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VAN DE BESTUURSTAFEL
De winter heeft dan toch nog toegeslagen, al was hij nog niet sterk
en lang genoeg om de “Hollanditis” van de Elfstedentocht tot volle
ontplooiing te laten komen.
De traditionele Oudejaarswandeling was zoals altijd goed georganiseerd,
interessant en gezellig; hulde aan de organisatie!
Ook de Algemene Ledenvergadering straalde ouderwetse gezelligheid uit
(ook en vooral erna). Het verslag kunnen jullie elders in dit blad lezen,
evenals de bijbehorende jaarverslagen van de diverse werkgroepen.
Langs deze weg wil ik nogmaals dank zeggen aan Jean Slijpen voor zijn
jarenlange bijdrage aan onze vereniging: medeoprichter, bestuurslid,
coördinator van de Haamsjeut, coördinator van de publicaties, (positief)
kritisch volger van het bestuur en ga zo maar door. Tijdens de ALV is hij
dan ook terecht benoemd tot erelid. Hij heeft zijn coördinatorschap
Haamsjeut overgedragen aan André Ament. In dit kader vraag ik ook
namens de redactie aandacht voor het volgende. De redactie wil graag
nieuwe schrijvers aan de gang krijgen. Wanneer je niet weet hoe je dat
aan moet pakken kun je voor raad en daad bij hen terecht, het is
makkelijker dan je denkt.
Ook veel dank voor Fred, die weliswaar bestuurslid blijft, maar die het
coördinatorschap van de wandelwerkgroep overgedragen heeft aan Wim
Derks, die overigens op 9 december een award voor zijn vrijwilligerswerk
(ook voor ons dus) heeft ontvangen van de gemeente Meerssen, proficiat!
En alsof dat nog niet voldoende is: ook Ruud heeft aangegeven terug te
treden als coördinator van de werkgroep Vogels. Dus ook aan hem veel
dank voor de inzet van de afgelopen periode. Voor hem hebben we nog
geen vervanger, dus suggesties van de leden zijn meer dan welkom.
Tijdens de afgelopen activiteiten is de situatie met betrekking tot de
werkzaamheden in het Vliekerbos uitvoerig aan bod gekomen, dus daar
ga ik hier niet verder op in. Het wordt mooi.
Zoals velen van jullie niet kan zijn ontgaan, ondergaat ons clubhome de
Haamsjeut een gedaanteverwisseling. Het was bij de laatste
bijeenkomsten soms een beetje behelpen, maar een kniesoor die daar
over klaagt. Ook dit wordt weer mooi, daar ga ik van uit.
Ook wil ik jullie nogmaals wijzen op de Floriade, waar we (samen met
IVN-Meerssen) op 22 juni per bus naar toe kunnen. Er zijn nog enkele
plaatsen vrij, maar handel snel: aanmelden en betalen bij Wim Derks.
Huub Servais
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NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 2012
De algemene ledenvergadering (ALV) werd gehouden op woensdag
18 januari 2012 in ons verenigingslokaal d’n Haamsjeut.
Aanwezig: 23 leden
Afmeldingen: 6 personen.
1. Welkom aan de leden en erelid en opening door de voorzitter:
1 minuut stilte gevraagd a.g.v. overlijden dhr. W Brassé, lid van IVN
Ulestraten en Meerssen
2. De notulen van de ALV van 18-01-2011:
Deze worden door de vergadering goedgekeurd.
3. Bestuursverkiezing:
Volgens rooster zijn aftredend Wim Derks en Wil Dohmen. Beiden stellen
zich herkiesbaar.
Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld, derhalve wordt de
bestuurstermijn van Wim en Wil met 4 jaar verlengd.
4. Bespreking jaarverslag 2011:
De voorzitter geeft een terugblik over 2011. De nadruk ligt hierbij vooral
op de vele werkzaamheden die het IVN het afgelopen jaar heeft verricht
ten behoeve van de Natuur, Milieu en Landschap. Het verslag komt in de
Lente-Haamsjeut van 2012.
5. Bespreking van de jaarverslagen van de werkgroepen:
Alle coördinatoren geven een kort overzicht van de activiteiten van hun
werkgroep over het afgelopen jaar. Deze verslagen worden eveneens in
het algemeen jaarverslag verwerkt en in de Lente-Haamsjeut
gepubliceerd.
6. Financieel verslag over 2011:
De penningmeester Wim Derks geeft een overzicht van de financiële
situatie. Er zijn over 2011 meer inkomsten dan uitgaven; dit komt door de
contributieverhoging en de eenmalige opbrengst van de cursus. De
vergadering gaat akkoord met het voorstel om de contributie voor 2013
niet te verhogen.
7. De kascontrolecommissie:
Bij monde van Henk Urlings verleent de kascontrolecommissie decharge
(in de vorm van rijm) aan de penningmeester over de uitgevoerde
financiële handelingen gedurende het jaar 2011.
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Van de commissie is Henk Urlings afgetreden. Nieuw gekozen lid voor
2013 is Mevr. Els Carboex. De kascontrolecommissie zal worden gevormd
door Frans Passier, Sjo Meels en Els Carboex.
8. Huldiging Jubilarissen:
Mevr. Wijnen is 25 jaar lid van IVN Ulestraten. Zij heeft zich afgemeld, en
gezegd dat de kosten voor een speldje bespaard kunnen worden.
Jean Slijpen heeft te kennen geven te willen stoppen als coördinator van
de werkgroep afdelingsblad. De voorzitter memoreert de vele
werkzaamheden van Jean als medeoprichter van IVN Ulestraten en de
vele werkzaamheden tijdens zijn lange dienstperiode bij het IVN (32 jaar).
De voorzitter stelt voor aan de vergadering om Jean Slijpen als erelid te
benoemen. De aanwezige leden van de vergadering geven Jean een
geweldig applaus en gaan akkoord met het voorstel.

Jean op zijn beurt is geroerd voor zoveel aandacht en bedankt iedereen
voor de bijdragen die zijn geleverd aan artikelen tijdschrift d’n Haamsjeut.
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9. Mededelingen van algemene aard:
Er is een cursus in 2012 gepland met als thema: Planten in hun
leefomgeving Over deze cursus en de uitleg hierover wordt uitvoerig
geschreven in de Lente-Haamsjeut.
Tot op heden hebben zich 8 leden aangemeld voor de Floriade.
10.Sluiting:
Na het officiële gedeelte wordt de avond voortgezet met een tombola en
een presentatie door Fred Erkenbosch die naadloos aansluit aan de
bomenkap in ons Vliekerbos.
Hierna volgt nog een gezellig samenzijn waarin nog lang wordt nagepraat
over belangrijke en minder belangrijke zaken
Notulist,
Jo Frenken
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BEZOEK AAN FLORIADE
VOOR LEDEN VAN IVN ULESTRATEN EN IVN MEERSSEN
In het voorjaar en zomer van 2012 vindt in
de directe omgeving van Venlo de wereldtuinbouwtentoonstelling FLORIADE
plaats.
Meer dan 100 deelnemers brengen een
ode aan de tuinbouw. Het park bestaat uit
5 unieke werelden: themavelden die door
bosgebied aan elkaar zijn verbonden.
Werelden waarin je de natuur steeds op
een andere manier ziet, voelt en beleeft.
Een mondiaal spektakel in Limburg waar
vele tientallen landen aan mee doen. Je
maakt kennis met hun cultuur, gebruiken
en rituelen. Maar natuurlijk staat ook onze Limburgse cultuur centraal en
worden typische gerechten en dranken uit eigen streek geserveerd.
Er is dagelijks een cultureel programma vol muziek, dans, literatuur,
theater en beeldende kunst uit de hele wereld. Duurzame, innovatieve
eyecatchers op het gebied van architectuur zijn als eerste te bezichtigen
op de Floriade. Samen met een gids kun je thematische routes wandelen
over het park.
Beleef de natuur!
Met talloze spannende, vernieuwende en leerzame activiteiten en
workshops is Floriade 2012 een spectaculaire ontdekkingsreis voor
kinderen en volwassenen.
IVN doet samen met andere groenorganisaties hieraan mee. Op een
terrein van bijna 1000m² wordt een natuurbelevingswereld gecreëerd
waar kinderen en zeker ook volwassenen zich zullen verwonderen over
de natuur in hun nabije omgeving. Ook gidsen van IVN Ulestraten en IVN
Meerssen zijn hierbij actief als begeleider. Het nabij gelegen natuurlijk bos
biedt ruimte voor actieve verwondering.
IVN Ulestraten en IVN Meerssen organiseren voor hun leden een bezoek
aan de Floriade op vrijdag 22 juni 2012 tegen een gereduceerde prijs. Bij
voldoende deelname (50 personen) reizen we gezamenlijk per touringcar
naar Venlo. De entreeprijs in groepsverband bedraagt €22,50 p.p.; de
kosten van de bus € 12,50 p.p. De kosten van lunch, drank etc. zijn voor
eigen rekening.
Om een en ander organisatorisch mogelijk te maken is vroegtijdig
aanmelden vereist.
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Wenst u deel te nemen, meldt u dan zo spoedig mogelijk aan door dit
kenbaar te maken bij ons secretariaat en €35,-- p.p. over te maken op
rekening: 132.615.185 t.n.v. IVN Ulestraten
Wacht niet te lang met betalen! Immers de datum van betalen geldt als
aanmelddatum en bepaalt uw plaats op de aanmeldingslijst. Dit is van
belang bij een (te) groot aantal deelnemers. Het gezamenlijk bezoek aan
de Floriade met de bus is een dagactiviteit (9.00-19.00 uur) en bedoeld
voor IVN-leden en 1 introducé.
Het Floriadepark is grandioos groot en staat altijd in bloei.
Doe mee aan het theater van de natuur!
Het bestuur
Secretariaat:
Kasteelstraat 75
6235BN Ulestraten
Tel.: 043 3644976
Email: ulestraten@ivn-limburg.nl
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SCHAAPJE IN DEN HOGE
Bij ons achterdoor, drie of vier weilanden verder, woont Sjaak
Reubsaet. Net als ik heeft hij het rustpunt der werkers bereikt. Een
drietal jaren geleden ging hij in de VUT. Hij is een stil persoon die
mondeling niet veel zegt maar met zijn ogen des te meer. Ben je met
hem in gesprek dan verraadt een licht guitige glimlach vanaf de
jukbeenderen zijn voornemen om wat ondeugd in te brengen. Ben je
daar niet op voorbereid dan heb je de kans in de maling genomen te
worden. Maar na zoveel jaren nabuurschap ben IK daar wel op
voorbereid.
Enkele dagen geleden toen hij me op een prachtig bloeiende
spruitjesplant wees, mompelde hij wat over de schapen van de buren. Dat
zijn allemaal ooien, vrouwelijke schapen, die één keer per jaar mannelijk
bezoek ontvangen. In die periode heeft de bok aan de achterkant onder
zijn buik een soort stempelkussen hangen. Behalve dat blok hangt er nog
meer maar dat is nu niet aan de orde.
Tijdens zijn korte verblijf benut hij dit kussen om de ooien drukproof te
benaderen. De dames staan er dan van achteren goed gekleurd op.
Dit jaar is er echter een ander protocol van toepassing. De eigenaresse
van de schapen heeft nu gekozen voor een vaste standby. Een mannetje
is aan de kleine kudde toegevoegd. De flexwerker is vervangen door een
vaste kracht. Sjaak heeft als directe buurman van de schapenweide deze
veranderingen meteen waargenomen. Maar hij heeft nog meer gezien:
‘Dae bok is te klein; hae kint nee debie komme’. Dan verzucht hij het
jammer te vinden dat er geen graft in het weiland ligt. Dan zou hij … Ja,
wat zou hij? Ik heb de mededeling zonder nadenken aangehoord en
eigenlijk niet begrepen wat het probleem was.
Enkele dagen later zit ik bij het raam te eten en kijk wat over de weilanden
naar de schapen. Riekie en ik wisselen ondertussen mededelingen van
huiselijke aard uit. Half starend zie ik een wat klein uitgevallen zwart
schaap tussen de ooien doorscharrelen. Nu eens loopt ‘zwartje’ achter het
ene, een volgend moment achter een ander schaap aan. Steeds van
achteren. Ook probeert ‘zwartje’ contact te maken. Dat lukt niet direct
omdat schaapje-wit juist op dat moment met de twee achterpoten naar
links of rechts dribbelt en ‘zwartje’ er langs doorschiet. Nog steeds
realiseer ik me niet echt wat het doel van de oefening is tot het zwarte
bokje erin slaagt om al sjravelend bovenop een ooi te klimmen. De ooi
voorwaarts, het bokje met de voorpootjes omhoog er achteraan huppend.
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Duidelijk zonder resultaat. Ofschoon over de ooise achterrug geklemd
slaagt hij er niet in de oefening af te ronden.

De poging wordt drie, vier maal herhaald. De vrouwelijke schapen zijn
duidelijk niet onder de indruk van dit gestuntel. Want nadat ‘zwartje’ van
de rug is afgegleden gaat de benaderde ooi onverstoorbaar verder met
grazen; net als de andere dames. Overigens, zonder dat ze het ‘zwartje’
te grazen willen nemen. Het bokje raakt door de vergeefse acties toch wel
enigermate buiten adem, zoals ik kan zien. Opeens is ons Rammetje de
ramkoers helemaal kwijt. Hij reikt, ’t lijf volledig uitgerekt, naar zijn
uitverkorene: kop en nek al op de rug van het schaap gedrukt. Zijn ogen
blikken naar boven, de voorpoten hangen half in de lucht en op de twee
achterpoten heen en weer springend marcheert hij achter het schaap aan.
Zij gooit de wollen kont omhoog en haar poten stampen rakelings langs
zijn oren.
Hoe is het verder afgelopen? In de schapenwei is alles tot rust gekomen.
De meisjes zijn teruggekeerd tot de orde van de dag: grazen. Het kleine
bokje is erg stilletjes. Wacht hij op kunst- en hulpmiddelen om de beoogde
actie af te maken? Ik geef hem weinig kans.
Maar wat zou Sjaak nu bedoeld hebben met die graft?
Paul Notten, Moorveld.
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NACHTEGAAL
In het eerste jaar (2011) dat we niet meer gebonden waren aan de
schoolvakanties, besloten Gerrie en ik om in juni naar Italië te gaan.
We zetten koers naar Umbrie, ten zuiden van Toscane, en vonden
een prachtige terrassencamping aan de rand van het natuurgebied
de Sibillijnse Bergen. Het gebied bestaat globaal uit een bergketen
aan de rand en in het midden een hoogvlakte die ingeklemd zit
tussen bergketens.

Het gebied is onder meer bekend van de uitbundige voorjaarsbloeiers, die
eind mei, begin juni, het landschap rood, blauw, geel en wit kleuren. Het
doet denken aan de korenvelden die in mijn jeugd nog vol korenbloemen
en klaprozen stonden. (Ja opa, vertel nog eens van vroeger!)
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Tijdens een ritje naar dit gebied kwamen we dit vosje tegen, dat parmantig
langs de weg zat te kijken naar het verkeer.

Waar ik het met jullie vooral over wil hebben is de ontmoeting met een
nachtegaal.
Vanaf de eerste avond dat we op de camping stonden, tot de laatste, zo’n
10 dagen later, hebben we kunnen genieten van het geluid van dit
beestje. Wij stonden op het laagste terras met voor ons een afzetting, die
ons beschermde voor de steile helling beneden. Die helling was begroeid
met grote bomen en struikgewas en tussen de bomen hadden wij uitzicht
op de Umbrische heuvels. Veel beter kun je het niet krijgen! Bij het vallen
van de avond begon het vogeltje met zijn concert, dat met alle pauzes
uren duurde. Op gezette tijden werd rond 12 uur nog een nachtconcert
toegevoegd, en veelal werden we in de ochtend weer gewekt met een
vrolijk ochtendconcert.
Door vanuit een andere richting ook nog eens naar het geluid te luisteren
konden we vaststellen dat de nachtegaal zich op ongeveer 25 m afstand
bevond, inderdaad dichterbij kun je haast niet komen. Doordat we zo vaak
het geluid hoorden, konden we vaststellen dat er sprake was van een
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uitgebreid repertoire, maar heel kenmerkend is een soort opstartend,
slepend geluid, alsof de motor nog moet worden opgestart. Overdag
hoorden we de nachtegaal niet, maar af en toe wel dat begin geluid en
dan wisten we dat hij, (dat het een hij betreft nemen we toch maar aan) er
nog steeds was. Tijdens het avondconcert hoorden we vanuit de verte op
2, 3 plaatsen het antwoord van andere nachtegalen, een bewijs dat het
gebied aantrekkelijk is voor nachtegalen. Het is bekend dat je de
nachtegaal zelden te zien krijgt en het is ons dus ook niet gelukt om een
glimp op te vangen gedurende ons verblijf. Echter, op de laatste middag,
kijk ik op vanuit mijn leesboek en zie ik een vogel zitten op een lage tak
van een boom. De vogel is zijn verenpak in orde aan het maken. Het
tafereel speelt zich af op 5 meter afstand van mij.

Zal ik opstaan en mijn fotolenzen pakken en proberen er een foto van te
maken? Tien tegen een dat de vogel is gevlogen als ik terug kom. Ik
besluit om me stil te houden en alles goed in me op te nemen, want ik
vermoed dat dit onze vriend is. Wat ik zie is groter dan een mus, kleiner
dan een merel, maar donker bruin/zwart aan de boven kant en lichter van
kleur aan de onderkant. Maar vooral het kopje en het snaveltje vallen me
op. Als ik later thuis ben en in mijn vogelboekje de nachtegaal opzoek dan
krijg ik de bevestiging. Ik blijk 15 minuten lang naar een nachtegaal
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gekeken te hebben, die zich aan het opmaken was voor het
avondconcert. Ongelofelijk, maar waar!
Later heb ik op internet nog wat meer informatie opgezocht. Er schijnen in
Nederland toch al met al ongeveer 8.000 broedende paartjes te zijn. De
laatste decennia nemen de aantallen gestaag toe, maar de kans om ze
tegen te komen is toch klein. Vooral in Limburg, je weet wel “de provincie
van het bronsgroen eikenhout waar het nachtegaaltje zingt” is het slecht
gesteld. Misschien moeten we de zin veranderen in “waar het
nachtegaaltje zong”!
In Europees verband gezien vormt Nederland de bovengrens van het
verspreidingsgebied. Op de site www.ivnvechtplassen.org staat meer
informatie over de verspreiding in Nederland.
Vanzelfsprekend kom je de nachtegaal dus vaker tegen in zuidelijke
landen in de geschikte biotopen. De geschikte biotoop bestaat uit
struikgewas en niet te oude loofbossen. Het groot onderhoud dat
momenteel plaatsvindt in hellingbos bij kasteel Vliek is wellicht ook
gunstig voor dit schitterende vogeltje. Het nest van de nachtegaal is los
opgebouwd van droge bladeren in het centrum van zijn territorium. Een
nest bevat 4 tot 6 eieren. De eieren worden zo’n 14 dagen bebroed.
Dan over het geluid van de vogel. In teksten wordt dit omschreven als:
‘whiet’, laag ‘krrrr’, ‘tak tak’. Het geluid is luid, melodieus en langdurig.
Kunt u zich er iets bij voorstellen? Als je het geluid wil horen dan kun je
dat heel gemakkelijk beluisteren bijvoorbeeld via youtube. Als zoekterm
kun je ‘geluid nachtegaal’ Onderstaande link brengt je rechtstreeks naar
het geluid.
www.youtube.com/watch?v=JkQ9gIMfhpU
Al met al een ervaring om nooit meer te vergeten.
André Ament
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JAARVERSLAG IVN-ULESTRATEN OVER 2011
Dit jaarverslag geeft een overzicht van de voornaamste
gebeurtenissen in het verslagjaar, voorafgegaan door een algemene
beschrijving van IVN-Ulestraten.
Ook 2011 is, dankzij de medewerking van velen, weer geslaagd te
noemen.
Doelstelling
IVN-Ulestraten is een vereniging met als doelstelling:
Een bijdrage leveren aan een duurzame samenleving door mensen te
betrekken bij Natuur, Milieu en Landschap.
Een belangrijk middel hiertoe is educatie in brede zin: tijdens de diverse
activiteiten, zoals wandelingen, excursies, lezingen, cursussen, lessen,
overleg enz., maar ook in het dagelijks leven zowel mondeling, schriftelijk
als door het goede voorbeeld te geven.
Maar niet alleen het overdragen van kennis, ook het overbrengen van
gevoel voor en het beleven van de natuur zijn belangrijk.
Tenslotte vinden naast de genoemde vormen van educatie activiteiten
plaats gericht op bescherming van natuur, milieu en landschap.
Leden
De redenen waarom mensen lid van
het IVN zijn kunnen variëren van
alleen het ondersteunen van de IVNactiviteiten via het lidmaatschap of
samen (gezellig) activiteiten in de
natuur beleven, tot het actief
bijdragen willen leveren aan natuuren milieueducatie. Per 31 december
2011 hadden we 99 volwassen
leden en 7 jeugdleden; ons
ledenaantal blijft al jaren redelijk
stabiel.
Doelgroepen
De doelgroepen waarop de educatie
zich richt zijn burgers in het
algemeen o.a. via wandelingen,
excursies, bijeenkomsten,
cursussen, etc. en bestuurders in
het bijzonder o.a. via overleg met en
advies aan de Gemeente.
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Kinderen worden via de jeugdgroep en basisschool benaderd. Ook in
bejaardenhuizen worden namens IVN natuuractiviteiten aangeboden.
Activiteiten
- Lezingen / thema-avonden: Maandelijks wordt een thema-avond
georganiseerd, ook in 2011 zijn deze avonden goed tot zeer goed
bezocht. Wij hebben meegedaan aan de nationale boomfeestdag en aan
de jaarlijkse opschoondag voor de buitengebieden. Op de jaarlijkse
natuurwerkdag is in 2011 niet gewerkt bij de poelen in Waterval, maar in
een nieuw natuurgebiedje van de gemeente Meerssen in het Geuldal.
Uiteraard hebben wij in oktober ook meegedaan aan de Nacht van de
Nacht.
Jaarlijks presenteert het IVN zich (samen met IVN-Meerssen) op de
jaarmarkt van Meerssen. Met name de gezamenlijke Jeugdgroep laat zich
daar zien. Dankzij de aanwezigheid en de inzet van een behoorlijk aantal
leden was het ook in 2011 weer een heel geslaagde activiteit.
- Cursussen: de basiscursus natuur en landschap is zeer succesvol
geweest: 20 deelnemers, die allemaal even enthousiast waren.
- Overleg en advies: In het overheidsbeleid neemt natuur, milieu en
landschap een steeds belangrijkere plaats in. Daar wordt door IVN
stimulerend op gereageerd door deel te nemen aan diverse
overlegsituaties.
Het Natuur- en Milieueducatie-overleg (Overleg van Gemeente met o.a.
beide IVN-afdelingen en Milieudefensie Meerssen) heeft in het verslagjaar
2 keer plaatsgevonden. Onderwerpen die daarbij aan de orde kwamen
zijn onder andere: boomfeestdag, duurzaamheidmeter, autovrije week
(week van de vooruitgang), zwerfafval, afvalbeleid, MOP (Milieu
Ontmoetings Programma), voorlichting openbare verlichting en
lichtverontreiniging, Nacht van de Nacht, voorlichting energie, beleidsplan
Duurzaamheid.
Sinds 2000 neemt IVN ook deel aan het Groen Platform Meerssen, een
adviesorgaan van het college van B en W. In dit platform zijn naast IVNMeerssen 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. In het verslagjaar is het
Groen Platform twee keer bij elkaar geweest. Agendapunten van dit
overleg zijn o.a.), zorg voor natuur en landschap (werkzaamheden IKL),
Landschapsbeleidsplan (zoals ecoduct A2, Biesenberg),
natuurontwikkelingsprojecten Beneden Geuldal, bedrijventerrein MAA
(vliegveld), herinrichting Centraal Plateau, Gebiedsontwikkeling
Maastricht-Meerssen-Valkenburg (Landgoederenzone) , opschoonactie.
natuurspeelplaats, loslopen van honden in buitengebied.
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Netwerk
Overleg, advies en het hele netwerk daaromheen is een belangrijk middel
voor Natuur- en Milieueducatie in Meerssen/Ulestraten.
In 1997 is het Mondiaal Platform Meerssen opgericht, een overleg waarin
naast IVN-Ulestraten o.a. vertegenwoordigd zijn: IVN-Meerssen,
Milieudefensie Meerssen, Meerssen en Ontwikkelingssamenwerking
(MOS), Wereldwinkel, Amnesty International en Vluchtelingenwerk
Heuvelland. Het invullen van de lokale Duurzaamheidmeter is de
belangrijkste en nu vrijwel enige activiteit van het Mondiaal Platform
Meerssen. Die Duurzaamheidmeter is overigens een zeer belangrijk
middel voor bewustwording bij de gemeente, zowel ambtelijk als politiek.
In 2009 is de Duurzaamheidmeter op nieuw ingevuld. De gemeente heeft
duurzaamheid actief opgepakt in de conceptnota “Op weg naar een
Duurzame gemeente Meerssen, Plan van aanpak”. Het Mondiaal
Platform, waaronder IVN-Ulestraten, heeft ter stimulering een
discussieavond georganiseerd (19 okt. 2011), waarbij o.a. drie
wethouders aanwezig waren. Als vervolg daarop is het voorstel gedaan
om te komen tot een Duurzaamheids Platform Meerssen. Dit is positief
opgepakt door de Gemeente.
IVN-Ulestraten maakt dus deel uit van een goed functionerend plaatselijk
netwerk. Daarnaast zijn wij aangesloten bij de regionale IVN Maastricht en
Mergelland, de provinciale en de landelijke IVN, alsook bij de
Milieufederatie Limburg.
Als onderdeel van het netwerk kan ook genoemd worden de functies die
actieve leden van IVN-Ulestraten vervullen in natuur- en milieuorganisaties buiten IVN-Ulestraten. Genoemd kunnen o.a. worden
Milieudefensie Meerssen, Samenwerkingsverband Milieuvoorlichting
Limburg (SMVL), bestuur Milieufederatie Limburg, Herinrichting Centraal
Plateau, Buurtnetwerk Ulestraten waarin 4 IVN-ers zitting hebben.
Vermeldenswaard is zeker het feit, dat IVN-(bestuurs)leden nauw
betrokken zijn bij de (uitvoering van) de werkzaamheden in het
Vliekerbos. Daaruit blijkt maar weer eens de erkenning van en waardering
voor onze vereniging.
Diverse coördinatoren en bestuursleden hebben afgelopen jaren hun
kennis nog verder uitgebreid door het volgen van (en slagen voor) diverse
cursussen.
Tenslotte mag niet onvermeld blijven, dat Wim Derks onlangs van de
gemeente een vrijwilligers-award ontvangen. Van harte!
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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.
Buiten het bestuur, maar in goed overleg met het bestuur, worden een
aantal activiteiten uitgevoerd door de negen werkgroepen. Ongeveer acht
keer per jaar is er een overleg tussen bestuur en coördinatoren van de
werkgroepen.
Binnen IVN-Ulestraten opereren de volgende 9 werkgroepen:
Afdelingsblad, Amfibieën en reptielen, Jeugd, Natuurbeheer, Onderhoud,
Publiciteit, Vogels, Wandelingen en excursies en Zoogdieren.
Traditiegetrouw verzoekt het bestuur, jaarlijks voorafgaand aan de
jaarvergadering, de coördinatoren van de diverse werkgroepen om een
beknopt overzicht te maken van de in het voorbije jaar verrichte
activiteiten.

Werkgroep Publiciteit
Het verzorgen van publicaties en persberichten als aankondiging van
onze activiteiten is de taak van deze werkgroep. Afhankelijk van de aard
van de activiteit wordt een persbericht geplaatst in de volgende lokale
en/of regionale week- of dagbladen, c.q. media:
- Contactblad Ulestraten
- Geulbode
- Nuth en Omstreken
- Trompetter/Maaspost
- RTME
- Beek en Omstreken
- VVV-Zuid-Limburg
- Uitkrant DDL
- Natuurgids
Coördinator Huub Servais.
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Werkgroep Vogels
We zijn een aantal keren vogels gaan spotten volgens vaste planning. We
zijn o.a. naar de Linner Weert, Grote Peel, Bemelen (hamsterreservaat).
Het ware leuke en interessante vogelspotgebieden. In januari en februari
zullen er geen vogels gespot worden door de werkgroep i.v.m. het weer
en de feestdagen. We hopen ook in 2012 weer leuke gebieden te
bezoeken.
Coördinator Ruud Gulikers.
Werkroep Natuurbeheer
Het afgelopen jaar zijn er twee acties geweest. Wij waren aanwezig
tijdens de Nationale Natuur Werkdag in Houthem waar we een kikkerpoel
hebben vrijgemaakt van bomen en struiken.
Tevens hebben we meegewerkt aan onze eigen IVN werkdag rondom de
poelen in Waterval.
In ons IVN weike in Waterval hebben we dit jaar niets gedaan gezien de
grote snoeibeurt in 2010. We hebben Jean Slijpen van de snoeibrigade
gevraagd voor dit jaar 2012 wederom een grote snoeibeurt te laten plaats
vinden dit om de hoogstambomen weer in een normale en betere
groeivorm te laten groeien.
Coördinator Jo Frenken.
Werkgroep Afdelingsblad
Ook in 2011 was het vervaardigen van ons aller afdelingsblad D’n
Haamsjeut de belangrijkste taak voor de werkgroepleden Jos Smeets, Jan
van Dingenen en ondergetekende. Afgelopen jaar zijn er liefst 194
pagina’s met tekst en illustraties in de 4 Haamsjeut-edities verwerkt!
Er is wederom grote betrokkenheid en inzet getoond, bij het tot stand
brengen van ons, met het wisselen van de seizoenen verschijnende
clubblad. Een welgemeend woord van dank aan medewerkgroepleden
Jos en Jan is hier beslist op zijn plaats; zij hebben weer geweldig werk
verricht.
Dan de schrijvers van al die interessante artikelen niet te vergeten; want
zij zijn het die door hun bijdrage, mede zorg dragen voor de inhoud en
continuïteit van ons clubblad, waarvoor dank!
Overige taken van de werkgroep bestaan uit het vervaardigen van
foldermateriaal, activiteitenprogramma, aanmeldingsformulieren etc.
Daarnaast wordt de webmaster van de site www.ulestraten.ivn-limburg.nl
van informatie voorzien om de site up to date te houden.
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Al met al kijken we weer met voldoening terug op het jaar 2011. Wij hopen
van harte dat jullie ook in 2012 weer interessante “natuurbelevingen” en
anderszins “ Haamsjeutwaardige” artikelen zullen aanleveren.
En mocht je een leuke waarneming of belevenis hebben maar vind je het
moeilijk om er een “afgerond” verhaal van te maken, schroom niet om de
redactie te mailen of te bellen, die helpt je graag verder.
Tot slot stel ik jullie in kennis van mijn besluit om m.i.v. 2012 te stoppen
als coördinator van de Werkgroep afdelingsblad. Ik heb dit werk altijd met
veel plezier gedaan; met name de fijne samenwerking met de
werkgroepleden Jos Smeets en Jan van Dingenen heb ik als zeer prettig
en motiverend ervaren, waarvoor hartelijk dank!
Bestuurslid André Ament neemt de rol van coördinator van me over; hem
wens ik eenzelfde vruchtbare samenwerking toe.
Jean Slijpen, Coördinator Werkgroep Afdelingsblad.
Werkgroep Wandelingen en Excursies
Ook dit jaar hebben we als werkgroep weer velen mogen begeleiden op
onze wandelingen in de natuur. Het valt op dat de meeste mensen die
onze wandelingen bezoeken hun waardering uitspreken over de gebieden
die we bezoeken en de duidelijke uitleg van de natuurgidsen van onze
afdeling. Misschien is dit een stimulans voor meer mensen die zich
bijvoorbeeld als natuurgids, watergids, Grensmaas-gids of anders
betrokken, zich geroepen voelen aan te sluiten bij onze werkgroep.
De wandelingen dit jaar, acht stuks, gingen langs bijzondere gebieden in
onze directe omgeving . Uitschieters waren de Landschapsexcursie op
zondag 6 november in Ulestraten en alweer de 32e Oudejaarswandeling
op 26 december met een groot geïnteresseerd publiek.
We willen ook namens de werkgroep de mensen van onze afdeling
bedanken voor hun grote inzet. Want zij hebben het weer mogelijk
gemaakt de 32e oudejaarswandeling weer te kunnen afsluiten in ”d'n
Haamsjeut” om daar nog even na te praten. Dit onder het genot van
koffie, heerlijke gebakken wafels en de Glühwein.
Coördinator Fred Erkenbosch.
Werkgroep Onderhoud
Zoals gebruikelijk werd het verenigingslokaal en het toegangspad zo goed
mogelijk schoon gehouden. In de maand oktober vernamen wij van het
stichtingsbestuur van gemeenschapshuis D'n Huppel, dat het in de
bedoeling lag om in D'n Haamsjeut naast het IVN en de Imkersgroep,
meerdere verenigingen te gaan huisvesten, hetgeen om economische
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redenen noodzakelijk geacht werd. Om dit te kunnen realiseren zou de
ruimte verbouwd en gerenoveerd gaan worden. In de aanloop hiertoe
hebben diverse besprekingen met vertegenwoordigers van ons bestuur
plaatsgevonden. De bevindingen werden uiteraard weer aan ons voltallig
bestuur voorgelegd en besproken. In feite komt het er op neer dat de
bergruimte in het hoofdlokaal verwijderd en naar het voorportaal
verplaatst zal worden, op de plaats waar waar eerst de keuken was. Het
keukengedeelte zou dan naast de meterkast herplaatst kunnen worden.
Dit laatste is inmiddels gerealiseerd.
Verder zou het interieur van de ruimte vernieuwd worden o.a. met nieuwe
plafonds, vloerbedekking, zijkasten/vitrines, wandbekleding e.d.
Onzerzijds is o.m. als voorwaarde gesteld dat het IVN hoofdhuurder blijft
en dat de ruimte het IVN-uitstralingskarakter zoveel mogelijk moet blijven
behouden. Vanwege de verbouwingsactiviteiten zullen onze verenigingsactiviteiten begin 2012 enige overlast gaan ondervinden al zal dat zoveel
mogelijk beperkt worden.
Namens de werkgroep Onderhoud,
Wil Dohmen.
Jeugdgroep Meerssen / Ulestraten
Ook in 2011 heeft de jeugdgroep prima gefunctioneerd. Zoals ieder jaar
verlaten deelnemers de groep - meestal als ze wat ouder worden en naar
het vervolgonderwijs gaan - maar er komen gelukkig ook weer nieuwe
leden bij. Dit zijn doorgaans jongeren. Aan het einde van het jaar bedroeg
het aantal ingeschreven deelnemers 32, hetgeen betekent dat sprake is
van een toename van 3 t.o.v. 2010. Het gemiddelde aantal kinderen dat
aan de maandelijkse activiteiten deelneemt ligt rond de 20.
Helaas heeft Jacco Heijnen het jeugd-leidersteam verlaten. Gelukkig is
Lei Kurvers tot het
team toegetreden. De
kinderen hebben veel
aandacht nodig.
Daarom is het van
groot belang dat het
begeleiders-team op
peil blijft. Enige
versterking van het
team is altijd welkom.
Het vooraf
samengestelde
jaarprogramma kon
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keurig afgewerkt worden en de kinderen konden weer enthousiast aan de
maandelijkse activiteiten deelnemen, zoals bezoek aan kinderboerderij
Daalhoeve; amfibieën zoeken en leren kennen; bloemen in de vrije
natuur; water en grind in en langs de Geul; fossielen zoeken in groeve 't
Rooth; snoeien, knippen, zagen en hutten bouwen in de Dellen en een
bezoek aan het domein de Weekerhof te Maastricht. Tijdens een aantal
van deze activiteiten werd ondersteuning verleend door gidsen van IVN
Meerssen en Ulestraten. De (hoofd)leidsters zijn Jeanne Lam en MarieJosé Steyns. De overige leiders zijn Geert Hovens, Wil Voncken, Lei
Kurvers en Wil Dohmen. Tenslotte kan nog worden vermeld dat de
overkoepelende werkgroep Jeugd tweemaal vergaderde.
Namens de Jeugdgroep,
Marie-José Steijns en Wil Dohmen
Werkgroep Amfibieën en Reptielen
Er zijn een aantal activiteiten die jaarlijks plaats
vinden zoals het plaatsen van verkeersborden in
het voorjaar tijdens de paddentrek in Waterval en
Schietecoven en een les over amfibieën voor
een klas van de basisschool de Triangel in het
IVN-lokaal.
In 2008 is er in Waterval bij de Raarslak
begonnen met herstel van het leefgebied voor
vroedmeesterpad verbetering biotoop voor
andere amfibieën en voor oeverbegroeiing. Dit is
in 2011 voortgezet. Onder onze leiding is er een
Rotery club gaan snoeien. Op de jaarlijkse
natuur-werkdag is in 2011 niet gewerkt bij de
poelen in Waterval, maar in een nieuw
natuurgebiedje van de gemeente Meerssen in
het Geuldal.
Er komen regelmatig mails of telefoontjes
waarop vragen gesteld worden over allerlei
onderwerpen op het gebied van amfibieën;
uiteraard worden die dan zoveel mogelijk
beantwoord.
Coördinator Wim Derks
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WAAROM KUKELT EEN HAAN?
Ik weet zeker dat de meeste mensen meteen denken aan de
vervulling van des haans plicht, om op zijn tijd elke kip te
“betreden”. Dit is natuurlijk ook wel zo, want zonder haan geen
bevruchte eieren. U ziet, dat de taak van de haan niet alleen als
plezier gezien moet worden, maar vooral ook als plicht, hoewel we
niet merken dat hij het een vervelend karwei vindt, moet het toch
gebeuren!
Ik ben in de gelukkige omstandigheid, dat mijn buren vlak achter mijn tuin,
een groot gazon hebben aangelegd, helemaal, en rondom, en van boven
afgebakend. Dit laatste vanwege de altijd rondcirkelende buizerd, die op
een dag (vóór de afbakening) een kuikentje mee de lucht in nam!
Ik heb altijd al een zwak gehad voor haan en hennen en kan dan ook heel
gefascineerd bij een boerderij staan kijken naar het driftig gescharrel van
dit pluimvee. De haan loopt trots voorop met diverse dames in zijn kielzog.
Wanneer ik af en toe wat slaresten over buurmans schutting gooi, komt de
haan het hardste aangehold (haantje de voorste). Als er een lekker hapje
bij is, zal hij het niet opeten, maar maakt klokgeluiden naar een vrouwtje.
Heeft zij er toch geen zin in, dan verorbert hij het zelf. Hij is gespeend van
alle egoïsme.
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Nu een antwoord op de vraag: “Waarom kraait een haan?”.Tegenwoordig
hoef je al deze kennis niet zelf in huis te hebben. Toen ik deze vraag aan
Google stelde, kreeg ik meteen diverse antwoorden. Om te beginnen
weten we dat een gecastreerde haan een kapoen heet. Dit heeft niets met
Sinterklaas te maken.
De kunst van het kraaien begint wanneer het dier 14 weken oud is. Een
haan zou kraaien om zijn territorium af te bakenen. Hij zou ook kraaien
om zijn mannelijkheid te tonen. Hij is zelfs het symbool van mannelijkheid.
Hij zou kraaien wanneer de zon begint op te komen. Dit laatste feit klopt
bij de haan van de buren niet altijd, omdat hij vaak om drie uur al zijn stem
laat horen. Door de aanwezigheid van een tweede haan klinkt dit als een
dubbelconcert en kan dit wel even duren. De zon heb ik op dit tijdstip nog
niet gezien.
De haan is ook de onofficiële mascotte van Frankrijk en Portugal. Hij had
ook een heel bijzondere rol in het Evangelie. Hij kraaide nadat Petrus,
Jezus driemaal had verloochend, zoals Jezus voorzegd had. Een haan
zou zich bij het kraaien uitrekken, waardoor hij zijn kop stoot aan het dak,
volgens Google. U hebt allemaal wel gehoord van de hanengevechten in
veel warme landen, waarbij de dieren met vlijmscherpe mesjes aan hun
poten, moeten vechten, totdat er een dood neervalt. Dit wordt aangeduid
als volksvermaak!!
Wanneer een hen broeds is, gaat ze met gespreide vleugels op de eieren
zitten om ze warm te houden. Meestal zijn alle hennen tegelijk broeds,
zodat er nogal eens herrie in het hok is, wie op welke eieren mag gaan
zitten. Papa-haan maakt de haankuikentjes vaak het leven zuur door ze
het eten te beletten.
In de eierindustrie (30 miljoen per jaar) worden de haantjes op de eerste
dag van hun leven al gedood. In de Bio-industrie en in de kippenvleessector groeien hanen en hennen samen op. Men noemt dit
dubbeldoelkippen. Na 3,5 tot 4 maanden worden de haantjes geslacht.
Het vlees hiervan moet heerlijk smaken hoewel ik het nog niet geproefd
heb.
U ziet dat over een hanenleven heel wat te vertellen valt.
Ik wil besluiten met een werkelijk gebeurd feit, dat plaats vond in de tuin
van mijn vroegere overbuurman. Hij was een zachtaardige Indonesische
man, altijd tijd voor een praatje.
Hij kon zo heerlijk vertellen en zeker over het pronkstuk in zijn tuin: een
haan, zo mooi en groot welke ik in de jaren daarna nooit meer heb gezien.
Hij was zo trots op zijn dier en hij toonde hem aan eenieder die hem wilde
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zien. De haan had prachtige staartveren, welke in de vorm van een groot
vraagteken en met de mooiste kleuren naar beneden hingen. Een kam en
lellen, zo groot en rood, lokten veel ah's en oh's uit.
Iedere morgen tegen half zes werd ik wakker als de haan zich van zijn
taak begon te kwijten. Het was geen gewoon gekraai maar het leek alsof
hij, ofschoon zich bewust zijnde van zijn onkunde in deze, er toch wat
melodie aan wilde geven.
Ik genoot van elk geluid, maar niet zo zijn rechter buurman. Hij liet de
eigenaar weten dat hij niet zo gecharmeerd was van dit gekukel zo vroeg.
Deze opmerking was al vaker geuit en enigszins lachend zei de
Indonesische man:”Och Sjeng, dan draai je hem toch de nek om.......” Het
doet me nog pijn als ik aan de gevolgen denk.
De haan was, nadat zijn vrouw enige jaren geleden overleden was, alles
voor hem. Hij was ontroostbaar. Niet lang daarna is hij verhuisd. Niemand
weet waarheen. Ineens was hij weg.
Ik hoop dat de buurman spijt heeft gekregen.
Groetjes
Lies Kleintjens
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VOGELWETENSWAARDIGHEDEN
Eksters
Eksters kunnen personen herkennen, zo blijkt uit een onderzoek van de
Universiteit van Seoul (Zuid Korea). Lee Wonyoung bestudeerde het
gedrag van eksters als hij in de boom, waarin zich hun nest bevond, klom.
De oudervogels reageerden daar agressief op. Toen Lee later al naar de
boom liep, werd hij door de eksters belaagd. Ze gaven ook alarmkreten af.
Kwamen andere mensen in de buurt van de boom, dan reageerden ze
minder agressief. Eksters zijn dus in staat personen te herkennen en te
koppelen aan hun ervaringen.
De hoed die Lee droeg werd “uitgeleend” aan een collega die langs de
betreffende boom liep werd echter niet belaagd. De conclusie die men
trok was, dat eksters ook gezichten konden herkennen.
Uit een onderzoek in Frankrijk blijkt dat stadsduiven een soortgelijke gave
hebben.

Spreewen
De spreeuwenzwerm nader onderzocht. Iedereen kent wel de spreeuwenzwermen, die op het einde van de zomer, prachtige ritmische vormen met
groepen van duizenden spreeuwen. De onverwachte vormen, die
ontstaan, zoals guirlandes, ronde walsachtige bewegingen, het komt
allemaal voor.
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Op de Rijksuniversiteit Groningen ontwikkelde men een computerprogramma, om achter het ontstaan van deze vormen te komen. Men
ontdekte, dat de spreeuwen weinig variatie kunnen aanbrengen in hun
vliegsnelheid. Als ze een draai van 90 graden maken komen vogels, die
eerst naast elkaar vlogen, nu achter elkaar te vliegen.
Vergelijk 2 auto's,
die naast elkaar
rijden en dan een
bocht van 90
graden maken en
na de bocht achter
elkaar rijden
vanwege het feit dat
de auto van de
buitenbocht een
grotere afstand
aflegt dan de
andere auto.
Daardoor ontstaan
bij duizenden vogels mooie beweeglijke structuren.
Een school vissen
kan wel tempovariaties aan; zij
blijven dan ook keurig
naast elkaar
zwemmen omdat ze
de buitenbocht met
een tempoversnelling
compenseren.

Jos Smeets
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AMFIBIEËN IN DE TUIN
Op het moment dat ik dit schrijf (10 februari 2012) zitten we midden
in een koudeperiode. En dat hadden we niet meer verwacht na alle
“warme” dagen in december en januari. Er is zelfs even sprake
geweest van een Elfstedentocht. Maar koning winter is
onvoorspelbaar: voor de komende dagen is er dooi aangekondigd.
Door de zachte winter zijn er al waarnemingen geweest van
amfibieën in de vijvers. Die hebben nu hopelijk een ijsvrije plek
kunnen vinden.
Maar hoe dan ook, het
voorjaar komt er aan. En
veel tuinliefhebbers staan
te popelen om aan de
slag te gaan. Maken nu
plannen, bekijken
tuinboeken en noteren de
nieuwe planten die ze in
een goed tuincentrum
willen gaan bestellen. Als
u dan toch plannen maakt
wil de stichting RAVON u
een suggestie doen: leg
een tuinvijver aan!
In Nederland zijn er 1,5
miljoen tuinvijvers. Al die vijvers dragen bij aan een grotere dierenrijkdom
in de tuin. Amfibieën zijn afhankelijk van water voor hun voortplanting.
Maar water in de tuin is ook voor libellen, slakken, kleine waterdiertjes en
vogels erg belangrijk. Water brengt meer leven in de tuin. Ook bijen,
wespen, hoornaars etc. komen graag drinken. En een vijver hoeft niet
groot te zijn. Koop bij een doe-het-zelfzaak een speciekuip en graaf die in.
Het is dan wel nodig om een stuk hout vanuit de oever in het water te
leggen. Amfibieën kunnen deze als “loopbrug” gebruiken. Maar ook
vogels kunnen daarop gaan zitten en gemakkelijk drinken. Bovendien
kunnen egels die in het water vallen daarlangs weer veilig aan de kant
komen.
RAVON
Overweegt u om een vijver aan te leggen kijk dan eens op de website van
de stichting RAVON. (Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland)
www.ravon.nl. En wilt u een kijkje nemen in een succesvolle vijver? Surf
dan naar www.kikkercam.nl voor live beelden van een mooie vijver. En op
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deze laatste site kunt u ook tips vinden voor het aanleggen van een
tuinvijver. Op de komende Floriade in Venlo heeft IVN een eigen terrein
met daarom heen diverse NME-onderdelen. En RAVON is daar ook
vertegenwoordigd met een stand.

Els Derks-van der Wiel
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CURSUS PLANTEN IN HUN LEEFOMGEVING
De leefomgeving, de biotoop, kan sterk verschillen voor planten en
dieren. Het kan vochtig of droog zijn, voedselrijk of voedselarm, zon
of schaduw, noordhelling of zuidhelling, stabiel of dynamisch
(bijvoorbeeld rivieroever) enz. In onze omgeving is een grote
diversiteit aan biotopen. Planten hebben vaak een voorkeur voor
bepaalde biotopen. De aanwezigheid van bepaalde planten is
daarmee een indicator voor het karakter van de biotoop.
Wilt u wat meer inzicht in de diversiteit van biotopen en de daarbij
behorende planten volg dan de cursus van IVN-Ulestraten.
De cursus bestaat uit een inleidende
- Binnenles op woensdagavond 16 mei 2012 (19.30 uur)
en vier buitenlessen op zaterdagmorgen om 9.30 uur:
- Hellingbossen en Bermen op 19 mei 2012,
- Grensmaas op 2 juni 2012,
- Ecologische tuinen op 23 juni 2012,
- Open mergelgroeve op 7 juli 2012.
De kosten voor deze interessante cursus bedragen € 20,00.
Leden van IVN-Ulestraten en IVN-Meerssen betalen slecht € 15,00.
Aanmelden kan bij André Ament, andreament47@gmail.com
tel. 043 364 4080
De kosten kunt u voldoen
door het verschuldigde
bedrag over te maken op
rekening 132.615.185 ten
name van IVN Afdeling
Ulestraten,
onder vermelding van: cursus.
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“De Bron”of Kanjel, het verhaal van een bijzondere bron
Dit artikel gaat over een cultuurhistorisch waterelement, ter hoogte
van de Catharinastraat 90 in Ulestraten, mensen uit de buurt
(ouderen) hebben het over de Kanjel. Andere noemen het “De Bron”.
In dit verhaal hebben we het over de “Kanjel”.

Inleiding
Het Plateau van Schimmert (ca. 50 km²)
is de voedingsbron van alle bronnen in
onze omgeving, dit geldt ook voor het
Bunderbos en het Ravensbos. Op dit
plateau valt jaarlijks meer dan 6 miljoen
m³ water. Dit neerslagwater (regen) kan
gedeeltelijk oppervlakkig afspoelen via
de dalen. Een ander gedeelte van de
regen dringt in de bodem, wordt door
planten opgenomen, verdampt gedeeltelijk en zakt verder door de
bodemlagen (grind en zand, zie afbeelding). Uiteindelijk komt het water
terecht op kleilagen die in de hellingen van de dalen dagzomen, stroomt
hierover af en komt weer te voorschijn als kleine bronnen. Deze kleine
bronnen verzamelen zich, worden bronbeekjes en vormen uiteindelijk in
onze omgeving de Vliekerwaterlossing en de Watervalderbeek.
De kleilagen, waar onze bronnen op ontspringen, zijn tijdens de
werkzaamheden te zien geweest in de bouwput van het gescheiden riool
in 2005 (afbeelding boven). Toen kwam er een blauwgroene kleilaag
(Boomse Klei) te voorschijn van meters dikte.
Deze kleiafzettingen uit het Oligoceen (een tijdperk tussen 24-34 miljoen
jaar geleden) werden afgezet in een ondiepe zee met een nabije kustlijn.
Deze Boomse klei-afzettingen zitten in Ulestraten op veel plaatsen in de
ondergrond, ze hebben plaatselijk een dikte van 3-10 meter, bijv. onder de
zandvanger van de bronbeek in het dal van de Kix Haeg. Deze kleilaag is
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ook zichtbaar onderaan de holle weg( Hoogbergweg), richting Klein
Berghemmerweg. Verder in de hellingen in het Vliekerbos, o.a. bij de
houten vlonderbruggen. Samen vormen de bronnen op deze kleilaag de
bronbeken en uiteindelijk de Vliekerwaterlossing.

De beschikbaarheid van water was in het verleden een reden om zich
ergens te vestigen. Ook in Ulestraten was dit het geval. Op het plateau
sloeg men rond 1865, bij gebrek aan direct grondwater, verschillende
waterputten soms tot een diepte van 25 m. Het bronwater in de hellingen
van de lager gelegen gedeelten (de Slak nu Catharinastraat) zorgde
eeuwenlang voor de watervoorziening (zie afbeelding, kaart 1813 en
Kuyperkaart 1867). Rond 1950 werd in Ulestraten de waterleiding voor de
1324 inwoners aangelegd en kwam er een einde aan het drinken van
bronwater. Dit water werd alleen nog gebruikt om het vee te laten drinken
of andere doeleinden.
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Het verhaal van “de Kanjel”
Het verhaal begint ongeveer begin jaren ’20 van de vorige eeuw, het
gebied in de omgeving van de Kanjel is eigenlijk een en al brongebied
zoals boven vermeld. Op oude en nieuwe kaarten wordt geen melding
gemaakt van de Kanjel. Het bronwater treedt overal uit de helling, de
plaats van de Kanjel had eigenlijk overal in deze omgeving kunnen zijn.
Het hele gebied in deze omgeving is erg drassig door de ondoordringbare
klei in de bodem. Banet of Banent zoals dit gebied op de kaart wordt
genoemd, betekent moeras of drassige grond. Dit is een verbastering van
het woord “beemd”, dat nat weiland betekent. Tussen 1934-1935 is de
huidige weg aangelegd en een toen bestaande hoogte tussen Vliek en de
Kanjel afgegraven. In eerste instantie werd de weg bekiezeld maar later
geasfalteerd (discussie gemeente raad Ulestraten in 1934) vanwege de
terugkerende kosten.
Er verdween hiermee ook de drassigheid en konden woningen gebouwd
worden. Het waarschijnlijke prille begin (1e fase) van de Kanjel is een
halfronde (kanjel, waarschijnlijk de naamgever) buis of ronde pijp die los
in de bronvijver bij de helling werd gelegd. Via een steunpunt of houten
schraag die men in een bepaalde positie kon plaatsen (zie figuur), ging
het water naar de emmers, melkbussen (tuiten) of vaten op de boerenkar.
De kar met het vat werd dan onder de uitstekende buis geplaatst.
De 2e fase, zie afbeelding rechts. De houten schraag is nu een gemetseld
kalkstenen muurtje geworden, hier haalt de kasteleinsvrouw Maria
Schoenmakers van het café aan de overzijde het water aan de Kanjel.
Ook uit de verre omgeving werd in droge perioden hier het water gehaald,
bijvoorbeeld uit Kasen, Oensel en Schimmert (bouw kerk 1924-1926,
mondelinge mededeling Pierre de Rooy).
De 3e fase is omstreeks 1954-1955 als enkele Ulestratenaren onder
leiding van Sjaak van Hinsberg , aan de slag gingen met een schets van
gemeenteopzichter van Ulestraten Jeu Willems (Kasen) en het muurtje
metselden, zoals wij dat nu kennen (mondelinge mededeling Jan van
Hinsberg). Het transport van materiaal en advies kwam van de firma
Vissers Wegenbouw die op dat moment al jaren in Ulestraten bezig was,
zo ook in de omgeving van de Kanjel (afbeelding uit 1985). Waarschijnlijk
heeft de buurt “De Slak” ook bij dit proces een rol gespeeld. In 2006 kreeg
de omgeving van de Kanjel een grote opknapbeurt. Er kwam een
verlichting met schijnwerpers in het vijvertje , een lantaarn dit geeft
s‘avonds een prachtige sfeer. Ook werd het vijvertje voor de uitlaat van de
Kanjel gerenoveerd en werden er zware keien als bescherming van de
oevers langs de beek gelegd.
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De Kanjel was niet de
eerste bron waar de
mensen water haalden,
dat was de Kapelput (in
de volksmond “Aan de
Kapelput”) die achter

woning Catharinastraat 76 ontspringt aan de voet
van de helling. Dit is een van de hoofdbronnen
(100 m + NAP) van de Vliekerwaterlossing. Op de
kaart uit 1813 wordt deze waterput al genoemd,
zie afbeelding boven. Deze kapel (1400-1800)
stond op het plateau, achter het huis Groot
Berghem 19 en was de voorloper van de huidige
kerk. Die Kapelput, ook wel Catharinaput genoemd, zorgde in 1904 voor
water bij de bouw van de nieuwe (huidige) kerk, nl. 6 karren per dag.
De Kanjel raakte door de jaren
heen in groot verval en door
actief aan de bel te blijven
trekken bij het Waterschap
Roer en Overmaas, (verantwoordelijk voor o.a. het beheer
van de waterwerken en
Maaskaden in Zuid Limburg) en
de gemeente Meerssen kreeg
het Buurtnetwerk van
Ulestraten en de ‘Bronwerkgroep de Kanjel’ de toezegging voor de
restauratie voorjaar 2011. Dit resulteerde uiteindelijk in de feestelijke
opening van de hernieuwde Kanjel op
maandag 10 oktober 2011.Voorzitter
drs. Jan Schrijen van Roer en Overmaas,
opende samen met wethouder Dejong,
Leon Kockelkoren en Ab Smit van het
Buurtnetwerk Ulestraten onder toezicht
van vele belangstellenden uit Ulestraten
de Kanjel. De symbolische handeling
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werd verricht door op een knop te drukken die geplaatst was op de
lantaarnpaal (zie afbeelding), hierdoor ging het bronwater (dat eerder via
een pomp in de verzamelbak (afbeelding links) het water naar de beek
had gepompt) weer richting buis die door het muurtje weer voor de
bekende waterval zorgde in de Catharinastraat.Deze buis met een
doorsnede van 100 mm, geeft 2 liter/sec, dat is 7,2 m³ water per uur. En
dat 24 uur per dag (172 m³). In een jaar is dit een enorm aantal van
63.072 m³ per jaar, alleen voor de Kanjel.
In de omgeving van de Kanjel zijn in april 2011 door het Waterschap Roer
en Overmaas, monsters genomen, om te kijken naar het nitraatgehalte
(afkomstig uit mest) van de bronnen, dat was 101 mg nitraat/l water. De
Europese norm laat 50 mg
nitraat/l toe voor consumptie.
Deze bemesting is nog afkomstig
uit de jaren ’70 van de vorige
eeuw. Het is dus niet verstandig
om geregeld dit bronwater te
drinken.
Op het muurtje zijn verder
zeldzame bladmossen
(verspreiding door sporen)
zichtbaar, een soort van vochtige plekken. Het paarbladig goudveil, een
zeldzame overblijvende plant (verspreiding door zaad) van vochtige
plekken, bronbossen, oevers met stromend water en plekken met een
gelijkmatige temperatuur en een hoge luchtvochtigheid. Ook de
macrofauna (in het water levende kleine diertjes) van de kalkrijke bronnen
in de omgeving van de Kanjel is zeer bijzonder gebleken. Een perfecte
plek die Kanjel. Trouwens dat geldt ook voor de mens, zitbanken en tafel
zijn beschikbaar om van deze omgeving te genieten. Voor veel mensen is
dit een bijzondere plaats, of je nu Ulestraten verlaat of binnenkomt.
Literatuur: Hart van Ulestraten, W. van Mulken, Waterschap Roer en
Overmaas.
Tekst, tekeningen en foto’s (o.a. opening 10-10-2011)
Fred Erkenbosch
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RAPUNZEL EN REPELSTEELTJE
Bij het inventariseren van planten op het oude landgoed Velder in
mijn woonplaats Liempde vonden we o.a. zwartblauwe rapunzel. De
plant was er al jaren niet gezien en nu vonden we ze terug op twee
plaatsen met ieder twee of drie bloeiaren in de knop. In de week erna
ontdekten anderen helaas ook deze rapunzels en de bloeiaren
verdwenen. Waarschijnlijk hadden reeën die genuttigd. Gelukkig
bleken er op nog geen kilometer afstand nog meer rapunzels te staan
en die kwamen wel in bloei.
Rapunzel
Het oude landgoed
Velder is een bijzonder
gebied in onze
omgeving omdat het in
ieder geval sinds de
Middeleeuwen, nooit
een akkerbouw gebied
is geweest en nooit
heide maar altijd een
bosgebied. Dit is in
deze omgeving zeer
zeldzaam: eeuwen
lang was alles óf akker
óf heide waar werd
gemaaid en plaggen werden gestoken om de akkers te bemesten óf
weide en hooiland. Bos kwam eeuwenlang eigenlijk niet voor. Alleen bij
een klooster of een kasteel lag soms een bos voor de jacht en voor het
bouwhout. Velder was dan ook in bezit van de heren van Boxtel.
Het landgoed is dus waarschijnlijk wel een aantal keren overhoop gehaald
voor de houtkap, maar niet of nauwelijks geploegd en niet beroofd van de
humus vóór 1850 en niet bemest ná die tijd. Dit alles kan botanisch
interessante resultaten opleveren. Zoals zwartblauwe rapunzel, officieel
Phyteuma spicatum subsp. nigrum.
De rapunzel hoort thuis in de klokjes familie. Aan de Latijnse naam is al te
zien dat de zwartblauwe rapunzel een zeer nauwe verwant moet hebben
en dat klopt: er bestaat ook een witte rapunzel met dezelfde naam maar
dan subsp. spicatum. Grappig is dat de witte en de zwartblauwe niet
samen voorkomen. De Oecologische Flora neemt aan dat de witte vorm
hier het eerst was en dat toen de zwarte kwam, er door kruisen steeds
donkerder nakomelingen ontstonden tot uiteindelijk alles zwartblauw was.
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Behalve daar waar de zwarte (nog) niet is geweest. In West-Brabant is
zo’n plek en misschien nog in Midden-Limburg.
De zwartblauwe rapunzel is ook zeldzaam in Nederland, maar toch minder
dan de witte. In Brabant zijn nog meer vindplaatsen en ook in Zuid- en
Midden-Limburg. In het verleden heb ik de plant wel eens gezien in het
Bunderbos langs een bronbeekje.
Bloeiwijze
De rapunzels worden zo’n 30 cm hoog. Vaak staan er meer bloeiaren vlak
bij elkaar maar of het dan ook aparte planten zijn of dat er meerdere
stengels uit één ‘raapje’ kunnen komen, is me niet duidelijk. Maar de plant
heeft dus een raapvormige wortel, net als het rapunzelklokje, en de naam
rapunzel moet dan ook zoiets als raapje betekenen.
De rapunzels zijn familie van de klokjes maar op het eerste gezicht lijken
de bloemen niet echt op klokken. De geopende bloemen zijn heel donker
paarsblauw, een geheimzinnige kleur. Maar voordat de bloemen echt
open gaan lijkt het een soort aar opgebouwd uit kromme hoorns en met
een vreemd kleurverloop van donker paarsblauw beneden naar groen
boven. Iedere hoorn is een bloem, maar in plaats van boven open te gaan
en een klok te vormen, gaan ze onder open en vormen daar een soort
kooitje. Onderin dat kooitje zit de nectar dus de insecten worden daar
verwacht. De helmknoppen met het stuifmeel zitten daar ook dus dat
klopt, maar de stamper zit ondertussen nog in het bovenste stuk dat nog
gesloten is. Prima voor kruisbestuiving lijkt het, maar de onrijpe stamper
heeft voor alle zekerheid
onderweg toch maar wat
stuifmeel mee genomen.
Op een gegeven moment
komt de stamper boven de
buis uit en is nu klaar om
bestoven te worden. Maar
waarom zou een insect
bovenop de stamper
landen? Daar valt niets te
halen. De Oecologische
Flora neemt aan dat de
rapunzels vooral door
hommels bestoven worden.
Al voordat de stamper echt
naar buiten komt zouden
die langs komen voor de
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nectar. Als ze op de bloem landen zakt het kooitje als een harmonica in
en dan schuift de stamper uit de buis en wrijft langs de hommel. Het zou
kunnen, maar ik heb geen hommels gezien bij de bloeiende rapunzels.
Wel een aantal vreemde vliegen, volgens mij snuitvliegen maar die
associeer ik meestal met koeienvlaai. Het verband met rapunzels is me
niet duidelijk, toeval misschien, maar als iemand het weet hoor ik het
graag.
Rapunzel en Repelsteeltje
Wat is het verband tussen Rapunzel en Repelsteeltje? Geen enkel,
behalve dat ze ieder in een ander sprookje van de gebroeders Grimm
voorkomen. Als je op Google zoekt op rapunzel kom je vooral een Disney
tekenfilm tegen en deze film volgt zo ongeveer het sprookje over
Rapunzel, die in het Nederlands eigenlijk Raponsje heet. Maar de
Nederlandse tak van Disney vond waarschijnlijk dat Repelsteeltje in
Nederland bekender is en legde dat verband. In het sprookje van
Repelsteeltje moet een meisje goud spinnen uit stro en een dwerg leert
haar dat op voorwaarde dat hij haar eerste baby krijgt. Alleen als het
meisje de naam van de dwerg raadt, mag ze het kind houden. En dan
verraadt de dwerg zichzelf door te zingen: “Niemand weet dat ik
Repelsteeltje heet.”
De echte Rapunzel is een meisje dat zo heet omdat haar moeder tijdens
de zwangerschap bleef eten van de rapunzel van de buurman. In dit geval
is rapunzel een groente; dit voor de mensen met slechte gedachten. Voor
straf wordt Rapunzel opgesloten in een hoge toren en is alleen bereikbaar
door langs haar lange haren naar boven te klimmen. Een prins doet dat
en dan gebeurt er wat de mensen met slechte gedachten net al
vermoeden.
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Maar wat is nou de rapunzel die groeide in de tuin van de buurman? De
geleerden zijn het natuurlijk niet eens. In een deel van Duitsland waar de
gebroeders Grimm hun sprookjes noteerden, werd veldsla rapunzel
genoemd. Veldsla is tegenwoordig Valerianella locusta uit de
kamperfoelie familie, maar was dat vroeger ook zo? De Oecologische
Flora zegt dat vroeger van rapunzel het jonge blad en de wortel (het
raapje) werden gegeten. Hetzelfde wordt ook beweerd van het
rapunzelklokje.
Den Nederlandse Herbarius van Stephaan Blankaart uit 1698 noemt de
rapunzels en klokjes samen Hals-kruid en sommige soorten Raponce of
Wilde Raap. Hij zegt dat het gezond eten is en dat de kooksels zouden
helpen tegen keelontsteking en gezwellen in de keel. Dus misschien stond
er toch echt rapunzel in de tuin van de buurman, lijkt me wel mooi. Of
rapunzelklokje, ook mooi.
Ik heb rapunzel altijd een geheimzinnige naam gevonden. Maar dat valt
dus eigenlijk een beetje tegen, weinig getover, weinig enge kobolden en
zo. Ik vond ook de bloem wel wat geheimzinnigs hebben met dat hele
donkere paarsblauw en die rare bloeiwijze. Gelukkig kan ik dat nog even
volhouden, tenzij de snuitvliegen hier nog voor een verrassing zorgen.
Jan van Dingenen

NIEUWE LEDEN

Na de Oudejaarswandeling hebben zich als lid IVN aangemeld:
Dhr. en Mevr. Paulussen, Frans en Mia.
We heten hen van harte welkom.
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NAAR DE VERBORGEN VALLEIEN IN DE ENCI-GROEVE
Excursie
Op woensdag 6 juni bezoekt IVN Ulestraten onder leiding van Olaf
Op den Kamp de ENCI-groeve. Hier zullen we zien hoe het schijnbaar
vernietigende werk dat hier gebeurt juist grote kansen biedt voor
flora en fauna.
Door de kalksteenwinning zijn kalkrotsen
ontstaan die broedplaatsen bieden aan de
Oehoe. In de groeve
liggen allerlei
waterplassen die het
leefgebied vormen van
de Rugstreeppad. Door
de groeve niet overal
direct her in te richten
blijven er steeds kansen
voor erosie waardoor
steeds weer nieuwe pioniermilieu's ontstaan die kansen bieden aan een
bijzondere kalkminnende flora. In de groeve groeien tal van zeldzame
planten waaronder Stengelomvattend havikskruid, Scherpe fijnstraal,
Tongvaren en Rondbladig wintergroen. Ook zitten er allerlei bijzondere
dagvlinders waaronder het Boswitje en de Koninginnepage. Tijdens de
excursie zullen we kennis maken met al deze aspecten.
Vertrek: 19.00 uur kerk Ulestraten of om 19.30 uur parkeerterrein bij
de ingang van de ENCI-groeve, Lage Kanaaldijk te Maastricht.
Aanmelding verplicht (uiterlijk 25 mei) via
info@eifelnatur.de of tel. 045-5354560. Er
kunnen maximaal 30 personen mee; wees
er op tijd bij!
Jean Slijpen
Foto’s Olaf Op den Kamp
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EEN REIS NAAR CANADA
Eerste overweging
Tijdens de voorbije maand oktober hebben Riekie en ik een reis gemaakt
naar Canada. De aanleiding daartoe is van familiaire aard. Onze oudste
dochter woont, met haar partner, in Ottawa en geeft college aan een van
de twee plaatselijke universiteiten. Zelf wilde ik de Indian Summer,
bekend vanwege de felle verkleuring van de bladeren in de late herfst van
nabij meemaken. Reisbureaus bieden hele reizen aan om dit
natuurverschijnsel te beleven. Daar kozen wij niet voor omdat we in
oostelijk Canada wilden blijven, de regio waar onze dochter woont. Het
voornemen is snel gemaakt. Nu nog een reisplannetje. Ik had deze zomer
de landkaart enkele keren bestudeerd om een idee te krijgen van het land,
de provincies en de steden in dat gebied. Met behulp van een reisgids
hebben we een aantal bezienswaardigheden opgesomd en die in een
“plan van aanpak”‟aan dochter en schoonvriend gemaild. Zij wonen er al
enkele jaren en reizen heel wat af in hun nieuwe vaderland. Beter dan een
van ons kunnen zij beoordelen wat in welke volgorde het best bezocht kan
worden. In afwachting van hun reactie ben ik daarna allerlei vakliteratuur
gaan lezen. Die verkenning is voor mij een eyeopener geworden.
Gelukkig maar. Het land is qua grootte van ongekende afmetingen.
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Canada
heeft een oppervlakte van 9.958.319 vierkante kilometer. Onvoorstelbaar
groot. Nederland valt daarbij met 41.865 vierkante kilometer helemaal in
het niet. Canada is 214 maal groter dan ons land en telt 31 miljoen
inwoners. Ons reisvoorstel leidt onmiddellijk tot een komische reactie: hoe
lang denken we te blijven? Als we de uitgekozen gebieden in de door ons
geplande tijd willen bezoeken, hebben we een straaljager nodig. Het
bezoekplan wordt daarop drastisch aangepast.
Ik verdiep mij verder in Canada dat op een na het grootse land ter wereld
is. Het strekt zich uit over een afstand van 5500 kilometer van de
Atlantische Oceaan tot de Grote Oceaan. Als je een dergelijk gebied op
Europa projecteert dan kom je ergens achter de Oeral terecht. Met het
begrip “afstand” werden we al geconfronteerd in 2008 tijdens ons eerste
bezoek. Toen we in het vliegtuig stapten voor de terugreis naar Brussel
kwamen we in gesprek met al in het vliegtuig aanwezige passagiers. Zij
waren in Vancouver (aan de kant van de Grote Oceaan) ingestapt en
hadden er al een vlucht van 4 uur opzitten. Ik had toen mijn twijfel over de
juistheid van die mededeling maar nu na bestudering van de
landgegevens moet ik de juistheid van die informatie erkennen.
Inmiddels weet ik ook dat er 6 tijdzones zijn en dat de meest westelijke
tijdzone, Pacific Standard Time negen uur vroeger is dan onze MET (=
Midden Europese Tijd). De tijdzones verplaatsen zich daarna in oostelijke
richting tot en met de Newfoundland Standard Time die vier uur vroeger is
dan de onze. Naar onze dochter toe verdienen we zes uur terwijl we acht
uur vliegen vanaf Frankfurt. Zo’n lange verjaardag heeft Riekie nog nooit
gehad.
Het Algonquin Park
van bijna 8000 vierkante kilometer wordt omschreven als de laatste grote
wildernis van de provincie Ontario. Het gebied met ruim 2000 kilometer
aan kanoroutes is in 1893 als ‘Provincial Park’ aangewezen om het
erfgoed uit de oertijd van de Indianen en de pioniers te bewaren. Voor een
bezoek aan dit park heb je een vergunning nodig, te verkrijgen door een
arrangement te boeken bij een van de plaatselijke bureaus. Wij boekten
bij Voyageur Quest: drie avontuurlijke dagen met volledige verzorging en
overnachting in een Log Cabin. Na een tocht van rond de 500 kilometer
wisten we na enig zoeken onze tijdelijke standplaats in „the middle of
nowhere” te vinden: een boomstammengebouw tussen de dennen en
even verderop een sauna. Om de ruigte van het landschap te „proeven”‟
worden er tochten door het gebied gemaakt: te voet of per kano. De dag
van aankomst beginnen we met een stevige wandeling. Gids Marc vertelt
over de geologische ondergrond van Canada (een dikke rotsplaat, ‘schild’
genoemd), over het landschap (één bosgebied met daarin 2500 meren),
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de bomen en de in dit gebied levende diersoorten zoals bevers, herten,
wolven, beren en elanden. We komen heel wat sporen van gemelde
diersoorten tegen: voetafdrukken, vraatsporen, beverdammen maar
vooral poep in allerlei vormen en hoeveelheden.
In het park zwerven
ongeveer 800 zwarte beren
rond. Op de uitgereikte
folder lezen we: bij
confrontatie make men een
rustige, omtrekkende
beweging. Net als bij onze
Galloways en andere
robuust uitziende paarden
of runderen. Wij zijn tijdens
die wandeling en ook
daarna geen beren op onze
weg tegengekomen. Maar,
het kan wel. Zoals dochter lief enkele jaren geleden tijdens een trimtocht
met de fiets overkwam. Voor haar op de openbare weg scharrelde een
beer rond. Op advies van een mede weggebruiker hebben ze toen maar
gewacht tot de beer verdwenen was. Opmerking van onze gids: beren zijn
banger voor ons dan omgekeerd. Maar wat te doen als de beer dat
vergeten is!
Met bevers wordt je in Canada zogezegd ‘dood gegooid’. We hebben heel
wat stevige dammen gezien, dammen waar je met enig balanceren
overheen kunt lopen. De dieren zelf hebben een schuwe leefwijze.
De wandeltocht wordt afgesloten men een eerste kanotocht over een
kunstmatig meer dat in de jaren 1920 is aangelegd voor
elektriciteitsopwekking. Van de oorspronkelijke begroeiing zijn nog een
groot aantal stronken van dennen zichtbaar in allerlei verschijningsvormen, door de inlanders aangeduid als ‘dead heads’ (doodskoppen).
Mooie karikaturen waarvan ik graag eentje in mijn tuin zou willen.
De twee daarop volgende dagen zijn we steeds tot ons Indianenvoertuig
veroordeeld. Uiteindelijk ging ons dat peddelen redelijk af. Tenminste,
zolang het windstil is en het water er rimpelloos bij ligt! De laatste dag
wordt het erg spannend.
‘s Morgens om zes uur stappen we al in de kano om de zon te zien
opkomen. Dat lukt aardig. We maken een lange tocht van ruim een uur
over het meer en komen uiteindelijk in een kreek terecht waar we muisstil
verder peddelen. Onze bestemming: een stevige beverwal met bewoning.
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Helaas, Willem B. geeft niet thuis. Tegen tienen wenden wij de steven en
komen weer op het grote meer. Ondertussen is er een vrij straffe wind
opgestoken met eerst kleine, maar naar mate we verder vorderen steeds
grotere golven die tegen de kano aanklotsen. Als geboren landrot maak ik
een moeilijke tijd door. Gelukkig, na drie kwartier doemt er een eiland op.
Wij leggen een stevig kampvuur aan en Marc, onze reisgids, rommelt met
ketels, potten en pannen. Na een half uur ‘rammele’ verschijnt er een
bijna koninklijk ontbijt: wentelteefjes van dikke sneden wit brood, bedekt
met gebakken spek en daaroverheen een flinke scheut
suikeresdoornsiroop. De in mijn ogen onmogelijke combinatie is
overheerlijk. Ik kan u het recept van harte aanbevelen.

Na het ontbijt volgt de afsluitende kanotocht. De wind is stevig, de golven
nog hoger. Om de zoveel tellen komt een rollende watergolf op ons af.
Enkele malen floept een schuimkop over de rand van het vaartuig. Voorin
de kano gezeten lijd ik in stilte.
Na anderhalf uur ploeteren zit het watergedeelte erop. We rusten wat uit
in de zon en wachten op de stoomwolken uit de drijvende sauna op
enkele tientallen meters van de kant van het meer. Grote handdoeken en
gewoon ernaar toe roeien. ‘Een koud kunstje’ denkt onze gids en begint
alvast met de bereiding van de lunch. Een ander meereizend echtpaar
peddelt al naar de sauna. Nu wij nog. Van de volgende momenten weet ik
alleen dat ik in de kano ben gestapt en dat ik luttele seconden later met
mijn hebben en houden in het water lig. Consternatie en gevloek. Even
later loop ik als een Robinson Crusoë met een grote handdoek om de
lendenen. “Ik ga niet meer naar de sauna; ik heb mijn bad al gehad‟.
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Opeens horen we een kreet. De echtgenoot van het andere koppel wil ook
ons naar de sauna halen. Helaas, net al bij het meisje Loos, waren voor
hem de golven te hoog en hij gaat kopje onder in het koude meer. Als zijn
kano bij ons langs komt drijven worden we zomaar gepromoveerd tot
hulpverleners-op-het-water. Voor mij een onmogelijke combinatie.
Manmoedig stapt Riekie in het water en brengt peddels en boot op het
droge en zwemt dan maar zelf richting sauna.
Van het
Algonquinpark is
één den mij het
meest bij
gebleven: de
eastern pine, bij
ons bekend als
de Pinus strobus.
Ook
Weymouthden
genoemd. Deze
pinus groeit in
het oostelijk deel
van Canada en
Noord Amerika.
Bij de kolonisatie
van Amerika was
deze den erg
gewild bij de houtkappers. Het is een hoge, tot 70 meter recht opgaande
den die in de bewerking heel geschikt bleek als mast voor zeilschepen.
Met die kennis is de boom eeuwenlang massaal gekapt. Gelukkig hebben
de bomen in de grote parken nu een beschermde status.
In Nederland kan men mooie exemplaren van de Pinus strobus aantreffen
in parken en oude landgoederen. Bij het beproeven in Nederland van de
Pinus strobus voor de bosbouw leek deze den een waardevolle bosboom
te worden. In Engeland spendeerde een gepensioneerde kolonel
Weymouth alle tijd en energie in het planten van grote aantallen. Helaas is
de den op enig moment bevattelijk gebleken voor de roestziekte. De
aanplant in Engeland is daardoor uiteindelijk mislukt. De naam Weymouth
is gebleven.
Paul en Riekie Notten, Moorveld
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EEN VERREKIJKER: “EEN MUST'” BIJ VOGELS KIJKEN
Ik heb in de loop van de tijd al heel wat vogelexcursies meegemaakt.
Dus dan heb ik ook heel wat vogelaars leren kennen. De stille
deelnemer, die je terloops en in stilte wijst op bijzondere
waarnemingen, en ook de vogelaar met visserslatijn. Die merkt alles
het eerste op, roept hard “Kiek dao” en dan blijkt dat er niets meer te
zien is. Als het dan om een deelnemer gaat, die geen kijker hanteert,
is het al zeker een twijfelachtig gedoe. Meestal spreken we dan af,
dat men in stilte de anderen attent maakt, zodat meerdere personen
ervan kunnen genieten. En dan is het over met de bijzondere
waarnemingen.
Een verrekijker
Waar het in dit artikel om gaat, is de keuze van een (verre)kijker.
Natuurlijk, men kan in eigen tuin heel wat vogels herkennen zonder kijker,
maar wil men echt genieten van de kleur, de tekening, dan is een kijker
een onmisbaar gegeven, vooral wanneer vogels op elkaar gelijken. Om
maar te zwijgen van de waarnemingen die men in het vrije veld doet of
langs de kust en het strand, waar de afstand tot de waar te nemen vogels
groter is. Sommige vogels zijn op grote afstand te herkennen door het
silhouet, maar meer dan eens moet de kijker uitsluitsel geven. We kijken
wel eens met de gehele groep naar een en dezelfde vogel om na overleg
en neuzen in de diverse gidsen, tot een conclusie te komen. Twijfelgevallen worden niet genoteerd.
Welnu, een kijker kopen is niet gemakkelijk, omdat men op een aantal
criteria moet letten: de grootte, het gewicht, de constructie, de vergroting,
de lichtsterkte, de breedte van het gezichtsveld en de optische kwaliteit,
alsook van belang: Wat wil ik er aan uitgeven?
Dé beste kijker bestaat niet. Een kijker, die in het bos gebruikt wordt is
een andere kijker, die aan het strand gebruikt wordt. En als je even een
wandelingetje gaat maken kies ik misschien voor een compactkijker, een
kleintje, die gemakkelijk in een tas van de jas past. Voor de 'echte'
excursies nemen we een telescoopkijker mee. Die is wel zwaarder, maar
daar loop je ook geen 10 km. mee. Eigenlijk moet je voor elke situatie de
keuze hebben tussen een gewone porro- of dakkantkijker (zie constructie) een telescoopkijker of een compactkijker, maar dat is voor een
gewone vogelaar een prijzige bedoening, dus kiezen de beginners
meestal voor een porro-prismakijker of een dakkantkijker.
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De constructie
Het meest bekend en nog goedkoper ook, is de porro-prismakijker. Het
licht komt binnen via het objectief, gaat via een aantal prisma's naar het
oculair en vervolgens naar het oog. De lenzenstelsels van objectief en
oculair liggen niet in elkaars verlengde. Dat betekent dat het licht een
grotere omweg maakt. Een stootje of een valpartij kan al desastreus zijn:
de kijker is dan “scheel”.

Minder bekend (maar toch in opmars) is de dakkant-prisma-kijker. De
lenzenstelsels van objectief en oculair liggen in elkaars verlengde. De
dakkantkijker kan wel een stootje hebben, maar hij is dan ook weer
duurder.

Let ook op de constructie van de 'brug', de verbinding tussen de twee
helften. Die moet stevig zijn en niet wiebelen, anders krijg je dubbelbeeld.
Het wieltje om scherp te stellen moet soepel draaien. Dit vervangt men
ook wel eens door een wipje om snel scherp te stellen.
De grootte en het gewicht
Het gewicht hangt niet altijd van de grootte af, maar van de grootte en het
gebruik van de materialen. Met name bij lange excursies kan het zware
gewicht gaan meetellen. Dat is op te vangen door een brede schouderband, zodat het gewicht verdeeld wordt.
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Ikzelf ben vroeger begonnen met een kijker van Russische makelij: groot,
zware materialen, 10x vergroting. Voor een beginnervogelaar best
hanteerbaar, maar op den duur ga je meer eisen stellen. Ik heb tien jaren
die zware kijker gebruikt en pas daarna een vogelaarskijker gekocht: Swift
Audubon 8,5x44. Een beginner hoeft niet met de duurste kijker te starten.
De vergroting
Ik gaf het voorbeeld van 8,5 x 44. Het eerste getal geeft de vergroting
aan. De gangbare kijkers hebben een vergroting van 7x, 8x, 10x.
Naarmate het getal groter wordt, wordt de vergroting sterker. Nu is het niet
nodig steeds de hoogste vergroting te hebben. In een bos is een kleinere
vergroting handig; in het open veld is een 10x kijker handiger. Bovendien
is een kijker met 10x vergroting zwaarder, moeilijker stil te houden en
minder lichtsterk.
Daarom is een beetje gemiddelde vergroting te prefereren. Een telescoopkijker gaat tot 40x, 50x, maar die zet je op een statief. Voor kinderen raad
ik meestal 7x50 aan, dat is een lichtsterke kijker die kun je zelfs tijdens de
schemering gebruiken.

De lichtsterkte
Op een kijker staat ook een tweede getal x20, x40, x50, x80. Dat is de
diameter van het objectief, waar het licht binnenkomt. Naarmate het
objectief groter is, krijg je een helderder beeld met een hoge lichtsterkte.
De lichtsterkte krijg je door het tweede getal (diameter objectief') te delen
door het eerste getal (vergroting). Hoe hoger de uitkomst, des te beter is
de lichtsterkte. Bijv. 7x50 kijker heeft een lichtsterkte van 7,1 en een
10x50 kijker heeft een lichtsterkte van 5. Een verschil van 42%.
Een telescoopkijker nieuw model, 40x80, heeft een lichtsterkte van 2. Een
beter lenzenstelsel compenseert dat verlies aan lichtsterkte.
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Bij dit onderwerp sluit het gezichtsveld aan. Men kan de lenzenstelsels
zo construeren, dat de kijker op 1000 m. afstand een smal, c.q. een breed
gezichtsveld heeft. Met een smal gezichtsveld krijg je de vogel moeilijk in
beeld en als je hem hebt, raakt hij weer snel uit beeld. Dat is een breed
gezichtsveld wel handig. De Swift Audubon heeft een gezichtsveld van
144 m.
De optische kwaliteit
We spraken in het begin over lenzenstelsels. Dat zijn verschillende
soorten lenzen aan elkaar geplakt om kleurvervorming, scheve lijnen,
wazigheid te voorkomen. Zo'n lenzenstelsel kan goedkoop zijn of duur.
Dat heeft te maken met de kwaliteit van het glas, de plakverbinding, de
coatings. Daardoor vermijdt men spiegelingen, helderheid, vervorming,
gekleurde randjes.
Zo kan het voorkomen, dat men een 7x50 kijker in de ene winkel koopt
voor € 75,- en in de andere winkel € 25,-. Bij vergelijk zie je het verschil.
Probeer elke kijker uit. Doe dat in de buitenlucht. Een winkelbediende
loopt dan even met je mee. Richt je kijker op een draad of antenne in de
lucht en check dan of er geen gekleurde randjes zijn, of de antenne niet
vervormt, of het beeld aan de randen ook scherp is.
De prijzen
De prijzen van porro- en dakkantkijkers liggen nogal uit elkaar. Maar voor
kwaliteit moet je iets neerleggen. Je doet er vele jaren mee. Pak niet het
goedkoopste; ga bij een bekende winkel. Startend bij € 100,- kom je in de
duurdere klasse van € 400,- tot € 2000,- Die laatste zijn voor ervaren
vogelaars, die zeker zijn van hun hobby.
Compactkijkers heb je al onder € 100,-. Maar dan is de kwaliteit
twijfelachtig. Daar leg je al vlug € 200,- voor neer. Dat komt omdat de
lichtsterkte laag is en dat wordt gecompenseerd door de kwaliteit van de
lenzen.
Telescoopkijkers zie je soms staan voor € 100,-. Vaak dan ook van een
slechte kwaliteit, die je al snel thuis laat liggen. Een goede kijker kost
minimaal € 1000,- en loopt op tot € 4000,- voor de beste kwaliteit. Nieuw
is de digiscoping: een passend digitaal fototoestel in combinatie met een
telescoop.
De winkel van Vogelbescherming Nederland heeft een rijk aanbod van
kijkers. Een dakkant 8x42, allround kijker, met tas voor € 148,50 (ledenprijs)
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Slot
Het is goed jezelf af te vragen: Waarvoor gebruik ik die kijker? Ga ik
vaak vogels kijken? Waar woon ik? Gebruik ik de kijker vooral in de
tuin? Wat wil ik er aan uitgeven?
Als je een echte (amateur of gevorderde) vogelaar bent, kun je er niet
zonder. Dan is een kijker een goede besteding. Ik wil in een kort
artikel later nog eens aangeven hoe je een kijker gebruikt. Daar
hebben best veel mensen moeite mee.
Jos Smeets, IVN UIestraten

51

DATA IN VOGELVLUCHT
Woensdag 4 april
IVN-avondpresentatie. Thema Vogels
Aanvang: 19.30 uur Clubhome D'n Haamsjeut
Info 043–3644248
Zaterdag 14 april (Jeugdgroep)
Van Landgoed tot Dassenburcht
Team: m.m.v. Els Derks
Start: Natuurhistorisch Museum Meerssen
Info: 043-3649012 of 045-4041639
Woensdag 2 mei
IVN-Avondwandeling Biesenberg/Ecoducten
Aanvang: 19.00 uur
Vertrek: Hekstraat 56 Schietecoven (Gilbert Petit)
Info: 043-3644647
Zaterdag 12 mei (Jeugdgroep)
De Natuurtuinen CNME Maastricht, inclusief blote-voetenpad o.l.v. Team
Start: IVN-lokaal D'n Haamsjeut Ulestraten
Info: 043-3649012 of 045-4041639
Zondag 20 mei
Jaarlijkse fietstocht
Vertrek: 11.00 kerk Ulestraten
Info: 043-3644248
Woensdag 6 juni
IVN-Avondexcursie ENCI-groeve
Alleen voor leden; beperkte deelname mogelijk
Info: zie deze Haamsjeut of 043-3644426
Zaterdag 9 juni (Jeugdgroep)
Bezoek IVN-Stein en het Steinerbos o.l.v. Team
Start: Natuurhistorisch Museum Meerssen
Info: 043-3649012 of 045-4041639
Woensdag 20 juni
Late avondwandeling Avondsfeer met vuurvliegjes.
Vertrek: 21.00 uur kerk Ulestraten
Info: 043-3643740
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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

Vacature

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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