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NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING
gehouden op woensdag 28 januari 2015 in ons verenigingslokaal d’n
Haamsjeut.
- Aanwezig: 30 personen.
1. Welkom en opening door de (waarnemend) voorzitter Wim Derks.
2. De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 29-01-2014
worden door de vergadering goedgekeurd.
3. Bestuur
Aftredend zijn voorzitter Huub Servais en bestuurslid Fred Erkenbosch. Zij
stellen zich niet meer herkiesbaar. Met een afscheidscadeau en onder
dankzegging voor hun jarenlange inzet voor het IVN wordt afscheid van
hen genomen. Volgens het rooster is Wim Ghijsen aftredend. Hij stelt zich
herkiesbaar. Verder stelt Leon Schoenmakers zich kandidaat voor een
bestuursfunctie. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld, dus
worden beide door de vergadering (her)benoemd voor een
bestuurstermijn van 4 jaar.

4. Bespreking van het Jaarverslag 2014
De voorzitter geeft een terugblik over 2014. In het kort verwijst hij naar de
vele werkzaamheden, die het IVN ook het afgelopen jaar weer heeft
verricht ten behoeve van Duurzaamheid, Natuur, Milieu en Landschap.
Het volledige verslag wordt opgenomen in de Lente-Haamsjeut van 2015.
5. Bespreking 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 in de Lente-Haamsjeut
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gepubliceerd. Begin 2014 zijn twee nieuwe werkgroepen geformeerd t.w.
werkgroep Vliekerbos en werkgroep Kwallef van Vliek.
6. Financieel verslag over 2014
Penningmeester Wim Derks geeft een overzicht van onze financiële
positie. De situatie over 2014 is positief en de vooruitzichten voor 2015
zijn niet ongunstig. Het beleid t.a.v. de soorten lidmaatschap is gewijzigd
onder druk van het landelijke IVN. Een schriftelijke toelichting hierop komt
in de Lente-Haamsjeut, evenals de overwegingen van het bestuur om de
contributie m.i.v. 2016 te verhogen met € 2,--. De vergadering gaat
akkoord met het door het bestuur gevoerde financiële beleid en met het
voorstel om de contributie m.i.v. 2016 te verhogen met € 2,--.
7. De kascontrolecommissie
- René Derhaag stelt dat de kascontrolecommissie een keurige
boekhouding heeft aangetroffen. Hij stelt de vergadering voor om de
penningmeester décharge te verlenen over de financiële verslaggeving
betreffende het jaar 2014. Met een waarderend applaus sluit de
vergadering zich hierbij aan.
- Van de controlecommissie is Els Carboux aftredend. Nieuw gekozen lid
voor 2015 is Frans Passier. De kascontrolecommissie 2015 zal dus
worden gevormd door: René Derhaag, Lies Kleintjens en Frans Passier.
8. Huldiging van de jubilarissen
Twee jubilarissen hebben zich afgemeld c.q. zijn verhinderd. Dit zijn de
heren Bert Cortenraad en Daan Schatteman. De overige jubilarissen t.w.
Truus Handels, Gilbert Petit (vertegenwoordigd door echtgenote Maria),
dhr. en mevr. Thissen en dhr. en mevr. Brassé, worden gehuldigd en
onder dankzegging voor hun 25-jarig lidmaatschap ontvangen zij een
toepasselijk cadeau in de vorm van een nestkastje.
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9. Mededelingen van algemene aard
De voorzitter nodigt de leden nog eens uit om actief mee te doen aan
lezingen of presentaties van onze maandelijkse clubavond, ook foto’s of
meldingen van en uit de natuur zijn van harte welkom. Verder verwijst hij
naar onze uitgebreide website en de mogelijkheid dat interessante
berichten daarvoor rechtstreeks aan onze websitebeheerder André Ament
kunnen worden doorgegeven.
10. Rondvraag
Els Derks vraagt of mensen, die te kennen geven dat zij aan de IVNactiviteiten willen deelnemen, doch niet (meer) in staat zijn om dat op
eigen gelegenheid te doen, opgehaald kunnen worden. Bezien zal worden
in hoeverre dit mogelijk is.
Lies Kleintjens vraagt of er al een nieuwe voorzitter in beeld is. Dit moet
ontkennend beantwoord worden. Wim Ghijsen zal voorlopig als zodanig
optreden.
11. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.
Na het officiële gedeelte wordt
koffie/thee en een stukje vlaai
aangeboden.
Na het nuttigen hiervan wordt
de aanwezigen groepsgewijs
een moeilijke natuurkwis
voorgelegd. Na het nodige
overleg over en weer wordt de
oplossing van de vragen
bekend gemaakt door Fred.
Hieruit bleek weer eens temeer
dat er veel kennis van zaken
binnen IVN-Ulestraten
aanwezig is. Het gevolg
hiervan was dan ook dat alle
deelnemers als winnaar van de
kwis uitgeroepen moesten
worden.
Hierna leek de vergadering
definitief gesloten te kunnen
worden ware het niet plotseling
uit de gang een schel belgeluid
weerklonk. In vol ornaat
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verscheen een oosters uitgedoste dame, die beweerde de kerstvrouw te
zijn. Zij hield een pittig betoog tegen het gehakketak rond Sinterklaas en
zijn Pieten en tegen het overmatige consumptieve gedrag van de mens
dat kerstmis met zich meebrengt. Zij had ervoor gezorgd dat Sinterklaas
en de Kerstman op een therapie-boot naar Spanje gestuurd werden. Het
resultaat hiervan zal afgewacht moeten worden.
Wil Dohmen
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JAARVERSLAG IVN-ULESTRATEN OVER 2014

Dit jaarverslag geeft een overzicht van de voornaamste gebeurtenissen in het verslagjaar, voorafgegaan door een algemene
beschrijving van IVN-Ulestraten. Het jaar 2014 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 tot 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 2014
hadden we 111 volwassen leden/donateurs en 3 jeugdleden; ons
ledenaantal blijft al jaren redelijk stabiel.
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 basisschool te interesseren
voor de natuur. Tenslotte wordt bejaarden in bejaardenhuizen namens
IVN natuuractiviteiten aangeboden.
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Activiteiten
 Lezingen / thema-avonden; maandelijks wordt een thema-avond
georganiseerd, ook in 2014 zijn deze avonden goed tot zeer goed
bezocht; sinds vorig jaar wordt in de Haamsjeut een terugblik van de
activiteiten gepubliceerd,
 IVN heeft meegedaan aan de nationale boomfeestdag en aan de
jaarlijkse opschoondag voor de buitengebieden,
 Uiteraard hebben wij in oktober ook meegedaan aan de Nacht van de
Nacht,
 Cursussen; in 2014 is een basiscursus herkennen van vogels
georganiseerd; de 21 deelnemers waren positief,
 En natuurlijk de wandelingen, waaronder weer de traditionele
oudejaarswandeling, en excursies.

Netwerk
In het overheidsbeleid neemt duurzaamheid, natuur, milieu en landschap
een steeds belangrijkere plaats in. IVN-Ulestraten 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

Dienst Landelijk Gebied
Basisscholen
CNME-Maastricht
Stichting Milieufed. Limburg
IKL/SBB (Instandhouding
Kleine
Landschappen/Staatsbosbe
heer)
Limburgs Landschap SBB
Stichting
Ark/Grensmaasconsortium
Zorginstellingen
Waterschap Roer en
Overmaas
Stichting Dassenwerkgroep
Limburg
Grouwels Vastgoed /
Bosgroep Zuid
Landgoed Biesenberg en
Kwallef van Vliek

ROL/ACTIVITEIT IVN
 Groen Platform: een adviesorgaan
van het college van B en W. In dit
platform zijn naast IVN-Meerssen
en IVN-Ulestraten o.a. de
volgende organisaties vertegenwoordigd: Milieudefensie Meerssen, IKL, LLTB, Wildbeheereenheden (WBE), Dienst Landelijk
Gebied (van het ministerie van
LNV), Rijkswaterstaat en de
Gemeente;
 Maaibeleid wegbermen;
 Paddenoverzet;
 Boomfeestdag en Opschoonactie;
 Natura 2000 Bunderbos;
 Duurzaamheidsplatform
Advisering over herinrichting Centraal
Plateau
Geven van natuurlessen
Opleiden Natuurgidsen
Stiltewandelingen, Nacht van de Nacht
Poelenwacht

Natuurwandelingen
Leveren van Grensmaasambassadeurs
en geven van voorlichting
Met seizoenskoffer bejaarden actief met
natuur in aanraking brengen
Watergidsenwandelingen
Monitoren van de dassenpopulatie
Voorlichting over de ontwikkelingen in
en onderhoud van het Vliekerbos
Herinrichten voormalige kasteeltuin tot
ecologische moestuin
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Organisatie
Op het einde van het jaar bestond het bestuur uit 7 personen. Een aantal
bestuursleden is ook coördinator van een werkgroep en voor alle
werkgroepen is een coördinator beschikbaar.
Binnen IVN-Ulestraten opereren de volgende 10 werkgroepen:
Afdelingsblad, Amfibieën en reptielen, Jeugd, Natuurbeheer, Onderhoud,
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
Vanaf het jaar 2012 wordt de redactie van het afdelingsblad D’n
Haamsjeut gevormd door Jos Smeets, Jan van Dingenen en André
Ament. De belangrijkste taak voor de werkgroepleden is het samenstellen
van het afdelingsblad, dat één keer per kwartaal verschijnt. Naast het
leveren van eigen bijdragen verzamelen en redigeren Jos en André de
kopij, waarna Jan er een leesbaar geheel van maakt door de
voortreffelijke opmaak. Afgelopen jaar zijn er liefst 200 pagina’s met tekst
en illustraties in de 4 Haamsjeut-edities verwerkt. Ook een woord van
dank aan onze trouwe schrijvers van al die interessante artikelen.
Vanaf 2012 wordt ook de website van de IVN afdeling up to date
gehouden (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 electronische nieuwsbrief.
Een lid dat zich opgeeft voor de nieuwsbrief (email:
ivn.ulestraten@gmail.com) krijgt via email bericht wanneer zich
belangrijke zaken voordoen of wanneer binnenkort een aktiviteit plaats
vindt. Wij hopen van harte dat 2015 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.
Coördinator André Ament

Werkgroep Amfibieën en Reptielen
Diverse activiteiten vinden jaarlijks plaats, zoals het plaatsen van
verkeersborden in het voorjaar tijdens de paddentrek in Waterval en
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Schietecoven. Een aantal jaren geleden is er in Waterval bij de Raarslak
begonnen met herstel van het leefgebied voor vroedmeesterpad en
verbetering van de biotoop voor andere amfibieën en voor
oeverbegroeiing. Wat betreft de vroedmeesterpad heeft dat (nog) niet tot
het gewenste resultaat geleid. Bij het natuurbeheer wordt daar met succes
de situatie voor de zeldzame Moesdistel verbeterd.
Coördinator Wim Derks

Jeugdgroep Meerssen / Ulestraten.
Ook in 2014 is de jeugdgroep het
gehele jaar door actief geweest. Het
aantal leden blijft, evenals voorgaande jaren al het geval was,
teruglopen. Tijdens de laatste
maanden van het jaar bedroeg het
aantal deelnemers dat aan de georganiseerde activiteiten deelnam
gemiddeld nog maar 10, waarbij aangetekend moet worden dat bij de
december-activiteit niemand meer uit de regio Ulestraten aanwezig was!
Desondanks hebben de kinderen altijd veel aandacht nodig. Het
begeleiders-team is gelukkig op peil gebleven, zodat het vooraf
samengestelde jaarprogramma afgewerkt kon worden. Dit bestond o.m.
uit: hutten bouwen in de Dellen, bezoek aan de molen te Gronsveld,
zoeken naar amfibieën en op bezoek bij heks Eliza. Ter afsluiting van het
activiteiten jaar 2013-‘14 werd in juni een bezoek gebracht aan
bezoekerscentrum De Lieteberg in de Hoge Kempen. De binnenactiviteiten moesten reeds vanaf het begin van het jaar allemaal
gehouden worden in d’n Haamsjeut te Ulestraten, omdat het Natuurhistorisch museum te Meerssen vanwege een verbouwing niet
beschikbaar was. De (hoofd)-leidsters zijn Jeanne Lam en Marie-José
Steyns. De overige team-leiders zijn Geert Hovens, Wil Voncken,
Suzanne v.d. Berg, Lei Kurvers en Wil Dohmen. Tenslotte kan nog
worden vermeld dat de overkoepelende werkgroep Jeugd tweemaal
vergaderde en dat met drie geschakelde stands werd deelgenomen aan
de in september gehouden jaarmarkt te Meerssen.
Namens de Jeugdgroep,
Marie-José Steijns en Wil Dohmen.
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Werkgroep Kwallevers van Vliek
Onder leiding van Henk Urlings zijn we begonnen aan de kwallef van
Vliek. Na het indelen van het grondstuk en het benoemen van de percelen
werd begonnen met de graafwerkzaamheden, werden de aardappelen,
radijs, sla, bonen, andijvie, wortelen gezaaid en gepoot, waarna later in
het jaar kon worden geoogst.
Het hoogtepunt van het jaar was de open dag waarbij we ca 225
bezoekers mochten begroeten. Daaronder bevonden zich ook twee
wethouders van de gemeente Meerssen, die de kwallef een bijzonder
initiatief en een goede stimulans voor de saamhorigheid van de
gemeenschap vonden.
Overigens heeft ook de
schooljeugd groep 7 weer
belangrijk werk verricht: zij weten
nu ook hoe aardappelen en sla bij
het planten en zaaien eruit zien.
Voor het jaar 2015 hebben we
weer een plan bedacht met de
jeugd, maar daarover meer bij
een volgend ALV.
In 2015 zou er een promotiefilm
van de Gemeente Meerssen
worden gemaakt, met o.a. jacht
en vergeten groenten. Samen met
de kwallevers van Vliek zouden
ook opnames en een interview
worden opgenomen. Omdat een
meerderheid van de kwallevers
principieel tegen het afschieten
van dieren in de natuur (het wild)
zijn, hebben wij besloten om
hieraan geen medewerking te verlenen, hetgeen aan de organisatie van
de promotiefilm is medegedeeld.
Wat 2015 betreft ligt het werk momenteel even stil, vanwege de huidige
weers-omstandigheden, maar zodra de lente zijn intrede doet, wordt er
weer gespit, gepoot en gezaaid.
Hopende op een mooie zomer kunnen we weer genieten van ons
cultureel erfgoed
Coördinator Jo Frenken
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Werkgroep Vliekerbos 2014
Deze werkgroep functioneert sinds 2013. Voorheen waren alle activiteiten
wat het Landgoed Vliek betrof, neergelegd bij een lid van het IVN bestuur.
Nu is er een coördinator aangesteld die alle contacten met het landgoed
coördineert en tevens het aanspreekpunt van de IVN afdeling Ulestraten
naar de eigenaar van het landgoed is. Door de hoeveelheid aan kennis
die het IVN Ulestraten in huis had vond de eigenaar onze adviezen
waardevol en verantwoord om plannen te maken voor dit bos en die ook
uit te voeren. Deze samenwerking leidde uiteindelijk tot dit bijzondere
project. Het Vliekerbos en zijn omgeving is tenslotte de achtertuin van alle
bewoners, van Ulestraten. Eigenlijk zou iedereen, die op een of andere
manier gebruik maakt van dit prachtige gebied, zijn steentje moeten
bijdragen, lid of geen lid van IVN Ulestraten.
De werkroep bestaat nu uit een aantal (vijf) leden van het IVN Ulestraten.
Iedereen mag meedoen. We plannen een activiteit en spreken een datum
af. Voor geplande activiteiten komen we bij elkaar en gaan aan de slag.
Per werkdag zijn we ongeveer 3 uur bezig. In het jaar 2014 is een achttal
werkzaamheden in het bos gepland en ook uitgevoerd, opgesplitst in
meerdere werkdagen. Deze activiteiten gebeuren in het voor- en najaar in
verband met de broedtijd van de vogels.
In 2014 waren deze werkzaamheden:
- Onderhouden van de wandelpaden,
verwijderen van opslag en uitloop, o.a.
van de supersnelle groeier Robinia
pseudoacacia (een boomsoort) en
woekerende braam.
- Het assisteren bij werkzaamheden door
de eigenaar gepland. Het maaien en
verwijderen van ongewenste soorten
tussen de nieuw aangeplante
Rododendrons. Sommige plekken zijn
weer ingericht als kasteeltuin (vroegere
functie van een groot gedeelte van het
Vliekerbos).
- Schoonhouden uniek bronnengebied
met een bijzondere vegetatie bij de
vlonderbruggen, zie ook de Natuurgids
februari 2015. De soortenrijkdom in deze
gebieden neemt door dit onderhoud snel
weer toe.
- Het in stand houden zoomvegetatie bij
de bosrand Klein Berghemmerweg regelmatig snoeien en met de
14

bosmaaier kort houden van de vegetatie. Dit gebeurde ook op plaatsen in
Waterval.
- Ook zijn door de werkgroep, voorjaar 2014, 4 balen orchideeënmengsel
(materiaal afkomstig van een natuurgebied in Kerkrade) op landgoed Vliek
en Landgoed Biesenberg uitgestrooid, we wachten af wat hiervan het
resultaat zal zijn.
- Het plaatsen van een zitbank met de tekst “In de sjem van de bosj”. U
kunt hier genieten van een prachtig uitzicht over het Maasdal en de
basiliek van Meerssen.
- Begaanbaar maken van het drassig pad in het bosje bij de Biesenberg
Coördinator Fred Erkenbosch











Werkgroep Publiciteit
IVN-Ulestraten organiseert een groot aantal activiteiten: Lezingen,
excursies, wandelingen, doe-activiteiten voor de jeugd etc. Al die
activiteiten zijn opgenomen in het programma, dat in de Haamsjeut staat
en vermeld staat op de website.
Maar dat is niet alles; het is belangrijk, dat de activiteiten bij een breed
publiek onder de aandacht worden gebracht. Dat nu is de taak van de
werkgroep Publicaties.
Van elke activiteit wordt tijdig een aankondiging verstuurd naar de
volgende informatiekanalen:
Contactblad Ulestraten;
Weekblad de Geulbode;
Weekblad Nuth en Omstreken;
Weekblad Beek en Omstreken;
Weekblad Trompetter & Maaspost;
Marsna Magazine;
RTME;
VVV-Zuid-Limburg;
De Natuurgids.
Coördinator Huub Servais.

Werkgroep Vogels
We zijn in februari gestart met een cursus Basiscursus Herkennen van
Vogels. Het aantal deelnemers bedroeg 20 personen. De cursus bestond
uit vier binnenlessen en vier buitenlessen. Aandacht werd o.a. besteed
aan grootte, kleur, vorm en geluid van de diverse vogelsoorten. Ook werd
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ingegaan op leefwijze, habitat (leefgebied), voedsel en andere
bijzonderheden van de diverse soorten. De excursie gebieden die we
bezocht hebben waren:
-Houthem- St. Gerlach, De Dellen.
-Sibbe Hamsterreservaat.
-Eijsden Eijsderbeemden.
-Ulestraten Vliekerbos en Biesenberg.
Tijdens de laatste excursie, onder het genot van een hapje en drankje,
vroegen de deelnemers of er een vervolg op deze cursus komt.
Na overleg met het bestuur hebben we besloten om de tweede woensdag
van de maand met uitzondering van de maand juli en augustus een
bijeenkomst te houden van 20:00 uur tot en met 22:00 uur in het
verenigingslokaal Onder D'n Huppel. Als er genoeg belangstelling is gaan
we verder vogels determineren en geluiden en hun leefwijze bestuderen
aan de hand van filmbeelden en vogelliteratuur.
Mocht u belangstelling hebben om bij de vogelwerkgroep een avond of
excursie bij te wonen dan kunt u zich aanmelden bij de coördinator.
Coördinator: Bert Merk

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. Gelukkig krijgen we er een nieuwe
natuurgids bij. Ien Hendriks is in het najaar van 2013 gestart met de
natuurgidsencursus. De cursus wordt in de eerste helft van 2015
afgerond.
Het programma van wandelingen en excursies heeft inmiddels een aantal
vaste onderdelen. De langste traditie heeft de oudejaarswandeling, in
2015 voor de 35e keer met ruim 30 deelnemers. De vuurvliegjeswandeling
op de late woensdagavond rond de langste dag is altijd spectaculair, met
dit jaar bijna 20 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
ongeveer 70 deelnemers.
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Naast deze drie vaste activiteiten waren er in 2014 nog zeven andere
wandelingen en excursies, mede in het kader van “Meerssen in de ban
van …”. Het gemiddeld aantal deelnemers van de tien activiteiten in 2014
was 26, vergelijkbaar met 2013 (25). Dit is een mooi aantal.
Coördinator Wim Derks

Werkgroep Zoogdieren
Het afgelopen jaar hebben wij geconstateerd dat het bijzonder goed gaat
met de das in onze omgeving, zelfs zo goed dat er burchten worden
gegraven in de bebouwde kom.
Helaas kan dat niet de bedoeling zijn, zo dicht bij de mensen veroorzaakt
hij overlast als hij ’s nachts foerageert. Honden horen dit en beginnen te
blaffen, gazons worden beschadigd en de gronduitworpen drukken
omheiningen omver. Inmiddels ervaren landbouwers ook steeds meer
overlast van de das, maar dat gebeurt in het buitengebied en dat is het
territorium van de das, dus daar mag hij niet verjaagd worden. In de
bebouwde kom ligt dit toch wat anders, dat is nooit het territorium van de
das geweest dus daar hoort hij ook niet thuis. Nu zijn er natuurliefhebbers
die daar anders over denken en die dan ook ernstige bezwaren hebben
tegen het verdrijven van de das uit de bebouwde kom. Deze mensen
zouden zich wel moeten bedenken dat het draagvlak voor de
bescherming van een diersoort al snel afneemt zodra er overlast optreedt.
Zodoende moeten we de das tegen zichzelf gaan beschermen en hem uit
de bebouwde kom houden, en het is al een hele klus om hem er uit te
krijgen. Diverse middelen hebben al gefaald, hij gaat wel weg, maar komt
telkens weer terug! Uiteindelijk zal hij toch wel eieren voor zijn geld kiezen
en weer terug gaan naar zijn landelijk gebied bij zijn soortgenoten.
Coördinator Wim Ghijsen
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LIDMAATSCHAP IVN-ULESTRATEN
In de Algemene Ledenvergadering is gesproken over de soorten
lidmaatschap.
IVN-Ulestraten kende tot nu toe de volgende soorten leden:
 Lid IVN-Ulestraten (€12,00, ontvangt 4 keer per jaar ons blad “D’n
Haamsjeut”)
 Lid IVN-Ulestraten + IVN-landelijk (€16,00, ontvangt 4 keer per jaar
ons blad “D’n Haamsjeut” en 4 keer per jaar het landelijk IVN-blad
“Mens en Natuur”)
 Huisgenootlid (€7,00)
 Jeugdlid (€5,00, ontvangt 4 keer per jaar ons blad “D’n Haamsjeut”)
Het onderscheid tussen plaatselijke en landelijke leden kwam bij meer
IVN-afdelingen voor, met name in Zuid-Limburg. De meeste IVNafdelingen in Nederland kennen dit onderscheid echter niet. De statuten
kennen dit onderscheid ook niet. Plaatselijke leden hebben formeel geen
stemrecht. Bestuursleden, gidsen en andere actieve leden die optreden
namens IVN zijn allemaal landelijk lid. Daarnaast hebben ook andere
personen van onze afdeling gekozen om landelijk lid te zijn. Zij
ondersteunen daarmee de landelijke organisatie.
In de Algemene Ledenvergadering van de landelijke vereniging van IVN is
besloten, dat het onderscheid tussen plaatselijke leden en landelijke leden
ongewenst is. Dat heeft consequenties voor de lokale afdelingen, zoals
IVN-Ulestraten. Het bestuur van IVN-Ulestraten heeft gekozen voor de
volgende nieuwe situatie:
 IVN-lid (€16,00, ontvangt 4 keer per jaar ons blad “D’n Haamsjeut”
en 4 keer per jaar het landelijk IVN-blad “Mens en Natuur”)
 Ulestraten-lid/Donateur (€12,00, ontvangt 4 keer per jaar ons blad
“D’n Haamsjeut”)
 Huisgenoot-lid (€7,00)
 Jeugd-lid (€5,00, ontvangt 4 keer per jaar ons blad “D’n Haamsjeut”)
Contributie 2015
De hiervoor genoemde contributiebedragen gelden voor 2015. Personen
die “De Natuurgids, Tijdschrift voor natuur, milieu en heem in Limburg” (8
keer per jaar) wensen te ontvangen betalen hiervoor €15,50 extra, samen
met de contributie. (Normaal kost dit abonnement €18,50.)
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Contributie 2016
De contributie is al vijf jaar hetzelfde, terwijl de kosten over het algemeen
gestegen zijn. De inkomsten uit koffie en thee op de verenigingsavonden
zijn inmiddels vervallen. De huur wordt verhoogd. De afdracht aan
landelijk IVN wordt in de komende jaren waarschijnlijk hoger. Het zal u
duidelijk zijn dat er diverse argumenten zijn om de contributie te verhogen.
In de jaarvergadering 28 januari 2015 is op voorstel van het bestuur
besloten om de contributie van IVN-lid en Ulestraten-lid/Donateur met €2
te verhogen met ingang van 2016.
Namens het bestuur,
penningmeester Wim Derks
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TERUGBLIK OP DE VOGELS IN DE WINTER
In eerdere artikelen schreef ik over kijkplezier bij de vogels. Met
name in de winterperiode worden er veel mogelijkheden geboden
vanwege de wintervoedering, de bladerloze bomen en struiken, de
verschillende gedragingen vanwege territorium-afbakening. Genoeg
te doen om te observeren. Rondom de 'rijkste' voedertafel in een tuin
gebeurt het meeste.
Zonder prioriteit te willen geven aan enig onderwerp, laat ik hier
meerdere thema's passeren. Niet alleen, omdat er interessante
dingen zijn te zien, maar ook omdat ze een beeld geven van
vogelgedrag rondom de voedertafel.
De vogels hebben nogal wat tactieken om de winter redelijk door te
komen. Toch overleven veel vogels de winter niet. Op zich is dat niet
alarmerend, want bijna elke vogelsoort brengt zoveel jonge vogels voort,
dat er ook na de winterse omstandigheden genoeg vogels overblijven,
zodat het bestand van die soort verzekerd is. Na een koud jaar herstelt
zich het bestand wel weer in de volgende jaren. Daar waar
wintervoedering plaats vindt is de aanslag op vogels minder groot. Maar
zelfs daar moeten vogels op hun achterste poten staan om genoeg
voedsel binnen te krijgen.
Een indeling maak ik door het te hebben over vogels op de tafel en
vogels onder de tafel.
Het valt me op, dat bepaalde vogels graag van de grond eten. Zij

foerageren onder heggen, struiken. Zo zoekt de heggemus het liefst
voedsel onder de voedertafel, want wat de vogels boven op de tafel laten
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vallen, daar maken de heggemussen goed gebruik van. Zo combineren ze
hun behoefte aan voedsel met de drang om op de grond te blijven eten.
Eigenlijk is het wel een beetje raar: wanneer 16 januari is gepasseerd
begint de heggemus te zingen en dat doet hij vanaf de hoge topjes van
dennenbomen en struiken. Dan zoekt de heggemus weer de hoogte op
om zijn territorium af te bakenen. Ik heb dit jaar de heggemus goed
kunnen observeren. Het betrof een paartje. Een heggemus probeerde
mezen na te doen en trachtte zich vast te houden aan een rastertje met
een blokje. Dat lukte slechts enkele seconden. Maar het was genoeg om
wat zaadjes te laten vallen. Die ging hij terstond op de grond opeten. Slim
hè.
Het viel me op, dat de heggemus tolerant is ten opzichte van andere
vogels.
Regelmatig liet zich ook een paartje vinken zien. Zij maakten eveneens
gebruik van het voer, dat op de grond viel. Ze waren nogal zelfzuchtig en
hadden meer last van territoriumdrang dan de heggemus. Wel ben je in
staat om de prachtige kleuren van de vink te bekijken. De vink heb ik geen
enkele poging zien doen om voer 'op hoogte' te bemachtigen.
Zo heb ik op de grond meerdere vogels kunnen bekijken, onder andere de
roodborst. Die was niet zo agressief als ik gewend ben, maar dat komt dat
onze zomerroodborsten anders reageren dan de winterroodborsten. De
soort schuift namelijk in zijn geheel op. In de herfst naar het zuiden en in
de lente naar het noorden.
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Enkele keren laat zich ook de winterkoning zien: snel en schuw. Hij pikte
ook een 'graantje' mee. Hij omzeilde de andere vogels. Bij het minste
vloog hij weg.
En dan de merels. Die waren dit jaar goed aanwezig. Maar zij maakten
weinig gebruik van de gevallen zaadjes. Die deden we meer plezier met
stukjes brood. Ze begonnen wel vroeg met het verdedigen van hun
territorium. Zo tegen einde januari zijn ze daarmee volop bezig.
Een heel ander gedrag
vertonen de vogels aan
mijn voederboom. Het
betreft dan kool-, pimpelen staartmezen. Daarbij
vallen me een aantal
dingen op.
Allereerst de
behendigheid. Of ze nou
recht of ondersteboven
moeten hangen, het
maakt ze niets uit. Het zijn
ware accrobaten. Zo
kunnen ze andere vogels
te vlug af zijn.
Ten tweede: de drang om

aan te vallen, krijsen, verjagen. Dan zijn de
mezensoorten best agressief. Ook vogels
binnen de soort tolereren ze niet altijd. Er zijn
vogels, die tolerant zijn, maar ook vogels met
een onderdanig gedrag.
Koolmezen pikken de pimpelmezen op hun kop
om ze te ´bewerken´. Die maken dat ze
wegkomen. De verschillende soorten mezen
komen en pikken één zonnepitje en doen dat
een aantal keren. De groenlingen vliegen aan en
eten tot ze genoeg hebben. De mezen moeten
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dan lang wachten en zoeken een of andere vetbol op. Ze stellen hun
geduld nog meer op de proef wanneer de grote bonte specht op de tafel
zit. Dan durven de kleintjes niets meer, dan is het afwachten. Daarom is
het goed meerdere soorten voedsel op te hangen en een beetje uit elkaar.
Wat me ook opviel is de tijd van eten. Je kunt er de klok op gelijk zetten.
Ze houden zich keurig aan een vaste tijd. Vogels eten zich niet continue
vol. Ze weten zich te beperken tot wat ze nodig hebben. Wij mensen,
hebben daar meer moeite mee.
Slot
Op 4 meter afstand van de voertafel staan struiken, een paardenkastanje en een grote magnolia (7 m. hoog). Vanuit de verte komen
de vogels aanvliegen. Ze gebruiken die takken als aanvliegroute. Zo
gauw als de een de voederboom verlaat komt de volgende al
aanvliegen. Ze houden dat nauwkeurig bij. Een brutale
koolmees/pimpelmees zal wel eens 'voorkruipen' maar over het
algemeen wisselen zij goed af.
Dat allemaal noem ik kijkgenot. Krijg je gratis bij het raam om te
volgen. Mits je de tuin vogelvriendelijk maakt.
Jos Smeets, Ulestraten
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NATUURCURSUS IVN-ULESTRATEN VOORJAAR 2015
IVN-Ulestraten organiseert in het voorjaar van 2015 een
laagdrempelige cursus over de natuur en het landschap. De cursus
bestaat uit 2 binnenlessen voor algemene informatie en 6
buitenlessen in de vorm van excursies. Het accent van de cursus ligt
vooral op het beleven van de natuur en het landschap in de praktijk,
voorkennis is daarom niet noodzakelijk.
De binnenlessen zijn op woensdagavond 25 maart en 29 april van 19.30
uur tot 21.30 uur.
De excursies zijn op zaterdagmorgen op 28 maart, 11 april, 25 april, 9
mei, 23 mei en 13 juni van 9.30 uur tot circa 12.00 uur.
De 6 excursies hebben als thema respectievelijk: landschap, zoogdieren,
historie en natuur van landgoed Vliek, vogels, Grensmaas (rivierenpark)
en biologisch tuinieren.
Deelnamekosten zijn: € 25 voor IVN-leden en IVN-donateurs, € 30 voor
niet-leden/donateurs.
Aanmelden via ivn.ulestraten@gmail.com of via tel 043-364 49 76
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BLOEIENDE ENGELENTROMPET
De Engelentrompet (Brugmansia spec.) behoort tot een van mijn
lievelingsplanten. Ik heb hem al jaren en in de loop van die tijd heeft de
plant mij de finesses geleerd om hem tot grote bloei te brengen. Vanuit de
winterrust in de kelder probeer ik de plant vanaf februari/maart zo snel
mogelijk aan de groei te krijgen. Een serre met verwarming zou dan
wonderen doen. Zelf benut ik met goed resultaat de vensterbank op het
zuiden. Vanaf half mei na de IJsheiligen begint de uittocht van de planten
naar buiten. Met een kuipplant kan dat bij goed weer nog eerder want bij
dreigende nachtvorst kan de plant met het steekkarretje weer naar binnen
verplaatst worden. De laatste jaren doe ik niet meer ‘kuipen’ maar volle
grond. Daarin voelt de Engelentrompet zich veel meer op zijn gemak en
zal hij sterker uitgroeien tot bijna struikvorm. De verzorging ervan is nogal
arbeidsintensief maar wel probleemloos. Het enige dat de plant met grote
regelmaat wenst dat is water en mest; bij warm weer dagelijks graag
meerdere malen water. Wordt dat vergeten dan zullen de bladeren snel
slap gaan hangen. Maar, herstel treedt snel op zodra de tuinman zijn fout
heeft hersteld. Ook enkele malen per week meststof toedienen met
variatie in de keuze (NPK, mestkorrels, substraat). Wil de Engelentrompet
tot een stevige struik uitgroeien met veel bloemen, dan zul je bij de
verzorging vaak horen: ‘mag ’t wat meer zijn?’
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Zelf heb ik in het verleden de Engelentrompet in het najaar nagenoeg
helemaal tot op de kluit teruggesnoeid. De plant kan daar goed tegen
maar heeft in het voorjaar natuurlijk een hele tijd nodig voordat er weer
scheuten uitgegroeid zijn. De laatste jaren zie ik dat veelal vormsnoei
wordt toegepast. De plant wordt in zijn geheel opgepot en in de kelder of
andere beschutte ruimte geplaatst. In het vroege voorjaar worden de te
lange, iele of dode scheuten weggenomen. Daarna kan de plant in volle
glorie naar buiten en na korte tijd al beginnen met de vorming van de
eerste knoppen. De plant bloeit dan zeker anderhalve maand eerder.
De Engelentrompet zal in de loop van de zomer twee of drie maal een
nieuwe lichting bloemen produceren. De serie van september/oktober
ervaar ik telkens als de beste. De plant heeft veel kracht opgebouwd en
de bloemen blijven in goede conditie. De september-trompetten had dit
jaar in de top een breedte van 2.30 meter met meer dan 100 bloemen en
in de avonduren een geurcirkel van wel tien meter. En dat was nog
geenszins de kampioen van Geulle. Johan Romviel in Geulle-beneden
had enkele jaren geleden aan de Hulserstraat een Engelentrompet staan
met meer dan 300 bloemen. Ongelooflijk. De Engelentrompeten in de
kleuren wit, rose en geel zijn allemaal mooi maar de gele zijn, zo is mijn
ervaring, het sterkst geurend.
De Engelentrompet is matig zonne-minnend en kan prima leven in ons
klimaat met af en toe een buitje of depressie.
Paul Notten
paulnotten&hetnet.nl
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LANDSCHAP RONDOM WATERVAL (Deel 3 Klimaat)
In D’n Haamsjeut van herfst en winter 2014 (Landschap rondom
Waterval deel 2a en 2b) hebben wij een beschrijving gegeven van de
bodem, reliëf en waterhuishouding in Waterval. Die beschrijving had
betrekking op natuurlijke processen ten aanzien van bodemvorming
in de afgelopen 65 miljoen jaar.
Bodem, reliëf en water vormen een belangrijke basis voor de
ontwikkeling van het leven of het nu planten en dieren of de mens
betreft. Klimaat is daarvoor echter een andere belangrijke bepalende
factor. De navolgende informatie is onder andere ontleend aan de
sites http://nl.wikipedia.org/wiki en aan
http://www.geologievannederland.nl/
Mogelijkheid van leven
De gemiddelde jaartemperatuur in Waterval is tegenwoordig 10,2 °C.
Samen met voldoende neerslag is dat een geschikte temperatuur voor
veel planten en dieren, maar ook de mens. Al ongeveer 4 miljard jaar is
het klimaat op aarde zodanig dat er leven kan zijn. Dat is al met al heel
bijzonder, want op de andere planeten die rond onze zon draaien is dat
niet het geval. De temperatuur op de andere planeten ligt tussen +464 °C
(Venus) en -220 °C (Neptunus). Alleen op onze aarde is de temperatuur
zodanig dat er vloeibaar water is - een van de voorwaarden voor de
mogelijkheid van leven. De atmosfeer van de aarde is zodanig
samengesteld dat de zonnestraling hier een voor leven geschikte
temperatuur geeft. Dat is een uitzonderlijke situatie.
(Tussen)ijstijden
Omdat de aarde om zijn as draait hebben we in een etmaal de afwisseling
van dag en nacht. Dit geeft onder andere een temperatuur schommeling
in 24 uur. Omdat de as van de aarde scheef staat ten opzichte van de zon
hebben we vier seizoenen in de loop van het jaar, dus in de periode dat
de aarde een baan om de zon maakt. Dit geeft onder andere
schommelingen in de temperatuur per jaar.
Er zijn meer regelmatig terugkerende verschijnselen als het gaat om de
positie van de aarde ten opzichte van de zon. De stand van de aardas ten
opzichte van de zon, de schuinstand verandert in een periode van
ongeveer 41.000 jaar. De vorm van de baan van de aarde om de zon
verandert in een periode van ongeveer 100.000 jaar (van ellips tot
cirkelvormig). Dit zijn twee belangrijke oorzaken van het ontstaan van de
afwisseling van koude perioden (ijstijden) en warme perioden
(tussenijstijden) in periodes van ongeveer 100.000 jaar. Er zijn nog andere
oorzaken van temperatuursverandering zoals veranderingen in de
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samenstelling van de atmosfeer (broeikasgassen) en inslagen van
meteorieten, maar daar zullen we nu niet verder op ingaan.
In figuur 1 is een reconstructie gegeven van het temperatuurverloop in de
laatste 400.000 jaar ten opzichte van de huidige situatie (de nullijn). In de
grafiek zien we de afwijking in °C ten opzichte van de huidige temperatuur
(de nul-lijn in de grafiek). In die periode was het vier keer eerder warmer
dan nu maar dat betrof meestal slechts een zeer korte periode. Meer dan
90% van de tijd was het kouder dan nu. In klimatologisch opzicht is een
ijstijd dus de norm en is de huidige temperatuur (of hoger) dus de
uitzondering. De oudste sporen van mensen in onze omgeving betreffen
Neanderthalers in de omgeving van Maastricht van zo’n 250.000 jaar
geleden. Die leefden toen in een relatief warme periode.

De laatste twee (tussen)ijstijden
In de voorlaatste ijstijd (Saalien, ongeveer 240 tot 130 duizend jaar
geleden) kwam het landijs tot in Midden-Nederland. De stenen die
gebruikt zijn voor de Hunnenbedden en de stuwwallen in MiddenNederland zijn in deze ijstijd daar naartoe getransporteerd vanuit het
noorden. Het landijs is nooit tot Waterval gekomen. Stenen die we in deze
omgeving kunnen tegenkomen zijn niet door het landijs aangevoerd vanuit
het noorden. Ze zijn hier ontstaan (zandsteen, vuursteen en mergel) of in
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ijsschotsen in de Maas vanuit het zuiden aangevoerd.
Er volgde een tussenijstijd (Eemien, 130 tot 120 duizend jaar geleden),
waarin het warmer was dan nu. De zeespiegel was mogelijk 4 tot 6 meter
hoger dan nu.
In de laatste ijstijd (Weichselien, 120 tot 12 duizend jaar geleden) is het
Scandinavisch landijs niet tot Nederland gekomen. Zoals bij eerdere
ijstijden was het niet altijd even koud. Koudere en minder koude perioden
wisselen elkaar af. In koude perioden tijdens ijstijden lag de Noordzee
droog vanwege het vele ijs op land. De wind veroorzaakte zandstormen,
waarbij het zand onder andere in Brabant en Noord- en Midden-Limburg
neer kwam en het fijnere löss onder andere in Zuid-Limburg, dus ook in
de omgeving van Waterval. (Zie deel 2a en 2b in de voorgaande edities
van D’n Haamsjeut.)
De afgelopen 12 duizend jaar
Ongeveer 12 duizend jaar geleden eindigde de zeer koude staart van de
laatste ijstijd. Daarmee begon een nieuwe tussenijstijd (Holoceen
genaamd). De ijskappen smolten waardoor het zeeniveau steeg. De
Noordzee werd gevuld. Engeland werd weer een eiland. Met de stijging
van de temperatuur kwamen planten en dieren vanuit het zuiden naar
onze omgeving.

Maar ook in de afgelopen 12 duizend jaar was de temperatuur niet altijd
constant. Figuur 2 brengt dat in beeld. Zo was er bijvoorbeeld een relatief
warme periode tussen 6000 en 4000 voor Christus, een periode waarin de
eerste landbouwers onze areaal aan lössgronden ontdekten. Tot op heden
is niet bekend waarom deze Bandkeramiekers rond 4000 v. Chr. weer
verdwenen. Zou de daling in temperatuur hieraan ten grondslag kunnen
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liggen? In latere verhalen zullen we hierop terugkomen. Verder was er
rond het jaar nul, tijdens het Romeinse Rijk, een warme periode. In de
koude periode die daarop volgde vonden de volksverhuizingen plaats.
Toen daarna de temperatuur weer steeg, was er een maatschappelijk
stabiele periode en steeg het aantal inwoners sterk. De relatief koude
periode van ongeveer 1400 tot 1850 wordt de Kleine IJstijd genoemd.
Daarbij lag de koudste periode tussen 1575 en 1600. Op schilderijen uit
die periode staan veel winterlandschappen.

De komende tijd
Sinds 1850 stijgt de temperatuur. Als gevolg van menselijke activiteiten
(toename broeikasgassen zoals CO²) zal de temperatuur ook in de
komende tijd stijgen. Een stijging van een paar graden stelt in de
geologische geschiedenis niets voor, zoals we hiervoor hebben kunnen
zien. Grafiek 1 laat veranderingen van wel 10 graden zien. De natuur past
zich wel aan. Bij temperatuurstijging zullen planten en dieren zich verder
naar het noorden verplaatsen.
Door de opwarming stijgt de zeespiegel (hoe warmer het water, hoe groter
het volume en de ijskappen smelten). Door weersverandering zullen
rivieren vaker overstromen (vaker een grotere en langdurige regenbui).
De dynamiek neemt toe. Sommige planten en dieren zullen profiteren van
de komende klimaatverandering, andere planten en dieren krijgen
problemen. Ook de mens krijgt problemen. Het aantal mensen is
inmiddels uitzonderlijk groot. Veel mensen wonen in overstromingsgevoelige gebieden met alle gevolgen van dien. Bovendien ontstaan er
voedselproblemen door mislukte oogsten. Bij eerdere klimaatverandering
was het aantal mensen klein en tot ongeveer 5.000 voor Christus leefden
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die mensen als nomaden. De mensen vertrokken naar veilige gebieden,
waar nog wel voedsel was. Nu kunnen de mensen niet zomaar naar
elders verhuizen, omdat “elders” vaak al veel mensen wonen.
Ook in Waterval en omgeving zijn de maatregelen met het oog op
klimaatverandering momenteel al te zien in de vorm van diverse
regenwaterbuffers. Meer regen, en dan ook nog in kortere tijd, (voorspeld
door klimatologen), zorgde voor meer overstromingen en erosie. Deze
waterbuffers moeten dit zien te voorkomen, door een meer geleidelijke
afstroom van het regenwater te bewerkstelligen. Ten opzichte van elders
op de wereld zijn hier de gevolgen van klimaatverandering nog relatief
beperkt. Het rijke Nederland kan de voorzieningen wel betalen.
Naast de verwachting van de temperatuurstijging als gevolg van het
broeikaseffect zijn er ook verwachtingen van een nieuwe (kleine) ijstijd. In
historisch perspectief kunnen we er overigens zonder meer vanuit gaan
dat we in de komende duizenden jaren op weg zijn naar een nieuwe ijstijd.
De warme periode duurt al erg lang.
Uit historisch onderzoek blijkt overigens dat grote veranderingen in de
temperatuur vrij plotseling kunnen optreden. Klimaatonderzoekers weten
dat dit in de komende jaren ook zou kunnen gebeuren, maar durven geen
snelle grote veranderingen te voorspellen.
Wat zullen onze kleinkinderen in de komende 100 jaar nog meemaken
wat betreft klimaatverandering?

Tot slot
Het klimaat maakt het mogelijk dat er planten, dieren en mensen zijn in
Waterval en omgeving. In de volgende edities van D’n Haamsjeut gaan
we nader in op de levende natuur in deze omgeving.
Wim Derks en André Ament

31

GEWONE VOORJAARSBLOEMEN
Als ik dit schrijf is er nog geen voorjaarsbloem te zien. Er is zelfs nog
geen leven te zien op de plekken waar over een maand of zo het
groen plotseling de grond uit zal komen. Kortom het is januari. De
deskundigen zeggen dat de kruiden onder de grond al druk bezig zijn
met de voorbereidingen en dat in de bomen de sapstroom al getest
wordt, maar er is nog niets te zien. Toch ik wil eigenlijk graag
voorjaarsbloemen zien en dus bereid ik me alvast op voor door er
aan te denken en over te schrijven.
Gewone voorjaarsbloemen
Voor mij is de bosanemoon de voorjaarsbloem bij uitstek vooral omdat ze
in veel streken in Nederland zo gewoon is. Helaas geldt dat niet voor alle
Nederlanders, maar in Zuid-Limburg worden de liefhebbers goed bediend
en in het deel van Brabant waar ik woon mogen ze ook niet klagen. In de
gebieden met veel veen voelt de bosanemoon zich minder thuis. Daar
hebben ze overigens wel speenkruid want die komt door het hele land
voor. En dat is mijn nummer twee onder de voorjaarsbloeiers. En met dat
tweetal begin ik.
Bosanemoon en speenkruid
De bosanemoon (Anemone nemorosa) hoort bij de ranonkel familie en
bloeit al in maart. Meestal is alleen het familielid speenkruid (Ranunculus
ficaria subsp. bulbilifer) nog een paar weken eerder. Dat zijn dus de
bloemen waar ik ieder jaar naar uitkijk en ieder jaar ga ik ze dan ook trouw
bezoeken. Blij dat ze er weer zijn.
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Een paar jaar geleden viel me op dat vooral het speenkruid erg variabel is
in het aantal blaadjes in de bloem. Ik telde acht, negen, tien en elf
bloemblaadjes. Hoort dat zo? Volgens de deskundigen wel: speenkruid
heeft 8 tot 12 kroonblaadjes en 3 kelkblaadjes. Ten minste volgens de
Nederlandse Wikipedia, de Duitse komt niet verder dan maximaal 11, de
Franse 9 en in Spanje hebben ze soms 20 kroonblaadjes! Meer dan 11
heb ik tot nu toe in ieder geval niet gezien. Ik heb wel nog even naar de
kelkblaadjes gekeken: dat zijn de (meestal) groene blaadjes aan de
achterkant van de bloem. Ja, hoor de meeste hadden er drie, maar toch
wel weer wat afwijkingen: ik dacht er ook vier te zien! De Nederlandse
Wikipedia meldde alleen de 3 kelkblaadjes, de Duitse 3 en zelden 5. Zit ik
dus nu met die vier….
Omdat ik toch aan het tellen was, heb ik de bosanemonen ook maar
geteld: de meeste hebben zes blaadjes, maar zeven komt ook regelmatig
voor. En zelfs eentje met negen! En de geleerden zeggen: meestal 6
bloemdekblaadjes. Klopt dus, maar er is wel een verschil met de bloemen
van speenkruid. Speenkruid heeft de normale verdeling in kroonblaadjes
én kelkblaadjes. Die kelkblaadjes zitten als bescherming aan de
buitenkant van de bloem als die nog in de knop zit en komen dus aan de
achterkant als de bloem open gaat. Maar de bosanemoon heeft alleen
een combinatie van kroon- en kelkblaadjes die er allemaal hetzelfde
uitzien en die noemt men vaak bloemdekblaadjes. Bij bosanemonen lijkt
het aantal bloemdekblaadjes niet erfelijk want binnen één groep komen
verschillende aantal voor. Bij het speenkruid is dat minder duidelijk omdat
die niet zulke duidelijke groepen vormt.
Zijn die aantallen blaadjes nou belangrijk?
Wel nee, maar de voorjaarszon schijnt en de
eerste bloemen bloeien. En onder die
omstandigheden heb ik al jaren de neiging
om alle voorjaarsbloemen, en speciaal de
bosanemonen, één voor één te fotograferen.
Tegenwoordig met een digitale camera zou
dat nauwelijks een (financieel) probleem zijn,
maar toen ik in Zuid-Limburg woonde met
hellingen vol bosanemonen en alleen maar
dia films dreigde dat toch op te lopen. En nu
heb ik ruim voldoende digitale foto’s van
bosanemonen en dan verzin je zoiets.
In Zuid-Limburg op de vruchtbare löss
groeien veel meer bosanemonen dan hier in
Brabant, mijn woonplaats is wat dat betreft
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niet eens slecht bedeeld. Maar wat je hier in Brabant heel weinig ziet, zijn
de paars gekleurde bosanemonen. Soms zie je er hier een met een paars
waasje aan de achterkant, maar in Zuid-Limburg hebben sommigen echt
een hele paarse achterkant. De voorkant is dan vaak nog bijna wit. Wat dit
veroorzaakt weet ik niet.
Problemen met voortplanting
Belangrijker voor de planten dan de aantallen blaadjes in de bloemen, is
de voortplanting en verspreiding. En in geslachtelijke voortplanting zijn
bosanemoon en speenkruid zijn niet sterk. Bosanemoon vormt
kiemkrachtig zaad, zelfs met een mierenbroodje eraan dat de mier moet
verleiden om het zaad mee te slepen. Maar in de praktijk blijkt dit niet
goed te werken, waarom is niet duidelijk. En dus moet de bosanemoon
het hebben van vegetatieve voortplanting via de wortelstok. Het fraaie
resultaat is dat de plant ‘veldjes’ vormt, maar alleen vegetatieve
voortplanting en geen kruisbestuiving maakt een plant wel kwetsbaar voor
ziektes en dergelijke.
Bij speenkruid gaat het nog moeilijker. In Europa komt bijna alleen maar
de tetraploïd vorm voor. Bij deze vorm heeft de plant van ieder
chromosoom 4 exemplaren terwijl 2 de norm is. De ‘gewone’ diploïd vorm
groeit alleen in de subtropische gebieden langs de Middellandse Zee en
zo. Tetraploïd vormen komen wel vaker voor bij planten en zorgen
meestal voor grotere bloemen en planten, maar bij speenkruid levert dat
weinig verschil op. De voortplanting via zaad is bij tetraploïd planten
meestal moeilijk, maar de diploïd vorm bij speenkruid heeft daar ook
problemen mee! Dus beide vormen zijn vooral afhankelijk van vegetatieve
voortplanting en ze doen dat via broedknolletjes die in de bladoksels
worden gevormd. Als de plant tegen de zomer afsterft vallen de
broedknolletjes op de grond en moeten ze afwachten of ze volgend
voorjaar op een plek liggen waar ze kunnen uitlopen.
Die broedknolletjes hebben waarschijnlijk voor de naam speenkruid
gezorgd want je kunt er een speenvorm in zien. Volgens anderen leken
die broedknolletjes op aambeien en dus werd speenkruid als medicijn
tegen aambeien gebruikt. Niet verstandig want de plant is giftig en helpt
waarschijnlijk niet tegen aambeien.
Gulden boterbloem
Bosanemoon en speenkruid horen bij de ranonkelfamilie en daar horen
o.a. ook de boterbloemen bij. We hebben nog al wat soorten
boterbloemen in Nederland en over een aantal zijn de tuiniers en boeren
niet enthousiast. Maar van de gulden boterbloem (Ranunculus auricomus)
zullen ze zelden last hebben: gulden boterbloem is vrij zeldzaam in
Nederland en groeit bovendien op natte plaatsen en bij voorkeur in
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bossen. En daar wordt weinig geboerd of getuinierd. In Zuid-Limburg is
gulden boterbloem niet echt standaard maar daar heb je de meeste kans
om deze tegen te komen. Volgens de verspreidingsatlas komt de plant in
Brabant weinig voor behalve in het Dommeldal en dat is net mijn
omgeving!

Gulden boterbloem valt op de lange smalle blaadjes aan de
bloemstengels, heel anders dan bij de ‘gewone’ boterbloemen. De plant
bloeit vroeg, maar duidelijk later dan bosanemoon en speenkruid. Van alle
boterbloemen is gulden boterbloem een van de eerste die in bloei komt en
zeker de eerste die uitgebloeid is: de bloeiperiode is april-mei zegt de
Flora. De meeste boterbloemen nemen ruimer de tijd. Ik heb een foto met
een bosanemoon tussen de bloemen van de gulden boterbloem: de late
bosanemoon ontmoet de vroege gulden boterbloemen. Verrassend is dat
de gulden boterbloem ook al problemen heeft met de geslachtelijke
voortplanting. Bijen en vliegen komen wel langs voor stuifmeel, maar
meestal vindt er geen kruisbestuiving plaats: het zaad is dus exact
hetzelfde als de moederplant. Eigenlijk is het dus een soort vegetatieve
voortplanting, maar wel met een speciale naam omdat het via het zaad
loopt: apomixis of apomixie.
Maar de eigenlijke reden om de gulden boterbloem hier te noemen zit
weer in aantallen kroonbladen. Het normale aantal is vijf, maar vaak zijn
er een, twee, drie, vier of zelfs vijf niet ontwikkeld. Gulden boterbloem kan
dus van nul tot vijf kroonblaadjes hebben! Eigenlijk jammer want ze zijn
mooi warm, goudgeel zoals de naam al suggereert, en ze zien er maar
slordig uit, zo onaf. Maar in het voorjaar ben ik met ieder bloemetje blij.
Jan van Dingenen
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FEITEN EN WETENSWAARDIGHEDEN
Tijdens de algemene jaarvergadering, die druk bezocht was, werd de
kennis over de natuur van de aanwezigen getest middels een
natuurkennis-quiz. De bestuursleden hadden allemaal hun best gedaan
en een aantal vragen ingeleverd. De aanwezigen werden in groepjes
ingedeeld en samen werden de antwoorden op de vragen voorbereid. Een
enkeling werd nog betrapt op spieken, toen hij in een aanwezige
Haamsjeut nog stiekem een antwoord opzocht. Fred Erkenbosch bleek
een volleerd quiz-master te zijn, die op een humoristiche wijze de
antwoorden met de aanwezigen besprak. Uiteindelijk bleek dat de
aanwezige leden van IVN-Ulestraten over heel veel kennis beschikken.
Uiteindelijk werd iedereen tot winnaar uitgeroepen!
Hieronder volgt de quiz, zodat ook de overige leden hun kennis kunnen
testen. De antwoorden op de quiz staan verderop in de Haamsjeut. Veel
plezier met de quiz!
André Ament
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VRAAG- EN ANTWOORDENSPEL IVN-ULESTRATEN, 2015
1. Hoe hoog is de watertoren van Schimmert ongeveer?
a. 30m
b. 40m
c. 50m
2. De watertoren in Schimmert is vanwege de volgende reden niet langer
in bedrijf:
a. Overbodig geworden door verbeterde pomptechnologie
b. Infiltratie van hemelwater, verontreinigd door duiven-poep
c. Intrekken vergunning gemeente Nuth
3. Het Grensmaas gebied heeft sinds 2013 een nieuwe naam. Welke?
a. Maasvallei Grensmaas
b. Vallei van de Grensmaas
c. Rivierpark Maasvallei
4. Hoe heet de ceder op de Wijngaardsberg?
a. Atlasceder
b. Himalayaceder
c. Libanonceder
5. Uit hoeveel procent water bestaat ons lichaam?
a. 75%
b. 90%
c. 85%
6. Hoe lang is de Watervalderbeek van bron tot monding?
a. 5,1 km
b. 3,2 km
c. 4,2 km
7. Noem de drie takken van de Geul in Meerssen. Waar liggen ze?
8.Het Limburgse Heuvellandschap is vooral ontstaan onder invloed van:
a. Erosie van de löss laag
b. Golvingen op de bodem van de krijtzee
c. Insnijding van Geul en Maas
9. Welke van onderstaande gebeurtenissen zou waar kunnen zijn:
a. Neanderthaler sloeg met knots hoofd van Bandkeramieker in.
37

b. Romeinse soldaat controleert door middel van waterpas het verloop
van een aquaduct.
c. Mammoet weet te ontsnappen aan Mosasaurier (Bér).
10. Welke van onderstaande beweringen is waar:
a. Spinrag is sterker dan staal
b. Een koe kan zowel de trap oplopen als de trap aflopen
c. Een olifant is bang voor een muis
11. Woudaap is:
a. Een scheldnaam voor ecotoerist
b. Een inlandse vogelsoort
c. De enige Europese apensoort
12. Welke bloem groeide uit tot het symbool van de Eerste Wereldoorlog:
a. De korenbloem
b. De klaproos
c. Sint Janskruid
13. Uit welke bloemsoort wordt saffraan gewonnen
a. Papaver
b. Hyacinth
c. Crocus
14. Indien je alle dijken in Nederland in een rechte lijn zou leggen dan zou
je een afstand kunnen overbruggen van:
a. Ulestraten tot Moskou
b. Ulestraten tot Peking
c. Ulestraten tot Sydney
15. Door toename van CO² in de atmosfeer warmt de aarde op. Deze
extra warmte gaat vooral zitten in:
a. De atmosfeer
b. De oceanen
c. De continenten
16. Wat voor een dier is een Canis lupus?
a. Konijn
b. Wolf
c. Hond
17. De rijen beuken die onlangs gekapt zijn op landgoed Biesenberg
worden verscheept naar:
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a. Spanje om er houten sinterklazen van te maken
b. Zweden voor de luciferfabricage
c. China om er speelgoed van te maken
18. In de laatste Haamsjeut staat het recept voor een soep “Dweersch
door de Kwallef”. Als je die soep in de winter moet maken hoe heet het
recept dan?
19. Maaseieren zijn typisch voor het Maasgrind en zijn niet eetbaar. Het
zijn sterk afgeronde vuurstenen. Zijn deze afgerond vanwege het
transport door de Maas of door de branding van een zee?
20. Onlangs werd Jos van Rey (die van Roermond) door een journalist
geïnterviewd toen er een wit-zwarte vogel op het gazon neerstreek. Jos
vroeg ‘wat is dat voor vogel’?
a. een ooievaar
b. een vliegende non
c. een ekster
21. Waaraan kun je het verschil zien tussen een mannetje en een
vrouwtje van de grote bonte specht?
22. De productie van melk is zeer milieubelastend, omdat veel plantaardig
voedsel nodig is voor dit dierlijk product. Noem drie plantaardige dranken,
die de voedingswaarden van melk kunnen vervangen.
23. Vleesbeleg en kaasbeleg is zeer milieubelastend, omdat veel
plantaardig voedsel nodig is voor deze dierlijk producten. Een alternatief
beleg is bijvoorbeeld Hoemoes (hummus). Wat is het hoofdbestanddeel
van deze pasta?
24. Waarop heeft het keurmerk Green Key betrekking en welk is de
dichtstbijzijnde horeca met dat keurmerk?
25. Welke van onderstaande vogels kan de hoogste leeftijd bereiken?
a. Wilde eend
b. Kokmeeuw
c. Roek
26. In welk jaar is het IVN opgericht?
a. 1950
b. 1955
c. 1960
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27. Waar slaapt de Gierzwaluw ’s nachts (buiten het broedseizoen)?
a. Onder mansardedaken
b. In grote groepen bij elkaar in struiken
c. Hoog in de lucht
28. Hoeveel kg huishoudelijk vuil produceert een Nederlander per jaar
gemiddeld?
a. 200 kg
b. 300 kg
c. 400 kg
29. Hoeveel procent van Nederland bestaat uit bos in de periode 20002014?
a. ca. 3%
b. ca. 11%
c. ca. 7%
30. Hoeveel nakomelingen krijgt een veldmuizenpaar gemiddeld?
1000
1500
2000
31. Welke vlinder werd tijdens de jaarlijkse tuinvlindertelling van 2014 het
meest geteld?
a. Atalanta
b. Kleine vos
c. Klein koolwitje
32. Welke van onderstaande dieren is geen zoogdier?
a. Blauwe vinvis
b. Longvis
c. Vogelbekdier
33. Hoe lang kan de (runder)lintworm worden die voorkomt in de maag en
darm van mensen?
a. 10 m
b. 20 m
c. 30 m
Antwoorden Quiz IVN-Ulestraten 2015
Antwoord vraag 1: b 40 m
Antwoord vraag 2: a verouderde technologie
40

Antwoord vraag 3: c rivierpark Maasvallei
Antwoord vraag 4: c Libanonceder
Antwoord vraag 5: a 75%
Antwoord vraag 6: b 3,2km
Antwoord vraag 7:
- Geul (monding Watervalderbeek, 300m achter de overweg)
- Kleine Geul (bij Jodenkerkof, Tussen de Bruggen)
- Geulke (molentak Rothemermolen)
Antwoord vraag 8: c Insnijding Geul en Maas
Antwoord vraag 9: b Romeinse soldaat
Antwoord vraag 10: a spinrag
Antwoord vraag 11: b vogelsoort
Antwoord vraag 12: b klaproos
Antwoord vraag 13: c krokus
Antwoord vraag 14: c Sydney
Antwoord vraag 15: c oceanen
Antwoord vraag 16: b wolf
Antwoord vraag 17: c China
Antwoord vraag 18: Dweersch door de diepvries
Antwoord vraag 19: afgerond door een zeebranding, de transporttijd door
de Maas is veel tekort voor een dergelijke afronding.
Antwoord vraag 20: c ekster
Antwoord vraag 21: Mannetje heeft rode vlek op kop
Antwoord vraag 22: Amandelmelk, andere notenmelk, kokosmelk,
sojamelk, rijstmelk, havermelk, hennepmelk
Antwoord vraag 23: Kikkererwten
Antwoord vraag 24: Keurmerk voor duurzaamheid; Buitenplaats
Vaeshartelt
Antwoord vraag 25: b kokmeeuw, 33 jaar (Vogelbescherming Nederland)
Antwoord vraag 26: c 1960 IVN
Antwoord vraag 27: c Hoog in de lucht
Antwoord vraag 28: c 400 kg (CBS)
Antwoord vraag 29: b 11% (SBB)
Antwoord vraag 30: a 2000 (VZZ)
Antwoord vraag 31: b Kleine Vos (Vlinderstichting)
Antwoord vraag 32: b Longvis
Antwoord vraag 33: a 10 m
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QUIZ MET STREEKNAMEN VAN VOGELS
Welke vogel is dat?
In elke editie van D'n Haamsjeut noem ik 10 vogels met een
streeknaam. Welke Nederlandse naam heeft die vogel?
Hier volgen de uitslagen van de wintereditie 2014

- dikbek
- bandliester
- grieskrao
- plakspech
- brieémetaatsj
- gele òrgel
- krieter
- doorendrejjer
- keersvink
10 kraker

is een appelvink
is een beflijster
is een bonte kraai
is een boomklever
is een braamsluiper
is een geelgors
is een gierzwaluw
is een klapekster
is een groenling
is een grote lijster

In deze editie geen nieuwe vogelnamenquiz, omdat er reeds een quiz van
de jaarvergadering in staat.
Jos Smeets
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GROOT WILD OP SJOUW IN MOORVELD
10 december 2014. Riekie en ik krijgen een culturele opfrisbeurt in
Theater aan het Vrijthof in Maastricht. Na afloop van de voorstelling
rijden we op ons gemak naar Moorveld. Vanaf Kasen voert de weg
door een uitgestrekt nachtelijk buitengebied, vooral bestaande uit
landerijen en fruitplantages. De manège in de vroegere hoeve
Rouwet is de laatste menselijke bewoning. Vanaf dat punt spied ik in
het autolamplicht de weidepalen af, op zoek naar de rustende uil die
er jaren geleden regelmatig te zien was. Helaas, de uil laat het al
lange tijd afweten. Maar eenmaal een met brede vleugelslag
wegvliegende uil gezien, blijf je oplettend op die plek en hoop je op
een herhaling; tegen beter weten in. Plots, 100 meter voorbij de
Wonkelestraat, duikt links van de weg uit het duister een dier op dat
met grote snelheid de weg over sprint. De actie vindt plaats ongeveer
vijftien meter voor onze auto en is goed waarneembaar dankzij het
licht van de koplampen. Kenmerken van de sprintende nachtganger:
60 centimeter lang, laag bij de grond met de kop als een speer naar
voren. Met een zekere achteloosheid zeg ik: ‘Een das, dat kan niet
anders!’ ‘Geweldig’, juicht Riekie, ‘nu eens een levende maar hij was
wel goor.’
Zwijnen
Enkele dagen later ben ik op bezoek bij mijn neef Jo Zeegers, wonende
hoek Schonen Steynweg/Vliegveldweg. Jo valt met de deur in huis. Direct
achter zijn boerenerf begint dat eerder genoemde gebied met landerijen
en fruitplantages maar nu gezien vanuit het noorden. Daar rondlopend
heeft hij in het akkerland op verschillende plekken de wroetsporen gezien
van wilde varkens. Jo kan dat met zekerheid melden want in vroeger jaren
heeft hij heel wat varkens zien opgroeien en ... zien wroeten. Hij weet dus
waar haas hupt maar dan een grotere uitgave van een andere
veldbewoner! Zijn waarneming sluit prima aan bij de ervaring van Ben
Minten uit Hussenberg. Hij maakt eind november 2014 in de vroege avond
nog een ommetje met de fiets vanaf de Schonen Steynweg, rechtsaf over
de Vliegveldweg richting ’t Kruuske in Kasen. Net als hij ter hoogte van de
fruitplantage fietst doemt voor hem een groep van 11 of 12 wilde zwijnen
op. De dieren zijn goed zichtbaar in het licht van het op de snelweg voorbij
rijdende verkeer. De varkens lopen in straffe draf voor hem uit.
Wegvluchten kan niet want rechts van de weg is de afrastering van een
fruitplantage terwijl aan de andere kant van de weg het verkeer voorbij
raast over de A2. Eén ever blijkt toch links georiënteerd en duikt aan de
linkerkant van de weg de greppel in. De rest vindt de Vliegveldweg wat te
hard aan de tenen en ruilt de asfaltweg in voor de grasstrook opzij van de
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weg, tot aan de plek waar de afrastering van de appelgaard ophoudt. Dan
ligt het veld met de hoog opgeschoten mosterdplanten open voor de
dieren die met veel enthousiasme in het groen en de duisternis
verdwijnen. Onze zegsman heeft enkele tientallen meters op zijn gemak
fietsend een mooie natuurwaarneming gedaan. Op de Veluwe moet je
dáár voor betalen, in Moorveld valt je dat zo maar in de schoot. En nog
wel met verlichting.

Meer (oude) zwijnen
Inmiddels is mij uit verschillende waarnemingen van derden duidelijk
geworden dat de wilde varkens zich thuis voelen op het plateau van
Moorveld en ook verder door in het bosgebied tussen Bunde en Geulle. In
het voorjaar 2014 zijn daar in de Leunde, het bospad dat vanuit Moorveld
richting spoorlijn beneden loopt, nog twee wilde zeugen gesignaleerd met
zoals bij varkens gebruikelijk een redelijk aantal jongen. Zo lijken de
ecoducten in Kasen, zowel letterljk als figuurlijk, hun vruchten af te
werpen. Want tijdens de voorbije wintermaanden 2013-2014 heb ik in mijn
bostuin wel vijf keer reeën gezien, in aantallen variërend van 1 tot 4. Als
bewoners van Moorveld wisten we al dat het hier goed toeven is. De wilde
zwijnen en reeën hebben zich hierbij aangesloten.
Even terug in de tijd. Wilde varkens zijn niet helemaal onbekend in onze
contreien. In het laatste jaar van wereldoorlog II hebben we in Zuid
Limburg ook een invasie beleefd. Als gevolg van de slag in de Ardennen
en de explosies bij het opruimen van achtergebleven oorlogsmateriaal zijn
de dieren daar op drift geraakt en hebben zelfs tot in het Maastrichtse
stadspark verblijfplek kozen. Dit gebeurde in 1947 en is uitgebreid
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beschreven in de toenmalige Gazet van Limburg (het artikel van destijds
is bij gelegenheid van onze 70-jarige bevrijding nog eens gepubliceerd in
de krant van september 2014). De varkens werden ontdekt in het
struikgewas nabij het bruggetje over de Jeker richting Nieuwen-hofstraat.
Bij de jacht werden zes varkens gedood, eentje dook vergeefs in het
water bij de ‘Vief Köp’ en twee wisten te ontsnappen. De Maastrichtse
beeldhouwer Charles Vos heeft van het voorval een gedenksteen
gemaakt die ingemetseld is boven het Nieuwenhofpoortje. Over het
chronogram (tijdsdicht) in de Latijnse inscriptie bestaat al decennia
discussie over de vertaling van het opschrift. Maar één ding is zeker; de
tekst gaat over de in het Stadspark opgedoken wilde varkens die ter
plekke zijn doodgeschoten. Met de hulde aan de jagers voor de
afgeschoten ‘Schweine’ wordt nog een oorveeg uitgedeeld aan de Duitse
bezetter. Het tijdsbeeld blijkt wel erg bepalend. Als recent in september
2014 wilde varkens uit een kanaal in Weert gedregd worden en daarna op
het droge worden doodgeschoten door een opgetrommelde jager, dan
wordt die man naderhand bejegend als een dierenbeul. Overigens, van
die ‘varkensgolf’ vlak na de oorlog zijn ook enkele exemplaren in Moorveld
terecht gekomen waarvan eentje werd doodgeschoten aan de Schonen
Steynweg. Het andere wilde varken had op zijn of haar vlucht dekking
gezocht in de smidse van Sjo Kerckhofs vlak boven de Moorveldsberg en
werd daar uiteindelijk onschadelijk gemaakt door Martin Waelen.
Toch een zwijn
In het begin van dit verhaal heb ik wat al te betweterig opgemerkt dat het
in het nachtelijk duister voor onze auto de weg overstekend dier een das
geweest moet zijn. Die constatering moet ik in het licht (ook al was het
duister) van al die andere
waarnemingen herroepen.
Onze das was en blijft een
ever.
Paul Notten, Moorveld
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ACTIVITEITEN – 2015
Activiteiten duren (ruim) 2 uur
Met ingang van 25 maart: Basiscursus landschap en natuur
2 binnenlessen en 6 buitenlessen. Zie deze D’n Haamsjeut. Voor
aanmelden of eventuele vragen ivn.ulestraten@gmail.com of tel 0433644976 (Wim Ghijsen).
Woensdag 1 april: Archeologische vondsten Ulestraten door Jim Pepels
(amateurarcheoloog) o.l.v. Fred Erkenbosch (043 364 4647). Aanvang:
19.30 uur verenigingslokaal Onder D’n Huppel.
Zondag 19 april: Wandeling in RivierPark Maasvallei. Struinen door de
nieuwe natuur o.l.v. Fred Erkenbosch (043 364 4647). Vertrek: 13.30 uur
achter kerk Ulestraten (Dorpstraat), 14.00 uur Itteren Geneinde 6223GT
parkeerplaats bij Kanjel.
Woensdag 6 mei: De Doort Echt, avondsfeer, planten vogels en
boomkikkers o.l.v. Els en Wim Derks (043 364 3740). 19.30 uur carpoolen
achter kerk Ulestraten (Dorpstraat), 20.15 uur parkeerplaats De Doort,
Doorderweg/Lange Akkersweg Echt. Pas laat terug.
Zaterdag 6 juni: Open dag bij de Kwallef van Vliek van ??.00 tot ??.00
uur (Jo Frenken 043 364 4975).
Woensdag 10 juni: Wandeling naar ecoducten, Natuurgebied Biesenberg
en Schietecoven o.l.v. Fred Erkenbosch (043 364 4657). 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.
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Woensdag 7 oktober: Mergellandhoenders door Jo Soogelee o.l.v. Jo
Frenken (043 3644975). Aanvang: 19.30 uur verenigingslokaal Onder D’n
Huppel.
Zaterdag 31 oktober: Nacht van de Nacht (gezamenlijk activiteit van IVNUlestraten, IVN-Meerssen en Milieudefensie) Els en Wim Derks (0433643740) m.m.v. Ver. voor weer- en sterrenkunde Galileo, afd.ZuidLimburg. Vertrek: 19.30 uur achter kerk Ulestraten (Dorpstraat).
Woensdag 4 november: Thema-avond “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: Nog invullen 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

vacant
Henri Dunantstraat 17
6235 AN Ulestraten - tel: 3642858

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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