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Wat is IVN Geysteren-Venray?  
Het IVN (Instituut Voor Natuureducatie en Duurzaamheid) is een landelijke 
organisatie die werkt aan een duurzame samenleving. Dit doet het IVN met vele 
enthousiaste vrijwilligers, die actief zijn in 170 plaatselijke afdelingen. IVN 
Geysteren-Venray is zo’n afdeling, waarin circa 180 volwassen leden en onge-
veer 50 jeugd– en jongerenleden actief zijn.  

  

Wat is het doel van IVN Geysteren-Venray? 
Sinds onze oprichting in 1981, streven we naar bescherming van onze mooie 

landschappen en natuur. Hoe? Door de betrokkenheid van mensen te vergroten. 
Dit doen we door iedereen die ervoor open staat - van jong tot oud - van dicht-

bij de natuur te laten beleven. Want beleving en verwondering leidt tot betrok-
kenheid en wij geloven dat betrokkenheid leidt tot duurzamer gedrag.  

 

Wat doen we allemaal? 
Een greep uit al onze activiteiten voor zowel leden als niet-leden:  

we organiseren natuurexcursies, gezinswandelingen, fietstochten, een boot-
tocht en dagexcursies. Op verzoek gidsen we wandelingen. We voeren beheers-

werkzaamheden uit in de natuur. Ook organiseren we lezingen, cursussen en 
workshops. Daarnaast zijn op het gebied van vogels, planten, insecten, gidsen en 
jeugd diverse werkgroepen actief.  Je leest alles over onze activiteiten op onze 
website: www.ivn-geysteren-venray.nl 

 

IVN-lid of donateur van de afdeling worden? 
Meld je aan bij onze ledenadministratie:  

Stan Schaekens. Email: secretariaat@ivn-geysteren-venray.nl 
IBAN: NL36 RABO 0156 3203 39 ten name van IVN Afd. Geysteren-Venray. 

 

Wat zijn de kosten? 
Het donateurschap kost € 20,00 per jaar voor volwassenen. 
Het IVN-lidmaatschap kost € 28,65 per jaar voor volwassenen. 

Het lidmaatschap voor Jongeren IVN (12-16 jaar) en Jeugd IVN (6-12 jaar)
kost € 10,00 per jaar voor het eerste kind. Elk volgend kind uit een gezin  
betaalt slechts € 5,00. 
Per adres ontvang je 6 x per jaar het verenigingsblad Mosella. 

Jeugdleden krijgen voor elke activiteit informatie per e-mail. 
IVN-leden ontvangen het landelijke tijdschrift Mens en Natuur. 
Aanvullende mogelijkheid: Abonnement op tijdschrift De Natuurgids: € 15,50.  

 

Website: www.ivn-geysteren-venray.nl 
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Voorblad: Eifel 

In het Tertiair was er in de Eifel sterke vulkani-

sche activiteit. Daarnaar verwijst ook de naam Vul-
kaan-Eifel in het zuidoostelijke deel.  
De kraters die ontstaan zijn door explosies van vul-
kanische gassen hebben zich gevuld met grondwa-
ter en worden Maare genoemd. 
Van 2 t/m 4 juni verzorgen Olaf en Lisa Op den 
Kamp voor IVN Venray een lang weekend in de Eifel 
met een aantal excursies.  
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Mosella 
Wilt u iets publiceren in de Mosella of op de website? 
Hebt u iets aparts waargenomen, bijzondere planten of vogels gezien, 
iets beleefd tijdens het struinen door de natuur wat de moeite waard 
is om in de Mosella te vermelden, mail een berichtje hierover naar de 
redactie van de Mosella van IVN Geysteren-Venray:  
info@ivn-geysteren-venray.nl. 

 

Kopij voor de Mosella en website: 

Kopij svp voorzien van uw naam en van enige toelichting zodat duidelijk 
is waar het geplaatst moet worden. Wilt u tekst met foto’s insturen 
dan graag ook de foto’s apart bijvoegen bij de e-mail.  

  

Algemene communicatie en PR:  

Dinie Hoex, Jan Thijssen, Stans Garé en Marije Freriks. 

  

Inleveren kopij voor de volgende Mosella: 

Mei/ juni 2023 vóór 1 april 2023.     
                 ***** 
 

 

Oplossing “Voor de Kids” vorige Mosella 
Als je de natuurquiz goed heb ingevuld dan lees je in verticale kolom 
de oplossing: winterkoninkje 
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Lezing Castenrayse Vennen 
Datum : maandag 6 maart 2023 

Tijd : 20.00 uur 

Locatie : De Kemphaan, Kennedyplein 1, 5801 VH Venray 

Presentatie: Jan Strijbos 

Het natuurreservaat De Castenrayse Vennen is sinds de Ruilverkave-
ling Lollebeek in 1969 eigendom van Staatsbosbeheer. In het verleden 
werd in het gebied turf gestoken en turfslijk gebaggerd. Ook haalde 
men er ‘schânse’ om de sopketel mee te stoken. De takkenbossen wer-

den eveneens verkocht aan bakkers uit de regio Horst/Venray. Zij 
stookten er hun ovens mee heet. Het gebied kent enkele bijzondere 
planten, zoals de slangenwortel, de wateraardbei en de koningsvaren. 
Bij de meesten blijft het gebied vooral in herinnering als schaatswa-
ter. Honderden schaatsliefhebbers uit de gehele regio togen op win-
terse dagen naar de prachtige ijsbanen.  
Bij de uitvoering van de ruilverkaveling in circa 1965 werd de Lolle-

beek verbreed en uitgediept, waardoor de waterstand dramatisch zak-
te. Het schaatswater begon langzaam maar zeker te verlanden en de 
ingreep had verstrekkende gevolgen voor het natuurgebied. In sep-
tember 2021 werd in het kader van het Uitvoeringsprogramma Maas-
gaard begonnen aan een reconstructie van de Lollebeek die deels door 
het gebied stroomt. Het doel was het waterpeil in de vennen te verho-
gen en dat is gelukt. Een geïntegreerd onderdeel van het hele Maas-
gaardproject was het herstel van het voormalige schaatswater.  

Dat werd uitgebaggerd, zo-
dat weer een open water 
ontstond. 
Voor de pauze gaat de lezing 
over de vroegere situatie en 
na de pauze wordt onder 
meer verteld over de recon-
structie, alles verluchtigd 

met foto’s. Wij nodigen u 
van harte uit voor de lezing. 
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Maas clean up 
Samen de oevers van de Maas opschonen ivm zwerfafval. 

Datum  : zaterdag 18 maart 2023. Tijd: 13.30 uur tot 16.30 uur. 

Locatie : De Kooy 15 Wanssum, restaurant De Maashoeve 

(voorheen De Kooy) 

Route: op het einde van de rondweg Wanssum op rotonde 

links,daarna 2e weg rechts (De Kooy). Einde van de weg ligt res-

taurant De Maashoeve. 

   

Gevolgen zwerfafval 

Zwerfafval op land en in water heeft negatieve gevolgen voor de leef-
baarheid en het milieu: het verontreinigt de bodem en het water, 
trekt ongedierte aan en dieren eten het op of raken er in verstrikt.  
Afval belandt via onze stranden, rivieren of de wind ook in zee en 

zorgt ook daar voor vervuiling, de zogenoemde ‘plastic soep’. Plastic 
verdwijnt nooit uit het milieu. Het breekt af in hele kleine stukjes, 
maar vergaat nooit.  
Microplastics kunnen via de bodem en het water in ons voedsel te-
rechtkomen. Ook kan zwerfafval problemen opleveren voor de scheep-
vaart. Daarom zorgen we ervoor dat zwerfafval langs de weg en het 
water wordt opgeruimd. Maar voorkomen is erg belangrijk. Bewust om-
gaan met afval is een belangrijke stap naar een circulaire economie. 

   

Mee opruimen, voor wie? 

Iedereen, ouders met kinderen, grootouders en anderen belangstellen-
den, die van een Schone Maas houdt en mee op wil ruimen is uitgeno-

digd. Wij zorgen voor opraapge-

reedschap en handschoenen. Ook 
zorgen we voor iets te drinken met 
iets lekkers. Zorg zelf voor laarzen 
en oude kleren. 
Voor meer informatie: 

www.schonemaas.nl 

Opgeven, kan maar hoeft niet, per 

e-mail bij:  
info@ivn-geysteren-venray.nl     
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***** 

Lammetjesdagen Ysselsteyn 
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Wandeling Castenrayse vennen 
Datum  : zondag 19 maart 2023 

Tijd  : 10.00 uur. Duur: ongeveer 2 uur 

Na de lezing van Jan Strijbos op 6 maart, zijn we benieuwd hoe het 
gebied er na de reconstructie van de Lollebeek uitziet. 
Het gebied de Castenrayse Vennen, in de volksmond “de Paes” ge-
noemd, is ontstaan in een breed dal van de Lollebeek en haar zijtak de 
Diepe Leng. Op de hogere gebieden rondom het dal liggen beboste 
zandverstuivingen, in het westen de Breehei en in het zuiden de bos-

wachterij Horst. Het is een aantrekkelijk en afwisselend gebied waar 
bijzondere planten voorkomen zoals slangenwortel, wateraardbei, wa-
terviolier en koningsvaren. Zelfs de bolletjesvaren uit het verre oos-
ten heeft hier een plekje gevonden. Er zijn in het gebied in totaal zo’n 
130 verschillende soorten waargenomen. Ook kun je Schotse Hooglan-
ders tegenkomen. Zij zorgen ervoor dat grote stukken grasland open 
worden gehouden. Kortom: een wandeling met een variatie aan land-

schappen, dieren en planten. Voor de wandeling wordt stevig en water-
dicht schoeisel aanbevolen. Vanwege knuppelbruggetjes en omgevallen 
boomstammetjes is het gebied niet geschikt voor mindervaliden.  
Het kan er in deze tijd van het jaar erg nat en moerassig zijn. Het pad 
leidt ons over oude houtwallen, veenbanen en langs de gereconstrueer-
de Lollebeek en het schaatsven.  

De Castenrayse Vennen bereikt u als 
volgt: voorbij de kerk de eerste weg 

rechts, de Rietweg.  
 
De wandeling start aan het einde van 
deze weg, bij Rietweg 1. 
Vanuit Horst neemt u de eerste weg 
links voor het dorp. Vanuit Oirlo volgt 
u de rondweg en vervolgens steekt u 
de Horsterweg over. Dan bent u op de 

Rietweg. 
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Agenda Algemene Ledenvergadering 
Datum : maandag 27 maart 2023 

Tijd : 19.30 uur 

Locatie : De Kemphaan, Kennedyplein 1,5801 VH Venray 

  

1.  Opening door de voorzitter; vaststelling agenda 
 
2   Notulen vorige Algemene ledenvergaderingen  
 a. Vergadering van 21 maart 2022 
 

3. Bestuur mutaties 
Het bestuur draagt Mevr. Sandra Pluijm voor als nieuw bestuurs-
lid. De heer Stan Schaekens treedt terug als secretaris en gaat 
definitief de vacature van penningmeester opvullen. Mevr. Pluijm 
neemt het secretariaat over. 
Resteert nog een vacature in het bestuur. 
De voorzitter heeft aangegeven dat ze per 1 januari 2024 wil te-
rugtreden als voorzitter. Het bestuur roept de leden op om een 

voordracht te doen voor deze vacature. 
Afscheid Theo Verhoeven, voormalig penningmeester.  

 
4. Overzicht van de hoogtepunten van het Jaar 2022.  
 Dit zal met een power point worden gepresenteerd.  
      
5.  Financieel verslag 2022 
 

6. Verslag van de kascontrolecommissie 2022 
 
7. Begroting voor het lopende jaar 2023 
 
8.  Samenwerking met de Stichting Loobeek, blik in de toekomst 
 
9. Rondvraag. 

 
10. Sluiting door de voorzitter 
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De agenda en bijbehorende stukken worden u digitaal toegezonden 
voor 1 maart 2023. 
Degenen die hebben aangegeven de stukken per post te willen ontvan-
gen vragen wij – gezien de kosten van een postverzending – om dit per 

telefoon  (06-47085321) dan wel schriftelijk ( Beatrixstraat 22 
Meerlo 5864 AH ) kenbaar te maken  
 
TERUGBLIK 2022 (agendapunt 4) 

In het begin van het jaar 2022 werden we opnieuw geconfronteerd 
met een lock-down i.v.m. de Corona pandemie. Eind februari werd deze 
gelukkig opgeheven en hebben de meeste activiteiten die op het jaar-
programma stonden gewoon doorgang kunnen vinden. 

 
De boottocht waarmee traditiegetrouw het jaar wordt geopend is drie 
maal verzet. Met recht kan men zeggen: driemaal is scheepsrecht.  
Uiteindelijk zijn we op 6 maart aan boord gegaan. 
Er hebben iedere maand excursies plaatsgevonden begeleid door gid-
sen van de gidsenwerkgroep, te noemen valt onder andere: Zwart wa-
ter, vier maal i.v.m. de vier-seizoenenwandeling, wandeling Grindgaten 
in Arcen, de Vivaratuin in Vierlingebeek, de korstmossenwandeling in 

November. Voor particulieren zijn er wandelingen verzorgd, zoals de 
gemeente Venray. Een hoogtepunt was wel de Nacht voor de Nacht, 

eind oktober. Deze 
heeft plaatsgevonden 
aan De Drift in Horst-
America met aanwe-
zigheid van Wim Kunen 
van volksvermaak Geu-

tefiks, de uilenwerk-
groep en de sterren-
wacht. 250 Bezoekers 
mocht het IVN be-
groeten.  
Dank aan allen die 
hebben meegewerkt.  
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Annemarie Diepenbeek (sporendeskundige) heeft in een  sporenwork-
shop op 1 oktober een mooie uiteenzetting gegeven hoe aanwezigheid 
van bosdieren te herkennen is aan sporen die ze achterlaten.  
Gerard Compiet heeft in vier bijeenkomsten en een wandeling de deel-

nemers wegwijs gemaakt in de wereld van de paddenstoelen.  
De werkgroepen zijn ook dit jaar actief geweest: het koolmezen pro-
ject heeft met de leerlingen van de basisscholen lessen verzorgd en op 
vele plekken in Venray nestkastjes opgehangen.  
De uilenwerkgroep (onderdeel van de vogelwerkgroep Peel en Maas) 
hebben acte de presénce gegeven door het schoonmaken van kasten, 
jonge uilen ringen en monitoren. De plantenwerkgroep heeft in diverse 
gebieden het welbevinden van de soorten planten bekeken. De kinde-

ren zijn aan hun trekken gekomen bij het jeugd-IVN, de vakantieacti-
viteiten en activiteiten voor de gezinnen. Voor scholen heeft de scho-
lenwerkgroep  diverse gastlessen verzorgd. Te noemen valt het pro-
ject op Sint Servaasterrein in mei, waar het IVN Geysteren-Venray  
voor alle groepen van de Montessorischool 190 leerlingen,  een route 
heeft uitgezet met onderweg diverse posten en opdrachten.  
 
De ouderenwerkgroep, heeft na ongeveer twee jaar geen activiteit 

meer verzorgd te hebben, een herfst activiteit in Rooijhof verzorgd 
en zijn voor de eerste maal te gast geweest bij de Geysterse hoeve.  
 
Het jaar is afgesloten met een gezellige, maar ook leerzame Oude-
jaarswandeling op 31 januari over het gebied van het Odapark en Vlak-
waterbos. Het jaar 2022 is denk ik wel een succesvol jaar te noemen. 
Natuurlijk is het onmogelijk om alles op te noemen wat er binnen het 
IVN gebeurd, maar u kunt het allemaal nog eens bekijken door de ver-

gadering te bezoeken, waar u een presentatie te zien krijgt. 
 
Aansluitend aan de vergadering er een lezing of presentatie plaats vin-

den. Het bestuur is hiermee nog aan de slag.  

 

Het bestuur heet u van harte welkom. 
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Blauwborstwandeling 
Datum : zondag 16 april 2023 

Tijd : 7.00u tot 10.30u 

Locatie : Zwarteplakweg Mariapeel 

Komend vanuit Ysselsteyn via de Middenpeelweg (N277) voorbij de 
spoorweg 3e weg rechtsaf de Zwarte Plakweg oprijden. Deze verharde 
weg gaat over in een zandweg. Op het einde zijn er parkeerplaatsen. 
Het is een nat gebied, zorg voor waterdichte schoenen of laarzen. 
                                                                                      

Witgesterde 

Een van de eerste zangvogels die terugkomt uit Afrika is de mooi ge-
kleurde blauwborst. Deze insecteneter is vanaf begin april weer te 

bewonderen langs de venen in de peel. 
 

Kenmerken 

Niet veel mensen weten dat de blauwborst familie van de lijsters is. 

Eigenlijk verraden zijn opwaartse houding en korte loopjes over de 
drassige bodem dat de merel en zanglijster naaste verwanten zijn.  
Zo geheimzinnig als de vogel in de broedtijd is, zo opvallend is zijn 
baltsritueel in het vroege voorjaar. In maart zingt de blauwborst het 
liefst van een verhoging in het rietland en ruigte. Zijn blauwe borst 
met witte vlek opvallend vooruit.  
 
Zang 

De vogel is een meester in het imiteren van andere vogels die naast 
hem in het territorium leven. De zang begint meestal met het 
‘aanlopen’ van een wiel, waarna een kakofonie van allerlei vogelsoorten 
volgt. Niets is zo verwarrend als je als vogelteller van alles denkt te 
horen en daar een parmantige blauwborst ziet kwelen. Om zijn lied 
kracht bij te zetten stijgt de vogel al zingend de lucht in om vervol-
gens met zijn uitgewaaierde bruinrode staart als een parachuutje naar 

beneden te komen.    

  

Voortplanting 

De blauwborst man is zeer plaatstrouw en kan jaar op jaar dezelfde 
territoria innemen. Het vrouwtje echter leeft zeer verborgen en na-
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dert de zingende uitslover vaak over de grond waarna een korte paring 
volgt. Het nest wordt netjes aan de voet van wat rietstengels of moe-
rasplantjes gebouwd waarna de mooie eieren gelegd worden. Vanaf dat 
moment lijken de blauwborsten van het moerastoneel te verdwijnen. 

Toch zijn ze wel degelijk aanwezig maar lopen liever dan dat ze vlie-
gen. Ook heeft de zang op dat moment geen nut meer want vele mon-
den moeten gevoed 
worden.  

  

Trekvogel 

In oktober maken de 
uitgekleurde blauwbor-
sten zich weer op voor 
de trek die ze ’s 
nachts afleggen. Door 
de grote ogen kunnen 

zij zoals vele zangvo-
gels in de donkere 
nacht navigeren. Over-
dag wordt dan gegeten 
en gerust. Vakantie-
gangers die in de win-
ter naar Spanje, Portu-

gal of West-Afrika op vakantie gaan kunnen de soort dan weer tegen 
het lijf lopen, maar dan zonder hun mooie blauwe borst. 
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Lezing, de cultuur-historie van bomen 
Datum : maandag 17 april 2023 

Tijd :  20.00 uur 

Locatie : De Kemphaan, Kennedyplein 1, 5801 VH Venray 

Presentatie : Geertje Janssen 

De lezing wordt verzorgd door Geertje Jansen. Als cultuur-historisch 
natuurgids is zij gespecialiseerd in floralore, de oude verhalen van bo-
men, struiken, planten en paddenstoelen. Geertje Jansen is lid van IVN 
Den Bosch en verzorgt cultuur-historische natuurwandelingen, work-

shops en lezingen vanuit haar bedrijf Wandeloogst. 
Www.wandeloogst.nl 
 
De cultuur-historie van bomen 

Al duizenden jaren zijn bomen (letterlijk) de steun en toeverlaat van 
de mens. Bomen werden gebruikt als bouwmateriaal, brandstof, ge-
reedschap, voedsel en medicijn. Geen wonder dat de mensen door de 

eeuwen heen veel eerbied en ontzag voor bomen hadden. Onder bomen 
werd rechtgesproken, gedanst en gefeest of gebeden. Talloze rituelen 
en gebruiken hielden met bomen verband. Talloos waren dan ook de 
verhalen waarin de boom een belangrijke rol speelde. 
Ook vandaag de dag zetten we nog een kerstboom in huis, wordt er 
genezing afgesmeekt bij de lapjesboom in Overasselt of gebeden in 
kerken en kapellen waar eens heilige eiken stonden. 
Tijdens de lezing bespreken we een aantal bomen en wat zij in de loop 

der eeuwen op cultuur-historisch vlak voor de mens hebben betekent.  

  

Leer meer over de eik, berk, 
beuk, linde, spar, wilg en ande-
re bomen die de mens geholpen 

hebben. Een lezing vol oude 
gebruiken en rituelen, interes-
sante toepassingen van bomen 
en bomenverhalen zoals ze 
vroeger bij een knapperend 
haardvuur verteld werden. 
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Bomen in de Boshuizerbergen 

4 Seizoenenwandeling: bomen in gemeentebossen Boshuizerbergen 

Datum : zondag 23 april 2023 

Vertrektijd : 10.00 uur 

Locatie      : parkeerplaats aan de Spurkterdijk (komend vanaf 

Maasheseweg, Crematorium voorbij rijden. Na ± 400m zandpad 

naar links inslaan.)  

Tijdens de 4-seizoenenwandelingen besteden we dit jaar speciale aan-
dacht aan een aantal bomen, te weten: Berk-Beuk-Es-Grove Den-Linde-

Paardenkastanje-Zomereik.  
Deze wandeling, met als thema Bomen in de Lente, gaan we in de ge-
meentebossen van de Boshuizerbergen op zoek naar deze bomen. We 
komen ze niet allemaal tegen, maar wel een paar andere soorten, waar-
onder de Jeneverbes, die ook heel interessant zijn. 
We belichten een aantal aspecten van deze bomen: gebruik, ecologie, 
maar ook cultuurhistorie, klimaatbestendigheid en de emoties die bo-

men bij ons oproepen. 
De wandeling voert ons door een deel van de Boshuizerbergen dat tus-
sen de A73 en de spoorlijn geklemd ligt en dat wellicht bij veel mensen 
minder bekend is. De gemeente is hier eigenaar, maar het beheer sluit 
goed aan bij het beheer van het bekende Natura 2000 natuurgebied 
aan de andere kant van de spoorlijn. Het gebied bestaat grotendeels 
uit voormalig productiebos. De laatste jaren worden stukken vrijge-

maakt om de aanwezige 

jeneverbesstruiken en 
heide een kans te geven. 
Hierdoor ontstaat er 
steeds meer variatie in 
het gebied. Vlakbij het 
spoor is een mooie 
strook waar de zandver-
stuivingen nog te her-

kennen zijn en waar flink 
wat jeneverbessen staan. 
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Eifelweekend 
Van 2 t/m 4 juni verzorgen 
Olaf en Lisa Op den Kamp voor 
IVN Venray een lang weekend 
in de Eifel met een aantal ex-
cursies. Olaf is erg geïnteres-
seerd in alles wat groeit en 
bloeit en tevens in het verle-
den van het gebied, zowel op 

geologisch als op cultuurhistorisch gebied. Lisa is als biologe thuis in 
met name de flora en kan hier uitgebreid over vertellen. Hierbij ver-
kennen we Nationaal Park de Eifel en de Kalkeifel rondom Blankenheim 
en Nettersheim. Nationaal Park Eifel bestaat uit uitgestrekte exten-
sieve graslanden, beukenbossen en het voormalige militair domein 
Camp Vogelsang.  
Ook liggen er beukenbossen op kalkbodems met hun eigen flora. De 

Kalkeifel wordt gekenmerkt door kalkgraslanden met bijzondere plan-
ten, orchideeën en insecten. Vogels als rode wouw, raaf en grauwe 
klauwier laten zich in beide gebieden regelmatig zien.  
Op vrijdag bezoeken we het dal van de Urft bij Nettersheim. Dit dal 
werd al in de Romeinse tijd intensief gebruikt, hiervan getuigen diver-
se Romeinse tempels, een Romeinse nederzetting en een Romeins fort. 
De kalkrijke ondergrond zorgde voor perfect drinkwater dat middels 
een waterleiding naar het Romeinse Colonia Agrippina, het huidige Keu-

len, werd gebracht.  
De hellingen in dit dal bestaan aan de ene kant uit kalkgraslanden met 
een zeer rijke vlinderpopulatie, maar ook met bijzondere planten als 

paardenhoefklaver, esparcette, 
groot laserkruid en de hengelachtige 
Melampyrum cristatum. Aan de ande-
re kant van het dal liggen beuken-
bossen op een kalkrijke ondergrond 

waarin orchideeën als het vogelnest-
je en bleek bosvogeltje groeien. 
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Langs de beek groeien adderwortel, 
gele monnikskap en moerasspirea. 
Deze wandeling is circa 8 km lang. 
Op zaterdag bezoeken we de omge-

ving van Alendorf met prachtig  hel-
lingen vol jeneverbessen met daar-
tussen een rijke kalkflora met wilde 
orchideeën en vlinders. We lopen 
door het prachtige Lampertsbachtal, een droogdal met kalkgraslanden, 
beukenbossen en bloemrijke weilanden langs de meestal droogstaande 
beek. Hier vinden we allerlei bijzondere planten zoals het rood peper-
boompje en veel vlinders en vogels. Rondom het dorp Alendorf beklim-

men we de Calvarienberg waarop honderden jeneverbessen groeien. 
Hier kunnen we genieten van orchideeën en vlinders. De prachtige ver-
gezichten op de vulkanen van de Eifel krijgen we er gratis bij. Deze 
wandeling is circa 12 km lang.  
Op zondag wandelen we door Nationaal Park Eifel waar ook onze ac-
commodatie ligt. We wandelen over de Dreiborner Hochfläche met zijn 
uitgestrekte graslanden die volstaan met Bremstruwelen. Hierop para-
siteert Grote bremraap. In de meidoornstruwelen broeden grauwe 

klauwieren. We genieten tevens van de vergezichten op de Kermeter, 
aan de overkant van het stuwmeer van de Urft. Tijdens deze wandeling 
doen we ook het voormalige dorp Wollseifen aan dat geruimd werd na-
dat het gebied in 1946 een militair oefenterrein werd. 
Accommodatie. 
We verblijven in Gästehaus K 13 (https://www.gaestehaus-k13.de) in 
Nationaal Park Eifel, vlakbij Vogelsang IP het informatiecentrum van 
het Nationaal Park. De overnachtingslocatie is goed bereikbaar via de 

snelweg. Vanuit Venray is het 2 uur/ 161 km rijden, de laatste 30 km 
binnendoor, de rest via de snelweg (A61, A44, A1). 
 

Aanmelden: 

Het IVN Geysteren-Venray heeft bovengenoemd verblijf gereser-
veerd. Deze is helaas volgeboekt. Echter het wil niet zeggen dat u niet 
mee kunt,wandelen. U dient dan wel zelf voor onderdak te zorgen, ook 
kunt u meegaan met bijvoorbeeld een caravan of camper.  
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Tegenover de accomodatie is een kampeerterrein. U kunt wel tegen 
betaling gebruik maken van het ontbijt en het warm eten van de ac-
commodatie.  
Voor deelname aan de wandelingen vragen wij een bijdrage van € 15, 

€20 en €25 al naar gelang u 1, 2 of 3 dagen wandelt. 
 
In het weekend dat we hebben gekozen voor de Eifelwandeling is het 
in Duitsland nog Pinkstervakantie.  
Olaf zal op 27 februari een lezing verzorgen over het gebied wat we in 
genoemd weekend zullen bezoeken.  

 

***** 

 

Waargenomen 

Waargenomen slechtvalk, ijsvo-
gel en grote zaagbek tijdens de 
vogelboottocht op 9 januari 
2023. 
Foto’s Jan Houwen. 

 
 
 

Slechtvalk 

IJsvogel 

Grote zaagbek 
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Kidsparty 2023   Het Jeud-IVN gaat op 16 april.  
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Vakantieactiviteit 
 

Natuur en kunst Odapark en Vlakwater  

We gaan in een gebied rondkijken waar kunst en natuur samen te vin-
den zijn en elkaar gezelschap houden. We doen daarbij allerlei op-

drachten.  
We verzamelen materialen uit de natuur en maken zelf een kunstwerk. 
We maken een verkeersbord waarop staat wat je niet mag doen in de 

natuur (bijv. vuurtje stoken).  

We gaan schatgraven want welke kunstschatten liggen er onder de 
grond, levende en niet levende schatten 

We doen ook een quiz over natuur en milieu 
Kom je ook meedoen? 

 
Voor wie? 

Voor kinderen uit de gemeente Venray van 6-12 jaar. 

 
Waar? 

Odapark: Merseloseweg 117 5801 CA  Venray ,  
een tuin van verbeelding 

Vlakwater: aangrenzend gebied. 
   Start:  parkeerterrein tegenover ziekenhuis 

 
Wanneer? 

Dinsdag 2 mei 
Tijd : van 10.00 uur tot 12.00 uur  

 
Kleding? 

We zijn in de natuur, dus laarzen aan of goede schoenen en natuurlijk 
speelkleren die vies en nat mogen worden. 

 
Aanmelden 

Aanmelden voor zaterdag 29 april via:  
aanmelden@ivn-geysteren-venray.nl 
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Aanvulling maand mei jaarprogramma 2023 

di     2   mei  Vakantieactiviteit lente 
wo  10   mei  Les 4 Vogelcursus: vogels van water en ven (theorie) 
wo  10   mei  Instapgidsencursus: theorie 
do 11   mei  Ouderenwandeling 
zo  14 mei  Excursie vogelcursus jachthut de Hamert 
zo   14   mei  Wandeling Grindgaten Arcen 
za   20  mei  Instapgidsencursus 
ma   22  mei  Lezing Stippelberg: door Jan en Riek Kersten 

za   27  mei  Natuurontbijt 
ma  29  mei  Wandeling Stippelberg. 
wo  31   mei  Instapgidsencursus 
 

***** 
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Educatief allerlei 
 

Kippengedoe 

In de kerstnacht voerde het jonge haantje zijn voornemen uit. Na een 
paar korte kraaien vloog hij op het dak van ons schuurtje waarachter 
hij zijn rivaal vermoedde, die daar met vier hennen in de laurierkers 

overnachten. Die rivaal was zijn vader, maar of kippen daar weet van 
hebben? Na het ontbijt gingen we op zoek naar de vechtersbazen.  Ze 
waren zeiknat. Ongetwijfeld na een bokspartij gevolgd door een lange 
achtervolging door het perk. De uitdager had uiteindelijk gewonnen. 
Zijn pluimen waren het minst verkreukeld; hij kraaide victorie.  
De verliezer zat er aanvankelijk zielig bij in een hoekje van het perk. 
Maar knapte snel op. Hij kreeg steun van zijn harem. Vooral de top hen 
nam hem in bescherming tegen de agressieve nieuwkomer. Al snel 

scharrelden de hennen met beide haantjes door het perk. Maar de be-
scherming van de top hen blijft cruciaal. Ze hebben wel scharrelruimte 
nodig. Heb je dat niet dan is een kippenren de oplossing. Daar kiezen 
ze in het stripboek “De Oase” voor. Maar die werken ook aan een bio-
diverse tuin.  
Een kloek met kuikens vangt behendig vliegende insecten op in je tuin. 
Haar kuikens groeien dan ook voorspoedig op. Maar dat gaat wel ten 
koste van je “biodiverse” tuin. Onze kippen krijgen elke ochtend een 

paar handjes strooivoer. Zaad waarvan de huismussen, houtduiven en 
tortels ook van mee eten. ’s Middags strooien we broodkruimels, of 
resten van onze warme maaltijd kippen hebben voorkeur voor pannen-
koek, rijst en macaroni. Op de composthoop in het perk komt behalve 
tuinafval ook het keukenafval, waar de kippen altijd op zoek zijn naar 
een verse regenworm.                                                  Wim Jongejans. 
De striptekeningen zijn van Simon Hureau titel “De Oase” uitgever Soul Food Comics. 
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In de Pen ! 
Boekrecensie 
Darwin in de stad, Menno Schilthuizen. 
    
In de ogen van evolutiebioloog Menno Schilthuizen is de mens de ultie-
me ecosysteemingenieur van de natuur. Ja, hij rekent mensen dus ook 
tot de natuur, zelf al woont die soort in toenemende mate in urbane 
gebieden. Drukke, lawaaierige, vervuilde, betonnen metropolen waar ik 
niet als eerste vogels zou gaan kijken. En juist in die urbane gebieden 

blijken dieren én planten zich versneld te evolueren zoals je kunt lezen 
in het boeiende boek Darwin in de stad. Het is ook nog eens verkozen 
tot het beste natuurboek van 2018, want terecht de winnaar van de de 
Jan Wolkers Prijs 2018. 
 
Meer informatie 

Allereerst iets over de ondertitel: Evolutie in de urbane jungle. 

Schilthuizen in Darwin in de stad: ‘Waarom toch sluiten we de mens uit 
van alles wat we de ‘echte natuur’ noemen? Waarom vinden we dat mie-
rennest aan die boomtak daar natuur, maar een stad vol mensen niet? 
Waarom bewonderen we de rol van die die mieren spelen in het ecosys-
teem van het regenbos, maar spreken we met walging van de manier 
waarop mensen het landschap domineren?’ 
 
Dat vind ik meteen een boeiend vraagstuk dat hij opwerpt. Vorige 

week vroeg een collega wat ik nou mooier vond: dat spiegelende gebouw 
langs de A2 of de boom-in-herfstblad aan de overzijde. Natuurlief-
hebber als ik ben antwoordde ik natuurlijk: de boom (hoewel het niet 
de allermooiste boom was die ik ooit was tegengekomen).  
Een gebouw hoort in mijn opvatting niet in het landschap. Maar ja. 
Mensen bouwen met materiaal uit de natuur. En mieren doen dat ook. 
Waarom is de mier wel natuur en de mens niet? Eerlijk gezegd kan ik 
er niet veel steekhoudende argumenten tegen inbrengen. Neemt niet 

weg dat ik dat gebouw als iets buitengewoons onnatuurlijks blijf be-
schouwen en dat ik die boom prefereer boven de betonnen kolos. 
De stad als nieuw biotoop voor dieren en planten. Zo nieuw en zo an-
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ders, dat zij zich versneld beginnen te evolueren. Vandaar de titel: 
Darwin in de stad. Een verrassende ontwikkeling, zeker voor wie zich 
een beroemde uitspraak van Darwin himself herinnert: ‘Van deze trage 
veranderingen zien we niets, tot de wijzers des tijds lange tijdperken 

hebben doen verstrijken.‘ Ik vermoed dat Darwin de voorbeelden die 
Schilthuizen in zijn boek opsomt met grote belangstelling en ook ver-
bazing zou hebben gevolgd. Genetische veranderingen die zich onder 
onze ogen afspelen? De grote wetenschapper kon het zich in elk geval 
niet indenken. 
 
En nu verandert de genetische samenstelling van mug, spreeuw en 
nachtvlinder binnen één generatie. Maar ook lynxen en zelfs muizen 

laten genetische variatie zien door toedoen van de mens. Snelwegen 
scheiden populaties lynxen, waardoor die populaties zich niet meer 
kunnen mengen. Dat beïnvloed de genetische structuur van die ge-
scheiden populaties. Van muizen is bekend dat zelfs smalle straten 
populaties onbereikbaar van elkaar kunnen scheiden. Waardoor op den 
duur genetisch afwijkende populaties ontstaan. 
 
Ook waterdieren vertonen snelle evolutie. Wetenschappers deden 

proeven met zoetwaterdiertjes. Ze zetten watervlooien (van nature 
zoetwaterdieren) in afzonderlijke bassins uit. De ene groep in zoet 
water, de andere in brak water en weer een andere in water met tus-
senliggende zoutwaarden. Wat bleek? Afstammelingen van afstamme-
lingen van ‘brakwatervlooien’ die in gewoon zoet water opgroeiden en 
vervolgens in brak water werden gezet, hadden een veel hogere over-
levingskans. De evolutionaire signatuur van aanpassing aan zout water 
had hen gered.  

Ik comprimeer dit voorbeeld in een paar schamele zinnen; de beschrij-
ving van Schilthuizen is natuurlijk vele malen beter en uitgebreider. Ik 
vond het in elk geval een heel aansprekend voorbeeld. 
 
Talloze voorbeelden van evolutie passeren de revue in Darwin in de 
stad. En dat in begrijpelijke taal.  
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Soms gaat Schilthuizen in op kritiek die geleverd werd op experimen-
ten. Befaamd is de kritiek op de experimenten met de peper-en-
zoutvlinders. Ik kom die kritiek nog altijd tegen op websites van crea-
tionisten. Schilthuizen benoemt deze kritiek ook. Maar nauwgezet uit-

gevoerde nieuwe experimenten bewijzen de betrouwbaarheid van de 
uitkomsten van de onderzoeken van evolutiebiologen. Dat vind ik dan 
wel weer grappig. Hoe ideologisch geïnspireerde semi-wetenschappers 
hun tanden stuk bijten op degelijk wetenschappelijk onderzoek… 
 
Maar neemt niet weg dat ik toch ook nog wel een vraagteken wil plaat-
sen bij de titel. Darwin in de stad. Beschrijft Schilthuizen in zijn boek 
werkelijk de evolutie die Darwin bedoelt? En heeft Darwin inderdaad 

ongelijk wanneer hij zegt dat je evolutie nauwelijks tot niet kunt zien 
gebeuren? Eerlijk gezegd schaar ik alle voorbeelden die Schilthuizen 
in Darwin in de stad noemt onder de noemer micro-evolutie. De peper-
en-zoutvlinders veranderden inderdaad van kleur, maar bleven wel pe-
per-en-zoutvlinder. Het werden plots geen peper-en-zoutkevers, laat 
staan peper-en-zoutvogels. Beetje flauw voorbeeld misschien, maar de 
evolutie in de stad laat vooral zien hoe soorten zich aanpassen aan 
nieuwe leefomstandigheden. 

 
Maar dat genetische variatie ontstaan onder druk van veranderingen in 
het milieu, dat staat vast. En daarvan geeft Schilthuizen overtuigende 
voorbeelden. En hij legt op boeiende wijze uit hoe die variatie ontstaat 
en nog altijd doorgaat. Terecht verkozen tot het beste natuurboek 
van 2018: winnaar van de Jan Wolkers Prijs 2018. 
Bron:  Visdief 

Marije Freriks 
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Vogelboottocht op Maas op zondag 8 januari 
Het nieuwe jaar voor het IVN is ingeluid met de traditionele boot-
tocht. Het was een prachtige ochtend en het weer werkte uitstekend 
mee. Het was een ochtend van ontmoeten, bijpraten en uiteraard vo-
gels kijken. Er zijn 23 soorten waargenomen die ijverig door 
Jan Houwen zijn genoteerd, Jan dankjewel. 
 
We hebben gezien: 

 Grote Canadese Gans Branta canadensis 

 Brandgans Branta leucopsis 
 Indische Gans Anser indicus 
 Grauwe Gans Anser anser 
 Kolgans Anser albifrons 
 Knobbelzwaan Cygnus olor 
 Nijlgans Alopochen aegyptiaca 
 Krakeend Mareca strepera 

 Wilde Eend Anas platyrhynchos 
 Parkeend Anas platyrhynchos forma domestica 
 Kuifeend Aythya fuligula 
 Grote Zaagbek Mergus merganser 
 Hybride Grauwe Gans  x Grote 
 Canadese Gans Anser anser x Branta canadensis 
 Hybride Gans  onbekend 
 Houtduif Columba palumbus 

 Waterhoen Gallinula chloropus 
 Meerkoet Fulica atra 
 Fuut Podiceps cristatus 
 Kokmeeuw Chroicocephalus ridibundus 
 Aalscholver Phalacrocorax carbo 
 Blauwe Reiger Ardea cinerea 
 Grote Zilverreiger Ardea alba 
 IJsvogel Alcedo atthis 

 Slechtvalk Falco peregrinus 
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Wandeltip 
Beleef de natuur door de ogen van een pelgrim.  

Een Nederlandse pelgrimsroute. 

De Walk of Wisdom is een moderne pelgrimsroute geïnspireerd door 
de natuur. Het grote plan is een route rondom de hele wereld. Dit is 
het begin: een pelgrimsroute van 136 kilometer rondom Nijmegen. 
  
Heuvels, bossen en rivieren 

De Nijmeegse route knoopt verschillende natuurgebieden aan elkaar 

en is daardoor zeer divers. Het grootste deel is onverhard. Je loopt 
door twee landen, drie provincies en elf gemeenten. Bereid je voor op 
on-Nederlandse hoogteverschillen. Vanuit het centrum van Nijmegen 
duik je bijna direct de natuur in. Vrijwel de gehele route is goed ge-
markeerd. Pelgrims die zich inschrijven, krijgen een overnachtingslijst 
voor elk budget. Een pelgrimsroute waarvoor je niet hoeft te vliegen. 
Deze Nederlandse Walk of Wisdom werd in 2018 bekroond met de 

publieksprijs bij de Gelderse Landschapsverkiezing. Tip: kijk de 9 deli-
ge tv-serie over de tocht door Klaas Drupsteen. 
 
Beschrijving pelgrimsroute 

Begin- en eindpunt van deze Nederlandse pelgrimstocht is de Nijmeeg-
se Stevenskerk. Dit 750 jaar oude gebouw is het meest geliefde monu-
ment van Nijmegen. Het staat op de top van een heuvel en in de Mid-
deleeuwen werden hier de stadsrechten bewaard. Tegenwoordig zijn 

er bijzondere ceremonies van de universiteit Nijmegen en de Vier-
daagse Feesten. Tegen de binnenmuur staat een groot beeld gespij-
kerd van het symbool van de Walk of Wisdom. 
Vanuit de Stevenskerk kom je via een oud stukje Nijmegen al snel in 
de Ooijpolder. Het is een van de grootste herstelprojecten van de 
Vereniging Nederlands Cultuurlandschap.  
Boeren, natuurbeschermers en overheden werken hier samen in prach-
tig gebied met struweelhagen, bloemrijke slootranden en nieuwe wil-

dernis. Vanuit de Ooijpolder loop je naar de Elyzeese Velden in de 
Heerlijkheid Beek, een oud adellijk landgoed bij het plaatsje Beek-
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Ubbergen. Dit gebied wordt wel het ‘binnenste buitenland’ genoemd 
vanwege de on-Nederlandse hoogteverschillen. 
In natuurgebied de Duivelsberg kruis je de beroemde N70 route en 
het Pieterpad richting Kranenburg (Duitsland). 

 
Vreugdeberg 

Na Berg en Dal kom je door het oude bedevaartsplaatsje Kranenburg 
met het immense Reichswald. In dit uitgestrekt bosgebied stierven in 
WOII meer dan 10.000 soldaten tijdens operatie Véritable. Via een 
Vreugdeberg en heus Hemeldal kom je in het Koningsven, waar Natuur-
momenten werkt aan herstel van een oud moerasgebied. 
Hierna wandel je één van de mooiste bossen van Nederland in: de Sint-

Jansberg. Meanderende beekjes, beukenkathedralen en heuvels 
scheppen een sprookjesachtige sfeer.  
Het gebied grenst aan de Mookerheide, waar twee broers van Willem 
van Oranje sneuvelden tijdens een befaamde slag. De soldij voor hun 
soldaten zou hier nog altijd begraven liggen in een kist (ga er maar 
niet naar zoeken).  
Aan het eind ligt Jachtslot Mookerheide. Het is naar verluid  gebouwd 
om – vergeefs – een liefje te imponeren. Het slot was korte tijd bui-

tenverblijf van de Waffen SS, maar ook residentie van een vooruit-
strevende zusterorde. 
 
UNESCO cultureel erfgoed 

Vanaf de Mookerhei kom je via het bos van Heumensoord en een voor-
malig landgoed bij de moerassen van de Hatertse Vennen. De route is 
intussen vlakker geworden en brengt je in de oude vestingstadjes Gra-
ve en Ravenstein. Van hieruit loop je door de eeuwenoude dorpskernen 

van Leur en Hernen naar de bedevaartsplaats Bergharen. Via het lan-
delijke Afferden loopt de pelgrimsroute over in de uiterwaarden van 
Beuningen. Je kunt hier  urenlang struinen over de Waalstranden (als 
een kudde koeien je niet in de weg staat). 
De finale van de route begint over de nieuwe stadsbrug de Oversteek 
in Nijmegen. Hier kun je iedere dag meedoen met een zonsondergang-
mars ter ere van overleden geallieerde soldaten (de sunset march, 
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UNESCO cultureel erfgoed). 
De Nederlandse Walk of Wisdom pelgrimsroute eindigt precies waar 
je bent begonnen: de Nijmeegse Stevenskerk (nadat je de duivel in de 
ogen hebt gekeken). 

 
Inschrijven als pelgrim 

Inschrijven voor de Walk of Wisdom gaat met een donatie aan de 
stichting voor een startpakket. Hiermee steun je onze beginnende pel-
grimstraditie. Wij sturen je de routegids en gps-track, de symbolen 
van onze tocht en een digitale lijst slaapadressen voor elk budget. Van 
elke inschrijving gaat minstens één euro naar het landschap (meer). 
Website: 

https://www.walkofwisdom.org/ 
Email: pelgrims@walkofwisdom.org  
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Wie doet wat binnen IVN Geysteren-Venray?  
Bestuur 
Voorzitter Marije Freriks  06-41849574   mfh.freriks@hccnet.nl 
Secretaris/ Stan Schaekens    0478-691832   
Bestuurslid  Mart Philipsen          06–41768716  mart.philipsen2019@gmail.com 
Bestuurslid Piet Weijers  0478-531878  pjweijers@live.nl  
Bestuurslid  Theo Bouten  06-26381548  bouten@home.nl 
Erevoorzitter Jan Gootzen 
Ledenadministratie Stan Schaekens.   secretariaat@ivn-geysteren-venray.nl  
Administratie Theo Verhoeven  0478 585270 tcverhoeven@home.nl 
 

PR en communicatie  

Dinie Hoex   06-13233431  d.hoex@ziggo.nl 
Jan Thijssen     06-48608711  listajan@home.nl 
Stans Garé   06-23444172 listajan@home.nl 
Marije Freriks   06-41849574   mfh.freriks@hccnet.nl 
Webbeheer Chrit Luys  06-80124498  c.luys@hccnet.nl  

  

Contactpersonen werkgroepen 
Gidsenwerkgroep Mart Philipsen          06–41768716  mart.philipsen2019@gmail.com 
Jeugd IVN Marije Freriks  info@ivn-geysteren-venray.nl 
Jongeren IVN Marije Freriks  0478-501325 mfh.freriks@hccnet.nl 
Ouderen IVN Marije Freriks  0478-501325  mfh.freriks@hccnet.nl 
Plantenwerkgroep Piet Weijers  0478-531878  pjweijers@live.nl  
Insectenwerkgroep     Theo Bouten   06-26381548  bouten@home.nl 
Vogelwerkgroep  Joof Teeuwen  0478-586757 j.teeuwen@home.nl 
Weidevogelwerkgroep Jan Michels  0478-541563   mia41jan37@gmail.com 
Kerkuilenwerkgroep Piet Willems  0478-584006 pietwillems@natske.nl 
Steenuilenwerkgroep Gerrit van Meijel  0478-580086 gerritvanmeijel@ziggo.nl 
Overige uilensoorten Wim Gielens  0478-510640  wimgielens@gmail.com 
Gezin/vakantieactiv.  Wim Mommen   0478-587958 wimmommen@gmail.om 
Natuurbeheer Theo Bouten   06-26381548  bouten@home.nl 
Vleermuizenwerkgr. Theo Bouten   06-26381548  bouten@home.nl  
Monitoring    Theo Bouten   06-26381548  bouten@home.nl 
Schooleducatie Wim Mommen   0478-587958  wimmommen@gmail.com 

 

Wandeling op verzoek 
Op verzoek geeft IVN Geysteren-Venray wandelingen voor besloten gezelschappen. Hier-
voor vragen wij een kleine vergoeding. U kunt zich wenden tot het secretariaat:  
0478-691832, secretariaat@ivn-geysteren-venray.nl. 
 

Bezoekadres 
De meeste binnenactiviteiten vinden plaats in het JUG op de eerste verdieping van ‘de 
alde Schôl’ in Geysteren, Dorpstraat 15 Geysteren. Voor activiteiten waar we meer be-
zoekers verwachten, wijken we uit, o.a. naar de Kemphaan, Kennedyplein 1 in Venray. 



 


