en hebben een (in hun ogen) heel
goede afgeschermde plek gekozen.
In 2019 hebben we zo snel als mogelijk een nestkast geplaatst op een op dat moment
zo goed als mogelijke locatie, maar daar hebben de vogels geen gebruik van gemaakt.
Na de beide mislukte pogingen in 2020 zijn we wederom in gesprek gegaan met het
bedrijf en hebben we samen wat bedacht.
Enerzijds hebben we een nestkast geplaatst op het terrein in de installatie, dusdanig
dat het geen probleem is voor het bedrijf. Ook hebben we bekeken wat er zou
kunnen gebeuren als de eventuele takkelingen, in deze dus zandelingen, uit de kist
springen en op stap gaan. Een 2e nestkist is op een rustige plek in een grote eik
geplaatst, als extra keuzeplek voor de vogels.
Dat plaatsen ging met
behulp van de hoogwerker
en de bereidwilligheid van
de beheerder, met
ladders zou het niet te
doen zijn geweest.
Anderzijds zullen de
plekken waar ze tot nu toe een poging hebben
gedaan ontoegankelijk gemaakt worden met grof gaas en plastic flappen.
Deze omgeving volg ik al een jaar of 12. Van een enkele roep tot de duidelijke
aanwezigheid, nu nog steeds, van een paartje, moet het 2021 dan maar eens leiden
tot een succesvol broedsel. Daar hopen we natuurlijk allen op.
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Mijn IVN-terugblik op 2020
In januari begon het nog mooi met op zaterdagavond 18-01 een
Nieuwjaars-donkerwandeling langs het Vertelbos met een vuurtje
toe.
Helaas in februari heeft ons IVN Maas en Niers-paddenteam moeten besluiten om
het paddenscherm langs de Looiseweg dit jaar niet meer te plaatsen. 10 jaar lang
hebben we ieder voorjaar het scherm geplaatst, dat stond van half februari tot half
april. Een stuk of 30 emmers moesten iedere dag gecontroleerd worden op inhoud en
natuurlijk geleegd en de padden overgezet.
De aantallen padden die we veilig naar het Riet aan de overkant van
de weg konden brengen zijn de afgelopen jaren zo dramatisch
verminderd, dat het geen zin heeft om het scherm nog te plaatsen.
Maar dat betekende ook dat we niet meer op zondagochtend vroeg
met Groentjes de emmers hoefden te controleren. De kinderen
vonden altijd wel iets bijzonders in de emmers. Loopkevers, kikkers, spinnen en
salamanders bijvoorbeeld. En als we padden hadden, met zijn allen in een lange rij
over de akker naar het Riet om daar de beestjes voorzichtig vrij te laten. Onderweg
hoorden we de padden zachtjes fluiten. Voor mij wel een van de allermooiste
natuurgeluidjes om te horen.
En toen werd het maart. We hielden op zondag 8 maart nog een leuke
natuurspeurtocht met de Groentjes over het oude natokamp. En ook was er op de 11
maart de uitreiking van de Scharrelkids-diploma's aan de kinderen die aan de serie
Doejemee/sjorssportief mee hadden gedaan.
Hierna sloeg Covid-19 toe, alle activiteiten moesten worden geannuleerd. Ook de
natuurgidsencursus, waarbij ik een van de begeleidende mentoren ben, werd stop
gezet. Met ruim 30 mensen elke 2 weken een hele avond in het lokaal van het Leger
was natuurlijk helemaal niet meer mogelijk.
Nog erger vond ik dat we in april opgeschrikt werden door de plotselinge dood van
Peter Kempen. Een belangrijke persoon, een schakel
tussen de Bosploeg van Dichterbij, Staatsbos en ons
IVN... De grote paddenstoel bij de kapschuur draagt
zijn naam, Peter heeft dat gelukkig nog gezien en was
daar trots op.
In mei werd er, begrijpelijk, niets georganiseerd.

21

Er waren weer jonge ooievaars in Gennep, ieder jaar een feestje
om begin juni met de Groentjes bij het ringen van deze vogels te
zijn. Dit moest overgeslagen worden. Ook zijn we niet bij het
ringen van kerkuiltjes en torenvalken op de Vrij geweest.
De Groentjes kwamen deze maand 1x naar ‘t Leger om onder
strikte coronaregels een IVN-activiteit te hebben. Kleine groepjes, afstand van de
leiding en buiten blijven. Waterdiertjes scheppen, bij het insectenhotel en in het
veld beestjes en planten zoeken. Het was bijna als vanouds.
De maand juli was het weer stil.
Het Groentjesweekend aan het eind van de zomervakantie in augustus hebben we in
een aangepaste vorm kunnen houden. Deze keer werd er niet geslapen in ‘t Leger en
gingen we ook niet helpen in het vogelasiel. We bleven rondom ‘t Leger, het was goed
weer en ondanks alles kijken we terug op een leuke middag en avond.
Het werd september, er was een mooi programma voor het
nieuwe schooljaar gemaakt, waar scholen zich op konden
inschrijven, en dat ook deden. Maar ook dit kon natuurlijk
niet meer doorgaan. Met de Groentjes hebben we nog wel
een heerlijke wandeling gemaakt langs de Grensweg en bij
de Banen. Bij het grindgat legden we een grote zon van
stenen met een doorsnede van anderhalve meter.
Oktober, sinds jaren de maand van Kastanjewandeling en nachtvandenacht. We
deden wel de wandeling over de Sint Jansberg, maar het kastanjes poffen in de tuin
bij de Diepen is dit jaar overgeslagen.
November. De regels zijn weer zo streng dat
meedoen aan de landelijke natuurwerkdag niet
mogelijk was.
En nu ik dit allemaal zit te tikken weet ik nog niet wat december ons gaat brengen, ik
hoop voor de kerstvakantie nog een struintocht met de Groentjes te kunnen
organiseren.
Een nieuw halfjaarprogramma voor 2021 is ondertussen ook gemaakt. Alles onder
voorbehoud natuurlijk.
Myriam van de Groentjes
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DE GROENTJES
PROGRAMMA VOOR DE GROENTJES
december 2020 tot en met juni 2021
Wij komen voor elke activiteit samen bij ons
clubgebouw 't Leger, Kampweg 10, Gennep
zondag 13 december van 10.00 uur-12.00 uur
struinen rondom ‘t Leger en knutselen met natuurlijke materialen.
aanmelden per mail uiterlijk vrijdag 11 december groentjes@ivn-maasenniers.nl
Het nieuwe Groentjesjaar
Zondag 10 januari 14.00-16.00 uur
nieuwjaarsbijeenkomst. Hartje winter buitenspelen.
zaterdag 6 februari 10.00-12.00 uur
Thema vogels rondom ‘t Leger
vogellesje tijdens wandeling, speurtocht, puzzel, memorie.
zaterdag 6 maart 14.00-16.00 uur
op zoek naar beversporen langs de Niers, bij Zelder.
zondag 11 april hele dag. Kidsparty in de Kasteeltuinen Arcen
georganiseerd door IVN Limburg
zondag 16 mei 10.00-12.00 uur
struinen over de Maasduinen en hei vanaf de Zevenboom, Afferden.
zaterdagmiddag 5 juni 14.00-16.00 uur
waterdiertjes en afsluiting seizoen met een picknick in het veld.
Alle activiteiten onder voorbehoud i.v.m. covid19.
Groentjes ontvangen telkens in de week voorafgaand aan de activiteiten een e-mail
met verdere details.
Deelname alleen bij aanmelding per e-mail, groentjes@ivn-maasenniers.nl.
Facebook
DE GROENTJES van IVN Maas en Niers
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Herfstwandeling met de Groentjes
Op zaterdagmiddag 24 oktober maakten we een heerlijke tocht over de Sint
Jansberg met de Groentjes. In vier groepjes van drie kinderen, met elk een eigen
gids. Mooi volgens de coronaregels.
Elk groepje kreeg een lijst mee waarop allerlei dingen die er onderweg te ontdekken
waren aangekruist moesten worden. Ook werden er scharrelkids paddenstoelenzoekkaarten en IVN-spiegeltjes uitgedeeld. Voor ieder kind een eigen setje.
We verzamelden op de parkeerplaats van de Diepen en staken samen voorzichtig de
weg over naar de ingang van het bos.
Wat hadden de kinderen weer goede speurneuzen, want ze vonden alle
onderwerpen van de lijst en nog veel meer! Dennenappels, beukennootjes,
beukengalletjes, 1 groepje vond wel 6 verschillende soorten paddenstoelen
op 1 stronk, mestkevers werden met een loepje bestudeerd, ze zagen ook
een doolhofzwam.
Kleine en grote kikkers werden natuurlijk even opgepakt en weer
vrijgelaten, er was een roze paddenstoel en er vlogen staartmeesjes aan
de rand van het bos.
Uit een eikeltje zagen we al een worteltje groeien, met het sap van de
inktzwam konden een paar kinderen hun naam op de achterkant van de
lijst schrijven.
Bovenop de berg, langs de tweelingboom, liepen we naar de spannende
heksenkring. Een bijzondere plek op de Sint Jansberg.
Verderop bij de Mammoetboom vertelden we over hoe
deze boom hier terecht is gekomen. Meer dan honderd
jaar geleden, met de boot helemaal uit Amerika. In die
tijd stond daar nog een landhuis waar de baron woonde.
De mammoetboom heeft een hele dikke zachte bast,
daar trainden vroeger in Amerika de boksers op.
Groentjes moesten dat natuurlijk ook even proberen,
maar zonder bokshandschoenen doet het toch een
beetje pijn.
We liepen langs de restanten van de tuinmuur en kwamen beneden bij de meertjes
uit. Wat is het hier mooi in de herfst.
Op de terugweg hebben we met zijn allen aan de voet van de grote eik nog een
bospoppetje gemaakt. Een kind maakte er nog een kleintje bij.
De 2 uurtjes die we gepland hadden voor deze wandeling waren zo voorbij.
Het was heerlijk om te zien hoe vrij deze kinderen zich door de natuur bewegen en
niet vies zijn van een beestje, plantje of paddenstoel!

Dorien, Hennie, Ida en Myriam
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Groentjes Facebook-berichtjes
voelt zich
vermaakt
23 augustus
Een petfles met een laagje water erin, een kurk met een ventiel, een fietspomp
en een emmer. Zo simpel en zoveel plezier!

13 september We hebben genoten van een heerlijke excursie met
de Groentjes op deze zonnige dag. Vele vondsten werden gedaan,
van dassenharen, mestkevers, gallen en glinsterstenen tot een
plukplaats van van een bonte specht.

Herinneringen ophalen aan
Het eerste Groentjesweekend
En voor herinneringen: kijk
ook eens op:
https://ritaprobeertwat.wordp
ress.com/2020/04/25/eenbijzondere-middag-voor-degroentjes/
Het bezoek van de ‘English
naturalist’ Stephen Moss
aan De Groentjes.
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Werkgroepen, namen en adressen
Werkgroep
Excursies /
wandelingen
en cursussen
Insecten,
vlinders

Coördinator

Adres

Telefoon

e-mail

06-20163124
activiteiten@ivn-maasenniers.nl
educatie@ivn-maasenniers.nl
0485-51 15 39
insecten@ivn-maasenniers.nl

Marian Vink
Peter
Megens

Gennep

Jeugd,
de Groentjes

Myriam van
Breevoort

Ottersum

06-41387041
groentjes@ivn-maasenniers.nl

Vogels

John
Toonen

Afferden

06-22963608
vogels@ivn-maasenniers.nl

Paddenstoelen Vacature

Planten

Peter
Megens

Gennep

0485-51 15 39
planten@ivn-maasenniers.nl

Redactie

Germa
Vloet

Heijen

redactie.manie@ivn-maasenniers.nl

Bibliotheek

Miriam
Pietz

Afferden

bibliotheek@ivn-maasenniers.nl

Landschapsbeheer

John
Toonen

Afferden

06-22963608
landschapsbeheer@ivnmaasenniers.nl

Website

Frans
Kerkhoff

Gennep

website@ivn-maasenniers.nl

Ledenadministratie

Germa
Vloet

Heijen

ledenadmi@ivn-maasenniers.nl
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Namen en adressen
Bestuur
Martien van Raaij (voorzitter), Lindenlaan 29, 6584 AC Molenhoek,
tel. 06-54377205, e-mail: voorzitter@ivn-maasenniers.nl
Marcel Aaldering (secretaris)
tel. 06-29017168,
e-mail: secretaris@ivn-maasenniers.nl en info@ivn-maasenniers.nl
Jan Wolters (penningmeester), Langeweg 23, 6591 XX Gennep,
tel. 06-57842484, e-mail: penningmeester@ivn-maasenniers.nl
Harry van de Ven (penningmeester/bestuurslid)
tel. 06-43548766, e-mail: bestuur5@ivn-maasenniers.nl
Peter Thönnissen (plv. penningmeester), Vrij 14, 5853 EK Siebengewald,
tel. 0485-441378, e-mail: bestuur1@ivn-maasenniers.nl
Jos Toonen (bestuurslid)
tel. 06-36410415, e-mail: bestuur2@ivn-maasenniers.nl
Hennie Dimmers-Derks (bestuurslid), De Toverdans 68, 6584 ED Molenhoek,
tel. 06-45377702 of 024-3584536, e-mail: bestuur3@ivn-maasenniers.nl
Marian Vink (coördinator wandelen en educatie), tel. 06-20163124,
e-mail: activiteiten@ivn-maasenniers.nl en educatie@ivn-maasenniers.nl
Vertrouwenspersonen
Arnold Jansen, e-mail: vp-mannen@ivn-maasenniers.nl
Marian Vink, tel. 06-20163124, e-mail: vp-vrouwen@ivn-maasenniers.nl
IVN hoofdkantoor: Plantage Middenlaan 2e, Amsterdam
Postadres: postbus 20123, IOOO HC Amsterdam
IVN district Limburg: Godsweerderstraat 2, Roermond. 0475-386460
IVN Maas en Niers, Rabobank Gennep rek.nr NL69 RABO 0140663460
IVN Maas en Niers is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Venlo onder
nummer 40166209.
Het adres van het IVN-gebouw ’t Leger is Kampweg 10, 6591 XV Gennep (bij de
algemene begraafplaats).
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en andere activiteiten
Kijk op onze website en in de media
voor actuele informatie over activiteiten
De ALV vindt plaats begin mei, meer in de volgende Manie.
We hopen u in 2021 weer terug te zien.

Deelname aan onze excursies kost € 2,50
voor volwassenen.
Kinderen en leden van IVN en KNNV mogen
gratis deelnemen.
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