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VAN DE BESTUURSTAFEL
IVN-Ulestraten functioneert goed. Dat blijkt uit de jaarverslagen in deze
Haamsjeut.
Na afloop van de algemene ledenvergadering hebben wij Jos Smeets
bedankt voor zijn vele (ontelbare) activiteiten sinds het begin van het
bestaan van IVN-Ulestraten. Hij heeft een passend cadeau ontvangen
(een ets van Jan van Dingenen) en is benoemd tot erelid als waardering.
Wegens ziekte kon tijdens de vergadering geen afscheid genomen
worden van het bestuurslid Wil Dohmen. Wil heeft zich niet meer
herkiesbaar gesteld als bestuurslid na 16 jaar als zodanig uitstekend te
hebben gefunctioneerd. Ook heeft hij zich jarenlang ingezet voor de
jeugdgroep. Nadat hij voldoende hersteld was om het bestuur te kunnen
ontvangen heeft hij het erelidmaatschap aanvaard dat hem door het
bestuur was aangeboden voor zijn verdiensten voor IVN-Ulestraten.
Het bestuur van IVN-Ulestraten bestaat momenteel uit vijf personen; vijf
bestuursleden is mooi maar het mag meer zijn. Wij hebben al wel
mensen op het oog die we gaan benaderen, maar als je goede
kandidaten kent horen we dat graag.
Op 24 feb. is weer een natuurcursus gestart met eigen docenten en met
dezelfde opzet als vorig jaar, d.w.z. met het accent op de zes
buitenlessen waarop de twee binnenlessen in de praktijk worden
gebracht. Dit blijkt een goede formule, ook dit jaar hebben we weer ruim
voldoende (15) cursisten die we via deze basiscursus kennis en liefde
hopen bij te brengen voor natuur, milieu, landschap en duurzaamheid.

Wim en Wim
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ALGEMENE LEDENVERGADERING IVN-ULESTRATEN
Gehouden op woensdag 27 januari 2016 in verenigingslokaal d’n
Haamsjeut.
Aanwezig: 21 personen
Afgemeld waren: 8 personen
Opening door de voorzitter
Welkom en opening door de (waarnemend) voorzitter Wim Derks, waarin
een speciaal welkom aan erelid Frans Passier en vertrekkend redactielid
Jos Smeets, waarover later meer. Tevens wordt een woord van dank
uitgesproken voor de vele werkzaamheden en verdiensten die Wil
Dohmen, in de afgelopen jaren, heeft verricht t.b.v. IVN Ulestraten.
Helaas kan Wil Dohmen wegens ziekte vanavond niet aanwezig zijn. Het
bestuur zal t.z.t. op gepaste wijze nog afscheid van Wil nemen.
Namens Wil Dohmen een woord van dank voor de vele steunbetuigingen, middels brieven, kaarten, Whats-App’s en e-mails die hij,
tijdens zijn verblijf in het ziekenhuis en thuis mocht ontvangen. Het was,
aldus Wil, zeer hartverwarmend.
1. Notulen jaarverslag 2014
De notulen van de Algemene ledenvergadering op 28 januari 2015
worden, zonder op en of aanmerkingen, door de aanwezigen
goedgekeurd, met dank aan de notulist.
2. Bestuursverkiezing
Aftredend, volgens rooster, zijn Wim Derks en Wil Dohmen. Wim Derks
stelt zich herkiesbaar en wordt door de vergadering herbenoemd voor
een bestuurstermijn van 4 jaar.
3. Presentatie van het jaarverslag 2015
De voorzitter geeft in het kort een terugblik over 2015. Daarin verwijst hij
naar de vele activiteiten en werkzaamheden die er in het afgelopen jaar
weer hebben plaatsgevonden. Dit ten behoeve van de Duurzaamheid,
Natuur, Milieu en Landschap. Het aantal leden is gestegen van 114 naar
120.
Het volledige verslag wordt opgenomen in de Lente-Haamsjeut 2016.
4. Presentatie van de jaarverslagen van de werkgroepen
De coördinatoren geven een kort overzicht van de activiteiten van hun
werkgroep, over het afgelopen jaar. Deze verslagen worden in het
Algemeen Jaarverslag verwerkt en eveneens gepubliceerd in de LenteHaamsjeut.
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5. Financieel verslag 2015
Voorafgaande aan de vergadering heeft de penningmeester de
aanwezigen voorzien van het financieel jaaroverzicht 2015.
Penningmeester Wim Derks geeft een overzicht en toelichting van onze
financiële positie. De vereniging heeft een goed boekjaar achter de rug,
mede waardoor de contributie voor 2017 niet verhoogd hoeft te worden.
6. De kascontrolecommissie
René Derhaag stelt dat de kascontrolecommissie een zeer keurige en
overzichtelijke boekhouding heeft aangetroffen. Er zijn geen afwijkende
boekingen geconstateerd. Hij stelt voor om de penningmeester décharge
te verlenen over de financiële verslaglegging betreffende het jaar 2015.
Met een waarderend applaus sluit de vergadering zich daarbij aan.
Van de controlecommissie is René Derhaag aftredend. Nieuw gekozen
lid voor 2016 is Jac Mulders. De kascontrolecommissie 2016 zal dus
gevormd worden door: Lies Kleintjens, Frans Passier en Jac Mulders.
7. Mededelingen van algemene aard
- Voor de natuurcursus, aanvang 24 februari, hebben zich momenteel 10
personen ingeschreven.
- IVN-Ulestraten onderhoudt wederzijds goede contacten met IVNMeerssen.
- André Ament gaat deelnemen aan de cursus Landschapsgids
waardoor wij, hopelijk, in de toekomst nog een landschapsgids rijker
zullen zijn. André veel succes.
- Bert Merk geeft te kennen dat de werkgroep Vogels dankbaar gebruik
maakt van de wetenswaardigheden die door Jos Smeets in d’n
Haamsjeut zijn gepubliceerd. In de toekomst zal de werkgroep deze
“oude” publicaties gebruiken en in een aangepaste versie publiceren in
d’n Haamsjeut. Ook de natuur staat niet stil.
- Op 3 februari a.s. zal Jasja Dekker een lezing verzorgen met als thema;
Wilde zwijnen, aanvang 19.30 uur in ons verenigingslokaal.
- Nieuwsbrieven: Door André Ament worden nieuwsbrieven (e-mail)
verzonden aan allen die dit wensen. In deze nieuwsbrieven worden niet
alleen activiteiten benoemd maar tevens wijzigingen en andere
wetenswaardigheden in het programma. Interesse ? Neem even contact
op met André Ament middels een e-mail naar ivn.ulestraten@gmail.com.
8. Huldiging Jubilarissen
Daar er dit jaar geen jubilarissen zijn komt dit agendapunt te vervallen.
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9. Rondvraag
- René Derhaag stelt de vraag of er binnen het bestuur aandacht is voor
vervanging van bestuursleden bij uitval door ziekte. De voorzitter geeft te
kennen dat dit op het moment nog niet zo is. In de volgende
bestuursvergadering zal hier aandacht aan worden besteed.
- Jan van Veen vraagt of er behoefte is aan nestkasten die hij maakt.
Enkele suggesties worden genoemd om ook nestkasten op te hangen. In
overleg met Jan zal dit bekeken en besproken worden. Ook dit item zal
meegenomen worden als agendapunt voor de bestuursvergadering.
- Mede door het vertrek en afscheid van Jos Smeets als redactielid van
d’n Haamsjeut is er naast André Ament alleen nog Jan van Dingenen.
Deze is inmiddels 73 jaar en niet meer woonachtig in Ulestraten. Zij
zullen voorlopig de redactie vormen.
- In de Gemeente Meerssen is een werkgroep van 14 personen, middels
een Stichting, gestart met het opzetten van een moestuin. Inmiddels
hebben er 2 vergaderingen plaats gevonden. Een ontwerpplan zal aan
de Gemeente Meerssen worden aangeboden alvorens verdere actie
genomen kan worden.
- Frans Passier vraagt of er in de toekomst rekening gehouden kan
worden met andere activiteiten binnen Ulestraten. Voorbeeld vandaag is
ook de 55+ zitting waardoor mogelijk de lage opkomst vanavond. Het
bestuur zal trachten daar in de toekomst rekening mee te houden.
Oorzaak is ook mede het zeer vroeg vallen van Carnaval dit jaar.
Aandachtspunt voor bestuur.
10. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.
Afscheid Jos Smeets, als redactielid
Na het officiële gedeelte is er ruim aandacht voor het afscheid van Jos
Smeets. Dit voor de vele werkzaamheden die hij heeft gedaan ten
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behoeve van IVN Ulestraten, in zijn algemeenheid en als redactielid in
het bijzonder.
Wim Derks geeft na overleg met Fred Erkenbosch een ruim overzicht
van alle activiteiten die er door Jos zijn ontplooid. Natuurlijk niet alleen
tijdens bijeenkomsten maar ook nadien. Uiteraard ontbreekt in het
dankwoord van Wim Derks niet het bekende moppenboekje van Jos met
een schaal van 1 tot 10. Na deze toespraak wordt Jos Smeets benoemd
tot erelid van IVN Ulestraten en als dank ontvangt hij, uit handen van
André Ament, een door Jan van Dingenen ontworpen, ets.
Na de dankwoorden van Wim
wenst Jos zelf ook nog het
woord te voeren, waarbij hij in
de trant van: “Ik zou nooit
zoveel gelachen hebben als ik
niet enz., enz.“
In zijn toespraak komt maar
weer eens naar voren met
welk optimisme en humor Jos
in het leven staat. Ook
echtgenote Annelies wordt,
middels aanbieden van een
bos bloemen, betrokken in
onze dankbaarheid. Jos
nogmaals dank voor al je
inbreng en gelukkig blijft hij lid
van de IVN familie. Dankbaar
zullen we gebruik mogen en
kunnen maken van zijn
deskundigheid.
Na het nuttigen van een kopje koffie of thee en een stukje vla volgde er
nog een korte fotoquiz. In het afgelopen jaar maakten André Ament en
Leon Schoenmakers enkele foto’s in onze “natuurlijke” omgeving.
Tot slot werden de aanwezigen nog getrakteerd op een consumptie door
het IVN en door ons nieuw erelid Jos Smeets.

Leon Schoenmakers
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Afscheidsrede Jos Smeets op de Jaarvergadering 2016

WAT ZOU IK GEMIST HEBBEN, ALS IK NIET BIJ DE
WERKGROEP VOGELS WAS GEWEEST en ALS IK NIET
EEN TAAK BIJ D'N HAAMSJEUT HAD GEHAD?
Allereerst zou ik minder gelachen hebben. Toch zijn er naast de vrolijke
momenten ook de nodige serieuze momenten geweest.
ALS LID VAN DE VOGELWERKGROEP:
zou ik niet de pret meegemaakt hebben, toen Fred in mei in zomers
tenue op een vogelexcursie verscheen. Het was kouder dan verwacht en
hij rilde van de kou. Precies zo koud als toen Karl Schriebel zijn
Schneewalzer schreef en hem bijna de 'gehaktballetjes' bevroren waren.
Ik zou Harrie niet zenuwachtig
zien worden, toen hij bij mij moest
komen
(Ik was Sinterklaas). Harrie heeft
het zelf opgebiecht.
Ik zou dan zeker niet vaak zo laat
zijn thuisgekomen van de IVNavonden als Leo geen mopjes had
verteld, waarop ik kon aansluiten
met mijn repertoire uit het
welbekende moppenboekje
ingedeeld in 10 categorieën.
Ik zou op zo'n IVN-avond in het
gebouw van het Proefstation Petit
niet naar de rook hebben geroken,
want voordat de kachel volop
brandde sloeg de rook meestal
naar binnen. Na die fase kwam de
werkfase. Het was er trouwens erg gezellig na afloop.
Ik zou Els C. niet zo gretig hebben zien luisteren naar schuinse mopjes:
hoe schuinser, des te geconcentreerder ze bij de les bleef; dat heb je zo
met onderwijsmensen. Daar kun je van zeggen: stille wat'ren, diepe
gronden.
Trouwens, naamgenoot Els D. spitste ook de oortjes en kreeg rode
konen.
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Ik zou Harrie niet gezien hebben toen hij door buurtgenoten naar huis
werd gebracht; ik weet niet precies meer of dat te voet gebeurde, of
achter op een fiets of met de kruiwagen. Wie heeft hem in bed gelegd?
Ik zou niet genoten hebben van de tomeloze inzet van de
werkgroepleden bij het opzetten van een stand ten behoeve van een
open dag, waar levensechte biotopen werden opgebouwd, compleet met
opgezette vogels.
Ik zou niet hebben gevoeld wat koude was toen we langs de Maas
struinden, bibberend van de kou. Als je geen bob was kon je je rijkelijk
warmen aan de variatie van borstflacons die we bij ons hadden. Alle
restjes die thuis niet meer werden gedronken kwamen van pas. Daarna
kreeg je het snel warm, al was het slechts van korte duur.
Ik zou niet met Harrie gestreden hebben om het gelijk; was het een
sprinkhaanrietzanger of een snor in de Doort? Bij de auto’s aangekomen
zocht ik op een CD de juiste vogelzang op en ik kreeg mijn gelijk.
Ik zou niet gelachen hebben met dhr. XXX1. Hij zag, weliswaar zonder
kijker, veel meer soorten vogels dan wij zagen. Wij hebben hem eerst
duidelijk moeten maken, dat hij bij het zien van een vogel niet hard "kiek
dao" moest roepen, maar de gehele groep op de vogel attent moest
maken. Daarna zag hij opeens geen bijzondere vogel meer. Dus was er
sprake van visserslatijn??
Ik zou als coördinator niet genoten hebben van de enthousiaste
werkgroepleden in de werkgroep, waar geen rangen of standen waren;
iedereen was gelijk en werd aangesproken op zijn specifieke kwaliteiten.
Ik heb er veel vriendschappelijke contacten aan overgehouden.
ALS LID VAN DE WERKGROEP HAAMSJEUT:
15 jaren als lid van de redactie heb ik mogen samenwerken met Jean
Slijpen, Jan van Dingenen en André Ament. Het verzamelen van kopij
liep als een trein dankzij de medewerking van de schrijvers, die alles op
tijd inleverden. Ik heb mezelf niet ontzien. Ondanks een aantal van meer
dan 600 bladzijden blijkt Jan van Dingenen een serieuze mededinger te
zijn. Jan zijn specialisme is de kunstzinnige lay-out. We krijgen van
buitenstaanders ook heel wat complimenten over de lay-out. André kwijt
zich uitstekend van zijn taak.
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Dank voor de samenwerking; ik blijf lid van IVN-Ulestraten dus ik volg
jullie wel tijdens de woensdagavonden, zolang als het me gegund is. Een
voordeel is dat het in mijn hoofd nog goed functioneert. Dit is wat ik kwijt
wilde.
Of toch nog een ietsiepietsie meer. Ik mag het eigenlijk niet vertellen. Ik
wil geen slapende honden wakker maken. Is het jullie niet opgevallen
hoe de Kasteelstraat zich profileert binnen het IVN? Er zijn reeds 4
bestuursleden uit de Kasteelstraat. Wim G., Wil D., Leon S., Jo Fr.
Daarnaast een aantal medewerkers: Jo S., publicatie Jos S. Stille leden,
buurvrouw Els S., Daan Sch. Er kan sprake zijn van een coup: het
verplaatsen van IVN Ulestraten naar Ulestraten West.
Ik dank iedereen voor de betrokkenheid bij het stoppen van mijn
activiteiten. Ik blijf natuurlijk lid van IVN-Ulestraten.

Dank aan het Bestuur om mij te benoemen als erelid.
Bedankt voor de mooie ets, die ik mocht ontvangen: een mooi kunstwerk
van Jan van Dingenen, die immers een topper is op het gebied van
grafische vormgeving.
Jaarvergadering 2016,
Jos Smeets
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JAARVERSLAG IVN-ULESTRATEN OVER 2015

Dit jaarverslag geeft een overzicht van de voornaamste gebeurtenissen in het verslagjaar, voorafgegaan door een algemene
beschrijving van IVN-Ulestraten. Het jaar 2015 is dankzij de meestal
belangeloze inzet van velen weer geslaagd te noemen.
Doelstelling
IVN werkt aan een duurzame samenleving. Het idee daarachter is dat
betrokkenheid bij de natuur duurzaam handelen stimuleert. Daarom laten
wij jong en oud de natuur dichtbij beleven. We verbinden hen met groene
initiatieven rond natuur en maatschappelijke thema’s zoals voeding,
gezondheid en energie.
IVN-Ulestraten werkt aan die doelstelling door:
 enerzijds het organiseren van diverse activiteiten, zoals wandelingen,
excursies, lezingen, cursussen, lessen, overleg enz.,
 en anderzijds in het dagelijks leven zowel in woord, geschrift en
gedrag het goede voorbeeld te geven.
Daarbij is, naast het overdragen van kennis, ook het overbrengen van
gevoel voor en het beleven van de natuur belangrijk.
Leden
De redenen waarom mensen lid van het IVN zijn kunnen variëren van
alleen het ondersteunen van de IVN-activiteiten via het lidmaatschap of
samen (gezellig) activiteiten in de natuur beleven, tot het actief bijdragen
willen leveren aan natuur- en milieueducatie. Per 31 december 2015
hadden we 114 volwassen leden/donateurs en 6 jeugdleden. Ons
ledenaantal heeft sinds 2010 een licht stijgende lijn; toen waren er 100
volwassen leden/donateurs.
Doelgroepen
IVN-Ulestraten richt zich op de burgers in het algemeen via wandelingen,
excursies, bijeenkomsten en cursussen, maar ook op bestuurders via
overleg met en advies aan de Gemeente.
Jeugdigen proberen we via de jeugdgroep en de basisschool te
interesseren voor de natuur.
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Activiteiten
 Lezingen / thema-avonden; maandelijks wordt een thema-avond
georganiseerd, ook in 2015 zijn deze avonden goed tot zeer goed
bezocht.
 IVN heeft meegedaan aan de nationale boomfeestdag,
 Uiteraard hebben wij in oktober ook meegedaan aan de Nacht van de
Nacht,
 Cursussen: in 2015 is een natuurcursus gegeven met 2 binnenlessen
en 6 buitenlessen over verschillende onderwerpen; de 10 deelnemers
waren positief,
 En natuurlijk de wandelingen, waaronder weer de traditionele
oudejaarswandeling, en excursies.
 In 2015 heeft IVN meegedaan aan het project Hellingbossen van
“Meerssen in de ban van…”. Op de basisschool is een binnenles
gegeven, waarbij onder andere een speciaal voor dit project gemaakte
film is vertoond. Daarna was er een buitenles in het hellingbos van
Vliek.

Netwerk
In het overheidsbeleid neemt duurzaamheid, natuur, milieu en landschap een
steeds belangrijkere plaats in. IVNUlestraten geeft daar invulling aan door op
diverse niveaus te overleggen, adviseren
en acteren.
Hierna volgt (in willekeurige volgorde) een
overzicht van ons netwerk en onze rol
daarbinnen:
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ORGANISATIE
Gemeente Meerssen

Stichting Duurzaam
Meerssen
IVN-Meerssen
Basisscholen
CNME-Maastricht
Stichting Natuur en
Milieufederatie Limburg
IKL/SBB (Instandhouding
Kleine Landschappen/
Staatsbosbeheer)
Limburgs Landschap
Stichting
Ark/Grensmaasconsortium
Waterschap Roer en
Overmaas
Grouwels Vastgoed /
Bosgroep Zuid
Landgoed Biesenberg en
Kwallef van Vliek
Velt, Vereniging voor
Ecologisch Leven en
Tuinieren (B)

ROL/ACTIVITEIT IVN
- Groen Platform: een adviesorgaan van
het college van B en W. In dit platform
zijn naast IVN-Meerssen en IVNUlestraten o.a. de vertegenwoordigd:
Milieudefensie Meerssen, IKL, LLTB,
Wildbeheer-eenheden (WBE), Dienst
Landelijk Gebied (van het ministerie van
LNV), Rijkswaterstaat en de Gemeente;
- Maaibeleid wegbermen;
- Paddenoverzet;
- Boomfeestdag en Opschoonactie;
- Natura 2000 Bunderbos;
- Onderhoud natuurterreinen
Biesenberg
Actief in Platform Duurzaam Meerssen
Een keer per jaar overleg en samen de
jeugdgroep
Geven van natuurlessen
Opleiden Natuurgidsen
Lid, Nacht van de Nacht,
regiovergaderingen, achterban-dag
Poelenwacht

Natuurwandelingen
Leveren van Grensmaasambassadeurs
en geven van voorlichting
Watergidsenwandelingen
Voorlichting over de ontwikkelingen in
en onderhoud van het Vliekerbos
Herinrichten voormalige kasteeltuin tot
ecologische moestuin
Lid via werkgroep Kwallef

Organisatie
Op het einde van het jaar bestond het bestuur uit 6 personen. Een aantal
bestuursleden is ook coördinator van een werkgroep en voor alle
werkgroepen is een coördinator beschikbaar.
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Binnen IVN-Ulestraten opereren de volgende 10 werkgroepen:
Afdelingsblad, Amfibieën en Reptielen, Jeugd, Kwallef, Vliekerbos,
Planten, Publicaties, Vogels, Wandelingen en Excursies en Zoogdieren.
Traditiegetrouw verzoekt het bestuur voorafgaand aan de jaarvergadering, de coördinatoren van de diverse werkgroepen om een beknopt
overzicht te maken van de in het voorbije jaar verrichte activiteiten. Deze
jaarverslagen zijn hier onder opgenomen in deze Haamsjeut.
Werkgroep Afdelingsblad en Website
De belangrijkste taak voor de werkgroepleden is
het samenstellen van het afdelingsblad, dat één
keer per kwartaal verschijnt. Naast het aanleveren van eigen bijdragen verwerken de
redactieleden de door anderen aangeleverde
kopij. Het sluitstuk van de werkzaamheden wordt
gevormd door het maken van de opmaak.
Afgelopen jaar zijn weer 4 Haamsjeut-edities
opgeleverd. Dit zou ook niet tot stand zijn
gekomen zonder de activiteiten van onze trouwe schrijvers van al die
interessante artikelen, waarvoor wij dank verschuldigd zijn.
Vanaf 2012 wordt ook de website van de IVN afdeling door de werkgroep
verzorgd (ivn.nl/afdeling/ulestraten). Zoals al eerder gemeld kunnen op
die website alle Haamsjeuten worden ingezien vanaf het jaar 2000;
vanaf 2005 zelfs in kleur (ivn.nl/afdeling/ulestraten/archief).
Een nieuw initiatief is het uitbrengen van de elektronische nieuwsbrief.
Een lid dat zich opgeeft voor de nieuwsbrief (email adres:
ivn.ulestraten@gmail.com) krijgt via email een herinnering toegezonden,
wanneer zich belangrijke zaken voordoen of wanneer binnenkort een
activiteit plaats vindt. Wij hopen van harte dat 2016 ook weer een
interessant jaar wordt voor de Haamsjeut. Wij nodigen jullie van harte uit
om jullie natuurbelevingen met ons te delen in het komende jaar.
Vanaf het jaar 2011 wordt de redactie van het afdelingsblad D’n
Haamsjeut gevormd door Jos Smeets, Jan van Dingenen en André
Ament. Helaas moeten we nu afscheid nemen van Jos Smeets als
redactielid vanwege ernstige gezondheidsproblemen. Zijn bijdragen aan
de Haamsjeut, praktisch vanaf het begin, zullen we nooit vergeten.
Voorlopig zullen de overige redactieleden de honneurs waarnemen.
Coördinator André Ament
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Werkgroep Amfibieën en Reptielen
Zoals elk jaar zijn er nu ook weer verkeersborden geplaatst tijdens de paddentrek in
Schietecoven en Waterval. Mensen weten ons
te vinden als ze vragen hebben over kikkers,
padden, salamanders en reptielen.
De vergaderingen van het platform geelbuik-en
vroedmeesterpad worden bijgewoond.
Ron Teunissen is als ecoloog werkzaam voor
de gemeente Meerssen. Aan hem wordt doorgegeven als er bijzondere
waarnemingen zijn. En hij heeft ons benaderd om de Snijdersberg te
onderzoeken op het voorkomen van hazelwormen, omdat daar flink wat
bomen gekapt moesten worden. Dit is gedaan door Paul Notten en
Jacques Ummels. Op verzoek wordt er op scholen een les gegeven over
deze bijzondere diersoort.
De buurtraad van Houthem heeft ons gevraagd om hen te adviseren. Op
de eigen weg naar Groeve Curfs worden elk jaar veel padden dood
gereden en de vraag is hoe je dat oplost. Samen met de buurtraad en
een vertegenwoordiger van de gemeente Valkenburg hebben we de
situatie bekeken en advies gegeven. Schermen zijn daar niet te doen.
Tijdens de paddentrek de weg afsluiten is een optie en minstens borden
plaatsen. Op de weg naar de sportvelden worden ook veel padden
doodgereden. Daar zouden borden en een info-formulier op gehangen
kunnen worden in de sportkantine.
Coördinator Wim Derks
Werkgroep Jeugd IVN-Meerssen/Ulestraten.
De gezamenlijke Jeugdgroep van IVN
Meerssen en IVN Ulestraten functioneert sinds
september 2015 weer in opgaande lijn. Voor
die tijd hadden wij geen vaste plek meer in
Meerssen en moesten wij in Ulestraten
geregeld buiten bij elkaar komen. Het ledental
liep drastisch terug. Wij hebben de afgelopen
periode duidelijk gemerkt dat het ledental van
de Jeugdgroep, sinds wij in de Proostenkelder
bij elkaar komen, weer in opgaande lijn is. Wij
hebben nu weer een goede opkomst van ongeveer 15 gemotiveerde
kinderen, die ook trouw en regelmatig naar de activiteiten komen. Er was
ook veel belangstelling voor de informatie-ochtend met een PowerPoint
over de activiteiten van de Jeugdgroep voor de ouders. In Ulestraten zijn
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weinig aanmeldingen. Wij denken dat dit te wijten is aan een actieve
scoutinggroep ter plaatse.
Het IVN-Jeugd team kan het jaar 2015 afsluiten met een positief gevoel;
er waren tal van leerzame en ook interessante activiteiten voor de jeugd
zoals; kerststukjes maken, flora, water, werken in de vrije natuur, hutten
bouwen en leren omgaan met gereedschap, sporen zoeken, fossielen
zoeken in groeve ’t Rooth. Het seizoen werd in juni feestelijk afgesloten
met een bezoek aan het Maasmuseum de Wissen, en aan een
natuurgebied met speeltuin.
Voor de programmaonderdelen was er in de loop van het jaar een goede
ondersteuning door gidsen en bestuur van beide IVN afdelingen.
De Jaarmarkt in Meerssen was dit jaar niet zo’n succes. Er was veel in
geïnvesteerd maar er waren echter heel weinig kinderen op de
Jaarmarkt aanwezig. Wij hebben besloten hier niet mee door te gaan,
omdat het in deze vorm te weinig opbrengt.
Het vaste Jeugdteam bestaat uit: Geert Hovens, Will Voncken, Leo
Kurvers, Susanne van de Berg-Willems, Cheyenne Bex als enthousiaste
assistente, Jeanne Lam (coördinator Meerssen), en Marie-José Steyns
(coördinator Ulestraten). Wil Dohmen is als begeleider van de
Jeugdgroep helaas gestopt. Bedankt Wil voor je inzet!
Mensen die affiniteit hebben in het omgaan met kinderen en die
enthousiast zijn voor Natuur en Milieu en belangstelling hebben kunnen
zich melden.
Coördinatoren: Jeugdgroep IVN Meerssen-Ulestraten
Jeanne Lam/ Marie-José Steyns
Werkgroep Kwallef
Na het indelen van de percelen werd
begonnen met de graafwerkzaamheden. Er
werden aardappelen, radijs, sla, bonen,
andijvie en wortelen gezaaid en gepoot,
waarna later in het jaar kon worden geoogst.
Het wisselsysteem, volgens de kenners het
beste systeem, hebben we ingevoerd en lijkt een groot succes. Hier
gaan we zeker mee door in het nieuwe jaar. Het afgelopen jaar was voor
ons een succesvol jaar, natuurlijk gezien de opbrengst, maar ook gezien
het leerproces.
Het hoogtepunt van het jaar was de open dag waarbij we ca 200
bezoekers mochten begroeten. Van deze gebeurtenis zijn opnames
gemaakt en tevens is een interview opgenomen.
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De schooljeugd groep 6, nu ingedeeld in groepjes van 6 kinderen, die
gedurende het jaar 3 maal aan de beurt zijn geweest, heeft weer hard
gewerkt en belangrijk werk verricht. Zij hebben kennis gemaakt met het
poten van aardappelen en sla en, voor hen misschien het belangrijkste,
met het oogsten.
Wat 2016 betreft ligt het werk even stil door de huidige weersomstandigheden, maar als de lente zijn intrede doet wordt er weer gespit, gepoot,
gezaaid en geschoffeld.
Hopende op een mooie zomer kunnen we dan weer genieten van ons
cultureel erfgoed.
De kwallef is een bijzonder initiatief en een goede stimulans voor de
saamhorigheid van de gemeenschap.
Coördinator Jo Frenken
Werkgroep Vliekerbos
De hoofddoelstelling van deze werkgroep, sinds
2013, is het creëren en in standhouden van een
zoomvegetatie rondom het Vliekerbos en langs
de hoofdpaden in dit bos.
Een zoomvegetatie langs of in een bos zorgt
voor een toename van de biodiversiteit van een
bos m.a.w. een toename van alles wat leeft en
bloeit.
Een bijkomend effect is dat de hoofdpaden van
het bos open blijven voor wandelaars en
natuurliefhebbers. Er is in dit geval duidelijk
sprake van een win-win situatie: er vindt een verrijking van de natuur
plaats en de boseigenaar (fam. Grouwels) krijgt er de open bospaden
voor terug. Nog een effect van het onderhoud aan de zoomvegetatie is
dat de leden van de werkgroep nog meer van de planten e.d. meekrijgen
dan normaal al het geval is. Zo is er een tiental gewimperde aardsterren
(bijzondere paddenstoelen) ontdekt.
In het afgelopen jaar heeft de werkgroep, behalve bovenstaande
werkzaamheden, ook nog gemaaid rond de in het bos aangeplante
rododendrons en sequoia’s. Ook is er met de zeis gemaaid bij de
moesdistels in Waterval. Zonder dit maaien zouden deze distels al snel
worden verstikt door o.a. brandnetel en struikgewas. Dankzij het al jaren
volgehouden maaien doet de distel het voorspoedig en zijn er al nieuwe
zaailingen aanwezig. Ook werd de omgeving van de vijver bij het
Raarvoetpad flink onderhanden genomen. Eind 2015 begon onze
werkgroep met het uitdunnen van het bosje en het aanleggen van
takkenrils (snoeiafval) bij de Hekstraat, een onderdeel van het
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natuurgebied ‘de Biesenberg’. Deze werkzaamheden krijgen een vervolg
in 2016.
De leden van de werkgroep krijgen tijdens hun werkzaamheden vaak
welgemeende complimenten van wandelaars en prijzen ook IVNUlestraten die dit alles mede organiseert.
Dankzij de goede contacten met de boseigenaar en gemeente kan de
werkgroep haar werkzaamheden het gehele jaar door uitvoeren, alleen
geen snoeiwerk door middel van bosmaaiers en motorzagen in het
broedseizoen. Gezien het uitvoerig takenpakket van de werkgroep zou
enige personele aanvulling wel welkom zijn. IVN-leden die mee willen
helpen en op een gezonde en zinvolle manier in de natuur bezig willen
zijn kunnen zich bij de coördinator van de werkgroep opgeven.
Coördinator Fred Erkenbosch
Werkgroep Publiciteit
De taak van de werkgroep Publiciteit is om alle
activiteiten aan te bieden bij de diverse media en
informatiekanalen om een breed publiek te bereiken.
Ook in 2015 heeft IVN Ulestraten weer een groot
aantal activiteiten georganiseerd zoals lezingen,
excursies, wandelingen, natuurcursus, doe
activiteiten voor de jeugd, etc. Al deze activiteiten zijn
opgenomen in het programma dat o.a. in D’n
Haamsjeut en op de website vermeld staat.
In het afgelopen kalenderjaar is er, mede door
nieuwe samenwerkingsverbanden en fusies, veel
veranderd in de media die voor onze publicaties in aanmerking komen.
Plaatsing voor publicaties, in 2015, werden verzonden naar:
- Contactblad Ulestraten
- De Geulbode
- Meer Vandaag
- Nieuwsblad Gemeente Meerssen
- 1 Meerssen
- 1 Beek
- Nuth en Omstreken
- Buitengoed Geul & Maas
- VVV Limburg
- De Limburger / Limburgs Dagblad
- De Natuurgids
Coördinator Leon Schoenmakers
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Werkgroep Vogels
De Werkgroep Vogels is een actieve groep die elke
maand, met uitzondering van juli en augustus, een
bijeenkomst heeft op de tweede week van de maand
op woensdag in het verenigingslokaal. We besteden
aandacht aan determineren van vogels, herkennen
van vogelgeluiden en bestuderen hun leefwijze aan
de hand van filmbeelden en vogelliteratuur.
Zoals men heeft kunnen lezen in D'n Haamsjeut
hebben we als Vogelwerkgroep besloten om samen
met Jos Smeets zijn oude publicaties opnieuw te
plaatsen in D’n Haamsjeut, eventueel daar waar
nodig geactualiseerd met behulp van nieuwe
inzichten uit het vakgebied.
Een keer in de maand hebben we op zondag een
excursie naar een interessant natuurgebied. Het
afgelopen jaar hebben op die manier de volgende
vogelgebieden bezocht: Dilsen- StokkemNegenoord, Eijsderbeemden, Hamsterreservaat in
Sibbe, De Grote Peel in Ospel, Grote Hegge,
Meinweg gebied, Eijsderbeemden,
Hamsterreservaat, Dilsen- Stokkem- Negenoord en
als laatste Itteren aan de Maas.
Mocht u belangstelling hebben om bij de vogelwerkgroep een avond of
excursie bij te wonen dan kunt zich aanmelden bij een van de
excursieleiders: Harrie Janssen (043- 3647254), Huub Engelen (0433652543), Leo Kurvers (043-3647789) of bij de
Coördinator Bert Merk (043-3644339)
Werkgroep Wandelingen en Excursies
Het organiseren van natuurwandelingen en
excursies is een kernactiviteit van IVN. Er zijn
echter slechts drie actieve natuurgidsen bij
IVN-Ulestraten: Fred Erkenbosch, Els en Wim
Derks. Deze personen zijn ook op andere wijze
actief voor natuur en milieu. Het programma
van wandelingen en excursies heeft inmiddels
een aantal vaste onderdelen. De langste
traditie heeft de oudejaarswandeling, in 2015 voor de 36e keer met
ongeveer 40 deelnemers. Door omstandigheden konden we dit jaar niet
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afsluiten in het verenigingslokaal. Hopelijk gaat dat de volgende keer
weer wel. De vuurvliegjeswandeling op de late woensdagavond rond de
langste dag is altijd spectaculair, met dit jaar ruim 40 deelnemers. De
Nacht van de Nacht op de laatste zaterdagavond van oktober is sinds
een paar jaar een gezamenlijke activiteit met IVN-Meerssen en
Milieudefensie Meerssen met dit jaar ruim 60 deelnemers. Naast deze
drie vaste activiteiten waren er in 2015 nog zes andere wandelingen en
excursies. Het gemiddeld aantal deelnemers van de negen activiteiten in
2015 was 25, vergelijkbaar met de voorafgaande twee jaar. Dit is een
mooi aantal.
Coördinator Wim Derks
Werkgroep Zoogdieren
Het afgelopen jaar 2015 hebben wij weer
kunnen constateren dat het nog steeds
bijzonder goed gaat met de das in onze
omgeving. Een stijging van het aantal
verkeersdoden onder de dassen was dan ook
te verwachten en is helaas ook uitgekomen. De
das heeft geen natuurlijke vijand meer,
daardoor is er ook geen natuurlijk evenwicht
meer en kan hij zich buitenproportioneel
vermenigvuldigen. Hoe bizar het ook klinkt: op
dit moment is de mens met zijn auto de enige regulerende factor!
Wat wij ook constateren is een toenemende schade veroorzaakt door de
das: diverse agrariërs kijken inmiddels al anders naar de das dan
bijvoorbeeld tien jaar geleden.
Bescherming van dieren moet nog altijd een uitgangspunt zijn van
natuurverenigingen waaronder het IVN, maar van de andere kant moet
men ook reëel zijn en er voor zorgen dat bescherming niet resulteert in
overlast. De natuur zelf geeft hierbij het goede voorbeeld door
zelfregulerend op te treden, denk hierbij aan de uilen-muizencyclus.
Dode dassen die vaak langs of op een rijweg liggen kan men het beste
in de buurt waar deze worden gevonden weer “terug geven aan de
natuur”. Dit houdt in dat men hem legt in een greppel of bosschage
buiten het zicht van passerende mensen. Afhankelijk van het seizoen is
na korte tijd niets meer over van de ongelukkige das en is hij dus
opgenomen in de eeuwigdurende cyclus van leven en dood.
Wim Ghijsen
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Landschap rond Waterval (Deel 6a)

Bandkeramiek: de eerste landbouwers in onze omgeving
(5300 tot 5000 voor Chr.)
Inleiding
Terwijl ons land tussen 10.000 en 5000 jaar voor Chr. een gebied
was waarin enkele duizenden jager/verzamelaars zich hoofdzakelijk
in leven hielden met de opbrengst van jagen en vissen, voltrok zich
elders in de wereld een revolutie in het menselijk bestaan, die
uiteindelijk, na zo’n 5000 jaar ook hier de manier van leven
drastisch zou gaan veranderen, namelijk de uitvinding van de
landbouw en veehouderij.
Deze ontwikkeling ontstond in de zogenaamde vruchtbare halve maan,
een gebied dat momenteel landen omvat als Iran, Irak en Syrie. Men
leerde de grond te bewerken en granen te oogsten. Dit had alleen maar
zin als men ook meer permanent op een plek, nabij de akkers, zou gaan
wonen. Tevens leerde men hoe dieren gedomesticeerd konden worden.
Met name de geit en het schaap worden al vanaf 10.000 v. Chr. als
gedomesticeerd beschouwd. Bij de langzame verspreiding van de
landbouwcultuur via Azië naar Midden-Europa worden ook het varken en
het rund aan de veestapel toegevoegd. Hierdoor beschikte men over
veel meer voedsel afkomstig van plantaardige en dierlijke grondstoffen
dan ooit te voren.
Jagers/verzamelaars werden
boeren met akkers en vee. Zij
gingen wonen in vaste
woonsteden: boerderijen. Om
het geoogste voedsel te
bewaren hadden zij behoefte
aan kommen, die gebakken
konden worden van leem of
klei. Wat ze nog niet konden
was metaal bewerken, dus
bleven deze boeren nog lang
gebruik maken van vuurstenen
gereedschappen. Deze wijze
van voedsel produceren bleek
veel efficienter dan de oude
manier. Ook het aantal monden
dat gevoed kon worden werd groter en uiteindelijk leidde dit tot
bevolkingsgroei. Wanneer de eigen gebieden te klein werden voor de
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grotere bevolking, leidde dit tot het in bezit nemen van aangrenzende
gebieden, waardoor deze landbouw revolutie zich over een steeds groter
gebied verspreidde.
Men leerde door ervaring dat niet alle grond even geschikt was om te
bewerken, maar vooral de lössgronden bleken vruchtbaar. De
verspreiding naar West-Europa verloopt dan ook via de MiddenEuropese lössgebieden, om uiteindelijk ook Zuid-Limburg te bereiken,
rond 5300 voor Chr. Hier begint het verhaal over de
ontstaansgeschiedenis van de landbouw in onze omgeving: De eerste
landbouw-cultuur wordt door ons Bandkeramiek genoemd, naar de
karakteristieke versieringen op potten.

Toen het gebruik van vuursteen vervangen werd door brons begon een
nieuw tijdperk. De periode van het begin van de landbouw tot het begin
van het gebruik van brons wordt aangeduid met Neolithicum. In Nederland wordt momenteel voor het Neolithicum de periode van 5300 tot
2000 jaar v. Chr. aangehouden. In dit deel (6a) gaan we in op de
herkomst van de Bandkeramiek, de Bandkeramische vondsten in onze
omgeving en het landschap dat ze aantroffen bij hun aankomst en naar
hun hand zetten. In deel 6b zullen we nader ingaan op hun manier van
leven.
Bandkeramiek in Zuid-Limburg
De Bandkeramiek heeft zich in ettelijke duizenden jaren verspreid vanuit
Midden-Europa. Van daaruit, vooral Hongarije wordt als oorsprong van
de Bandkeramiek beschouwd, heeft de verspreiding naar onze streken
zich voltrokken.
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Met de komst van de Bandkeramiekers in onze contreien wordt hier voor
het eerst landbouw bedreven, hetgeen betekende dat men ook langer op
een plek verbleef. Van deze cultuur vinden we dan ook voor het eerst
permanente bewoningssporen terug in de grond. Tot voor kort werd
gedacht dat deze bewoners van de vruchtbare lössgronden zich
weliswaar dichtbij Ulestraten gevestigd hadden, maar niet in Ulestraten
zelf. De meest zuidelijke (bekende) nederzettingen lagen in Elsloo , Stein
en Beek, noord-westelijk gelegen ten opzichte van Ulestraten. De
Bandkeramiek werd dan ook geassocieerd met de Graetheide, omdat
daar diverse nederzettingen waren aangetoond en daarbuiten nergens
binnen Nederland.
Door recent archeologische
onderzoek is ook onze kennis
over de verspreiding van de
Bandkeramiek sterk
toegenomen. Nu zijn er
aardewerkvondsten bekend uit
Midden-Limburg, die sterk
gerelateerd zijn aan de
Bandkeramiek. Verder zijn er
ook in het Maasdal diverse
nederzettingen aangetroffen bij
de aanleg van de
Maaswerken, bijvoorbeeld in
Itteren en bij Nattenhoven
(Stein). Maar vooral de kennis
over de aanwezigheid van
deze cultuur in de rest van het
Heuvelland is de laatste jaren
met sprongen toegenomen. In
Kelmond, even ten noorden
van Ulestraten, werd (voor het eerst in Nederland!) een nederzetting uit
deze tijd opgegraven met, naar alle waarschijnlijkheid, een zogenaamd
“aardwerk” (afgeleid van het Duitse Erdwerk): een omgrachting met een
opgeworpen wal met houten palissadering. Jim Pepels speelde een
cruciale rol bij deze ondekking.
Zeer recent zijn er ook binnen de grenzen van Ulestraten op twee
plaatsen bewoningssporen aangetroffen van Bandkeramiekers. De
eerste bevindt zich bij de Vlieker Eijkenweg en de tweede aan de
Beekerweg. Wat dit laatste betreft is het interessant om op te merken dat
de Bandkeramiekers een voorkeur hadden voor het plateau, maar wel
dicht bij de steilranden. Op het plateau lagen geschikte lössgronden voor
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hun landbouw, maar natte plekken waren weer ongustig. Afwatering was
dus erg belangrijk, vandaar het opzoeken van de randen van de
plateau’s, een voorkeur die ook de jager/verzamelaars hadden, al was
dat om geheel andere redenen. Nog een voordeel was dat deze plekken
ook niet ver aflagen van de bronnen die in of aan de voet van de
steilranden lagen. In latere fasen van de Bandkeramiek verdween die
voorkeur voor de randen en werd ook het plateau zelf interessant als
vestigingsplaats.
Tegenover de zeldzame
sporen van bewoning
staan de talloze vondsten
van vuurstenen
werktuigen van de
Bandkeramiekers.
Vuursteen was en bleef
ook in deze tijd het meest
gebruikte materiaal voor
het maken van
gereedschappen. Veel
van dat materiaal was
afkomstig uit
vuursteenknollen die dagzoomden, waarschijnlijk in het Geuldal. Pas in
een latere fase ontwikkelt zich een grootschaligere winning van
vuursteen in de vorm van mijnbouw.
Rond het gebied van de Waterval zijn tot nu toe geen bewoningssporen
aangetroffen, maar misschien hebben we nog niet goed genoeg gezocht!
Het landschap vertoont alle kenmerken die aantrekkelijk zijn voor de
Bandkeramiek: aanwezigheid van vruchtbare bodem, afwatering en
nabijheid van bronnen. Er mogen dan weliswaar geen bewoningssporen
zijn aangetroffen, wel zijn er werktuigen gevonden die typisch
Bandkeramisch zijn: een bewijs dat het gebied van de Waterval door
Bandkeramiekers is bezocht.
De Bandkeramiek is de eerste groep “Limburgers”, waarvan we het jaar
van aankomst niet meer in duizendtallen hoeven te omschrijven, maar
precieser kunnen aangeven: zij leefden hier van ongeveer 5300 tot 5000
voor Chr. In het vorige hoofdstuk hebben we eerst de natuurlijke
omgeving voor de mens beschreven, omdat die voorwaarde scheppend
was voor de mens. In deze periode zien we, en dat is voor het eerst in
de geschiedenis, dat deze manier van leven, uiteindelijk leidt tot
aanpassing van de natuurlijke omgeving van de mens. De veranderingen
in het landschap en de natuur kunnen pas goed begrepen worden in het
licht van de manier van leven van de Bandkeramiekers. Dit alles
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gebeurde in een tijd, waarin het gemiddeld ongeveer 2 °C. warmer was
dan tegenwoordig en dat gecombineerd met overvloedige regens. (De
combinatie van hogere temperatuur en meer neerslag in onze omgeving
verwacht men in de toekomst in verband met de opwarming van de
aarde. Dus zo uitzondelijk is dit nu ook weer niet, maar toen waren de
gevolgen positief. Nu zullen de gevolgen vaak dramatisch zijn
bijvoorbeeld door overstromingen).
Het klimaat was dus zeer gunstig
voor deze nieuwe levenswijze.
Hiermee is overigens niet gezegd
dat dit de oorzaak is van de
landbouwrevolutie. Over het
algemeen wordt aangenomen dat
de gunstige klimaatomstandigheden
hooguit de landbouw hebben
gestimuleerd.
Welk landschap troffen de
Bandkeramiekers aan?
Aan het begin van het Neolithicum
waren grote delen van Zuid-Oost
Nederland bebost, terwijl het westen
van Nederland het best kan worden
omschreven als een waddengebied,
afgewisseld met veengebieden.
Daar tussendoor zocht het
rivierwater een weg naar de
Noordzee. In het lössgebied had zich inmiddels een stabiele
bosvegetatie ontwikkeld. Op de plateau’s bevond zich voornamelijk
lindenbos, afgewisseld met gemengd eikenbos in de dalen. Ook de iep
en in mindere mate de es zal hierin vertegenwoordigd zijn geweest.
Beuk en haagbeuk waren nog niet gearriveerd vanuit het zuiden.
In het tweede deel (6b) zullen we ingaan op de manier van leven van de
Bandkeramiekers.
(Met dank aan Jim Pepels voor zijn deskundig commentaar)
André Ament en Wim Derks
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MIENE KWALLEF - AFLEVERING 12
Als je nu (het is eind januari als ik dit schrijf) naar de kwallef gaat is
het voornamelijk om te oogsten. Je moet zeker in deze tijd van het
land blijven. De grond wordt, als deze vochtig is, gemakkelijk
aangedrukt en daardoor wordt deze hard en stug. Het micro-leven
wordt er door verstoord. Er is feitelijk gewoonweg niets te doen in
de kwallef. Ook hier heerst de winterslaap. Trouwens leuk is het ook
niet om nu in de vochtige grond te wroeten. Gewoon laten liggen tot
het aangenamer weer is.
Wel oogsten, ja natuurlijk. Er staat nog een en ander, zoals spruiten,
boerenkool, veldsla, prei, de late wortelen, nog een late koolraap, soms
nog een knolselderij en voor de liefhebber pastinaken. Je moet eten wat
het seizoen te bieden heeft. De band met de natuur is nog sterker als je
daarvan bewust bent. De verleiding om midden in de winter asperges te
eten of spruitjes in de zomer, kan ik gemakkelijk weerstaan.Ik vind het
juist fijn om te genieten van het moment in het jaar dat bepaalde
groenten er zijn. Ik zie uit naar de eerste keer zuurkool tegen november.
Ook de laatste keer zuurkool maak ik bewust mee. Dan komen er weer
kansen voor vers geteelde groenten. Het is als een manier van leven.
In december kreeg ik van collega-kwallever Peter een kleurrijk magazine
van de NRC cadeau. Een Franse Chef-kok (Sylvain Picard van l’Arpège
in Parijs) heeft ver buiten de hoofdstad een drietal grote groentetuinen.
Zijn keuken wordt voorzien van steeds verse en mooie groenten. Het
aanbod is elke dag weer een verrassing. Omdat de tuinen in andere
gebieden zijn gelegen is er een vanzelfsprekende diversiteit. Er wordt
biologisch geteeld. Eetbare bloemen doen natuurlijk mee, niet allen voor
de opsmuk, maar zeker ook voor de smaak. Soms zijn biologisch
gekweekte groenten een tikkie kleiner, maar juist daarom is de smaak
geconcentreerder, nog puur. Overigens lijkt aangetoond dat groenten
gekweekt op percelen, waar al jaren kunstmatige bemesting plaats vindt,
veel minder voedingswaarde hebben. Ons referentie-kader is eigenlijk in
de war.
Groentetelers gaan naar mijn idee te veel voor het uiterlijk. Groot en
mooi heeft niets met smaak en kwaliteit te maken. Deze Fransen
verstaan het vak van kwalleven. De tuinen zijn werkelijke paradijzen.
Men teelt op de smaak. Men neemt wat er is en er is genoeg. Het
restaurant is als vanzelfsprekend bijna vegetarisch. Men is bezield, men
gelooft er in. Men werkt er aan en het lukt. Toch mooi dat dit kan.
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In deze tijd van het jaar is er alle tijd om een teeltplan voor komend jaar
te maken en zaad en pootgoed te selecteren. Bij Velt (een beetje onze
specialist) kan men dit aanschaffen. Keurig overzichtelijk gepresenteerd,
op papier en ook digitaal. Er is ook uitleg bij. Het is niet als een winkel,
waarin alles als het beste wordt aangeprezen. Ik bestelde dit jaar voor
het eerst bij Velt. Binnenkort kan ik alles afhalen, keurig op tijd. Als elk
jaar ben ik op zoek naar bepaalde pootaardappelrassen. Zwager Gene
maakte mij attent op een gezond ras. Ik teel zodoende al enkele jaren
Raja’s, maar deze zijn moeilijk te vinden; Velt heeft ze.
En dan, gewoon wachten op de langere dagen en dat het wat droger
wordt. Eerst moet de
vastelaovend om en dan gaan
de handen jeuken.
Deze keer krijgt boerenkool de
verdiende aandacht. Wij weten
nog hoe een stronk boerenkool
groeit en er uit ziet. De
gemiddelde consument koopt in
de supermarkt een zakje
fijngesneden boerenkool.
De beleving is toch geheel
anders als je in de vrieskou in
de kwallef op zoek gaat en de
dauw of sneeuw moet afkloppen
om net genoeg blaadjes kool af
te snijden. De rest van de stronk
kan gewoon blijven staan. En
als we de stronk afkeuren voor
volgend gebruik, dan gaat de gehele stronk mee en wordt opgehangen
in de kippenren. Het is heel dankbaar en werkelijk dubbel genieten. De
kippen doen zich tegoed, terwijl ik voldaan toekijk. OK, we gaan de
boerenkool naar de keuken brengen.
Men zegt dat boerenkool na een nachtje vorst pas op smaak komt. Dat
klopt. Want door de nachtvorst wordt zetmeel omgezet in suikers en dat
moet je proeven. Boerenkool is het best vers te gebruiken.
Geblancheerd kan men het enige tijd in de diepvries bewaren, maar
waarom zou je dit doen? Je moet genoeg blad oogsten voor een maaltje
en de rest gewoon laten staan.
We gaan de boerenkool deze keer niet als stamppot eten, doch met
pasta.
Met enig googelen en enige creativiteit kom je tot heerlijke gerechten.
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Pasta met boerenkool
Benodigdheden:
pasta (bijvoorbeeld fusili of spaghettini)
potje zongedroogde tomaten
fijn gesneden boerenkool
2 uien
2 teentjes knoflook
portie kastanjechampignons en oesterzwammen
pakje gerookte zalm
Bereiding:
De uien en knoflook smoren in 4 eetlepels olie van de zongedroogde
tomaatjes. Champignons en oesterzwammen erbij doen. De boerenkool
in porties toevoegen (nadat deze eerst even geblancheerd is). Een
eetlepel kookvocht van de pasta toevoegen. Naar smaak pesto, stukje
fijngesneden rood pepertje, en gorgonzola (kaas) toevoegen. De pasta
(was apart gekookt) bijvoegen en doorroeren. Enkele noten vormen
welkome en gezonde accenten. Als er gegrilde paprika is dan deze in
reepjes draperen. Dit kleurt en smaakt voortreffelijk. Hierbij apart
bereiden en toevoegen of reepjes gerookte zalm of scampi’s of
gebakken kipfiletstukjes. Een glaasje Chardonnay van onze
Wijngaardsberg maakt er een zondagse maaltijd van.
Weet u dat boerenkool geneeskracht bezit?
Het is een van de meest gezonde groenten van onze planeet. Het barst
van nutriënten. Inmiddels is bewezen dat boerenkool bepaalde
kankertypen helpt bestrijden. Boerenkool bevat veel antioxidanten en
werkt ontstekingsremmend. Zo bevat deze groente carotenoïden en
glucosinolaten. Juist deze glucosinolaten helpen in de strijd tegen
kankercellen. Het werkt bij blaaskanker, darmkanker, eierstokkanker,
borstkanker en prostaatkanker. Aanwezige flavonoïden dragen ook nog
eens bij. Ook komen detoxen ruim voor en helpen kankers te
voorkomen. Deze glucosinolaten komen ook veel voor in boccoli.
Er zitten ontzettend veel vitaminen in boerenkool, veel meer dan in
sinaasappelen. Een portie boerenkool bevat ruim 1300% van de
dagelijkse behoefte aan vitamines. Met name de vitamines A, C, E, B2,
B1, B11, B3, B6 en vooral K vallen op. Vitamine A zorgt voor een
gezonde weerstand, sterk gebit en botten. Vitamine C verkleint de kans
op ziekten en is goed voor ons immuunsysteem. Vitamine K wordt in
hoge doses aangetroffen en helpt welvaartsziekten (als kanker, hartziekten, darmproblemen en overgewicht) te voorkomen.

29

Ook wordt een groot scala aan mineralen gemeten, zoals mangaan,
calcium, kalium, ijzer, magnesium en fosfor. Boerenkool is rijk aan vezels
en beschikt over proteïne.
Vegetariërs hebben eigenlijk alle reden om vegetariër te zijn, toch?

De voedingswaarde van boerenkool is bijzonder. En gelukkig hebben
topkoks de groente herontdekt en zijn culinaire hoogstandjes bereikt.
Boerenkoolstampot met worst kan altijd nog. In Amerika is deze
populaire groente bekend als “borecole”; het is toch iets van ons.
Ooit van boerenkoolchips of boerenkoolsmoothie gehoord? In het
weekblad Margriet (nummer 39 van vorig jaar) stonden enkele
verrassende boerenkoolgerechten. Enkele trendy voorbeelden zijn
boerenkoolsalade, boerenkoolsoep, boerenkoolquiche, garnituur van
boerenkool.
Kortom, er is alle reden om gezond te eten. Het kan eenvoudig.
Gewoon bij de boerenbond enkele plantjes kopen ergens in de border,
op de plek van de tulpen of narcissen planten. Het groeit als kool en is in
de winter nog mooi groen. Kleine moeite, groot genoegen.
En als je er echt zin in krijgt dan zet je nog wat sla.
Tot volgende keer, groe(n)ten, Henk Urlings.
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EEN OUDEJAARSRONDJE
Met echtgenote Riekie ben ik op de laatste zondag van 2015 naar
Ulestraten gegaan voor de oudejaarswandeling van het IVN. Onze
taakverdeling: Riekie met de wandelgroep mee en ik, tijdelijk minder
loopbekwaam als gevolg van een chirurgische ingreep, nog net
capabel voor een rondje door het oude centrum van Ulestraten. Ik
heb er in de jaren 1946 tot en met 1952 op de lagere school gezeten
en vanuit die herinnering wilde ik graag nog eens langs een aantal
plekken lopen en mijmerend terugblikken op die lange tijd geleden.

Afdalend van de steile toegangshelling tot de kerk, kom ik bij de
woningen, links van de weg, waarin de kapperszaak van Gaston
gevestigd is. In mijn lagere schooltijd was in dit gedeelte van het pand de
Coöperatie gevestigd. Links van die vroegere Coöperatie ligt een woning
in rode baksteen waarvan de bovenste verdieping destijds bereikbaar
was via een lange trap buiten om. Zo rond 1950 wordt die bovenwoning
betrokken door het jonge echtpaar Eggen. Gène is afgestudeerd
beeldhouwer. Voor het uitoefenen van zijn beroep hoeft hij de straat
maar over te steken. Daar ligt naast het gemeentehuis een half open
schuur, eigenlijk een overstekend dak dat naar de straatkant open is.
Mijn vader, onderwijzer aan de St. Catharinaschool, was vanaf den
beginne goede maatjes met Gène en ging er na schooltijd graag even
‘plenken’. In de tussentijd konden wij, kinderen, wat indrukken opdoen in
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het atelier. Gène had overeenkomstig de in kunstenaarskringen
gebruikelijke mode een stevige baard en zou in een toneelstuk over de
geboorte van het kerstkind zonder enige toevoeging de rol van Jozef
hebben kunnen vervullen. Die indruk leefde ook bij de lagere
schoolkinderen want al spoedig kregen Gène en echtgenote Fien de
gezegende namen van Jozef en Maria.
Rechts van het ‘werkes’ van Gène het gemeentehuis van Ulestraten. In
die tijd was er maar weinig mankracht nodig om de gemeente te
besturen. Op de
benedenverdieping, links van de
entree, was de werkkamer van
burgemeester Gielke Janssen (de
burgervader was klein van
postuur) en rechts van de gang de
werkruimte voor de ‘ambtelijke
bezetting’ in de persoon van de
heer Ritzen. Misschien heeft hij
ook nog wel eens hulp gehad van
een dame, maar dat heb ik niet
meer op het netvlies. Bij Ritzen
konden burgers terecht voor
contacten met de gemeente. Op
de eerste verdieping was de
raadszaal en nog één kamer die
ter beschikking was gesteld van
de aangrenzende lagere school;
bij mijn weten voor de vijfde klas.
Die klas in het gemeentehuis heb
ik (wat wij ook vaak in de natuur
tegenkomen) ervaren als een
aangename symbiose. Als kind naar boven in het gemeentehuis! Je
geraakte op een speelse wijze vertrouwd met de ambtelijke
werkomgeving. Zo ook buiten op straat waar je regelmatig de
burgemeester te voet tegenkwam, op weg van of naar zijn kantoor. Het
gemeente-apparaat was eenvoudig en doorzichtig. In latere jaren wilde
er in de gemeenteraad wel eens spektakel zijn. Zo herinner ik mij een
felle discussie rond 1970 waarbij een gemeenteraadslid op enig moment
uitriep: ‘Heer, laat het stro regenen opdat de ezels kunnen gaan slapen!’
Die uitroep moet toen in het nog aardig agrarische Ulestraten in goede
aarde gevallen zijn.
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Direct aangeplakt tegen het gemeentehuis lag de lagere school waar we
intellectueel voorbereid zijn op het ‘grote’ leven. De eerste schooldag
herinner ik mij nog als de dag van gisteren. Totaal onbekend met de
nieuwe omgeving moet ik op enig moment vertrouwen hebben gevonden
in de waterpomp, een attribuut dat ik ook kende uit mijn dorpse
omgeving in Moorveld. Toen meester Carboex belde voor het begin van
de schooltijd en alle jongens en meisjes netjes naast en achter elkaar
aanschoven in de rij van hun klas, stond ik uit alle macht te pompen. Een
van de leerkrachten heeft mij met een hand op mijn schouders zachtjes
richting de rij van de eerste klas gedirigeerd. Tja, dat kon alleen mij
overkomen: de zoon van een aan de Maas in Geulle geboren moeder.
Want daar was het regelmatig: pompen of verzuipen.
Op de speelplaats deden we
vaak groepsspelletjes als
‘barre breken’. Dan moest je
in grote snelheid van de ene
helft van de speelplaats
naar de andere helft lopen
(en ook weer terug
afhankelijk van wat de partij
aan de andere kant deed).
De kwintessens van dit heen
en weer geloop ben ik toch
lichtelijk kwijt. Een meer
reëel beeld heb ik overgehouden van het spel in de
hoek van de speelplaats bij
klas zes: het zogenaamd ‘peersje met Mrie van Meersje’. Dat spel werd
beoefend bij koud weer. Met velen, zeg: 10 tot 15 kwajongens, persten
we ons in die hoek, veerden achteruit en persten ons andermaal die
hoek in. Op het ritme van iedere schokbeweging werd uitgeroepen:
Peersje met Mrie van Meersje! Via de golven van telkens terugkerende
druk kreeg je het warm. Later op de H.B.S. in Maastricht heb ik die
jeugdherinnering vaker verteld aan medeleerlingen uit Meerssen . Die
waren dan duidelijk ‘not amused’ dat hun Mrie in zo’n boertig spel werd
opgevoerd.
Achterdoor op de speelplaats lagen rechts de toiletten, een stuk of drie
naast elkaar, eender in uitvoering: een soort klapdeur waar je net niet
overheen kon kijken; aan de onderkant een open ruimte van wel dertig
centimeter zodat je met èèn blik kon zien of het toilet bezet was. Die
onder de deur door zichtbare voeten ervoer ik steeds als een smakeloze
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inbreuk op iemands privacy. Want via die voeten kon je bijna aflezen hoe
ver het proces gevorderd was!
De speelplaats werd afgesloten door enkele kleine ruimtes waarvan de
meeste linker in gebruik was als cachot. Nu vraagt U zich misschien af:
wat is een cachot? Dat was de gevangenis, een kleine ruimte van, ik
schat twee bij twee meter waarin weerbarstige lieden werden
opgesloten. Voor die tijd moet u denken aan landlopers, dronkenlappen
of iemand die bij confrontatie met de politie zich weerspannig had
opgesteld. Het cachot werd niet vaak gebruikt maar ik herinner me toch
momenten dat er onder schooltijd vanaf de speelplaats voor ons
onbekende geluiden het klaslokaal binnendrongen zoals ‘opgewonden
stemmen’ en het geluid van ‘schuifelende voeten’ van een persoon die
tegen zijn zin in een bepaalde, voor hem ongewenste richting werd
gedwongen. Het verschijnsel ‘cachot op een speelplaats’ was schijnbaar
algemeen want ook op speelplaats van de lagere school in Geulle was er
eentje. En, blijkens verhalen van toen werd dát cachot frequenter
gebruikt dan in Ulestraten. Foei toch, daar in dat oude Geulle…..
Rechts van de school lag
eerst de kapelanie en
daarna ’t Bergske, een vrij
steil omhoog lopend steegje
dat via vele weilanden
aansluiting gaf op de Burg.
Visscherstraat. In de plaats
van het steegje ligt nu de
Don Boscostraat. Aan dat
Bergske lag de vossenfarm
van Jacobs. Bijna over de
volle lengte kon je vanaf de
helling in de hokken kijken
met daarin de vossen die
doorgaans schuw ergens
probeerden ‘weg te duiken’.
Het fokken van deze dieren
had een duidelijk nadeel: de penetrante scherpe lucht van de
uitwerpselen was in de directe nabijheid overal aanwezig.
Eén keer tijdens mijn lagere schooltijd heb ik bijzonder verlof gekregen
wegens hoog water. Dat was op 27 februari 1947. Die hele maand had
het flink gewinterd en er lag ook een stevig pak sneeuw. In de nacht van
26 op 27 februari viel de dooi in met ongekende kracht. Gevolg was dat
al tijdens de nachtelijke uren vrijwel alle sneeuw gesmolten was en al dat
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smeltwater afgevoerd moest worden. Toen we via de Schaapsweg bij de
Beekerweg kwamen was dat één brede waterstroom. Gelukkig kwam
Stibbe, de havenmeester van toen nog Vliegveld Zuid Limburg, toevallig
met zijn jeep aanrijden en heeft ons overgezet. Onze vreugde was
echter van korte duur. In de St. Catharinastraat was het van hetzelfde
laken een pak: een kolkende waterstroom over de volle breedte van de
straat. Enkele maanden geleden las ik in de Geulbode een verslag hoe
die waterstroom in 1947 vanuit Ulestraten in Meerssen huisgehouden
heeft.
Tenslotte enkele leservaringen. Op school kregen we godsdienstles van
pastoor Meys die de pech had dat hij erg stamelde. In zijn lessen veel
momenten waarop de pastoor, al gesticulerend met mond en armen,
steeds weer opnieuw probeerde de boodschap van Jezus over te
brengen. Dat moet voor de man toch een kwelling geweest zijn! In klas
zes bij meester Carboex was er tussen jongens en meisjes wekelijks
een scheiding. De meisjes gingen dan breien en de jongens …. die
mochten lezen. Van het schoolonderricht herinner ik mij ook één
zangles. Blijkbaar moesten we als een vroege vorm van citotoets onze
zangkwaliteiten laten horen. Ik had tot dan bij mijn weten nog nooit
zangles gehad. Gelukkig kende ik een liedje van ‘Een karretje dat op de
zandweg reed, de maan scheen helder de weg was breed, het zonnetje
lei ten ruste’. Na mijn optreden heb ik nooit meer een liedje hoeven
zingen. Tenminste, niet op de lagere school.
paulnotten@hetnet.nl

Pa Notten en
Carboex
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"IK BID NIE VEUR BRUUNE BOON'N"
Wie kent niet deze beroemde uitroep van Bartje, de hoofdfiguur uit
de (verfilmde) boeken van Anne de Vries, als moeder bruine bonen
opschept en vader oproept tot gebed. Vooral in die tijd stond het
eten van bruine bonen gelijk aan armoede. Maar tijden veranderen
en momenteel is de boon een zeer verantwoord en duurzaam
voedingsmiddel.
Op 10 november 2015 kondigde de Verenigde Naties internationaal het
jaar van de boon af. 2016 is uitgeroepen als het jaar van de boon. Dan
zullen er in 32 landen door Nationale Bonen Comités bonen letterlijk en
figuurlijk op de kaart worden gezet. In Nederland is hiervoor het initiatief
de Blije Boon in het leven geroepen. De Blije Boon is een initiatief van
het Nationaal Comité Bonen 2016. In het comité zijn de Bruine Bonen
Bende, bonen-fabrikanten en invloedrijke organisaties op het gebied van
gezondheid en detailhandel verenigd. Er vinden allerlei activiteiten
plaats: de Blije Boon foodtruck rijdt door Nederland; in de 700
bedrijfsrestaurants van Albron staan bonen centraal. Van 28 maart t/m 8
april komt er een themaweek met als titel: “Eet verrassend lekker met
bonen”. Via social media, websites en nieuws-media kunnen we kennis
maken met verrassende recepten en smaakcombinaties. Aandacht voor
de boon is niet zonder reden. In 2050 moeten we 9 miljard mensen zien
te voeden met één aardbol. Tijd om daar eens bij stil te staan. Hoe
duurzaam zijn we eigenlijk? En hoe kan de boon ervoor zorgen dat we
duurzamer worden? Kan een product zo klein als een boon hier hulp
bieden?
Kleine boon groots effect. De boon is een klein en ondergewaardeerd
product. We komen vaak niet verder dan chili con carne, erwtensoep,
linzenschotel en soms kidneybonen in de salade. Vegetariërs gebruiken
vaak bonen als eiwitbron. Voor iedereen is het belangrijk om de boon
beter te leren kennen! Er bestaan meer dan 100 bonensoorten, die
verschillen van smaak, formaat en beet. Dat bonen goed zijn bevestigt
het Voedingscentrum met de publicatie van de Richtlijnen Goede
Voeding 2015. Het gebruik van bonen en peulvruchten past in een dieet
en speelt perfect in op de trend van ‘het nieuwe eten’.
Voor alle duidelijkheid: 'peulvruchten' is de verzamelnaam voor onder
andere bonen, erwten, linzen, kiemgroenten en pinda’s. Het zijn de
zaden van planten uit de Vlinderbloemigen-familie. Groene, verse
peulvruchten, zoals sperziebonen, snijbonen, tuinbonen, doperwten,
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sugarsnaps en peultjes, worden als groente gezien en gebruikt, maar
botanisch gezien horen ze tot de peulvruchten.
Peulvruchten zijn gezond omdat ze weinig vet en veel eiwitten bevatten.
Ook zijn ze rijk aan vitamines en mineralen (ijzer, magnesium, zink,
foliumzuur (B11), thiamine (B1) en niacine (B3). De vele vezels, zowel
verteerbare als onverteerbare, hebben een gunstige werking op het
cholesterolgehalte in het bloed en de spijsvertering als geheel. Ze
verzadigen goed en zijn geschikt voor mensen die minder vlees willen
eten. Bonen zijn verkrijgbaar in blik, pot of zak en verschillen niet in
voedingswaarde vergeleken met verse bonen. Peulvruchten zijn
bovendien duurzaam omdat ze een zeer lage ecologische voetafdruk
hebben, weinig eisen stellen aan de grondsoort, stikstofbindende
bacteriën aantrekken waardoor ze de kwaliteit van de bodem verbeteren
en zich uitstekend lenen als vleesvervanger. Een bewuste eiwitkeuze
maakt een groot milieuverschil. 2,5 kilogram rundvlees zorgt voor
evenveel uitstoot van broeikasgas als een autorit van Maastricht naar
Parijs. Bij de omzetting van plantaardig in dierlijk eiwit gaan ook nog
eens veel voedingsstoffen verloren. Met 4 kilo plantaardig eiwit (veevoer)
produceer je gemiddeld slechts 1 kilo dierlijk eiwit! Gemiddeld kost de
productie van 1 kilo vlees(waren) 14,7 x meer energie dan de productie
van een kilo plantaardige voeding. Om 1 kilo kalfsvlees te produceren
heb je 100 keer zoveel energie nodig als om een kilo aardappels te
produceren.
En nu zelf aan de slag: maak een mengsel van kikkererwten als
broodbeleg.
Kikkererwtenhumus met citroen
Als je het mengsel wat vaster laat en er eventueel nog wat gemalen
noten door roert dan kun je het mengsel tot vegetarische gehaktballetjes
verwerken.
Ingrediënten: (voor 4 personen)
- 1 pot kikkererwten (à 300g), afgespoeld of zelf gekookt.
- 1 teentje knoflook, uitgeperst
- 4 el extra vierge olijfolie
- 4 el zonnebloemolie
- rasp van de schil van 1 biologisch geteelde citroen
- sap van ½ citroen
- 2 takjes koriander als garnering
- Peper en zout;
Bereidingstijd 5-10 minuten; voor lunch-, bijgerecht of tussendoortje
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Bereidingswijze: Houd ongeveer 2 eetlepels kikkererwten apart voor de
garnering. Voeg de overige kikkererwten bij de citroenrasp en het sap,
het geperste knoflookteentje en de olijf- en zonnebloemolie. Pureer het
mengsel in de keukenmachine of met de staafmixer tot een mooie,
gladde smeerbare puree. Je kunt er altijd nog wat (olijf)olie bij doen of
het mengsel langer pureren. Maak af met zout en peper naar smaak.
Voor de afwisseling is het ook heerlijk om er een paar zongedroogde
tomaatjes door te mengen. Doe de humus in een schaaltje en garneer
met de kikkererwten die je apart hebt gehouden en wat stukgescheurde
korianderblaadjes. Je kunt er ook nog een klein beetje extra vierge
olijfolie overheen sprenkelen. Lekker op brood en een prima duurzame
vegetarische vleesvervanger! Deze humus is ook heerlijk bij geroosterde
groenten (paprika, wortels, bieten, ui). Snijd de groenten in grove
stukken en rooster ze met wat olijfolie in de oven. Of serveer de humus
als dip met rauwkost. Bewaar de humus in de koelkast in een leeg
schoongemaakt margarinekuipje.
Els Derks-van der Wiel
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VOGELTREK
Praktisch iedereen is bekend
met het feit dat vogels,
althans bepaalde soorten,
niet het gehele jaar in een
bepaald gebied vertoeven.
Ook in Ulestraten doen zich
verschijnselen voor, welke
ons iets vertellen over de
vogeltrek: het wachten op de
eerste Zwaluw, de Koekoek
of de Zwarte Roodstaart, het
verzamelen van vogels voor
de aftocht, het overvliegen
van vogels, al of niet
gegroepeerd, op weg naar
een zuidelijk gebied.
De vogeltrek wordt wel als
volgt omschreven: het grootste
deel van een populatie (dat is: een groep vogels van één soort in één
bepaald gebied),verplaatst zich over een aanzienlijke afstand van een
tamelijk goed omlijnd broedgebied naar een tamelijk goed omlijnd
gebied, waar niet gebroed wordt en dat gebeurt ook weer terug, hetgeen
binnen een jaar plaats vindt.
Over de trek is al veel onderzocht en geschreven; echter zoals vaak het
geval is, hoe meer je bestudeert, hoe meer vraagtekens er opdoemen.
Sommige theorieën zijn nog altijd niet bewezen en de laatste jaren wordt
het geheel nog aangevuld met nieuwe ontdekkingen.
Ontstaan vogeltrek
De vogeltrek kan men op twee manieren benaderen. Vanuit ons gebied
bezien trekt de vogel naar het zuiden om de winter door te komen. Op
die manier beschouwt men ons gebied als de ‘echte’ woonplaats van de
vogel. Een andere redenering is echter net zo waar: het gebied waar de
vogel naar toe trekt (bijvoorbeeld Afrika) is de ‘echte’ woonplaats van de
vogel. De vogel trekt dan naar het noorden om voor het broedsel betere
overlevingskansen te hebben. In het zuiden kan het daarvoor te warm of
te nat zijn; of ook vanwege het overvloedige voedsel aanbod in het
noordelijker gebied.
Gezien vanuit de ijstijden wordt dit als volgt verklaard: de ijslaag bedekte
de helft van ons land; grens tot aan: Het Gooi, Utrechtse Heuvelrug en
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Nijmegen. Zo'n 11.000 jaren geleden begon het ijs zich definitief terug te
trekken. Er ontstonden gebieden waar zich dus geen of weinig vogels
ophielden. 's Zomers waren het voedselrijke broedstreken en voor vogels
uit zuidelijker streken, die naar het noorden trokken, was het goed
vertoeven. In de winter moesten ze weer hun ‘echte’ woonplaats
opzoeken. Het ijs trok zich steeds meer terug, tot de huidige Poolstreken
toe. De vogels moesten steeds verder naar die voedselrijke gebieden.
Aldus zouden veel trekroutes zijn ontstaan.
Het trekken
Hoe gaat dat nu allemaal in zijn werk? Na de broedperiode heeft de
vogel nog alle tijd om zich voor te bereiden op de tocht naar het zuiden.
Er is nog voedsel in overvloed en de vogel bouwt voldoende vet in zijn
lichaam op om die lange tocht te kunnen voltooien. Kleine vogels zijn bij
het begin van de trek wel bijna tweemaal zo zwaar als normaal; grotere
vogels (ganzen) hebben op dat moment zo'n 50% meer gewicht. Die
‘brandstofvoorraad’ is bittere noodzaak, zeker als er weinig
mogelijkheden zijn om onderweg te foerageren. Honderden kilometers
water of de Sahara oversteken is geen sinecure.
De afstanden zijn soms wel bijzonder groot. Een kievit vliegt naar de
Middellandse Zee; een Zwarte Roodstaart naar Noord-en Midden-Afrika;
de Boerenzwaluw naar Zuid-Afrika en dus goed voor 8 à 9 duizend
kilometer.Een Plevier uit Alaska vliegt zelfs naar Argentinië: rond 12.000
kilometer en dat 2-maal per jaar. Kleine zangvogels hebben een snelheid
van 35, hoogstens 50 kilometer per uur; grotere vogels vliegen wel
sneller.
Trekdrang
Hoe komt het dat de vogels trekdrang krijgen? Er zijn uitwendige
omstandigheden, zoals daglengte, het dalen van de gemiddelde
temperatuur. Het gebrek aan voedsel is nog geen directe oorzaak,
aangezien de meeste vogels al trekken als er nog voldoende voedsel is.
De inwendige factoren zijn nog onbekend. Ze worden vaak onder de
noemer instinct geplaatst.
We zien voor de eigenlijke trek dat de Zwaluwen groepen vormen om
samen op weg te gaan; let maar eens op omstreeks 20 september. De
Ooievaar trekt in kleinere groepen net als de Kraanvogels, die in formatie
vliegen om energie te sparen. Daarentegen vliegt de Koekoek
individueel.
Vanuit ons gebied bezien is het vaak zo dat de vogels rond september
en oktober (maar sommige soorten ook eerder, zoals de Koekoek en de
Wielewaal) naar het zuiden trekken. Er zijn dan ook vogels, die naar ons
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gebied toe komen vanuit het hoge noorden: Keep, Kramsvogel en
Koperwiek. Rond maart en april, maar ook nog wel buiten die tijd,
gebeurt hetzelfde in omgekeerde richting; noordwaarts. De meeste
zangvogels, uitgezonderd de zaadeters, trekken 's nachts. Ze zijn dan
enigszins beschermd tegen stootvogels. Overdag zoeken ze dan hun
voedsel. Zaadeters en stootvogel-soorten trekken overdag en wel vroeg
in de morgen. Grotere vogels doen dat omdat ze dan het vlieggebied
beter kunnen overzien, hetgeen nodig is, omdat ze van thermische
luchtstromen gebruik maken. Ze zijn daarom vaak afhankelijk van enge
routes. Nachtvliegers hebben meestal bredere vliegroutes.
De noordkust van Afrika is een gebied.waar veel routes overheen gaan.
Heel veel vogels steken de Middellandse Zee over. Volgens
berekeningen passeren daar zo'n 4 tot 12 duizend vogels per dag en dat
duurt zo'n 2 maanden lang.
Navigeren
Het meeste boeiende aspect is wellicht hun navigatiekunst. Hoe weten
de vogels hun weg te vinden? Ze moeten beschikken over een aantal
kwaliteiten, die de mens alleen maar kan evenaren met behulp van een
groot instrumentarium. Proeven laten zien dat een vogel binnen een
halve minuut de richting van de vliegroute feilloos heeft bepaald. Hij
beschikt over een vorm van ‘kaartgevoel'. De vogel weet ook in welke
richting hij moet vliegen, een vorm van ‘kompasgevoel’. Daarnaast
beschikt de vogel over een groot ‘tijdgevoel’. Hij oriënteert zich op de
zon. De zonnestand verschilt per uur; toch zal de vogel zich daardoor
niet laten misleiden.
Sommige kwaliteiten zijn aangeboren, andere worden aangeleerd. Een
bekende proef is die met spreeuwen: zo'n 11.000 spreeuwen werden in
Loosduinen op de herfsttrek gevangen en per vliegtuig naar Zwitserland
vervoerd en daar weer losgelaten. Jong spreeuwen werden daarbij
gescheiden gehouden van de oude. In Zwitserland losgelaten vlogen de
jongen in de oorspronkelijke richting verder en overwinterden in ZuidFrankrijk. De oude spreeuwen vlogen echter vanuit Zwitserland naar
Engeland, Ierland en Noord-Frankrijk: hun gewone winterkwartier.
Merkwaardig was dat een deel van de jonge spreeuwen, die eenmaal in
Zuid-Frankrijk overwinterd hadden, in latere jaren daar ook weer gingen
overwinteren. Uit zo'n proef blijkt, dat de vogels een aangeboren
kompasgevoel hebben en dat eenmaal gekozen gebied (voor de ouden
het gewone winterkwartier dus) ook langs onbekende wegen weer
bereikt kan worden (kaartgevoel). Verder blijkt dat jonge vogels het
voorbeeld volgen van de oude vogels. Merkwaardig is bij sommige
soorten dat de jongen eerder vertrekken dan de ouden.
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Dag-trekkers oriënteren zich vooral op de stand van de zon; de
nachttrekkers vooral op de sterrenbeelden. Proeven in een planetarium
bewijzen, dat de vogels o.a. onderscheid maken tussen de noordelijke
en de zuidelijke sterrenhemel. Slechte weersomstandigheden, met name
mist kunnen dan ook behoorlijke gevaren opleveren.
Recente onderzoeken suggereren echter, dat vogels zich ook nog op
een of andere manier in het magnetische veld van de aarde kunnen
oriënteren. Veel is er nog niet over bekend. Mogelijk is het een
aanvullende kwaliteit, naast de reeds bekende kwaliteiten, zoals kaartkompas en tijdgevoel.
Op hun trektocht ontmoeten de vogels talloze gevaren: gevaren in de
vorm van slecht weer, vuurtorens, vlampijpen, zoals die in Geleen,
hoogspanningsleidingen en de jacht in de landen rondom de
Middellandse Zee (Ortolaan staat daar geregeld op het menu).
Wat merken wij in Ulestraten zelf van de vogeltrek? De voornaamste
verschijnselen zijn reeds besproken. Bepaalde vogels komen in de
zomer in ons gebied broeden, zoals de Koekoek, Fitis, Zwarte
Roodstaart, Boerenzwaluw, etc. Sommige vogels zoeken in de winter
hun heil in ons gebied, dat voor hen dan ideaal is: de Kramsvogel,
Koperwiek, Keep. Tenslotte zien we sommige vogels alleen maar als ze
vanuit het noorden nog verder naar het zuiden trekken: Kraanvogels,vele
soorten eenden en ganzen. Een goede plek om 's morgens groepen
vogels te zien trekken, is het zuid-oostelijke gedeelte van Ulestraten, ter
hoogte van de Raarberg. Honderden vogels binnen een uur is geen
uitzondering. Dit laatste is beslist geen vogellatijn.
Jos Smeets
Dit artikel, eerder
gepubliceerd in 1982 in
D’n Haamsjeut, is bewerkt
door de Werkgroep
Vogels.
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VOGELTREK ORIËNTATIE
Ringexperimenten hebben aangetoond dat vogels terugkeren naar
hetzelfde gebied om te broeden of te overwinteren. Hoe kunnen
vogels zo nauwkeurig navigeren? Hoe zetten ze hun koers uit op
lange tochten en hoe weten ze die te houden? Wetenschappers
hebben verschillende mechanisme gevonden waarop vogels tijdens
de trek navigeren.
Experimenten met Roodborsten hebben aangetoond dat vogels ook een
soort magnetisch kompas bezitten, waarmee ze zich kunnen oriënteren
op grond van het aardmagnetisch veld. Roodborsten bleken dit kompas
alleen tijdens de trek te kunnen gebruiken; standvogels of vogels die in
een kooi werden gehouden konden zich niet met dit kompas oriënteren.
Wetenschappers troffen in diverse diersoorten stukjes magnetiet aan. Dit
zijn ijzerhoudende kristallen, die als een kompasnaald een magnetisch
veld registreren.
Omgevingsfactoren beïnvloeden blijkbaar niet de seizoensgebonden
vertrekdata. Voor sommige vogels is vastgesteld dat de daglichtperiode
een vertreksignaal inhoudt. Andere factoren die een rol kunnen spelen
zijn hormooncycli, die in verband staan met de hypofyse en
sekshormonen. Deze cyclus initieert het gehele jaar een aantal
fysiologische processen, zoals het begin van het broedseizoen, rui , trek
etc.
Een recent onderzoek aan de hand van geolocaters op het trekgedrag
van de Noordse Stern wees deze met glans als de wereldrecordhouder
lange afstand trekker aan. Tussen het verlaten van de broedkolonies in
het najaar en hun terugkomst in april vlogen ze zo'n slordige 90.000 km.
bijeen!
Kijk voor meer informatie over de Noordse Stern op You Tube Arctic
Tern Migration Google Tour Video.
Werkgroep Vogels
B.M.
Bronvermelding: De
Natuurkalender.
Vogeltrek Wikipedia.
Natuurpunt.
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WERKZAAMHEDEN IN HET BUITENGEBIED
Periode december 2015 tot februari 2016
De oprichting van de moestuin in Meerssen-West op 1 december 2015.
IVN-Ulestraten was hiervoor uitgenodigd omdat men onze ‘Kwallef van
Vliek’ een mooi voorbeeld vond van hoe een biologische tuin er uit kan
zien. Men veronderstelde bij ons de nodige expertise (en terecht!). Henk
Urlings gaf hierbij onder meer aan hoe de Kwallefwerkgroep van IVNUlestraten gestart is en welke ervaringen wij inmiddels hebben
opgedaan met biologisch tuinieren. Hij legde ook uit welke organisatorische hindernissen bij zo’n opstart allemaal genomen moeten worden en
welke valkuilen moeten worden vermeden. Het was die avond duidelijk
dat onze inbreng in deze erg werd gewaardeerd.
Aanbrengen houtsnippers op pad door het Biesenbergbos op 8
december 2015. Dit was een vervolg van een eerdere, soortgelijke actie.
Omdat het nogal flink geregend had in de dagen hiervoor was het nu
goed duidelijk waar de knelpunten zaten, d.w.z. waar het bospad na een
regenbui nog glibberig was. Op die punten hebben we de nodige zakken
met houtsnippers uitgestrooid, zodat het hele bospad nu goed te belopen
is. Tijdens deze actie werd ook duidelijk dat er veel gebruik wordt
gemaakt van dit pad door wandelaars.
Mantel en zoom vegetatie

Hoofddoel van de snoei- en maaiwerkzaamheden in het buitengebied is
het creëren van een mantel-zoomvegetatie in en rond het Vliekerbos en
het Biesenbergbos. Vooral in het zoomgedeelte (zie figuur) van een bos

44

vinden we de hoogste biodiversiteit, vele malen hoger dan in het
gesloten bos. Dit is de reden waarom wij ons speciaal inzetten om een
zoomvegetatie te ontwikkelen via maaien en snoeien.
Zo zijn we op 22 december 2015 begonnen met het uitdunnen van het

bos op de Biesenberg gelegen aan de Hekstraat in Schietecoven. Dit
bosperceel is circa 6 jaar geleden aangeplant; de bomen zijn zodanig
hard gegroeid dat er geen zonlicht meer op de bosbodem kan komen.
Om de andere boom is omgezaagd en vooral langs de randen hebben
we flink uitgedund om kruidgewassen en andere lage vegetatie een kans
te geven. Een kleine honderd hazelaars, haagbeuken en kersenbomen
hebben hiervoor het loodje gelegd.
Op 22 december 2015 hebben we de sleedoorn (die venijnig kan steken)
en de Gelderse roos (die venijnig kan stinken) langs de bosrand duchtig
aangepakt om ook daar ruimte te maken voor zoomvegetatie.
Op 5 januari 2016 kregen we hulp van de gemeente in de vorm van een
professionele kracht met motorzaag en toen schoot het erg goed op: één
man zagen en 4 man die de omgezaagde bomen ‘fileerden’ en hiervan
lange takkenrils (snoeihout) maakten.
Op 16 februari werd de procedure van 5 januari nog eens een hele dag
herhaald onder een stralende winterzon en dat op plek met een
fantastisch uitzicht!
Opmerking: sommige mensen hebben kritiek op vrijwilligers die
zogenaamd het werk afpakken van werkzoekenden. Bij bovenstaande
werkzaamheden is dit uitgesloten. De gemeente heeft slechts geld
beschikbaar voor minimaal onderhoud en daar valt absoluut geen
ontwikkelen van een zoomvegetatie onder!
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Bovendien krijgt de gemeente (gelukkig) steeds meer natuur te beheren
en zal dit nagenoeg met hetzelfde budget moeten doen. Mensen die
kritiek hebben op vrijwilligers zouden zich eens moeten afvragen hoe
onze maatschappij zou functioneren zonder vrijwilligers. Vrijwilligers zijn
overal hard nodig en onbetaalbaar. Dit laatste is ook letterlijk te nemen
want zij worden inderdaad niet betaald: zij vinden hun beloning op een
ander vlak.
Wim Ghijsen, tekst - Wim Ghijsen en Fred Erkenbosch, foto’s
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POTLOOD EN PAPIER
Potlood en papier zijn nog steeds redelijk normale gebruiksvoorwerpen. Potloden zijn misschien al een beetje ‘specialisten
gereedschap’ geworden voor kleine kinderen en kunstenaars. En er
blijkt tegenwoordig meer papier gebruikt te worden om iets te
verpakken dan om er op te schrijven of te drukken. Ik denk dat alle
vormen van lezen en schrijven op papier in de toekomst verder
zullen verminderen met dank aan de computers. Potlood en papier
hebben dus hun beste tijd gehad en dan ga je altijd terugkijken. Als
je geen toekomst meer hebt, heb je misschien nog wel
geschiedenis.
Papier
Ik begin met de geschiedenis van papier want daar komen toch meer
planten in voor dan in die van de potloden. Het oudste papier werd en
wordt gemaakt door wespen voor hun nest! Wespen knagen aan dood
hout en nemen een aantal vezels mee. Ze knagen dit tot een balletje en
plakken het samen tot ze een nest hebben. In onze omgeving is een
wespennest meestal goed verstopt in een holle boom, een hol in de
grond, een spouwmuur en dergelijke. Ook wespen die hun nest in
bomen of struiken hangen camoufleren dat meestal uitstekend, maar in
Zuid-Frankrijk vindt je vaak de kleine nestjes van veldwespen nauwelijks
verstopt in een struik. Vorig jaar vonden we trouwens twee nestjes vlak
bij mijn woonplaats toen we op zoek waren naar boomkikkers, die er ook
waren! Die dag kon toen dus niet meer stuk.

Misschien dat de eerste papiermaker, de kunst had afgekeken van de
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wespen. Die eerste papiermaker was volgens de Chinezen een
keizerlijke ambtenaar Ts'ai Lun in 105 na Chr. Hij klopte en kookte allerlei
plantaardige vezels en resten van zijde tot een pap en liet die in dunne
lagen drogen: het eerste papier. Waarschijnlijk bestond er al eerder iets
papierachtigs in China, dat gemaakt werd uit soortgelijke grondstoffen en
bestond de uitvinding van Ts’ai Lun vooral uit het fijnmaken en koken en
misschien het scheppen op een zeef. Het Chinese papier werd trouwens
niet alleen gebruikt voor schrijven en tekenen, maar ook voor kleding en
voor wandversiering.
Papyrusplant
Het Chinese papier was niet het eerste papier in Europa. Het zou nog tot
de 12e eeuw duren voordat dit papier Europa bereikte via de Arabieren in
Spanje. De Arabieren hadden tijdens een oorlog met China, in 750 of
751 een paar Chinese papiermakers gevangen genomen. Deze
‘krijgsgevangenen’ zouden de Arabieren de kunst geleerd hebben,
ofschoon ook de Arabieren rond die tijd al iets maakten uit plantaardige
vezels dat op papier leek. Ze hebben in ieder geval het Chinese papier
verbeterd door het te bestrijken met stijfsel.

Maar het echte eerste ‘papier’ in Europa kwam uit Egypte en wel van de
papyrusplant die ook de namen ‘papyrus’ en ‘papier’ leverde. De
papyrusplant (Cyperus papyrus) is familie van het parapluplantje
(Cyperus alternifolius) dat een aantal jaren geleden erg populair was als
kamerplant. Papyrus is alleen een aantal maten groter: de plant kan 5
meter hoog worden met een polsdikke stam. Het is een subtropische
moerasplant en ooit moet de plant massaal gegroeid hebben in de
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moerassen rond de Nijl. Tegenwoordig is daar zeer weinig meer van over
in Egypte door het droogleggen van de moerassen en de
watervervuiling. In Oeganda staat nog wel veel papyrus en op Sicilië
staat ook nog een papyrus bos, misschien de enige plek in Europa waar
de plant van nature voorkomt.
Papyrusplant en parapluplantje horen bij de cypergrassen. In ons land
zijn verschillende cypergrassen inheems zoals biezen en zeggen. Maar
van het geslacht Cyperus hebben we er hier maar één en daar zijn we
niet eens blij mee. Knolcyperus (Cyperus esculentus) is een nieuwkomer
en geldt als een zeer vervelend onkruid. Knolcyperus heeft eetbare
knolletjes, die aardamandel worden genoemd. Waarschijnlijk zijn die
knolletjes zo’n veertig jaar geleden met gladiolenknollen meegekomen
en nu schijnen ze een lastig onkruid te zijn in de teelt van maïs,
aardappelen en gladiolen. Knolcyperus heeft een voorkeur voor OostBrabant, maar mij is de plant hier nog nooit opgevallen. Ik vrees dat dat
op de eerste plaats aan mij ligt. Cypergrassen en dergelijke zijn niet mijn
sterkste kant.
Papyrus
De oude Egyptenaren gebruikten de papyrusplant zo ongeveer voor
alles, net zoals ze in Oost-Azië ooit bamboe voor bijna alles gebruikten.
De Egyptenaren bouwden er huizen, bruggen en schepen mee. Ze aten
zelfs de kern van jonge scheuten, vergelijkbaar met de bamboescheuten. Voor de productie van papyrus werden de stammen geschild
en de kern werd in repen gesneden, geweekt en geklopt. Dan werden de
repen in twee lagen dwars over elkaar gelegd en weer geklopt, mogelijk
met wat extra lijm, tot er een samenhangend vel ontstond dat onder druk
werd gedroogd. Na het gladschuren was de papyrus klaar, maar meestal
werden dan een aantal vellen aan elkaar geplakt om een rol te maken.
Je kunt papyrus vellen namelijk niet vouwen want dan breken ze.
Niet alleen de Egyptenaren schreven op papyrus. Ook de oude Grieken
en de Romeinen gebruikten papyrus en tot ca. 700 was papyrus in heel
Europa het normale materiaal om op te schrijven. Na 700 werd in Europa
papyrus vervangen door perkament gemaakt van dierenhuiden. De
geleerden zijn het niet eens wat hiervoor de reden was. Zeker is dat
perkament veel duurzamer is in het vochtige klimaat in Europa. Als men
door was gegaan met papyrus waren er nu waarschijnlijk geen originele
Middeleeuwse geschreven bronnen meer geweest. Maar men denkt dat
dit toch niet de belangrijkste reden was. De meesten nemen aan dat
lokaal perkament maken goedkoper was dan papyrus importeren, maar
er zijn ook historici die denken dat de slechte verhoudingen met de
opkomende Islam de handel verstoorden.
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Papier
In 711 vielen de islamitische Moren vanuit Noord-Afrika Spanje binnen en
in 720 hadden ze het grootste deel van het huidige Spanje en Portugal
veroverd. Een poging om ook Frankrijk te veroveren mislukte in 732.
Zo'n 500 jaar werden Spanje en Portugal geregeerd door islamitische
vorsten en pas in 1280 was het overgrote deel van Spanje weer in
handen van christelijke vorsten. Alle kennis van de Arabieren werd
overgebracht naar Spanje en zo was er rond 1100 een grote
papierindustrie bij Valencia die als belangrijkste grondstof vlas gebruikte.
Het oudste christelijke boek van papier dat nog bestaat is een missaal uit
Silos in Spanje uit 1151. In Frankrijk stamt het eerste geschrift op papier
uit 1225. Maar daarna ging het hard. Allerlei verbeteringen werden
ingevoerd met als belangrijkste het inschakelen van watermolens en
rosmolens voor het fijn maken van de plantaardige vezels (vlas en
hennep) vooral van de lompen van linnen uit vlas en later katoen. In
Zuid-Nederland stond de eerste papiermolen in Hoei in 1405, na de val
van Antwerpen in 1585 werd de eerste gebouwd in Noord-Nederland, in
Dordrecht.
Nog steeds hebben we voor speciale doelen handgeschept papier dat
grotendeels is gemaakt van lompen. Maar het standaard papier wordt nu
gemaakt van hout en van oud papier, maar dat komt tegenwoordig ook
van hout. De uitvinding die dit mogelijk maakt stamt uit de 19e eeuw. Het
eerste probleem was natuurlijk het fijnmaken van het hout, maar veel
moeilijker bleek het verwijderen van lignine uit het hout. Hout bestaat
hoofdzakelijk uit cellulose en lignine maar voor goed papier gebruikt men
alleen cellulose. Met chemicaliën wordt daarom de lignine verwijderd en
dat papier heet dan heel verrassend 'houtvrij'.
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Potlood
Een potlood bestaat uit twee op elkaar gelijmde, stokjes met in de holte
een kern van grafiet. Als je het zo opschrijft klinkt het best ingewikkeld.
Maar in een potlood zit dus geen lood en dat heeft er ook nooit
ingezeten.
Tot de voorgangers van het potlood kun je de metalen stiften rekenen
waarmee de Romeinen aantekeningen in hun wastabletten krasten.
Maar zeker waren de zilverstift en de loodstift voorgangers. Hiermee kon
men namelijk op speciaal papier tekenen. Zilver, lood en ook tin zijn zeer
zachte metalen en als je er mee op 'hard' papier tekende lieten ze een
fijne, grijze streep achter. De zilverstift had bovendien als speciaal effect
dat de grijze lijn na enige tijd warm bruinig werd. Onder andere
Rembrand en Dürer hebben er mee getekend.
Ergens tussen 1500 en 1565 werd in het Lake District in Engeland een
zeer zuivere laag grafiet gevonden. Grafiet is koolstof, hetzelfde
materiaal als steenkool, maar zuiverder dan de beste antraciet. Diamant
is ook zeer zuivere koolstof maar in een andere kristalvorm. Het grappige
is dat grafiet ongeveer het zachtste mineraal is dat we in de aarde vinden
en diamant zeker het hardste. De plaatselijke bewoners gebruikten het
grafiet alleen om hun schapen te merken, want zuiver grafiet brandt wel
maar is heel moeilijk aan te steken. Mogelijk heeft het merken van de
schapen iemand op het idee gebracht om er mee te gaan tekenen. Het
staafje grafiet was zo zacht dat je het moest versterken en dat deed men
door er een laag stof of garen omheen te wikkelen: het potlood was
geboren.
Kort daarna ontdekte men dat als je een mengsel van dit grafiet en water
aan de binnenkant van de gietmal van kanonskogels smeerde, het
afgekoelde product veel beter loste. Bovendien kreeg je een gladdere
kogel die je verder kon schieten! Dus het grafiet uit het Lake District werd
een militair product en mocht regelmatig niet geëxporteerd worden, ook
niet voor potloden.
De Wener Joseph Hardtmuth en de Fransman Nicolas-Jaques Conté
ontdekten tussen 1790 en 1795 dat je door minder zuiver grafietpoeder
en pottenbakkersklei samen te bakken ook potloodstiften kon maken! En
bovendien dat je de hardheid van het potlood kon regelen door meer of
minder klei te gebruiken: dit is het moderne potlood met HB als normale
hardheid, tot B9 steeds zachter en tot H9 steeds harder.
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Tenslotte waar komt het lood in het potlood vandaan? Door een
vergissing: het zachte grafiet is zwart-glanzend net als het looderts
(bestaande uit loodsulfide) dat loodglans of galena heet. Men dacht in
het Lake District dus een soort looderts te hebben gevonden. En de pot
in het potlood zou wel eens de gietmal van de kanonskogels kunnen zijn.
Jan van Dingenen
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Instituut voor natuureducatie en
duurzaamheid
https://www.ivn.nl/afdeling/ulestraten
ivn.ulstraten@gmail.com
ACTIVITEITEN
Activiteiten duren (ruim) 2 uur
2016
Zaterdag 19 maart: Opschoondag
Woensdag 6 april: “RivierPark Maasvallei (Grensmaas) van Elsloo tot
Maasbracht ” door Fred Erkenbosch (043 364 4647) Aanvang: 19:30 uur
verenigingslokaal links Onder D’n Huppel
Zondag 10 april: Lentewandeling in dal van Platsbeek o.l.v. Fred
Erkenbosch (043 364 4647). Vertrek: 13.30 uur achter kerk Ulestraten
(Dorpstraat), 14:00 uur bij kerk Schimmert
Woensdag 4 mei: Wandeling natuur rond Ulestraten (samen met IVNEys) o.l.v. Fred Erkenbosch (043 3644647). Vertrek: 19.30 uur achter
kerk Ulestraten (Dorpstraat)
Woensdag 22 juni: Late avondwandeling, vuurvliegjes o.l.v. Els en Wim
Derks (043 364 3740). Vertrek: 21:00 uur achter kerk Ulestraten
(Dorpstraat)
Woensdag 7 september: Varia-avond o.l.v. Wim Derks (043 364 3740).
Aanvang: 19:30 uur verenigingslokaal links Onder D’n Huppel
Woensdag 5 oktober: Twee lezingen: Wilde katten en Vleermuizen
door René Janssen. Leiding Wim Derks (043 364 3740) Aanvang: 19.30
uur verenigingslokaal links Onder D’n Huppel
Zaterdag 8 oktober: Dag van Duurzaam Meerssen
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*****************************************
ACTIVITEITEN JEUGDGROEP
Tweede zaterdag van de maand
Van 9:30 tot 12:00 uur tenzij anders vermeld.
Voorlopig starten de bijeenkomsten vanuit de
Proostenkelder rechts achter de Basiliek in
Meerssen tenzij anders is aangegeven.
- Jeanne Lam, 043 3649012
- Marie-José Steijns 045 4041639

2016
9 april: De lente ontdekken in de Dellen m.m.v. Leo Voragen.
Bijeenkomst en start activiteit: Parkeerplaats Uitspanning de Nachtegaal,
Veeweg in Meerssen.
14 mei: Bezoek Ecoduct en speurtocht door Kasen.
11 juni: Verrassingstocht.
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COÖRDINATOREN VAN DE WERKGROEPEN
Werkgroep Afdelingsblad

André Ament
Burg. Visschersstraat 78
6235 ED Ulestraten - tel: 3644080

Werkgroep Amfibieën
en Reptielen

Wim Derks
Waterval 2A
6235 NC Ulestraten - tel: 3643740

Werkgroep Jeugd

Marie-Jose Steyns-Kurvers
Hoofdstraat 20
6333 BJ Schimmert - tel: 045 4041639

Werkgroep Kwallef

Jo Frenken
Kasteelstraat 63
6235 BN Ulestraten - tel: 3644975

Werkgroep Vliekerbos

Fred Erkenbosch
Henri Dunantstraat 31
6235 AN Ulestraten - tel: 3644647

Werkgroep Planten

Sjo Meels
Vliek 8
6235 NR Ulestraten - tel: 8501844

Werkgroep Publicaties

Leon Schoenmakers
Kasteelstraat 51, 6235 BN Ulestraten
tel: 043-3643619

Werkgroep Vogels

Bert Merk
Past. M. Sterckenstraat
Meerssen - tel: 3644339

Werkgroep Wandelingen
en Excursies

Wim Derks
Waterval 2A
6235 NC Ulestraten - tel: 3643740

Werkgroep Zoogdieren

Wim Ghijsen
Kasteelstraat 75
6235 BN Ulestraten - tel: 3644976
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
Groene Brigade Provincie Limburg
Alle soorten milieuklachten in het buitengebied. De Groene Brigade ziet
toe op de kwaliteit van het Limburgse buitengebied. Het accent van de
activiteiten ligt op het gebied van het strafrecht (opsporing).Bij zowel
telefonische als e-mail melding kunt u vragen om geheimhouding.
E-mail: groenebrigade@prvlimburg.nl
Gerrit Lenting 06-21836029
Miel Lemaire 06-21584993
Meldingen Openbare Ruimte Meerssen
Bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC) kunt u terecht met
klachten of meldingen over trottoirs, lichtmasten, wegen, rioleringen,
groen, verkeer, zwerfafval, hondenpoep, begraafplaatsen, overlast
jeugd, plaagdierbestrijding (ratten), overlast geluid en dergelijke.
Per e-mail: info@meerssen.nl
Telefoon: 14 043
Bezoekadres: Klant Contact Centrum (KCC): Markt 50, Meerssen
Buiten kantooruren (alleen in dringende gevallen): 043-3661888
Vuilwaterwacht: altijd bereikbaar - gratis: 0800-0341
Bellen bij vervuiling van het oppervlaktewater en vissterfte.
Stichting Klachtentelefoon Luchtverkeer Zuid-Limburg
Bel bij overlast vliegtuiglawaai M.A.A. en AWAC’s: 043-3652020
Ma t/m vrij 9.00–14.00 uur, buiten deze tijden inspreken op het
antwoordapparaat (zelfde nummer).
Dierenambulance Zuidwest-Limburg: 043–3520454
Dode of gewonde dassen, ook bij verstoringen van dassenburchten:
Wim Ghijsen 043-3644976, E-mail: wim.ghijsen@gmail.com
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ENKELE ALGEMENE OPMERKINGEN EN SPELREGELS
- Deelname aan IVN – activiteiten is gratis, tenzij anders vermeld.
- Deelname aan IVN – activiteiten geschiedt altijd voor eigen
verantwoording en risico.
- Vertrektijden worden stipt gevolgd.
- Geef onze gids of coördinator een seintje als u voortijdig een
(buiten)activiteit wilt verlaten.
- Denk aan aangepast schoeisel, kleding etc.
- Liever geen honden bij onze buitenactiviteiten.
-Wilt u graag deelnemen aan een buitenactiviteit, maar u heeft geen
vervoer, bel dan met de gids of organisator van de activiteit.
Meer activiteiten informatie
Wilt u meer informatie over een activiteit, kijk dan op onze internetsite
http://ivn.nl/afdeling/ulestraten of bel met een van de gidsen, coördinatoren of bestuursleden.
U kunt zich ook opgeven bij André Ament (andreament47@gmail.com)
voor het ontvangen van de Nieuwsbrief. Enkele dagen voor de activiteit
ontvangt u dan een herinnering, met de meest recente informatie over de
geplande activiteit.
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