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VAN DE BESTUURSTAFEL
Zo, iedereen weer terug van een welverdiende vakantie? Of lekker
thuis de vakantieperiode overbrugd?
Na een heel goed voorjaar heeft de zomer het qua zonnetijd een
beetje laten afweten. Hopelijk heeft het minder goede weer de
afgelopen tijd de vakantiepret niet gedrukt en is er voldoende
energie “getankt” om er weer fris tegenaan te gaan. En daarbij ….
wie weet hoe mooi de nazomer nog wordt.
Ook de verenigingsactiviteiten hebben op een laag pitje gestaan, maar
vanaf september zijn we weer vol aan de bak gegaan. We hebben
besloten om volgend jaar weer een cursus te organiseren met als
(werk)titel “Planten in hun natuurlijke omgeving”. Ongetwijfeld een
aanrader! De start is gedacht voorjaar 2012.
Onder de inspirerende regie van Jo Frenken hebben in het kader van het
MOP (Milieu Ontmoetings Programma) een aantal basisschoolklassen
ons clublokaal bezocht. Heel interessant en voor herhaling vatbaar (zie de
bijdrage verderop in deze Haamsjeut). Daarnaast is Jo “even tussendoor”
natuurouder geworden. Proficiat!
Dat het ondertussen goed gaat met de das hebben enkel bewoners in hun
tuin gemerkt (zie eveneens elders in dit blad). Waar ligt in dit soort
situaties de grens tussen bescherming en overlast?? Wie het weet mag
het zeggen.
In de categorie leuke zaken: twee bestuursleden zijn afgelopen periode
opa geworden: Fred voor de eerste keer en Wim D. voor de tweede maal.
Proficiat ! Meteen 2 nieuwe jeugdleden????
Dan staan we ook weer voor de opdracht om voor 2012 het programma
voor de vaste woensdagavonden voor komend jaar vast te stellen.
Overigens hebben we besloten om dit in twee etappes te doen: in oktober
2011 voor het eerste half jaar en in maart 2012 wordt het programma voor
de tweede helft van 2012 vastgesteld. Eventuele tussentijdse activiteiten
worden via de gebruikelijke kanalen bekendgemaakt.
Mochten jullie nog ideeën hebben ….graag!
Tot ziens bij de diverse activiteiten van de club!
Tot de volgende keer.
Huub Servais
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PS
Het bestuur wenst de leden die de afgelopen tijd fysieke tegenslag
hebben gehad een spoedig herstel toe.

WELKOM
We hebben een nieuwe Jeugdlid:
Luca Kikken, Paus Joannesstraat te Ulestraten
Van harte welkom.
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IVN GAAT DE SCHOLEN IN
In de vorige Haamsjeut is er sprake geweest van een IVN-activiteit
met kinderen van de Basisschool Rothem, Bunde en Ulestraten.
Wat we niet vermeld hadden, was het gegeven, dat die activiteit
onder supervisie van Jo Frenken werd uitgevoerd en dat ging hem
goed af.
Voor Jo een nieuw gegeven,want hij volgde de Cursus voor
Natuurouders en sloot die met goed gevolg af: Proficiat.
Fred Erkenbosch en Wil Dohmen assisteerden Jo.
Hiermee geeft Jo Frenken bewijsmateriaal voor zijn betrokkenheid bij
natuur en milieu, passend bij de doelstellingen van het IVN.

Twee kinderen schreven het volgende verslag.
Naar het IVN.
We zijn op 20 mei met de hele klas naar het IVN-lokaal geweest. Daar
heeft de opa van Yoni (Jo, dus) ons weer wat geleerd over dieren. Dat
was super leuk. Toen hij alles had verteld kregen we een blaadje wat we
moesten invullen. Toen we daarmee klaar waren, moesten we het weer
inleveren. En toen hebben we het nog met zijn allen besproken.
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Daarna heeft ons nog wat verteld over slakken en over uilen. Daarna
moesten we weer terug naar school. Heel jammer; volgende keer maar
weer.
Maxime Balg
We zijn 20 mei naar het IVN geweest. We hadden twee grote slakken
gezien. En we kregen een vragenlijst met allemaal vragen. We moesten
de antwoorden zoeken op posters en bij de opgezette dieren. De meneer
van het IVN had ook nog konijnenkeutels, die waren best wel vies. Hij had
ook nog twee stokken, die waren afgevreten door dieren, waardoor de
stokken een scherpe punt hadden gekregen.
Floortje
Op de vorige pagina een foto van de activiteit.
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IVN Jeugdgroep - Programma 2011/2012

10 september 2011
Groeve het Rooth: fossielen zoeken en een vleugje geologie team m.m.v.
Wim Derks
Start: D’n Haamsjeut Ulestraten.
8 oktober 2011
Natuurwerk rond de IVN hut: team m.m.v. medewerkers van de
landschapsgroep.
Start: Natuurhistorisch Museum Meerssen.
29 oktober 2011
Extra bijeenkomst avondwandeling! i.v.m. “Nacht van de nacht”.
Sterren kijken: team m.m.v. Gerard Willems en andere leden van Galileo,
vereniging voor weer en sterrenkunde.
Start: D’n Haamsjeut Ulestraten.
Vertrek 19.30 uur. Iedereen is welkom.
12 november 2011
Herfst activiteit: team m.m.v. Marie-Jose Steyns.
Start: D’n Haamsjeut Ulestraten.
10 december 2011
Natuurspel en varia: team m.m.v. Will Voncken en Hub Snellings.
Start: Natuurhistorisch Museum Meerssen.
14 januari 2012
Bevers verkennen: team m.m.v. Fred Erkenbosch, Wim Ghijsen en Wim
Derks.
Start: D’n Haamsjeut Ulestraten.
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11 februari 2012
Proefjes doen: team m.m.v. Leo Voragen
Start: Natuurhistorisch Museum Meerssen.
10 maart 2012
Watervogels spotten in de Eijserbeemden: team m.m.v. Leo Kurvers
Start: D’n Haamsjeut Ulestraten.
14 april 2012
Van landgoed tot dassenburcht: team m.m.v. Els Derks
Start: Natuurhistorisch Museum Meerssen.
12 mei 2012
De Natuurtuinen CNME Maastricht, inclusief blote voetenpad. o.l.v. team
Start: D’n Haamsjeut Ulestraten.
9 juni 2012
Bezoek IVN Stein en het Steinerbos o.l.v. team
Start: Natuurhistorisch Museum Meerssen.
Nadere informatie over de Jeugdgroep:
- Jeanne Lam IVN Meerssen,
telefoon 043 3649012 of email thijslam@het net.nl
- Marie-jose Steyns IVN Ulestraten, telefoon 045 4041639
- Overige Jeugd teamleden; Geert Hovens, Will Voncken, Jacco Heijnen
en Wil Dohmen.
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VERHUISBERICHT
Het komt niet zo vaak voor dat in de Haamsjeut een verhuisbericht
wordt opgenomen en zeker niet van iemand die nog geen lid is van
ons IVN. Het is dan ook een grote uitzondering dat dit nu wel
gebeurt.
Degene die is verhuisd is een lid van de familie Dassen, voorheen
wonende in de omgeving van de Klein Berghemmerweg op een
ongenummerd perceel. Hij (zeer waarschijnlijk is het een hij) is
ingetrokken in de helling tussen de Sint Catharinastraat en de
Kasteelstraat. Deze laatste straat staat bekend om het feit dat daar veel
IVN-leden wonen, dus de keuze van de jongeheer Dassen om daar te
gaan wonen was zo gek nog niet.
Maar eerst dit: Op een gegeven ogenblik werd in een afgelegen stuk tuin
aan de Kasteelstraat een groot gat ontdekt van ongeveer 30 cm
doorsnede en een flinke uitworp van grond. Wie zou dit gedaan hebben?
Een das of een ander dier? Een das in de bebouwde kom tussen de
huizen is zeer zeldzaam.
Een lid van de Dassen Werkgroep Limburg werd erbij gehaald en er werd
ijverig gezocht naar verdere sporen van de mysterieuze gatengraver. Een
flinke latrine was de tweede vondst, meestal is de poep van een das
modderachtig vanwege de vele geconsumeerde regenwormen, maar de
latrine was gevuld met vaste dikke keutels. Kennelijk was er ander
voedsel voorhanden, dus waarom dan nog zoeken naar regenwormen? In
de keutels zaten pruimenpitten en pruimen staan op het menu van de das,
dus dat kon wel kloppen. Vervolgens werd een druk belopen wissel
ontdekt, ook typisch voor een das. Maar ook andere dieren kunnen een
mooi loopspoor maken, dus dat was geen ultiem bewijs voor de
aanwezigheid van een das.
Uiteindelijk werd het verlossende bewijs gevonden via haren die aan een
stukje prikkeldraad hingen, onmiskenbaar van een das! Ongeveer 5 cm
lang, eerst wit vervolgens zwart en dan weer een wit puntje. Op de
verdere zoektocht werd nog een tweede pijp van de das gevonden, dit
duidt erop dat hij er zich thuis voelt en dat hij deze omgeving beschouwt
als zijnde zijn territorium. De meeste mensen in de straat zullen dit wel
accepteren en sommige zullen het zelfs uniek vinden wat het in feite ook
is.
Het territorium is echter aan de kleine kant en het ligt in de lijn van de
verwachting dat deze das op zoek gaat naar voedsel dat óf niet voor hem
bestemd is óf dat dit voedsel ligt op plaatsen waar hij schade aanricht om
erbij te komen. Voorlopig zijn nog geen klachten binnen gekomen, mocht
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dit onverhoopt toch na enige tijd het geval zijn dan moeten wij hem de
huur opzeggen. Per slot van rekening is de das geen huisdier en wij zullen
hem dan helpen om terug te keren naar weer een ongenummerd perceel
buiten de bebouwde kom.
Dit opmerkelijke feit toont mede aan dat het in de omgeving van
Ulestraten goed gaat met de dassenpopulaties, er wordt op diverse
plaatsen weer gewroet van jewelste. De algemene tendens is dat de
grotere en oudere burchten minder bevolkt zijn dan vroeger, maar het
aantal burchten is de laatste tijd wel duidelijk toegenomen en zeer
waarschijnlijk daardoor ook het aantal dassen.
Tenslotte nog de vraag of een das nuttig werk verricht in de
omgeving van woonhuizen. Behalve regenwormen eten dassen ook
veel kevers, torren, larven, maar ook woelmuizen en mollen. Ook alle
dode zoogdieren en vogels die ze vinden worden opgegeten. Ook
ruimt hij jonge konijnen op evenals wespennesten. De conclusie is
dan ook dat de das overwegend nuttig is voor zijn omgeving,
incidenteel kan hij echter ook wat schade veroorzaken.
Wordt deze schade structureel vanwege het beperkte territorium dan
kan dit de balans de verkeerde kant doen uitslaan. Voorlopig gaat de
nieuwe buur uit van een hoge acceptatiegraad van zijn tweebenige
straatgenoten!
Wim Ghijsen
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OP STAP IN HET DONKER EN KIJKEN NAAR DE STERREN
Spannende tocht voor groot en klein
Bij het ritme van dag en nacht hoort het ritme van licht
en donker. Als wij onnodige verlichting toepassen
verstoren wij dit ritme en raken we iets waardevols kwijt:
duisternis. De natuur en dus ook de mens, want de
mens is een onderdeel van de natuur, heeft het ritme
van donker en licht nodig. Onnodige verlichting en
lichtverontreiniging tasten het welzijn van dieren, planten
en mensen aan. Internationaal, nationaal en lokaal krijgt
dit onderwerp steeds meer aandacht.
Om aandacht te vragen voor de waarde van duisternis
worden in Nederland al een aantal jaren activiteiten
georganiseerd na het invallen van de duisternis op de laatste zaterdag
van oktober, de nacht dat de wintertijd ingaat: De Nacht van de Nacht
www.nachtvandenacht.nl
In de gemeente Meerssen wordt ook dit jaar weer een excursie
georganiseerd op zaterdag 29 oktober. Het is een gezamenlijke activiteit
van IVN-Ulestraten, Milieudefensie Meerssen en IVN-Meerssen. Dit jaar
wordt er ook medewerking verleend door Galileo, de vereniging voor
weer- en sterrenkunde.
We vertrekken om 19.30 uur bij de kerk in Ulestraten en we zijn om
ongeveer 21.30 uur terug. Inlichtingen: tel 3643740. Vanuit de bebouwing
in Ulestraten wandelen we naar een dal in het buitengebied waar geen
directe verstoring van verlichting is. Daar zullen we bij helder weer met
telescoopkijkers de sterrenhemel kunnen bewonderen. Met een
batdetector kunnen we misschien nog vleermuizen horen en mogelijk zien
we ook nog een glimworm. Ervaar de donkerte in het bos en je zult
merken dat je ogen snel wennen aan die duisternis. Een zaklamp is dus
ook niet nodig. Zorg voor stevige schoenen, eventueel een wandelstok.
Kinderen en hun ouders zijn bijzonder welkom! Aan hen zal speciale
aandacht besteed worden. We gaan op zoek naar nachtdieren en
nachtgeluiden: uilen, nachtvlinders en…..
In deze tijd is het Halloween en wie durft er dan mee op zoek naar het
nachtspook?
Groot en klein mogen zich laten verrassen!
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WANNEER IS EEN VOGEL EEN VOGEL? 4
In drie artikelen heb ik beschreven welke de specifieke kenmerken
zijn van een vogel. In het eerste artikel ging het over het skelet in
samenhang met het spierstelsel; in het tweede over de ademhaling,
de bloedsomloop en het spijsverteringsstelsel en in het derde over
het vliegvermogen van vogels.
Met dit laatste wil ik nog verder gaan. Het vermogen om te vliegen is
veel breder dan alleen vooruit komen. Vogels van de lange afstand
(trekvogels) en vogels zonder landingsbaan (zeevogels) zullen toch
in de lucht moeten blijven en wel met zo weinig mogelijk energie.
En als de vogel hoog in de lucht een goed uitzicht op de prooi wil
hebben, moet hem dat zo weinig mogelijk energie kosten.
Vandaar dat we het in dit artikel gaan hebben over zeilen, zweven,
glijden en “bidden” van vogels
Zeilen, zweven en glijden
Deze drie termen gebruikt men wanneer men de vliegtechniek wil
benoemen, waarbij de vogel, zonder onnodige energie te spenderen,
zonder met de vleugels te slaan, toch de hoogte in wil gaan of zich verder
wil verplaatsen.
Dat hoogte winnen en zich verplaatsen, althans met klapwiekende
vleugels is een energieverslindende bezigheid, wel tegen de 10 tot 15
maal zo hoog als bij een rustsituatie of als de bezigheid zeilen, zweven en
glijden.
Krachtig vliegen gebeurt dan ook niet zomaar. De vogel doet dat om aan
voedsel te komen, om zijn territorium te verdedigen, om naar voedselrijke
gebieden te gaan. Bekijk de Veldleeuwerik, die fluitend boven een akker
opstijgt, dat kost heel wat energie, maar hij moet het doen, om zijn
territorium te verdedigen. En een Buizerd verspeelt heel wat energie als
hij vliegend hoogte moet maken, dus zoekt hij naar een andere techniek
en wel de meest bekende: vliegen op thermiek.
Wanneer de ochtendzon de aarde opwarmt (vooral op akkers), dan
gebeurt dat niet overal even snel. Rotsen warmen sneller op dan een
beboste omgeving en land warmt eerder op dan meren met relatief koud
water. De lucht die wordt opgewarmd zet uit en het gevolg is, dat die lucht
minder zwaar wordt en gaat stijgen. Daar maakt een vogel (vooral die met
grote vleugels) gebruik van en gaat, zwevend op de thermiek, mee naar
boven.
Wanneer hij eenmaal op hoogte is kan hij zich laten afglijden naar de plek
waar hij naar toe wil om eventueel via een volgende thermiekbel weer
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hoogte te winnen. Ooievaars gaan soms wel zo hoog, dat ze met het blote
oog nog nauwelijks zijn waar te nemen.
Bij zweven en zeilen komt het er in het algemeen op neer dat de vogel,
zonder energie te verbruiken, meestal op grote hoogte, kilometers ver kan
komen, door snelheid te maken en de vorm van de vleugels de nodige lift
kan ontwikkelen. Zeevogels blijven uren, dagen, maanden in de lucht om
over grote afstanden te foerageren.
Bekend is ook de glijvlucht, dat is het geval wanneer vogels klapwieken
en glijvlucht afwisselen. Dat doen de Torenvalk en ook de Grote Bonte
Specht. Ze vliegen een stukje al klapwiekend, gevolgd door een stukje
glijvlucht, dan weer klapwiekend en vervolgens weer glijvlucht. Bij de
glijvlucht klappen ze de vleugels in om het glijgedeelte zo lang mogelijk
vol te houden. Bij de Grote Bonte Specht is die afwisseling duidelijk te
zien aan de golvende vlucht.
Vogels maken ook, net als bij thermiek, gebruik van stijgwind. Dat is
bijvoorbeeld het geval bij de zeekust met rotsen, doordat de zeewind stuit
tegen rotsen of klippen. Dat is ook het geval met een weerfront, waarbij
koude lucht de warme lucht omhoogstuwt. En van die eigenschap maken
de vogels ook gebruik.
Daar hoort ook bij het dynamische, actieve zweven. De wind heeft op
hoogte een grotere snelheid dan vlak boven het water. De vogel laat zich
van grote hoogte vallen, krijgt snelheid en schiet dan tegen de wind
omhoog de lucht in.
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Een apart gegeven is het “bidden” van vogels. De vogel hangt net als
een kolibrie, stil in de lucht, om zodoende beter zicht te krijgen, waardoor
de prooi beter gelokaliseerd wordt. De vogel moet echter nogal wat
energie gebruiken om dat “watertrappelen” op de plaats vol te houden. Ze
staan met hun kop in de wind, zo kost dat toch nog minder energie. Bij het
waarnemen van een prooi laten ze zich met hoge snelheid op de prooi
vallen.
Bekende voorbeelden daarvan zijn de Torenvalk en de Ruigpootbuizerd
en in mindere mate de Buizerd. De grootste perfectie bereikt de kolibrie,
die we in onze streken niet waarnemen. Hier moeten we het doen met de
kolibrievlinder, die zich 's zomers vaker laat zien en hetzelfde gedrag laat
vertoont
Slot
Dit artikel is een vervolg aflevering van “Wanneer is een vogel een
vogel?” We hebben het gehad over de bouw van de vogels, het
skelet, de bloedsomloop, de spijsvertering, de vliegtechniek en dan
komen we in de volgende aflevering te spreken over het belangrijke
gegeven: het verenkleed, misschien wel het eerste kenmerk van de
vogel.
Een vogel zonder veren is geen vogel meer, tenzij hij is getransformeerd tot soepkip of braadhaantje.
Maar daar zullen we het niet over hebben. Er zijn mensen, die zelfs
niet weten, dat een kipfilet van een levende kip komt.
Jos Smeets
IVN-Ulestraten.
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VAKANTIE
Voor velen van ons Nederlanders is het iets om het hele jaar naar uit
te kijken. Sommigen zijn blij dat ze kunnen vertrekken uit dit koud en
dit jaar bijzonder nat kikkerlandje, anderen hebben al heel wat
maanden geleden een mooi plekje op een Nederlandse camping
besproken en kunnen niet anders dan er wat van proberen te maken.
Knap vind ik het van de onverbeterlijke optimist die er, ondanks alle
nattigheid, toch de moed in houdt.
De pessimist gaat na een paar dagen al naar huis, kreunend en steunend
en is geen prettig gezelschap voor eega en kroost.
Toch hebben we echt wel wat mooie dagen gehad en omdat ik thuis bleef
(heerlijk, geen files, drukte en hitte) zocht ik mijn vertier in de tuin, waar
altijd wat te beleven is, als je tenminste geen designtuin hebt. Zulk een
tuin is voor vele werkende echtparen een must vanwege gebrek aan tijd
en de echtgenoot is blij wanneer het op zaterdag regent en hij het gazon
niet hoeft te maaien. Ik zal over zo'n tuin dan ook niet negatief spreken.
In het vroege voorjaar, wanneer de Pulmonaria oftewel het longkruid
bloeit, is het een drukte van belang bij het bijenkastje. De metselbijen
(Osmia rufa) zijn dan actief. De vrouwtjes halen nectar uit de plant en
deponeren ze in een broedcel achter in het holle bamboestokje.
Vervolgens leggen ze daar een eitje en sluiten het af met wat leem. Dan
volgt er weer nectar, eitje en leem tot het vol is. Na enige dagen komen na
enkele verpoppingen de nieuwe metselbijen uit. Ze blijven tot na de winter
in het kastje. Het vrouwtje legt in de eerste broedcellen eitjes die als
dochters uitkomen. De laatste worden mannetjes die in het voorjaar de
weg vrijmaken voor de vrouwtjes.
Ik heb genoten van het uitvliegen van de pimpelmezen. Ik begon te tellen
en na de negende werd het rustig in het kastje. Voor de ouders is de
rusttijd nog niet aangebroken, want het kleine grut zit in de tuin verspreid
zodat het hard werken wordt om de negen groot te brengen. Bij de buren
zijn elf koolmeesjes geboren en dat kleine grut vliegt nu allemaal in mijn
tuin en doet zich te goed aan zonnebloempitten en vetbollen met insecten
en fruit. Hiervan maken talloze vogels gaarne gebruik, groenlingen,
vinken, mussen, staartmezen en tortels laten zich veelvuldig zien in de
voederhuisjes.
Bij het gadeslaan van al dit gevogelte hoorde ik het piepen van een
buizerd. Al gauw had ik hem ontdekt, maar ik zag ook een grote groep,
misschien wel honderd vogels,heel hoog in de lucht. Door de hoogte kon
ik niet zien welke vogels dit waren. Ze vlogen niet in formatie maar
15

cirkelden langzaam in oostelijke richting. Hopelijk heeft de een of andere
vogelaar dit fenomeen ook gezien en kan me zeggen om welke vogels het
hier ging. Het deed zich voor in de derde week van juli.
Aan slakken had ik dit jaar geen gebrek. Hun voorkeur ging uit naar de
Ligularia met haar parasolbladeren, welke nu uitziet als een paraplu met
alleen baleinen. Ik had tien grote bruine slakken gevangen en omdat ik
niets kan doodmaken en ze ook niet asociaal bij de buren over de heg
kieper, gooide ik ze in de compostbak, met het gevaar dat volgend jaar
een explosie van slakken in mijn tuin is wanneer ik de compost heb
uitgestrooid.
Twee slakken lagen in innige omhelzing onder een plant. Deze bracht ik
naar de vuilcontainer waar ik ontdekte dat er honderden maden uit
kropen. Misschien is dit u ook wel eens overkomen wat niet zo'n prettig
gezicht is. Snel heb ik de container dichtgeplakt tot de volgende
ophaalbeurt.

Vier jonge kuikentjes van de buren waren door een gat in de omheining in
mijn tuin terecht gekomen en renden al piepend heen en weer, op zoek
naar de weg terug. Rustig heb ik ze toen geholpen en even later waren ze
weer gelukkig onder moeders vleugels.
Zo ziet u dat een vakantie thuis niet saai hoeft te zijn. Ik heb in elk geval
genoten.
Groetjes
Lies Kleintjens
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VOGELWETENSWAARDIGHEDEN
Waarom gaat het slecht met de veldleeuwerik? We dachten tot nu toe,
dat we in de broedperiode alles te wijten hadden aan de veranderende
omstandigheden en dat dientengevolge nog maar 5% van het bestand is
overgebleven. N.B. 5%!
Arne Hegemann van de Universiteit Groningen analyseerde, in
samenwerking met het Vogeltrekstation de ringgegevens van meer dan
88.000 veldleeuweriken, beginnend vanaf 1911. Verder bestudeerde hij
het trekgedrag van 27 gezenderde leeuweriken.
Hieruit bleek, dat de leeuweriken, die niet wegtrekken, maar in de buurt bij
het broedgebied blijven hangen, moeilijkheden ondervinden, want …..
In de winterperiode komen daar nog eens de gast-leeuweriken vanuit het
noorden en oosten van Europa nog eens bij en dan is er voedseltekort.
Dus men zal moeten zoeken naar beschermende maatregelen in de
winterperiode.
Een luxe voedertafel. Mijn zoon Joep volgt voor de lol een lascursus in
Tongeren en probeert de basistechnieken van lassen onder de knie te
krijgen. Dus ik dacht: laten we hem een opdracht geven, dat geeft zin aan
zo'n cursus.
Ik zei toen: “Kun je me geen stevige voedertafel maken: Een staaf ijzer als
de 'stam' van de tafel, voorzien van vier pinnetjes om het geheel in het
gazon vast te kunnen zetten;
bovenaan vier dwarsijzers en in het
midden nog eens vier dwarsijzers om
vetbollen en voedersilo's aan te
kunnen bevestigen.”
Zonder dat ik het wist, is hij aan de
gang gegaan, maar wat ik ook niet
wist, is het feit, dat hij de opdracht wel
erg ruim had genomen.
Toen ik in juni jarig was kwam hij aanrijden met een grote aanhanger en op
een ogenblik, dat ik niet er bij was,
werd de voedertafel opgezet. Toen ik
mocht kijken werd ik verrast door een
kunstzinnige voedertafel, nou,
voedertafel; het was een voederboom
geworden:Een gestileerde boom met
wortel, stam, 4 takken en bladeren,
een boom van wel twee en een halve
meter hoog.
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De bovenste twee bladeren zijn voorzien van schroefogen zodat we
vetbollen e.d. kunnen ophangen; de onderste twee bladeren zijn
waterschotels om uit te kunnen drinken of waarin de vogels een bad
kunnen nemen. De vogels maken er al goed gebruik van, ze vliegen af en
aan en drinken uit de schotels.
We hebben het geheel laten zandstralen en poedercoaten, zodat ik er nog
jaren van kan genieten, zowel in de tuin als vanuit de kamer en keuken.

PS - Vogels mogen, volgens recent onderzoek, ook in de zomer gevoerd
worden. Zie een eerder artikel.

Jos Smeets, IVN Ulestraten
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LEEUWENBEKJES
Dit jaar lopen er heel wat kleine, rondbollige muisjes, gestoken in
een effen grijs habijtje over ons erf. Ze wonen bij een klein vijvertje
waar het vijverplastic, een stevige dikke plank mét overstek en een
dikke taxushaag bescherming bieden. Een paadje verder heb ik als
keermuur wat oude dakpannen op elkaar gestapeld. Op beide
plekken zie ik de beestjes regelmatig rondschuimen.
De vijvermuisjes steken snel vanuit hun abri het pad over naar de
taxushaag. Dat gebeurt in een regelmaat, een dienstregeling waardig! Ik
had de muisjes steeds individueel al enkele malen fluks zien rennen van
het ene punt naar het andere maar er verder geen acht op geslagen.
Totdat ik tijdens een langere regenperiode, zittend achter een raam, naar
buiten staarde en ik in mijn zichtveld steeds weer een muisje het pad zag
oversteken: van rechts naar links, van links naar rechts met een
onderbreking van gemiddeld tien minuten. Een lokale muizennederzetting.
Zoveel is zeker.

Maar zoals vaak komt er na regen zonneschijn en de muizenfamilie
verdwijnt uit mijn herinnering. Tot de volgende regenperiode, voornamelijk
bestaand uit plensbuitjes. Bij iedere bui schiet ik de schuur in. De tuin ligt
er ‘gelpsj’ (fris en groeizaam) bij. Overal bloeiende planten die de regen
weldadig over zich heen laten gaan. Vlak voor mij in een van de borders
staan enkele leeuwenbekjes volop in bloei. Ik bekijk de plant vanuit mijn
schuilplaats zonder nadenken. Daartoe is op dat moment geen aanleiding
want het regent zacht en ik wacht op het moment dat ik weer aan de slag
kan. Opeens schudt een van de planten lichtjes even heen en weer.
Daarna weer stil. Zal wel van de regen zijn, denk ik dan! Na een enkele
minuut dezelfde onverklaarbare, korte trilling van de plant.... Behalve de
herhaalde trilling heb ik nog iets anders gezien dat ik omschrijf als een
‘vluchtige, kleine, zwarte schaduw’ beneden in de plant. Nu word ik toch
wel echt nieuwsgierig! Wat is hier aan de hand?
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Bij de volgende trilling weet mijn spiedend oog de oorzaak vast te leggen.
Een klein bolrond muisje met een zacht glanzend, goed verzorgd grijs
velletje kruipt langs een van de stengels van de plant omhoog, neemt een
‘bekje’ in de mond en verdwijnt daarmee rap tussen de bloemen. De actie
wordt daarna met een onderbreking van enkele minuten herhaald.
Inmiddels ben ik op kousenvoeten (met de laarzen aan!) langs de
bloemen geslopen om in huis ons het fototoestel te halen. Een foto van
deze oogstende muis zou het summum zijn van schrijversgeluk. Maar dat
is mij niet gegund. Het is steeds harder gaan regenen. Onze muis is
blijkbaar tevreden met de geoogste Leeuwenbekjes als bekleding voor
zijn nestje tussen de gestapelde oud Hollandse pannen. Later, bij droog
weer, heb ik nog geprobeerd tussen de gleuven van de pannen het
muizennest op te sporen. Maar met die actie ben ik weer gauw gestaakt
toen het liedje van Tom Manders over de twee motten zich in mijn
herinnering opdrong. Ik heb het geluk van die muisjes niet verstoord. En
de muizen? Met een nest vol kleine muisjes hebben die wel andere
muizenissen aan hun kleine kopjes.
Paul Notten, Moorveld.
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GROENE MAAND SEPTEMBER 2011
IVN Scharrelkids Nieuw! Scharrelkids-cursus voor ouders, opa's,
oma's én kinderen
De hele maand september staat
Nederland – voor de 12e keer - in het
teken van de Groene Maand. Een
campagne die aandacht vraagt voor de
natuur en het Nederlandse landschap. Dit
jaar richt de campagne zich vooral op de
natuurbeleving van jeugd & jongeren.
De Groene Maand wordt jaarlijks in september georganiseerd door een
groot aantal organisaties die zich inzetten voor natuur, milieu en recreatie.
Doel is om een zo groot mogelijk publiek te enthousiasmeren om naar
buiten te gaan. In deze Groene Maand worden er in het hele land groene
activiteiten georganiseerd. Vaak gratis, uniek en kleinschalig.
Wandelingen, fiets- en speurtochten, rondleidingen, kinderactiviteiten,
tentoonstellingen en themalezingen, meestal onder leiding van een
natuurgids. De campagne is een initiatief van IVN Vereniging voor Natuuren Milieueducatie.
Beleef Buiten!
Met deze slogan wordt dit jaar vooral aandacht gevraagd voor de
natuurbeleving door kinderen. Op www.groenemaand.nl staat vanaf
augustus een bundeling van honderden groene activiteiten,
natuurexcursies en vele tips om erop uit te trekken.
Kinderen van nu spelen 50% minder buiten dan twintig jaar geleden. Ze
worden hierin tegengehouden door allerlei redenen; de TV, computer,
verstedelijking, maar ook omdat de ouders van nu minder tijd hebben en
de basisscholen minder aandacht besteden aan natuuronderwijs.
Kinderen hebben daardoor minder betrokkenheid met de natuur, met alle
gevolgen van dien.
Scharrelen in de natuur is goed
Buiten spelen, frisse lucht, lekkere vuile modderhanden, hutten bouwen
en van alles ontdekken. Gewoon lekker scharrelen in de natuur. Dat is
goed voor kinderen. Natuur heeft een positieve invloed op de ontwikkeling
van hun zintuigen, motoriek, sociale vaardigheden, zelfwaardering,
creativiteit, concentratie en denkvermogen.
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Meer de natuur in dus!
Maar dat gaat niet vanzelf.
Kinderen hebben het druk.
Wat kunnen ouders en
grootouders doen om het
contact met de natuur te
stimuleren? Hoe haal je ze
weg achter hun computer
of televisie en hoe zorg je
ervoor dat buiten een
natuurbelevenis wordt. Hoe
pak je dat aan? Daarover
gaat de korte Scharrelkidscursus van IVN Vereniging
voor Natuur- en
Milieueducatie. Leuk en ongedwongen! De cursus beslaat meerdere
dagdelen. Een dagdeel/avond voor introductie; dit is bedoeld voor de
ouders en grootouders. Daarna nog één of meerdere dagdelen met
activiteiten. Deze zijn bedoeld voor de (groot)ouders mét hun kinderen. In
september en oktober 2011 (herfstvakantie) zal de cursus op meerdere
plekken in Nederland plaatsvinden.
Cursuslocatie in de buurt: IVN Stein - introductieavond op 14 september
2011
Natuurspeelplaats
Het vorige college van de gemeente Meerssen heeft een vraag gesteld
aan de bevolking om met voorstellen te komen om speelplekken voor de
kinderen aan te wijzen, te veranderen of te verbeteren. Ondergetekende
heeft toen een plan ingediend voor een Natuurspeelplaats in Meerssen.
Die was gepland op het natuurontwikkelingsterrein van Limburgs
Landschap aan de Proost de Beaufortstraat. Samen met buurtbewoners
en scholen en CNME was er al een plan ontwikkeld. Maar die locatie is
door de Gemeente niet goed bevonden. Nu is er een nieuw voorstel van
de Gemeente: het geld wat bestemd is voor een natuurspeelplaats is
geoormerkt en zal dus bewaard worden en alleen maar gebruikt worden
voor een natuurspeelplaats. De realisatie van de speelplaats zal
meegenomen worden bij de herinrichting van Meerssen-West (o.a.
Amicitasterrein) of bij een mogelijk nieuw te bouwen school. We wachten
af en houden een vinger aan de pols. Zoals uit bovenstaande blijkt is het
buiten spelen voor kinderen heel belangrijk en een natuurspeelplaats zal
daar positief aan bijdragen. U wordt op de hoogte gehouden.
Els Derks-van der Wiel
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HOE DE AARDAPPEL OP ONZE TAFEL KWAM
Ik denk dat er meer dan 75% kans is dat u de laatste 48 uur
aardappels hebt gegeten. Er is waarschijnlijk maar één plant, die
vaker wordt gegeten in ons land en dat is tarwe in de vorm van
brood. Tarwe eten we in Europa al zo lang als er boeren zijn, maar de
eerste aardappel kwam pas kort voor 1600 in Europa. Daarna zijn er
tijden geweest dat de mensen in sommige streken weinig brood aten
en eigenlijk volledig leefden op aardappels! Een geweldig succes
dus, maar gevolgd door een net zo geweldige ramp: de aardappel
werd ziek en de mensen verhongerden.
Oorsprong van de aardappel
De aardappel komt oorspronkelijk uit Amerika, nauwkeuriger uit de Andes
in Zuid-Amerika en nog preciezer uit de omgeving van het Titicaca meer
dat op bijna 4000 meter hoogte in de Andes ligt. Rond dit meer komen
een groot aantal wilde aardappels voor en al minstens 4000 en mogelijk
wel 7000 jaar voor Christus waren er al een of meer soorten in cultuur
gebracht. Dit ondanks het feit dat de aardappel een giftige nachtschade is
en in de soorten die daar ook nu in cultuur zijn zit vrij veel van dit bittere
gif. Niet duidelijk is hoe het kan dat zo kort na de ijstijd, die 10.000 jaar
geleden eindigde, op die hoogte al een grote variatie aan aardappels kon
staan. Maar ik volg de wetenschappers en misschien kom ik daar nog
eens op terug.
Rond de tijd dat Columbus Amerika ontdekte (1492), had de
aardappelcultuur zich al verspreid over een groot deel van Zuid-Amerika
van Chili tot de Caribische kust van Colombia en via de MiddenAmerikaanse landen naar Mexico en de zuidwest kust van de Verenigde
Staten. Bij het verspreiden van de aardappel, hebben de Indiaanse
boeren de voorkeur gegeven aan één soort Solanum tuberosum terwijl de
traditionele boer in de Andes minstens 12 soorten en variëteiten gebruikt
en in ieder plantgat 3 tot 5 verschillende pootaardappels stopt om de
risico’s van een misoogst te ontlopen! Hoe terecht dat is hebben we
helaas in Europa ook ontdekt.
Aardappels naar Europa
De Spanjaard Piedro de Cieza de León zag in 1538 aardappels in
Colombia en gaf als eerste een beschrijving. De Spanjaarden brachten de
aardappel vóór 1570 vanuit Colombia naar Europa want de eerste
vermelding van aardappelteelt binnen Europa is al van 1573 als een
ziekenhuis in Sevilla in de buurt aardappels koopt. Vroeger dachten de
Engelsen dat (ook) Sir Francis Drake, de Engelse avonturier, van zijn
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reizen aardappels had meegebracht, maar dat is waarschijnlijk onjuist. Tot
zover zijn de geleerden het redelijk eens, maar daarna slaat de verwarring
toe.
Het meest waarschijnlijke lijkt mij dat de Spanjaarden inderdaad vanuit
Colombia de aardappels hebben meegenomen. Misschien uit
nieuwsgierigheid voor de nieuwe plant, maar er waren natuurlijk in
Amerika wel heel veel nieuwe planten. Waarschijnlijker is dat ze al door
hadden dat aardappels redelijk goed scheurbuik (gebrek aan vitamine C)
kunnen voorkomen en dat ze deze dus als proviand aan boord
meenamen. De eindbestemming in Spanje van de zeilschepen was in het
begin Sanlucar de Barrameda aan de rivier Guadalquivir waaraan verder
landinwaarts Sevilla ligt. Later was dat Cadiz met een diepere haven. In
deze buurt zou je dus inderdaad de eerste aardappelteelt mogen
verwachten en de eerste vermelding was zoals gezegd in Sevilla.
Waarschijnlijk zijn ook de Canarische eilanden er snel bij geweest want
dat was de laatste stop voor de oversteek richting Amerika. De schepen
sloegen hier water en proviand in en misschien ook hier geplante
aardappels tegen de scheurbuik. Een lokaal aardappelgerecht op de
Canarische eilanden heet ‘papas arrugadas’, letterlijk gerimpelde
aardappels. Het woord ‘papa’ is Indiaans voor aardappel, terwijl het
Spaanse woord ‘patata’ is. In ieder geval wordt in 1567 vanuit de
Canarische eilanden een vat aardappels geleverd aan een familie in
Antwerpen! Waarschijnlijk hebben ze die gewoon opgegeten, niet gepoot.
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Van Spanje naar Nederland
Er is veel onduidelijk over de route van Spanje naar Nederland. In NoordItalië rond Genua was al heel vroeg aardappelteelt. Mogelijk hadden ze
aardappels verkregen door een zending vanuit een klooster bij Sevilla aan
een klooster van dezelfde orde bij Genua. Van een pauselijke gezant in
Brussel kreeg Clusius, de bekende plantkundige, in 1588 een paar
aardappelknollen en zaden. Waarschijnlijk had de gezant de aardappels
om medische redenen meegenomen uit Noord-Italië. Clusius stuurde
daarna door hem gekweekte aardappels naar al zijn plantenvrienden door
heel Europa en waarschijnlijk zijn ze door hem ook in Leiden in de Hortus
Botanicus gepoot toen hij daar in 1594 de leiding kreeg.
In Engeland maakte de
plantkundige John Gerard in
1597 als eerste een houtsnede
van een aardappelplant. Men
denkt dat hij de aardappels
kreeg uit een door de Engelsen
verovert Spaans schip. Ook in
Ierland moeten rond 1600 de
Spanjaarden goedschiks of
kwaadschiks aardappels
hebben afgeleverd.
Rond 1600 kenden dus de
plantkundigen in Europa de
aardappel. Maar daarmee was
er natuurlijk nog geen teelt van
enige betekenis behalve
misschien in Spanje en Italië.
“Wat de boer niet kent, dat eet
hij niet” ging hierbij een rol
spelen, maar er was ook een
probleem met de teelt. De ingevoerde aardappel kwam uit Colombia, niet
ver van de evenaar. Deze plant was ingesteld op korte tropische dagen
van 12 uur of minder. In onze omgeving groeide de plant heel lang en
sprietig en nog erger pas als onze dagen beginnen te korten zo in
september, ging de plant knollen vormen. In Italië en Spanje was er dan
nog wel tijd om die te laten uitgroeien en ook in de zachte winters van
Ierland lukte dat, maar in de Nederlanden en Duitsland kwam meestal de
vorst te vroeg. Door selectie van vroeg knolvormende planten kon men dit
relatief snel corrigeren maar enkele tientallen jaren zijn daar zeker voor
nodig geweest. Achteraf blijkt dat de Noord-Europeanen daarbij op
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hetzelfde eindresultaat uit kwamen als de Chileense Indianen die eeuwen
eerder hetzelfde probleem hadden!
De boer en de aardappel
Men neemt aan dat de boeren zelf een belangrijke rol hebben gespeeld in
de verspreiding van de aardappels in Europa, maar niet helemaal uit vrije
wil. In 1655 zijn de Tachtigjarige oorlog en de Dertigjarige oorlog voorbij,
maar niet de tegenstellingen tussen protestanten en katholieken. In de
dalen van de Alpen op grens van Frankrijk en Italië woonden toen de
Waldenzen, een groep gelovigen die al rond 1100 een wat afwijkend
katholiek geloof hadden. In de reformatie werden ze als protestanten
gezien en dus vervolgd. In 1655 was het weer zover en werd weer eens
geprobeerd om ze uit te roeien. Dat lukte aardig, maar een deel kon
vluchten naar de Vogezen, Elzas en de Palts (aan weerskanten van de
Rijn ter hoogte van Straatsburg). Waarschijnlijk hebben deze gevluchte
Waldenzen aardappels meegenomen en ook de lokale boeren overtuigd
van het nut.
Maar veel rust kregen ze ook daar niet. In 1688 veroverde Lodewijk XIV
van Frankrijk de Palts en toen dat niet helemaal volgens plan verliep,
werd opdracht gegeven om de hele Palts te vernietigen. Het gevolg was
weer een geweldige stroom vluchtelingen en een deel daarvan is in 1694
en 1711 terecht gekomen op de grens van Groningen en Drenthe, met
aardappels. De eerste aardappelteelt in Noord-Nederland.
Maar dit was waarschijnlijk niet de eerste aardappelteelt in Nederland.
Zeker in 1697 werden in Oostburg in Zeeuws-Vlaanderen aardappels
geteelt. Deze teelt was ongetwijfeld overgenomen uit Vlaanderen waar
men al eerder kennis had gemaakt met aardappels, mogelijk stonden
deze al rond 1620 in een kloostertuin in Nieuwpoort. Die aardappel zal wel
uit Engeland gekomen zijn, maar heeft zich waarschijnlijk eerst nog aan
ons lange daglicht moeten aanpassen voordat het echt een zinvolle teelt
kon worden.
De eerste ramp
In 1740 mislukte de graanoogst in bijna heel West-Europa door vroege en
lange vorstperiodes en veel regen. Er heerste hongersnood en omdat het
probleem over zo’n groot gebied verspreid was kon graanimport het
probleem niet oplossen. Maar nu ontdekten de Nederlandse boeren het
voordeel van de aardappel. De aardappel had relatief weinig last van het
slechte weer en bleek per hectare veel meer voedsel op te leveren dan de
traditionele granen. De Duitse en vooral de Ierse boeren hadden dit al
veel eerder ontdekt en waren massaal overgegaan op aardappels. Om
niet helemaal duidelijke redenen hebben de Nederlandse boeren zich
nooit helemaal afhankelijk gemaakt van de aardappels. Ook de
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akkerbouwers niet, de veeteelt in het westen heeft zich van de aardappel
niet veel aangetrokken. Maar zeker voor de kleine boeren op de
zandgronden was de aardappel een geweldige verbetering: een
betrouwbaar gewas met een grote voedingswaarde.
Vanuit Vlaanderen verspreide de aardappelteelt zich snel over het
noorden van België en Noord-Brabant. Limburg heeft mogelijk de
aardappel vanuit de Elzas via het Luikse gebied en het aangrenzende
Duitsland leren kennen. Nederland boven de rivieren heeft zijn aardappels
vanuit Groningen en Drenthe en via het Duitse grensgebied gekregen.
Grappig is hoe we weten dat de rivieren zo’n beetje de grens geweest
moeten zijn: boven de rivieren heet patates frites ‘patat’ en er onder
‘frites’. De reden is dat we beneden de rivieren met de aardappels ook het
Belgische woord patatten hebben ingevoerd. Toen de patates frites
populair werd na 1945 kon dit niet afgekort worden tot ‘patat’ want dat
waren gewone aardappels! Boven de rivieren bestond dit probleem niet
want daar gebruikten ze het Belgische woord patat niet.
De tweede ramp
Al vanaf 1770 was de aardappel onmisbaar geworden, zeker voor de
minder welgestelden. Zowel in de steden als op het platteland hielden
duizenden gezinnen en arbeiders en keuterboeren zich ermee in leven.
Het jaar 1845 was een goed jaar voor de aardappels. In het voorjaar
waren de planten goed gegroeid door voldoende regen en niet te koud.
Juli en augustus waren broeierig maar dat was voor de aardappel geen
probleem. Maar plotseling eind juli, begin augustus veranderden de
aardappelvelden van mooi groen en bloeiend binnen twee, drie dagen in
bruine rottende vlakten. Bovendien bleek dat de ondergrondse knollen
ook aangetast werden. Niemand wist wat de oorzaak was. Allerlei
geestelijken zagen er uiteraard Gods straf in omdat de boeren ook jenever
maakten van de aardappels. Geleerden dachten dat de planten te veel
water hadden opgenomen dat ze door het broeierige weer niet kwijt
konden. Maar er waren ook mensen die al snel door hadden dat een
schimmel de oorzaak was, zonder dat ze daar overigens een oplossing
voor hadden.
Achteraf blijkt dat de schimmel Phytophthora infestans de boosdoener
was. De schimmel is inheems in Mexico en was meegekomen met
ingevoerde aardappels uit dat land of uit de Verenigde Staten waar een
dergelijke uitbraak al in 1843 was gezien. Bij het goede weer duurt de
cyclus van besmetting tot nieuwe sporen, die door de wind worden
verspreid, maar een paar dagen. In Europa begon de ellende rond Kortrijk
eind juni. Op 24 juli zag men de ziekte rond Luik en in de Betuwe. Op 28
juli in Groningen, half augustus in Keulen en eind augustus zowel in
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Engeland als Frankrijk. Midden september was heel noordwest Europa
besmet.
Uit eindelijk leverden de aardappels in Nederland maar zo’n 25% van de
verwachte opbrengst en dus schoten de prijzen van granen en
peulvruchten de hoogte in: hongersnood. In Nederland was de Betuwe het
zwaarst getroffen door een bijna monocultuur en doordat bleek dat de
schimmel een voorkeur had voor goede, vruchtbare grond. Schrale
zandgronden hadden relatief weinig last van de schimmel.

Maar de problemen in Nederland waren niet te vergelijken met die in
Duitsland en zeker die in Ierland. In Ierland was de bevolking gegroeid
van 4 miljoen tot 8 miljoen dank zij de aardappel. Door de aardappelziekte
(en krachtig niet ingrijpen van de Engelse overheid en de grondeigenaren) waren er één miljoen directe en indirecte Ierse doden en
anderhalf miljoen emigranten naar Amerika en Engeland. Tegen 1900
waren er weer 4 miljoen Ieren.
De ellende was nog niet voorbij: in 1846 mislukte weer de aardappeloogst
en nu ook de rogge. In 1848 alleen maar de aardappeloogst. Pas rond
1890 kreeg men vat op de Phytophthora door een bestrijdingmiddel met
kopersulfaat. Maar toen had men de grootste problemen al onder de knie
door min of meer resistente aardappelrassen, het gebruik van kunstmest
en waarschijnlijk geluk met het weer.
Jan van Dingenen
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DE FLORIADE 2012
De Floriade is een Wereldtuinbouwtentoonstelling die eens in de 10
jaar in Nederland georganiseerd wordt.
Al in 2006 is men begonnen met de
Floriade van 2012 te Venlo. De opening
is op 17 april en de tentoonstelling
duurt tot medio oktober 2012. Er is van
alles te zien en te beleven rondom 5
thema’s: Welzijn, Duurzaamheid, Zicht
op de toekomst, Kwaliteit van leven en
Culturele ontmoeting.
Het totale oppervlak is 66 hectare. Er zijn deelnemers uit de hele Wereld
en er worden van uit de hele Wereld bezoekers verwacht. Deelnemers,
landen, tuinbouw- en andere bedrijven, overheden, instellingen (meer dan
100) laten de bezoekers genieten van ’s werelds mooiste en meest
bijzondere bloemen, planten, bomen, groenten en fruitsoorten. Breng
gerust een dag door op de Floriade: je zult niet alles hebben kunnen zien.
Er zijn theater -en dansvoorstellingen. Voor scholen zijn er speciale
lesbrieven ontwikkeld. Ook IVN heeft er een paviljoen met aansluitend
een bosje. Natuurervaring zal daarbij voorop staan. Het is een unieke
kans om IVN te promoten. Maar er zijn mensen nodig om de stand te
bemensen en met schoolklassen de ontdekkingstochten te ondernemen.
Deze vrijwilligers worden vanuit heel Nederland aangetrokken en ze
krijgen speciale workshops voor hun werk op de Floriade; daarvoor komt
nog een wervingscampagne.
Momenteel is het IVN-paviljoen en de ruimte eromheen in grote lijnen
uitgezet. Ondergetekende heeft al mogen kijken in de IVN-opzet en heeft
samen met het IVN-Consulentschap het Floriadeterrein bezocht. Ze mag
mee gaan helpen om de inhoud van de natuurbelevingsopdrachten te
bedenken en op schrift te stellen. Een heel leuke beleving op die dag was
een bezoek aan het Algemene informatie Centrum met een expositie over
de voorgeschiedenis van de Floriade en de opzet in Venlo.
We maakten ook een tocht met de kabelbaan over het Floriadeterrein;
vanuit een cabine zweefden we geluidloos over het terrein op 32 meter
hoogte. Nu al de moeite van een bezoek waard. Voor wie een uitstapje
rond Venlo wil maken volgen daarom hieronder de gegevens. De Floriade
Kabelbaan en het Preview Center zijn gelegen op het volgende adres:
Heierkerkweg 1c, 5928 RM Venlo.
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De kabelbaan en het Preview Center zijn te bezoeken op de volgende
openingstijden: donderdag en vrijdag van 11:00 - 18:00 uur; op zaterdag
en zondag; 10:00 - 18:00 uur. Op maandag, dinsdag en woensdag
gesloten. Reserveren is eventueel gewenst vooral voor het weekend; u
kunt reserveren via www.floriade.nl/tickets.
Tickets volwassen: € 6,00; kinderen 4 t/m 12 € 3,00. Let op: In oktober
2011 is de kabelbaan tot aan de opening van de Floriade 2012 gesloten.
Els Derks-van der Wiel
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STEEGVOETPAD EN ZONNERVOETPAD IN ULESTRATEN
Geschiedenis van verdwenen voetpaden, deel 2

Kaart van voetpaden tussen Groenenweg, Dorpstraat, Zonnerweg en
de Steeg in 1897
Het Steegvoetpad liep vanaf de Klein Berghemmerweg 3 (toen de Steeg)
links van de woning (Pricken) richting Genzon. Eeuwenoude restanten zijn
nog zichtbaar van dit pad. Het was 1.4 m breed en liep in 1981 na
ongeveer 300 m niet meer verder richting Genzonweg . Het voetpad
kwam uiteindelijk op het Zonnervoetpaduit onderweg werd nog
aangesloten door het Berghemmervoetpad, zie kaart boven. Uiteindelijk
kwamen deze twee voetpaden uit op de Zonnerweg (nu Genzonweg). Het

1981, Steegvoetpad richting
Pricken op de Klein
Berghemmerweg 3

1981, Steegvoetpad in de
sneeuw richting Genzonweg
met verdwenen
perenhoogstam
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Steegvoetpad is al sinds de jaren ´70 niet meer beloopbaar, dit geld voor
alle voetpaden in deze omgeving. Dit betekende uiteindelijk het einde van
een voetpad. Zoals bij het Oenseler voetpad opgemerkt, wisselde de loop
van een voetpad wel eens. Dit had te maken met de drassigheid of
obstakels onderweg. Alleen het begin en/of einde lag vast. Dit werd
bepaald door het draaipoortje of klaphekje dat op een vaste plek stond.
Vanaf Genzon kon men de contouren
van het Steegvoetpad op de achtergrond
goed zien. De opname links (1985) is
gemaakt op de plaats waar sinds 2003
de woning Genzon 24 ligt. Op de
luchtfoto uit 1996, is tussen het

Loonbedrijf Hoedemakers en
woningen Genzon het voetpad
nog zichtbaar (zie pijl).
De voetpaden in deze omgeving
zorgde ervoor, dat in de 2e
Wereldoorlog (1940-1945), de
door de Duitsers afgezette
gouverneur van Limburg, Willem van Sonsbeeck, een veilige vluchtweg
had naar Genzon. Hij verbleef van 1941-1944 op kasteel Vliek na zijn
afzetting.
Bij de familie Frans Corten,
Genzon 30, kon de
gouverneur geregeld
overnachten bij gevaar voor
arrestatie. Voor deze veilige
plek zorgde Frans Hendriks
die boswachter was op
Landgoed Vliek van 19001950. Frans Corten was een
broer van zijn moeder
Elisabeth.
Vanaf het kasteel en de holle
weg nam de gouverneur het
Hogeberg voetpad en ging
via de Kleine Steeg, een
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veldweg, naar het Zonnervoetpad (zie bovenstaande kaart). Via een hek
of poortje bij het Zonnervoetpad was hij snel bij de familie Corten op
Genzon. Boven foto uit 1981 met het begin van het Zonnervoetpad, in de
Kleine Steeg. Dit is de veldweg tussen de Klein Berghemmerweg en de
Groenstraat.
Op de foto van 18
september 1944,
staat de gouverneur
links van het midden
met pijp. Hij wacht
bij de poort van
kasteel Vliek om in
de auto te stappen
van de Ordedienst
(OD), een verzetsorganisatie in de
Tweede Wereldoorlog. Deze dienst
zou hem weer naar het Gouvernement in Maastricht brengen. Hij zou daar
zijn taak als gouverneur weer op pakken, na de bevrijding van Maastricht.
Tweede van rechts Jonkheer Pieter van Meeuwen.
Met dank aan Henk Urlings voor de foto van de gouverneur.
Tekst en foto’s Fred Erkenbosch
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ULESTRATEN, EEN VOORKEURSPLAATS VOOR ROEKEN
Ulestraten is lang de belangrijkste plaats geweest waar Roeken hun
kroost groot brachten. Helaas is de laatste jaren hieraan een einde
gekomen en is de kolonie in het gehucht Schietecoven opgesplitst in
een drietal kleinere nederzettingen.
Eerst kort een korte beschrijving van de Roek. Dit vanwege het feit dan de
soort vaak verwisseld wordt met de Zwarte kraai.
De Roek hoort, samen met de hier in onze regio voorkomende Zwarte
kraai, Kauw, Ekster en Gaai tot de familie van kraaien (Corvidae). Deze
laatste drie wijken echter veel af van de Roek en zijn voor de meeste
mensen bekende vogels. Vandaar een beknopte beschrijving van de
meest opmerkelijke verschillen tussen Roek en Zwarte kraai die
nagenoeg even groot zijn resp. 46 en 47 cm.
Roek
broedt in kolonies met soort-genoten
veren hebben een purperen glans
grijze onbevederde snavelbasis
losse buik en dijveren (broek)
achterzijde staart half ronde vorm
vluchtbeeld: slanke kop en hals
broedt altijd in zijtakken van bomen

Zwarte kraai
solitaire broedvogel
veren hebben een groene glans
bevederde zwarte snavelbasis
strakke buik- en dijveren
achterzijde staart platte vorm
vluchtbeeld: bredere kop en hals dan
Roek
broedt nagenoeg altijd aan de hoofdstam

Sinds mensenheugenis broeden Roeken in onze omgeving. De plaats
waar een kolonie wordt gevestigd moet voldoen aan twee belangrijke
voorwaarden:
1. Aanwezigheid van genoeg en geschikt voedsel
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In de directe omgeving van de kolonie moet genoeg voedsel aanwezig
zijn om de jongen de eerste weken te voorzien van dierlijk voedsel. Jonge
Roeken worden de eerste tijd van hun leven grootgebracht met vooral
dierlijk materiaal. Met name engerlingen, emelten en andere larven
vormen dan het basisvoedsel. Dit vinden ze voornamelijk in niet te droge
graslanden net onder het oppervlak. Ze bemachtigen het voedsel door
met hun gevoelige dolkvormige snavel in de bovenlaag van de grond te
peuren. De kale snavelbasis zorgt hier dat de Roek gemakkelijk zijn prooi
kan bereiken. In de broedperiode als de jongen moeten worden gevoerd
verzamelen de volwassen vogels gevonden voedsel in hun keelzak. Ze
kunnen hierin grote aantallen larven en wormen opslaan. Met een volle
keelzak vliegen ze dan naar het nest.
2. Aanwezigheid van geschikte nestbomen
Roeken broeden in hoge bomen. De nesten worden gemaakt in de
zijtakken. Nagenoeg alle boomsoorten worden gekozen voor het maken
van hun nest alhoewel het lijkt dat Populieren en Beuken toch een lichte
voorkeur genieten. Mogelijk zal dit zo zijn doordat deze bomen de
gewenste hoogte hebben en zich vaak bevinden bij graslanden waar ze
hun voedsel zoeken.
In maart worden 3 tot 6 groen gevlekte eieren gelegd die nagenoeg alleen
door het vrouwtje worden uitgebroed. Ze wordt in deze periode door het
mannetje van voedsel voorzien. Enkele dagen na het uitkomen van de
eieren gaat ook het vrouwtje mee op voedseltocht. Jonge Roeken blijven
ongeveer vier weken in het nest. Na deze tijd vliegen ze uit en worden in
het veld nog een aantal weken door de oudervogels gevoerd. Ze hebben
dan nog geen kale snavelbasis. Het volwassen kleed krijgen ze na de
eerste rui die duurt tot in de herfst. Dan vallen ook de veren aan de
snavelbasis af en is de Roek volwassen.
De laatste jaren zijn een aantal kolonies gebouwd bij benzinestations
naast autowegen en in de directe omgeving van grote parkeerplaatsen.
Hier komt de vogel gemakkelijk aan voedsel. Als een echte opportunist
worden deze plaatsen afgeschuimd en wordt het weggegooide voedsel
verzameld om hun kroost te voeren. Hieruit zou men kunnen afleiden dat
Roeken het belangrijker vinden om gemakkelijk aan voedsel te komen
dan de voorwaarden van aanwezigheid van geschikte nestbomen.
Ulestraten
Als we situatie in Ulestraten bekijken zien we dat aan beide genoemde
voorwaarden wordt voldaan. De Roeken die al jaren in Ulestraten broeden
halen hun voedsel in de directe omgeving van de kolonie waar genoeg
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grasland aanwezig is. De belangrijkste plaats is het terrein van de
vlieghaven Maastricht-Aken. Buiten het feit dat zich in dit terrein het juiste
voedsel bevindt worden de dieren hier niet of nauwelijks gestoord door
mensen. Van de vliegbewegingen en het geluid hebben ze geen last. Ook
in de velden rondom het luchthaventerrein zoeken de vogels naar
voedsel. Plantaardig materiaal wordt in de eerste twee maanden weinig of
niet gevoerd aan de jongen. In het begin van de broedperiode voert het
mannetje het vrouwtje dat de eerste weken de broedzorg nagenoeg
geheel voor haar rekening neemt.
Ook wat betreft de aanwezigheid van geschikte nestbomen in de
omgeving van het foerageergebied voldoet Ulestraten in ruime maten.
Vanaf begin jaren 60 van de vorige eeuw tot 1996 hebben de Roeken
uitsluitend gebroed in de twee bospercelen langs de Putstraat. Hier zitten
de dieren voornamelijk in de Beuken die de belangrijkste bomen vormen
van beide plaatsen en van de laan die vroeger naar het landgoed Vliek
leidde. Vanaf 1996 is de kolonie, die tot die tijd de grootste kolonie van
Limburg was, opgesplitst in een drietal kleinere nederzettingen. Een
nieuwe broedlocatie werd gevestigd langs de autoweg A2, direct voor en
naast de vertrek- en aankomsthal van Maastricht-Aken Airport (MAA). Hier
gebruiken de vogels de beuken aan beide zijden van de autoweg. In 2004
werd er op het luchthaventerrein tegenover de firma JCB een derde
locatie bezet. Ook hier werd weer gekozen voor de daar aanwezige
beuken. De hoofdkolonie in Schietecoven nam vanaf 2000 jaarlijks in
aantal af. SOVON hanteert een definitie, dat indien de kolonies meer dan
200 meter uit elkaar liggen dit wordt gezien als een afzonderlijke kolonie.
Binnen deze afstand spreken we van satelliet kolonie. Zo is ook de
hoofdkolonie langs de Putweg opgedeeld in twee afzonderlijke
vestigingen. De nesten in de bomen op de Biesberg worden hier gezien
als satelliet kolonie.
Aantalontwikkeling
Van de kolonies in Ulestraten is sinds 1969 de ontwikkeling van de
aantallen bijgehouden. Tabel 1 geeft een overzicht van deze ontwikkeling.
Roeken bouwen elk jaar een nieuw nest. De oude worden aan het begin
van het seizoen afgebroken waarbij het materiaal wordt gebruikt voor het
bouwen van een nieuw nest. Een mooi voorbeeld van hergebruik van
bouwmateriaal.
Bij het bepalen van het aantal broedparen wordt er van uitgegaan dat elk
nest een broedpaar vormt. Dit is niet helemaal correct daar eerstejaars
Roeken vaak speelnesten bouwen. Daar staat tegenover dat vaak later
dan de teldatum nog nesten worden gebouwd en waarin nog jongen
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worden groot gebracht. Voor het bepalen van de teldatum wordt gebruik
gemaakt van een viertal indicatiekolonies. In de vier grootste kolonies
worden vanaf eind februari alle nesten geteld. Indien het aantal niet meer
toeneemt worden alle kolonies in Limburg binnen drie dagen geteld. Het
tijdstip voor deze gezamenlijke telling ligt steeds in de derde week van
april. Afb. 1 geeft een overzicht van het aantal broedparen in Limburg in
de inventarisatieperiode 1979 – 2011.

1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Schiete- auto-weg vliegveld
coven
A2
(JCB)
totaal opmerking
98
_
_
98
135
_
_
135
196
_
_
196 grootste kolonie in Limburg
197
_
_
197
245
_
_
245 grootste kolonie in Limburg
279
_
_
279 grootste kolonie in Limburg
289
_
_
289 grootste kolonie in Limburg
295
_
_
295 grootste kolonie in Limburg
328
_
_
328 grootste kolonie in Limburg
325
_
_
325 grootste kolonie in Limburg
325
_
_
325 grootste kolonie in Limburg
415
_
_
415 grootste kolonie in Limburg
380
_
_
380 grootste kolonie in Limburg
371
_
_
371 grootste kolonie in Limburg
375
_
_
375 grootste kolonie in Limburg
395
_
_
395 grootste kolonie in Limburg
413
_
_
413 grootste kolonie in Limburg
460
25
_
485 grootste kolonie in Limburg
441
108
_
549 grootste kolonie in Limburg
430
94
_
524 grootste kolonie in Limburg
501
25
_
526 grootste kolonie in Limburg
525
143
_
668 grootste kolonie in Limburg
529
214
_
743 grootste kolonie in Limburg
519
195
_
714 grootste kolonie in Limburg
475
150
_
625 grootste kolonie in Limburg
478
112
53
643 grootste kolonie in Limburg
485
115
18
618 grootste kolonie in Limburg
470
142
6
618 grootste kolonie in Limburg
grootste kolonie in Limburg; veel dode
405
55
48
508 vogels onder de nestbomen
305
108
49
462
252
139
72
463
221
220
53
494
58
215
66
339 veel bomen gekapt of omgewaaid

Tabel 1. Gegevens van het aantal broedparen van de drie roekenkolonies
in Ulestraten in de inventarisatieperiode 1979-2011.
37

De terugloop van het aantal Roeken broedparen doet zich niet alleen voor
in Ulestraten doch in heel Limburg. In afbeelding 1 is een overzicht
gegeven van het
broedbestand in Limburg in
4500
de periode 1979-2011.
4000
Landelijk is deze afname al
3500
3000
een aantal jaar bezig.
2500

Invloeden op het
broedsucces
1000
Er zijn diverse oorzaken die
500
het broedsucces van de
0
Roek beïnvloeden.
Voorjaarsstormen spelen
een belangrijke rol. In een
aantal broedseizoenen zijn
Afb.1 Broedbestand van de Roek in Limin Ulestraten door deze
burg in de periode 1979-2011
stormwinden nesten uit de
bomen gewaaid. Indien er
dan al uitgekomen jongen zijn wordt er geen broedpoging meer
ondernomen. Invloeden zoals jacht, verstoring en vergiftiging zijn in de
kolonies in Ulestraten niet geconstateerd. Dit in tegenstelling tot een
aantal locaties in Limburg waar grote hoeveelheden dode vogels zijn
gevonden die waren gestorven door het eten van graankorrels die in
parathion waren gedrenkt. Wel heeft zich in 2008 in het begin van
broedseizoen een niet te verklaren sterfte voorgedaan onder de Roeken
van Ulestraten.
2000
1500

Vijftien van de dode
vogels onder de nestbomen van de kolonie in
Schietecoven (31 maart
2008)

Tijdens de maanden april en mei zijn in de omgeving van de kolonies vele
tientallen dode vogels gevonden. In eerste instantie werd aan vergiftiging
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gedacht doch de dode dieren hadden geen verkrampte poten hetgeen het
algemeen wijst op vergiftiging. Alles bij elkaar zijn er ongeveer 200 dode
vogels aangetroffen. Een viertal hiervan zijn opgestuurd naar het Centraal
Veterinair Instituut in Wageningen. Hier kon men de doodsoorzaak niet
exact bepalen. Als mogelijke oorzaak werd gegeven “trauma door
verzwakking”.
Roeken trekken in de winterperiode (december t/m februari) weg uit de
broedgebieden. Ze maken daarbij geen noord-zuid beweging maar
trekken van oost naar west. In hun oostelijke broedgebieden (Polen,
Hongarije etc.) was er door de koude geen voedsel meer te vinden.
Broedvogels van Oost-Europa bevolken dan in grote aantallen onze regio.
In de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw zijn inventarisaties gedaan naar
de Roeken die zich in de huidige gemeente Meerssen en in de nabijheid
van het vliegveld ophielden. Aantallen van nabij 10.000 werden toen
genoteerd. De laatste vijf jaar is dit aantal nog maar een fractie van toen.
Mogelijk door de klimaatsverandering blijven de broedvogels nu meer en
meer in hun broedgebied.
Jonge Roeken als aanvulling op het menu in de oorlogsjaren
Een oudere inwoner van Ulestraten wist te vertellen dat er in de
oorlogsjaren jonge Roeken zijn gegeten. Dit is niet zo vreemd. In
Roermond bijvoorbeeld werden ze uit de nesten gehaald en ingeblikt. Ze
werden verkocht voor tien cent. Jongeren uit Ulestraten gingen net
voordat de jonge Roeken uitvlogen naar Geulle, waar in die tijd
verschillende grote kolonies waren. Hier haalden ze de dieren, die net
voor het uitvliegen moddervet zijn, uit het nest. Ze vormden een welkome
aanvulling op het schaarse menu in de oorlogsjaren.
Jacques Ummels
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DE MEIKEVER
Dit verhaal gaat over de meikever. De naam zegt het al: dit wezen
heeft de maand mei uitgekozen om zijn korte bestaan te vieren. Hij
doet er vier jaar over om via klein eitje, larve en engerling tot de ons
bekende eindfase te komen. Eind april, begin mei verschijnt het
diertje dat onmiddellijk een aanval inzet op pruimen- (voorkeur) en
kersenbladeren.
In de loop van zijn naammaand kun je met enig geluk de eerste
waarnemingen doen, vaak in de vooravonduren als de meikever begint te
fladderen en aangetrokken wordt door het licht. Ook zie je deze insecten
graag onder straatlantaarns vliegen; evenals bij het licht van onze
woningen. Soms hoor je dan een korte tik als hij tegen het raam vliegt en
op zijn rug op de grond terecht komt. Dan is de meikever even vleugellam.
De poten malen door de lucht en het is maar te hopen dat hij met zijn
pootjes ergens houvast weet te vinden. Anders is zijn jonge leven voorbij
of wordt hij opgevreten.

Meikevers hebben iets weg van de fruitbomen waarvan zij de blaadjes
opeten. Net als fruitbomen soms met beurtjaren dragen zo verschijnen
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ook de meikevers in kleine of grote getale, al naar gelang er vier jaren
voordien eitjes in de grond zijn gestopt. Dit jaar was, in mijn waarneming,
een goed jaar want ik heb er heel wat gezien. De meikever is geen
kwaadaardig diertje. Eigenlijk wilde ik schrijven: onschuldig diertje. Maar
dat is ook weer niet het geval. Ze leven in hun eerste jaren meestal in
weidegrond met graswortels als voedingsbron. De schade daaraan kan zo
groot zijn dat de zode als een tapijt opgerold kan worden! Maar voor de
mens zijn ze wel onschuldig. In een mensenhand geeft de meikever een
friemelig, onaangenaam gevoel; een beetje spinachtig. Met zijn zes lange,
hoornachtige poten probeert het diertje kost wat kost uit die gesloten hand
te kruipen. En dan hoor je menigeen verschrikt roepen: oeoeh! In de
geopende hand kruipt de meikever het liefst naar de punt van een vinger.
Op de omhoog gestoken vinger kun je dan zien dat het diertje zijn
vleugeltjes ‘oppompt’. Van de licht schokkerige beweging kennen wij de
uitdrukking: hij telt als een meikever. Eenmaal op kracht vliegt het insect
weg in een wat fladderige vlucht.
Eind mei heb ik de laatste meikever gezien.
Hij lag bij ons in de oprit op zijn rug. De lange
pootjes naar elkaar toegebogen als wilde hij
het loopgestel inklappen. Ik heb het beestje
mee naar binnen genomen; kijk op de
kalender en zie gelijk wat er aan de hand is:
dertig mei. Am dreissigsten Mai ist der
Weltuntergang! Wat wil je dan nog als meikever. Daar valt niet tegen te
vechten.

Tekst : Paul Notten
Foto: Paul Abels
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NATUURWEETJES
Met de herfst voor de deur maar eens wat Paddenstoelenweetjes.
Stofzuigers van het bos
Paddenstoelen leven van stoffen die anderen voor ze produceren. Ze
halen die bijvoorbeeld uit dode plantenresten zoals bladeren, takjes,
naalden en hout. Daarom worden paddenstoelen ook wel de stofzuigers
van het bos genoemd. Dit afval breken ze af tot stoffen die ze gebruiken
voor de opbouw van hun eigen ondergrondse dradenlichaam, waaraan
weer nieuwe paddenstoelen groeien.
Die zwam spoort niet
Paddenstoelen produceren miljoenen sporen zoals bloemen zaden
maken. Die sporen zijn zo klein en licht dat ze gemakkelijk door de wind
verspreid kunnen worden. Komt een spore op een goede plek terecht dan
groeit hij uit tot een nieuwe zwamvlok. De meeste paddenstoelen laten
flink wat sporen na, heel soms spoort een zwam niet.
Buisjes, buikjes of plaatjes?
Om paddenstoelen met het blote oog te herkennen, worden ze in drie
groepen verdeeld.
Buisjeszwammen zijn sponsachtig
aan de onderkant, voorzien van
talloze buisjes die open zijn aan de
onderkant. Buikzwammen zijn
bolvormig en produceren sporen in
hun buik. Plaatjeszwammen
hebben plaatjes of lamellen, die
onder de hoed vanaf de steel naar
de rand van de hoed lopen.
De spiegeltruc
Wil je weten of je met een
buisjeszwam, buikzwam of
plaatjeszwam te maken hebt?
Neem een spiegeltje mee naar het
bos. Dan kun je de paddenstoel van
onder bekijken zonder hem te
beschadigen. Heb je een
fotogenieke paddenstoel gevonden
in het strijklicht van de lage
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herfstzon? Laat je spiegeltje dan even op de grond liggen voor een
bijzondere foto.
De Vliegenzwam
Op een grote paddenstoel....... Kabouter Spillebeen maakte deze giftige
vliegenzwam beroemd: wie kent niet de rode hoed met witte stippen? Van
juli tot december kun je hem in het bos bewonderen. De stippen komen
van het witte omhulsel waarin de vliegenzwam in de grond opgesloten zat.

De Vliegenzwam dankt zijn naam aan het feit dat men vroeger stukjes van
de hoed op een schoteltje met melk gebruikte om vliegen te vergiftigen.
Soms wordt de Vliegenzwam wel eens gegeten, het blijkt namelijk dat in
de giftige stoffen van de vliegenzwam een bepaalde stof zit waardoor je
gaat hallucineren.
Naar het schijnt, werden vroeger in Rusland de vliegenzwammen gebruikt
als drug. Bewoners van de grote steppe lieten de hoeden van de
vliegenzwam drogen. Die hoeden werden nadien gekauwd door persoon
nummer één. Als deze laatste dan een plasje ging doen, werd dit plasje
bewaard en opgedronken door persoon twee…. Na het drinken ervan zag
die tweede dan roze olifanten vliegen en waande hij zich Rafke van de
Paranoiacs....! (aldus de Belg Fons Nicolay).
Jean Slijpen
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DATA IN VOGELVLUCHT
Zondag 25 september:
Herfstwandeling rond de Abdij van Valdieu
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 no.13
Info: 043 – 3643740
Zondag 6 november:
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
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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

45

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
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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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