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VAN DE BESTUURSTAFEL
Wisselingen in het bestuur
Aan de bestuurstafel zullen we de zeer gewaardeerde inbreng van Huub
Servais en Fred Erkenbosch moeten missen. Zij hebben hun
bestuursfunctie beschikbaar gesteld. Nogmaals veel dank voor jullie
inzet. Fred blijft gelukkig volop actief binnen IVN onder andere als
coördinator van de werkgroep Vliekerbos. Huub heeft aangegeven dat hij
eventueel wel weer in het bestuur wil, wanneer hij met pensioen is. Dat
houden wij in gedachten. Gelukkig hebben we een enthousiast nieuw
bestuurslid gevonden: Leon Schoenmakers uit de Kasteelstraat.
Welkom. Men hoort wel eens dat de vereniging vergrijst, maar als veel
ouderen lid worden en daarbij ook actief zijn (actief worden) heb je een
bloeiende vereniging.
Bloeiende vereniging
De algemene ledenvergadering op 28 januari was druk bezocht: meer
dan 30 personen. Dit jaar waren er acht jubilarissen die 25 jaar lid van
onze vereniging zijn. Dit geeft aan dat ons IVN ook al een respectabele
leeftijd krijgt. Op 14 maart 2015 bestond IVN-Ulestraten 35 jaar. Het gaat
nog steeds uitstekend met de vereniging. Het aantal leden vertoont sinds
2010 een licht stijgende lijn: van 105 naar inmiddels 115 dit jaar. Er zijn
volop activiteiten. De Kwallef bloeit in alle opzichten. De vogelwerkgroep
is zeer actief mede als gevolg van de cursus vorig jaar. In het Vliekerbos
en Biesenberg wordt gewerkt ten gunste van natuur en recreant. Het
afdelingsblad D’n Haamsjeut is inhoudelijk op een goed niveau en mooi
gevuld. In de vorige editie hebt u over dit alles meer kunnen lezen in de
jaarverslagen.
Lidmaatschap
Op papier verandert er wat, maar in de praktijk verandert er eigenlijk
niets ten aanzien van de soorten lidmaatschap. Zoals in de vorige
Haamsjeut staat, kennen we met ingang van 2015 de volgende vier
soorten leden: IVN-lid (€16,00), Ulestraten-lid/Donateur (€12,00),
Huisgenoot-lid (€7,00) en Jeugd-lid (€5,00).
Natuurcursus
Op 25 maart is een interessante natuurcursus met veel buitenlessen
begonnen. We hebben een tiental enthousiaste en zeer gemotiveerde
deelnemers.
Wim & Wim
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Wat deed IVN-Ulestraten nog extra in het afgelopen
kwartaal?
Behalve de gebruikelijke activiteiten die IVN-Ulestraten normaliter
uitvoert hebben we nog een aantal extra zaken gerealiseerd:
►In het bosgebied van het natuurgebied de Biesenberg is op diverse
plaatsen het wandelpad verlegd i.v.m. de aanwezigheid van nooit
opdrogende modderplaatsen.
►Op het landgoed Biesenberg de stammen van de jonge
beukenaanplant voorzien van een laag kalk om verbranding van de schil
tegen te gaan. Beuken hebben een gladde stam, de schil ervan kan
gemakkelijk verbranden door felle zon. Normaal beschermt een beuk
zichzelf door voor schaduw te zorgen d.m.v. overhangende takken, maar
jonge beuken hebben deze takken nog niet daarom is een
kalkbescherming (in het begin) nodig.
►Gemeente Meerssen geïnformeerd over het bosrandbeheer zoals wij
dat voorstaan. De randen van het onverharde gedeelte van de
Wijngaardsberg(weg) zal IVN-Ulestraten onderhouden. Deze weg is van
gemeente Meerssen, maar de berm behoort tot landgoed Vliek.
Wim Ghijsen secr.
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EEN VRIJ WEEKEND
Wij gaan vrijwel nooit op vakantie sinds we in Waterval wonen,
maar wel zetten Wim en ik af en toe een streep in onze agenda’s.
Dat betekent dat we dan niets moeten. Even pas op de plaats,
onthaasten en extra aandacht voor elkaar. Zo hadden we in het
weekend van 17-19 januari 2015 weer enkele vrije dagen gepland.
Vrijdagmorgen had Wim rond 8.30 uur een vos gezien. Dat was heel
bijzonder want we hadden sinds een jaar al geen vos meer
waargenomen. Zaterdagmorgen waren we vroeg wakker en Wim
vroeg of ik mee ging naar de vossen kijken. Een leuk idee, maar kon
ik de garantie krijgen dat we ook daadwerkelijk vossen zouden
zien? Natuurlijk niet. Maar ja …. om hem een plezier te doen trok ik
ook mijn wandelschoenen aan.
We lopen meestal ons vaste rondje en zodra we voet zetten op de
onverharde weg bleef Wim staan: hij zag twee vossen die achter elkaar
aanrenden. Ik liep een eind achter hem en zag ze daardoor niet. Moest
ik geloven dat hij er inderdaad twee gezien had zo dicht bij huis? En
twee achter elkaar? Was het soms de paartijd voor de vossen? Jammer
dat ik ze niet had gezien. We liepen verder, Wim weer een eind vooruit.

Twee, ….. drie vossen
En toevallig keek ik door het hellingbos naar de bosrand boven en zag
daar een silhouet van een vossenkop. Of was het de wens die mijn zicht
vertroebelde en was het gewoon een stronk. Ik zag toch duidelijk zelfs
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twee oortjes. Hé, plotseling draaide de vossenkop zich en wist ik dus dat
ik het goed gezien had. Gelukkig keek Wim om en kon ik hem gebaren
dat hij naar boven moest kijken. Wat er toen gebeurde…..
De vos die ik ontdekt had rende het talud af liep achter een andere vos
aan die kennelijk in de begroeiing had gezeten. En er kwam nog een
derde vos bij om het spektakel compleet te maken. De twee vossen
renden achter elkaar, daarbij schreeuwende geluiden makend zonder
ons op te merken. Ze verplaatsten zich verderop naar de richting waar
wij net vandaan kwamen. Hun geschreeuw bleef hoorbaar en wij
veranderden van richting daarbij de vossen volgend. Even later werd het
stil en via een pad liepen wij naar de velden aan de bosrand. Daar
ontdekten we nog drie reeën, heel leuk, maar we kwamen voor de
vossen! Ineens zagen we midden op het veld een vos; hij zat daar heel
rustig rond te kijken.
Hij verdween daarna achter de horizon en vrijwel meteen kwam er een
andere vos uit het bos lopen. Die liep het veld met mosterdzaad in, maar
we konden hem met de verrekijker heel goed volgen. Op een gegeven
moment kwam hij (of zij) recht op ons afgelopen. Maar besloot op het
laatste moment weer van ons weg te lopen en verdween in een graft.
Het is niet te beschrijven als je zo’n natuurervaring meemaakt. Mogelijk
hebben we meerdere keren dezelfde vossen gezien, maar in totaal
waren het minstens vijf verschillende. Wim had dus niets teveel beloofd!
Het was puur toeval. Of toch niet want we hebben natuurlijk de boeken
nog eens nagekeken en daaruit bleek dat de paartijd van de vossen
inderdaad in januari en februari ligt. In die periode zijn ze minder schuw
en alleen maar gefocust op het paren.
Overal vossen
Een tijdje later fietsten we ’s avonds naar huis en vlak voor ons stak er
een vos over. In een flits schoot wel even door mijn hoofd dat een
fietshelm zo gek nog niet zou zijn.
Nog later zat ik naar een Engelse detective te kijken, het landschap en
de huizen spreken me erg aan. Er speelde zich een scene af waarbij
twee oude landlords, nippend aan hun whisky een geluid hoorden. Een
van de twee schuifelde naar de voordeur en opende deze. Hij keek naar
buiten en er was een schreeuwerig blaffend geluid te horen. Toen sloot
hij de deur en ging terug naar zijn drinkbroeder en zei: “Het waren maar
vossen die we hoorden.”
Wim is op een nacht nog wakker geworden van diezelfde geluiden van
vossen in het bos voor ons huis. Intussen is er op de TV nog een
documentaire vertoond ”ROTVOS” en er verscheen een artikel in de
Volkskrant over vossen in bijlage op 7 februari.
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Dus beleefden we een zeer rijke vossenperiode en gingen ons verder
verdiepen in dit dier.
De paartijd
De paartijd is inderdaad vanaf eind december tot in februari. In deze
periode kunnen de rekel en de moervos wel drie weken achter elkaar
aan blijven rennen. De rekel laat een kort drievoudig gekef horen. De
moervos antwoordt daarop met klaaglijke geluiden. In het ene boek lees
je dat ze dan meerdere keren met elkaar paren en een ander boek
vermeldt dat de moervos in die drie weken maar drie dagen bereid is te
paren. Na een dracht van 53 dagen worden er meestal in maart 4-6
welpen geboren. Deze zijn aanvankelijk blind en blijven met de moervos
in het nest waarin ze gezoogd worden. De rekel zorgt voor het voedsel
van de moervos. Na 14 dagen gaan de ogen open. Als ze 3-4 weken zijn
krijgen de welpen hun eerst vaste voedsel. En daarna gaan ze ook voor
het eerst naar buiten. Aanvankelijk vangt de moervos nog prooi en
verstopt die voor haar jongen, die moeten dan zelf op zoek. Daarna
worden ze ingewijd in de jachttechnieken. In de herfst trekken de jongen
weg op zoek naar een eigen territorium.
Is de vos schadelijk?
Hoe zit het nu met de
jacht op vossen? Er mag
het hele jaar gejaagd
worden op de vos,
behalve ’s nachts. Het
gebruik van lichtbakken
is dus ook verboden.
Vorig jaar zomer was er
op het landelijke nieuws
een bericht over jonge
vosjes die vergiftigd
waren. Er was veel
afgrijzen en commentaar
op deze gebeurtenis.
Maar dat een moedervos gewoon bejaagd mag worden en dat de jongen
dan in het hol sterven van honger, daar kraait geen haan naar. Want
men weet dit niet. Een tijd lang is er een verbod geweest op de
vossenjacht maar er is zoveel gelobbyd dat de jacht weer is toegestaan
sinds 1 april 2006. De jagers jagen graag en de mensen met
hobbykippen willen hun pluimvee beschermen tegen de vos. In januari
2015 zijn er berichten gekomen over een extreme muizenplaag. De
landbouwgronden worden daardoor ‘onbruikbaar’. Gif gebruiken mag
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niet, dus worden er vallen gezet en een boer heeft zelfs zijn grond onder
water gezet. Wij kennen fruittelers die blij zijn met een vos want die eet
grote hoeveelheden schadelijke beesten zoals allerlei soorten muizen in
hun boomgaard. En deze muizen veroorzaken in economisch opzicht
véél grotere schade dan vossen. Als je een vos schiet komt er vanzelf
een ander voor terug. Elke vos heeft een territorium en als er een gebied
vrijkomt door de jacht wordt de plaats meteen ingenomen door een
andere vos. De conclusie is: verbod op de jacht op vossen. Waarom
mogen roofvogels niet bejaagd worden en vossen wel?
Vossen zouden ziektes overbrengen. Dat klopt, maar de vos kan door
middel van uitgelegd aas met daarin een vaccin verwerkt, gevaccineerd
worden tegen hondsdolheid. Nederland en België zijn momenteel vrij van
hondsdolheid. De bramen en bessen, die je laag bij de grond plukt moet
je eerst koken bijvoorbeeld door er jam van te maken. Dit om besmetting
met de lintworm te voorkomen. Maar niet alleen vossen kunnen die
lintworm hebben, ook andere zoogdieren kunnen hiermee besmet zijn.
Vossen vormen een bedreiging voor de weidevogels. Ze zullen beslist
wel eens eieren of jonge kuikens eten maar niet zodanig dat een soort
bedreigd wordt. Landbouwmachines en verlaging van de waterstanden
zijn een veel grotere bedreiging voor weidevogels.
En mijn kippen dan? Zeker in het buitengebied moet je ervoor zorgen dat
een vos of marter niet bij je kippen kan komen.
Als je het geluk hebt om een vossenhol te ontdekken waarbij de jongen
zitten te spelen en stoeien is dat een ervaring waar geen enkele vakantie
tegenop kan. En als u het bovenstaande artikel goed leest kunt u
uitrekenen wanneer u jonge vossen kunt zien in de natuur. LEVE DE
VOS!
Els Derks - van der Wiel
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EEN HAAGBEUK IN RUSTE EN TOCH ACTIEF
Vanaf het terras van tennisvereniging de Pletschmeppers heb je
een goed uitzicht op alle activiteiten in en rond de club. Achterover
leunend in een stoel kun je op je gemak het tennis volgen en maak
je gemakkelijk contact met iedereen rond het clubgebouw. Je ziet
de fietsers en wandelaars op de Kleivelderweg en het valt op dat
hondenbezitters een duidelijke voorkeur hebben voor het pad dat
langs het weiland met de reeën loopt. Hondjelief kan daar
ongestoord zijn (stoel)gang gaan terwijl de eigenaar in de verte
staart. Natuurlijk is het terras dé plek om samen even te recreëren
met een kop koffie of een glaasje fris. Tenminste, in de
zomermaanden als het zonnetje wil schijnen. En wordt het zonnetje
al te warm, dan was er altijd de mogelijkheid om weg te duiken in de
lommer van de haagbeuk die vanaf de oprichting van de tennisclub
in 1977 op het gazon gestaan heeft.
Het is een wat ouder beeld dat de meesten van ons toch nog bekend zal
voorkomen. Op enig moment een aantal jaren geleden is onze schaduwbeuk voor de bijl gegaan. Nou ja, wel voor de bijl maar niet uit de grond!
Een boom ontwikkelt namelijk onder de grond een voor ons onzichtbaar,
moeilijk te verwijderen wortelsysteem waarmee niet iedereen bekend is.
Uiteindelijk is het ons toch gelukt de tronk uit de grond te krijgen. In het
dialect wordt het uit de grond komend onderstuk van een boom ‘de vot’
genoemd. Toen onze ‘vot’ op het
gazon lag heb ik mij bij Harrie, de
voorzitter, gemeld met de vraag of
ik die kon krijgen ter versiering van
de tuin in Moorveld. Gezamenlijk
hebben we direct daarna de actie
ingezet. Dat stuk hout naar de
parkeerplaats te rollen leek een
kleine klus maar het werd een
groot werk. Hout van haagbeuk is
héél compact met een hoog
volumegewicht en daardoor erg
zwaar. Vergelijkbaar met het
gewicht van twee andere in
houtland bekende zwaargewichten
als eik en acacia. Met vereende
krachten hebben we de vot op de
aanhanger gekregen en naar
Moorveld getransporteerd.
10

De worteltronk is ondersteboven op de grond geplaatst zó dat de dikke
bobbel van de onderstam nu omhoog steekt. Tussen de afgekapte
wortels heb ik sedums (vetplanten) geplant op een lemige ondergrond
die ik met een plamuurmes op het hout van de haagbeuk aanbreng. Dit
procedé heb ik in de praktijk ontwikkeld. Want wat blijkt? Onze löss is
niet geschikt als plantgrond op een stam. Bij harde regen spoelt die
grondsoort weg en bij lange droogte wordt de löss korrelig en valt bij het
minste of geringste uit elkaar. Kleffe klei is wel een goede en stevige
ondergrond om er sedums in te planten en absoluut noodzakelijk om de
aanplant merelbestendig te maken. Die vogels pikken namelijk in alles
wat los en vast zit. Als de merels zo bezig zijn vliegt de aarde én de
jonge aanplant in alle richtingen.

Met de aldus opgedane ervaringen heb ik de wortelkant van de
haagbeuk geleidelijk aan helemaal beplant gekregen met vetplanten in
allerlei vormen en kleuren. Dat kleurenpalet wordt ook nog verlevendigd
door de groei van kleine, geel gekleurde golvende houtzwammetjes die
als een zeventiende-eeuwse kraag op het hout groeien. Tussen die lage
begroeiing zijn ook nog eens een stuk of acht zaadbolletje van de
Chamaecyparis (schijncipres) ontkiemd. De vot is uitgegroeid tot een
exotisch tuintje.
Ik denk nog wel eens aan de tijd dat de haagbeuk nog in volle lengte op
het gazon stond waar nu de drie platanen staan. Bij de haagbeuk géén
heimwee naar die vroegere plek. Zijn vot die zich jaren lang moest
ophouden in de duistere ondergrond is in het licht van de zon helemaal
opgebloeid in een omgeving waar niet meer geroepen wordt: time! De
haagbeuk, althans dat wat er van over is, heeft nu de tijd aan zich zelf.
Paul Notten, Moorveld
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Landschap rond Waterval (Deel 4)
De mens in de Oude Steentijd
In de voorafgaande delen over het landschap rond Waterval zijn
natuurlijke processen beschreven die de bodem gevormd hebben.
Bij de samenstelling van de bodem zijn de afgelopen tientallen
miljoenen jaren van belang. De vorming van het huidige reliëf en de
bedekking door de deken van löss is in de laatste honderdduizenden jaren gebeurd. In die periode liepen hier mensachtigen
rond, de Neanderthalers, en later ook de moderne mens. Dit deel
over het landschap van Waterval gaat over de eerste mensen in
deze omgeving. De beschrijving betreft de periode tot 12.000 jaar
geleden, het einde van de laatste ijstijd. (In geologische termen ging
toen het Pleistoceen over in het Holoceen. Archeologisch was dat
de overgang tussen Oude Steentijd en Midden Steentijd.)
Weinig vondsten
Er zijn uit die periode maar
weinig vondsten van menselijke
activiteiten in deze omgeving,
omdat de wind tot ongeveer
12.000 jaar geleden een deken
van löss over de bodem heeft
gelegd. In de Belvédère-groeve
bij Maastricht heeft men diep in
het lösspakket sporen van
activiteiten van de Neanderthalers aangetroffen van
ongeveer 250.000 jaar geleden.
In de omgeving van Waterval en
wel op het zuidelijk deel van de Wijngaardsberg heeft men op de randen
van het plateau, waar de löss is weggespoeld (of nooit gelegen heeft)
ook vuurstenen werktuigen gevonden die ouder zijn dan 12.000 jaar. Op
de foto een vuurstenen bijl van 30.000 jaar oud, door Jim Pepels
gevonden op de Wijngaardsberg. In een vergelijkbare situatie zijn er in
Meerssen in de Dellen meer vondsten. We mogen gerust aannemen dat
zowel de Neanderthaler als de moderne mens, als jager/verzamelaars
ook in het gebied van de Waterval zijn geweest, al was het maar om
vanaf de randen van het plateau het wild te observeren. In dit deel gaan
we na hoe de moderne mens erin geslaagd is om als enige menssoort te
overleven.
De moderne mens
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Algemeen wordt aangenomen dat de moderne mens, waar alle huidige
aardbewoners van afstammen, 150.000 tot 200.00 jaar geleden in Afrika
ontstaan is en van daaruit de gehele wereld heeft gekoloniseerd. Toen
de moderne mens ongeveer 75.000 jaar geleden West-Europa bereikte,
leefde daar nog een andere mensensoort, de Neanderthaler.

Verspreiding moderne mens uit Afrika
In welke omstandigheden trof de moderne mens het gebied aan, dat we
tegenwoordig als West-Europa omschrijven? In het vorige deel is het
toen heersende klimaat besproken en dit klimaat bepaalt voor een groot
deel welke planten en dieren (en dus ook mensen) er kunnen
(over)leven. Met name vanaf 50.000 worden de omstandigheden bar en
boos (er is dan sprake van een poolwoestijn) en kunnen planten en
dieren zich nauwelijks handhaven. Wanneer het iets minder koud werd
kon zich een toendra vegetatie vestigen. Werd het periodiek nog iets
warmer (maar nog steeds veel kouder dan tegenwoordig!) dan
ontwikkelde zich een struik- en steppetoendra, met soorten als
dwergberk. Dit waren de omstandigheden die de moderne mens aantrof,
toen hij/zij vanuit het Midden-Oosten Europa binnen trok. De mens uit de
Oude Steentijd was een jager/verzamelaar die zich, afhankelijk van het
klimaat, ophield in die streken van Europa, die voldoende prooidieren
boden, aangevuld met plantaardig voedsel. Ten tijde van koudere
perioden binnen deze ijstijd zal hij zich ver naar het zuiden van Europa
hebben teruggetrokken en wellicht in de minder koude periode zich wat
meer noordelijk opgehouden hebben, wellicht de grote prooidieren
volgend. Deze moderne mens was in eerste instantie volkomen
afhankelijk van de natuurlijke omstandigheden: hij kon er geen invloed
op uitoefenen. Bovendien waren de aantallen mensen, die zich in de
onmetelijke vlakten van Europa ophielden, veel te gering om een
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dergelijke invloed uit te kunnen oefenen. Dit alles gold natuurlijk ook voor
de Neanderthaler, maar toch is deze uitgestorven , en de moderne mens
niet! Wat is hiervan de oorzaak? Het antwoord op deze vraag kan ons
inzicht verschaffen in het karakter van de moderne mens, zijn houding
ten opzichte van de natuur en zijn hulpbronnen, zijn houding ten opzichte
van dieren en zijn houding tot andere mensen. Misschien kunnen we dan
iets meer begrijpen van de niets ontziende exploitatie van de natuurlijke
hulpbronnen door de moderne mens.
Uitsterven Neanderthaler
Een van de grote mysteries in de loop van de geschiedenis is het
verdwijnen van de Neanderthaler . De Neanderthaler was in principe
biologisch gezien beter uitgerust om te kunnen overleven in het barre
klimaat in Europa dan de moderne mens. De Neanderthaler had een
meer gedrongen lichaam, was grover en krachtiger gebouwd met meer
spiermassa, had een grotere herseninhoud(!) en had al meer dan
100.000 jaar de tijd gehad om zich aan te passen aan het barre klimaat.
Hoe heeft het dan toch kunnen gebeuren dat de moderne mens
uiteindelijk het territorium West-Europa voor zich ingenomen heeft? Het
is alsof RK-UVC een uitwedstrijd moet spelen tegen FC-Barcelona en
daar wint met 0-5! Onbegrijpelijk!
Dit is inderdaad niet te begrijpen zonder het volgende inzicht. Wetenschappers, waaronder archeologen, psychologen en sociologen, gaan er
tegenwoordig vanuit dat de moderne mens tussen 70.000 en 30.000 jaar
geleden een grote verandering heeft ondergaan, die wel aangeduid
wordt met de term “cognitieve revolutie”, die op zich weer leidde tot een
“culturele revolutie”. In een dergelijk kort tijdsbestek van enkele
tienduizenden jaren kan de “echte” evolutie geen grote veranderingen
bewerkstelligen, maar de culturele revolutie kan dat wel. Het lijkt erop dat
de moderne mens in deze periode taal heeft ontwikkeld, waardoor een
veel betere communicatie tot stand kon komen. Dit was natuurlijk een
probaat middel bij zo iets als jacht. Waar de moderne mens, net als de
Neanderthaler, eerst kansloos was bij de jacht op mammoeten, kan de
mammoet nu wel effectief worden bejaagd. Een kleine groep Neanderthalers met slechte communicatie kreeg het niet voor elkaar, waar een
grote groep moderne mensen met betere jachttechnieken dit wel lukte.
De culturele revolutie omvat nog veel meer elementen die de moderne
mens grote voordelen bood. Men vermoedt dat ook, wederom door taal,
veel effectiever dan voorheen, verhalen en ervaringen konden worden
doorgegeven (meteen al aan de hele volgende generatie!) zodat kennis
explosief kon toenemen. Men vermoedt tevens dat dit ook leidde tot de
eerste kunstuitingen (grotkunst, muziek), waardoor het saamhorig14

heidsgevoel binnen de groep toenam. Tenslotte lijkt ook het ontstaan
van religie (de eerste goden waren ongetwijfeld aan de machtige natuur
ontleend) aan deze saamhorigheid te hebben bijgedragen. Dit waren
allemaal ingrediënten die er toe leidden dat de groepen jagers en
verzamelaars groter konden worden dan de traditionele groepsgrootte
van 20 tot 50 personen. Als nu een grote groep van 100 tot 200 moderne
mensen met een verder ontwikkeld communicatiesysteem een groep van
25 Neanderthalers tegen kwam, dan hoefde de moderne mens niet meer
het onderspit te delven. Vertaald naar de bovengenoemde voetbalwedstrijd tussen RK-UVC en Barcelona: de wedstrijd werd gespeeld met
andere spelregels. Zo werden de oren van de Barcelona-spelers
dichtgestopt, zodat ze niet met elkaar konden communiceren, mocht
UVC met 22 spelers deelnemen aan het spel (waaronder 2 keepers) en
mochten de spelers van Barcelona geen noppen onder de schoenen
hebben. Dat verklaart de winst met 5 doelpunten verschil van UVC op
FC Barcelona!
De invloed van de zogenaamde culturele revolutie biedt ook een
verklaring voor het volgende fenomeen. Neanderthalers zijn in principe
biologisch beter uitgerust voor de extreme klimaatomstandigheden.
Ondanks dit feit lijkt het er sterk op dat de moderne mens zich uiteindelijk
beter in de noordelijke koude streken heeft kunnen handhaven dan de
Neanderthaler. De laatste restanten van de Neanderthaler-populatie zijn
gevonden in Spanje en dateren van 30.000 jaar geleden. Dit is alleen te
verklaren uit het feit dat de moderne mens met zijn betere jachttechnieken zich kon hullen in betere kleding, hetgeen verblijf in het barre
noorden mogelijk maakte. De betere cognitieve vermogens van de
moderne mens en het kunnen doorgeven van ervaringen van datgene
wat werkt, hebben er voor gezorgd dat het hoge noorden het terrein
werd van de moderne mens!
In de wetenschap is er lange tijd discussie gevoerd of er ook vermenging
heeft plaats gevonden tussen deze beide mensensoorten. De laatste tijd
overheerste de gedachte, onder meer gebaseerd op archeologische
vondsten, dat er sprake is geweest van vervanging (verdringen) van de
Neanderthaler door de moderne mens, zonder dat er vermenging
opgetreden is. Een uitvloeisel van deze theorie is dat alle mensen op de
wereldbol afkomstig zijn van een of enkele exemplaren: Adam en Eva
als u er een naam aan wil geven. In deze theorie heeft het onderscheid
maken tussen menselijke rassen dus relatief weinig zin: we zijn identiek!
De uiteenrafeling van het menselijk DNA en dat van de Neanderthaler
heeft duidelijk gemaakt dat er inderdaad slechts weinig uitwisseling heeft
plaatsgevonden. Zo’n 1 tot 3 % van het Neanderthaler DNA leeft voort in
de oorspronkelijke Europese populatie. Er heeft dus uitwisseling
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plaatsgevonden, maar de moderne mens vond de Neanderthaler dus
seksueel niet super-aantrekkelijk! Misschien kunt u zich dat voorstellen
als u dit plaatje bekijkt.
Heeft de
Moderne Mens
de Neanderthaler uitgeroeid
of niet? Het
genuanceerde
antwoord is dat
we zeker een rol
hebben
gespeeld, maar
dat er heel veel
andere factoren
minstens zo
belangrijk zijn
geweest.
Voorlopig zijn
we gedeeltelijk vrijgepleit (door de wetenschap!), maar of dit het
definitieve antwoord is weten we niet. Hoe het ook gebeurd is, vanaf
30.000 jaar geleden heeft de moderne mens het voor het zeggen in
Europa en elders op de wereld.
Besluit
De moderne mens heeft zich in zeer korte tijd (minder dan 50.000 jaar)
ontwikkeld van een jager/verzamelaar, die zich in weinig opzichten
onderscheidde van de andere menstypes die er gelijktijdig op de wereld
rondliepen, tot een geducht roofdier. De ontwikkeling van taal als een
effectief communicatiemiddel leidde uiteindelijk tot een culturele
revolutie, waardoor de mens zich aan het hoofd van de voedselketen
nestelde. Veel diersoorten, maar ook menssoorten, hebben niet de tijd
gehad om zich tegen deze geduchte tegenstander te wapenen, zoals dat
gebruikelijk is in de evolutie, hetgeen hen uiteindelijk de kop heeft
gekost. Er zijn weinig tot geen aanwijzingen dat de aanwezigheid van de
moderne mens toen geleid heeft tot veranderingen in de plantenwereld
of het landschap zelf. Maar het zou niet lang meer duren alvorens de
moderne mens ook op die gebieden invloed ging uitoefenen. Dat hangt
samen met de uitvinding van de landbouw, maar daarover een volgende
keer.
André Ament en Wim Derks
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VOLKSNAMEN VAN VOGELS
In eerdere edities van D’n Haamsjeut heb ik een quizje
samengesteld over volksnamen van vogels. Daarin gaf ik een
volksnaam van een vogel en de lezer zocht uit van welke vogel die
volksnaam is en wat de originele Nederlandse naam is.
Nu heb ik een aantal vogels uitgezocht waarvan ik de meest
interessante volksnamen, liefst Limburgse namen opnoem, zo
nodig van een verklaring voorzien, wat die naam inhoudt.
Er zijn vogels waarvan misschien wel meer dan 25 namen bekend
zijn.
De eerste is de heggemus: u
weet wel, dat onopvallend
vogeltje onder heggen en
struiken; geen familie van de
huismus; spitse snavel
(insecteneter) blauwgrijs koppie.
Begint rond 16 januari met
zingen. In Limburg wordt hij/zij
heggetaatsj (babbelaar)
genoemd of kluutepikker. De
naam eerdmösj geeft ook wel
aan waar de vogel zich ophoudt.
Daar vandaan ook mosvinkje en kroepmuske. En omdat hij zo mooi
zingt noemen we de heggemus ook wel bastaard-nachtegaal of nog
lovender boerennachtegaal. (Gld)
Wel, dat zijn nog maar een paar van de 70 volksnamen, die per streek
verschillen. Ik geloof dat deze vogel wel het meeste aantal volksnamen
op zijn lijst heeft staan.
De volgende is de zwarte roodstaart: dat is de vogel die de hoogte op
daken van boerderijen en stadshuizen opzoekt. Een veel voorkomende
broedvogel. Hij nestelt in holten, spleten van muren en gebouwen. Bij het
opvliegen vallen de roestbruine staart en stuit op. Na een warme dag
kan men tijdens de zwoele zomeravond de vogel horen zingen vanaf een
hoog punt. Vanaf dat punt zingt hij zijn, eenvoudig, liedje ter afbakening
van zijn territorium.
En nu de namen: Vanwege zijn biotoop heet hij sjouwevègerke en
sjouwe-sjieter. Ook de volgende namen zeggen iets over zijn biotoop:
moernachtegaal, daakzänger, steinnachtegaal.
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De roestbruine staart levert hem de naam muurroodstaartje op. Verder
kwam ik tegen: blauwhemeltje. Maar ik denk dat dat een verwisseling is
met de gekraagde roodstaart op Schouwen.
De derde en laatste vogel is de zwarte kraai: echt lovende namen
krijgt de kraai niet. De kraaiachtigen staan in een kwaad daglicht bij de
mensen. Zie ook het artikel van ondergetekende in deze Haamsjeut over
de ekster. Tot de kraaiachtigen behoren deze vogels: de gaai, de ekster,
de raaf, de zwarte kraai, de bonte kraai, de roek en het kauwtje en bij tijd
en wijle de notenkraker.
Welnu, de namen: geluidsnabootsing: krej (Maastricht) of gezien het
roven van jonge vogels: kukeraof. In het zuiden van Nederland spreekt
men van zwarte raaf. In Limburg noemt men hem boskraai, omdat hij
nestelt in hoge bomen van het bos. Een kraai nestelt solitair. Roeken
nestelen in kolonies van wel honderden nesten.
In Eys noemt men de zwarte kraai: sjouwjong. Dat hier een verwarring
is ontstaan met het kauwtje, dat mag duidelijk zijn. De laatste naam die
ik geef is lijkenpikker, vanwege het feit dat de zwarte kraai ook aaseter
is.
Tot zover deze opsomming van volksnamen. Ze komen uit onze
eigen verzameling van volksnamen (Huub Snellings en Jos Smeets)
en uit het boek van Henk Blok: De Nederlandse vogelnamen en hun
betekenis.
Wordt vervolgd.
Jos Smeets
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BLOEDENDE BOMEN
Het is lente. Een artikel over ‘bloeiende’ bomen was misschien
logischer dan over ‘bloedende’ bomen, maar mijn interesse ging nu
even uit naar ‘bloedende’ bomen. Bloedende bomen zijn zielig, kijk
maar naar de foto van de bloedende conifeer. Die heeft een aantal
jaren op een landgoed hier vlakbij gestaan en ik heb me vaak
afgevraagd wat hij zou mankeren. De boom was duidelijk ziek en is
inmiddels gekapt.
Bloeden om beter te worden
Als een boom bloedt is er duidelijk iets
niet goed, maar net als wanneer wij
bloeden zitten er twee kanten aan. Als
wij bloeden betekent dit dat we een
wond hebben, maar het bloeden is ook
bedoeld om die wond te sluiten: het
bloed moet stollen en met een korst de
wond afsluiten. Maar als dat afsluiten
niet lukt, bloeden we dood en bij de
zieke conifeer leek ook iets dergelijks
aan de hand te zijn.
Het ‘bloed’ van de boom is niet altijd het
gewone sap van de boom. Een aantal
boomsoorten hebben speciaal sap om
wonden te dichten. Dat sap kan
bovendien agressieve insecten vast
plakken en waarschijnlijk bestrijdt het
ook bacteriën en schimmels die de boom
zouden kunnen aantasten. Alle bomen
zullen wel een systeem hebben om zich
tegen dit soort aanvallen te beschermen
maar bij sommige soorten zit dat in een opvallend onderdeel: die bomen
kunnen bloeden.
De bekendste bloedende boomsoort is in ons land misschien de
paardenkastanje. Daarvan is pas sinds een paar jaar bekend dat deze
boom kan bloeden, maar helaas die bloederziekte blijkt geen
beschermende reactie van de boom te zijn, maar een symptoom van de
ziekte zelf. En die ziekte wordt veroorzaakt door een bacterie
(Pseudomonas soort) waar nog geen medicijn tegen bestaat. Veel
paardenkastanjes zullen dus hieraan dood gaan.
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Bloedende den
Van de den is ook vrij algemeen bekend dat de boom hars kan
afscheiden uit wonden: kijk maar naar je handen als je met vers
dennenhout hebt gesleept. De eerder genoemde conifeer die
‘doodbloedde’ is gelukkig een uitzondering: het lukt de den meestal heel
goed om eventuele wonden af te dekken met hars en ze te laten
genezen. Hars van dennen of andere naaldbomen blijkt dan ook onder
bepaalde omstandigheden zeer moeilijk afbreekbaar. Er zijn harsbrokken
gevonden van meer dan 30 miljoen jaar oud, wij kennen dat als amber of
barnsteen. De vastgeplakte insecten zitten er soms nog in tot grote
vreugde van de insectenkenners! Er bestaat zelfs iets wat erg veel lijkt
op barnsteen inclusief insecten, maar dat meer dan 300 miljoen jaar oud
moet zijn. Dat laatste is een beetje een probleem want 300 miljoen jaar
geleden bestonden er wel boomhoge planten en ook insecten, maar nog
geen bomen in de huidige betekenis. Dus is het niet duidelijk welke plant
die hars geproduceerd heeft.
Alles in de natuur probeert steeds weer
gebruik (of misbruik) te maken van de
verdediging van een ander. De mens is
daarin ongetwijfeld koploper, maar zeker
niet de enige. Bij dennen kun je vaak het
harsmannetje vinden. Dit is een wittige bult
hars op een relatief dun takje en in feite is
het een gal waarin de rups van een
vlindertje twee jaar leeft: de harsbuilmot
(Retinia resinella synoniem Petrova
resinella). Het eitje of de rups irriteert het
takje zodat dit een grote hoeveelheid hars
afscheidt: een veilige woning voor de rups.
Veel last lijkt de den niet te hebben van
deze kostganger.
In de jaren zeventig gingen wij vaak met kinderen en tent naar de
zandstranden aan de Atlantische kust ter hoogte van Bordeaux, in Les
Landes. Behalve prachtige stranden, zee en duinen hadden ze daar niet
zoveel, goed voor een rustige vakantie. Dennenbossen hadden ze daar
wel, dus wandelden we ook wel eens door die bossen. Niet erg
spannend, maar toen we vonden we een paar keer in het bos een soort
keramische bloempotjes. Bloempotjes in een dennenbos? En dan
zonder gaatje aan de onderkant! Een raadsel, nee pa kon het toen ook
niet oplossen.
Na lang zoeken bleek dat de dennenbossen in die omgeving niet primair
voor het hout waren geplant maar voor de dennenhars. Al eeuwenlang
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tapt men daar hars af uit de dennen. Het systeem was eenvoudig: men
maakte een wond in de stam en de uitlopende hars werd opgevangen in
het keramisch potje. Als de hars de wond dicht maakte, sneed men een
nieuwe wond iets hoger. De hars werd daarna opgewerkt tot producten
als terpentijn, de olie in olieverf, en colofonium hars dat nu soms nog in
de kern van soldeer zit maar vroeger ook in lijmen, vernis, sommige
papiersoorten enz. De strijkstokken van muziekinstrumenten worden nog
steeds met deze hars behandeld.

In Europa schijnt de winning van hars uit dennen en andere coniferen
verdwenen te zijn, maar in Noord-Amerika en Oost-Azië bestaat het nog
wel. Of het op dezelfde manier doen weet ik niet.
De rubberboom en latex
De rubberboom levert latex en van die latex wordt rubber gemaakt. Bijna
alle autobanden en dergelijke zijn van natuurrubber! En dat ondanks al
die chemiebedrijven die ook synthetische rubber maken uit aardolie.
Alleen in Rusland wordt veel synthetische rubber in autobanden gebruikt
want in Rusland is het te koud voor de rubberboom en in de tijd van de
koude oorlog wilden ze niet afhankelijk zijn van import. Natuurrubber in
autobanden klinkt heel ‘groen’, maar de reden is gewoon dat
natuurrubber goedkoper is. Een tijdlang hebben de belangrijkste
plantages in Zuidoost Azië zelfs een slechte naam gehad op
milieugebied door giftige bestrijdingsmiddelen, maar ik hoor er nu niet
veel meer over.
Latex wordt op dezelfde manier gewonnen als de hars uit de dennen:
een wond maken en de boom laten bloeden. Latex is een witte, waterige
vloeistof die niet verwant is aan de hars van de dennen. Maar latex heeft
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wel een vergelijkbare functie namelijk een wond dichten door aan de
lucht hard te worden en te beschermen tegen infecties. Heel veel planten
maken een soort latex en bij ons is de bekendste de paardenbloem. Dat
witte sap uit de steel is ook latex en in Wageningen wordt de Russische
paardenbloem (Taraxacum kok-saghyz) getest om er latex uit te winnen
voor rubber!

De rubberboom (Hevea brasiliensis) stamt uit Brazilië. De Ficus elastica,
onze huiskamer ficus, werd vroeger ook als latex leverancier gebruikt
maar dat schijnt voorbij te zijn. Na de uitvinding van de luchtband
(Dunlop) en de vulkanisatie d.w.z. uit latex rubber maken (Goodyear)
zorgde de massaproductie van auto’s (Ford) voor een geweldige vraag
naar rubber. Tegenwoordig staan de meeste rubberbomen in Zuidoost
Azië nadat de Engelsen in 1875 in Brazilië zaden hadden gestolen en
die op Ceylon (tegenwoordig Sri Lanka) en Maleisië hadden geplant.
Aanvankelijk verliep dat erg moeizaam maar tegenwoordig doen de
rubberbomen het daar beter dan in Brazilië. De reden is dat de
rubberboom in Brazilië een natuurlijke vijand heeft, namelijk een
schimmel die de bladeren aantast. Vreemd is dat deze schimmel de
rubberboom nog niet achterna is gereisd. Als dat wel zou gebeuren
hebben we een dik probleem.
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Zoet bloed
Er zijn ook bomen die je kunt laten bloeden met zoet ‘bloed’. De
suikeresdoorn (Acer saccharum) is de bekendste en is de leverancier
van ahornsiroop. Dat zoete bloed is eigenlijk de normale sapstroom van
de boom. De sapstroom van een boom gaat zowel naar boven als naar
beneden: vanuit de wortels gaan mineralen uit de bodem met uiteraard
water naar boven. Daar worden de mineralen gebruikt voor de opbouw
van blad, hout etc. en die bladeren maken dan weer suikers, de
brandstoffen van de boom. De wortels kunnen natuurlijk ook niet zonder
brandstof dus een deel van de suikers gaat met de sapstroom naar
beneden.
Het bijzondere van de suikeresdoorn is dat deze een vrij groot deel van
zijn suiker in de winter ondergronds opslaat. Dat doen meer
bladverliezende bomen, misschien zelfs wel allemaal, en het doel is dat
in het voorjaar de suikers naar boven gepompt worden voor een
’vliegende’ start. De suikeresdoorn wijkt alleen af door de hoeveelheid
suiker in die voorjaarssapstroom: 25%. De Indianen hadden dit al heel
lang ontdekt voordat de blanken
kwamen, want de suikeresdoorn is
thuis in Noord-Amerika.
Ahornsiroop is ingedikt esdoornsap
en is dus heel iets ander dan de hars
van de den of de latex van de
rubberboom. De winning is ook
anders: men boort gaatjes in de
stam tot aan de houtvaten en steekt
er een slangetje in. Het sap loopt er
dan vanzelf uit en kan via steeds
grotere slangen naar de fabriek
worden geleid. Eventueel gebruikt
men een pomp: meer dan een
kilometer schijnt geen probleem te
zijn!
Manna
Manna is een term uit de bijbel. Het is voedsel dat uit de lucht kwam
vallen toen de Joden door de woestijn trokken. Wat dat geweest is, is
niet duidelijk. Dus we houden het op een wonder want ze hoefden er niet
voor te werken. Op Sicilië maakten ze vroeger ook manna. Dat was geen
wonder want er moest wel voor gewerkt worden.
De leverancier van deze manna is de pluimes (Fraxinus ornus), een
soort es dus met mooie bloempluimen. En het systeem is weer als bij de
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den: een snee maken en het sap loopt er uit. Het sap van de pluimes
wordt snel stijf en iedere dag moet een nieuwe snede worden gemaakt.
Na de winning moet het half-geharde sap nog indrogen.
De manna wordt nu nog medicinaal gebruikt in laxerende middelen en
dergelijke en vroeger waarschijnlijk gewoon omdat het zoet was en dus
lekker. De Sicilianen denken dat de winning van manna stamt uit de tijd
dat de Arabieren daar de baas waren. In het Midden-Oosten worden
namelijk op soortgelijke manieren sappen gewonnen uit tamarisk en
sommige distels.

De Siciliaanse manna is dus zoetig net als de ahornsiroop, maar
waarschijnlijk is de functie in de plant meer te vergelijken met latex: dus
de wond afdichten en de plant beschermen tegen schimmels, bacteriën
en insecten.
Jan van Dingenen
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DE EKSTER, DE SCHOOIER VAN DE BUURT
Elk jaar, steeds weer in het voorjaar en het begin van de zomer,
gebeurt het wel weer. Je bent immers een vogelaar en mensen
weten dat; dus krijg je te horen dat er te veel eksters zijn en dat ze
alle nesten uitroven. En dat er dan ook geen nest zonder
eksterbezoek blijft.
Natuurlijk, het is niet zo'n sympathiek gegeven als er uit de nesten
wordt geroofd. En als ik terugdenk aan het moment waarop enkele
eksters een jonge merel op mijn oprit dood pikten, vind ik dat best
moeilijk te verteren. Ook ik heb dan de neiging om die merel te gaan
helpen, wetende dat eksters ook te eten moeten hebben.
En toen ik afgelopen maand twee jonge dode vogels in mijn tuin
vond, dacht ik het eerst aan eksters. Kraaiachtigen krijgen al gauw
de schuld; mensen moeten die kraaiachtigen niet. We hebben er de
pik op.
We laten als mens snel menselijke normen en waarden los op de
dierenwereld en dat is niet juist. Bovendien moeten we ons afvragen of
eksters echt wel zo veel roven uit de nesten én we kunnen ons afvragen
of er wel te veel eksters zijn.
In het nu volgend artikel hoop ik op deze vragen een antwoord te kunnen
geven.

De ekster krijgt de Zwarte Piet toegespeeld
De ekster behoort tot de groep van de kraaiachtigen: de raaf, de zwarte
kraai, de roek en de Vlaamse gaai. En ik zei het al: de mensen hebben
de pik op kraaiachtigen. De raaf speelt een grote rol in legenden. Hij is
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de brenger van ongeluk, ziekte en de dood en hij werd ook wel de
Satansvogel genoemd.
De kraai is de vogel van het kwaad: zwart als de dood en zijn ruwe
gekras geeft ook al een onaangenaam gevoel. Een duivelse vogel, niet
alleen zwart van kleur maar ook zwart van ziel.
Dan de Vlaamse gaai: een beetje een grappenmaker, maar...... toch ook
weer een ongeluksvogel. Als hij schreeuwend rond het huis vliegt zal
daar spoedig iemand sterven.
De ekster vertoeft dus niet in een goede familie. Hoe beleefde men de
ekster zelf in vroeger tijden? De ekster kan zeer kwalijke gebeurtenissen
voorspellen.
Ik heb al eens het volgend gedichtje, waarbij het gaat om aantal eksters,
laten horen:
Eentje voor zorgen en twee voor plezier.
Drie voor een bruiloft en een kindje bij vier.
Vijf staat voor zilver en zes staat voor goud.
Zeven voor een geheim dat je niemand toevertrouwt.
En in Engeland zegt men het volgende:
Twee duiden op voorspoed en één die brengt nood.
Drie een huwelijk en vier de dood.
Over het algemeen is het zo dat eksters zowel kwade
als goed berichten brengen. Maar het beeld dat de
mensen van eksters hebben is meestal niet
denderend. De ekster is wreed, vals, diefachtig en hij
staat als nestrover toch wel het meest bekend.
Bovendien zijn de schetterende geluiden te luidruchtig
voor wat mensen graag zouden willen horen.
Weliswaar is de vogel niet helemaal zwart maar toch
roept de wit-zwarte verschijning wat anders op dan
een bruine of groenachtige vogel. Kortom ..... mensen
bouwen al snel vooroordelen op tegen bepaalde
vogels en daar heeft de ekster zeker ook last van. Het
gebeurt niet vaak dat er op een sympathieke manier over deze vogels
gepraat wordt.
De ekster... een gevaar voor de vogelstand?
Eksters roven eieren uit de nesten en als er jongen zijn dan worden die
ook geroofd. Dat is waar. Maar wat weten we daar nu echt van? Worden
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er echt zoveel nesten leeggeroofd of denken we dat? Daarnaar moet
onderzoek worden verricht en dat is dus ook gebeurd.
Allereerst heeft men de maaginhoud van eksters geanalyseerd en wat
blijkt? Zo'n 80% (soms wat meer of minder) van de maaginhoud blijkt te
bestaan uit insecten. Voor de rest gaat het om slakjes, weekdieren,
muizen, granen, zaden of aas. Dan is het dus onmogelijk dat het om heel
veel jonge, geroofde vogels gaat. Uit onderzoek blijkt tevens dat jonge
eksters voor 75% met insecten worden gevoed.
Bovendien kan men in een gebied waar eksters vertoeven het
uitvliegresultaat van open nesten en grondnesten (die zijn immers het
meest bedreigd) onderzoeken. En dat onderzoek heeft ook plaats
gevonden. En wat blijkt: in zo'n gebied is dat percentage 60 % en dat is
een normaal gegeven. Er is dus geen bewijs dat de vogelstand
achteruitgaat als gevolg van de aanwezigheid van eksters. Hooguit is er
een relatie tussen het aanbod van veel/weinig broedvogels en het aantal
eksters in een bepaald gebied. Een ruim voedselaanbod heeft een groter
aantal eksters tot gevolg. Het zou echter kunnen zijn, dat een
verbetering in het biotoop voor die relatie de oorzaak is.
De conclusie is, dat de vogelstand niet lijdt onder de aanwezigheid van
eksters. Bovendien vormen de jonge vogels slechts een klein gedeelte
van het voedselaanbod dat de eksters nodig hebben. Het is wel goed
mogelijk dat de eksters de slechtst beveiligde nesten leegroven, een
natuurlijke selectie dus.

Zijn er te veel eksters?
De opmerkingen gaan vaak in de richting van: er zijn te veel eksters, ze
moeten worden afgeschoten. Sinds 1960 is het eksterbestand in West27

Europa toegenomen. Dat is waar. Er worden meer bomen en struiken
aangeplant, er is een groter aanbod van keukenafval en de jachtdruk
vermindert.
Daarnaast zien we dat eksters van de polders en bosranden meer naar
de bewoonde leefgebieden trekken. Dus het valt ons vaker op dat er
eksters zijn. De ekster is daarbij ook nog een vogel, die zich openlijk laat
zien en luidruchtig is. Hij wordt vlugger opgemerkt. Dat helpt mee als we
onze gedachten over de ekster vormen.
Niettemin, er kunnen niet meer eksters in een bepaald gebied zitten dan
het voedselaanbod toelaat. Open plaatsen worden snel opgevuld, dus
afschieten zal niet wezenlijk helpen. Bij een tekort aan voedsel zal ook
het aantal eksterjongen afnemen; dat is een vorm van regulatie.
Men heeft wel in het voorjaar van 1990 met ekstervallen gewerkt,
hetgeen door het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
werd gepropageerd. Maar daartegen zijn veel protesten gerezen.
aangezien dit gegeven inging tegen de vogelrichtlijnen van de Europese
Gemeenschap.
Op het ogenblik liggen de plannen zo dat in de nieuwe flora-en faunawet
eksters alleen nog bij speciale ontheffing mogen worden afgeschoten. Ze
zijn dus niet meer “vogelvrij”.
Slotopmerkingen
De schooier van de buurt. Het is voor de ekster zelf vechten tegen
de bierkaai. Als je met zoveel vooroordelen wordt bekeken is het
moeilijk om goed te doen. Andere vogels, die misschien veel
agressiever zijn, ontvangen niet zoveel onsympathieke
opmerkingen als de ekster: dat geeft te denken.
Laten we ook eens naar het mooie van de ekster kijken. De
prachtige tekening, de mooie iriserende structuurkleuren, die in het
zonlicht naar voren komen. En niet te
vergeten de nesten, die nog jaren dienst
doen voor andere vogelsoorten, zoals de
kraaien, duiven, ransuilen en torenvalken.
Bovendien zijn er voor de vogelstand wel
ergere bedreigingen dan alleen de
eksters. Wanneer we daar oplossingen
voor bedenken boeken we misschien
betere resultaten.
Werkgroep vogels
Jos Smeets
28

SEIZOENSKOFFER VOOR OUDEREN
Sinds enkele jaren verzorg ik op Beukeloord en op de zorgboerderij
Vreugdeheuvel elk seizoen een activiteit voor de bewoners. Daarbij
maak ik gebruik van een koffer waarin foto’s zitten die betrekking hebben
op een van de vier seizoenen. Altijd nam ik zelf veel materialen mee en
kwam vaker verkleed naar de mensen toe. Praten over vroeger, de
boerderij, de moestuin, de was doen, de kachel stoken etc. sprak altijd
erg aan.
Andere gidsen hebben dat ook al eens van mij overgenomen. Ik wil daar
nu mee stoppen en vraag hierbij of er iemand is die dit wil overnemen.
De koffers zijn bij mij en kunnen opgehaald worden. Officieel zijn de
koffers van het Consulentschap in Roermond en kunnen gebruikt worden
door IVN-Meerssen en IVN-Ulestraten, maar ze zijn ook al eens
uitgeleend aan andere afdelingen. Als iemand interesse heeft, bel gerust
voor meer informatie. Graag reactie voor 1 augustus 2015.

Els Derks-van der Wiel. 043 3643740
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DE KWAKKERTEPOOL
Deze titel klinkt misschien wel wat historisch maar bij ons ook weer
heel actueel. Het beeld van zo’n oude poel kwam spontaan en in
volle verbeelding voor mijn geest toen het liefdesspel van de
kikkers zich begin maart van dit jaar aandiende. In mijn jeugdjaren,
halverwege de vorige eeuw, waren kwakkertepoelen nog in grote
getale aanwezig; in weilanden maar ook langs de openbare
kiezelweg, zoals ik de stoffige laan van voor 1950 maar
eufemistisch zal aanduiden.
In het weiland naast mijn ouderlijk huis aan de Schonen Steynweg in
Moorveld lag de ‘pool’ aan de straatzijde. Een begrijpelijke plek. Voor de
watervoorziening was de poel afhankelijk van het regenwater dat bij
regenval aan de zijkant van de weg naar beneden liep. Tot begin jaren
vijftig waren de wegen in Moorveld nog niet geasfalteerd. Het waren
kiezelwegen die naar het midden van de weg toe wat bol stonden als
gevolg van de vanuit de karresporen opgestuwde kiezel. Dat
middengedeelte was vaak hobbelig door allerlei grove keien in het
wegdek. Bij de twee zijgedeelten was dat duidelijk minder het geval.
Voor de fietser was de zijkant van de weg dan ook het minst risicovol al
moest je toch steeds attent blijven op mogelijke obstakels: ‘verdwaalde’
stenen of gaten in de kiezelweg. Tot zó ver de mededelingen van
verkeer en waterstaat.
Waterpoel
Om de waterpoel heen stonden een vijftal stevige schietwilgen om al te
snelle verdamping van het hemelwater tegen te gaan. Vanaf april kwam
de poel in alle aspecten tot leven: als drinkplek voor het vee maar ook
als de plaats waar de eerder afgezette kikkerdril tot verdere ontwikkeling
kon komen. Regelmatige buien waren daarna in belangrijke mate
bepalend voor de doorgroei van de kikkerdril en hoe het daar mee zou
aflopen. Bij een droog voorjaar en een negental grazende koeien kon de
watervoorraad in de poel rap dalen. Als het waterpeil begon te zakken
bleven de koeien niet meer aan de rand van de poel staan maar
‘trampelden’ ze met hun poten midden in het slijk en vertrapten zo de
aanwezige kikkerdril of de dan al opgroeiende kikkervisjes. Neerslag was
bepalend voor de afloop. Bij voldoende nattigheid was er niets aan de
hand. Maar ik herinner me ook jaren dat de waterpoel helemaal
opgedroogd was. In de laatste fase van zo’n opdroogproces was het
altijd weer spannend om een bloempot met de opening naar beneden in
het vijverslib te duwen en dan wat heen en weer te bewegen. Op die
manier kon het moerasgas dat onder de sliblaag tot ontwikkeling was
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gekomen mobiel gemaakt worden om dan te ontsnappen door het kleine
gaatje van de bloempotbodem. Lucifer erbij en de eerste gasvlam van de
NAM was ontstoken.

Decoratieve vijvers
De oude waterpoelen zijn al lange tijd uit het landschap verdwenen.
Alleen langs veldwegen in het Zuid-Limburgse heuvelland of langs
wandelpaden wil een waterpoel nog wel het landschap sieren. Maar,
geen kikker overboord. Voor hen zijn veel nieuwe en veel betere
paaiplekken gekomen in de vorm van de vele kleine en grote vijvers die
als tuindecoratie sedert de jaren zestig worden aangelegd. Vijvers die
altijd gevuld zijn (of worden) en waar geen koeien doorheen trampelen.
In de diepte van de bomentuin achter mijn huis is ook een grote vijver
gegraven, vijf bij negen meter, met in het midden een diep gedeelte en
naar de randen toe oplopend tot een (on)diepte van tien tot twintig
centimeter. Voor kikkers is deze vijver vanaf de aanleg een geweldig
‘vogelgebied’. Al in het tweede of derde jaar ontdekte ik op een avond
dat de kikkers in het ondiep bezig waren met het liefdesspel. Overal
langs de kant zaten kikkers op elkaar, meestal twee, maar vaak ook dat
drie of vier kikkers zich aan elkaar vastklampten. Bij een ‘viertje’ had de
bovenste kikker het wel erg moeilijk om ‘sur place’ te blijven. Hij had
vaak de neiging om van de (paar)stelling af te kukelen! Later die avond
zijn wij met de zaklamp langs de vijver gelopen en hebben 126
koppeltjes of méérgangers (afgeleid van vreemdgangers) geteld. Al hun
kikkerdril was enkele weken later getransformeerd tot een kluwen van
kikkervisjes en al deze visjes kropen bij elkaar tot één dikke, zwarte brei
van 60 bij 60 centimeter die, onder water, zeker vijf centimeter dik was.
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Zo’n ‘plaanjel’ kikkervisjes heb ik nooit meer gezien. Geschat aantal:
drie-tot-zes-duizend koeleköp.

Anno heden
De vijver is er nog steeds en heeft aan productiviteit van jong kikkerleven
niet ingeboet! Elk najaar wordt een groot net over de vijver gespannen
om de vallende bladeren op te vangen en dat tegen het einde van de
winter verwijderd moet worden. Dat gewoonteproces stokte dit jaar als
gevolg van een vervelende kou bij mij die van wijken niet wilde weten.
De paartijd van kikkers - zo heb ik in de praktijk bij herhaling ervaren - is
in de eerste of tweede week van maart. Dan rukken de kikkers vanuit
alle hoeken en gaten van de tuin en wellicht ook vanuit de belendende
weilanden en het bos op richting vijver. Tijd voor actie. Eigenlijk ook voor
mij. Maar ik was er even niet bij als gevolg van die vervelende kou. Op
enig moment, ná vijftien maart, heb ik toch maar de stoute
(werk)schoenen aangetrokken en ben richting vijver gegaan. Wat ik al
bevroedde bleek zo te zijn. Het net lag nog over de vijver, stevig gevuld
met de bladeren van najaar 2014. Goede raad was niet duur maar wel
inspannend. Samen met Riekie heb ik dat grote net voorzichtig van de
vijver afgetrokken. Daarna hebben we de grote ‘baal’, het met bladeren
gevuld vijvernet, aan de rand van de vijver heel voorzichtig omgekiept.
Resultaat: een hoge hoop geplette rottende bladeren met daarin vele
kikkerkoppels. We hebben die amorfe bladerhoop heel voorzichtig uit
elkaar geplozen en vanuit die glibbermassa 67 kikkerkoppels te
voorschijn getoverd die kruipend of half springend weer een plek
gevonden hebben in de vijver. De kikkers hebben zich weinig
aangetrokken van het door mensenhanden onderbroken liefdesspel. Een
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tiental dagen later heb ik vijftien grote pollen kikkerdril in het ondiepe
gedeelte van de vijver geteld. Hun en onze actie toch geslaagd.
Nog een paaiplek
Dit jaar hebben onze kikkers de smaak wel erg goed te pakken. Wat is
het geval? In het bovengedeelte van de tuin heb ik nog een klein vijvertje
gemaakt van 1 bij 2 meter op de plek van de vroegere zandbak van de
kinderen. In die kleine waterkom zag ik in het verleden wel een
bescheiden kikkerleven. Maar dit jaar is het er echt ‘raak’. De ondiepe
vijver voelt voor de kikkers blijkbaar warm aan. In een mum van tijd
liggen vanaf medio maart enkele grote klompen kikkerdril in het water.
Zo kort bij het huis heeft als voordeel dat ik dagelijks de groei van de
jonge, aankomende kikkers kan volgen. Eerst zijn het alleen maar kleine,
zwarte puntjes in de kikkerdril die héél langzaam groeien. Vanaf half april
zijn de ‘puntjes’ uitgegroeid tot kleine stippen van 2 à 3 millimeter. En,
zie daar, opeens zit er aan dat zwarte bolletje een klein staartje dat driftig
heen en weer begint te bewegen. Honderdtallen kleine ‘joepies’
zwemmen vlak onder het wateroppervlak alle kanten uit. ’s Ochtends is
de vrij oefensessie in het Moorveldse sportfondsenbad, ’s middags
verenigt de hele meute kikkervisjes zich in het zonlicht tot een zwarte
‘plak’ koeleköpkes. Tegen de avond hebben de kikkervisjes voldoende
geprofiteerd van het samenzijn én de zon want vanaf die tijd gaat ieder
visje weer zijn eigen gang. Dat ritueel herhaalt zich een aantal dagen
achter elkaar. Eind april is het einde oefening. De kikkervisjes hebben
inmiddels om een spreekwoord uit de mensenwereld te gebruiken
voldoende handen (pootjes) en voeten (staart) gekregen en gaan nu
ieder voor zich op verkenning in het vijvertje. Het vrij zwemmen is niet
zonder risico. In het diepere gedeelte van de vijver zwerven de 3 tot 4
centimeter lange libellelarven in hun derde levensjaar rond die alles
opvreten wat zij tegenkomen. De nog kleine kikkervisjes vormen hierbij
een gewilde prooi. Gelukkige zijn zij met velen en blijven er toch
voldoende over om tegen het eind van de maand mei, begin juni uit te
groeien tot een mini kikker van zeg 1 bij 2 centimeter. Voor mij altijd weer
een verheugend moment als ik in de loop van de maand juni bij een
wandeling door de tuin moet uitkijken voor rondspringende jonge kikkers.
Ik heb dan de neiging die beestjes even een schouderklop te geven met
de aanbeveling: ‘goed gedaan, jochie, nu nog uitkijken voor reigers’.
Paul Notten
paulnotten@hetnet.nl
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MIENE KWALLEF (zomer 2015)-aflevering 9
Eigenlijk is dit de 10e aflevering. In de vorige editie werd het artikel
per ongeluk niet opgenomen. Foutje van de redactie, kan gebeuren.
We proberen het gewoon opnieuw! Wat ik toen schreef komt
gedeeltelijk in deze aflevering terug en enkele passages vervallen
omdat ze gewoonweg niet meer actueel zijn.
Het is nu halverwege mei. Als je de weerprofeten beluistert dan
wordt dit voorjaar, standaard vergeleken met de voorjaren van de
laatste jaren. Men zegt dat de huidige lente laat tot ontwikkeling
kwam. Ik ben van mening dat dit voorjaar eindelijk weer eens
normaal was. April moet koel en nat zijn. En mei mag van alles wat
hebben. Dat klopt. Koude, warmte, nat en droog mogen afwisselen.
Het moet vooral niet te vroeg zomeren en vooral niet te droog zijn.
Dat was vorige jaren te veel het geval. De natuur regelt het gelukkig
helemaal zelf.

Voorjaar
Op dit moment is het voorjaarswerk bijna al gebeurd. Ik hou er niet van
om voor de winter de tuin winterklaar te maken. Ik weet niet waarom
men dan de kwallef zou moeten schoonpoetsen. Dat hoeft ook helemaal
niet. In het voorjaar kan dat even goed en dat geeft meer voldoening en
dus meer energie. In miene kwallef is een en ander eenvoudig te
overzien, vanwege de strakke percelen (1,20 m breed en 7 m lang). Het
perceel wordt onkruidvrij gemaakt, compost aangebracht en omgewoeld.
Vervolgens fijn en vlak gemaakt met het rolletje. In ongeveer 1,5 uur heb
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ik dat zaaiklaar. In de kwallef van de mam wordt nog traditioneel gespit.
Ik was redelijk vroeg begonnen. Daarna ligt het er netjes bij.
Het eerst komen de uien, sjalotten en knoflook aan de beurt. Dan de
aardappelen. Vervolgens spinazie, prei, tuinbonen, peulen en wortelen
zaaien enz. Als er al venkelplantjes te koop zijn dan worden deze ook al
geplant. En begin mei komen de dahlia’s uit de winterberging. Na het
sorteren worden ze minstens een etmaal in het water gelegd en gaan ze
de grond in. Ook de kwallef van Vliek krijgt een heus dahliaperceel.
In de voorbereiding was er al van alles gebeurd. Zaden en
pootaardappelen geselecteerd en aangeschaft. Met carnaval was ik in
Dordrecht bij Vreekens. Normaal bestel ik hier via de webwinkel. Het
echte winkelen bij Vreekens was een belevenis. U heeft zeker wel eens
een zadencatalogus doorgebladerd. Het was alsof ik door deze
catalogus liep en ik kon uit alle mandjes en rekken keuzes maken. Je
weet niet wat je ziet. Het bestaat dus nog, zij houden het ouderwetse vol
en doen het ook modern. Een echte aanrader. Dordrecht is een mooie
stad. Vreekens ligt in het centrum, aan de Voorstraat bij de Onze Lieve
Vrouwe kerk.

Het doet mij plezier om telkens aardappelrassen uit te proberen.
Natuurlijk mijn favorieten als Annabelle, Cornes des Gattes, Roseval. Dit
jaar zijn er totaal 15 soorten. Alles staat dan vanaf half februari in onze
werkkamer in kistjes om voor te kiemen. Een selectie is er voor de
kwallef van Vliek, een andere voor bij de mam en nog een portie voor
miene kwallef. Op dit moment staan ze allemaal lekker te groeien. Na de
IJsheiligen (11 tot 15 mei) is er normaal gesproken geen nachtvorst
meer. Daarom zijn de aardappelrijen direct na het opkomen van het
groen gehoogd. Daarbij verdwijnt het eerste blad weer onder de grond.
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De geultjes zijn ook belangrijk voor de afwatering. Het blad blijft straks
zodoende droger en is minder vatbaar voor fytoftora. Vorig jaar hadden
we in de kwallef van Vliek daar plotseling veel last van. Hopelijk treft het
ons dit jaar niet.
Ook zijn er meerdere uiensoorten. In de kwallef van Vliek is er een heus
uienperceel. Voor de winter zijn de eerste uien al gepoot. Deze hebben
nu een flinke voorsprong. Als het voorjaar te droog is gaan de uien al
vroeg schieten. Dat is anders als men uien zaait. Dat ga ik volgend jaar
ook eens proberen.
Kwallef organisatie
In de kwallef van Vliek hebben we een organisatorische ontwikkeling
doorgevoerd. We zijn zeker geen volkstuin, dan zou iedereen zijn eigen
perceeltje hebben en daarop zijn eigen dingetjes doen. Nee, we hebben
wel de percelen over de kwallevers verdeeld. Zo is hij of zij intensiever
met alles op een bepaald perceel bezig. Elk perceel is onderdeel van de
vruchtwissel-keten, met per perceel een bepaald gewas. Zo wordt de
kwallever voor een jaar specialist op gebied van peulvruchten of van
wortel- en uigewassen of bijvoorbeeld van de aardappelteelt. Volgend
jaar wisselt de teelt en wordt men specialist van een ander gewas. Op
deze manier groeit de kennis en ervaring. Het beheer (onkruid wieden,
zaaien en oogsten) krijgt hierdoor vanzelf meer kwaliteit. Het onderling
helpen blijft belangrijk en daarmee blijft ook het sociale karakter van
deze samentuin bewaard. Over enkele jaren heeft iedereen zo zijn
kennen en/of kunnen opgekrikt en zal het kwalleven optimaal
doorontwikkeld zijn. Het educatieve karakter van het IVN gaat zo nog
meer bloeien in de kwallef.
Ook hebben we in de kwallef van Vliek een plan bedacht met betrekking
tot de schooljeugd. Eerder kwam een klas in de kwallef af en toe op
bezoek en hielp een uurtje mee. Nu heeft de Triangel een eigen perceel.
Binnen dit perceel worden vakjes gemaakt met ook het doel de
wisselteelt toe te passen. Bloemen en kindvriendelijke gewassen hebben
natuurlijk de voorkeur. De jeugd kan afkijken bij de kwallef van Vliek en
op eigen wijze werken. Een van de kwallevers is als vaste begeleider
samen met de kinderen actief in hun eigen perceel, dat de naam
“Triangel” draagt. Elke week komen enkele leerlingen naar de kwallef om
er te werken. We zijn enthousiast, hopelijk de jeugd ook.
Andere kwallef
Als gewoonlijk was er weer een bezoekje bij een andere kwallefliefhebber. Het is een bijzondere plek van bijzondere mensen. In
36

Meerssen en Bunde is er een organisatie die “het Zunneke” heet. Jo van
Es mag en wil in Bunde met mensen met een beperking werken en heeft
achter de oude winkel van de smid aan de Vliegenstraat een waar
paradijs ingericht.
Hier worden groenten en
kruiden gekweekt. Doel is om
deze in de keuken te gebruiken,
waar men maaltijden verzorgt.
Het is allemaal op maat van en
voor de betrokken mensen. Zo
staan de aardbeien letterlijk op
een bed. De percelen zijn goed
bereikbaar, zelfs met rolstoel.
Alles ziet er keurig uit en men
heeft er zichtbaar plezier aan.
Een mooi initiatief en een mooi
resultaat. Iedereen mag het
zien. Het is trouwens een leuk
plekje voor een kopje koffie of
een lunch onderweg tijdens een
wandeling.
Recept
Ter afsluiting een recept,
passend bij het moment van nu.
Je wordt nog meer liefhebber
van rabarber als je er mee leert
experimenteren.
Het recept heet rabarbercrumble. Je neemt per persoon 2 stengels. Het
onder- en boveneinde wordt verwijderd. In stukjes snijden van ongeveer
2 cm, wassen en bestrooien met suiker. Op 500 gram rabarber ongeveer
3 eetlepels suiker. Laat dit 2 uurtjes staan en giet het vocht af. Neem een
ovenschaal, vet deze in. Verdeel de rabarber in de schaal. Maak
greumelen van 100 gram boter, 150 gram meel en 75 gram suiker. Voor
de echte liefhebber nog enig kaneel bijvoegen. Bestrooi de rabarber met
de greumelen. De schaal gaat ½ uurtje in de oven op 180 graden hete
lucht. Nog even onder de gril, als de greumelen nog te weinig kleur
hebben. Laten afkoelen tot lauw. Het is helemaal genieten met een
bolletje vanille-ijs. Smakelijk.

Tot volgende keer, groe(n)ten,
Henk Urlings.
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ACTIVITEITEN 2015
Activiteiten duren (ruim) 2 uur
Zaterdag 6 juni: Open dag bij de Kwallef van Vliek van 10.00 tot 17.00
uur (Jo Frenken 043 364 4975)
Woensdag 10 juni: Wandeling naar ecoducten, Natuurgebied
Biesenberg en Schietecoven o.l.v. Fred Erkenbosch (043 364 4647).
Vertrek 19.30 uur Bij Gilbert Petit, Hekstraat 56, Schietecoven-Ulestraten
Woensdag 24 juni: Late avondwandeling, vuurvliegjes o.l.v. Els en Wim
Derks (043 364 3740). Vertrek: 21.00 uur achter kerk Ulestraten
(Dorpstraat)
Zondag 5 juli: Wandeling door drie open groeven o.l.v. Els en Wim
Derks (043 364 3740). Vertrek: 13.30 uur achter kerk Ulestraten
(Dorpstraat, carpoolen) 14.00 uur bij de kerk van Berg en Terblijt
Woensdag 2 september: Varia-avond o.l.v. Wim Derks (043 364 3740).
Aanvang: 19.30 uur verenigingslokaal Onder D’n Huppel
Woensdag 7 oktober: Mergellandhoenders door Jo Soogelée o.l.v. Jo
Frenken (043 3644975) Aanvang: 19.30 uur verenigingslokaal Onder D’n
Huppel
Zaterdag 24 oktober: Nacht van de Nacht (gezamenlijk activiteit van
IVN-Ulestraten, IVN-Meerssen en Milieudefensie) Els en Wim Derks
(043-3643740) m.m.v. Ver. voor weer- en sterrenkunde Galileo, afd.ZuidLimburg. Vertrek: 19.30 uur achter kerk Ulestraten (Dorpstraat)
Woensdag 4 november: “Op en rond het plateau van Schimmert, een
blik vanaf de Watertoren”, door Fred Erkenbosch (043 364 4647).
Aanvang: 19.30 uur verenigingslokaal Onder D’n Huppel
Woensdag 2 december: “Dood doet leven” door Hettie Meertsens van
Stichting Ark o.l.v. Wim Derks (043 374 3740) Aanvang: 19.30 uur
verenigingslokaal Onder D’n Huppel
Zondag 27 december: 36e Oudejaarswandeling o.l.v. Fred Erkenbosch
(043 364 4647). Vertrek: 14.00 uur achter kerk Ulestraten (Dorpstraat)
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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 of 064001128

Werkgroep Vogels

Bert Merk
Past. M. Sterckenstraat
Meerssen - tel: 043 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.
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
Milieuklachten binnen de gemeente Meerssen
043-3661617 en 043-3661706 of marianne.schattenberg@meerssen.nl
(ook voor hondenoverlast, illegaal stoken en afval storten)
Vleermuizenmedewerker gemeente Meerssen
Christel Schepers 043-3661617
Voor vragen en/of overlast van vleermuizen.
Meldpunt openbare werken gemeente Meerssen: 043-3661888
Voor dringende storingen dag en nacht bereikbaar
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 er extra kosten zijn en
dus ook worden vermeld.
Deelname aan IVN – activiteiten geschiedt altijd voor eigen
verantwoording en risico.
Er zijn geen verplichtingen gekoppeld aan uw vrijblijvende deelname.
Vertrektijden worden stipt gevolgd: wees dus niet te laat!
Geef onze gids of coördinator een seintje als u voortijdig een
(buiten)activiteit wilt verlaten.
Denk aan aangepast schoeisel, kleding en eventueel een versnapering
voor de stevige trek; buitenlucht maakt hongerig!
Wilt u graag deelnemen aan een buitenactiviteit, maar u heeft geen
vervoer, bel dan met de gids of organisator van de activiteit.
Onze afdeling staat open voor kritiek, opmerkingen, suggesties etc.
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.

D’n Haamsjeut wordt gedrukt op duurzaam geproduceerd (FSC) papier
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