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Het 
hele jaar 
bikini

proof

De gouden tip voor een 

bikini proof lichaam deze zomer? 

Schuif die onmogelijke fitnessschema’s 

en belachelijke diëten maar aan de 

kant. Het enige dat je moet doen, is 

je hoofd op standje ‘zonnig’ zetten, 

zegt Patricia Maessen uit Egchel. 

Voor wie wel wat positiviteit kan 

gebruiken om zich lekker te voelen 

in badkleding deze zomer, heeft de 

bewustwordings-coach van praktijk 

Happy-Nez verschillende tips.

‘Body positivitiy’, letterlijk vertaald ‘lichaams
positiviteit’, is sinds vorig jaar een veelgezien thema 
op sociale media als Instagram. Stoppen met obsessief 
diëten, lekker in je vel zitten en houden van je 
figuur, is de boodschap. Steeds vaker laten bekende 
‘influencers’ zien hoe ze er ‘echt’ uitzien, vergeleken 
met de ‘perfecte’ foto’s waarop ze in de perfecte 
houding en met het perfecte licht staan. Minder focus 
op hoe het zou moeten, meer nadruk op goed zijn 
zoals je bent. 

Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, want je hebt 
er een dosis zelfvertrouwen en een positieve instelling 
voor nodig. Hoe krijg je die als websites met ‘12 tips 
om bikiniproof te worden’, artikelen met koppen 
als ‘bikiniproof binnen een maand’ en de boeken 
‘Bikiniproof met Sonja Bakker’ je weer om de oren 
vliegen? 

Patricia Maessen uit Egchel heeft sinds 2015 
haar eigen bewustwordingspraktijk, HappyNez. 
Daar helpt ze gemiddeld zestig cursisten per jaar met 
onder andere hun innerlijke groei en bewustwording. 
“Pure schoonheid zit vanbinnen, maar veel mensen 
zien dat niet”, vertelt Patricia. “We zijn te zeer 
afhankelijk van wat anderen van ons vinden en 
baseren daar ons zelfbeeld op. Of we zetten een 

masker op omdat we onszelf niet durven laten zien. 
Terwijl als je gelooft in jezelf, je niet afhankelijk bent 
van wat anderen van je vinden. Daarom help ik mijn 
cursisten weer te voelen, te beleven en ontdekken wie 
ze écht zijn.”

Toon je kwetsbaarheden

Iets dat heel belangrijk is om je lekker in je vel te 
voelen, is volgens Patricia je kwetsbaar op durven 
stellen. “In tegenstelling tot wat veel mensen denken, 
is je kwetsbaar op durven stellen een teken van 
kracht. Durf je angsten onder ogen te zien, je bloot te 
geven en je imperfecties te accepteren. Je zal zien dat 
mensen het vaak moedig vinden of misschien zelfs 
opgelucht zijn omdat ze het herkennen.” Elk lichaam 
is bikiniproof, want je hebt niet meer nodig dan een 
bikini of andere badkleding om ‘bikiniproof ’ te zijn. 
“Zie de schoonheid van imperfecties, want die heeft 
iedereen.”

Acceptatie

Iemand zich bewust maken van zichzelf, doet 
Patricia onder andere met behulp van mindfulness 
en bewustwordingsoefeningen. Door bijvoorbeeld 
een korte meditatie wordt iemand zich meer bewust 

van zijn of haar lichaam en gedachten 
die door het hoofd spoken. “Maar ik 
houd ook een spiegel voor door ze 
over bepaalde vragen na te laten 
denken. Waarom voelt iemand zich 
onzeker? Waardoor komt dat? Staat 
iemand achter wat hij of zij zegt? 
Waar krijgt iemand energie van en wat 
maakt iemand gelukkig? Daar achter 
komen, is de sleutel naar acceptatie. 
Want accepteren wie je bent, kan pas 
als je weet wat je zelf waard bent.” 

Denk positief

Je wordt wat je denkt, dus denk 
vooral positief, stelt de Egchelse. 
“Ik geloof in de wet van de 
aantrekkingskracht. Waar je je op 
focust, dat trek je ook aan. Daarom is 
het belangrijk om positief te denken. 
Je zult zien dat je met een positieve 
instelling meer positiviteit aantrekt.” 
Om daar een beetje mee te helpen, 
maakte Patricia enkele jaren geleden 
zogenoemde ‘gedachtekaartjes’. Hier 
schreef ze een positieve boodschap 
of compliment op. Daarna liet ze de 
kaartjes op openbare plekken achter. 
“Soms is een uitspraak als ‘blijf wie je 
bent’ nét datgene wat iemand nodig 
heeft om te worden herinnerd aan wat 
echt belangrijk is.”

Zoek het licht op

Goed voor jezelf zorgen is een 
belangrijk onderdeel van meer 
zelfvertrouwen en positiever in 
het leven staan. Patricia: “Je moet 
je lichaam en geest als één zien. 
Ze hebben invloed op elkaar. 
Gezond leven, goed eten en regelmatig 
bewegen zijn daarom heel belangrijk. 
Na een winter lang veel binnen 
zitten, is weer naar buiten gaan van 
grote invloed op je gemoedstoestand. 

Zoek het licht op, letterlijk en 
figuurlijk. Geniet van alles wat in bloei 
staat en van de zon op een zonnige dag. 
Licht en warmte helpen je vanbinnen 
weer goed te voelen en dat straal je 
naar buiten ook weer uit. En ben een 
‘lichtje’ voor jezelf en voor een ander. 
Doe iets waar je energie van krijgt, 
want het leven is te kort om dingen te 
doen die je tegenstaan.”

Zie de 
schoonheid 
van 
imperfecties, 
want die  
heeft 
iedereen.
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“Kijk, hier is het”, wijst Liebrand. Voor ons ligt een 
verzameling van grote en kleine heuveltjes, met elk 
een of meerdere in en uitgangen. Omgewoeld zand 
en kleine kuiltjes in de grond duiden erop dat nog niet 
zo lang geleden hier een das op zoek is geweest naar 
voedsel. Dassen leven in families, vaak bestaand uit 
een paartje en enkele jongen, bij elkaar in territoria. 
Een zo’n territorium kan al snel enkele honderden 
voetbalvelden groot zijn, afhankelijk van de hoeveelheid 
voedsel dat te vinden is. Burchten, bestaand uit 
kraamburchten waar de vrouwtjes hun jongen krijgen 
en bijburchten, kunnen door een zelfde familie 
generaties lang gebruikt worden. Om bij deze specifieke 
burcht te komen, zijn we letterlijk van het gebaande 
pad afgegaan. We lopen enkele meters door struiken en 
over omgewaaide bomen, om ten slotte bij het verblijf 
van de dieren uit te komen. Zien doen we ze niet deze 
middag. Dassen zijn nachtdieren en verlaten pas als 
het donker wordt hun hol. “Als in de zomer de nachten 
korter zijn, heb je wel kans dat je een das wat vroeger 

op de avond tevoorschijn ziet komen”, zegt Liebrand, 
die zelfs een keer jonge, spelende dasjes op camera heeft 
kunnen zetten. Hij vindt het een charmant dier, zegt hij. 
“Een das houdt zich gedeisd en leidt een teruggetrokken 
leven. Jonge dassen zijn net jonge honden. Ik ga wel eens 
bij een dassenburcht zitten. Zeker in de zomer, als de 
nachten korter zijn, komen ze tegen de schemer al naar 
buiten. Dan rekken ze zich eerst uit, krabben het zand 
uit hun vacht en gaan dan op pad. Jonge dassen spelen 
en zeker op stille locaties kunnen ze dan heel vrij zijn en 
je zo voor de voeten lopen.”

Het stuk bos waar we deze burcht bekijken is niet 
zo’n vanzelfsprekende plek voor een das om zijn woning 
te bouwen. Normaal gesproken houden ze liever 
gebieden met wat terrassen, zoals oude maasoevers, 
waar ze makkelijker hun holen kunnen maken. 
Al blijken dassen het niet altijd even nauw te nemen en 
hun gangen ook te maken langs de mountainbikeroute 
of nabij akkers. En daar zijn grondeigenaren niet altijd 
van gediend (zie kader). Liebrand: “Ik heb het zelf nog 
niet meegemaakt dat er burchten vernield werden, 
al vonden we jaren geleden wel in het Schuitwater in 
Broekhuizen een das in een strik. Ook lag er een keer 
een kip met gif voor de ingang van een hol. Het kan zijn 
dat ze er voor een vos was neergelegd.  
Dat zijn geen leuke dingen, nee.” 

De das heeft voornamelijk regenworm op zijn menu 
staan, al is hij ook niet vies van bessen en eikels en 
kleine dieren als muizen. Overigens blijken de dassen 
hun holen ook wel eens te delen met andere dieren, zoals 
vossen of marters, weet de boswachter. “Of dat wel eens 
voor problemen zou kunnen zorgen? Dassen kunnen 
wel fel zijn, zeker als het gaat om het verdedigen van 
hun territorium of jongen. Ze hebben scherpe tanden, 
daar heb je wel respect voor. Ook hebben ze flinke 
voorpoten om goed mee te kunnen graven. Ze zijn 
echter niet snel.”

In de natuur kan een das ongeveer 15 jaar worden, 
al overleeft maar net iets meer dan 50 procent het 
eerste jaar. Liebrand: “Als we een doodgereden das 
vinden, kijken we of het een mannetje of vrouwtje 
is. Als het een vrouwtje betreft, dan kijken we of ze 
zogend is. Is dat het geval, dan proberen we de jongen 
te vinden. Er is namelijk per territorium altijd maar 
één zogend vrouwtje. We proberen dan de jongen 
met de hand groot te brengen en vervolgens weer uit 
te zetten, maar dat is niet gemakkelijk.” Waar in de 
jaren 80 van de vorige eeuw landelijk nog maar zo’n 
1.000 dassen voorkwamen, is de populatie de afgelopen 
decennia weer toegenomen. Dat is ook de mening 
van Andy Liebrand. “Ik denk dat hier in de regio alle 
territoria wel zijn bezet en de populatie op peil is.”

 
Foto’s das: Das&Boom/ Michiel Schaap

Foto pootafdruk: Staatsbosbeheer

Sinds 2017, met de inwerkingtreding van de nieuwe 
Wet Natuurbescherming, is de verantwoordelijkheid voor de 
natuurbescherming van de Rijksoverheid verlegd naar de provincies. 
“Een effectieve bescherming van de das is vooral van belang, 
daar waar dassenbelangen en mensenbelangen botsen”, meldt 
belangenorganisatie Das&Boom. 

Eeuwenlang werd op hem gejaagd. Niet alleen omdat ze zich te goed deden 
aan de gewassen op de akkers, scheerkwasten werden bijvoorbeeld vroeger 
van dassenharen gemaakt. Dassen werden uitgegraven, vergast of met een 
strik of klem gevangen. De das en zijn woongebied zijn nu beschermd. 

Een das houdt zich gedeisd, leidt een teruggetrokken leven.

Op zoek 
naar 
de das

Wie van de gebaande paden afwijkt, 

ontdekt vaak de meest interessante 

dingen. Zo ook in de Schadijkse 

Bossen in Meterik. Naar schatting 

zijn er zo’n vijf dassenburchten 

te vinden in het bosgebied. 

Boswachter Andy Liebrand nam 

de redacteur van H-magazine mee 

op pad. 
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Niets is zo veranderlijk als 

het weer. Voorspellen is 

dan ook vrijwel onmogelijk. 

Wat wél kan is terugkijken 

en inspringen op de huidige 

situatie. Dat is precies wat 

Luc Verkoelen (45) uit 

Kessel sinds oktober 2003 

doet. Elke tien minuten 

stuurt zijn eigen weerstation 

gegevens naar zijn computer. 

Het bijhouden van het weer 

was altijd een hobby van 

Luc, maar sinds 1 januari van 

dit jaar heeft hij een bedrijf 

waarmee hij weerstations 

aan agrariërs wil verkopen.

Werkelijk alles wat het weer 
te maken heeft, is te vinden op de 
website van Luc. Op zijn pagina  
www.weerstationkessel.nl houdt 
hij al 15,5 jaar nauwgezet bij 
hoe het weer was. Van iedere 
dag sinds oktober 2003 is te 
vinden wat de maximum en 
minimumtemperaturen waren 
die dag, hoe warm het gemiddeld 
was, de windkracht en richting en 
natuurlijk hoeveel neerslag er viel. 
Ook de samenvattingen van elke 
maand en elk jaar zijn er te vinden, 
evenals hittegolven, vorstperiodes en 
periodes van droogte zoals afgelopen 
jaar. Let wel: het gaat dan over de 
achtertuin van Luc.

In zijn achtertuin zette Luc 
namelijk in oktober 2003 een 
weerstation neer. Het was een vrij 
duur ding voor een hobby, maar 
vanaf toen kon hij zijn grootste 
passie, het weer, tenminste écht 
volgen. “Ik ben van jongs af aan 
zeer geïnteresseerd in het weer”, 
vertelt hij. Luc is vooral verzot op 
sneeuw. “Als er zo’n dik pak valt, 
heeft dat gewoon iets magisch. Die 
keren dat het gebeurt in Nederland 
schuif ik mijn werk aan de kant om 
van de sneeuw te gaan genieten. 
Mijn schoonzusje belde mij eens 
midden in de nacht op toen ze zag 
dat het sneeuwde. Ik zei: ‘weet ik, ik 
ben al aan het kijken’.”

Ik ben van jongs af aan 
zeer geïnteresseerd in 
het weer.

alle relevante zaken voor de bomen 
bijgehouden worden. Zo kunnen we 
meten of de grond te droog of te nat 
is, of de wortels te warm worden en of 
het te hard waait voor de bomen. Zo 
kan een boomkweker inspelen op wat 
er nodig is op dat moment.”

Het station bleek ook handig 
voor andere agrariërs. “We hebben 
een meetstation verkocht aan een 
spitskoolteler. Uit onze gegevens 
bleek dat de kern van zijn spitskolen 
te warm waren en dat hij moest 
beregenen. De teler dacht zelf dat het 
wel meeviel, maar beregende toch. 
Een paar weken later bleek hij de enige 
die goede spitskolen kon leveren op 
de veiling.” Luc richtte samen met 
Fleuren het bedrijf WolkyTolky op dat  
sinds 1 januari van dit jaar officieel 
van start is gegaan. 

Dat het volgen van het weer nog 
altijd een grote fascinatie is voor Luc, 
bleek toen hij op een veld van Fleuren 
in het Duitse Viersen afgelopen mei 
een weerstation plaatste. “’s Middags 
om 13.00 uur plaatsten we het ding. ‘s 
Avonds hoorden we dat er een tornado 
door die regio had geraasd. Ik kon de 
hele nacht niet slapen van opwinding. 
Het station had windsnelheden 
gemeten van 233 kilometer per uur, 
maar we wisten niet of het klopte. 
De adrenaline gierde door mijn lijf 
toen we erheen gingen. Het hele 
veld stond blank en eromheen zag je 
omgewaaide bomen liggen en lang 
gras dat alle kanten op gewaaid was. 
In Amerika heb je stormchasers die 
niets liever willen dan de snelheid 
van een tornado meten en wij 

plaatsten ‘s middags een station en 
hadden ‘s avonds al beet. Dat was echt 
kicken, geweldig.”

Luc kan nog niet inschatten of 
WolkyTolky ooit zo groot wordt dat 
hij er zijn gezin mee kan onderhouden, 
maar hij vindt het al geweldig dat 
hij nu geld verdient met zijn hobby. 
Zo kan Luc iemand worden die zich 
voegt bij het select groepje mensen 
dat kan zeggen dat ze van hun hobby 
hun beroep hebben gemaakt.

Alles bijhouden

Die fascinatie voor het weer 
zorgde er in 2003 voor dat Luc het 
weerstation kocht. Als eigenaar van 
een bedrijf in internet marketing en 
softwareontwikkeling wist Luc wel 
raad met de data die hij verkreeg 
van het station. Hij besloot alles op 
te slaan en rechtstreeks naar zijn 
website te uploaden. “Tegenwoordig 
staat alles op internet, maar een 
website was in die tijd nog iets 
speciaals”, vertelt hij. “Iedereen 
kan sindsdien zien wat voor weer 
het was in mijn tuin. Alleen een 
thermometer ophangen aan de muur 
is niet goed genoeg voor mij. Ik wil 
alles bijhouden.”

Maar waarom zou je de tempera
tuur in je eigen tuin willen weten? 
Er zijn toch genoeg weerberichten 
te vinden? “Het weerbericht bij het 
NOSjournaal is hartstikke leuk, 
maar ik hoef niet te weten hoe 
warm het was in De Bilt waar het 

KNMI gevestigd is. Ik wil weten 
hoe het weer hier was. Ik wil 
weten hoeveel tropische dagen 
we hier hebben per jaar en ik wil 
zien hoeveel regen er in Kessel 
gevallen is gisteren.” Daarbij moet 
er een onderscheid gemaakt 
worden tussen een weerbericht en 
de data die Luc opslaat. “Als je een 
weersverwachting wil maken, moet 
je iedere dag allerlei soorten data 
in modellen invoeren. Daar ben 
je uren mee kwijt. Voor mij is het 
echt hobby. Ik sla alleen maar op 
wat er gebeurd is of wat er gebeurt. 
Niet wat er komen gaat.”

Dat dát toch heel handig kan 
zijn, bleek toen hij in contact kwam 
met Boomkwekerij Fleuren uit 
Baarlo. Zij hielden de data van Luc 
al lange tijd bij om zo te kunnen 
zien wat hun bomen nodig hadden. 
Ze besloten samen een nieuw 
soort weerstation te ontwikkelen. 
“We hebben samen een station 
gebouwd waarbij met sensoren 

Een eigen weerstation 

in de achtertuin
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Startpunt 

NoordLimburg kent vele mooie fietsroutes. 
Eén van die routes loopt vanaf het centrum van 
Leunen, via de rand van Ysselsteyn naar De Peel 
waarna er via de Schadijkse bossen weer wordt 
teruggekeerd in Leunen. Een gevarieerde route 
van 38 kilometer die mooie stukjes van De Peel 
laat zien. Hmagazine ging op onderzoek uit 
en legde de mooiste plekjes die fietsers onderweg 
tegenkomen vast. 

Paardekop

Nabij de militaire begraafplaats bevindt zich de 
Paardekop, een natuur en recreatiegebied in 
Ysselsteyn dat het hoogste gebied van De Peel is. 
Voor de peelontginning en was dit enigszins glooiende 
landschap begroeid met heide en gras. Er zijn nu onder 
meer een uitkijktoren, een kamphuis en wandelroutes 
te vinden. Deze toren biedt een prachtig uitzicht 
over de toppen van de bomen. Naar verluidt is de 
naam vernoemd naar ruiters die in een ver verleden 
veldslagen hebben geleverd.

Kerk Leunen 

De route start in het centrum van Leunen aan de 
Kapelweg, nabij de SintCatharinakerk. Op deze 
locatie bevindt zich parkeergelegenheid en staat een 
bord waar de route middels knooppunten wordt 
aangegeven. Op de plek waar de kerk nu staat, ontstond 
in de vijftiende eeuw al een kapelletje. Het koor van 
de huidige kerk is van deze kapel afkomstig. Aan het 
eind van de negentiende eeuw en begin van de 
twintigste eeuw ontstond in Leunen een verering van 
de heilige Sint Apollonia, een beschermheilige van 
tandproblemen. In deze periode werd de kerk uitgebreid 
om ruimte te bieden aan de vele gelovigen. 

Weverslo

Nadat Heide gepasseerd is, wordt er richting Merselo 
gefietst waar natuurbegraafplaats Weverslo wordt 
gepasseerd. Deze rustige, bosrijke omgeving bevindt 
zich in een driehoek van gemeente Deurne, Venray en 
Boxmeer. De naam is vernoemd naar de gelijknamige 
buurt die in 1407 al zo werd genoemd. Op enkele 
honderden meters afstand ligt de Weverlose Berg. 
Dit is een voormalige stuifduin die met 38,6 meter het 
hoogste punt van de gemeente Venray is.

Militaire begraafplaats 

Wanneer er verder gefietst wordt, dan is de Duitse 
militaire begraafplaats in Ysselsteyn niet te missen. 
Het is absoluut de moeite waard om hier een stop 
te maken en stil te staan bij de militairen die er 
begraven liggen. Het is de enige Duitse militaire 
begraafplaats in Nederland en daarnaast ook de 
grootste militaire begraafplaats van ons land. 
Er liggen bijna 32.000 soldaten begraven, waarvan 
het overgrote merendeel Duitse soldaten zijn. Jaarlijks 
vindt er in november een herdenking plaats op 
het kerkhof dat sinds 1976 onderhouden wordt door 
de Duitse Volksbond.

Helenavaart

Vlak voordat bij het munitiehuisje wordt gearriveerd, 
doemt de Helenavaart op. Dit is een kanaal dat deels 
in de provincie Brabant en deels in de provincie 
Limburg ligt. Het kanaal is 15,7 kilometer lang 
en is gegraven van 1853 tot en met 1880 door de 
Maatschappij Helenaveen om turf af te voeren uit 
verveningsgebieden en ter ontwatering van het 
veengebied. Tegenwoordig is het kanaal afgesloten 
voor scheepvaartverkeer. 

Munitiehuisje

Een mooie plek om te pauzeren is bij het munitiehuisje 
in Griendtsveen. Het huisje dankt haar naam aan 
het dak. In 2013 werd het huisje verbouwd, maar 
daarvoor lag het dak er los op. Dit was kenmerkend 
voor huisjes waar munitie of kruit werd opgeslagen. 
Het is overigens niet bekend of dit hier daadwerkelijk 
ook het geval was. Sinds 2013 dient het als 
informatiepunt voor De Peel. 

Beeld Eduard van de Griendt 

& Ophaalbruggetje

Bij het binnenfietsen van Griendtsveen valt het 
beeld van Eduard van de Griendt op, naamgever 
en stichter van het dorp. Hij leefde van 1857 tot 
en met 1935. Het beeld werd in 2010 geplaatst ter 
ere van de 125e verjaardag van Griendtsveen. 
Hij kijkt uit naar de plek waar in het verleden de 
turfwinning plaatsvond. Griendtsveen, met ongeveer 
560 inwoners, wordt door velen gezien als één van 
de parels van de Peel en wordt mede gekenmerkt 
door haar karakteristieke ophaalbruggetje. 

Schadijkse Bossen

Na het verlaten van Griendtsveen gaat de route richting 
America waar om via de Schadijkse bossen de terugkeer 
naar Leunen in te zetten. Kenmerkend aan het bosgebied 
is dat er behoorlijke hoogteverschillen zijn. Het bosgebied 
bevat ook verschillende routes voor wandelaars en is 
geliefd onder mountainbikers. De hoogteverschillen zijn 
ontstaan omdat boeren in het begin van de vorige eeuw 
vee liet grazen op de open vlaktes. Hierdoor ontstonden 
kale plekken en nadat de wind vat kreeg op het zand, 
ontstonden de hoogteverschillen. Ook natuurgebied 
Heere Peel is hier te vinden. Dit ligt precies tussen de 
twee parken van Center Parcs in. Vanaf de parkeerplaats, 
gelegen aan de Lorbaan, is het mogelijk direct het 
natuurgebied in te lopen.

>

>

>

>

>

>

> > >

Fietsen door de Peel

Tips 

voor

fietsers

• Neem water mee
• Neem contant geld mee
• Check vooraf bandenspanning
• Neem voldoende kleding mee (regen, kou)
• Zonnebrand

Knooppunten 

van de route
21 19 18 1 2 25 26 42 40 41 4 5 21
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Terras volgens 
laatste trends
Alle tuinmaterialen voor particulier en professional onder één dak. Dat vindt u alleen bij 

Kusters 2.0 in Heide. Breng een bezoek aan de ruime showtuin en stel uw eigen complete 

droomterras samen.

Kusters 2.0 staat bekend om haar ruime 

assortiment terrastegels en sierbestrating. 

Daarnaast vindt u er stapelsystemen, 

kunstgras, tuinverlichting, tuinhout en 

artikelen om uw buitenverblijf verder aan te 

kleden. Laat u verrassen door de vele keuzes 

volgens het concept Terras & Trends. 

Zoekt u nog inspiratie? De catalogus van 

Kusters 2.0, de showtuin en showroom laten 

u alle mogelijkheden zien. Voor persoonlijk 

advies bent u er ook aan het juiste adres. De 

terras-experts van Kusters 2.0 maken samen 

met u uw droomterras waar.

Spiekert 4 , 5812 AD Heide 

0478 517 935 

www.kusters2punt0.nl
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ZONGARANT ZANDAKKER 24 VENRAY  06 48730301  WWW.ZONGARANT.COM

zongarant
DE TOEKOMST IS ZONNIG

ZON ZON
ZONNE

PANELEN
• De beste en nieuwste materialen
• Snelle en deskundige montage
• Garantiefonds ZonZeker
• Scherpe prijzen + 10 jaar garantie

Zandakker 24 Venray   06-48730301

www.zongarant.com

Veel daken zijn inmiddels door ZONGARANT voorzien van zonnepanelen, waarbij er aandacht 

wordt geschonken aan de juiste montage en een mooie afwerking.

Zwarte panelen worden geplaatst met zwart montagemateriaal en zoveel mogelijk in een recht 

vlak. De juiste plaatsing en kwaliteit zorgen voor een korte terugverdienperiode. Samen met de 

lange garantie op het hele systeem zorgt dit voor een zorgeloze duurzame toekomst.

Ook als er straks geen gas meer kan worden gebruikt, zullen de zonnepanelen volop hun werk 

doen en zullen de energiekosten alleen maar dalen.

Beslis vandaag nog en ZONGARANT 

kan op korte termijn 

ook bij u panelen plaatsen!

ZONGARANT ZANDAKKER 24 VENRAY  06 48730301  WWW.ZONGARANT.COM

zongarant
DE TOEKOMST IS ZONNIG

ZON ZON
ZONNE

PANELEN
• De beste en nieuwste materialen
• Snelle en deskundige montage
• Garantiefonds ZonZeker
• Scherpe prijzen + 10 jaar garantie

ZONGARANT is dé specialist in Venray 
als het gaat om mooie en goede zonnepanelen
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Trento Moda. 
De stijlvolle kledingwinkel voor de 
modieuze, hippe vrouw. 

Onze collectie bevat een ruime 
keuze van verschillende prachtige 
merken die onderling zeer mooi te 
combineren zijn tot vrouwelijke en 
comfortabele outfits. 

Kom ook shoppen in onze sfeervolle 
ambiance met Italiaanse allure. 

Ons Trento Moda team heet u 
van harte welkom!

Soulmate 
Gustav 

Crème de la Crème 
Para-Mi 

Camps & Camps 
Coster Copenhagen
Moment By Moment 

lcona 
Marc Aurel 

Moccio 
Eva Kayan 

Jane Lushka 
MyKBags 

MARGIT BRANDT

Ma:  13.00 - 18.00 uur
Di t/m Do: 09.30 - 18.00 uur
Vr: 09.30 - 20.00 uur
Za: 09.30 - 17.00 uur
Zo: 13.00 - 17.00 uur

Kloosterstaat 4, 5971 BD  Grubbenvorst
www.trentomoda.nl  info@trentomoda.nl



11voorjaar magazine10

IVN Geijsteren-Venray organiseerde zondag 7 april 

de jaarlijkse Blauwborstwandeling in de Mariapeel. 

Om 07.00 uur in de ochtend startte een groep 

van circa veertig personen de zoektocht naar de 

blauwborst. Dankzij het stralende lenteweer lieten 

verschillende soorten vogels zich zien. 

Blauwborst 

wandeling 
in de Mariapeel

Volgens organisator Theo Bouten 
(62) uit Venray, die al vijftig jaar 
vogels bestudeert, is de kans groot 
dat de groep een blauwborst ziet. 
De Afrikaanse vogel vliegt namelijk 
eind maart richting het natte gebied 
in de Mariapeel. “Doordat de tocht om 
zeven uur ‘s ochtends begint, is de kans 
groot dat de vogel zich laat zien. In het 
vroege voorjaarsseizoen zijn er veel 
lichturen op een dag. In die zestien uur 
dat het licht is, kan de vogel zijn jongen 
van voedsel voorzien.” 

Geheugensteuntjes 

De mannetjes blauwborst zingt 
het liefst, met zijn blauwe borst met 
witte vlek opvallend vooruit, vanuit de 
hoge toppen in het rietland. Dat doet 
hij omdat de vogel dan goed overzicht 
houdt over zijn territorium. Theo, die 
al 28 jaar deze jaarlijkse wandeling 
verzorgd, herkent elke vogel aan het 
gezang en om de geluiden te onthouden 

gebruikt hij geheugensteuntjes. De 
tocht begint daarom meteen met de 
uitleg over de verschillende liedjes die 
de vogels zingen. “De winterkoning 
zingt zijn eigen naam met de nadruk 
op de r, het gezang van roodborsttapuit 
wordt ook wel het ‘stone catch 
geluid’ genoemd, de fitis zingt ‘het is 
mooi weer vandaag, maar het blijft 
niet zo’ en de vink fluit een zin die 
eindigt op Hilversum drie”, somt 
Theo enthousiast op. Het gezang van 
de blauwborst is volgens hem wat 
moeilijker te herkennen, want de 
vogel imiteert namelijk andere vogels 
die naast zijn territorium leven, zoals 
de nachtegaal of roodborsttapuit. 
“Het is ongelofelijk wat de mannetjes 
blauwborst allemaal zingt. De vogel 
maakt korte slagen. Terwijl de 
blauwborst zingt, begint hij hoog 
te vliegen waarna hij de bruinrode 
staart gebruikt als parachute om naar 
beneden te komen.” De vrouwelijke 
blauwborst bevindt zich in het gras, 
waar de jongen gevoed worden.

Het is 
ongelofelijk 
wat de 
mannetjes 
blauwborst 
allemaal 
zingt.

van een blauwborst hoort. De groep installeert de 
telescopen en de statieven met camera’s, voorzien 
van 600 millimeter lenzen, op een gunstige plek 
om de vogel te bestuderen. Gerrit ontdekt als 
eerste de blauwborst. “Daar op 300 meter, bij het 
groen, zit de vogel”, zegt hij lachend tegen de groep. 
De vogelspotters zijn zo onder de indruk van de mooie 
blauwe borst van de vogel, dat ze de tijd even vergeten. 
Theo roept: “We gaan weer een stukje lopen, anders 
komen we niet weg. Dankzij het gezang van de vogels 
lijkt het net of we zelf in Afrika zijn.”

Bescherming van natuur

Tussen de vogelaars ontstaan tijdens de tocht 
discussies over het soort vogel dat ze voorbij zien 
komen. Met behulp van een telescoop en handboek 
met vogels proberen ze er samen uit te komen. 
Theo wordt erbij geroepen om zijn kennis te delen. 
Na drie uur wandelen ontdekt iemand uit de groep 
nog een heidekikker tussen de rietkragen. Volgens 
Theo is de populatie van de kikker in de Mariapeel 
erg afgenomen. Dit geldt ook voor de trekvogels als de 
koekoek en nachtegaal. Theo stelt dat de mens hier de 
veroorzaker van is. “Mensen moeten begrip krijgen 
voor de natuur en het gebied waar ze wonen en leven. 
De natuur moet met respect behandeld worden.” 
Gerrit Weijs, die al acht jaar vogels fotografeert, vult 
Theo aan. Volgens hem staat ook het spiegeldikkopje, 
een zeldzame vlinder die vanaf juni te vinden is 
in het gebied, onder druk, omdat de natuur niet in 
bescherming wordt genomen. “Het spiegeldikkopje 
leeft in een nat gebied en heeft voldoende 
nectarplanten nodig”, vertelt Gerrit.

De groep wandelaars concludeert na afloop 
van de tocht dat ze nooit eerder tijdens de jaarlijkse 
blauwborstwandeling zoveel soorten vogels zagen. 
Vooral de blauwborst was erg aanwezig in het gebied. 
Volgens Theo speelde het goede weer een grote rol 
bij het spotten van vogels. “We hebben vandaag goed 
weer gehad. Als het regent is de blauwborst minder 
zichtbaar.” 

Fotografie vogels: Gerrit Weijs

De natuur 
moet met respect 
behandeld 
worden.

Pannenkoekenhuis De Perdstal

Kempweg 164 5801 VV Venray

0478-206206 | info@deperdstal.nl

- heerlijk terras in bosomgeving

- kabouterhuis en kabouterpad

- speeltuin in directe omgeving

- wandelroute

- en natuurlijk pannenkoeken

zoveel mogelijkheden..

Gerrit Claessen, die al twintig jaar lid is van het 
IVN, loopt mee tijdens de tocht. Met een telescoop 
in de hand vertelt hij dat hij het moeilijk vindt om 
de verschillende geluiden van vogels te herkennen 
vanwege zijn slecht gehoor. “Voordat ik met 
vogelspotten begon, bestudeerde ik via websites hoe 
de vogels eruitzien en klinken. Daar heb ik veel van 

geleerd. Nu kan ik met het blote oog de verschillende 
soorten vogels redelijk snel herkennen.” 

Camera’s in de aanslag

De wandeling wordt vervolgd en de eerste vogels 
worden gespot. Dan roept Theo dat hij het gezang 

Blauwborst

Fitis (zangvogel)
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Wat eerst een plat dak, bezaaid met 
zwarte kiezels was, is nu een groene 
bloeiende tuin geworden. Gé Meiland, 
bewoner van De Smidse en één van 
de initiatiefnemers, is ontzettend blij 
met het dak. “Een dak met donkere 
keitjes waarop de groene aanslag zelfs 
te zien is, daar wordt toch niemand 
vrolijk van? Gelukkig kwamen we 
in gesprek met Wonen Limburg.” 
De woningcorporatie heeft een ambitie 
om haar woningaanbod en de woon
omgeving zoveel mogelijk te verduur
zamen. “Daarom waren we heel blij 

met de wens van de bewoners van 
De Smidse”, zegt Wildert Schuuring, 
project medewerker Wonen Limburg. 
“Het Amsterdamse bedrijf Rooftop 
Revolution wil met behulp van groene 
daken meer natuur in de stad brengen. 
Samen met dit bedrijf hebben we dit 
natuurdak gerealiseerd.”

Nadat Wonen Limburg en de 
bewonerscommissie van De Smidse 
samen hadden gezeten, waren ze 
beide positief. Wonen Limburg vond 
het een mooi initiatief en wilde 
graag investeren in het plan. Jonkers 

Een dak van groen

Het dak van de eerste etage van het 

appartementencomplex De Smidse in Horst is bekleed 

met allerlei plantjes. Samen met Wonen Limburg en het 

Amsterdamse bedrijf Rooftop Revolution realiseerde 

De Smidse in juni 2018 dit groene dak. Het draagt 

onder andere bij aan de natuur, trekt vogels en insecten 

en het gaat hittestress tegen.

Daktuinen zorgde voor de aanleg, het 
leveren van de plantjes en het geven 
van informatie aan de bewoners hoe 
ze de tuin zo goed mogelijk kunnen 
onderhouden.

Zo was het dak, van een kleine 
300 vierkante meter, een tijdje later 
bezaaid en beplant met verschil
lend groen. Er begeeft zich een mix 
van kruidenplanten, zoals haviks
kruid, koekoeksbloem en margriet, 
en sedumplantjes. “Die laatste zorgt 
ervoor dat er zo min mogelijk onkruid 
tevoorschijn komt”, zegt Schuuring. 
“Het natuurdak ziet er niet alleen mooi 
uit, maar het is ook nog eens handig. 
Zo is het goed voor het behoud van het 
dak, trekt het insecten en vogels aan 
en draagt het positief bij aan het tegen
gaan van hittestress.” Het groen bedekt 
de zwarte ondergrond van het dak en 
zo gaat er minder warmte door het dak 
heen naar de onderburen en blijft het ’s 
avonds minder lang hangen. 

Afgelopen zomer was de hitte 
extreem. Bewoner Meiland heeft 
veel werk gehad om het dak goed te 
onderhouden. “Ik heb uren gespendeerd 
om het groen te behouden. Dat heeft wat 
tijd en werk gekost, maar het resultaat 
mag er zijn. Ik moest met een tuinslang 
met zo’n klein straaltje de planten 
besproeien. Het dak heeft meteen een 
eerste test gehad.” Meiland is toe aan 
de volgende stap voor het natuurdak 
van De Smidse. “Ik wil er graag een 
ontmoetingsplek van maken. Aan de 
rand van het dak is er genoeg plek om 
meubilair neer te zetten. Dan kunnen 

we met de bewoners gezellig een keer 
wat kletsen en dat is ook weer goed voor 
de sfeer in het appartementencomplex.” 
Schuuring vult aan: “Vanuit ons 
Leefbaarheidsfonds kunnen wij daar 
wel iets in betekenen. In dit complex 
woont een aantal ouderen. We vinden 
het belangrijk dat mensen elkaar 
kennen en niet vereenzamen. Zo’n 
ontmoetingsplek kan daar heel goed aan 
bijdragen.”

Wonen Limburg heeft nog meer 
plannen om dit soort daktuinen 
aan te leggen in de gemeente Horst 
aan de Maas. “Zo zijn we nu bezig 
met een appartementencomplex in 
Sevenum boven kledingzaak Jansen
Noy. We hebben nog veel meer 
plannen. Ik hoop ook echt dat andere 
appartementengebouwen, bedrijven en 
huizen hun daken groen willen maken. 
Dat is goed voor de natuur, isolatie en 
uiteindelijk voor jezelf.”

Goed voor 
de natuur, 
isolatie en 
uiteindelijk 
voor jezelf.

Colofon
Hmagazine verschijnt enkele malen per jaar in de 
gemeente Venray.
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