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VAN DE BESTUURSTAFEL
Als jullie dit lezen, heb ik lekker vakantie, Ik hoop dat het dan echt zomer
is, want de lente heeft zich nog niet van zijn beste kant laten zien.
De afgelopen periode heeft IVN weer eens laten zien hoe leuk en
interessant de door IVN georganiseerde activiteiten zijn. Er ver bovenuit
sprong natuurlijk het aantal deelnemers aan het bezoek aan landgoed
Vliek, waar overigens ook de jeugdgroep enthousiast is ontvangen. Met
ingang van deze Haamsjeut zal via korte berichten (met foto) teruggeblikt
worden op deze activiteiten.
Verder zijn de werkzaamheden aan het clubhuis doorgegaan, weliswaar
met wat ergernis onzerzijds over het acteren van de Stichting, maar het
ziet er op zich best goed uit.
Ook is de nieuwe cursus met voldoende aantal deelnemers gestart;
wederom veel waardering voor de mensen die zich hiervoor hebben
ingezet. Ik twijfel er niet aan dat ook deze cursus een succes wordt.
Het bestuur is daarnaast zeer verheugd te kunnen melden dat Bert Merk
bereid is gevonden om de zware taak van coördinator voor de
vogelwerkgroep op zich te nemen. Bert, veel succes!
Tenslotte treffen jullie als het goed is het programma voor de rest van het
jaar aan. Ook dat belooft weer veel moois!!
Rest mij nog jullie allemaal een fijne zomerse tijd toe te wensen en tot in
het najaar!
Huub
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WERKGROEP ZOOGDIEREN - JAARVERSLAG 2011
Ook in 2011 hebben we weer veel controles op de dassenburchten
uitgevoerd en we kunnen gelukkig stellen dat het in onze omgeving
goed gaat met de das. Dit is natuurlijk te danken aan het feit dat er tal
van voorzieningen zijn aangelegd in heel Zuid-Limburg in de vorm
van dassentunnels en rasters, maar ook aan het feit dat de das, zijn
burchten en zijn biotoop (nog) beschermd zijn.
Een gevolg van dit alles
moet zijn dat het aantal
dassen toeneemt, mede
ook omdat het
voedselaanbod voor de
das niet of nauwelijks is
afgenomen. Dit kan dan
ook de reden zijn dat de
das zich vaker in de
bebouwde kom
installeert. Zie ook D'n
Haamsjeut van Herfst
2011 en diverse
krantenpublicaties die in
de loop van de zomer
2011 hierover zijn
verschenen.
Dassenpopulatie
Deze toename van de dassenpopulatie staat niet op zich. Sommige
andere beschermde diersoorten doen het ook uitstekend, denk maar aan
de steenmarters in Zuid-Limburg en aan de ganzen rond Schiphol.
Het is goed dat er bescherming geldt voor veel dieren, maar we moeten
ook niet onze ogen sluiten als deze bescherming het doel voorbij streeft.
Het beschermingsdoel moet zijn dat een bepaalde diersoort de kans krijgt
zich te ontwikkelen en zich te handhaven op een “natuurlijk” niveau.
In de echte natuur zien we dat ook, alles is in balans. Soms zijn er
uitschieters, maar de natuur reguleert op den duur weer zichzelf.
Door beschermende maatregelen kan deze zelfregulering in het gedrang
komen en zo kunnen we dan ook op een gegeven moment overlast
ondervinden van dieren die we, vanuit een vroegere noodzaak, goed
hebben beschermd.
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De ganzen op Schiphol vormen een bedreiging voor de veiligheid; het is
duidelijk dat daartegen moet worden opgetreden. Minder duidelijk ligt het
voor de steenmarter, de veiligheid is hier niet direct in het geding, maar de
schade en het ongemak voor de mensen werkt niet in zijn voordeel.
Hetzelfde geldt voor de das; in de bebouwde kom hoort hij niet thuis!
Door genoemde feiten wordt het draagvlak onder de burgers om dieren te
beschermen steeds minder en dat is geen goede ontwikkeling.
Dierenbescherming zal altijd nodig zijn, zeker in Nederland met zijn
beperkte ruimte, maar laten we wel realistisch met dit beschermen
omgaan en niet fundamenteel aan een bescherming blijven
vasthouden ook als er geen bescherming meer nodig is!
Wim Ghijsen
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WILLIE BRASSÉ IN HERINNERING
Willie Brassé is ons ontvallen in het begin van dit jaar 2012.
In De Natuurgids stond een 'In memoriam'. Wij wijken af van de
traditionele vorm en laten Willie voortleven in dit verhaal, op papier
gezet door Paul Notten. Aanvankelijk staat het los van Willie Brassé
of toch niet ?(JS)
In de voorbije winters heb ik voor de vogels heel wat noten gekraakt. Na
verwijdering van de harde schaal verkruimel ik het vruchtvlees tot
korrelige brokjes. Op een bord of in een kommetje worden zo dagelijks
een of enkele ‘voedselpakketten’ afgeleverd in het vogelvoederhuisje,
afhankelijk van de weersomstandigheden. De vogels zijn dol op dit
gemakkelijke voedselaanbod. In een mum van tijd verdwijnen de stukjes
noten als sneeuw voor de zon. Het lijkt simpel maar ook hiermee moest ik
eerst de ervaring opdoen dat hele noten of grote brokken door de vogels
niet efficiënt geconsumeerd worden. Na een ‘hap’ valt de rest van de noot
naar beneden en gaat in feite verloren. Vandaar de verkruimeltechniek.
Vanaf september in enig jaar is voor mij steeds de vraag: hoe kom ik aan
voldoende voorraad noten om de winter door te komen? Zodra de oogst
beschikbaar is informeer ik bij familieleden en kennissen of zij nog noten
van het vorige seizoen hebben. Die wil ik dan wel overnemen! Jaren
achter elkaar heb ik noten van een vertrouwd adres buiten Moorveld
gekregen. In het begin van de winter is er wel eens wat aarzeling over de
omvang van de levering. Er zou een koper kunnen komen die wel tot
betaling bereid is. Naarmate de winter vordert wordt dat anders. In het
zicht van het nieuwe voorjaar krijg ik steeds vaker het aanbod om toch
nog een veilingkist (formaat: Bunde en Omstreken) te komen halen. De
noten hebben echter één groot nadeel: het vruchtvlees wil niet spontaan
uit de schaal komen. Tijdens het kraken moest ik mij bedienen van een
hele werkbank: een hamer en twee priemen, eentje met een rechte punt
en een andere met een schuinse draai. Ik was meer mecanicien dan
peller. Urenlang heb ik dat priegel en friemelwerk in de avonduren
gedaan. De vogeltjes moesten erop kunnen vertrouwen dat er in de
vroege morgen direct voedselaanbod zou zijn om hun broze, door de
nachtelijke kou verkilde lijfje op te warmen.
Sedert enkele decennia worden er nogal wat notenbomen aangeplant
door instanties als het IKL. De bomen zijn makkelijk in het onderhoud: ze
hoeven niet gesnoeid te worden en zijn niet vatbaar voor ziektes.
Daardoor is de markt zoals dat in de economie heet, erg ruim en
ontspannen. De noten worden door particulieren nog wel met bordjes aan
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de voordeur of het hek aangeboden maar de animo voor straatverkoop
lijkt af te nemen: een hoop ‘gerangeer’ voor enkele grijpstuivers!
In die ruimere (noten)markt zoek ik mijn leveranciers. Ik presenteer mij als
weldoener van en voor de vogelwereld. Alle aan mij geleverde noten gaan
rechtstreeks naar het vogelvoederhokje. Er blijft niets aan de strijkstok
hangen. Hoogstens aan de binnenzijde van mijn wangen maar dat ziet
toch niemand!
Ondertussen heb ik ook niet stil gezeten. Van wijlen Pièrke Vossen heb ik
een jonge notenboom gekregen. Een soort met dikke, lekkere én goed
pelbare noten. Rond 2030 zal hij ongetwijfeld vrucht dragen. Gelukkig heb
ik uit onverwachte hoek hulp gekregen. Het weiland (met huis) van de
inmiddels overleden bewoners Vossen is verkocht aan Arno Vonken uit
Geulle. Arno heeft niks met walnoten. Hij is zichtbaar blij als Riekie en ik in
de loop van september ‘opduiken’ voor het grote ‘notenvergaarfestival’.
Om in bijbelse termen te spreken: we zijn opeens in de vette jaren terecht
gekomen. De walnoten zijn dik, lekker en bijzonder goed te kraken. Eén
druk met de kraker en de schalen laten los van het vruchtvlees zoals dat
ook te zien is bij de lancering van een raket. Enkele minuten kraken en de
dagelijkse portie wordt afgeleverd in het vogelvoederhokje dat gemaakt is
door Willie Brassé. Het voederhuis is van bijzonder goede kwaliteit,
constructief en ergonomisch. De vogels kunnen er goed in en uit vliegen.
Het zal nog jáááren dienst kunnen doen. Zó blijft bij ons keukenraam de
herinnering aan Willie elke dag levend.
Paul Notten, Moorveld.
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TERUGBLIK OP DE LENTE
Deze rubriek is nieuw. We kiezen ervoor om terug te kijken op het
afgelopen seizoen en doen verslag van enkele saillante
gebeurtenissen uit die tijdsperiode.
EVENTJES EEN NESTKAST OPHANGEN. Jos Smeets
Zo wordt het vaak gezegd. Kun je zaterdag even meehelpen een nestkast
ophangen? Je denkt dan op 2 meter hoogte met een trapladdertje een
kastje op te hangen. Blijkt het bij nader inzien een kast voor de Bosuil te
zijn, afmetingen 50x50x50 cm, gewicht 6-8 kg. Zo hoog mogelijk
ophangen.

Kijk dan heb je handige mensen nodig. Harry Janssen heeft dan ook de
bosuilkast (die wegens het kappen van bomen in het bos naar beneden
was gehaald) weer opgehangen in een boom die mocht blijven staan. Er
moet toch iemand zijn, die de hoge ladder met kast en bevestigingsmateriaal beklimt en die degelijk (i.v.m. slechte weersomstandigheden)
vastzet.
De Vogelwerkgroep heeft al kasten opgehangen in boerenschuren, in
hoge bomen, in de kerktoren en bij particulieren op de zolder. Gelukkig
zijn we als IVN-ers verzekerd tegen ongevallen. Godzijdank hebben we
nog nooit een beroep op schadevergoeding moeten doen.
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OPSCHOONACTIE. Wim Derks
Vrijdagmiddag 16 maart heeft IVN-Ulestraten samen met kinderen van de
basisschool De Triangel weer zwerfvuil opgeruimd. De Gemeente kwam
met een elektrische auto om het opruimmateriaal te brengen.

Het startsein werd gegeven door wethouder Jo Dejong. Vijf groepen
maakten vijf trajecten schoon onder begeleiding van een paar
leerkrachten en een tiental volwassenen. Vorig jaar was dat ook gebeurd.
Bij vier van de vijf trajecten was de reactie dat er minder zwerfvuil lag.
Mogelijk lag er nu geen oud vuil meer van voorgaande jaren, maar het zal
ook zo zijn dat er minder afval weggegooid wordt als het schoon is. Dit
stimuleert om hiermee door te gaan. Zo mogelijk gaan we volgend jaar de
routes wat aanpassen zodat ook andere gebieden schoon worden.
LEUKE EN SPANNENDE ZATERDAGOCHTEND. Jo Frenken
In het Vliekerbos is na vele jaren weer een keer onderhoud uitgevoerd
voor de veiligheid van de wandelaar, de vergroting van de natuurlijke
variatie en de aantrekkelijkheid van het park voor de komende generatie.
Bij dit onderhoud hoort ook de aanplant van nieuwe bomen, zo stelt IVNafdeling Ulestraten.
Als coördinator van Natuurbeheer heb ik hiervoor meerdere verenigingen
uit Ulestraten uitgenodigd. Onze eigen jeugdafdeling, scoutinggroep
Ulestraten (Welpen) en de jeugd van Tennisvereniging “De
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Gewannen”.Tevens waren de ouders waren hierbij uitgenodigd. Groot
was de verrassing dan ook dat er op zaterdag 17 maart maar liefst 52
kinderen aanwezig waren.
Door de Bosgroep Zuid Nederland o.l.v. dhr. Jos Truijen waren er al gaten
gemaakt m.b.v. een grondboor waar de kinderen de bomen in moesten
stoppen, opvullen met grond en aandrukken.

Er zijn verschillende soorten bomen geplant zoals: de Hemlockspar, linde,
beuken, hulst en rododendron.
De kinderen hebben in totaal meer dan 1000 bomen aangeplant. Voor
veel kinderen was het een leuke gebeurtenis waar ze in hun herinnering
aan terug zullen denken. Er waren zelfs kinderen bij die een plastic mapje
in de boom hebben gehangen, met hun naam, zodat ze hem ook terug
kunnen vinden.
Na afloop kregen de kinderen een voederkastje mee naar huis, dat door
de eigenaar van het Vliekerbos, Dhr. Grouwels, was gesponsord.
Chapeau voor deze leuke actie.
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BOOMFEESTDAG 2012 IN ULESTRATEN. Wim Ghijsen

De nationale Boomfeestdag 2012 vond plaats op 21 maart. Het thema dit
jaar was “Bomen (be)leven)” Het was een prachtige zonnige dag en
omstreeks 10 uur arriveerde groep 5 en 6 van onze basisschool aan de
Groenweg. De leerlingen hadden kleine gedichtjes gemaakt en die op een
blaadje in de vorm van een boomblad geschreven. Deze werkstukjes
waren aan mooi versierde takken gehangen. Uiteraard hadden alle
leerlingen een schop bij zich om de bomen en struiken te kunnen planten.
Om de kinderen hierop goed voor te bereiden hadden Els Derks en Jo
Frenken op de basisschool enkele dagen eerder de leerlingen van groep
5 en 6 uitgelegd hoe bomen in de natuur functioneren en hoe ontzettend
belangrijk bomen zijn in ons dagelijks leven. Het tuindersbedrijf Hollanders
was door de gemeente ingehuurd om de plantgaten vooraf aan te
brengen zodat de bomen en struiken in een hoog tempo geplant konden
worden wat het enthousiasme van de kinderen nog meer deed toenemen.
Het planten vond plaats op de in het kader van de Herinrichting Centraal
Plateau ontwikkelde landschapstrook lopende vanaf de Groenweg tot de
weg naar de Wijngaardsberg. Inmiddels hebben de inwoners van
Ulestraten deze brede groenstrook als wandelpad in gebruik genomen,
waardoor een mooi wandel-ommetje is te maken vanuit bebouwd
Ulestraten door het buitengebied en weer terug. Door op deze strook
enkele honderden bomen en struiken (425 stuks van alles wat o.a. beuk,
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hulst, kardinaalsmuts, wilde roos etc.) te planten wordt deze strook
gevarieerder en een stuk robuuster wat voordelig is voor mens, dier, plant
en omgeving.
Nadat de kinderen hun taak hadden volbracht werden deze door
wethouder Giesen en de aanwezige gemeenteambtenaren bedankt in de
vorm van enkele presentjes. En de twee leerlingen met de mooist
versierde schop ontvingen een mooi cadeau. Hopelijk draagt ook deze
boomfeestdag weer bij aan de bewustwording van de kinderen met
betrekking tot het belang van Natuur, Milieu en Landschap.
RONDLEIDING KASTEEL VLIEK 136 DEELNEMERS. Wil Dohmen
Op woensdag, 21 maart j.l.
organiseerde IVN-Ulestraten
een rondleiding in en bij
kasteel Vliek, onder leiding
van Fred Erkenbosch en Wim
Derks. Dat hiervoor
belangstelling zou bestaan,
vooral door mensen uit
Ulestraten, was wel te
verwachten. Mede door het
prachtige lenteweer op die
dag, liep de parkeerplaats bij
het kasteel tegen het uur van vertrek alsmaar voller en voller. Na een
korte voorinformatie door Fred trok een processie van ongeveer 130(!)
deelnemers via het pad langs het pand Eywoudt het bos in. Bij de
samenloop van de Vlieker waterlossingen gaf Fred, balancerend op een
over de beek gelegen boomstam, nadere uitleg over de omgeving en ook
over de onlangs gedane uitdunning van de bosbegroeiing. Vanwege de
grote belangstelling werd de groep in tweeën gesplitst, een groep werd
geleid door Fred en de andere door Wim. Via het bospad werd richting het
kasteelpark gelopen en vervolgens langs de vijvers naar het parkgedeelte
langs de weg naar Meerssen en van daaruit naar het kasteel. Hier
aangekomen werden de deelnemers geïnformeerd over de historie van
het kasteel en kon het bakhuis en de glazen druivenserre bezichtigd
worden. Tenslotte kon in kleine groepen het werkelijk schitterend
herbouwde badhuisje op het eiland in de vijver bezocht worden. We
kunnen terugblikken op een zeer geslaagde en door de deelnemers
gewaardeerde excursie. Met dank aan de familie Grouwels.
JACQUES UMMELS OVER ROEKEN. Jos Smeets
De eerste woensdag van de maand april was het alweer prijs. De
vernieuwde benedenruimte van het Gemeenschapshuis, D'n Haamsjeut
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genoemd, zat weer vol met publiek. Jacques Ummels, bekend vanwege
zijn bemoeienissen met de roeken, gaf een lezing over de ontwikkelingen
rondom het bestand van de roeken.

Hij deed dat aan de hand van een PowerPoint presentatie en vulde dat
aan met gesproken woord. Eerst werd iets verteld over de roeken zelf;
daarna over het bestand van roekenkolonies, met name die in onze buurt:
Vliek-Schietecoven en A2/Vliegveld.
Er was aandacht en uit de vele vragen konden we afleiden, dat het weer
eens een zinnige avond was geweest. Bedankt, Jacques.
IVN-JEUGDGROEP BEZOEKT KASTEEL VLIEK. Wil Dohmen
Op zaterdag, 14 april j.l. werd de IVN-Jeugdgroep Meerssen/Ulestraten in
de gelegenheid gesteld een bezoek te brengen aan kasteel Vliek. Rond
10.00 uur werd de groep en de begeleiders op hartelijke wijze ontvangen
door de kasteelheer en de kasteelvrouwe, de heer en mevrouw Grouwels.
Hierna ging het via de hal en de binnenplaats naar de bijgebouwen. Daar
aangekomen gaf de heer Grouwels tekst en uitleg over de historie en de
betekenis van de diverse ruimten. Vooral de enorme omvang en de
houten constructie van de tiendschuur maakte grote indruk op de kinderen
en riep de nodige vragen op. Ook het bakhuis en de druivenserre konden
bezichtigd worden. Hierna volgde wat voor de kinderen misschien wel het
hoogtepunt was, n.l. het bezoeken van het op het eiland gelegen
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badhuisje. De heer Grouwels toonde hen o.a. het in de vloer
aangebrachte luik en de trap waardoor de dames vroeger een bad in de
vijver konden nemen. Het schijnt dat zij heel vroeger niet in badkostuum
gezien mochten worden! Hierna werden nog enige "staatsiefoto's" op de
trap van het bordes van het kasteel genomen en werd, onder
dankzegging, afscheid genomen van de heer Grouwels.

Het bezoek aan kasteel Vliek was hiermee nog niet voorbij. Er volgde nog
een natuurquiz onder leiding van Els Derks. Bij de kasteelvijver, zittend in
een grote kring met de ruggen naar elkaar toe, moesten de kinderen én
de begeleiders een aantal vragen, allemaal gericht op de natuur,
beantwoorden. De antwoorden zullen door Els beoordeeld worden. Hierna
werd via het bospad, waar de kinderen nog een tekening maakten,
teruggelopen naar het kasteel en werd de activiteit afgesloten.
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DE HOORNAAR IN HET NAJAAR
Bijeenkomst bij het sterfhuis
De hoornaar is de grootste inheemse wesp en varieert in grootte van 18
tot 35 mm. Lang geleden, begin jaren vijftig van de vorige eeuw, heb ik ze
voor het eerst zien vliegen. Ze hadden hun nest gemaakt in een oude
vakwerkschuur met op veel plekken totaal vermolmde balken. Een
eldorado voor deze wesp die vooral houtmateriaal gebruikt als bouwstof.
Het hout wordt met speeksel fijn gekneed, tot papier verwerkt en zo
gebruikt bij de vorming van het nest. Mijn kennis van de natuur was toen
nog niet bijster groot. Mussen kenden we goed want die zaten met
tientallen onder de oude, met stromoppen gepopte daken. Die eerste
hoornaren werden door ons aangeduid als ‘paersjhorzele’. Twee steken
en het was met je gebeurd. Desondanks, ook de plaatselijke jeugd
vertoefde graag in die oude schuur waarin je allerlei onverwachte dingen
tegen kwam. De moeilijkheid was dat de hoornaren hun vliegroute hadden
over het pad naar de schuur.
Hierna heb ik de grote wesp jarenlang
niet meer gezien. Je zou denken dat
de weersomstandigheden voor de
nestontwikkeling toen lange tijd
ongunstig zijn geweest. Want één
ding is zeker: de hoornaar houdt wel
van een wat aangenamer weertype.
Jonge hoornaarnesten lijken in hun
aanvangsfase gevoelig te zijn voor
ongunstige weersomstandigheden.
Helemaal in overeenstemming met het wat mildere weertype zijn de
vliesvleugeligen vanaf medio jaren zeventig terug. En vanaf die tijd zijn ze
er vrijwel ieder jaar met variatie in aantallen, afhankelijk van het weer in
het voorjaar. In hun leefwijze hebben hoornaars erg te lijden van het
vooroordeel als zouden zij bijzonder gevaarlijk zijn. Dat menselijk gevoel
heeft alles te maken met de scherp getekende kleuren en vooral het
zwaar ronkend geluid dat ze tijdens de vlucht maken. In werkelijkheid zijn
de hoornaars niet agressief. En, voor het geval het eens mis mocht gaan
is de steek niet gevaarlijker dan die van bijen of wespen. En ook zijn ze
niet behept met het hinderlijk gedrag op terrasjes of in de tuin dat wespen
in de nazomer hebben.
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Kenmerkend is het vlieggedrag vanuit het nest. Ze vliegen dan de eerste
tien, vijftien meter in dezelfde lijn. Net als een van het vliegveld
opgestegen vliegtuig dat na de startbaan een tijdje rechtdoor vliegt
voordat links of rechte uitgeweken wordt. Met dat kenmerkende
vlieggedrag heb ik in een jaar ervaring opgedaan. Voor in de tuin aan de
straatzijde had ik met mechanische hulp een oude olmenkop geposteerd.

Uiterlijk een prachtig exemplaar. Maar van binnen schijnbaar toch rottend,
zo had een koningin met bouwkundig inzicht geconstateerd. Dus:
nestvorming. Vanuit de olmenkop vlogen de hoornaars over het grasveld
voor onze woning, over het paadje naar de voordeur en dan richting bos.
Met gepaste diervriendelijkheid heb ik dit proces laten gebeuren. Tot ik op
enig moment dacht: toch eens tellen. Bij de eerste telling waren dat vijftien
exemplaren per minuut. En toen 30, en vervolgens 50 à 60 per minuut. Bij
de laatste telling waren het er inmiddels meer dan tachtig per minuut. Een
geweldige drukte aan de voordeur. Zo druk dat op enig moment een niet
uitkijkende hoornaar mij opzij in het gezicht vloog. Het moet een
geweldige zomer geweest zijn want de aantallen van toen heb ik niet
meer meegemaakt. Helaas heb voor de menselijke veiligheid uiteindelijk
een beroep moeten doen op de plaatselijke vrijwillige brandweer …….
Paul Notten, Moorveld
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ELKE VOGEL ZINGT ZIJN LIED
Elke vogel zingt zijn lied, staat in het kerstlied “Midden in de
winternacht” (niet toepasselijk voor deze tijd van het jaar). Ieder
vogeltje zingt zoals hij gebekt is. Vogeltjes, die zo vroeg zingen, zijn
voor de poes. We hebben nogal wat uitdrukkingen, opmerkingen,
gezegdes over de vogelzang.
Die vogelzang kost energie. Waarom besteedt de vogel, met name
mannetjes, zoveel tijd aan het zingen? Daarop proberen we een
antwoord te vinden. Mannelijke vogels zingen meer dan de
vrouwelijke; dat heeft met de functie te maken. Daarover straks meer.
Ook bij mensen wordt wel eens de mensenzang ingezet om de
andere sekse te lokken: men fluit wel eens naar elkaar. En dan wordt
er dit gezegd:
Meisjes, die fluiten,
krijgen mannen met duiten.
Waarna de ouders vervolgen:
Maar zij, die het doen,
hebben geen fatsoen.
Welnu, wanneer de vogelouders hun jongen zouden leren om niet te
fluiten, dan zou de soort niet meer lang voortbestaan. Vogelzang is nodig
voor het behoud van de soort.
Wij mensen bekijken, beter gezegd beluisteren de vogelzang niet alleen
vanuit de functie, maar ook vanuit het neveneffect: de muzikale
schoonheid. Sterker nog, we proberen de vogelzang in te bouwen in onze
muziekcultuur, niet om de vogel te imiteren, maar om het karakter van de
muziek te treffen. Zouden we ons beperken tot imitatie dan zouden we
niet ver komen, ik denk aan de koekoek of de motieven van een
zanglijster. Olivier Messiaen heeft veel muziek afgeleid van de vogelzang.
Hij treft het karakter van de vogelzang en heeft niet de bedoeling om de
vogel te imiteren. Het is trouwens geen gemakkelijke muziek om te
beluisteren. Ik kom er straks op terug, wanneer ik de muziek analyseer
aan de hand van vier muziekelementen.
Waarom zingen de vogels?
Het is niet zomaar, dat een vogel zingt. Hij maakt zich traceerbaar door
zijn zang. Bovendien kost het energie en ook tijd; kostbare tijd die hij zou
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kunnen besteden aan het foerageren. Die nadelen wegen echter niet op
tegen de voordelen, de functies van het zingen:
- De vogel bakent door zijn zang een territorium af. Indringers van
dezelfde soort worden “weggefloten”. Het wordt vaak een duet van
territoriumbezitter en indringer. Territoriumafbakening is nodig om de
voedselvoorziening veilig te stellen. Zonder territorium geen vrouwtje en
dus geen voortplanting.
- Vogels zoeken elkaar m.b.v. zang. Het mannetje lokt met de zang een
vrouwtje, hetzij naar het territorium, hetzij naar een nestplaats of om tot
paring over te gaan. Onderzoeken wijzen uit dat vrouwtjes de mannetjes
met een betere zang uitkiezen om mee te paren, want die mannetjes
worden als gezondere exemplaren gezien, dus beter voor de
instandhouding van de soort.
- De zang is een middel om te communiceren. Niet alleen de zang, maar
ook alarmkreten en piepgeluiden spelen daarbij een rol. In de tijd dat ik
nog kippen had, hoorde ik aan hun zenuwachtig tokken, wanneer er een
havik of sperwer over onze tuin vloog.
De intensiteit van de zang wordt nog eens versterkt door de herhaling van
hun zang: Een Geelgors zingt zijn “moeder, mag 'k 'n ijssieieieieie” wel
1000 maal op een dag en een vink kan er ook wat van: die 'slaat' in het
hoogseizoen wel tot 3000 maal op een dag.
De vogelzang als herkenningsmiddel
Wanneer ik in de tuin werk word ik meestal attent gemaakt op een vogel
in mijn buurt, door het geluid, dat hij maakt. Een buizerd die overvliegt,
een vink op een tak, een groene specht op hoorafstand in het bos, een
groenling op een dennentopje. 50% van de waarnemingen zijn gebaseerd
op geluid.
Moeilijk? Nee, met wat oefening en ezelsbruggetjes is het best te leren.
Wel is de ene vogelaar er wat gevoeliger voor dan de andere.
Een CD aanschaffen en vaak luisteren, eventueel met wat tekeningetjes
(grafische notatie) ter ondersteuning. Op TV herken je toch ook bepaalde
stemmen: Opstelten, Piet Paulusma, André van Duyn, Lee Towers.
Kinderen van groep 3 zijn in staat alle stemmen van de klas te herkennen,
mits ze dat aan het einde van het schooljaar uitproberen.
Je moet ook een paar dingen weten:
- Bijvoorbeeld dat een aantal vogels zijn eigen naam roept: de tjiftjaf, de
koekoek en de wielewaal.
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- Dat een aantal vogels herkend kunnen worden aan de hand van een
versje, een associatie, een ander, meer bekend geluid.
De geelgors: Moeder, krijg 'k 'n ijssieieieieie
De fluiter: typisch geluid van een naaimachine.
De koolmees: fietspomp, die piept.
De bedelroep van de ransuil: een roestig, piepend scharnier.
De roodborst heeft een “rollende” zang, alsof hij een hete aardappel in
de mond heeft.
Soms is het moeilijker, bijvoorbeeld wanneer geluiden op elkaar lijken. In
het geval van de snor en de sprinkhaanrietzanger hebben we menige keer
getwijfeld. En de spreeuw kan je in verwarring brengen: hij imiteert een
wielewaal. De spotvogel imiteert ook graag andere vogels.
Voor veel vogels rondom huis en tuin is het gemakkelijker om te leren:
oefening baart kunst. Een CD in huis hebben (of in de auto) is daarbij
noodzakelijk.
Over mooie en lelijke zang
Wij mensen beluisteren de
vogelzang op een
mensachtige manier. Alleen
natuurgerelateerde mensen
weten van de functie. Als
ze een zanglijster op het
hoogste topje van de buurt
zijn zang ten toon spreidt,
dan weten die mensen dat
hij voor het einde van de
dag zijn territorium nog
eens afbakent.
Over het algemeen
luisteren de mensen
volgens het criterium
mooi/niet mooi. Ze houden
van de zang of ze noemen
het gekrakeel. Nu moet ik
zelf ook zeggen: een
nachtegaalzang is een
kunststukje en een merel
zingt ook mooi, maar een
kraaienzang stelt niets
voor.
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In de muziek spreken we van vier klankelementen: toonhoogte (melodie),
toonsterkte (hard/zacht), toonduur (ritme) en timbre (klankkleur). Zij
bepalen of een muziekcompositie mooi/niet mooi is. De functie (betekenis)
speelt daarbij ook een rol.
Welnu, een nachtegaal scoort op die 4 elementen hoog: een mooie
melodie, een lange zang, een duidelijk te horen sterkte en een volle
klankkleur.
Dit in tegenstelling tot een zwarte kraai: nauwelijks een melodie, kort (kra),
wel een sterk geluid, maar weer een krassend timbre.
Tussen nachtegaal en kraai ligt een heel areaal aan waarderingen qua
zang. De zang van een merel, winterkoning, zwartkop krijgen de hoogste
waardering van de jury. De zang van o.a. de zwarte kraai, ransuil, blauwe
reiger krijgen een onvoldoende. In de middenmoot bevinden zich o.a. de
roodborst, boomklever, geelgors.
Natuurlijk is het discutabel of je zo vogelzang mag vergelijken. In de
literatuur kom je deze discussie niet tegen, dus het leek me eens
interessant om het eens van een andere kant te bekijken.
De indruk, die vogelzang op de mensen maakt, is nogal verschillend.
De een zal de zang in relatie tot de functie zien (beluisteren), de
ander zal de vogelzang beschouwen als een natuurlijk concert,
waarvan je kunt genieten. Vogelaars benutten de vogelzang om de
vogels in het zicht te krijgen of om de vogel te kunnen determineren.
Met name in de lentetijd komen de geluiden sterk naar voren. Vogels
zijn dan bezig een territorium te bezetten en een vrouwtje te lokken.
Maar ook in de nazomer kun je vaak nog genieten van de zang.
Jos Smeets, IVN – Ulestraten
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WATERBUFFER GEULSE WATERMOLEN
Sedert de jaren zestig van de vorige eeuw hebben we de
waterstromen niet meer ‘in eigen hand’. Bij de ruilverkaveling zijn
vanaf 1960 veel weilanden omgevormd tot akkerland. Behalve de
weilanden verdwenen ook de hagen en heggen die tot dan zorgden
voor een kleinschalige wateropvang. Enkele decennia later krijgen
we te maken met het fenomeen klimaatverandering. Heftige
regenbuien in korte tijd zorgen op gezette tijden voor lokale
wateroverlast, vaak gepaard gaande met massale modderstromen.
Aan het Waterschap Roer en Overmaas is de taak toebedeeld
kortstondige maar overmatige regenval in een beperkt gebied in goede
stromen te leiden. De waterbuffer is daarvoor een oplossing gebleken.
Vele waterbuffers zijn al aangelegd op de bij zware regenval bedreigde
plekken. In de maand februari 2012 is Geulle aan de beurt.
Vanuit het bosgebied de Breuk stromen de Molen- en de Waalserbeek
richting de molenvijver. De beken vloeien samen bij het weiland dat aan
de bovenzijde van de molenvijver ligt.
Om de aanleg van de buffer mogelijk te maken heeft de aannemer met
stalen platen een tijdelijke rijweg door het vroegere weiland Huntjens
moeten aanleggen. Over dat kunstmatige tracé is van andere
(waterschaps)werken de grond aangevoerd waarmee dwars op de loop
van de Molenbeek een aarden wal is aangelegd. Deze wal van enkele
meters hoog dient om grote hoeveelheden hemelwater tijdelijk op te
vangen. Na zware regenval wordt het water via een buis geleidelijk aan
afgevoerd. In de bedding van de Hemelbeek richting waterbuffer is een
zandvanger aangelegd. Met het uit de bronnen opborrelende grondwater
wordt namelijk gedurig zand meegevoerd dat op rustige plekken in het
stroomgebied zoals de molenvijver tot bezinking komt. De zandvanger
moet dat nu voorkomen.
De bewoners van de molen hebben extreme waterafvoer altijd als
bedreigend ervaren. Blijkbaar had men toch enige vrees over de
bestendigheid van de dijk rond de molenvijver. Zo herinner ik mij de
strenge winter van 1947. Na een lange vorstperiode met tamelijk veel
sneeuwval kwam er een abrupt einde aan het koude weer. Van de ene
dag op de andere steeg de temperatuur van matige vorst tot ver boven
nul. Gevolg: een forse dooi. Door de snel smeltende sneeuw dreigde het
water over de dijk richting molen/woning te lopen. Toenmalig bewoner en
molenaar Sjo Huntjens probeerde destijds in het zijgedeelte van de dijk in
de nog hard bevroren grond een afvoersleuf te ‘bikkelen’. Na drie weken
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vorst was dat onbegonnen werk! In mijn herinnering zie ik nog steeds de
angst én agitatie op het gezicht van Sjo die duidelijk ‘gepanikeerd’ was
door het wassende water in zijn molenvijver.

Vanaf het wandelpad dat langs het weiland naar beneden loopt kan de
waterberging goed bekeken worden. De Molenbeek lag eerder diep
verzonken in het weiland en was daardoor niet zichtbaar. Na de
uitgevoerde werken is zowel de zandvang alsook een gedeelte van de
loop van de Molenbeek in het zicht gekomen. Het groene weiland oogt nu
veel vriendelijker en doet denken aan de versregels van Felix Rutten
‘waar vlotte beek en waterval muziek weerklinken doen’. Wat verder naar
beneden de aarden wal om het water te ‘bufferen’ als zich dat aandient.
De uitgevoerde werken hebben het rustige weiland van weleer
omgetoverd tot kijkgebied. Best leuk om te zien.
Paul Notten, Moorveld.
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BIJZONDERE PLANT IN VLIEKERBOS: BOLLETJESKERS
In 2011 vond ik tijdens de buitenles planten in het kader van de
“Basiscursus, Natuur en Landschap 2011”, langs het voetpad bij de
ingang in het Vliekerbos (zie afbeelding) een plant die veel leek op de
pinksterbloem, maar toch anders.

Onze plantendeskundige bij uitstek, Annie Thimister, werd erbij gehaald
en bracht meteen deze mooie voorjaarsbloeier (april-juni) op naam. Het
was de bolletjeskers (Cardamine bulbifera), een overblijvende 30 tot 60
cm hoge plant van de kruisbloemen-familie (o.a. pinksterbloem,
waterkers).
Met zijn grote paarse bloemen (wit is zeldzamer) op de lange stengel valt
deze plant langs het voetpad meteen op. De plant heeft een vlezige 3 mm
dikke wortelstok waaruit nieuwe planten verschijnen. Het meest
bijzondere kenmerk van deze plant, waaraan ze ook haar Nederlandse
naam te danken heeft, zijn de kleine zwartpaarse broedbolletjes (bulbillen)
in de bovenste bladeren. Op de detail foto (volgende pagina) zijn de
broedbolletjes onder de bloemen duidelijk zichtbaar.
Ze laten gemakkelijk los en kunnen zo ook nieuwe planten vormen. De
plant op 18 april 2011 (zie de laatste foto) bestond uit 14 groei- of
bloemstengels, die in het voorjaar 23 april 2012 uit 12 groeistengels met
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bloemen, waarschijnlijk meerdere exemplaren. Dus het 2e jaar op dezelfde
plek.

Deze plant komt in onze omgeving in het wild voor, er is uit 2008 een
groeiplaats bekend in het Savelsbos. In Nederland werd de bolletjeskers
voor het eerst waargenomen in een beukenbos in de Wieringermeer
(Noord- Holland) rond 2005. Het verspreidingsgebied is Midden–Europa.
De bolletjeskers groeit graag in bossen met matig of weinig schaduw, op
vochtige, kalkrijke plaatsen.
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De standplaats (beuken- en hellingbos) in het Vliekerbos voldoet prima.
Maar je kunt je afvragen of de vindplaats in het Vliekerbos een spontane
vestiging is of dat er aan floravervalsing is gedaan en er broedbolletjes
zijn gestrooid. Maar bijzonder is het wel. We zullen deze plek in het
voorjaar 2013 weer opnieuw bekijken.
Zo zie je maar dat het Vliekerbos misschien meer verrassingen in petto
heeft de komende jaren. Door de kap in het bos najaar 2011, komt er
meer licht en hierdoor ook meer warmte in de bodem. Hiervan kunnen
planten profiteren die lang een sluimerend bestaan leiden en onzichtbaar
waren.

Naschrift
Tijdens een controle op 29 april (2012) in het Vliekerbos, zag ik tot mijn
verrassing in de directe omgeving van de hierboven beschreven
exemplaren, nog 3 afzonderlijke groeiplaatsen van de bolletjeskers allen
met meerdere groei- of bloeistengels (met bloemen dus). Eentje ervan
stond ongeveer 30 meter verder bij het voetpad naast een dikke es.
Literatuur: Natuurhistorisch Maandblad november 2009
Tekst en foto’s Fred Erkenbosch
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HOE LEVEN WATERPLANTEN
Laatst vroeg ik me af wat nu eigenlijk het verschil is tussen
waterplanten en landplanten. Waterplanten groeien in het water, dat
is duidelijk, en dat is ook zo’n beetje het antwoord van Wikipedia en
ander sites op internet. Maar waarom kan waterranonkel wel in het
water groeien en een (verwante) boterbloem niet? Een gek kan meer
vragen dan tien wijzen kunnen beantwoorden en soms heb ik het
idee dat ik zowel de gek speel als de wijzen. Vermoeiend, echte
wijzen kunnen nog wel eens gewoon weglopen en de gek laten
zitten.
Hoe komen we aan waterplanten
Het leven is ontstaan in het water, waarschijnlijk in de zee. In zee
ontstonden ook de eerste planten en die zijn op een gegeven moment het
land opgeklommen. Ze hadden daarbij twee mogelijkheden: ze konden
eerst via een (zout) kustmoeras voorzichtig wennen aan het risico van
verdrogen of ze konden onder water blijven en via rivierenmondingen
eerst wennen aan zoet water en pas daarna het land op. Het lijkt erop dat
ze eerste route hebben gekozen want de eerste landplanten leken
waarschijnlijk op levermossen.
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Maar ik neem aan dat moeder natuur ook de andere route geprobeerd
heeft. Dat is blijkbaar niet gelukt want als we miljoenen jaren evolutie even
overslaan, zien we dat onze huidige waterplanten allemaal afstammen
van landplanten! Hoe zie je dat? Simpel: ze bloeien (bijna) allemaal met
‘gewone’ bloemen met bestuiving door de wind of insecten, zeer onhandig
voor een waterplant. Een deel van de landplanten is dus weer te water
gegaan, net zoals ooit een deel van de zoogdieren weer het ruime sop
heeft gekozen: walvissen, zeehonden, dolfijnen etc.
Het voorgaande geldt alleen voor de hogere planten, de vaatplanten. De
eerste vaatplanten waren landplanten en ze leken op wolfsklauw. Bij
algen, mossen en dergelijke heeft de evolutie anders uitgepakt, maar het
ging me nu om de vaatplanten.
Hoe worden landplanten waterplanten
Landplanten hebben zich dus aangepast aan een leven in het water. Aan
het leven in het water zitten veel voordelen: geen risico van verdrogen, de
plant heeft nauwelijks het probleem om zich zelf overeind te moeten
houden want ze is gewichtsloos in het water en in het water zitten meestal
nuttige voedingsstoffen.
Nadelen zijn er ook en de voornaamste is dat er onder water weinig licht
is en dat is ook voor een waterplant nodig om te groeien. Ook in helder
water kunnen ze dus niet erg diep gaan.
Bij onze waterplanten is de voorplanting eigenlijk (nog) niet goed
geregeld. Het werkt allemaal, maar misschien ligt hier nog een schone
taak voor de evolutie. Een hele enkele, het hoornblad, heeft zich echt
aangepast aan het water. Hoornblad zweeft onder water en heeft dus
geen wortels al hechten zijtakjes soms aan de bodem. De plant komt ook
niet aan het oppervlak: alles gebeurd in en met behulp van het water. Ook
de voorplanting dus. Hoornblad is eenhuizig, de bloemen zitten in een
oksel en stellen op het oog niet veel voor, waarom zouden ze ook. Als het
stuifmeel rijp is, laten de helmhokjes los en gaan aan oppervlak drijven
met de stuifmeelkorrels aan de onderkant. Het stuifmeel laat los en zweeft
naar beneden in de hoop een stamper te vinden. Stuifmeel van hoornblad
heeft geen last van water, heel uitzonderlijk.
Waterpest doet iets dergelijks: de plant zweeft geheel onder water maar
stuurt af en toe een bloemetje naar het oppervlak. Als dat mannelijk is,
laat het stuifmeel los dat op het water drijft, hopelijk naar de vrouwelijke
bloem. Maar de waterpest is hier ingevoerd en heeft hier alleen maar
vrouwelijke planten.
In zee, in zout water dus, hebben we in Nederland ook een vaatplant:
zeegras of eigenlijk zijn het twee soorten klein en groot zeegras. Groot
zeegras (Zostera marina) kwam ooit zeer veel voor in de Waddenzee,
maar na een ziekte rond 1920 is het nooit meer helemaal goed gekomen.
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Klein zeegras is altijd veel zeldzamer geweest. Maar beide planten laten
hun stuifmeeltransport helemaal verzorgen door het water. Zo doet een
echte waterplant dat, vind ik. Nu nog wachten tot er een waterplant komt
die een visje of een kreeftje inschakelt voor de bevruchting.
Waterplant of moerasplant
Een waterplant is dus niet fundamenteel anders dan een landplant.
Wanneer noemen we het dan een waterplant? En wanneer noemen we
het een moerasplant, want dat is eigenlijk een tussenvorm. Een echte
definitie heb ik niet gevonden, maar waarschijnlijk is een waterplant een
plant die altijd geheel of bijna helemaal onder water groeit. Drijvende
bladeren plat op het water mogen en natuurlijk mogen de bloemen boven
water steken. Dat lijkt duidelijk, maar krabbenscheer groeit in de zomer
ongeveer half boven water en is toch duidelijk een waterplant.
Krabbenscheer heeft onze regels weer eens niet gelezen.
Een moerasplant groeit altijd in het water, maar dat water mag wel eens
heel laag staan. Het grootste deel van de plant is altijd boven water. Het
boek “Veldgids - Water- en oeverplanten” van Roelf Pot geeft nog een
onderverdeling van de moerasplanten, voor de liefhebbers.
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Water
Ik ga door met de waterplanten. Alles wat onder water zit kan zelf vocht
opnemen en heeft dus daar de wortels niet voor nodig. Toch wordt ook bij
de wortelende waterplanten vocht naar alle delen van de plant gepompt
en zelfs extra naar de delen die op dat moment groeien. Blijkbaar is de
stroom niet alleen nodig voor water maar ook voor het aanvoeren en
verdelen van voedingsstoffen. Jarenlang is er gediscussieerd of de
wortels het water ophoog pompen of dat de verdamping in de
huidmondjes het water naar boven zuigt of welke het belangrijkst is. De
laatste tijd lijken de zuigende huidmondjes te winnen, maar ook in de
waterplanten die geheel onder water groeien bestaat een waterstroom.
Die kan niet van de huidmondjes komen, dus moeten de wortels er voor
zorgen. Waarschijnlijk hebben zelfs ondergedoken waterplanten zonder
wortels een stroming! De wetenschap heeft hier nog wat doen.
Als de wortels nuttig werk doen moeten die ook gevoed worden en dus
gaat er ook stroom naar beneden met brandstof. Niet veel anders dan bij
landplanten, maar bij de brandstof hoort ook zuurstof om er energie van te
maken. Landplanten vinden die meestal in de grond, maar de
waterplanten moet die aanvoeren. De meeste waterplanten schijnen de
zuurstof uit de lucht op te nemen via de drijvende bladeren en dergelijke.
Door verschillen in temperatuur diffundeert de zuurstof dan vanzelf naar
beneden. Ondergedoken waterplanten gebruiken misschien de zuurstof
die ze zelf maken want als ze bouwstoffen maken uit koolzuur ontstaat er
ook zuurstof.
Voedingstoffen
De belangrijkste voedingstoffen voor planten op het land zijn koolzuur,
stikstofverbindingen en fosfaat en daarnaast nog een aantal mineralen.
Voor waterplanten is dat niet anders alleen hebben die de ‘keus’ om die
voedingstoffen uit het water of uit de grond te halen, behalve koolzuur
natuurlijk. Landplanten halen koolzuur direct uit de lucht, alle of misschien
bijna alle waterplanten kunnen koolzuur ook uit het water halen.
Koolzuurgas uit de lucht kan gewoon oplossen in water als dat niet te
warm is en waterplanten kunnen het daaruit opnemen, maar de voorraad
is beperkt. Veel waterplanten kunnen ook bicarbonaat gebruiken en dat
komt in niet te zuur water vaak in grotere hoeveelheden voor. Het enige
nadeel is dat de waterplant energie moet verbruiken om op die manier
koolzuur op te nemen, maar het is blijkbaar de moeite waard.
Ook de andere voedingstoffen zoals stikstofverbindingen, fosfaat en
mineralen zitten in het water. Tegenwoordig door het gebruik van
kunstmest zelfs vaak te veel zodat de algen het water zo dicht groeien dat
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er geen licht meer overblijft voor de vaatplanten. Als dat niet het geval is
kunnen de waterplanten hun voedingsstoffen uit het water halen of uit de
grond. De modderige bodem is vaak rijk aan voedingsstoffen maar die
zitten dan vast in plantenresten die door gebrek aan zuurstof niet afbreken
en ze dus niet loslaten. Er zijn waterplanten zoals de waterlobelia (Lobelia
dortmanna) die zich specialiseren op water met zeer weinig
voedingsstoffen, maar die zoveel zuurstof in bodem weten te brengen dat
rond hun eigen wortels de dode plantenresten wel afbreken en zo de
gewenste mineralen loslaten! Waterlobelia groeit bijna helemaal onder
water (behalve de bloemen) en de zuurstof maakt de plant helemaal zelf
door de verwerking van koolzuur. Maar dat koolzuur haalt de plant ook uit
de grond: bij het verteren van de plantenresten komt veel koolzuur vrij en
dat gebruikt waterlobelia weer. Een heel bijzondere plant dus, die al de
nodige gassen via de wortels laat lopen en die zijn eigen leefomgeving
maakt! In Nederland hebben we heel weinig water met zeer weinig
voedingstoffen en dus zijn planten als waterlobelia zeer zeldzaam.
Jammer, waterlobelia is niet spectaculair om te zien, maar wel in zijn
gewoonten.
Jan van Dingenen

Op de foto hiernaast staat de
waterlobelia. De foto is (niet
door mij) gemaakt in het
Nationaal Park
Dwingelerveld, dé plaats om
deze plant te zien.
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DE BOOM ALS KUNSTENAAR
Bomen, zuurstofproducenten en bron van leven voor zowat alles wat leeft,
groeit en bloeit. We wandelen er meestal achteloos aan voorbij, een
enkele keer valt ons de schoonheid of de bijzondere vorm op. Een mooi
voorbeeld hiervan is de jaren oude Trompetboom (Catalpa) in het
stadscentrum van Heerlen, pal tegenover het stadhuis aan de
Geleenstraat. Zelf ben ik er de voorbije dertig jaar ontelbare malen aan
voorbij gelopen; “onbewust” heb ik deze boom “opgeslagen” als een
mooie boom. De wel heel bijzondere
vorm die zich op de stam heeft
ontwikkeld is mij in al die jaren evenwel
nooit opgevallen. Hoe deze vorm is
ontstaan is mij niet bekend; of dit een
reactie op een vroegere beschadiging
is, of ……. wie het weet mag ’t
zeggen….. maar ’t lijkt haast kunst.
Wel bekend is dat bomen reageren op
beschadigingen; zo zal rond de plek
van een afgezaagde gesteltak, nieuw
bastweefsel worden ontwikkeld
waarmee de wond wordt afgesloten.
Hetzelfde gebeurt als er een
beschadiging aan bijvoorbeeld de stam
wordt veroorzaakt. Dit zijn overigens
ook de plekken waar een boom het kwetsbaarst is voor het binnendringen
van ongewenste gasten, denk hierbij maar aan schimmels en insecten die
de boom dan doen
aftakelen.
Er zijn diverse mooie
voorbeelden van
groeireacties door bomen
op “beschadigingen” en
“bedreigingen”. Een fraai
voorbeeld uit het
Brabantse land is een
Lindeboom die als “De
ijzervreter van Deurne” de
boeken is ingegaan,
omdat de boom een
complete waterpomp
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heeft doen verdwijnen; een opmerkelijk fenomeen!
Ik wil me echter beperken tot
enkele fraaie voorbeelden uit
onze directe omgeving die ik
zelf heb gefotografeerd
tijdens het vastleggen van
objecten voor de website
www.veldkruus.nl
Als eerste een oud wegkruis
in het gehucht Tervoorst
onder de rook van Nuth.
Deze Treurwilg heeft kruis en
corpus stevig in z’n greep.
Ter info, in 1990 stond het
kruis nog geheel vrij van de
boom. Deze situatie is
waarschijnlijk ontstaan
doordat de jonge boom
destijds te dicht achter het
wegkruis is geplant; de groei
heeft in de loop der jaren de
rest gedaan. De druk op en
het schuren tegen de stam
heeft uiteindelijk de reactie (ontwikkeling van bastweefsel) doen ontstaan.
Dichter bij huis, in het Valkenburgse,
de Beukenboom naast de
voetgangersbrug over de Geul
tegenover “De drie beeldjes”.
Vermoedelijk is hier ooit een scheur
in de bast ontstaan door strenge
vorst, een uitgebroken tak of een
andere beschadiging van buitenaf.
Een onbekend iemand heeft er jaren
geleden vervolgens een beeldje
(Maria met kind) in geklemd. Door
toedoen van de boom is er in de loop
der jaren, een uitzonderlijk fraaie
creatie ontstaan, getuige de foto’s
hieronder die ik in augustus 2010
maakte. Voor die tijd was er rondom
het beeldje met viltstift de volgende
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tekst geschreven: “Ga niet bij mij voorbij zonder een Ave voor mij”.
Een andere kunstzinnige
creatie door de boom is te
vinden in Geleen aan de
rand van het Burgemeester
Damenpark (bij de schaatsbaan Glanerbrook). Hier is
het groeiproces, al dan niet
geholpen door de mens,
gestopt. De dode boomstam
met ingegroeid kruis wordt
nu als een relict gekoesterd.
Een fraai plaatje tussen de
bloeiende Rodendendrons.

Tekst en foto’s Jean Slijpen
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DE MEIKEVER GERED
Op het fruitbedrijf van Leon Petit in Ulestraten zijn de taken goed
verdeeld. Leon zorgt ervoor dat de fruitbomen in goede conditie zijn
voor de jaarlijkse oogst die door Angelien aan de man en de vrouw
wordt gebracht. Ieder zijn specialisme. Zo ook op 12 mei. Leon heeft
de productievelden even verlaten en is behulpzaam bij de verkoop.
Topdrukte vanwege moederdag. Tussen de bedrijven door vertelt
Leon dat hij die ochtend zeven meikevers ‘ruggelings’ gered heeft.
Meikevers die ‘ruggelings’ gered worden? Dat vraagt om een meer
diepgaand onderzoek.
Riekie en ik gaan, gewapend met fototoestel en ballpoint op nader
onderzoek. Wat blijkt? In de oprit naar het erf is een lamp bevestigd tegen
de muur van de fruitloods. De meikevers worden aangetrokken door dit
lichtpunt. Hun vlucht erheen eindigt in een botsing tegen de lamp of de
muur en de meikever belandt ruggelings op de grond. Eenmaal op zijn rug
verkeert het diertje in een kansloze positie: De meikever maalt met al zijn
pootjes in de lucht maar is niet in staat om het lijfje te keren en weer op
die pootjes terecht te komen.
’s Morgens in alle vroegte hoeft Leon voor een eerste pluk dan ook niet
naar de plantage. Hij verzamelt de op hun rug liggende meikevers en zet
die in een doosje met wat verse boomblaadjes. Daarna herstelt de natuur
zich vanzelf. Zo vlak bij het vliegveld wachten de meikevers op het signaal
van de verkeerstoren: ‘time to take off!’ Waarna de meikevers weer doen
waar ze goed in zijn: wat onbeholpen rondvliegen van de ene naar de
andere pruimen of kersenboom.
Zijn dagelijkse oogst aan
meikevers varieert van 4 tot
7 stuks. Die ochtend heeft
Leon vijf meikevers
opgeraapt. Ze zitten in een
plastic bakje, gedeeltelijk
verscholen onder buxus
bladeren. Als we
voorbereidingen treffen voor
het maken van enkele foto’s
krijgt onze actie direct de
aandacht van andere
bezoekers. Iedereen wil de
diertjes even bekijken. Een kever op de hand, dat is toch weer wat
griezelig. Een mevrouw, in gezelschap van een Engels sprekende dame,
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vraagt wat de Engelse benaming voor het dier is? Daarmee worden we
overvraagd. Verder dan ‘may-beetle’ komen we niet. Wel doen we nog
een experiment: een meikever op de punt van een vinger. Het diertje
blaast zich bij iedere tel een beetje meer op en vliegt dan weg. Deze
lichaamstaal van de meikever hebben we in de Nederlandse taal
vastgelegd in de uitdrukking: hij telt als een meikever. Gelukkig wordt
deze keer geen beroep gedaan op mijn Engelse taalvaardigheid!!
Na deze meikeverexcursie moet ik op
de conduite van
Leon Petit nog een
taak bijschrijven:
redder van
meikevers. Over de
maand mei zijn dat
bij een gemiddelde
van vijf per
ochtend: 155 stuks.
De nakomelingen
melden zich over
vier jaar terug. Bij zoveel inzet voor dit onderdeel van de natuur verdient
Leon een erenaam: de meikeverfluisteraar.
Paul Notten, Moorveld.
PS: de redactie heeft de Engelse versie opgezocht: de meikever wordt in
het Engels 'maybug' of 'cockchafer' genoemd.
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VOGELWETENSWAARDIGHEDEN
Ook op Europees niveau zijn er successen in het kader van
vogelbescherming te behalen. Einde 2012 zijn er wetsvoorstellen
gepresenteerd voor het Europees Landbouwbeleid, waarbij het behoud
van natuur en milieu een sterkere positie hebben gekregen. Boeren
krijgen alleen nog steun als ze hun bedrijfsvoering verduurzamen. Dat
kunnen ze doen door 7% van hun akkers voor natuur te bestemmen en
door grasland te behouden. Ook wil men de biologische landbouw
stimuleren. Dan wordt daarnaast ook nog eens financiering vrijgemaakt
voor agrarisch natuurbeheer.
Men moet zich realiseren wat de gevolgen, hier en nu, zijn van het
landbouwbeleid, alsook wat de gevolgen zijn voor later en dan ook voor
de gehele wereld. Het gezegde is: We hebben de natuur in beheer voor
onze kinderen.
Die besluitvorming heeft weer zijn uitwerking naar de vogelstand. Het
bestand boerenland-vogels gaan nog snel achteruit. Het aantal
broedparen van de scholekster, grutto en veldleeuwerik is t.o.v. 1990 met
meer dan 50% gedaald.
Wel profiteren bepaalde vogelsoorten van oudere bossen, waarvan er
steeds meer komen door veelzijdig bosbeheer. Er worden steeds meer
grote bonte spechten gesignaleerd, alsook boomklevers en zelfs de
middelste bonte specht laat zich vaker zien.
Laten we hopen, dat het Europees beleid de rem zet op de recente
plannen van de regering zoals het stopzetten van de subsidie t.b.v. de
afwerking van het Limburgse project: het verbinden van de diverse
leefgebieden d.m.v. singels, zodat de dieren zich goed kunnen
verplaatsen van het ene naar het andere leefgebied.
Staatssecretaris Bleker kreeg massale kritiek op zijn nieuwe voorstel voor
een nieuwe Wet Natuur. Met name daardoor heeft hij een aantal
concessies moeten doen, maar hij komt bij lange na niet tegemoet aan
alle bezwaren.
Vogelbescherming Nederland maakt zich sterk door met andere
natuurbeschermingsorganisaties te blijven werken aan een grondige
herziening van het wetsvoorstel.
Het is voortdurend touwtrekken tussen economische en natuurlijke
doelen. We waren de laatste jaren goed op weg om natuur en milieu de
nodige aandacht te geven, maar sinds kort zijn we weer het accent op het
economische vlak aan het leggen. Daar moeten we de balans in vinden.
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Een ander onderwerp
Gisteren, 9 april, kwam mijn vrouw in paniek naar me toe: “Er is een vogel
tegen het raam gevlogen en nu ligt hij voor het raam op de grond.”
Ik ging naar buiten, wetende dat de vogel de nek gebroken zou hebben
(en dan was hij dood) óf dat hij er wat versuft bij zou zitten.
Ik zag al snel dat het een mannetjesvink was, mooi op kleur: staalblauw
kopje, rood-isabel borstpartij en twee vleugelstrepen. Ik kon hem zo in de
handen nemen en constateerde inderdaad, dat er nog genoeg leven in
zat. Er werd een vervoersvogelkooitje bij gehaald en dat werd voor
onbepaalde tijd zijn behuizing.
Meestal knappen ze na een half uur weer op, worden onrustig in het
kooitje en kunnen dan weer worden losgelaten. Zo was dat ook het geval
met 'onze' vink. Hij begon vliegvlug te worden en werd steeds onrustiger.
We namen het kooitje weer mee naar buiten en …... oeps, daar vloog hij
op eigen gelegenheid de vrijheid tegemoet. Hij heeft de botsing niet met
de dood hoeven te bekopen.

Als het u overkomt, doe hetzelfde: rust geven binnenshuis (buitenshuis is
hij misschien voor de poes) en na verloop van tijd loslaten. In een enkel
geval haalt hij het niet: of hij is al direct na de klap dood of gaat binnen
een uurtje dood. That's life.
Jos Smeets, IVN – Ulestraten.
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DATA IN IVN ULSTRATEN
2012 tweede helft
Website: www.ulestraten.ivn-limburg.nl
Email: ulestraten@ivn-limburg.nl
Woensdag 20 juni
Late avondwandeling: Avondsfeer met vuurvliegjes
Vertrek 21.00 uur kerk Ulestraten
Info: 043 – 3643740
Woensdag 5 september
IVN-Lezing Natuur/milieu Midden Oosten
Aanvang 19.30 uur clubhome D’n Haamsjeut
Info: 043 – 3644976
Woensdag 3 oktober
IVN-lezing Geologie
Aanvang 19.30 clubhome D’n Haamsjeut
Info: 043 – 3644976
Zaterdag 27 oktober
IVN avondwandeling “Nacht van de Nacht”
Vertrek 19.30 uur pand Museum, Markt 27A, Meerssen
Info: 043 – 3643740
Woensdag 7 november
IVN-varia-avond
Aanvang 19.30 uur clubhome D’n Haamsjeut
Info: 043-3643740
Woensdag 5 december
Dia presentatie activiteiten afgelopen jaar.
Aanvang 19.30 uur clubhome D’n Haamsjeut
Info: 043 – 3644647
Zondag 30 december
33e Oudejaarswandeling
Vertrek: 14.00 uur kerkplein Ulestraten
Info: 043 - 3644647
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Activiteiten Vogelwerkgroep:
Vogels spotten op:
Zondag 9 september
Zondag 14 oktober
Zondag 11 november
Vertrek Kerkplein Ulestraten (carpoolen):
Tijdstip: 8:00 uur
Te bezoeken locatie: wordt t.z.t. bepaald
Info: 046 4376698 / 06 15581054
Alle binnenactiviteiten worden in ons verenigingslokaal D’n Haamsjeut
gehouden en beginnen om 19.30 uur tenzij anders vermeld.
Voor wandelingen en excursies, waarbij we vanaf het Kerkplein Ulestraten
naar een andere vertrekplaats reizen, geldt dat we bij voldoende auto’s
zoveel mogelijk zullen CARPOOLEN. Als vergoeding hiervoor adviseren
wij een richtprijs van € 0,07 per gereden kilometer per meereizend
persoon.
Wij heten u van harte welkom op onze activiteiten en wensen u alvast veel
plezier!
Voor meer info zie t.z.t. de plaatselijke weekbladen en onze website:
www.ulestraten.ivn-limburg.nl
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COÖRDINATOREN VAN DE WERKGROEPEN
Werkgroep Afdelingsblad

André Ament
Blockhuijsstraat 31
6235 AW Ulestraten - tel: 3644426

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 Natuurbeheer

Jo Frenken
Kasteelstraat 63
6235 BN Ulestraten - tel: 3644975

Werkgroep Onderhoud

Wil Dohmen
Kasteelstraat 66
6235 BR Ulestraten – tel: 3644248

Werkgroep Planten

Vacature

Werkgroep Publicaties

Huub Servais
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 (Provinciaal milieuklachtennummer)
Alle soorten milieuklachten in het buitengebied
(Dag en nacht bereikbaar, ook in weekend): 043-3617070
Email: groenebrigade@prvlimburg.nl
Bij zowel telefonische als e-mail melding kunt u vragen om
geheimhouding.
Mobielnr. Gerrit Lenting, Brigadier Groene Brigade Heuvelland
06-21836029
Email: g.lenting@prvlimburg.nl
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).
Het Groene meldpunt v/d Politie Limburg Zuid
(dag en nacht): 043 - 3216830
Bel bij verstoring en aantasting van flora en fauna.
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
www.ulestraten.ivn-limburg.nl of bel met een van de gidsen,
coördinatoren of bestuursleden.

Ons vrijwilligerswerk wordt mede gesteund door Rabobank Maastricht e.o.
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