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IF YOU TRULEY
LOVE NATURE,
YOU WILL FIND
BEAUTY
EVERYWHERE
VINCENT VAN GOGH

Als je echt van de natuur houdt zie je overal schoonheid
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Voorwoord

Beste IVN'ers

Even wat anders dan alleen maar Corona
waar we nog even geduld mee moeten
hebben.
We hebben iets positiefs te melden, want
Meerssen krijgt deﬁnitief een eigen
herdenkings- bos.
De gedenkplek komt te liggen op een
perceel van het Limburgs Landschap aan
de Veeweg te Meerssen. Het moet een
plek worden voor gedenken, bezinning
en rust.
Inwoners en organisaties konden een
boom adopteren om daarmee een
persoon of gebeurtenis te herdenken.
Het liep echt storm met de inschrijvingen
en inmiddels is het maximale aantal van
driehonderd bomen bereikt.
Er worden nu plannen gemaakt hoe deze
plek zal worden aangeplant met bomen
en struiken met een ecologische functie
ter bevordering van de biodiversiteit.
Dit in overleg met Bosgroep Zuid,
Limburgs Landschap, bewoners, IVN
Meerssen, Milieudefensie en met de
Gemeente
Meerssen
beheer
en
landschap.
In november 2021 zal dan het
herdenkingsbos met de inwoners en
organisaties worden aangeplant. Het is
ook de bedoeling kinderen van de
basisschool hierbij te betrekken.

We weten allemaal dat de vleermuis
wettelijk een beschermde diersoort is,
omdat de aantallen sterk achteruit
gaan.
Op RTL nieuws werd op 5 mei 2021
nog aandacht eraan besteed dat
bepaalde vleermuizen ernstig worden
bedreigd
door
na-isolatie
van
spouwmuren in woningen. Het kan zijn
dat vleermuizen een spouwmuur
opzoeken om overdag te kunnen
slapen en hun jongen groot te
brengen. Wanneer je er geen weet van
hebt dat er vleermuizen in jouw
woning de spouwmuur tot hun
verblijfplaats hebben gemaakt en je
besloten hebt je huis te gaan
verduurzamen en je spouwmuur vol te
spuiten met isolatiemateriaal, worden
deze vleermuizen verrast en zoals je
nu al weet, zullen ze vrijwel allemaal
overlijden.
Dit
komt
doordat
vleermuizen
overdag
hun
lichaamstemperatuur laten zakken en
het daardoor bij gevaar 15-30 minuten
duurt eer ze kunnen reageren.
Oplossingen om dit te voorkomen
kosten veel geld

Het zou goed zijn dat de bedrijven,
die na-isolatie doen, onderzoeken of
er vleermuizen in de spouw zitten.
Het is verboden volgens de Wet
Natuurbescherming
de
verblijfplaatsen
van
vleermuizen
te
vernietigen. In feite moet men vooraf
onderzoeken of er vleermuizen in de
spouw zitten en wanneer dat zo is,
moet naar een vervangend verblijf
worden gezocht.
Woningbouwverenigingen weten dit.
Wij, als particulieren niet; zo'n
onderzoek kost geld en wanneer je
een nieuwe verblijfplaats moet gaan
maken kost dit nog meer geld.
Jammer dat de overheid subsidie
geeft voor verduurzaming van
huizen, maar niet voor een
vleermuizen onderzoek, terwijl er wel
een verplichting is de diersoort te
beschermen.
Met groene groet,
Waarnemend voorzitter Jack

Foto: Natasja Groenink

ACTIVITEITEN

PADDENOVERZET
2021
12 paddenoverzetters hebben
534 amﬁbieën overgezet.
Er waren:
453 padden
21 bruine kikkers
60 kleine watersalamanders

De afzetting werd op 25 februari 2021
geplaatst langs de Weert bij landgoed
Kruisdonk ( richting buitengoed
Vaeshartelt) en op 3 april 2021 weer
opgeruimd.
De lengte van het raster was 175
meter.
In het overzicht dat wij ontvingen van
Fiel van den Bergh en Annie Hupkens
bleek dat de eerste dag meteen al een
groot succes was met 55 amﬁbieën.
Verder werden de meeste dieren
overgezet op 3, 4 en 23 tot en met 26
maart. De warmste dagen van de
maand.
Dank aan Fiel, Annie en alle vrijwilligers
die soms weer, wind en stevige kou
getrotseerd hebben om de padden
naar de andere kant van de weg te
helpen.

klein
bruin
vogeltje
Met mijn rug tegen de muur
liet ik mijn gezicht verwarmen
door de zon. Terwijl ik daar
kleine slokjes koffie dronk landde op het perenboompje vlak voor mij een klein bruin
vogeltje. Een tijdje keken we elkaar sprakeloos aan, terwijl ik koortstachtig probeerde te
achterhalen welk vogeltje daar voor mij zat.
Klein en bruin. Geen mus, die herken ik uit duizenden. Geen winterkoninkje, want zijn
kopje leek er wel op, maar hij miste het karakteristieke opstaande staartje.
Stokstijf bleef ik staan om zoveel mogelijk details in me op te kunnen nemen, maar toen
het vogeltje in de gaten kreeg dat daar een MENS stond, was hij direct weg.
Na de koffie opende ik dus mijn computer op zoek naar dat kleine bruine vogeltje:
De plumosulus ocognito, zo bleek. Als ik het goed begrijp is die naam een verzamelbak
voor alle kleine bruine vogeltjes. Dat was een onbevredigend antwoord.
Verder zoekend had ik de keuze uit een Tiftjaf, een Kleine Karekiet en een Bosrietzanger.
Het was nog zo gemakkelijk niet.
Wat schetst mijn verbazing dat een paar dagen later de Nationale Postcode Loterij een
prachtig vogelboek cadeau deed aan haar deelnemers. Onze vice-voorzitter zou Edwin
niet zijn als hij niet acuut in actie zou zijn gekomen. Hij plaatste een oproep op onze
Facebook pagina. Iedereen die het boek niet hoefde, mocht het inleveren bij de IVN
Meerssen. En dat deden best veel mensen. Al met al hebben we nu een mooie
verzameling vogelboeken en die gaan we zeker gebruiken.
Dank dus aan alle gulle gevers.
Charlotte Neuhaus

Hamsteren zit
in onze natuur
Af beelding GeorgeB2 via Pixaby

Op tijd een voorraad in eigen huis,
vooral van dat wat misschien niet meer
beschikbaar zal zijn en door onze
soortgenoten ook erg gewild is. Een
dierlijk instinct dat vandaag de dag leidt
tot wonderbaarlijk gedrag, zoals het
plunderen van toilet papier en
deegwaren: het hamstergedrag. Wie
hamstert er eigenlijk in de natuur?
Een hamster slaat in zijn wangzakken
voedsel op en brengt dat naar de
ondergrondse voorraadkamers van zijn
burcht. Zijn wintervoorraad kan zo'n 15
tot 65 kg aan voedsel beslaan. Dat gaat
dan voornamelijk over kruiden, zaden,
grassen, maar ook vruchten,
plantenwortels en granen of dierlijk
voedsel als wormen, slakken, insecten en
zelfs kikkers en muizen staan op zijn
dieet.
Mollen eten veel regenwormen. Vindt
de mol er een, dan hoeft hij die niet
direct op te eten. Door een beet in de
kop kan hij de worm verlammen. De
verlamde worm wordt dan opgeslagen
in een tunnel voor later. De mol is een
echte spaarder: wetenschappers hebben
voorraadkamers met meer dan 1000
regenwormen gevonden. Voordat ze de
wormen daadwerkelijk eten, knijpen ze
met hun klauwen eerst de aarde en
darminhoud uit het wormenlijfje.
Vogels die hamsteren, verzamelen
voedsel en dragen dat in hun keelzak,
slokdarm of snavel naar een aantal
plekken in hun territorium. Vaak zijn dat
kuiltjes in de grond die zorgvuldig
worden afgedekt nadat ze gevuld zijn
met voedsel.

Gaaien, bij voorbeeld, zijn verzot op
eikels. Afhankelijk van de grootte ervan
kan de gaai tot 8 eikels in één keer
vervoeren. Ondanks zijn vermogen om
een enorm aantal verstopplaatsen
terug te vinden, lukt dat niet altijd. Op
die manier zorgt de gaai indirect voor
de voortplanting van de eik.
Ook de boomklever is een fanatieke
verzamelaar, die graag gebruik maakt
van de zonnebloempitten die op de
voedertafel worden aangeboden. Hij
brengt de pitten, maar ook zaden,
hazel- en beukennootjes, naar zijn
territorium en verbergt ze daar achter
boomschors.
De zwarte mees en de kuifmees
hamsteren allerlei zaden en verbergen
die tussen takken in of openingen in de
schors. In tegenstelling tot de
boomklever dekken zij hun
verstopplaats niet af voor kapers.
Voor pimpel- en koolmezen is het
geen gewoonte om te hamsteren. Zij
plunderen de hamsterplaatsen van
andere vogels, die hun
voorraadplaatsen wellicht vergeten zijn.
En dan zijn er nog heel andere vormen
van hamsteren: de grauwe klauwier
spietst grote insecten op dorens zoals
de klapekster dat met jonge vogeltjes
doet. Deze laatste klemt ook muizen
vast in de vork van een tak.
Tenslotte zijn er andere vogels als uilen
en torenvalken die reageren op een
plotseling aanbod. Zij verstoppen
overtollige prooien in de omgeving van

het nest of verblijfplaats.
En dan is er de meest bekende
verzamelaar: de eekhoorn. Zij
verzamelen graag tamme kastanjes,
hazelnoten, beukennootjes,
dennenappels en bepaalde soorten
paddenstoelen. De
paddenstoelen verstoppen ze graag op
een droge plek boven de grond en de
rest ondiep onder de grond of in een
strooisellaag. Daarbij leggen ze één tot
vijf items bij elkaar, die ze vaak niet meer
terug weten te vinden. Dat komt soms
ook omdat andere dieren ermee
vandoor zijn gegaan. Ook de eekhoorn
draagt op deze manier bij aan het
vernieuwen van de bossen.

Bronvermelding:
Natuurpunt Studie Biodiversiteit
Vogelbescherming Nederland
Wikipedia

Als laatste de bever, die begint zijn
wintervoorraad aan te leggen als er
steeds meer groen is te vinden. Ze
slepen afgeknaagde stammen en
takken mee naar hun burcht en
verstoppen die onder water. Bevers
gebruiken het water rond de burcht
tijdens de winter als "koelkast". Takken
en stammen blijven hierdoor vers en de
bevers hebben op die manier de hele
winter door eten, ook als alles is
dichtgevroren. De wintervoorraadstapel
van een kolonie bevers (2 tot 8 dieren)
kan bestaan uit wel 680 - 1000 kg
eetbare schors, twijgen en bladeren.
Met dank aan Bert Merk
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MTZ certiﬁcaat

Zorgcentrum Ave Maria te Geulle heeft het MTZ certificaat brons gehaald
MTZ, nooit van gehoord? MTZ staat voor
Milieu Thermometer Zorg. Ofwel, dit is
een onderscheiding voor milieubewust
en duurzaam werken in het verzorgingstehuis.
Het zorgcentrum Ave Maria is al sinds
een aantal jaren bezig om binnen en
buiten het verzorgingstehuis alles te
verduurzamen. Vanwege dat "buiten"
kreeg ik als voorzitter in juni 2020 een
mailbericht van iemand van Ave Maria of
we niet eens konden komen praten om
te kijken of IVN ideeën had om het
parkje achter het verzorgingstehuis wat
aantrekkelijker te maken om in rond te
wandelen. Men wilde ook een bord
plaatsen met informatie over de er
aanwezige flora en fauna.

Jack en ik zijn daar op ingegaan (wegens
corona hebben we dat met z'n tweeën
gedaan) en hebben het idee geopperd
om een aantal perken met bloemen en
een bomenroute te maken. Wij hadden
al ervaring opgedaan in het
Proosdijpark. Dat idee werd enthousiast
omarmd.
Door het project "natuurbeleving op
maat", dat IVN Meerssen in 2019
georganiseerd had in Ave Maria, kenden
wij het park al een beetje. Er staan
genoeg verschillende bomen om er een
leuk "beleefpad" van te maken. We
hebben er een tiental bomen uitgelicht
en uitvoerig beschreven. Een A4-tje per
boom.
Aan de ingang van het park een bord
met daarop beschreven wat bomen voor
ons en het milieu betekenen

Er staat nu een mooi bord en een kastje
erbij, waarin een aantal geplastificeerde
boekjes met de beschrijving van de
bomen. Ter herkenning zijn de bomen
genummerd met duidelijke grote
bordjes. We hopen dat de bewoners van
Ave Maria met nog meer plezier een
rondje door het park gaan maken.
Het halen van dit certificaat is geen
sinecure. Een felicitatie waard. Alle
medewerkers hebben hard gewerkt om
dit te bereiken. Daarom werd het
certificaat (wegens corona) tijdens een
zoomvergadering met een mooie speech
uitgereikt. Daarna moest natuurlijk
iedereen met het certificaat op de foto,
ook wij.
Yvonne Brounts en Jack Savelberg

TIP

OORWORMPOTJES
Oorwormen zijn super nuttige beestjes. Ze eten 's nachts plaagdieren zoals
bijvoorbeeld de bladluis. Het maken van een oorwormpotje is heel simpel.
Je hebt nodig:
*een (stenen) bloempot
*stro (of hooi)
* touw

Werkwijze
Pak een handje stro en bind daar een lang touw omheen. Vouw het stro dubbel en
doe het touw daarna door het gat van de bloempot. Hang het oorwormpotje eerst op
een beschutte plek met ongeroerde grond. Bijvoorbeeld onder een heg.
Na een aantal dagen controleer je of er daadwerkelijk oorwormen in het potje zitten.
Is dat het geval dan kun je het potje op een andere plek hangen. Anders moet je nog
even wachten.
Bron :IKL Limburg

De Nieuwsbrief verschijnt 4 keer per jaar: in het begin van de maanden maart, juni,
september en december.
Kopij voor de volgende Nieuwsbrief kunt u inleveren bij het secretariaat

ivnmeerssen@gmail.com
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Soorten lidmaatschap in 2021
A-lid
B-lid
C-lid
D-lid
Huisgenootlid

lid van de afd. Meerssen
A + De Natuurgids
B + landelijk lid
A + landelijk lid

€ 14,=
€ 31,=
€ 43,=
€ 26,=
€ 5,=

OPZEGGING van een lidmaatschap kan tot uiterlijk 1 december van enig jaar.

