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VAN DE BESTUURSTAFEL
Dit stukje schrijf ik aan de vooravond van de verkiezingen voor de
Provinciale Staten. Wat ik in de media vooral merk, is dat het niet draait
om het Limburgs Parlement, maar vooral om de landelijke zaken en het
voortbestaan van het huidige kabinet. Ben benieuwd hoe de kiezer hier
op( re)ageert.
Ook bespeur ik verschil in landelijk en provinciaal beleid op het gebied
van natuur en milieu. Landelijk constateer ik een terugtrekkende beweging
als het gaat om het belang van en belangstelling voor natuur (lees de
discussie over de Ecologische Hoofdstructuur en Natura 2000). In de
Provincie zeggen de partijen dat natuur wel degelijk op hun belangstelling
kan rekenen. Afwachten wat er uiteindelijk van terecht komt.
In de afgelopen periode zijn er weer tal van activiteiten ondernomen;
helaas heb ik door omstandigheden rond de jaarwisseling een aantal
daarvan moeten missen, maar ik heb begrepen dat ze goed
georganiseerd waren en redelijk bezocht; dat toont maar weer eens aan
dat het programma aanslaat en er voldoende interesse voor de initiatieven
bestaat. Houden zo!
Mijn eerste Algemene Ledenvergadering in januari heb ik volgens mij
zonder kleerscheuren doorstaan, mede door de goede voorbereiding van
de coördinatoren van de werkgroepen en de rest van het bestuur. Dank
daarvoor.
Verder kan gemeld worden dat de cursus goed verloopt en dat de
cursisten enthousiast zijn over de (inhoud van) de lessen en excursies.
Laat nu de echte lente maar komen!
Huub

NIEUWE LEDEN
We mogen een drietal leden verwelkomen:
- René Derhaag uit de Burg.Visschersstraat
- Zoon Peter Derhaag als Jeugdlid
en
- Twink Lennaerts als jeugdlid
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NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 2011
De algemene ledenvergadering werd gehouden op woensdag 19
januari 2011 in ons verenigingslokaal de Haamsjeut.
Aanwezig: 31 personen.
Afmeldingen: André Ament, Paula Hupkens en Guus Schoonbroodt.
1. Welkom en opening door de voorzitter.
2. De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 20-1-2010
worden door de vergadering goedgekeurd.
3. Rooster van aftreden van bestuursleden.
Volgens dit rooster is Wim Ghijsen aftredend. Hij stelt zich herkiesbaar. Er
hebben zich geen tegenkandidaten gemeld, derhalve wordt het
bestuurstermijn van Wim Ghijsen verlengd met 4 jaar.
4. Bespreking van het jaarverslag 2010.
De voorzitter geeft een terugblik over 2010. De nadruk ligt vooral op de
vele werkzaamheden die het IVN het afgelopen jaar heeft verricht ten
behoeve van Natuur, Milieu en Landschap. Het volledige verslag komt in
de Lente-Haamsjeut van 2011.
5. Bespreking van de jaarverslagen van de werkgroepen.
Alle coördinatoren geven een kort overzicht van de activiteiten van hun
werkgroep over het afgelopen jaar. Deze verslagen worden eveneens in
het algemeen jaarverslag verwerkt en in de Lente-Haamsjeut
gepubliceerd.
6. Financieel verslag over 2010.
De penningmeester Wim Derks geeft een overzicht van onze financiële
situatie. Er zijn over 2010 iets minder inkomsten geweest dan uitgaven,
maar dit is minimaal. De vooruitzichten voor 2011 zijn positief, mede als
gevolg de contributieverhoging en de eenmalige extra opbrengst van de
cursus. De vergadering gaat akkoord met het voorstel van het bestuur om
de contributie voor 2012 niet te verhogen.
7. De kascontrolecommissie.
Bij monde van Henk Urlings verleent de kascontrolecommissie décharge
(in de vorm van een limerick) aan de penningmeester over de uitgevoerde
financiële handelingen gedurende het jaar 2010.
Van de commissie is aftredend Ruud Gulikers. Nieuw gekozen lid voor
2012 is Sjo Meels. De kascontrolecommissie 2012 zal dus worden
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gevormd door: Henk Urlings, Frans Passier en Sjo Meels. In 2012 zal
Henk Urlings aftreden.
8. Huldiging van de jubilarissen.
Er zijn twee jubilarissen, één jubilaris heeft zich afgemeld. De heer Jo
Soogelée wordt door Fred Erkenbosch toegesproken, deze bedankt hem
voor zijn trouw lidmaatschap. De voorzitter steekt Jo de zilveren IVNjubileumspeld op. Jo op zijn beurt is van plan om meer tijd te steken in de
natuurbeleving zodra hij gebruik kan maken van de VUT.
9. Mededelingen van algemene aard.
Er zijn door de leden geen opmerkingen gemaakt over het in 2010 door
het bestuur opgestelde Huishoudelijk Reglement, derhalve is dit
reglement nu vastgesteld.
10. Rondvraag.
Hierin wordt medegedeeld dat de bever in Meerssen is gearriveerd, mooi
voor de biodiversiteit maar dit betekent ook minder wilgenstuifmeel voor
de lokale bijen.
11. Sluiting.
Na het officiële gedeelte wordt de avond voortgezet met een tombola en
een presentatie door Fred Erkenbosch die naadloos aansluit op de
recentelijke komst van de bever in onze omgeving. Hierna volgt een zeer
gezellig samenzijn waarin nog lang wordt nagepraat over belangrijke,
minder belangrijke en onbelangrijke zaken.
Wim Ghijsen,
Secretaris
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JAARVERSLAG IVN-ULESTRATEN OVER 2010
Inleiding
Dit jaarverslag geeft een overzicht van de voornaamste gebeurtenissen in
het verslagjaar, voorafgegaan door een algemene beschrijving van IVNUlestraten.
Ook 2010 is, dankzij de medewerking van velen, weer geslaagd te
noemen.
Doelstelling
IVN-Ulestraten is een vereniging met als doelstelling:
Een bijdrage leveren aan een duurzame samenleving door mensen te
betrekken bij Natuur, Milieu en Landschap.
Een belangrijk middel hiertoe is educatie in brede zin: tijdens de diverse
activiteiten, zoals wandelingen, excursies, lezingen, cursussen, lessen,
overleg enz. maar ook in het dagelijks leven zowel mondeling, schriftelijk
als door het goede voorbeeld te geven.
Maar niet alleen het overdragen van kennis, ook het overbrengen van
gevoel voor en het beleven van de natuur zijn belangrijk. Tenslotte vinden
naast de genoemde vormen van educatie activiteiten plaats gericht op
bescherming van natuur, milieu en landschap.
Leden
De redenen waarom mensen lid van het IVN zijn kunnen variëren van
alleen het ondersteunen van de IVN-activiteiten via het lidmaatschap of
samen (gezellig) activiteiten in de natuur beleven, tot het actief bijdragen
willen leveren aan natuur- en milieueducatie. Per 31 december 2010
hadden we 100 volwassen leden en 5 jeugdleden; ons ledenaantal blijft
dus zeer stabiel.
Doelgroepen
De doelgroepen waarop de educatie zich richt zijn burgers in het
algemeen o.a. via wandelingen, excursies, bijeenkomsten, cursussen, etc.
en bestuurders in het bijzonder o.a. via overleg met en advies aan de
Gemeente.
Kinderen worden via de jeugdgroep en basisschool benaderd.
Activiteiten
- Lezingen en thema-avonden; Maandelijks wordt een thema-avond
georganiseerd, ook in 2010 zijn deze avonden goed tot zeer goed
bezocht.
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- Wij hebben meegedaan aan de nationale boomfeestdag en aan de
jaarlijkse opschoondag voor de buitengebieden. Op de IVN-werkdag is er
gewerkt aan de poelen in Waterval;
- Uiteraard hebben wij ook meegedaan aan de Nacht van de Nacht;
- Het project "samen verantwoordelijk" (oorspronkelijke naam “IVN de
boer op”). Dit samenwerkingsproject tussen LLTB en IVN loopt reeds
meer dan 5 jaar. Van IVN-Ulestraten werkten drie mensen daaraan mee.
Dit project is in 2010 afgerond.
- Jaarlijks presenteert het IVN zich (samen met IVN-Meerssen) op de
jaarmarkt van Meerssen. Met name de gezamenlijke jeugdgroep laat zich
daar zien. Dankzij de aanwezigheid en de inzet van een behoorlijk aantal
leden werd het een heel geslaagde activiteit.
- Cursussen; in 2010 is de opzet gemaakt voor een basiscursus natuur en
landschap die in 2011 is gestart.
- Overleg en advies; In het overheidsbeleid neemt natuur, milieu en
landschap een steeds belangrijkere plaats in. Daar wordt door IVN
stimulerend op gereageerd door deel te nemen aan diverse
overlegsituaties.
Natuur- en Milieueducatie-overleg (Overleg van Gemeente met o.a.
beide IVN-afdelingen en Milieudefensie Meerssen) heeft in het verslagjaar
twee keer plaatsgevonden. Onderwerpen die daarbij aan de orde kwamen
zijn onder andere: boomfeestdag, duurzaamheidmeter, autovrije week
(week van de vooruitgang), zwerfafval, afvalbeleid, MOP (Milieu
Ontmoetings Programma), voorlichting openbare verlichting en
lichtverontreiniging, Nacht van de Nacht, toerisme en luchtkwaliteit.
Sinds 2000 neemt IVN ook deel aan het Groen Platform Meerssen, een
adviesorgaan van het college van B en W. In dit platform zijn naast IVNMeerssen en IVN-Ulestraten o.a. de volgende organisaties
vertegenwoordigd: Milieudefensie Meerssen, IKL, LLTB,
Groen Platform:Wildbeheereenheden (WBE), Dienst Landelijk Gebied
(van het ministerie van LNV), Rijkswaterstaat en de Gemeente. In het
verslagjaar is het Groen Platform twee keer bij elkaar geweest.
Agendapunten van dit overleg zijn o.a. ), zorg voor natuur en landschap
(werkzaamheden IKL), Landschapsbeleidsplan (zoals ecoduct A2,
Biesenberg), natuurontwikkelingsprojecten Beneden Geuldal,
bedrijventerrein MAA (vliegveld), herinrichting Centraal Plateau,
Gebiedsontwikkeling Maastricht-Meerssen-Valkenburg
(Landgoederenzone) , maaibeheer/bermbeheer, verbranden afval,
opschoonactie.
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Netwerk
Overleg, advies en het hele netwerk daaromheen is een belangrijk middel
voor Natuur- en Milieueducatie in Meerssen/Ulestraten. In 1997 is het
Mondiaal Platform Meerssen opgericht, een overleg waarin naast IVNUlestraten o.a. vertegenwoordigd zijn: IVN-Meerssen, Milieudefensie
Meerssen, Meerssen en Ontwikkelingssamenwerking (MOS),
Wereldwinkel, Amnesty International en Vluchtelingenwerk Heuvelland.
Het invullen van de lokale Duurzaamheidmeter is de belangrijkste en nu
vrijwel enige activiteit van het Mondiaal Platform Meerssen. Die
Duurzaamheidmeter is overigens een zeer belangrijk middel voor
bewustwording bij de gemeente, zowel ambtelijk als politiek. In 2009 is de
Duurzaamheidmeter op nieuw ingevuld. Er vindt vervolg plaats om te
komen tot een lokaal duurzaamheidplan, zodat duurzaamheid voor alle
beslissingen van de gemeente een punt van overweging gaat vormen.
IVN-Ulestraten maakt dus deel uit van een goed functionerend plaatselijk
netwerk. Daarnaast zijn wij aangesloten bij de regionale IVN Maastricht en
Mergelland, de provinciale en de landelijke IVN en bij de Milieufederatie
Limburg.
Als onderdeel van het netwerk kan ook genoemd worden de functies die
actieve leden van IVN-Ulestraten vervullen in natuur- en milieuorganisaties buiten IVN-Ulestraten. Genoemd kunnen o.a. worden
Milieudefensie Meerssen, Samenwerkingsverband Milieuvoorlichting
Limburg (SMVL), Milieufederatie Limburg, Herinrichting Centraal Plateau,
Buurtnetwerk Ulestraten waarin vier IVN-ers zitting hebben.
In 2010 heeft Jean Slijpen op verzoek van het bestuur twee nieuwe
folders ontwikkeld, één voor de jeugd en één algemene folder met
informatie over IVN-Ulestraten. Het zijn zeer fraaie documenten
geworden, u kunt ze bekijken in ons clubhome of op de website van IVNUlestraten.
Organisatie
Op het einde van het jaar bestond het bestuur uit zeven personen. Een
aantal bestuursleden is ook coördinator van een werkgroep.
Buiten het bestuur, maar in goed overleg met het bestuur, worden een
aantal activiteiten uitgevoerd door de negen werkgroepen. Ongeveer acht
keer per jaar is er een overleg tussen bestuur en coördinatoren van de
werkgroepen.
Binnen IVN-Ulestraten opereren de volgende negen werkgroepen:
- Afdelingsblad,
- Amfibieën en reptielen,
- Jeugd,
- Natuurbeheer,
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- Onderhoud,
- Publiciteit,
- Vogels,
- Wandelingen en excursies,
- Zoogdieren.
Traditiegetrouw verzoekt het dagelijks bestuur, jaarlijks voorafgaand aan
de jaarvergadering, de coördinatoren van de diverse werkgroepen om een
beknopt overzicht te maken van de in het voorbije jaar verrichte
activiteiten.
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JAARVERSLAGEN VAN DE WERKGROEPEN
Afdelingsblad D’n Haamsjeut
Zoals de werkgroepnaam al aangeeft is het vervaardigen van ons aller
afdelingsblad “D’n Haamsjeut” de belangrijkste taak voor de
werkgroepleden Jos Smeets, Jan van Dingenen en ondergetekende.
Belangrijk is daarbij dat we naast onze eigen artikelen ook voldoende
input krijgen van onze leden en vaste schrijvers. We kunnen concluderen
dat er het afgelopen jaar weer grote betrokkenheid en inzet getoond is bij
het tot stand brengen van de, met het wisselen van de seizoenen
verschijnende edities. Liefst 197 pagina’s tekst en illustraties zijn er in
2010 weer in de boekjes verwerkt!
Een woord van dank aan eenieder die hieraan weer heeft meegewerkt is
hier zeker op zijn plaats! Kortom, we kunnen weer met voldoening
terugblikken op het voorbije jaar.
Wij hopen dat jullie ons ook in 2011 weer voorzien van interessante
“natuurbelevingen” en anderszins “ Haamsjeutwaardige” artikelen. En
mocht je een leuke waarneming of belevenis hebben maar vindt je het
moeilijk om er een “afgerond” verhaal van te maken, schroom niet om de
redactie te mailen of te bellen, wij helpen je graag verder.
Jean Slijpen,
Coördinator Werkgroep Afdelingsblad
Amfibieën en reptielen
Er zijn een aantal activiteiten die jaarlijks plaats vinden zoals het plaatsen
van verkeersborden in het voorjaar tijdens de paddentrek in Waterval en
Schietecoven en een les over amfibieën voor een klas van de basisschool
de Triangel in het IVN-lokaal.
In 2008 is er in Waterval bij de Raarslak begonnen met herstel van het
leefgebied voor de vroedmeesterpad: verbetering biotoop voor andere
amfibieën en voor oeverbegroeiing. Dit is in 2010 voortgezet. Onder onze
leiding is er een Rotery club gaan snoeien. De geplande snoeiwerkzaamheden op de natuurwerkdag en met IVN zijn vanwege het
slechte weer afgezegd! Er komen regelmatig mails of telefoontjes waarop
vragen gesteld worden over allerlei onderwerpen op het gebied van
amfibieën; uiteraard worden die dan zoveel mogelijk beantwoord.
Wim Derks
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Jeugdgroep (Meerssen / Ulestraten)
Zoals gebruikelijk wordt gewerkt volgens een vast programma, dat jaarlijks
door de (overkoepelende) werkgroep Jeugd wordt opgesteld. Elke tweede
zaterdag van de maand, m.u.v. de vacantiemaanden juli en augustus,
werd er een activiteit voor de jeugd georganiseerd. Het waren weer leuke
en vooral boeiende activiteiten. Het is te omslachtig om alle activiteiten
uitgebreid te omschrijven daarom worden hier slechts enkele van de
diverse thema’s weergegeven, t.w.: herkennen van sporen in de natuur;
vogels bekijken in de natuur; wilde bloemen in de natuur; ontdekkingstocht naar zoogdieren; bezoek aan het boerderijmuseum te Schimmert en
werken in de vrije natuur en omgaan met gereedschap. Er was één
ingelaste avondactiviteit. Deze vond plaats op 29 oktober onder leiding
van dhr. Gerard Willems. Het betrof de sterren en planeten in het heelal.
Helaas was de hemel bedekt, maar toch konden de kinderen binnenshuis
– in het Natuur Historisch Museum te Meerssen – boeiende informatie
krijgen via computerbeelden en twee echte telescopen.
Dé klapper van het activiteitenjaar was evenwel het bezoek op 12 juni aan
de Eyneburg. Deze goed geconserveerde middeleeuwse burcht ligt bij La
Calamine / Kelmis in het Duitstalig gebied van België. Hier werden de
kinderen, onder leiding van een heuse ridder en zijn monnik, in een
dagprogramma “teruggeflitst” naar de Middeleeuwen.
Verder werd deelgenomen aan de jaarmarkt te Meerssen.
Het gemiddelde aantal jeugdleden bedroeg 28, waarvan 7 uit Ulestraten.
Het jeugdteam bestaat thans uit: Geert Hovens, Will Voncken, Jacco
Heijnen, Wil Dohmen en de coördinatoren Jeanne Lam en Marie-José
Steijns.
Tenslotte kan nog worden vermeld dat de overkoepelende werkgroep in
2010 tweemaal vergaderde.
Namens de werkgroep Jeugd,
Marie-José Steyns en Wil Dohmen.
Natuurbeheer
De werkgroep Natuur Beheer heeft het afgelopen jaar het volgende
gedaan:
De poelen in Waterval hebben we meegeholpen deze op te schonen.
Het weike in Waterval heeft de snoeibrigade (Jean Slijpen) de hoogstam
appelbomen flink onder handen genomen. Hierbij was onze werkgroep
ook aanwezig.
Helaas is de aanvraag om drie stuks nieuwe hoogstambomen te planten
door het WML afgewezen. De reden hiervoor is dat ze ter plaatse een
nieuwe (grond) pompput gaan maken.
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Coördinator Jo Frenken
Onderhoud
Dit verslag kan kort zijn. Het lokaal werd voorbereid op de diverse
(verenigings)activiteiten die er in plaatsvonden en er werd voor gezorgd
dat het lokaal er netjes uitzag.
Verder werd het toegangspad tweemaal ontdaan van onkruid en later in
het jaar van een behoorlijke sneeuwlaag. Helaas moest ook enige malen
door derden gedropt afval opgeruimd worden. Er werd een inventarisatielijst opgemaakt van alle in het lokaal aanwezige en in eigendom van het
IVN toebehorende attributen.
Verder moest geconstateerd worden dat het voorportaal overhoop
gehaald en bevuild was, doordat in opdracht van het stichtingsbestuur,
zonder enige vorm van vooroverleg, een leiding vanuit het horecagedeelte naar de in het portaal aanwezige meterkast aangelegd werd.
Wil Dohmen.
Publiciteit
Het verzorgen van publicaties en persberichten als aankondiging van
onze activiteiten is de taak van deze werkgroep. Afhankelijk van de aard
van de activiteit wordt een persbericht geplaatst in de lokale en/of
regionale week- of dagbladen. Ook het up-to-date houden van onze
internetsite www.ulestraten.ivn-limburg.nl behoort tot het takenpakket.
Coördinator Huub Servais.
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Vogels
Zoals vorig jaar afgesproken is er een vaste planning gemaakt binnen de
werkgroep om vogels te gaan spotten. Dit is goed verlopen en zal in de
toekomst zeker herhaald worden.
De maanden januari, november en december zijn er geen uitstapjes
geweest i.v.m. het weer. De andere maanden zijn we vogels gaan spotten
in o.a. Schinnen (Thull), Kerkrade, De Doort, Wormthal, Sibbe en
Kerkeweerd. We kunnen spreken over een goed vogelspotjaar en hopen
dat dit in 2011 ook zo’n jaar zal worden.
Ruud Gulikers
Wandelingen en Excursies
Voor de 31e keer weer het jaarverslag over een leuk wandel- en
excursiejaar 2011. Bij de eerste activiteit in het voorjaar de wandeling
naar Mechelen ging het mis en strooide de Amstel Gold race roet in het
eten. Door de massale belangstelling voor deze wielerkoers, konden we
Mechelen niet bereiken en weken we, naar overleg met de opgekomen
belangstellenden uit naar het Bunderbos. Op 5 mei maakten we met IVN
gids Willy Savelberg een mooie wandeling naar en door het Proosdijpark
van Meerssen en bezochten we de mooie basiliek. Zondag 13 juni was er
een wandeling met veel belangstelling in het Grensmaas gebied
Negenoord–Kerkeweerd in België. De late avondwandeling op woensdag
23 juni met de vuurvliegjes was, zoals vanouds weer een succes. De
wandeling naar de Mechelse Heide in België op 5 september was
bijzonder, velen genoten van het prachtig uitzicht en de paars bloeiende
heide en daar tussen de zeldzame rode dopheide. Het werd langzaam
herfst en de “Nacht van de Nacht” diende zich aan op zaterdagavond 30
oktober. Op zondag 7 november zochten we met een flink groepje naar
sporen in de omgeving van Ulestraten. De afsluiting van het jaar was de
31e oudejaarswandeling op zondag 26 december die we moesten
afleggen, door een flink dik pak sneeuw op onze route (al jaren niet meer
gezien) van 20-25 cm. We konden alleen maar gebruik maken van de
openbare weg in de omgeving Waterval. De normale voetpaden en
veldwegen waren door het hoge sneeuwdek van gemiddeld 50 cm (na
controle) onbegaanbaar. Maar wat was het een mooi wit decor waarin we
ons verplaatsten, bijzonder waren de tientallen metershoge en 10 cm
dikke ijspegels aan het dak bij een woning in Waterval. Op de
Wijngaardsberg bij de Libanonceder werden we aangenaam verrast door
een ree die op korte afstand van onze groep, zich al ploeterend een weg
zocht door de hoge sneeuw op het veld. Een mooie afsluiting van een
bijzondere witte wandeling en een bijzonder jaar 2010. Namens de
Werkgroep Wandelingen en Excursies Els, Wim, Fred en anderen van de
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vereniging die een steentje bijdroegen aan het welslagen van onze
activiteiten.
Fred Erkenbosch
Zoogdieren
In de winter en het voorjaar van 2010 hebben we weer de nodige
controles aan de diverse dassenburchten uitgevoerd (op meer dan 30
locaties) en de stand van zaken doorgegeven aan de Stichting
Dassenwerkgroep Limburg. Wij hebben hier in Ulestraten relatief veel
bewoonde dassenburchten en over het algemeen kan men hier spreken
van gezonde populatie.
Het algemene beeld is dat de toename van de kleinere burchten gaat ten
koste van de grotere.
Er zijn nogal wat loslopende honden in het bos, dit is mogelijk de oorzaak
van het steeds kleiner worden van de hoofdburcht in het Vliekerbos die
vlak langs een wandelpad ligt.
Verder hebben wij uiteraard ook de twee dassenvergaderingen
bijgewoond van de Stichting Dassenwerkgroep Limburg.
Waarom is de das zo belangrijk voor ons? De das is een gids- of een
indicatorsoort, waar hij voorkomt staat hij garant voor een voor de mens
aantrekkelijke leefomgeving; een rijk gestructureerd landschap,
gemengde loofbossen, maar ook open landschappen met kleine
landschapselementen die een aaneengesloten eenheid vormen.
Beschermen wij de das dan beschermen wij ook ons eigen landschap!
Daarom wil deze werkgroep in het bijzonder opkomen voor de das en
voor zijn (en dus ook onze) leefomgeving.
Meld onregelmatigheden aan dassenburchten of dode dassen s.v.p. aan
leden van deze werkgroep of kijk op de site
www.stichtingdassenwerkgroeplimburg.nl voor een in te vullen
meldingsformulier.
Met dank aan alle leden voor hun inzet in 2010.
De coördinator
Wim Ghijsen
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ZILVEREN JUBILARIS
Op woensdag 19 januari 2011 werd in ons clublokaal D'n Haamsjeut de
Jaarvergadering gehouden. Na de noodzakelijke afhandelingen, zoals het
voorlezen van de jaarverslagen van de diverse werkgroepen, de financiële
goedkeuringen, was het tijd voor huldiging van de jubilarissen.
Nou, jubilarissen, …...zeg maar jubilaris. Het was er dit jaar slechts één en
dat was Jo Soogelée. Fred sprak een woordje met de nodige
humoristische verwijzingen naar het leveren van kopij, waarna “de pen het
begeven had”.

Jo diende hem van repliek door te zeggen, dat hij nog niet tot het Bestuur
wilde toetreden, aangezien er al drie Kasteelstraatbewoners in het
Bestuur waren vertegenwoordigd (Jo F., Wim G., Wil D.) alsmede Jos S.,
die in de redactie van D'n Haamsjeut zijn inbreng had. Dus nog even
wachten op de FPU-periode en nog geen overheersing van de
Kasteelstraat.
Daarna kreeg hij het zilveren insigne opgespeld.
Van harte proficiat. Bestuur en leden van IVN-Ulestraten.
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GIERZWALUW
Een kennis uit het Eijsdense attendeerde me op het verhaal van een
buurtbewoonster die zich over een uit het nest gevallen
Gierzwaluwjong had ontfermd. Zij had de belevenissen zelfs op
papier gezet en het hele verloop gefotografeerd. Ze vond het leuk om
ook anderen deelgenoot te maken van deze niet alledaagse
belevenis. D’n Haamsjeut wil voor dit interessante verslag graag als
podium dienen. Nu het woord aan mw. Leida Pachen – Dassen uit
Eijsden.
Jean Slijpen

Gierzwaluw: van Jong naar Volwassen
Dit verhaal gaat over een vogelsoort die men zelden van zo dichtbij kan
zien en die verandert van een lelijk eendje tot een prachtige vogel. En zo
mensenschuw als ze zijn, zich toch aan de mens kan hechten.
Op 29-06-2010 zat er in onze ingang met de buren een jonge
gierzwaluw,die uit het nest boven in de dakgoot van de buren gevallen
was. Het was al een wonder dat hij dit overleefd heeft.
De gierzwaluwen komen ieder jaar in het zelfde nest broeden, maar
volgens mij is dit het eerste jong van hen dat dankzij mij is kunnen
wegvliegen. Ze komen al 6 à 7 jaar hier terug en vliegen in en uit.
Broeden 1 à 2, soms 3 eitjes uit. Maar de plek is volgens mij te klein, want
als ze uit het ei komen, blijven ze aan de ouders plakken en komen dan
op de grond terecht, soms nog half in het ei, soms naakt, dus u raadt het
al….dit overleven ze niet.
Mijn gierzwaluw
Maar nu mijn zwaluw: hij was ongeveer 5 cm groot en nog in de
donsveren, korte stompjes van vleugels, oogjes kon ik niet ontdekken,
een heel klein snaveltje (deze is niet groter geworden) en geen staart. Ik
heb hem een uur laten zitten, in hoop dat de oudjes hem zouden ophalen
of voeren. Ze zijn niet meer terug geweest en volgens mij ook niet meer in
het nest. Ze hadden hem natuurlijk ook niet kunnen meenemen.
Ik heb hem binnen gehaald en in een ijsdoos van 17 bij 17 cm met
keukenrol papier op de bodem gezet en hield hem warm in een zachte
keukendoek. Maar toen was goede raad duur en ik realiseerde me, waar
ga je aan beginnen? In Margraten is een Dierenkliniek. Dus bellen: alle
soorten dieren maar geen vogels. In Diepenbeek was de dichtst bijzijnde.
Maar het was zo’n zielig hoopje dat ik dacht, hij leeft niet lang, ik probeer
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het maar om er zelf iets in te krijgen. Bolletjes wittebrood in water, maar
toen begon het gevecht tussen ons beide. Hij deed niet spontaan zijn
snaveltje open, ik moest echt forceren om de snavel open te krijgen en
open te houden. Ik was er niet blij mee, maar hij helemaal niet. Bij het
wittebrood heb ik eivoer gedaan (gekregen van een lid van de
kanarievereniging) en een beetje tartaar. Dat is niet het ideale voedsel
voor de gierzwaluw, het zijn insecteneters (alleen vliesvleugelachtigen,
geen wespen). Ondertussen had ik contact gezocht en gekregen met
Gierzwaluwbescherming Nederland en doorgegeven welk voer ik hem
gaf.

Zelf had ik ook al gezien dat z’n ontlasting niet meer was zoals in de
eerste dagen en dat hij ook moeite had om het kwijt te worden. Zij gaven
mij de raad om toch meer insecten te voeren, onder andere krekels en
vliegen of vliegende mieren. Via de Kanarievereniging Eijsden kreeg ik
pinky’s, een soort meelworm. Krekels waren te koop in dierenspeciaalzaken. En zijn ontlasting was na twee dagen weer normaal.
Drinken doen ze ook niet zoals elk ander vogelsoort, ik maakte duim en
wijsvinger nat en wreef dan langs zijn snaveltje aan de zijkant. Na een
paar dagen zette ik de keukenkraan in de drup, hij ging toen zelf met z’n
kopje heen en weer, tot hij genoeg had. Het voeren ging steeds beter, niet
dat hij z’n bekje spontaan open deed, maar ik hoefde niet meer te
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forceren (gelukkig). De krekels, toch zeker 2 cm groot, gingen erin als
koek. We kregen er beiden toch plezier in.
In de eerste week dat ik hem had, dacht ik iedere morgen: hopelijk zit hij
dood in z’n ijsdoos (gemeen hé) maar niks hoor! Als ik de deur open deed
werd ik ontvangen met het typisch hoog geluid van de gierzwaluw en dan
was ik toch weer blij dat hij er nog was. Hij voelde zich het beste als ik
hem in het kommetje van mijn handen hield, zodat alleen z’n kopje eruit
stak. Dan voelde ik z’n hartje rustiger worden. Ook na het voeren deed ik
dit, want dan ging z’n hartje echt tekeer. Hij was zeer aan mij gehecht, na
het voeren ging ik in de tuin zitten, met z’n kopje van mij af, zodat hij in de
ruimte kon kijken. Want opeens had ik toch oogjes ontdekt, prachtige
gitzwarte kralen.

Altijd draaide hij zich meteen weer naar mij toe en als ik hem in het gras of
op de stoeptegels zette, kwam hij naar mij toe gewaggeld. Lopen of
huppen kunnen ze niet omdat ze klauwachtige pootjes hebben met veren
erop. Als we met drie of vier personen waren, wist hij mij steeds te vinden.
Hij kroop dan langs mij op en zocht bescherming of warmte in de mouw
van mijn vest of ging onder de kraag van mijn T-shirt zitten. Elke avond
vlogen er een aantal gierzwaluwen hoog in de lucht en maakte hun
bekend hoog geluid (in de straat bij ons was nog een zwaluwpaar aan het
broeden). Ook dan ging ik in de tuin zitten en hij begon dan met z’n kopje
te draaien naar alle kanten om hen te volgen en met de vleugels te
klappen en hetzelfde geluid te maken.

18

Hij groeide goed, de totale grootte is ongeveer voor z’n lijfje 16 à 17 cm.
De spanwijdte van de vleugels ca. 45 cm. De ijsdoos was ondertussen
veel te klein geworden. Hij kreeg een grotere en hogere doos zodat hij
ook met z’n vleugels kon oefenen, wat hij ook deed. Boven op de doos lag
een rooster van de ijskast. ‘s Morgens verplaatste ik hem naar buiten
zodat hij alles in de lucht kon volgen. ‘s Nachts zette ik hem binnen.
Maar eens zou de dag komen dat hij weg zou vliegen, wist ik van de
Gierzwaluwbescherming en de zwaluw zou het zelf laten merken. Ze
worden dan onrustig, maken andere geluiden en klappen met hun
vleugels.

Precies een maand nadat ik aan de klus begonnen was, was het op 2907-2010 zover. Hij ging tekeer in z’n doos en probeerde omhoog te
klimmen. Ik nam hem eruit en hield hem op mijn hand richting vrijheid. Hij
bedacht zich nog twee maal, door zich naar mij toe te draaien. Maar bij de
tweede keer vloog hij met een snelheid de hoogte in, steeds hoger en weg
was hij. Ik hoop dat hij het gered heeft. Zeker weten kan ik het niet, de
enige vijand die ze hebben, zijn de roofvogels die ook op grote hoogte
vliegen.
Toen ik hem een week had heb ik mijn broer gevraagd of hij het
interessant vond om te komen filmen. Dat heeft hij gedaan. Geregeld
kwam hij opnames maken. Maar helaas bij het wegvliegen heeft de
zwaluw hem geen kans gegeven. De natuur gaat toch z’n eigen weg.
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Ik heb het met veel plezier gedaan, maar had wel een baby te verzorgen.
Om de twee uur, later drie a vier uur moest ik voeren. En alleen bij mij
ging z’n bekje open, dus ver van huis kon ik niet gaan. Maar ik zal het zo
weer overdoen als zich de gelegenheid voordoet.
De gierzwaluw is beschermd, is familie van de kolibrie, komt niet op de
grond, vangt insecten en vocht in de lucht. Meestal broeden ze maar
eenmaal. Want ze zijn maar 3 maanden in ons land en iedereen moet in
augustus de tocht naar Afrika ten zuiden van de evenaar maken, oud
maar ook de jonkies. Als de jongen uitvliegen blijven ze ook meteen in de
lucht en komen niet meer op de grond. Ze kunnen geen proefvluchten
maken. Ze blijven 40 tot 45 dagen in het nest. De jonkies broeden de
eerste twee jaar niet. Wel komen ze in april of mei samen met de ouders
terug naar de plek waar ze geboren zijn, de ouders gaan dan wel weer
broeden.
Leida Pachen – Dassen (Eijsden - Zomer 2010)
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Tijdens een recente ontmoeting met Martin Blom, eigenaar van de
mergelgroeve in Terblijt, kwam onderstaand artikeltje van zijn hand
ter sprake, dat recent gepubliceerd is in het lokale maandblad. Het
kon wel geschreven zijn voor ons Lentenummer. Mijn vraag of ik het
mocht gebruiken om te delen met de Haamsjeut-lezers werd direct
positief beantwoord.
Jean Slijpen

DE WINTERSLAAP LOOP TEN EINDE
Er zijn slechts een beperkt aantal zoogdieren en amfibieën in onze
woonomgeving die een winterslaap houden. De bekendste diersoorten
zijn de vleermuizen, de egels, de padden en de kikkers. Door een daling
van de temperatuur verminderd het aantal insecten en worden de
“winterslapers” er op attent gemaakt dat de tijd is gekomen om zo veel
mogelijk voedsel te eten en een winterverblijf op te zoeken en/of te
maken. De grote hoeveelheden voedsel worden opgeslagen in
vetreserves. Voor de kikkers en de padden is de temperatuur extra van
belang omdat zij koudbloedig zijn, dit betekent dat als de temperatuur
daalt ook hun lichaamstemperatuur daalt waardoor ze zich moeilijker
kunnen verplaatsen. Tijdens de winterslaap daalt de lichaamstemperatuur
en het ademhalingsritme, hierdoor daalt de stofwisseling en wordt weinig
energie verbruikt. De plek waar de winterslaap wordt gehouden is van
invloed op de lichaamstemperatuur en dus ook op de mate van het
energieverbruik. Als de dieren tijdens hun winterslaap gestoord worden
warmen ze extra op en kan dat betekenen dat ze aan het einde van de
winterslaap een energietekort hebben en ze niet meer ontwaken.
Egels gaan onder een heg,
een houtstapel, een
compost- of bladhoop een
nest van bladeren, takjes en
ander materiaal maken.
Wanneer ze vet genoeg zijn
zoeken ze hun nest op. De
lichaamstemperatuur van de
egel gaat van 38 naar 4
graden Celsius, de hartslag
gaat van ongeveer 125 naar
20 keer per minuut en dat bij
een nauwelijks waar te
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nemen ademhaling. Zijn slaap wordt een enkele keer onderbroken door
de noodzaak om wat te drinken.

Net als een egel is ook een vleermuis een warmbloedig dier dat zichzelf
kan opwarmen tot een normale temperatuur van ongeveer 38 graden
Celsius. Tijdens de winterslaap heeft een vleermuis een
lichaamstemperatuur tussen de 0 en 11 graden Celsius, de hartslag daalt
van 250-450 keer naar 18-80 keer per minuut. Ze proberen hun
lichaamsoppervlakte zo klein mogelijk te maken door dun staart en
vleugels tegen hun lichaam te drukken. De hoefijzerneuzen wikkelen hun
vleugels om zich heen als een soort mantel, veel soorten vleermuizen
hangen in dichte groepen bij elkaar om de warmte zo veel mogelijk met
elkaar te delen. Ze worden regelmatig wakker om te vliegen, te eten en te
paren, hierdoor wisselt hun verblijfplaats. Maar dat kan slechts beperkt
omdat er meer energie gebruikt wordt dan dat kan worden aangevuld.
Dus ook hier geldt dat vleermuizen niet gestoord mogen worden. De duur
van hun winterslaap verschilt per soort en individu, de start varieert van
oktober tot december en het einde kan in februari liggen maar ook in mei.
Tot slot is ook naar de kikkers en padden gekeken, ze zijn koudbloedig en
komen op een heel andere manier de winterslaap door. Zij worden niet
wakker tijdens hun winterslaap, hun hart klopt heel langzaam met
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ongeveer 4 slagen per minuut, hun bloed stroomt traag door hun lichaam.
Ze ademen bijna niet meer, ze ademen dan alleen nog maar door hun
huid. De lever van de kikker produceert volop glucose, in de winter kan de
bloedglucose–concentratie honderd keer hoger zijn dan normaal. De
glucose werkt als een soort antivries waardoor de kikkers kunnen
overleven in een slaapplek van minus 8 graden Celsius. Soms
overwinteren de padden en kikkers in de modder van de bodem van een
poel maar meestal vindt de overwintering plaats op het land. Op het land
wroeten ze met hun achterpoten een holletje in de zachte bodem en
kruipen er vervolgens achterwaarts in. Na ongeveer 20 cm. draaien ze
zich om en graven zolang verder totdat de ingang is gesloten met de
vrijgekomen specie. Maar er wordt ook gebruik gemaakt van de
schuilplekken waaraan de egels voorkeur geven. Pas in het voorjaar
komen ze weer te voorschijn. Mocht u ze dus tegen komen in of rond uw
tuin dan weet u dat de natuur het signaal heeft gegeven voor de start van
het voorjaar, voor ons begint de lente op 21 maart.
Martin Blom
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EEN BEGRAFENIS ONDER BARRE OMSTANDIGHEDEN
Bij een bezoek aan Jeanne Claessens tijdens het hoogtepunt van de
sneeuwval in de afgelopen winter kwam onvermijdelijk even het
winterse weer ter sprake. Een mooie aanleiding voor Jeanne om in
herinnering terug te gaan naar de winter van 1942 waarover in
kringen van meteorologen nog steeds met respect gesproken wordt.
In die winter moest iemand uit Moorveld in Ulestraten begraven
worden. Jeanne Claessens vertelt:
Het is oorlog en Nederland zucht onder de bezetting én de winter die dat
jaar bijzonder streng is. In menige nacht vriest het meer dan twintig
graden. Langs de Rijksweg in Moorveld (toen nog de Baan genoemd)
woont in het pand waarin nu het bedrijf Enter Force gevestigd is de familie
Sjo Ramaekers. Een inwonend familielid mevrouw Lazarus is overleden.
Dit gedeelte van Moorveld behoort tot de gemeente Ulestraten. Behalve
op de gemeente zijn de bewoners voor hun kerkgang aangewezen op de
kerk in Ulestraten. Normaliter geen probleem want in het verlengde van
de Schonen Steynweg loopt aan de andere kant van de Rijksweg de
Schaapsweg die in rechte lijn naar Ulestraten leidt.
In die tijd zijn nog geen begrafenisondernemingen en gemotoriseerde
voertuigen zijn ook schaars, zo er al brandstof te krijgen is. De overledene
wordt op de dodenwagen van Geulle met paard naar Ulestraten gevoerd.
Die dodenwagen is begin jaren dertig van de vorige eeuw aangeschaft
door de Geulse gemeenschap (zie Sjakel februari 2010). De lijkenwagen
staat in depot bij veldwachter Pier Dolmans op het Oostbroek.

Zoals in die dagen gebruikelijk wordt de overledene vanaf het sterfhuis
naar de kerk vervoerd. Buurtgenoten die de begrafenis bijwonen lopen al
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biddend achter de lijkenwagen aan. Vanuit de buurt Moorveld zijn onder
andere Mrieke Vossen en een van de dames Eline of Elise Waelen onder
de kerkgangers. Jeanne gaat mee namens gezin Kengen. De stoet gaat
via de Schaapsweg over het plateau waarop enkele jaren later het
vliegveld Zuid Limburg zal worden aangelegd. Het is een holle weg tot
een diepte van gemiddeld een meter. Van Geverik tot Kasen is het één
groot open terrein; bij sneeuwval in combinatie met noorden of
oostenwind worden ellenlange slierten stuifsneeuw richting Schaapsweg
geblazen. Eén geluk. In het eerste deel van de weg richting Ulestraten is
de uitholling niet meer dan gemiddeld een meter. Nochtans, de door de
sneeuw ploeterende begrafenisstoet moet in alles hebben doen denken
aan de barre terugtocht van Napoleon uit Rusland.
De echte beproeving moet nog beginnen. Op de plek waar nu in
Ulestraten het bedrijf JCB aan de Bamfordweg ligt, is de Schaapsweg vier
tot vijf meter uitgediept in het landschap. In de leegte van het landschap
ligt hier een gebouw, bekend als de kolonie (rij arbeiderswoningen uit de
jaren dertig van de vorige eeuw). De diepe insnijding in het landschap is
helemaal opgevuld met sneeuw. Dus kiest de koetsier van de lijkenwagen
op dat punt voor een tocht over landerijen die wel omgeploegd zijn maar
waarvan de ‘kluuten’ (vertaling: brokken aarde) nog volledig intact zijn. De
tocht over het hobbelige boerenland wordt voor de lijkenwagen en de
kerkgangers één grote martelgang. De brokken aarde zijn immers stijf
bevroren! Bij iedere volgende stap op de harde blokken aarde kan je als
voetganger alle richtingen uitvallen. Voor de lijkenwagen is de ellende nog
groter. De kar schokt en bolt alle kanten uit. Het ene moment helt de
wagen naar links om direct daarna diep naar rechts door te slaan. Als een
schip in een ruwe storm schokte de lijkenwagen alle kanten uit. En iedere
keer bonkt het lichaam van de overledene met doffe slagen tegen de
wanden van de doodskist aan. Voor de gelovige volgelingen in de
rouwstoet zijn dát de meest afgrijselijke momenten.
De begrafenisstoet moet op deze wijze een traject van ruim 200 meter
afleggen voordat men bij de plaatselijke boerderij ‘De Gaffel’ eindelijk
weer op een verharde kiezelweg kan aansluiten. Via een omweg over
Vliek kan daarna pas richting kerk gegaan worden.
Bij deze historie heb ik het dodenregister van de oude gemeente
Ulestraten geraadpleegd. En inderdaad wordt in dit register op 4 februari
1942 het overlijden aangetekend van Maria Anna Lambey, weduwe van
Lazarus. De overledene was de schoonmoeder van Sjo’s broer Huub.
Voor haar oude dag was zij volgens het gebruik van die tijd bij de familie
Ramaekers opgenomen.
Paul Notten, Moorveld.
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EEN RODE RUS
Nog niet zo lang geleden namen wij aan dat iedere Rus een rode Rus
was. Maar tegenwoordig is er weinig roods meer aan de onderdanen
van Poetin. Toch vond ik niet lang geleden een hele boel rode
russen, maar dan zonder hoofdletter. Al heel vaak was me bij
verschillende heidevennen in de Kampina iets grasachtigs op
gevallen dat vooral in het najaar duidelijk rood kleurde. Maar ga maar
eens zoeken als je verder weinig informatie hebt. Toevallig stuitte ik
laatst op een foto waar mijn ‘rode gras’ op stond en dat bleek
knolrus te heten.
De rode rus
De Kampina is een groot heidegebied tussen Boxtel en Oisterwijk. Mooi
om te wandelen, schrale gronden en weinig voedzame vennen dus
zeldzame plantjes. Maar de zeldzame plantjes die hier groeien zijn vaak
niet erg spectaculair om te zien dus je kunt er zeer vaak aan voorbij lopen.
Maar als iets eenmaal de aandacht heeft getrokken, blijkt het toch vaak
interessant te zijn. Zoals de knolrus.
De afgelopen twee jaren was er een duidelijk tekort aan regen in de
Kampina. Het water in de vennen stonden zeker 20-30 cm lager dan
normaal. Waarschijnlijk heeft dat bijgedragen aan de verspreiding van de
knolrus want deze groeit graag bij schrale vennen, maar de plant kan niet
kiemen in het water. Als knolrus zich eenmaal gevestigd heeft, mag het
water stijgen of dalen dat allemaal geen probleem: de plant is zowel
‘volleerd’ landplant als waterplant. En op sommige plaatsen staat nu dus
erg veel knolrus. De foto’s zijn gemaakt op een mistige herfstdag in 2010
en wat je ziet is praktisch allemaal knolrus (en natte spinnenwebben).
Eigenlijk al weer teveel van het goede volgens de boeken; ik kom daar op
terug.
Russen en grassen
Russen lijken op gras en zegge, maar behalve dat het allemaal
eenzaadlobbigen zijn (net als bijvoorbeeld lissen en orchideeën), is er niet
zo veel overeenkomst. In Nederland groeien ongeveer 20 soorten die
soms niet eenvoudig te determineren zijn. Dat is wel een overkomst met
grassen en zeggen. Onze russen groeien vooral op natte en weinig
vruchtbare plaatsen en het vee lust ze niet. Bij boeren zijn ze dus niet
populair.
Pitrus is de bekendste: als een nat weiland een jaar of drie verwaarloosd
wordt, staan er grote pollen pitrus waar de koeien keurig om heen grazen.
Maar pitrus is ook de enige waar men vroeger iets nuttigs voor bedacht
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had. In de omgeving van Zwolle werden er matten van gevlochten. Niet de
beroemde Genemuider matten: daar werden mattenbies en ruwe bies uit
de cypergrassenfamilie voor gebruikt. Van pitrus werd bovendien de
witgrijze pit gedrenkt in schapenvet en gebruikt als lampenpit voor
olielampen. Waarschijnlijk heeft pitrus hieraan zijn naam te danken.

Knolrus
Knolrus (Juncus bulbosus) is een stuk kleiner dan de pitrus. Net als bij de
meeste andere russen lijken de bladeren sprekend op de stengels
waaraan de bloemen komen. Bij de pitrus, en sommige andere russen,
lijkt de bloemtros ergens opzij uit de stengel te komen, maar de knolrus
hoort bij de groep die de bloemen keurig op het einde van de stengel
heeft. Het voornaamste onderscheid van de knolrus met de andere
russen, is dat de plant geen wortelstok heeft waarmee ze zich kan
verspreiden. In plaats daarvan zijn de stengels aan de onderkant verdikt,
vandaar de naam. Bijna alle russen zijn vaste planten, ook de knolrus,
maar of ze reservevoedsel opslaan in de wortelstok of in ‘knollen’ weet ik
niet.
Het gebrek aan een wortelstok weet knolrus goed te compenseren. In de
bloemhoofdjes maakt de plant vaak kleine blaadjes en als de hoofdjes op
goede plaats terecht komen kunnen ze wortelen en een nieuwe plant
vormen. Je zou kunnen zeggen dat knolrus zijn ‘wortelstok’ bovengronds
heeft; ongetwijfeld een aanpassing aan zijn bestaan als waterplant.
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Nog een belangrijk verschil van knolrus met de andere russen is natuurlijk
de rood verkleuring. Alleen bij de eenjarige dwergrus en koprus schijnt dit
ook voor te komen, maar die zijn beide zeer zeldzaam. Over het hoe en
waarom heb ik niets kunnen vinden.

Een kwetsbaar biotoop
De knolrus staat in de Kampina aan de rand en in de heidevennen. Dit zijn
vennen met van origine zeer voedselarm en zurig water. Water dus waar
bijna niets in wil leven of groeien: je kunt het gemakkelijk zien want het
water is zeer helder. Toch zijn er natuurlijk weer specialisten die dit voor
lief nemen en die vinden wij tegenwoordig vooral op de rode lijst. Zelden
in de natuur, want daar heerst de vermesting. Maar in de Kampina is het
gelukkig nog niet helemaal zo ver.
Ook het biotoop zeer voedselarm en zurig water kent weer gradaties en
de meest extreme is ‘zeer zwak gebufferde vennen’. In dit milieu groeit het
zogenaamde ‘oeverkruidverbond’. Dit is natuurlijk geen echt verbond:
planten die in hetzelfde milieu willen groeien doen niets anders dan elkaar
proberen te verdringen. Men gebruikt deze naam om een groep planten
aan te geven die vaak in elkaars buurt voorkomen. Het oeverkruidverbond
is natuurlijk genoemd naar het oeverkruid. Deze plant komt nog voor in de
Kampina maar helaas is het behalve zeldzaam ook een zeldzaam saaie
plant om te zien. De trots van het oeverkruidverbond is de waterlobelia,
een plant uit de klokjesfamilie met kleine witte bloemetjes. Ook niet echt
spectaculair, maar helaas bij de laatste inventarisatie niet gezien in de
Kampina.
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Alle planten in het oeverkruidverbond hebben speciale ‘voorzieningen’
waardoor ze via blad of stengels koolzuur uit water of via de wortels uit de
grond kunnen opnemen. De meeste landplanten kunnen dat alleen via het
blad uit de lucht opnemen, dus als ze onderwater komen te staan hebben
ze een probleem. Het oeverkruidverbond kan alleen ‘winnen’ van
waterplanten als er ook weinig fosfaat en stikstof in het water zit.
Waterplanten kunnen ook koolzuur uit het water opnemen en halen daar
ook de meeste andere voedingstoffen. Het oeverkruidverbond kan ook
overleven als er maar heel weinig fosfaat en stikstof in het water zit want
die halen ze (als echte landplanten) uit de grond. Het saaie oeverkruid zelf
kan bijvoorbeeld nog groeien met 1m (helder!) water boven zich! En dat
voor een landplant.
De knolrus verschijnt in de ‘zwak gebufferde vennen’, één stap verder dus
dan ‘zeer zwak gebufferde vennen’ en volgens sommigen natuurlijk één
stap te ver. In en bij deze vennen groeit behalve de knolrus ook een
zeldzaam plantje als pilvaren (zéér onopvallend) en moerashertshooi
(Hypericum elodes). Als de moerashertshooi in bloei staat, loop je die niet
ongezien voorbij en hij wordt dan ook aangeplant als vijverplant. Vennen
van dit tweede type zijn niet zeldzaam in de Kampina en ook de
bijbehorende planten niet, maar de meeste moet je toch zoeken.
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Moerashertshooi
In het voorgaande lijkt het een beetje of ik fraaie planten belangrijker vind
dan zeldzame. Dat is niet helemaal waar. Ik vind het altijd een geweldige
kick als ik een plantje van de rode lijst ontdek, maar dat is dan toch een
beetje de reactie van de verzamelaar die een zeldzame postzegel
geweldig vindt ongeacht hoe die er uit ziet. Ik was blij toen iemand mij in
de Kampina het oeverkruid wees. Zo van: gelukkig die is er nog. Maar als
je me vraagt om moerashertshooi te ruilen voor oeverkruid en pilvaren,
nou eigenlijk liever niet. Maar gelukkig vraagt niemand me iets op dit
gebied en moerashertshooi staat er nog vrij veel in de Kampina.
Moerashertshooi is een vrij lage plant met behaarde wat wollige blaadjes.
De plant bloeit in de zomer, maar doet zijn bloemen alleen open bij warm
zonnig weer. De kleur van de bloemen is wat frisser geel dan van de
meeste hertshooi soorten en lijkt wat op de kleur van stijve klaverzuring.
Ze hebben ook het bekermodel van stijve klaverzuring en net als bij stijve
klaverzuring gaan ze alleen open als het heel mooi weer is. Maar
biologisch is er toch geen enkel verband tussen deze twee planten.
Jan van Dingenen
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NATUURWEETJES
Duurzaam genieten. Jean Slijpen.

Math Erkens stuurde deze foto in, een fraaie fazanthaan die hongerig in zijn achtertuin
midden in het dorp Ulestraten rondscharrelde. Hij geeft hiermee aan dat je in plaats
van genieten van een fijne fazant aan de kerstdis beter duurzaam kunt genieten, van
onder andere de fazant, door in je tuin in barre tijden in een achteraf hoekje wat
gebroken maïs en andere granen te strooien. De dieren zijn je dankbaar en showen
hun prachtige verenkleed tegen een sneeuwwitte achtergrond, een prachtige
natuurbeleving!
Hou toch je snavel!
Ook onderstaande schitterende foto werd door Math aangereikt; deze behoeft weinig
uitleg. Duidelijk is dat het ook in de vogelwereld wel eens nodig blijkt om moeders het
zwijgen op te leggen.
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EEN KRABBOOM
In de afgelopen winter was het bingo voor spoorzoekers. Vijf weken
sneeuw, veel sneeuw. En iedere keer weer de natuur in om onbekende
printen in de sneeuw te determineren. Het is altijd weer spannend of je op
bepaalde plekken zeldzame sporen aantreft. Al jaren gooi ik snoeihout op
hopen en laat de natuur maar zijn gang gaan. Naarmate de takkenbossen
langer liggen en ik in het opgetaste hout kruipgaten meen te ontdekken,
krijg ik visioenen van in en onder het hout levende dieren. Dat kan na de
sneeuwval mooi gecontroleerd worden! Diverse houthopen maar geen
bijzondere sporen. Teleurstellend.

Zoekend naar meer sporen zag ik wel dat naast de stam van een dikke
Canadese populier die bij ons in de garage tegen een muur staat, een
hele hoop fijne vezels liggen. Om de stam heen (waarvan de schors is
afgehaald) zit nog een flinterdun opgedroogd bastvel dat in slierten naar
beneden hangt. Veel van dat spul ligt in een wijde pluk rondom de
onderkant van de stam. Iedere dag wat meer van dat vezelige strooisel.
Ik ben toen de stam maar eens goed gaan bestuderen en vond daarop
krabsporen van een dier. Korte tijd later kreeg ik de oplossing zomaar
aangereikt. Ik zag de kat van de buren onze garage stiekem insluipen; de
kat liep tot bij de stam van de canadasboom en zette in volle overgave zijn
poten in het zachte hout. Het hout van die Canadese populier blijkt
uitermate geschikt als krabboom. Op de foto het resultaat van het vele
krabwerk door de buurpoes.
Paul Notten, Moorveld.
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WANNEER IS EEN VOGEL EEN VOGEL?
Alles wat kan vliegen is een vogel, of niet? Vliegen vliegen,
vleermuizen vliegen, bepaalde honden en eekhoorns kunnen vliegen
en als je je niet gedraagt in de klas, vlieg je eruit. Insecten kunnen
vliegen en bekijk de kolibrievlinder, die hier regelmatig voorkomt,
maar eens goed.
Toch is vliegen een kenmerk van vogels, alhoewel niet alle vogels
kunnen vliegen, denk maar eens aan een kip.
De mens heeft al heel wat pogingen gedaan om te kunnen vliegen.
Bij Icarus liep dat niet goed af en de eerste vliegtuigen eindigden met
een crash. Tegenwoordig heeft men het aardig onder de knie. Toch is
het vliegen van vogels nog altijd het wonderbaarlijkste.
Om zicht te krijgen op het vliegen van vogels, moeten we eerst zicht
krijgen om een natuurkundig aerodynamisch verschijnsel, namelijk “lift”.
Laten we daarom iets uitproberen met een blad papier, een A4tje. Neem
dat blad bij twee hoekjes vast en hou dat blad net even onder de mond.
Blaas dan fors over het blad heen. Je zou dan verwachten, dat het blad
naar beneden wordt geblazen, maar nee hoor, dat blad gaat omhoog!
Dat verschijnsel noemen we lift (opwaartse kracht). De lucht boven het
blad gaat sneller dan die van onder het blad. Snelstromende lucht is ijler,
dan de stilstaande lucht onder het blad, die 'dichter' is. Die dichte lucht
heeft een hogere druk, dan de lucht boven het blad en dus drukt de
onderste lucht het blad naar boven.

Vervang nu het blad door een vleugel, dan geldt hetzelfde verhaal. De
vleugel is zo gebouwd, dat de lucht aan de bovenzijde van de vleugel
meer snelheid krijgt dan de lucht onder de vleugel. De vleugel krijgt lift en
tilt de rest van de vogel (kop en lijf en poten) mee naar boven. Die kracht
van de lift is niet gering, kijk maar eens naar het gewicht van een Jumbo
747, die hier in Ulestraten dagelijks volgeladen opstijgt.
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Drie factoren beïnvloeden de kracht van de lift. Dat zijn het oppervlak van
de vleugel, de snelheid waarmee de vogels vliegt en de hoek waarmee de
lucht tegen de vleugel aankomt. Hoe groter elke factor is, des te meer lift
er ontstaat.
Nu is omhoogkomen de eerste
vaardigheid, maar de vogel moet
ook vooruitkomen, de
voortstuwing. Hij beweegt zo met
zijn vleugels, dat hij in de lucht
“vooruit zwemt”. Hierbij spelen de
slagpennen een grote rol. Bij de
neerwaartse slag vormen de
slagpennen een aaneengesloten
oppervlak, waardoor de lucht naar
achteren wordt gedreven. Bij de
opwaartse slag nemen de
slagpennen een andere stand aan,
zodat de lucht er wel door kan.
Vergelijk dit met de zonwering
Luxaflex. Vliegtuigen kunnen niet
met hun vleugels 'zwemmen'.
Vliegtuigen bereiken de voortstuwing door het gebruik van propellers of
straalmotoren.
Een derde vereiste (naast lift en voortstuwing) is de stuurkunst. Sommige
vogels kunnen nauwelijks sturen, andere zijn ware kunstenaars. Bij het
sturen speelt de staart een grote rol; de waaier (uitgespreide staart ) geeft
stabiliteit. Ook de vleugels doen mee met sturen; de wisselende stand van
de vleugels bepalen mede de richting en de wendbaarheid van de vogel.
Dan komen we aan de vierde
vereiste: het opstijgen en landen
van de vogel. Als kind leerden we
de kunst van het fietsen. Nou was
dat fietsen op zich niet zo'n
probleem, dat leerden we vrij snel,
maar …..... het probleem was het
op gang komen en het stoppen.
Bij vogels is dat net zo. En zoals
er handige en onhandige kinderen
zijn, zo zijn er ook handige en
onhandige vogels. Er zijn zelfs
vogels die bij het landen
regelmatig over de kop slaan.
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Bij het opstijgen maken sommige vogels een sprongetje en hup …... daar
gaan ze de lucht in. Andere vogels laten zich van een hoger gelegen punt
(dak, rots) naar beneden vallen en ze krijgen snel genoeg lift om te
vliegen. Wanneer die per ongeluk van de grond moeten opstarten
(bijvoorbeeld een gierzwaluw) dan komen ze moeilijk omhoog.
Ik heb wel eens een reiger gezien, die teveel vis in zijn krop had en die
met moeite kon ontsnappen aan de gefrustreerde vijverbezitter. De kracht
van de lift kon het gewicht van de visvangst niet aan. Eigen schuld, dikke
bult.
Sommige vogels nemen, al rennend, een aanloop tegen de wind in en na
een stukje rennen ontstaat er
genoeg lift om de lucht in te gaan.
Het landen geeft ook wel
problemen. Of de snelheid is te
hoog, waardoor de vogels al
buitelend op de grond landen of ze
schuiven een eindje op hun buik
door.
Vogels die in een boom op een tak
neerstrijken komen iets lager dan
de zitplaats uit en landen door een
opgaande beweging vlak voor de
landingsplaats. Door de
zwaartekracht 'valt' de vogel
sierlijk op de tak. Dat is ook goed
te zien bij het landen van een
Kievit. Hij scheert boven de grond,
stijgt even en valt dan, van niet
zo'n grote hoogte, naar beneden.
Eigenlijk is mijn verhaal nog niet rond. Ik wil nog iets schrijven over
zeilen, zweven en glijden, maar dat komt een volgende keer aan bod.
En over het 'bidden' van vogels, o.a. de torenvalk.
Het vliegen van vogels blijft wonderbaarlijk. De buizerd die op de
thermiek zweeft; de sperwer, die onzichtbaar aan komt vliegen;
de uil die onhoorbaar vliegt; de vliegenvanger, die insecten uit de
lucht plukt. Iedere vogel heeft zijn eigen vliegtechniek, ten dienste
van het voortbestaan.

Namens de Werkgroep Vogels, Jos Smeets.
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ODE AAN DE RODE KOOL
Toen een neefje van mij (Jos Smeets) zijn eerste communie deed
mocht hij besluiten wat hij zou eten, die dag. Hij dacht niet lang na en
zei: “Roed Moos!”. Voor de niet-Limburgers: Rode Kool
(Maastrichts).
Je zou dat antwoord in eerste instantie niet verwachten. Wie besluit
bij het middageten rode kool te eten, dan doet zich bij menigeen de
vraag voor: Zelf maken of Meneer Hak erbij halen?
In dit gedicht een ode (lofzang) aan de rode kool, zelf geteeld, zelf
klaargemaakt, met erbij gevoegd de receptuur. Dat moet iedere IVNer, met gevoel voor de natuur toch wel aanspreken.
Dit gedicht komt uit de bundel Loslaote van Jo en Marjo van Es uit
Waterval. Het is een product van Marjo.
ODE AAN 'T ROAD MOOS
dao sjteit ze: roaj keuningin tösje savoaje, sjpits en wit
häöre mantel van groate blajer sjpreit ze óm zich bie
ich buig veur häör en pak mien mets
en lèk häör in mien blauw geëmailleerde zie
kroan en mantel were häör aafgenómme
en op de composhoup neergelag
noe nog e paar roaj unne verzamele
en veersj laureerblaad, wat 'n prach
dan op nao de keuke, 't richtig werk
gesjnoje en gewesje weurt 't hötsje moos
de unne gesjnipperd en in boter gebakke
dao weurt 't op sjmaak make mèt begós
't moos debie in de ketel, same mèt get zout
en natuurlik gróffelsnegel, peper en laureer
good ómreure, 't mót flink goon sjlinke
dan azien mèt sókker de doorheer
daonao 'n tiedsje sjtillekes laote sjtove
get gedöld mót were opgebrach
óndertösje e paar goudrenètte sjèlle
en in blökskes mètgare, lekker zach
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wat is dit toch e leuk karweitje
ouch al zin aanrèk en fornuis mèt paars bevlek
get extra pótswerk höb ich hie gaer veur euver
dit is ech sjpek nao miene bek
es 't moos is aafgekeuld doon ich 't in plastic kumpkes
heerlik es dat weer allemaol in de diepvries zit
dan is 't kringske rónd veur de roaj keuningin:
dao sjteit ze weer tösje savaoje, sjpits en wit
Marjo van Es
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WINTERVOEDERING - Een terugblik op de winter
Het kleine grut
Ieder jaar als het kouder wordt en zeker zodra een sneeuwdek over het
land komt beginnen we met het voederen van de vogels. Op het balkon is
de ontvangstplek voor het kleine grut zoals mezen, merel, roodborst,
heggenmus, keep, boomklever, vinken, kneu en alles wat zich verder
meldt: broodkruimels, vetbollen, pindazakjes en kleinkorrelige zaden zijn
voor hen continu in de aanbieding evenals walnoten. Naarmate het
kouder wordt of de winter langer duurt, melden zich ook de wat meer
‘beduchte’ vogels als de middelste en grote bonte specht en kuifmezen.
Gekraakte walnoten zijn het meest gewild bij de kleinere vogels. Andere
jaren was ik zo beleefd de walnoten helemaal uit de schaal te verwijderen.
Dit jaar ben ik overgestapt op ruwe afwerking van het voedselaanbod. De
noten eenmaal kraken en ze dan in een bak met schaal en al op het
balkon zetten. Wat ik eerst als experiment zag blijkt achteraf een
geweldige oplossing omdat de vogels met hun spitse snavels veel beter
dan de mens in staat zijn om de notenbrokjes uit de schalen te pikken.
Deze wijze van voedering levert een grote tijdswinst op. Voor mij geen
gefriemel meer met priem en stopnaald in walnoten die niet uit de schaal
willen gaan.

Voor de stootvogels
Achterdoor in het weiland op een afstand van ongeveer zestig meter
achter onze woning heb ik een stellage gemaakt voor het voeren van de
buizerd. Twee palen in de grond met daarop een plank. Op de plank een
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gekruisigd vastgespijkerde kalkoen die de groei naar volwassenheid niet
heeft gehaald maar toch al flink uit de kluiten is gewassen.
Het duurt altijd even voordat de buizerds weet krijgen van de
voedselzending. Ik heb vaker gelezen dat prooivogels zoals gieren op
grote afstand kadavers ruiken en zo een prooi kunnen lokaliseren. Ik weet
niet of dat met buizerds ook het geval is. De praktijk heeft inmiddels allang
uitgewezen dat een SMS-turkey-award (een snelbericht dat er kalkoen in
de aanbieding is) niet noodzakelijk is. Het duurt hooguit twee dagen
voordat de eerste buizerd zich meldt. En vanaf dat moment gaat het snel
en komt er iedere dag wel een nieuwe bezoeker bij; uiteindelijk zijn vier
buizerds in allerlei kleurvariëteiten van helemaal bruin tot vele
witschakeringen komen opdagen. De witte exemplaren vind ik het meest
interessant omdat zij zo goed waarneembaar zijn en deze vogels zo
parmantig en bijna dwingend overkomen als zij op een paal zitten. Maar
voor de rangorde in de soort zal niet de kleur maar andere kwaliteiten
bepalend zijn.

Toch gekrakeel
In de dagen dat de buizerds de voerplek ontdekken verandert de
omgeving volledig. Wat eerst een stille plek in de diepte van het weiland
is, wordt in een rap tempo een pleisterplek voor eksters, zwarte kraaien
en Vlaamse gaaien. De eksters melden zich het eerst. Vanaf het moment
39

dat een buizerd zijn kop boven de voerplank uitsteekt vliegen de eksters
vanuit de struiken in alle richtingen rond de voertafel. Bij iedere
vliegbeweging richten zij een kak-kak-kekkend keelgeluid richting
voedertafel. Geleidelijk aan raken ze wat vertrouwd met het ‘grote beest’
en durven de eksters al even op of onder de tafel te zitten. De buizerd
heeft maar een doel: met zijn snavel die kalkoen bewerken. En met dat
pluk- en trekwerk aan en in de kalkoen gaat de vogel één, twee uur of nog
langer door, onbekommerd voor al die om hem heen schetterende
eksters. Nu wordt ook duidelijk waarom de kalkoen zo stevig verankerd
moet worden: door al het peuter-, pleur- en trekwerk zou het dode dier al
gauw op de grond terecht komen. En dat is natuurlijk niet de bedoeling
want dan wordt ons kijkwerk veel minder. Vanuit het keukenraam is aan
het gedrag van de eksters en hun fonkelende, van ondeugd stralende
zwarte ogen duidelijk te zien dat zij er een groot behagen in scheppen de
buizerds zoveel mogelijk te treiteren. Dat doen ze met volle overgave.

De verdere vogel-bezetting
Na enkele dagen melden zich ook de zwarte kraaien. De familie zwarte
kraai heeft in het weiland achterdoor haar vast domicilie. Er is een
ouderechtpaar met nog een aantal toegevoegde kraaien. Voor mijn gevoel
zijn het de jonge kraaien die na de afgelopen zomer wel even op eigen
vleugels hebben gevlogen maar nu voor het gemak weer bij de oude lui
zijn teruggekeerd met de gedachte: lekker makkelijk. De kraaien doen
twee dingen. Of ze jagen in duikvluchten achter de buizerd aan. Een spel
dat minutenlang kan duren. De buizerd weet al wiekelend iedere aanval
goed te ontwijken. Ook gebeurt het vaak dat de buizerd een rustplek op
een paal kiest. Vrijwel onmiddellijk verschijnen een of meerdere kraaien
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die de palen ernaast bezetten en voor de paal van de buizerd uitdagend
gaan rondhuppen. Zo in de geest van: we laten je toch niet met rust.
Tenslotte zijn er nog de Vlaamse gaaien die krijsend in de struiken heen
en weer vliegen. Ze maken veel lawaai maar daarmee is dan ook alles
gezegd. In mensentermen: veel geschreeuw, weinig wol. In de pikorde
hebben ze wél de grootste snavel maar ze weten zich in de pikorde fysiek
toch de mindere.
Een levendige faunawereld
Al deze vogels dragen bij aan een levendige faunawereld. Centraal daarin
de buizerds. Na de eerste buizerd verschijnen in de volgende dagen
steeds nieuwe exemplaren. Eerst twee bruine, daarna de met meer wit
uitgeruste vogels. Indien er meerdere exemplaren zijn worden er
onderling wel eens wat plaagstootjes uitgedeeld. Maar het gezamenlijke
doel, het eten, bevordert al na enkele dagen een broederlijke opstelling.
Een enkele keer zitten drie of vier vogels op de plank en buitelen over en
door elkaar heen om aan het prooidier te komen.
Het beest wordt in een rap tempo opgepeuzeld. Na afloop van de
schranspartij willen de buizerds bij voorkeur op een weidepaal uitbuiken,
in de buurt van de eettafel. De borst vooruit. Met de snavel wordt
onderhoud gepleegd aan het vederdek; een restje kalkoen wordt tussen
de tenen van een poot gepulkt. Met of zonder zon willen de vogels op
deze manier wel enkele uren paalzitten. Als hun die rust tenminste
gegund wordt.
Onderwijl de buizerd(s) met een voldaan gevoel uitrusten willen de
eksters ook wel eens aan de kalkoen plukken. De andere genoemde
vogelsoorten zijn schijnbaar beter gewend. Die houden zich alleen bezig
met plaaggedrag.

Tekst : Paul Notten, Moorveld.
Foto’s : Paul Abels, Bunde.
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HET OENSELERVOETPAD IN ULESTRATEN
Geschiedenis van een verdwenen voetpad
De meeste mensen in deze moderne tijd zien een voetpad als een
betegelde stoep of trottoir. Een voetpad is een, meestal, niet verhard
pad voor voetgangers. Over dit laatste gaat dit artikel. Een voetpad
loopt door akkers, weilanden en natuurgebieden (vaak via
draaipoortjes of klaphekjes). De loop van een voetpad wisselde wel
eens naar gelang 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.
Vaak zijn het eeuwenoude voetpaden of restanten hiervan. Ze waren over
het algemeen 1,4 m. breed. Vele zijn verdwenen door herinrichting van
een gebied, bebouwing of wegenaanleg. Voetpaden horen bij het
landschap en zijn een deel van ons cultureel erfgoed. Langs de
voetpaden staan ook veel veld- of wegkruizen en kapelletjes, met ieder
hun eigen verhaal. Tot 1800 voldeden de voetpaden en veldwegen. Ze
volgden meestal de natuurlijke glooiing van het landschap vanuit het dal
via de helling naar de plateaus. Tijd speelde toen geen rol. De mensen
verplaatsten zich over deze voetpaden van gehucht naar gehucht, dorp
naar dorp, naar kerk, put, kapel of werk. Ieder pad heeft zijn eigen
geschiedenis.
Het voetpad was van de
gemeente (openbare weg) of
privé eigendom. Het werd
door de eigenaar
onderhouden. Bij privé
eigendom gold altijd het
recht van vrije doorgang. Dit
mocht door de eigenaar niet
versperd worden. Een boer
mocht een voetpad wel
inzaaien als dit door een
akker liep. Iedereen mocht
dit pad gebruiken ondanks
de schade aan het gewas.
Dit is nu nog zo. In 1818 besliste de gemeenteraad van Ulestraten dat de
voetpaden en beken die door particulier terrein liepen, door de eigenaren
moesten worden onderhouden. De burgemeester (J. Jaspar 1802-1825))
zou hier toezicht op houden. De gemeente Ulestraten besloot ook de niet
meer in gebruik zijnde voetpaden te verkopen. Zo zijn er vele verdwenen.
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De meeste voetpaden zijn in verval geraakt omdat ze niet meer gebruikt
werden. Dit kwam de eigenaren wel goed uit. Na 1800 tijd kwam de
industriële revolutie flink opgang. Boeren gingen hun akkers machinaal
bewerken. Veel voetpaden werden wegen en verdwenen.

Wie op de kaart 1811-1832 kijkt (afbeelding boven, donker Oenseler
voetpad) ziet dat er in die tijd veel eeuwenoude voetpaden in Ulestraten
liepen. Misschien kennen de oudere inwoners van Ulestraten de volgende
namen nog: Steegvoetpad, Hogebergvoetpad, Putveldsje in Groot
Berghem en Watervalsbergvoetpad. Ieder dorp had voetpaden met een
bijzondere geschiedenis of naam. Over een specifiek pad wil ik het in dit
artikel hebben, het Oenselervoetpad.
Het Oenselervoetpad
Het Oenselervoetpad begon waar nu de Klein Berghemmerweg (vroeger
Grote Steeg) tegen woning Genzon 1 aanloopt (op de T- splitsing
Dorpstraat- Genzon). Het pad liep toen rechts van een grote waterpoel.
Nu ligt daar de woning Genzon 1. Het pad liep rechts van de woning door
het Ullestrater Veld (Tranchot 1805). Via twee draaipoortjes ging het tot
aan de Zonkampweg, stak deze weg over en ging weer via twee
draaipoortjes richting veldweg. Het voetpad ging op in die veldweg die
vanaf de Daniëlsteeg richting buurtschap Oensel liep. Op dit punt van
samenkomst liep (toen) de grens tussen Ulestraten, Beek en Schimmert
(zie Tranchot kaart 1805). In 1937 werd de verbindingsweg Past. Van
Eijsstraat- Schimmert over een gedeelte van deze veldweg aangelegd. In
de volksmond “de nuje weeg” genaamd, en gezien als een
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werkverschaffingsproject in de crisisjaren (1920-1940) voor veel
werklozen uit Ulestraten.

Men kon ook via de Daniëlssteeg (in
1897 Wiessensteeg genoemd: steeg
naar de weilanden) en Zonkampweg
naar het Oenselervoetpad lopen. De
Daniëlssteeg vervolgde zijn weg
rechtdoor en kwam na een veldweg
overgestoken te zijn uiteindelijk ook in
Oensel uit. In januari 1987 maakte het
IVN Ulestraten melding bij de Gemeente
Meerssen dat het Steegvoetpad en het
Oenselervoetpad voor het publiek waren
afgesloten en vroeg om een reactie.
Hierop werd gereageerd door te melden
dat het schrijven was ontvangen en in behandeling was genomen. Hierna
heeft IVN nooit meer iets vernomen van de gemeente.
Meester H.J. Carboex, toen hoofdonderwijzer aan de lagere school van
Ulestraten, schreef in zijn wekelijkse bijdrage in het Contactblad van
Ulestraten onder de titel ”Uit Vervlogen Tijden” (tot 1972) een stuk over de
voetpaden en veldwegen. Hij noemde het Oenselervoetpad in 1869 in
verband met het graven van een buurtput met puthuisje in de Dorpstraat.
De waterput stond tot 1918, toen werd ze door de Provinciale
Gezondheidsdienst afgekeurd vanwege verontreiniging van het putwater
door een nabij gelegen waterpoel. Deze was gelegen tussen een gesloten
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boerderij en het begin van het voetpad ( zie kaart 1811-1832). Op de
tekening van dhr. Carboex is ook een draaipoortje te zien, links van de
waterput.

De woning Genzon 1 is tussen 1928- 1937 gebouwd waarschijnlijk op de
plaats van de waterpoel. Van de waterpoel is niks meer zichtbaar op de
kaart van 1937.Tijdens de Herinrichting Centraal Plateau (afgerond 1
maart 2009) is er veel gebeurd in de omgeving van het Oenselervoetpad.
Kavels waar het Oenselervoetpad doorheen liep zijn van eigenaar
gewisseld en herverdeeld in een groter geheel. Eigenaren hebben een
kavel aangeboden hebben gekregen in een andere omgeving.
Waarschijnlijk is men het Oenselervoetpad in deze verdeling vergeten.
Het voetpad was al jaren niet meer in gebruik en was hierdoor ook door
de wandelaar uit het oog verloren.

Veel andere voetpaden in Ulestraten zijn inmiddels ook verdwenen. De
afbeeldingen (opname 22 maart 1986) laten zien dat een belangrijk
landschappelijk erfgoed, zoals dit voetpad, voor altijd uit Ulestraten is
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verdwenen. Tenslotte, het is in ons aller belang dat we ons erfgoed
beschermen en behouden voor ons nageslacht. Draagvlak voor en
effectief gebruik van de oude voetpaden vanuit de samenleving is hiervoor
noodzakelijk. Het probleem kan zijn dat het pad niet meer terug te vinden
is in het landschap, doordat het in gebruik is genomen door aan het pad
grenzende eigenaren. Of dat het als akker of weiland in gebruik is. Het is
dus noodzakelijk dat voetpaden die nog over zijn bewandeld worden,
omdat ze anders uiteindelijk op papier dreigen te verdwijnen. De
geschiedenis leert, als een voetpad eenmaal is verdwenen, komt het niet
meer terug in ons landschap.
Bronnen:
H.J. Carboex “Uit vervlogen Tijden”
L. Cardous, Gerbergabode.
Tekst en foto’s: Fred Erkenbosch
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DATA IN VOGELVLUCHT
Vrijdag 18 maart:
Opschoondag Ulestraten in samenwerking met een 50-tal kinderen van
basisschool
De Triangel te Ulestraten
Er worden een vijftal routes gelopen
Tijdstip: vertrek 13.00 uur; einde 15.00 uur
Info: 043 - 3643740
Woensdag 6 april:
IVN-avondpresentatie
Thema: De Rur van bron tot monding
Aanvang: 19.30 uur clubhome D’n Haamsjeut
Info: 043 – 3644426
Zaterdag 9 april:
Activiteit Jeugdgroep
Lente activiteit in de Dellen: team m.m.v. Leo Voragen.
Start: IVN-lokaal (Museum) Markt 27A, Meerssen
Zondag 17 april:
Lentewandeling Grensmaas Meers
Vertrek: 14.00 uur De Witte Beurstel Meers
Vertrek: 13.15 uur kerkplein Ulestraten (carpoolen)
Info: 043 – 3644647
Woensdag 4 mei:
IVN-Avondexcursie Grensmaas Itteren
Vertrek: 19.30 uur kerk Ulestraten (carpoolen)
Info: 043 - 3644976
Zaterdag 14 mei:
Activiteit Jeugdgroep
Water en grind: team m.m.v. Els en Wim Derks.
Start: IVN-lokaal d’n Haamsjeut Ulestraten
Info: 043 – 3649012/045 – 4041639
Zondag 22 mei:
Jaarlijkse fietstocht
Vertrek: 11.00 uur kerk Ulestraten
Info: 043 - 3644248
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Woensdag 1 juni:
IVN-avondpresentatie Biesenberg
Aanvang: 19.30 uur clubhome D’n Haamsjeut
Info: 043 - 3644647
Zaterdag 11 juni:
Seizoenafsluiting Jeugdgroep
Onderwerp: “Verrassing”
Locatie: Natuurhistorisch museum Meerssen
Info: 043 – 3649012/045 – 4041639
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
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
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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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