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VAN DE BESTUURSTAFEL
De IJsheiligen zijn weer het land uit (hoewel ik, met die temperaturen,
de laatste weken geen enkele keer aan hen heb gedacht) en dan
wordt het tijd voor de zomereditie van de Haamsjeut.
Er is in Limburg (als laatste provincie) eindelijk een nieuw coalitieakkoord
tot stand gekomen tussen CDA, PVV en CDA. Het is nog niet helemaal
duidelijk wat dit college met natuurontwikkeling wil. Laten we hen op hun
daden beoordelen.
De afgelopen tijd zijn weer diverse activiteiten georganiseerd. De
presentatie over Vliek was zeer goed bezocht en de reacties van de
bezoekers waren unaniem lovend. Als we niet opletten moeten we nog
eens naar een grotere locatie gaan uitzien voor dit soort evenementen.
Maar ook de andere activiteiten mochten van een goede opkomst en
waardering genieten.

De basiscursus “Natuur en Landschap” werd, gezien de terugontvangen
evaluatieformulieren, zeer goed beoordeeld. Vooral het enthousiasme van
de docenten/begeleiders werd geroemd. Ik sluit mij daar van ganser harte
bij aan. Dames en heren, zeer bedankt voor jullie belangeloze inzet!! Er
blijkt behoefte te zijn aan een vervolgcursus. We gaan daaraan werken.
Mogelijk gaat dat in de richting van “Planten en hun omgeving”.
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Het seizoen voor de jeugd zit er inmiddels alweer op. Het is een actief
seizoen geweest voor een enthousiaste groep jongeren en hun
begeleiders. Het programma voor het volgend seizoen is al weer
vastgesteld, dus dat zit weer goed.
Tenslotte wil ik jullie er nog op wijzen, dat ter gelegenheid van de
openstelling van de Biesenberg door de IVN-afdelingen Ulestraten en
Meerssen een wandeling door het gebied op papier is gezet. Voor
degenen die de presentatie en zomerwandeling niet hebben kunnen
meemaken: ze staat op onze website.
Ik hoop dat de zomer er een wordt van veel goed weer, leuke vakanties,
gezellige terrasjes, maar vooral weer een met een goede gezondheid voor
iedereen.
Oh ja, de IVN-avond van 7 september 2011 heeft als thema
“Vakantievaria”. Het Bestuur verwacht die avond inbreng van de leden.
Deel je vakantie-ervaring met de andere leden of toon mooie foto's. Vertel
een leuk verhaal. Kortom, als je iets wil presenteren, meld je even bij een
bestuurslid.
Tot de volgende keer.
Huub Servais, voorzitter

NIEUW JEUGDLID
Wij verwelkomen het nieuwe jeugdlid:
Finn Reijnders uit de Paus Joannesstraat.
We hopen, dat je net naar je zin zult hebben.
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OPSCHOONDAG IN SAMENWERKING MET DE
BASISSCHOOL
Op 18 maart jl. kwam groep 7 en 8 van onze basisschool naar de
Haamsjeut om samen met het IVN-Ulestraten het buitengebied van
Ulestraten te “bevrijden” van zwerfvuil.
Meer dan 50 kinderen deden hier aan mee. Behalve 2 leerkrachten
waren ook 10 IVN-ers aanwezig plus 2 leden van Milieudefensie
Meerssen die allen optraden als begeleiders voor de kinderen.

Er werden 6 opruimgroepen gevormd die ieder een route (circa vier
kilometer) door het buitengebied toegewezen kregen. Op die routes
werden door de kinderen enthousiast alle blikjes, flesjes, zakjes, potjes,
bakjes en nog veel meer
opgeraapt en in speciale door de
gemeente beschikbaar gestelde
zakken gedaan die naderhand
werden opgehaald.
Niet alleen de leerlingen waren
enthousiast maar ook de
volwassenen die aan deze
opruimactie meededen waren dat,
zodat al direct duidelijk was dat
deze nieuwe formule ook voor de
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komende jaren gehanteerd kan worden.
In totaal werden 16 grote zakken gevuld met zwerfvuil plus werden nog
enkele grotere stukken verzameld die niet in de zakken pasten.

Het bestuur van IVN-Ulestraten bedankt hierbij de kinderen en de
leerkrachten voor hun inzet, de basisschool voor de realisatie en de
begeleiders voor hun hulp. Hopelijk het volgend jaar weer!

Wim Ghijsen
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ECODUCTEN IN HET LAND VAN KASEN
Midweeks heb ik in gezelschap van Paul Abels en Marnix Maris van
Staatsbosbeheer een bezoek gebracht aan de twee ecoducten die ter
hoogte van Kasen over de beide rijbanen van de A2 aangelegd
worden. Het werk is in beheer bij het A2-Bureau dat de uitvoering
heeft van alle komende bouwzaken bij de ondertunneling van de A2
in Maastricht alsook van de andere kunstwerken: het verknopen van
de A2 en de A73 en de aftakking van de A2 richting Beatrixhaven.
Wij, de schrijvers van dit artikel, richten ons alleen op de ecoducten.
Volgens afspraak worden wij ontvangen op het
werkterrein dat aan het eind van de Vliegveldweg ligt, honderd meter voorbij café Bergrust.
Vroeger was dit grondgebied Ulestraten, thans
gemeente Meerssen. Tot voor kort was dit een
voor mij onbekend, achterdoor liggend weiland
waar je niet gauw kon of wilde komen. Ik had
altijd wel de aandrang om eens in dat
onbekende stuk land te duiken maar dat is er (n
gedeelte van het weiland, in feite een brede graft
met uitkijk op Maastricht, heb ik wel eens
rondgestruind om de omtrek te meten van de
Mammoetboom, vroeger behorend bij het erf van de
familie L’Homme. Die woonde halverwege de
Kruisberg toen dat nog een tweebaansweg was. De
familie is al twee generaties geleden verhuisd naar
de hoeve Hartelstein (thans woongebied van
stichting Emmaus). De Mammoetboom staat er
volgens de tradities van zijn soort nog altijd mooi te
pronken.
Bij het werkgebouw staat Bart van Berkmortel die
ons zal rondleiden over het terrein. Voordat het
zover is ontvangen we de voor het bouwterrein
passende werkkleding: gele werklaarzen, geel
vestje en helm. Ik ben de enige die er ook na wat haspelen niet in slaagt
de helm goed op mijn kop te krijgen (en dat terwijl ik ooit twintig maanden
in militaire dienst ben geweest). Het project, zo vertelt Bart, is medio
november 2010 van start gegaan. De duur van het project is begroot op
november 2010/oktober 2011. Eerst nemen we het westelijke viaduct in
ogenschouw dat gebouwd wordt over wat van origine de Kruisberg is. Dit
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ecoduct krijgt in de nabije toekomst officieel de benaming Bunderbosch.
In de berm van het bos is een uitsparing gegraven. Als natuurmensen
kijken we even in de afgraving naar het dikke pakket Maasgrind met
daaronder het oligocene zand. In de ondergrond is de verankering (een

betonnen plaat van anderhalve meter) gemaakt waarop de dragende
pijlers van het ecoduct gebouwd zijn. In de volgende fase worden de
betonnen leggers aangebracht. Op de leggers komt een bakconstructie
die opgevuld wordt met gemiddeld één meter aarde. In die passage over
het ecoduct worden struiken en ander laag gewas geplant waardoor er
een natuurgetrouwe oversteek ontstaat. De wanden van het ecoduct
(waar voor mensen de brugleuning zou komen) bestaat uit een rasterwerk
van 3 meter hoog
dat bekleed wordt
met hout. Die
hoge wand wordt
in feite dus een
scherm om het
licht vanaf de
autoweg tegen te
houden. Omdat de
dieren over aarde
lopen en er aan
beide zijden van
het ecoduct een
hoge wand is die
geen licht
doorlaat, zullen passerende dieren nauwelijks of niet merken dat zij een
drukke autoweg oversteken.
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Staande bij het ecoduct in wording krijg ik even een beeld uit de jaren
vijftig van de vorige eeuw. Net beneden het westelijke aanlandingspunt
van het ecoduct was vroeger in het bosgebied een officiële stortplaats
voor doorgedraaid fruit van de Veilingvereniging Bunde en Omstreken.
Tienduizenden kilo’s fruit vonden er een roemloos einde. Verderop in de
helling heeft een kiezelgroeve gelegen met een grote diepte ten opzichte
van het maaiveld. Ik mocht er graag rondstruinen toen dat nog mogelijk
was. Totdat ik op een keer met mijn voeten vast kwam te zitten in
drijfzand. Ik kon er gelukkig, platliggend op de grond, na korte tijd
uitkruipen. Deze herinnering is onuitwisbaar in mijn geheugen gebleven.
Het bestemmingsverkeer
De titel van deze paragraaf is wat
ondeugend (overgenomen uit de
mensenwereld). Maar net als voor
menselijke voorzieningen worden
ook met de ecoducten
doelstellingen nagestreefd.
Hoofddoelstelling hier is de
ecologische hoofdstructuur: herstel
of uitbreiding van bestaande natuurlijke verbindingsroutes in Nederland
waardoor apart liggende natuurgebieden met elkaar in verbinding worden
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gebracht. Marnix Maris van Staatsbosbeheer laat op een tekening zien
hoe de ecoducten een bosverbinding openen tussen de Kalverbosch aan
de Meerssense kant en verder door naar het oosten. Aan de westelijke
zijde ligt een bosgebied dat zich uitstrekt over de Bundese en Geulse
Maashelling tot in Elsloo. Door de ecoducten wordt de huidige ‘stop van
Ternaaien’ voor dieren opgeheven.
Doelsoorten waarvoor de leefomgeving verbeterd wordt zijn:
 de vuursalamander
 de alpenwatersalamander
 de hazelworm
 de levendbarende hagedis
 de egel
 de bunzing
 de steenmarter (al zullen niet alle autobezitters daar zo blij mee zijn)
 de das.
Dit zijn de officiële doelgroepen. Maar er zullen meer diersoorten van de
nieuwe verbindingswegen gebruik maken. Deze worden ‘begeleidende
soorten’ genoemd, bijv. reeën.
Als alle kunstwerken klaar zijn en het gebied heringericht is voor de
nieuwe passanten, zal de natuurontwikkeling ter plaats gemonitord
(gevolgd) worden.
De maten en namen van de ecoducten:
ecoduct Bunderbosch (westelijke zijde)
ecoduct Kalverbosch (oostelijke zijde)

Lengte
25 meter
37 meter

Breedte
25 meter
27 meter

Herinrichting
Na de voltooiing van de
ecoducten wordt het
werkterrein en
grondopslagplaats opnieuw
ingericht. Er komt een aanplant
van bomen en struiken om er
een natuurlijke omgeving te
laten ontstaan. Op wat nu nog
werkterrein is wordt een
kikkerpoel aangelegd. Aan de
zuidzijde van het terrein wordt
zoals rondleider Bart het noemt een bescheiden ‘landmark’ ingericht, een
uitzichtpunt van waar de omgeving richting Meerssen en Maastricht en
véél verder door bekeken kan worden.
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Tijdens onze rondwandeling ligt er op het terrein een hoop aarde van wel
zeven, acht meter hoog. Met onze werklaarzen zijn we tegen de hoge
wand opgeklauterd. Vanaf de top hadden we een bijna adembenemend
uitzicht op Maastricht. Als bescheiden bezoekers zouden we ons op het

onderdeel ‘landmark met uitzichtpunt’ een wat krachtiger (en hoger)
project wensen, vergelijkbaar met de heuvel vlak over de grens bij
Maastricht. Daar heeft men tussen de plaatsen Hees en Veldwezelt een
soort piramide opgericht. Vanaf dat punt kijkt men óver de St. Pietersberg
heen. Dat moet ons toch ook lukken vanuit Meerssen!
Ook komt er door het her in te richten gebied een wandelroute. Daarop is
erg aangedrongen vanuit de buurten, natuurorganisaties en de gemeente
Meerssen. Daarom ook dat er op één van de ecoducten ruimte komt voor
een wandelpad. Dat wandelpad komt te lopen over het oostelijke ecoduct
Kalverbosch. Het pad komt aan de zuidzijde van het ecoduct en zal op
een of andere manier afgeschermd worden van de eco-doorgang.
Duidelijk is dat over ecoduct Bunderbosch geen doorgang voor
wandelaars komt. Daar moet men gebruik maken van het al bestaande
viaduct bij de hoeve Rouette.
Lopend over dát viaduct kwamen we enkele wandelaars tegen. Door onze
kleding werden we direct herkend als betrokken zijnde bij de ecoducten.
Een van de passanten mompelde iets in de zin van: ‘zwa e grwàt wèrk
veur e koppel knien en gèt kwakkerte!’ Wij hielden ons netjes Oost-Indisch
doof.
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Goedgunstig voorteken.
De aanleg van de ecoducten verloopt tot op heden goed. De sneeuw- en
vorstperiode afgelopen winter had wat korter mogen zijn! Maar ja, je kunt
nu eenmaal niet alles naar menselijke wensen regelen. Behalve het leven
van een poes. Zo was er bij het begin van de werkzaamheden een
animal-SOS-alert. Op vrijdag was er in de buurt een poes vermist. Bij de
voortzetting van het werk op Aswoensdag (vijf dagen later!) werd poeslief
ontdekt in de betonconstructie van een van de pijlers. Voor de redding van
de poes werd een van de werknemers in een klimbroek gehesen (zoals in
gebruik bij boomzagers). Met behulp van een hoge kraan kon de
werknemer in het diepe gat komen en zo de poes uit haar benarde positie
bevrijden. Poeslief kon daarna ongedeerd thuis bezorgd worden. Het
ecoduct ‘werkt’ voordat het op peil is.

Moorveld, april 2011
Paul Notten, tekst.
Paul Abels, foto’s.
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VOGELAARS VOELEN ZICH MINDER ZIEK
Toen ik in De Natuurgids (IVN-tijdschrift voor de provincie Limburg)
de oproep voor het themanummer van juni las, in het kader van het
thema Natuur en Gezondheid, dacht ik: “Ik heb genoeg ervaring
m.b.t. mijn gezondheid, mijn welbevinden én ik hou me al tegen de
35 jaren bezig met 'vogelen', dat ik het aandurf om rond de relatie
'vogels en gezondheid' een beschouwend artikel te schrijven.”
Die publicatie in De Natuurgids is 15 juni uitgekomen en ik vond het
ook een leuk artikel voor de lezers van D'n Haamsjeut. Dus ik
onderbreek even mijn serie “Wanneer is een vogel een vogel?”
In 1974 heb ik voor het opdoen van mijn eerste vogelervaring een
cursus gevolgd bij de Vogelwacht Limburg o.l.v. de cursusleiders
Huub Snellings en Jacques Ummels.
Ik heb er nooit spijt van gehad. Later, bij het IVN gaf ik zelf de Cursus
Vogels Kijken aan de han van een zelfgeschreven cursusboek en
leverde ik artikelen aan voor ons clubblad D'n Haamsjeut.
Wat betreft het zicht hebben op gezondheidsperikelen ben ik ook
geen onbeschreven blad. Ik heb zelf een en ander meegemaakt en ik
word er iedere dag weer mee geconfronteerd; bovendien doe ik
vrijwilligerswerk in een verpleegkliniek alsook in een revalidatiekliniek en ik kan aangeven dat gezondheid en gezondheid er twee
zijn.
Vandaar dat ik voor (niet achter) mijn pc zit en aan het ordenen van
mijn gedachten omtrent het thema ben begonnen, zodat mijn
mozaïek een leesbaar verhaal wordt.
Gezondheid is een relatief gegeven
Ik ken genoeg mensen, die qua gezondheid niet goed bedeeld zijn. Ook
gebeuren er dingen in hun omgeving die zoveel invloed hebben dat
gezondheidsproblemen het gevolg zijn. Soms vraag je je af hoe die
mensen dat kunnen verwerken. Dan blijkt dat sommige mensen er niet
uitkomen, terwijl anderen tijdens zo'n proces iedere keer weer de energie
vinden om hun leven te leiden met een positieve kijk op hun doen en
laten. Je kunt in een hoekje wegkruipen of je kunt, zonder het verdriet of
de ziekte te willen bagatelliseren, het volle leven opzoeken.
Dat heeft met karakter te maken, maar je kunt het ook leren. “Je moet
ermee leren leven”, wordt zo vaak gezegd. Dan antwoord ik: “En wie leert
je dat?” Er zijn mensen, die je daar goed in kunnen helpen, bijvoorbeeld
door je een tijd mee op sleeptouw te nemen.
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Het gaat om de kijk op jezelf. Een glas wijn, dat nog voor de helft is
gevuld, kun je benoemen met ”Het glas is al halfleeg.” maar je kunt ook
zeggen “Het glas is nog halfvol.”
Zo kun je klagend opsommen, wat je allemaal niet meer kunt. Het is beter
om op te sommen, wat je wel nog kunt en als je daar de nadruk op legt
voel je je al een stuk beter.
Ook het zoeken van afleiding is een goede manier van omgaan met
gezondheid. Wanneer je opgaat in een bezigheid word je afgeleid van
onaangename gedachten.
Je kunt achter het raam zitten te staren, maar
je kunt ook een bezigheid zoeken: bijvoorbeeld
attent te zijn op het voorkomen van vogels in je
eigen tuin: Wat voor vogels zie ik? Wat doet hij
om genoeg voedsel binnen te krijgen? Leg een
kijker en een vogelgids klaar en lees er iets
over.
Gezondheid is een relatief gegeven.
Gezondheid wordt bepaald door hoe je ermee
omgaat en daar kan de natuur je bij helpen.
Ik gaf dit artikel de titel mee: “Vogelaars voelen zich minder ziek.” Ik
schreef niet “Vogelaars zijn minder ziek.” Met vogelaars bedoel ik
trouwens niet alleen de vogelaar die al of niet in clubverband om zeven
uur 's morgens met een kijker het veld in gaat. Nee, ik bedoel ook de
amateur die in eigen tuin geniet van de gewone vogels en tevreden is,
wanneer hij/zij een 15-tal vogels kan herkennen.
Vogels brengen geluk
Vroeger zeiden we: “Klavertjes van vier brengen geluk!” Of dat waar is,
geloof ik niet. Wel was een klavertje van vier toch zo'n zeldzaamheid, dat
we er automatisch blij van werden, ook al duurde dat misschien niet zo
erg lang. We werden afgeleid van onze dagelijkse bezigheden door de
blijheid van het klavertje vier.
Geldt dat ook voor vogels? Ja, ik denk van wel.
Je wordt opgetogen van een zeldzame waarneming en ook dat is
betrekkelijk. Voor de een is de Zeearend een zeldzame waarneming, voor
de amateur kan een Boomkruiper in eigen tuin een zeldzame waarneming
zijn met net zoveel impact. De eerste Fitis in de lente, de Koekoek die zich
weer laat horen, een vlucht Kraanvogels kunnen het gevoel van blijheid
(lees ook geluk) oproepen. Ze leiden je af van een mindere gezondheid,
van ziekte, van depressiviteit en maken je weer een beetje gelukkiger.
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Gewoon door niet zomaar achter het raam te staren, maar door een
bezigheid te zoeken, die je kans op een blijde waarneming verhoogt. En
die kans kun je uitbreiden, door niet alleen te letten om welke vogel het
gaat, maar ook naar het gedrag te kijken, de nestelfase te observeren, het
aantal keren van voer aanslepen voor de jongen, de jongen zien
uitvliegen.
Laat de vogels de rol van Klavertje Vier overnemen. Zeker wanneer je dit
een aantal jaren doet, ga je uitkijken naar de eerste lentebode, het
broedsel, de ruzies op de voedertafel.
En dan word je afgeleid van het glas wijn dat al half leeg is en daarvoor in
de plaats komt het glas dat nog halfvol is. Zo leer je je eigen gezondheid
mee vorm te geven. Je bent de geneeskundig specialist van je eigen
leven, je eigen gezondheid, je eigen welbevinden, je eigen geluk.
Er is één maar …........ Je moet wel vogels in je tuin zien te krijgen. Het
kost je dus de moeite om je tuin vogelvriendelijk in te richten. Dat kan met
veel en ook met weinig energie, zowel met een slechte gezondheid als
met een goede. Daarvoor moet je een plan maken, waardoor het mogelijk
wordt vogels naar je tuin te trekken.
Een vogelvriendelijke tuin
Een vogelvriendelijke tuin ontwerp je door je
te verplaatsen in de vogels. Denk erover na,
wat vogels nodig hebben om te blijven
overleven. De primaire behoeften staan op
de eerste plaats: genoeg verantwoord
voedsel, nestgelegenheid en een goede
slaapplaats.
Dan komen de secundaire behoeften:
vluchtgelegenheid, diversiteit in voedsel en
voedselplekken.
Aan alle behoeften kunnen we voldoen met
wat meer of minder moeite.
Je zult zien, in één seizoen trek je veel
vogels aan,
vogels die geluk brengen, blijdschap en
dientengevolge een beter omgaan met je
mindere gezondheid.
Om het vogelvriendelijke karakter van een tuin
concreter te maken noem ik hier een aantal
aandachtspunten op, in willekeurige volgorde.
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Varieer je tuin:

- hoge bomen/lage struiken
- schaduwplekken/zonnige plekken
- besdragende/zaaddragende struiken
- planten, die insecten aantrekken
- nestkastjes
- schuilgelegenheid (dichte doornstruiken/groenblijvend)
- bescherming tegen katten
- wintervoedering, zomervoedering ook toegestaan
- variatie in voer (zonnepitten, onkruidzaden, strooivoer)
- vogeldrinkbak
- voederen op de grond (heggenmus) en op hoogte
(pimpelmees)
- tuin niet te netjes opruimen/ insecten onder bladafval
- bind de kat een belletje om (signaalfunctie)
- in de zomer een halve vierkante meter stofbad

Je ziet, je kunt het zo arbeidsintensief maken als je wilt. Misschien kom je
zover, dat je een lijst aanlegt van de vogels, die in jouw tuin voorkomen.
Maar dan moet je wel zeker een kijker en vogelgids klaarleggen.
Slot
De mens speelt de
geneeskundig specialist over
zichzelf. Hij is de ontwerper
van zijn eigen
genezingsproces. Wie leert je
dat? Niemand, dat kun je
alleen zelf. Daarmee negeer ik
niet de rol van de echte dokter;
laat die maar voor de genezing
van de ziekte zorgen, maar
ermee leren omgaan,
accepteren wat je
aandoeningen zijn, dat moet je
zelf doen. Natuurlijk met hulp
van andere mensen, maar ook
met hulp van de natuur, in dit
artikel met hulp van de vogels,
een vorm van spontane
therapie. Vogelaars voelen
zich minder ziek. En, wie weet,
zoek je aansluiting bij andere
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vogelaars in een Werkgroep Vogels
van het IVN of van de Vogelwacht
Limburg.
Misschien vinden sommige lezers
mijn betoog discutabel. Ik ben een
ervaringsdeskundige en vanuit dat
oogpunt heb ik dit betoog
geschreven.
Ondanks mijn eigen moeilijke momenten, ben ik vaak (met hulp uit
mijn omgeving) weer opgekrabbeld en mijn hobby 'vogels kijken'
heeft zijn therapeutische waarde bewezen.
Jos Smeets, IVN-Ulestraten
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IVN-WANDELING TUSSEN ULESTRATEN EN MEERSSEN:
DE BIESENBERG
Fred Erkenbosch heeft een nieuwe wandeling beschreven, die
iedereen gratis kan downloaden via internet van de website van IVNUlestraten en IVN-Meerssen.
De wandeling leidt langs Kasteel Vliek, Humcoven, Kalverbos en de
Biesenberg, het gebied dat onlangs is vrijgegeven t.b.v. wandelaars.
Wacht niet langer; geniet van onze eigen omgeving is dit voorjaar.
Website: www.ulestraten.ivn-limburg.nl
Zoek onder het kopje: activiteiten.
Of neem het volgende complete adres over: http://www.ivnlimburg.nl/content/afdelingen/zuid/meerssen/Wandelen-naar-deBiesenberg.pdf

EEN LEUKE EN LEERRIJKE ERVARING
Namens het bestuur van IVN had ik het M O P (Milieu Ontmoetings
Plek) formulier ingevuld, dat gestuurd was door de gemeente
Meerssen.
Het betrof een activiteit om de inwoners van de gemeente kennis te laten
maken met bedrijven, instellingen of verenigingen. Een ontmoeting met
IVN Ulestraten behoorde ook tot de mogelijkheden: hierop hadden 3
scholen gereageerd. Het was groep 6 uit Rothem, groep 2 en 3 uit Bunde
en groep 6 uit Ulestraten.
Na het welkomstwoord werden er honderden vragen gesteld en moesten
de opgezette dieren worden geaaid en gestreeld. We hadden een lijst met
opdrachten gemaakt die door de kinderen kon worden ingevuld, waarna
de verhalen pas goed los kwamen wat iedereen gezien of had mee
gemaakt.
Iedereen was na afloop tevreden en een ervaring rijker. Het is dan ook
niet alleen voor de kinderen maar tevens voor ons eigen IVN voor
herhaling vatbaar.
Namens IVN Ulestraten waren aanwezig:
Jo Frenken, Fred Erkenbosch , Wil Dohmen
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DE PEERLIJSTERBES
een bijzondere fruitboom (door Jean Slijpen)
Afgelopen winter bezocht ik een lezing over (eetbare) wilde vruchten
in de (Limburgse) natuur. Daar kwam ook de Peerlijsterbes ter
sprake als eetbare vrucht. Mijn interesse voor het oude hoogstamfruit maakte me nieuwsgierig; immers het woord “peer” in de
naam legt het verband met de bij ons beter bekende fruitsoort.
Reden om maar eens op verkenning te gaan. De Lijsterbes is ons
allen bekend als boom van bos, park en tuin, maar de Peerlijsterbes?
Sorbus domestica pyrifera, oftewel Peerlijsterbes, hoort net als onze
hoogstamfruitsoorten tot de familie Rosaceae – de rozenfamilie.
De peerlijsterbes is een oude fruitboom die bij ons zelden aangeplant
wordt. De oude Grieken en Romeinen teelden deze boom al om zijn
vruchten. Sinds de 9e eeuw werd de peerlijsterbes ook in Midden-Europa
geteeld, vooral in de Duitse en Oostenrijkse wijnbouwgebieden. Later
prefereerde men andere fruitsoorten. Zelfs in het wild is deze boom nu
zeldzaam. Om te voorkomen dat hij volledig zou verdwijnen, heeft men
hem in gemengde eikenbossen, parken en oude fruittuinen aangeplant. In
1993 werd de peerlijsterbes in Duitsland tot boom van het jaar
uitgeroepen, waardoor hij bij het publiek weer bekender werd. Sindsdien
werden daar weer nieuwe, jonge exemplaren aangeplant. In het wild
vinden wij hem tegenwoordig op het schiereiland Krim, aan de Zwarte
Zee, in Midden- en Zuidoost-Europa, op de Balkan en in de Middellandse
zeegebieden. Ook aan de zuidkust van Wales komt hij voor.

19

Plantkenmerken
De peerlijsterbes is een langzame groeier en wordt van alle sorbussoorten het hoogst, namelijk 12-15 m. Als bosboom kan hij zelfs 30 m
hoog worden. Deze grote bomen hebben een brede kroon. De bladeren
lijken op die van de lijsterbes. Zij zijn oneven geveerd en hebben 12 tot 16
blaadjes. Opvallend bij oude bomen is de ruwe, perenboomachtige
schors. De lichtroze bloemen verschijnen in april/mei in tuilen. Een deel
van de bloemen ontwikkelt zich tot peer - of appelvormige vruchten die
van september tot oktober rijpen. Het zijn schijnvruchten en zo groot als
een kers of pruim. De van de boom afvallende vruchten zijn groen, geel of
geelgroen, aan de door de zon beschenen zijde ook rood. Het gehalte aan
looistof (tannine), appelzuur en vitamine C is het grootst in halfrijpe
toestand. Maar de vruchten zijn dan wrang en ongenietbaar.
Zij moeten enkele weken liggen voordat zij voor consumptie geschikt zijn.
De aan de boom gerijpte vruchten zijn na de eerste nachtvorst zacht en
zoet en vallen dan vanzelf van de boom. Zij worden in Duitsland ook wel
eens op de markt aangeboden.
Gebruik
Het uitgeperste sap van rijpe
vruchten wordt vooral gebruikt als
bijmenging bij appelsap en
appelwijn, die daardoor
aromatischer, houdbaarder en
lichter verteerbaar worden. Bekend
hiervoor is de appelmost
‘Frankfurter Äppelwoi’ uit Hessen
(Duitsland). Uit de vruchten kan
men ook likeur en azijn winnen.
Daarnaast kunnen zij gebruikt
worden bij het vervaardigen van
jam en gelei. In Bulgarije worden
de vruchten ook tot chutney
verwerkt. In Rusland worden zij
aan fruittaarten toegevoegd.
Standplaats
De peerlijsterbes houdt van een
zacht klimaat en een voedingrijke,
liefst kalkklei of leemhoudende bodem en een lichte, zonnige plek. Hij is
enigszins vorstgevoelig.
Snoeien en verplanten zijn niet aan te bevelen, omdat de boom niet van
de verstoring van zijn wortelsysteem houdt.
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Vermeerdering
Vermeerdering vindt plaats door zaaien, maar dat is een vrij moeilijk
karwei omdat de zaden moeilijk kiemen. Maar ook enten is mogelijk met
als onderstam meidoorn of kwee.
Toekomst
Uit bovenstaande informatie blijkt dat het een uiterst zeldzame
verschijning betreft in onze streken. Zelfs in het wild komt deze fruitsoort
niet (meer) voor. Maar we hebben wel nog een monumentaal
parkexemplaar in onze naaste omgeving: om precies te zijn in het ZuidLimburgse Aalbeek (Hulsberg).
Het was André Charles Membrede, enige zoon van Jean Pierre
Membrede (geb. Walem) en Anna Elisabeth Limpens (geb. Aalbeek), die
in 1791 als enige erfgenaam, eigenaar werd van het landhuis Aalbeek
(vanaf 1871 Jezuïetenklooster).
Voor André, een druk bezet jurist en toentertijd President van het
Gerechtshof te Maastricht, was Aalbeek zijn buiten. Hij heeft er rond 1800
een drietal oranjerieën laten aanleggen en een deels nog bestaande
Engelse botanische tuin, met vele exotische boomsoorten. En in die
“Lusttuin” zoals dat vroeger
heette, heeft hij zijn hobby
uitgeleefd en treffen we een (van
de laatste?) monumentale
Peerlijsterbesbomen aan.
Een wel 25 meter hoge boom
met een stamomtrek van ruim 4
meter. Gegeven het feit dat de
Sorbus domesticus een
langzame groeier is, zal dit zo
goed als zeker een van de
bomen zijn, die André Charles
Membrede zo’n 200 jaar geleden
heeft laten planten. Een
bijzondere boom die hopelijk nog
vele herfststormen zal trotseren.
Wellicht een uitdaging voor de
pomologen onder u om eens
een “entpoging” te doen op
Meidoorn of Kwee- onderstam.
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De boom staat op privé-terrein, in de tuin van een van de woningen die
zijn gebouwd op het terrein en tuin van het voormalige kloostercomplex in
Aalbeek. Het voormalige landhuis Aalbeek, heeft van 1871 tot 1971 dienst
gedaan als klooster. Daarna heeft het nog 6 jaar onderkomen verschaft
aan Spaanse gastarbeiders; in 1977 kwam het uiteindelijk leeg te staan
en werd jaren later nagenoeg geheel gesloopt.
NB Toen ik eind mei nog even
de juiste stamomtrek ging
opmeten, constateerde ik op de
stam enkele flinke Zwavelzwammen (zie foto); een teken
dat de aftakelingsfase is
ingezet, een kwestie van tijd en
ook deze bijzondere reus zal
het loodje leggen.
Bronnen: Stem der Bomen en
Geulrand

Naschrift van Jan van Dingenen
In 2007 waren wij in de Zuid-West hoek van Frankrijk op vakantie en daar
fotografeerde ik een es met appels er aan! Ik heb nooit gevonden wat het
was, maar nu dus wel: de peerlijsterbes! Ik zat twee keer fout: het blad
was geen es en de vrucht geen appel, ofschoon de mijne meer het
appelmodel had, maar die variant is ook bekend. Het was een boom van
zo’n 15 m langs een veldweg door akkerland. Het zou een wilde geweest
kunnen zijn.
Zo leert ook de redactie van elkaar. Bedankt, Jean.
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DRAAIKONTEN
Met een grote tuin en het voorjaar in zicht ben je bijna dagelijks
verplicht een rondje tuin af te werken met spade, riek of
boomschaar; werkend of kuierend. Dat laatste mag natuurlijk ook
maar gebeurt te weinig. Donderdag 10 maart had ik toch even een
bescheiden arbopauze genomen. Ik zat in het diepste van mijn hof en
keek vorsend rond. Overal werkplekken, grote en kleine. Ik werd er
niet door bedrukt. De stilte van de omgeving en een lichte geur van
het naderende voorjaar stemden mij mild.
Kraanvogels
En dan is daar dat ene moment. Ik hoor een niet direct definieerbaar
geluid. Het duurt enkele seconden voordat ik begrijp dat er ergens boven
mijn hoofd kraanvogels op tocht zijn. Ik veer op van mijn zitplek en speur
door de nog bladerloze bomen de hemel af op zoek naar de vogels. De
richting waaruit het geluid komt is niet 1-2-3 te bepalen. De vogels ‘zitten’
ergens in de lucht. Maar waar? Ik snel door de tuin als opgejaagd wild,
zoekend naar een open plek om vandaar het luchtruim te verkennen. De
plaatsbepaling in de lucht wil ook nu nog niet direct lukken. Dat komt
mede door het tamelijk zwakke geluid van de kraanvogels. Deze keer
geen krachtig “kroe, kroe, kroe” van vele vogels door elkaar heen. Opeens
heb ik de grote vliegers geschoten. Hoog in de lucht boven de
dienstgebouwen van de luchthaven zie ik een kluwen van veertig à vijftig
in een rondje ronddraaiende vogels die duidelijk een time-out genomen
hebben. Geen lange sliert van achter elkaar en in de koppositie elkaar
onderling afwisselende langpoten. In een ontspannen sfeer draaien ze op
een bijna vaste plek in het luchtruim rond onderwijl ze een zacht knorrend
geluid maken. De dieren draaien bijna pal boven de verkeerstoren van
Maastricht-Aachen-Airport hun rondje.
Wat denk je dan als leek? Zij zullen wel contact hebben opgenomen met
‘de toren’ en in hun beste Engels vragen hoe de route naar het Noorden
verder verloopt! ‘Roger tower Limburg, can you tell us the shortest way to
Norway and farther on?’
Het lijkt wel of ik een moment van telepathische verbondenheid heb met
de pluk kraanvogels, hoog in de lucht. Want gelijk na mijn gedachte
scheiden enkele vogels zich af en nemen het hele peloton op sleeptouw.
Al klapwiekend richting Maastricht. Maar er zijn blijkbaar teveel
tegenkrachten in de groep. Maastricht is not done. De hele groep draait
om en kiest even richting Elsloo om daarna zonder verdere aarzeling of
dralen naar Geverik af te dwalen. In die richting zijn ze doorgevlogen en
met deze richting kan ik helemaal instemmen. De uiteindelijke keuze voor
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Geverik is instinctmatig opgeborreld vanuit het collectieve ‘brein’ van de
op trektocht zijnde kraanvogels. Maastricht is veel te druk en bij Elsloo
loop je als vogel het risico op fall out door de DSM. Nee, dan is Geverik
tegen het vallen van de avond toch veiliger. De lokale gemeenschap daar
heeft weliswaar een schutterij maar de schutters beoefenen die sport
alleen in horizontale richting, zo heb ik me laten vertellen. Voorbij Geverik
ligt het plateau van Schimmert met een uitgestrekt stiltegebied richting de
groeve van Nagelbeek. De beheerder ter plekke zal aan de groep zeker
toestemming geven om te landen. Om vijf uur stoppen immers de
werkzaamheden!
De kraanvogels kunnen zich daar in alle rust ‘vertreden’ en wellicht links
of rechts een kikker verorberen die op weg is naar de jaarlijkse paaiplaats.
Voor deze koersbepaling willen de kraanvogels wel even “draaikonten”
boven het vliegveld.
Paul Notten, Moorveld
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NATUURWEETJES
Spinselmotten pakken bomen in
Rupsen van de spinselmot tonen zich momenteel (medio mei) als ware
kunstenaars in het inpakken van bomen en struiken. De rupsen spinnen
enorme witte lappen, waarmee ze bomen en struiken, maar ook auto's en
fietsen in een mum van tijd helemaal inpakken. Hoewel het weefsel er
vies uitziet, is het volgens Natuurkalender volkomen ongevaarlijk en lijden
bomen en struiken er geen schade door.

De rupsen spinnen met duizenden tegelijk meterslange draden van zijde.
Dat doen ze om aan vijanden zoals vogels en sluipwespen te ontkomen.
Ondertussen vreten ze planten helemaal kaal, maar als de rupsen zich
enkele weken later verpopt hebben tot vlinders krijgen de bomen en
struiken opnieuw blad.
De spinselmotten hebben een voorkeur voor sleedoorn, lijsterbes,
vogelkers, krentenboompjes en appelsoorten. Het weefsel waarmee de
auto's, tuinstoelen of fietsen zijn ingepakt, kan gewoon worden verwijderd.
Is de kunstenaar Christo bij de spinselmot in de leer geweest of willen de
motten hem laten zien dat hij niets nieuws heeft gedaan met zijn project
van ingepakte bomen? Beide inpakkunsten hebben in ieder geval wel met
elkaar gemeen, dat ze van tijdelijke aard zijn.
Bron: Natuurkalender
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Houtzwammen
Standvastheid van bomen wordt vaak ondermijnd door activiteiten van
houtvernietigende of houtconsumerende zwammen. Er zijn vele
zwamsoorten die bomen ernstig kunnen aantasten, zoals de Honingzwam
of Armillaria, de Inonotuszwammen (die vroeger Polyporus heetten) en de
Phytophtorazwam, om maar een paar soorten te noemen.
Bijna alle wortel- of
stamrotzwammen
zijn secundair, dat
wil zeggen dat
deze zwammen
alleen hun intrede
kunnen doen in de
boom als er sprake
is van wortel- of
stamschade.
Wanneer een
boom ernstig
beschadigd wordt
dan gaat dat vaak
gepaard met
algemene
verzwakking. Dit
heeft tot gevolg dat
de boom niet
langer in staat is
aanvallen van
bijvoorbeeld
zwammen af te
weren.

Foto: Jean Slijpen zwavelzwam
Zodra een houtvernietigende zwam zich in het houtweefsel heeft
gevestigd, komt een langzaam maar zeker aftakelingsproces op gang.
Afhankelijk van de soort zwamaantasting voltrekt de wortel- en
stamafbraak zich meer of minder snel: in het geval van Inonotus
aantastingen (Weerschijnzwam) kunnen grote ankerwortels na een
tijdsbestek van zo'n twee jaar makkelijk met een spade afgestoken
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worden! Dat betekent dan ook dat een boom met zo'n aantasting
gemakkelijk -met een beetje hulp van de wind- kan omvallen.
Het is dan ook een routinetaak van elke professionele boomverzorger om
(monumentale) bomen te inspecteren op zwamaantastingen. Er bestaat
ook fijngevoelige apparatuur waarmee men een proefboring in het hout
kan verrichten om de inwendige toestand van de boom te beoordelen.
Enkele van de meest voorkomende zwamaantastingen op monumentale
bomen in Nederland zijn: Korsthoutskoolzwam, Ruige Weerschijnzwam,
Zwavelzwam, Pruikzwam
Bron: treeclimbingholland
Minder Zwerfvuil
Op 18 maart j.l. nam ook IVN Ulestraten deel aan de Landelijke
Opschoondag. Samen met een 50-tal kinderen van Basisschool De
Triangel werd Ulestraten en omgeving afgestruind voor het verwijderen
van zwerfafval in woonomgeving en de natuur. In totaal waren er binnen
de gemeente Groot Meerssen zo’n 550 vrijwilligers actief op die dag;
geweldig!
De gemeente Meerssen, coördinator van deze jaarlijks terugkerende
activiteit meldt dat, ondanks het feit dat het aantal vrijwilligers dit jaar
groter was dan ooit, de verzamelde hoeveelheid zwerfafval dit jaar (nog
geen 1000 kilo) minder was dan voorgaande jaren. Dit betekent dat de
kernen en natuur van Groot Meerssen steeds schoner worden; en dat
alles dankzij de vrijwillige inzet van jullie IVN-ers en de leerlingen van
Basisschool De Triangel. Een mooi resultaat! De aanhouder wint!
Tot ziens bij de Opschoondag 2012

27

JOHANNESBROODBOOM EN JUDASBOOM
Het leuke van op vakantie gaan is natuurlijk dat je ergens heen gaat
waar dingen anders zijn dan thuis. En voor iemand die in planten
geïnteresseerd is, betekent dat ook (of misschien vooral) andere
bloemetjes dan thuis. Soms zie je dan planten die heel anders zijn
dan onze vertrouwde Nederlandse flora. En als daar dan ook nog
allerlei verhalen aan vast zitten, is de verleiding groot om er een
artikel over te schrijven. Ofschoon dat ik dat bij voorkeur doe over
planten in de eigen omgeving. Deze keer hebben de exoten dus
gewonnen, volgende keer is het weer ‘eigen planten eerst’.
Vlinderbloemige bomen
Wij hebben in Nederland natuurlijk zeer veel vlinderbloemigen. Het is niet
voor niets een van de grootste families ter wereld: alleen de composieten
en de orchideeën tellen meer soorten. Met de laatste soort zijn wij slecht
bedeeld, vind ik, maar de twee anderen hebben we in maten en soorten.
Van de vlinderbloemigen hebben we eenjarige en vaste planten,
kruidachtige en houtige, maar eigenlijk heel verrassend geen bomen.
Tenminste als ik de robinia of witte acacia (Robinia pseudo-acacia) nog
tot de exoten mag rekenen. In de tropen en in het Middellandse
zeegebied zijn vlinderbloemige bomen niet zeldzaam. Toch was ik verrast
toen ik eens in Portugal langs een tuin liep met een kleine boomgaard met
laagstambomen waaraan kromme ‘tuinbonen’ groeiden. Het waren
natuurlijk geen tuinbonen, het bleken johannesbroodbomen (Ceratonia
siliqua) te zijn. Ik kende johannesbroodbomen wel uit de boeken, maar om
onduidelijke redenen had ik de boom in het Midden-Oosten en Afrika
geplaatst. Ook in Portugal dus en eigenlijk in het hele Middellandse
zeegebied is het een heel oud cultuurgewas vanwege de eetbare bonen.
Of moet ik zeggen ‘eetbare
erwten’? Botanisch is het
verschil tussen erwten en
bonen me niet duidelijk.
Cauliflorie
De directe aanleiding om
me in de johannesbroodboom te verdiepen,
staat op bijgaande foto. De
peulen groeien hier gewoon
direct op de boomstam! Dit
verschijnsel heet cauliflorie,
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een woord dat in het Engels (cauliflower) ook bloemkool betekent, en in
het Latijn letterlijk die betekenis ook heeft. Bij bloemkool en nog duidelijker
bij broccoli, staan een zeer groot aantal bloemknoppen bij elkaar op één
stam. Hetzelfde zie je bij cauliflorie waar vóór de peulen natuurlijk eerst de
bloemen op de stam groeien. Bij bomen is het natuurlijk een heel ander
fenomeen dan bij bloemkool, maar het resultaat is hetzelfde: bloemen op
de stam.
Cauliflorie komt vooral voor bij tropische bomen in het regenwoud. De
reden is niet helemaal duidelijk. Men denkt dat het te maken heeft met het
feit dat er in het regenwoud veel meer bestuivers zijn dan alleen insecten:
vogels, vleermuizen, kleine zoogdieren en die kunnen waarschijnlijk
moeilijk bij bloemen komen die op dunne twijgjes groeien. Ik vond een site
met heel veel foto’s van cauliflorie bloemen en vruchten en het viel mij op
dat er erg veel hele zware vruchten bij waren, sommige meer dan 10 kg!
Dan lijkt het mij wel een goed idee om zo’n vrucht aan de stam te hangen
en niet aan een twijgje. De johannesbroodboom zou zijn bonen gewoon
aan een twijgje kunnen hangen, zo zwaar zijn ze niet. En dat gebeurt ook:
ze hangen niet allemaal aan de stam of een dikke tak.

De judasboom (Cercis siliquastrum) is toevallig ook een vlinderbloemige.
Hij heeft ook heel gewone peultjes, maar ook deze boom doet aan
cauliflorie. Bovendien heeft deze boom prachtige trossen rozerode
vlinderbloemen die de boom bijna helemaal bedekken. De
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johannesbroodboom bloeit met een vrij ijle kegel gelige of bruinige
bloemen die helemaal niet op onze vlinderbloemen lijken. De bloei van de
johannesbroodboom valt vooral in het najaar en soms in het voorjaar,
vandaar dat ik steeds alleen maar peulen vond en geen bloemen. De
judasboom doet het keurig in het voorjaar als ik op vakantie ben: een lust
voor het oog. Cauliflorie is overigens niet iets wat vooral bij
vlinderbloemige bomen voorkomt; toevallig zijn de twee bomen waarbij ik
het zag, uit die familie.
Nuttige johannesbroodboom
Zoals gezegd is de johannesbroodboom een oud cultuurgewas. Het
belangrijkste gebruik tegenwoordig is waarschijnlijk in veevoeder, vooral
ezels en paarden schijnen dol te zijn op de peulen. Bij ons zitten de
gebroken bonen vaak in konijnenvoer. Maar de bonen kunnen ook door
mensen gegeten worden en de oude Egyptenaren deden dit al.
Bovendien zijn de peulen van de johannesbroodboom vele eeuwen een
bron van suiker geweest voordat suikerriet die functie overnam. Vooral de
schil van de peul schijnt zoet zijn en in het Midden-Oosten is het kauwen
op de schil nog steeds niet ongewoon. Bij de oude Egyptenaren kwam in
de hiëroglief voor zoet de johannesbroodboom voor.
Behalve in veevoer worden de peulen tegenwoordig ook gebruikt om
koekjes te zoeten en als een vervanger van chocolade. Waarschijnlijk is
het goedkoper dan echte chocolade, maar als voornaamste reden wordt
genoemd dat het geen cafeïne en vetten bevat. Ook kan er een
verdikkingsmiddel uit gemaakt worden dat vooral nuttig schijnt te zijn om
diarree bij baby’s te stoppen of te voorkomen. In ieder geval is het in de
EU toegestaan om de gemalen bonen, ook wel johannesbroodpitmeel
genoemd, als additief in voedsel te gebruiken. Als er E410 op de
verpakking staat zit er dus iets van de johannesbroodboom in.
En zoals uit alles waar suiker en zetmeel in zit, kun je er ook alcohol uit
maken. En dat doen de Portugezen die er een gedestilleerd van maken.
Tenslotte gaat het gerucht dat in het geheime coca cola recept ook iets
van de johannesbroodboom zou zitten.
Een nuttige toepassing van de judasboom ben ik niet tegengekomen,
behalve dan zijn sierwaarde natuurlijk. Of hij echt winterhard is weet ik
niet, maar hij wordt in ons land wel aangeboden als sierboom. En eigenlijk
heb ik hem ook vooral vanwege de fraaie bloemen meegenomen in dit
artikel.
Johannesbroodboom en goud
Een leuk verhaal gaat over de johannesbroodboom en goud. Het woord
karaat zou verwant zijn aan het Oudgriekse keration wat zoiets als
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vruchten van de johannesbroodboom betekent. Karaat is de
gewichtseenheid waarin men vroeger en nu goud weegt. Vroeger was 1
karaat dus één boontje van de johannesbroodboom (zo tussen 189 en
192 milligram) en tegenwoordig is 1 karaat precies 0,2 gram. De reden
zou zijn dat de boontjes van de johannesbroodboom zeer weinig in
gewicht variëren en dus een betrouwbare eenheid zouden zijn om goud
nauwkeurig te wegen. Modern onderzoek zegt dat de variatie in gewicht
bij deze boontjes niet veel anders is dan bij de zaden van 63 andere
bomen. Maar uit datzelfde onderzoek bleek dat het bij de
johannesbroodboom om onduidelijke redenen gemakkelijker is om op het
oog een set zaden te verzamelen die onderling weinig in gewicht
verschillen. Maar volgens mij lost dit het weegprobleem niet op.
Een gouden ring van 20 karaat weegt dus 4 gram, maar kan gemaakt zijn
18 karaats goud. De reden is dat als men zegt ’18 karaats goud’, bedoeld
wordt dat het metaal 18/24=75% goud bevat en verder 25% van een
ander metaal, meestal zilver of koper. Dus 100% goud is altijd 24 karaats!
De achtergrond hiervan is de Romeinse munt solidus: die was van zuiver
goud en woog 24 karaat.
Johannesbroodboom, judasboom en de bijbel
De namen johannesbroodboom en judasboom verwijzen natuurlijk naar
de bijbel. De bomen komen inderdaad voor in het Midden-Oosten en
waarschijnlijk komen ze ook oorspronkelijk uit die omgeving. Hierover zijn
de geleerden het eens, maar verder zijn er weer veel meningen zoals
praktisch altijd bij zaken die met de bijbel te maken hebben.
Eerst de johannesbroodboom. De naam verwijst naar Joannes de Doper
die een tijdlang in de woestijn verbleef om te vasten en te bidden. Ik citeer
Mattheüs 3: 4 ‘Hij nu, Johannes, droeg een kleed van kamelenhaar en
een lederen gordel om zijn lendenen; en zijn voedsel bestond uit
sprinkhanen en wilden honing.’ Nee, zeggen sommigen, Johannes at
geen sprinkhanen maar de (honingzoete) peulen en bonen van de
johannesbroodboom. Het misverstand zou ontstaan zijn door een foute
vertaling naar het Grieks doordat twee woorden in het Grieks en/of
Aramees met die betekenissen veel op elkaar leken. De Engelsen hebben
geprobeerd het probleem op te lossen door de johannesbroodboom
sprinkhaanboom (locust tree) te noemen. Maar nu zitten ze met een
nieuw probleem: deze boom is een van de weinige die de sprinkhanen
niet lusten!
Minder problemen zijn er met de verloren zoon: Lucas 15: 16 ‘En hij
begeerde zijn buik te vullen met de schillen die de varkens aten, doch
niemand gaf ze hem’. Er is weinig twijfel dat de schillen uit Jezus’ parabel
van de verloren zoon, peulen waren van de johannesbroodboom.
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Dan de judasboom: deze is genoemd naar Judas Iskariot, de verrader van
Jezus. Hij zou zich na zijn verraad opgehangen hebben aan deze boom.
Uit schaamte blozen daarom de voorheen witte bloemen, volgens de
legende.
Citaat Mattheüs 27: 5 ‘En als hij de zilveren penningen in den tempel
geworpen had, vertrok hij, en heengaande verworgde zich zelven.’
Maar wat zegt Handelingen 1: 18 ‘Deze (= Judas) dan heeft verworven
een akker, door het loon der ongerechtigheid, en voorwaarts overgevallen
zijnde, is midden opgebarsten, en al zijn ingewanden zijn uitgestort.’
Duidelijk is dat Judas op een onprettige wijze aan zijn einde is gekomen,
maar of dat door ophangen is of door een andere vorm van zelfmoord, is
niet zeker. En er is al helemaal geen sprake van een boom die op de
judasboom zou kunnen wijzen.
Jan van Dingenen
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VOGELWETENSWAARDIGHEDEN
Sommige mensen spreken mij er op aan, dat er steeds meer vogels zijn
en men bedoelt dan het aantal, niet de soorten. Er zijn meer kraaien,
roeken, eksters en veel minder bijzondere en gespecialiseerde soorten.
Zo zegt de jaarlijkse Vogelbalans. De meerderheid van de vogels, die op
de Rode Lijst staan, neemt steeds verder in aantal af. Watervogels doen
het goed als gevolg van de verbeterde waterkwaliteit en de toegenomen
oppervlakte aan open water.
Bosvogels doen het ook goed maar met de vogels van heide, duin, kust
en natte graslanden gaat het niet goed als gevolg van vermesting en
verzuring.
De getallen van de Tuinvogeltelling (januari 2011) zijn bekend. Tegen de
30.000 mensen telden in dat weekend alle vogels rond hun huis en dat
een half uur lang.
De top-drie is: huismus,
koolmees en merel. In de
meeste provincies was dit ook
het geval, echter in Limburg
was de top-drie: huismus,
koolmees en vink.
Op de tiende plaats staat in
Limburg de staartmees, die
steeds vaker gesignaleerd
wordt.
Prachtige plannen om losse
eilanden van natuur met
elkaar te gaan verbinden door
een netwerk van groene
banen, komen in de ijskast te
staan.
We kunnen fluiten naar de Ecologische Hoofdstructuur. Niks meer van
het uitzwerven van planten en dieren en genen uitwisselen. De nieuwe
regering heeft het mes in die uitgaven gezet. En in Limburg was men
behoorlijk op weg; denk aan het gebied van de Biesenberg. Regelmatig
zien we reeën de weg oversteken om zich te verplaatsen van het
Vliekerbos naar de Biesenberg. Te duur en overbodig, zegt de regering.
Bioloog Ronnie Veldkamp verwerpt het beeld, dat aalscholvers
visrovers zijn. Hij deed 20 jaren veldonderzoek naar de rol van de
33

aalscholver in het ecosysteem van de ondiepe wateren die de aalscholver
bevist.
Hij ontdekte dat de aalscholver de middenklasse vis wegvist en dat
daardoor plaats vrijkomt voor jonge vis en die zijn veel productiever, dan
de middenklassers.

In het tijdschrift Vogels las ik een artikel over vogels ringen t.b.v.
Onderzoek. Wist u dat men al 100 jaar vogelonderzoek verricht met
behulp van ringtechniek. En dat men inmiddels zo'n 10.500.000 vogels
heeft geringd.
En dat er toppers uit zijn gekomen: een bladkoninkje, dat in 3 dagen van
Twente naar het Franse eiland Ouessant vloog; een afstand van 1071 km.
Of een steenloper, die in Nederland werd geringd, kwam men een jaar
later tegen in Colombia.
En een barmsijsje (gewicht 13 gram), geringd in het uiterste noordoosten
van China werd weer gevangen en gecontroleerd in Nederland, op 8515
km afstand!
Wist u, dat een jonge boerenzwaluw ongeveer tweeduizend insecten per
dag eet?
Jos Smeets
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GRAFMONUMENT FAMILIE SCHOENMAECKERS BIJ DE
KERK
Naar aanleiding van de presentatie over
Landgoed Vliek in maart 2011, waren er nog
vragen over de familie van Jan Balthasar
Schoenmaeckers. Hierbij aanvullende
informatie.
Ze waren een van de invloedrijkste mensen die
ooit in Ulestraten woonachtig waren; ze waren
sinds 1817 eigenaars van Landgoed Vliek. Hun
grafmonument is nu nog zichtbaar op het oude
kerkhof bij de kerk aan de St. Catharinastraat.
Wapen
Het is bovengronds gezien een grote vierkante
Schoen
grafsteen met inscriptie, staande boven de
maecker
grafkelder (zie afbeelding).
s
Deze familie was inwoner van Ulestraten in
dezelfde tijd dat de familie de Sauveur (17001821) ook in Ulestraten woonden, op de
Ulestraterhof aan de Dorpstraat. De nieuwe
kerk was twaalf jaar oud toen de familie
Schoenmaeckers naar Ulestraten en landgoed
Vliek kwam in 1817.
Familie Jan Balthasar Schoenmaeckers:
Tijdens de Franse overheersing 1795-1815
kopen de families Schoenmaeckers en
Sleijpen (wijnhandelaar in Amby) veel
onroerend goed en werden een van de rijkste
en invloedrijkste families van Limburg.
Zijn vader, Jan Schoenmaeckers was van
Raar, Gemeente Meerssen, van beroep
landmeter en in 1797 rentmeester van klooster St. Gerlach te Houthem. In
die plaats werd hij in 1801 burgemeester.
Jan Balthasar Schoenmaeckers was gehuwd sinds 1795 met Anna
Philippina Sleijpen. Van 1802-1810 woonden ze op het Sibberhuis,
Gemeente Valkenburg. Dit was een erfenis uit de familie Sleijpen. Tussen
1810 en 1817 woonden Jan Balthasar Schoenmakers met zijn vrouw op
de Biesenhof in Geleen.
Rond 1817 gingen ze op het landgoed Vliek wonen dat Jan Balthasar in
1809 voor 101.100 Franse franken kocht van de Mathias Charles
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Lenaerts de bouwer. Jan Balthasar overleed in1837 op 65 jarige leeftijd,
zijn vrouw in1858 op 88 jarige leeftijd, allebei op landgoed Vliek.
Begraven in de Grafkelder:
Naam

Geboren

Jan Balthasar
Schoenmaeckers

?

1772

Overleden
30 mei 1837

Anna Philippina
SchoenmaeckersSleijpen

? mei 1770

30 aug. 1858

Zoon, Jacques, N.
Schoenmaeckers

?

21 okt. 1839

Zoon, Jan Baptist
Schoenmaeckers

26 juni 1799

11 februari 1857, Hulsberg
14 februari 1857 begraven in Ulestraten,
Burgemeester Ulestraten

Noël Houben,
? 1787, Glons, Luik 21 okt. 1854, 67 jr. oud
Inspecteur Kadaster
op Landgoed Vliek
Dochter , Filippina
Houben

5 mnd. oud, 10 juli 1837

Zoon, Jean Houben

5 mnd. oud, 16 juli 1837

Marie Anna Sophia 11 januari 1803
HoubenSchoenmaeckers

1 april 1876, Landgoed Vliek, begraven
op nieuw kerkhof uit 1874 . Als enige op
deze lijst, niet begraven op het oude
kerkhof dat in december 1874 sloot.

Geraadpleegde literatuur: L. Cardous, Gerberga-bode en Hart van
Ulestraten, W. van Mulken.
Tekst en foto's: Fred Erkenbosch
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BUIZERD VERPOPZAKT
Veertien maart 2011. Enkele dagen met aangename temperaturen. De
bruine kikkers weten gelijk wat hen te doen staat. Vanuit alle
richtingen springen ze naar de hen bekende poelen of vijvers en het
jaarlijks terugkerende éénmalige grote karwei kan beginnen. Met zijn
allen bij elkaar in het ondiepe watergedeelte. Op de plek waar de
kikkers over en langs elkaar kruipen borrelt en rimpelt het water alle
kanten uit. Vanuit het raam kijk ik met een verrekijker naar de
levendige ontmoeting van al die kikkers. Onze vijver lijkt wel één
grote jacuzzi (bubbelbad).
Opeens ontwaar ik een buizerd die op een lichte verhoging boven de
vijver aandachtig al het geborrel gadeslaat. De vogel draait met zijn hoofd
eens heen en weer, rekt zijn hals wat uit. In termen van de Boze Wolf: om
beter te kunnen zien! Dan richt hij het vogellijf omhoog en slaat de
vleugels uit. In een wip zit hij bij de rand van de vijver en bekijkt het
spektakel voor zijn snavel nu van nabij. Het dier hupt met kleine sprongen
langs de waterkant, duidelijk nog in de fase van beraad: wat moet ik hier
doen? Vermoedelijk heb ik met een eerstejaars buizerd te doen die het
massale gewriemel en gefriemel van kikkers nog nooit heeft meegemaakt.
Voor mij is de vraag: zou deze stootvogel een koude kikker opeten?
Eigenlijk hoeft de (koude) temperatuur van de kikker geen belemmering te
zijn. Buizerds zijn immers aaseters; en aas van gestorven en dus koude
dieren staat geregeld op hun menukaart.
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Ik wacht vol spanning af hoe de ontmoeting van de buizerd met de krols
krioelende koude kikkers zal aflopen.
De snoodaard wipt naar de vijverrand, buigt zijn hals naar het water en …
Hij moet met zijn snavel en een deel van zijn kop even met het water in
aanraking zijn gekomen. Want na deze confrontatie draait de vogel zich
snel om en wipt quasi ongeïnteresseerd bij de vijver vandaan. Het dier
blijft nog wat verpopzakt (verbaasd) op de grond zitten en vliegt dan in
een lange glijvlucht het bos in.
“Die heeft het wel gezien,” denk ik bij mezelf.
En de buizerd: “Beter álle koude kikkers in het water dan ééntje in mijn
bek.”
Paul Notten, Moorveld
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SAFARI IN DE ACHTERTUIN
De vakanties staan voor de deur, we gaan op reis naar verre oorden
of blijven dichtbij. Sommigen hoeven niet ver te gaan; sterker nog, ze
blijven thuis! Zij kunnen op safari in de achtertuin en maken daar de
mooiste natuurbelevenissen mee. Over geluk gesproken!
Mijn man vraagt of ik mee ga wandelen, maar ik heb geen zin: wil even
rust, even alleen zijn. Want dat komt niet zo veel meer voor als je allebei
niet meer fulltime werkt. “Beweging is toch goed voor je,” zo probeert hij
mij nog over te halen. Natuurlijk heeft hij gelijk maar standvastig als ik ben
blijf ik bij mijn standpunt: “Nee ga maar alleen!”
Hij doet zijn wandelschoenen aan en vertrekt teleurgesteld in zijn eentje;
gewapend met verrekijker en mobieltje. Dat laatste is een verplichting die
we onszelf hebben opgelegd: je weet tenslotte nooit! Na ongeveer 2 uur
komt hij thuis met een stralende en triomfantelijke blik in zijn ogen.
Eigenlijk hoef ik niet meer te vragen “Wat heb je gezien?” Want zijn blik
verraadt al genoeg! En als ik die blik zie weet ik dat ik spijt krijg van mijn
weigering om met hem mee te gaan!
“Een ree, alleen, waarschijnlijk een bok, een plek waar de wilde zwijnen
hebben gewroet, en vijf dassen en vier jonge vosjes spelend op de weg.”
Ik reageer enthousiast en deel zijn vreugde over zoveel moois. Vooral de
jonge vosjes zijn fantastisch: het is al heel lang geleden dat we nog een
vos hebben gezien.
De volgende avond hoeft hij niet meer te vragen of ik mee ga. Ik wil mee,
ik moet mee! En dan gebeurt het. We staan boven op een graft en hebben
uitzicht op de plek waar de jonge vosjes gezien zijn. De windrichting is
gunstig en we hebben geduld. Geen vos maar we ontdekken een
grazende ree: alleen met een gewei, dus waarschijnlijk de bok van
gisteravond. In het aangrenzende bos horen we de jonge bosuilen roepen
om voer.
Het begint al wat te schemeren en er is nog steeds geen vos te zien.
Plotseling roept hij mijn naam en gebaart naar mijn linkerzijde. Ik draai me
een kwartslag om en sta op ongeveer 50 meter afstand oog in oog met 5,
ja vijf, wilde varkens. Ik geloof mijn ogen niet, maar hun geluid zegt
genoeg. De voorste lijkt wel twee extreem grote hoektanden te hebben en
ik krijg visioenen van mensen die aangevallen zijn door een mannetjes
wild zwijn: een beer of keiler. Ik zeg tegen hem dat ik bang ben en doe
automatisch een paar stappen naar achteren. De varkens reageren
onmiddellijk: draaien zich om en rennen dwars over het veld weg. Prachtig
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hoe hun contouren aan de horizon verdwijnen, hun dikke ronde lijven met
de staartjes omhoog.

Wat kunnen die dieren hard hollen! Hè, hè, ik durf weer adem te halen, de
schrik verdwijnt uit mijn lijf en maakt plaats voor een gelukzalig gevoel:
wie maakt nu zoiets mee? Wilde varkens zijn hier in de omgeving wel
gesignaleerd en hun prenten en woelplekken heb ik al eerder gezien,
maar ze in levende lijve tegenkomen? Waarom konden ze ongemerkt zo
dichtbij komen zonder dat wij ze hadden gehoord? Waren we zo gefocust
op de vossen?
Nadat we bekomen zijn van deze schitterende ervaring richtten we ons
weer op de jonge vosjes want dat was ons doel uiteindelijk. Net als we
besloten hebben om naar huis te gaan zien we uit het niets een moeder
vos met achter zich vier jongen verschijnen. Ze springen, rennen en
buitelen om elkaar heen en soms gaan ze drinken bij de moeder.
Fantastisch. Ze hebben niets in de gaten en we kunnen ze heel goed
bekijken. Zowel met het blote oog als met de verrekijker. Ze bevinden zich
op de weg beneden ons en doordat de weg een lichte kleur heeft zijn de
vossen goed te zien. Tenslotte besluiten we om naar huis te gaan: het
wordt nu echt al donker. Zoals altijd lopen we zwijgend en heel stilletjes;
van de graft gaan we via het bospad naar beneden en komen op de weg,
waarop we ook zo geruisloos mogelijk onze tocht vervolgen. De uilen
blijven zeuren om hun prooi, terwijl de vleermuizen over de wei en over
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onze hoofden scheren op zoek naar vliegende insecten. Aan weerszijden
van de weg is bos. Aan de ene zijde horen we een groot dier (de ree?)
onrustig rennen, aan de ander zijde bij de beek horen we veel herrie (de
wilde zwijnen?). Het geeft een wat onprettig gevoel in het halfdonker.
Doorlopend krijgen we de bewoonde wereld met de bebouwing in zicht.
Ook daar horen we in het bos aan weerskanten van de weg flinke
geluiden: geritsel, smakgeluiden en “gekwiek”. Dat zullen wel de dassen
zijn, want in deze omgeving bevinden zich grote dassenburchten. En
inderdaad met de verrekijker kunnen we nog net de zwart-witte koppen
van enkele dassen ontwaren.

Ze zijn op zoek naar voedsel, vooral slakken en wormen. Daarbij woelen
ze de grond om en dat maakt veel lawaai doordat het al weken niet
geregend heeft en alles kurkdroog is. Er is veel activiteit aan onze
rechterzijde en we horen ook de “stem”geluiden van de dassen. Eerst zien
we twee dassen uit het bos komen en later nog drie; ze scharrelen in de
berm en steken dan de weg over. Sommigen komen dan ook weer terug.
Dit is voor ons geen nieuwe ervaring. Wel is het nieuw dat we nog enkele
jonge dassen zien. Als we bijna het bos uit zijn schrikken we ons een
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“hoedje”. Links van ons wordt er vanuit de begroeiing hard naar ons
“geblazen”. Ik grijp mijn man in paniek vast en we blijven allebei stokstijf
staan. Na alle avonturen van vanavond kan dat er ook nog wel bij!
We proberen te zien wat er zo hard blaast, maar het is nu echt al
behoorlijk donker. Er loopt “iets” hard weg. Bekomen van de schrik lopen
we rustig naar huis en vragen ons af wat er zo hard heeft geblazen? Een
kat? We komen tot de conclusie dat het een das is geweest die van ons
geschrokken is, misschien ter verdediging van zijn jong? Wie het weet
mag het zeggen!
Voor iedereen een fijne vakantie met veel natuurbelevingen; dichtbij of ver
weg!
Elisabeth
Opmerking: Hopelijk zullen de vosjes volwassen kunnen worden en
zullen de wilde zwijnen nog in ons gebied kunnen blijven. Want de
Provincie Limburg heeft beide diersoorten vogelvrij verklaard en er mag
op gejaagd worden! Ecoducten en ecologische groenstroken ten spijt!
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DATA IN VOGELVLUCHT
Zondag 19 juni:
Zomerwandeling naar de Biesenberg
Vertrek 14.00 uur kerkplein Ulestraten
Info: 043 – 3644647
Woensdag 22 juni:
Late avondwandeling Avondsfeer met vuurvliegjes
Vertrek 21.00 uur kerk Ulestraten .
Info: 043 – 3643740
Woensdag 7 september:
IVN-Vakantievaria
Aanvang: 19.30 uur clubhome D’n Haamsjeut
Info: 043 - 3643740
Zondag 25 september:
Herfstwandeling tussen Aubel en Val Dieu
Vertrek: 10.00 uur Kerkplein Ulestraten (carpoolen)
Info: 043 – 3644647
Woensdag 5 oktober:
IVN–avondpresentatie Historisch Ulestraten door Pierre de Rooij
Aanvang: 19.30 uur clubhome D’n Haamsjeut
Info: 043 – 3644647
Zaterdag 29 oktober:
Avondactiviteit “Nacht van de Nacht”
Vertrek: 19.30 uur kerkplein Ulestraten
Info: 043 – 3643740
Woensdag 2 november:
IVN-avondpresentatie Parels langs de Grensmaas
Aanvang: 19.30 uur Clubhome D’n Haamsjeut
Info: 043 – 3644647
Zaterdag 5 november:
IVN Natuurwerkdag
Samenkomst: 9.30 uur bij Waterval 13
Info: 043 – 3643740
Zondag 6 november:
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Landschapsexcursie
Vertrek: 14.00 uur Kerkplein Ulestraten
Info: 043 - 3643740
Woensdag 7 december:
IVN-Varia-avond
Aanvang: 19.30 uur clubhome D’n Haamsjeut
Info: 043 – 3643740
Maandag 26 december:
32e Oudejaarswandeling
Vertrek: 14.00 uur kerkplein Ulestraten
Info: 043 – 3644647
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

Jean Slijpen
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

Ruud Gulikers
Schuttersdreef 60
6181DS Elsloo
tel: 046 4376698 / 06 15581054

Werkgroep Wandelingen
en Excursies

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

Werkgroep Zoogdieren

Wim Ghijsen
Kasteelstraat 75
6235 BN Ulestraten - tel: 3644976

45

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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