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Beste leden van IVN Helden. 

Bijgaand het jaarverslag van 2016, het eerste jaar dat “ons IVN schip” werd bestuurd en geleid door 
het nieuwe Bestuur. 

Het Bestuur bestaat uit: Toos Voorzitster, Harrie Penningmeester, Peter Secretaris, Jan, Math en Ria 
als bestuursleden. 

De nieuwe structuur waarvoor in de ledenvergadering 2016 werd gestemd, werd opgepakt. 

Het was even wennen aan de nieuwe structuur doch in de loop van het jaar kreeg het Bestuur steeds 
meer vat op het geheel. 

Een duidelijke nieuwe inzet van de facilitaire werkgroep bestaande uit Harrie en Trees, was duidelijk 
merkbaar. 

Het lokaal is open en opgeruimd op momenten dat het open en verwarmd moet zijn, de koffie staat 
klaar en er is een duidelijk sleutelplanbeheer opgesteld. 

Voor het eerst werd het jaarprogramma gevolgd en uitgevoerd volgens de gezamenlijke flyer van ook 
andere IVN afdelingen. Op een paar kleine schoonheidsfoutjes na is dit goed bevallen en het  
jaarprogramma 2017 zal op dezelfde manier worden uitgegeven. 

Het schoone maas projekt waaraan IVN Helden voor het eerst heeft deelgenomen was een enorm 
succes wat ook de aandacht van de media heeft gekregen, ook deze activiteit zullen we proberen in 
2017 weer op te pakken. 

Ria heeft ervoor gezorgd dat ook enkele activiteiten in de Natuurgids werd aangekondigd. 

Enkele werkgroepen die opereren binnen “ons IVN” hebben hun activiteiten over het afgelopen jaar 
in dit jaarverslag vermeld zodat ieder hiervan op de hoogte is, zie hieronder: 

 



jaarverslag florawerkgroep 2016 

Regelmatige deelnemers aan de activiteiten waren: 

Peter Maessen (Grashoek), Jos Hunnekens, Wim Maassen, Jan Stevens, Corry Joosten, Riet van de 

Heuvel en Toos Wilms. 

Tijdens de inventarisaties waren er ook incidenteel andere leden. Misschien zijn zij nu ook 

enthousiast over de inventarisaties. 

 

In het voorjaar werden het Vlakbroek en de Kwistbeek bezocht. Deze twee natuurgebieden zijn vlak 

na elkaar ontwikkeld. We neigen er steeds naar om deze gebieden met elkaar te vergelijken. 

In juli bezochten we de Scherliet / Kwakvors, het Berckterveld en de Snep. De Scherliet / Kwakvors en 

de Snep zijn beide zeer kostbare, maar kwetsbare gebieden en in beheer bij Staatsbosbeheer. Het 

waren weer mooie ontdekkingen die we deden. Het bezoek aan het Berckterveld was bedoeld als 

algemene programma activiteit. Omdat er niet veel deelnemers waren buiten de gebruikelijke 

florawerkgroepleden hebben we de wandeling tussen Baarlo en Hout Blerick ook benut om te 

inventariseren. De wereld aan de Maaskant is helemaal anders dan op de moeras- en zandgronden 

van voormalige gemeente Helden. We zagen een prachtige bloemenzee. Augustus was de maand 

waarin we de infiltratievijver op Zelen en het ven bij LOG De Horsten bezochten. Bij de 

infiltratievijver wordt duidelijk dat infrastructuur, recreatie en natuur soms wonderlijk mooi samen 

kunnen  gaan.  Het sluitstuk van ons programma was het bezoek aan en de Wandeling Ingendael en 

Kindervallei op 3 september. Als je de inventarisaties wilt inzien, Dan kan dat binnenkort op de 

vernieuwde website van IVN Helden onder het besloten deel. 

 



Jaarverslag van de faunawerkgroep  2016 

Dassenwerkgroep van het IVN Helden bestaat uit de volgende leden: 
Wiel Teeuwen, Harrie Wilms,  Peeters en Toos Wilms 
Eens per jaar bezoeken wij als dassenwerkgroep de dassen burchten.  
Dat doen we in de winter. In deze periode zijn de burchten beter toegankelijk en is de kans 
op verstoring het kleinst.  
We kijken dan of de burchten nog bewoond zijn, hoeveel pijpen (uitgangen) er zijn, 
poepputje, omgewoelde grond en of we sleepsporen zien.  
Alle burchten die bij ons bekend zijn worden op GPS vastgelegd en in kaart gebracht. 
Verstoringen zoals kapactiviteiten en hoogzitten die te dicht in de buurt van de burcht 
komen melden we bij de gemeente. Die betrekt de groene brigade bij de incidenten. 
Soms komt het tot handhaving.  In ons werkgebied (Helden, Beringe, Egchel, Kessel en 
Kessel-Eik) hebben we ongeveer 37 burchten gevonden. De burchten in Grashoek en 
Koningslust worden door onze werkgroep collega Frits Meijer geïnventariseerd. 
Tijdens de inventarisatie bleek dat het heel goed gaat met de dassen. De populatie is 
uitgebreid.  Dit jaar struinden we met plezier ongeveer 8 dagdelen door de natuur.  
 
Het voorjaar en de zomer wordt gebruikt om met behulp van een nachtcamera beelden te 
maken van de dassen en de eventuele jongen. Dit zijn meestal nachtopnamen omdat de 
dassen zich overdag schuil houden. Ook als er dode dassen gevonden worden wordt dit 
doorgegeven en genoteerd bij de gemeente.   
 
Twee keer per jaar vergaderen we met de andere dassen vrijwilligers van Peel en Maas.   
Bij dit overleg dat gefaciliteerd wordt door de gemeente sluiten andere instanties zoals 
Staatsbosbeheer en Dassenwerkgroep Limburg aan en soms komen gastsprekers.  
Dit jaar is de rotonde Halfweg opgeleverd en kregen we een excursie van een provincie 
medewerker over de dasbeschermende maatregelen bij de rotonde. Bij rotonde Halfweg 
maakte de provincie veel voorzieningen om dieren te beschermen tegen het verkeer en 
wordt vervangende huisvesting voor de aanwezige dassen gemaakt. 
 
Eind 2016 besloten we om de dassenwerkgroep om te dopen in een faunawerkgroep om 
meer aandacht te geven aan vleermuizen (Frans Verdonschot) en in de toekomst de otters. 
Bovendien is het voorzitterschap van deze werkgroep overgedragen van Toos naar Harrie 
Peeters. Ten behoeve van de vleermuizen en met sposoring van de Gemeente is er een 
BaTCounter  gekocht welke in 2017 gebruikt gaat worden om de vleermuizen te tellen in de 
2 plaatselijke vleermuizenkelders (Holtje en Schans). In de bossen worden 
vleermuizenkasten opgehangen. 
 
Frans, Wiel, Harrie, Harrie en Toos 
 



Verslag werkgroep P.R. IVN Helden april 2016 tot maart 2017 

We zijn gestart met het vervangen van de Kijk-Op die per kwartaal verscheen. 

Er voor in de plaats is de maandelijkse nieuwsbrief gekomen waarvan het samenstellen er van in 

handen is van Harrie 

We hopen op deze manier de leden meer  op korte termijn te kunnen informeren 

De leden die de nieuwsbrief niet digitaal kunnen ontvangen krijgen deze nog op papier thuisbezorgd 

door Til, we streven er echter naar dit, ook gezien de kosten,  t.z.t. niet meer nodig te hebben. 

De reacties op de uitgaven zijn positief, er is altijd ruimte voor bijdrage vanuit de leden . 

Ook de website is vernieuwd, er is een landelijke format die iedere afdeling zelf vorm kan geven. 

Harrie zorgt er voor dat de info hierop steeds up to date is. 

Ook hiervoor geldt dat reacties en opbouwende kritiek welkom zijn. 

Er is een beginnende facebookpagina, hiervoor zijn we nog op zoek naar facebookers die de pagina 

wat kunnen actualiseren en opleuken. 

De P.R. cie. doet haar best de IVN activiteiten via verschillende media onder de aandacht te brengen.  

Dat het niet altijd lukt om de artikelen uitgebreid geplaatst te krijgen heeft te maken met de 

werkwijze van diezelfde  media. 

We zijn ook live een aantal keren te gast geweest bij omroep Peel en Maas. 

We denken dat ook de presentatie van ons als IVN tijdens de nacht van het dorp positieve P.R. was. 



Jaarverslag 2016 van de jeugdwerkgroep. 

Het doel van de jeugdwerkgroep is om kinderen enthousiast te maken voor de natuur. Onze kinderen 

zijn nl. de beleidsmakers van de toekomst. Hoe meer kinderen we kunnen bereiken, hoe beter het is. 

De werkgroep bestond begin 2016 uit 7 personen. (Math, Mart, Jan v E, Jan St, Wim, Harrie en Jack). 

Zij vergaderden 1 X per maand om de komende activiteit voor te bereiden en 1 X per 3 maanden om 

te evalueren en het programma vast te stellen van de komende maanden. 

Tot de zomervakantie waren er 11 kinderen lid van de werkgroep. Zij kregen dus 1 X per maand een 

activiteit. Op dinsdagavond van 18.30 – 20.00 uur. In de maanden maart en november niet op 

dinsdagavond maar de eerste zaterdagochtend van de maand voor natuuronderhoud. De 

jeugdwerkgroep sloot dan aan bij de natuurwerkgroep. 

Thema’s die aan de orde zijn gekomen tot de zomervakantie zijn:……..de Schans, struinpad en 

waterdiertjes scheppen , en afval. 

Aan het einde van het schooljaar is afscheid genomen van Mart en Wim. Til is  erbij gekomen en 

heeft het secretariaat van Mart overgenomen. 

We zijn het nieuwe schooljaar gestart met 11 kinderen. Dit is opgelopen naar 13. In toenemende 

mate ligt het accent van de activiteiten niet op kennisoverdracht, maar op de kernwaardes van IVN: 

laten beleven, bewust maken, dichtbij, persoonlijk, enz. Dit betekent heel concreet dat er vooral doe-

activiteiten zijn. 

We zijn dit jaar extra 2 X op de basisschool in Egchel geweest: voortplanting en oogsten. Het SO is bij 

ons op bezoek geweest: geen thema, maar algemeen bezig geweest met de natuur. 

Thema’s die aan de orde zijn geweest na de zomervakantie: Kennismaken + spelletjes met blinddoek 

en voelkist, circuitje rond bomen en bodemdiertjes, natuuronderhoud, en sterrentocht. 

Nieuw is ook dat we gestart zijn met het organiseren van kinderfeestjes. We hebben er nu 2 gehad 

en het 3e is aangevraagd. Het vraagt vooralsnog niet zoveel extra tijd voor de werkgroep omdat we 

activiteiten van de jeugdwerkgroep kunnen copieren naar de feestjes. Alleen kost het extra tijd om 

uit te voeren en soms om de materialen bij elkaar te zoeken. 

Daarom maakt de werkgroep nu een pas op de plaats. Wegens gebrek aan mankracht moeten we 

nog mogelijkheden/kansen om de jeugd te bereiken laten liggen. Denk hierbij aan: structureel de 

scholen bezoeken, JN, het BSO, Rundje Koeberg. 

Vergaderen doen we overigens minder: op het maandelijkse overleg wordt alles besproken. Er zijn 

dus geen avondvergaderingen meer. 

Verslag gemaakt door  Til 

 



Verdere activiteiten en tenslotte 
 
De leden van de onderhoudswerkgroep, samen met de leden van de jeugdwerkgroep waren 
ook in 2016 zeer aktief in het Kwistbeekdal. 
 
De poelen werden opgeschoond, en bomen werden gekapt. 
Een werkgroep die de komende jaren nog vooruit kan in dit mooie natuurgebied. 
 
Ook werd er in 2016 samengewerkt met WBE Helden wat betreft de aanleg van de Schans in 
het Kwistbeekdal. Het resultaat mag er zijn. 
 
Ook de samenwerking met het Groenplatform inzake het patrijzenprojekt werd in 2016 
opgepakt. Ook deze samenwerking zal de komende jaren noodzakelijk blijven. 
 
Wat betreft het aantal deelnemers aan onze activiteiten kunnen we tevreden zijn, een lichte 

stijging tov 2015. 

Er is nogal wat concurrentie op de markt waaronder de IVN activiteiten misschien zullen 

lijden denk bv aan het Rundje Koeberg, maar desondanks zijn we tevreden. 

Uiteraard hebben we ook in 2016 geprobeerd natuureducatie wat een van de doelstellingen 

van IVN is mee te nemen in ons programma: in maart de cursus mossen, paddenstoelen in 

oktober,  enkele leden hebben de vogelcursus gevolgd die door Vogelwerkgroep ’t Hökske 

werd gegeven. 

In 2017 zullen we proberen zelf een cursus roofvogels herkennen op te gaan zetten. 

De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang. 

Enkele leden van IVN Helden gaan de aangekondigde  regionale natuurgidsencursus volgen 

die in 2017 door Regio IVN gegeven zal gaan worden. 

Het aantal leden bleef ongeveer gelijk  

- 126 leden waarvan 11 jeugdleden. 

 

In 2016 was de huisvesting een belangrijk agenda punt. Een definitieve oplossing/huisvesting 

is nog niet in zicht. Er wordt gewerkt aan tijdelijke oplossingen. 

 

Peter Maessen 

 
 

 

 

 


